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& de la Fondation pour  

la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ּפַאריז אין אויף לעבט סוצקעווערס ּפָאעזיע

ס'איז ַאז און ֿפילזַײטיק3, רַײך ַאזוי איז שַאֿפן און לעבן סוצקעווערס

אינטענסיוון  ַאן ַאֿפילו4 אין ַארומצונעמען, גַאנצן אין עס אוממעגלעך

די ֿפון טייל ַא גרויסן דורכגעלעבט ער הָאט סעזָאן. קולטורעלן

י"ה6, 20סטן אין וועלט–געשיכטע דער אין איבערקערענישן5

דער ֿפון ֿפיגורן וויכטיקסטע די צווישן געווען איז און

די הָאבן ֿפונדעסטוועגן זַײן צַײט. אין קולטור ייִדישער

ַאסּפעקטן מער ווָאס ווַײזן צו בַאמיט7 זיך ָארגַאניזַאטָארן

ֿפון און ייִד, און מענטש קינסטלער, ַא ווי סוצקעווער  ֿפון

הָאט איבערגעלָאזט.  ער ירושה8 ווָאס ליטערַארישער דער

„מעדעם– ֿפַארלַאג9 אינעם דערשינען איז ערשטנס

ייִדיש–ֿפרַאנצייזישע צוויישּפרַאכיקע, ַא ביבליָאטעק“

ּפרָאזע  סוצקעווערס בוך ּפָאעטישע ֿפון אויסגַאבע10

זענען  ווָאס ּפרעכטיקע12 טעקסטן, די ַאקווַאריום11. גרינער

די בַאהַאנדלען ,1954-1953 יָארן די אין געווָארן געשריבן

ַארום  און אין לעבן דָאס חורבן13 — ֿפון טעמַאטיק שווערע

ֿפון איז די ֿפרַאנצייזישע איבערזעצונג געטָא. ווילנער דעם

ייִדיש  ֿפון איבערזעצערס בעסטע די איינע ֿפון בתיה בוים14,

טָאג. צו הַײנט

אונטערנעמונגען16. ֿפילצָאליקע ֿפָארגעקומען זענען טעג ֿפינף במשך ֿפון15

טעמע  געווידמעט17 דער ֿפון ֿפיר בַאגעגענישן הָאט מען סעריע ַא

דער ייִדישער  גילגולים19 ֿפון ֿפון עדות18 „ַאֿברהם סוצקעווער, ַאן

ַאנטוויקלונג20 ֿפון  די ַאנַאליזירן צו געווען איז געדַאנק דער שּפרַאך“.

הויּפט–שטַאּפלען21 אין דער  די און טעמַאטיק דורך שּפרַאך סוצקעווערס

ַאווַאנגַארד ליטערַארישער דער : שּפרַאך–געשיכטע קולטור– און ייִדישער

שּפרַאך, ייִדיש  נַאציָאנַאלע ַא ווי ייִדיש ביידע וועלט–מלחמות22, צווישן

יׂשראל24. אין ייִדיש גֿבית–עדותן23, און געטָאס ֿפון שּפרַאך די ווי

בַאטייליקט25 וויכטיקע  זיך און סעמינַארן הָאבן דיסקוסיעס די אין

ַאֿברהם אויסלַאנד. און ֿפרַאנקרַײך ֿפון ייִדיש–ֿפָארשערס26

ערטעל29 הָאבן  רחל און קוויעטקַאוסקַאס28 מינדַאוגַאס נָאווערשטערן27,

1. lekoved en l'honneur de/in honor of 2. avrom Sutzkever (1913-2010) 3. à multiples facettes/many-sided/פנים  afile même/even .4 רב
5. bouleversements/upheavals/יָארהונדערט .6 תהפוכות siècle/century/7 מאה. se sont efforcés/made an effort/8 התאמצו. yerushe héritage 9. mai-
son d'édition/publishing house/לאור /Aquarium vert, Paris, Bibliothèque Medem, 2103 12. superbes/superb .11 מהדורה/édition .10 הוצאה
-consacré/de .17 ארועים/Batia Baum 15. bemeshekh … pendant/for a period of 16. événements/events .14 שואה/khurbm Shoah .13 נהדרים
voted/18 הוקדשו. eydes témoin/witness/19 עד. changements/changes 20. développement/development/21 התפתחות. phases/22 שלבים. mil-
khomes guerres/wars 23. gvies-e'ydesn témoignages/testimonies/24 עדויות. yisroel Israël 25. participé/took part/26 השתתפו. cherch-
eurs/scholars/27 חוקרים. avrom Nowersztern 28. Mindaugas Kvietkauskas 29. rokhl Ertel 30. larges/comprehensive/31 מקיפים. Heather 
Valencia 32. Karolina Szymaniak 33. sha'ykhesn rapports/relations/34 קשרים. Paul Valéry 35. Czesław Miłosz 36. yisro'eldike israé-
liens/Israeli 37. leye Leah 38. bikhla'l en général/in general/כללי /akhu'ts à part/aside from .40 תערוכה/exposition/exhibition .39 באופן
מפורטים/pro'timdike ... panneaux détaillés/detailed panels .41 מלבד .ksav-yadn manuscrits/manuscripts 43. yitskhok .42 לוחות

העדהער און ווערק, זַײן ֿפון ַאנַאליזן טיפֿע און ַארומנעמיקע30 געגעבן

שַײכותן33  די געוויזן הָאבן שימַאניאַק32 קַארָאלינַא און ווַאלענסיַא31

ווַאלערי34  ּפָאעטן (ּפָאל ַאנדערע ֿפון ווערק און ּפָאעזיע זַײן צווישן

מילאָש35). טשעסלַאוו און

„קָאלעקטיוו „ּפערֿפָארמענס“–דוָא עקסּפערימענטַאלער דער

דיעגָא  יׂשראלדיקע36 קינסטלער די ֿפון סַאלַא–מַאנקַא“

צוויי  מיט אויֿפגעטרָאטן איז לאה37 מַאוַאס און רָאטמַאן

ּפָאעזיע סוצקעווערס ֿפון אינסּפירירטע ֿפָארשטעלונגען

בכלל38. ּפָאעזיע מָאדערניסטישער ייִדישער און ֿפון

זענען סעזָאן דעם אין אַקטיוויטעטן ַאנדערע

געהערט מע הָאט וועלכן אויף ַאן ָאוונט : געווען

זַײנע ַאליין לייענט ּפָאעט דער ווּו רעקָארדירונגען

ֿפָאטָאגרַאֿפיעס  ֿפון ּפרָאיעקציעס מיט בַאגלייט לידער,

; ַא און איבערזעצונג אין ָאריגינַאל טעקסטן און די

ּפָאעזיע זַײן ֿפון ֿפָארלייענונג צוויישּפרַאכיקע בַאזונדערע

ֿפון ַאן ּפרָאיעקציע ַא און אַקטיָארן ּפרָאפֿעסיָאנעלע דורך

סוצקעווערן. מיט אינטערוויו

אויסשטעלונג39 וועגן  רַײכע ַא בַאגלייט הָאט סעזָאן גַאנצן דעם

טָאוולען41 ווָאס דערציילן וועגן  ּפרטימדיקע די ַאחוץ40 סוצקעווערן.

אויסשטעלונג דער אין מען ווַײזט לעבן אויסערגעוויינטלעך סוצקעווערס

אי ָאריגינַאל אין אי ביכער, זַײנע ֿפון אויסקלַײב גרויסן ַא אויך

בריוו, סוצקעווערס אייגענע ּכתֿב–ידן42, אויך ווי איבערזעצונג, אין

ווָאס ֿפון אים ּפָארטרעטן אינטערעסַאנטע עטלעכע צייכענונגען און

מען אויסשטעלונג קען די קינסטלער. באַקַאנטע הָאבן געמָאלט עס

ַא ַארויסגעגעבן מען הָאט דערצו .2014 מַארץ 25סטן ביזן בַאזוכן נָאך

עטלעכע  און ֿפון די טָאוולען רעּפרָאדוקציעס ַארום נעמט ווָאס קַאטַאלָאג

סוצקעווערס  וועגן עסיי ֿפון יצחק43 ניבָארסקי ַאן אויך ווי בילדער,

שַאֿפונג. ּפָאעטישער

פֿונעם  געבוירן–טָאג הונדערטסטן לּכבֿוד1 דעם סעזָאן קולטורעלן ָארגַאניזירט ַא ייִדיש–צענטער ּפַאריזער הָאט דער דעצעמבער 2013 אין
צוריק.  פֿיר יָאר מיט איז געשטָארבן ווָאס סוצקעווער2, געטָא, ַאבֿרהם ווילנער פֿון און העלד ּפָאעט גרויסן
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קוימענס צוויי צווישן
סוצקעווער ַאבֿרהם פֿון

לֿבנה9 צו  די הַאסטיק שווימט מלאך–הדומה8 ֿפון זּכרון7 דער ווי

צווישן הענגען בלַײבט און גַאס שווַארצער ַא ֿפון רויִנען10 די

קוימענס. צוויי

ָאדערן13, אירע ֿפון ַארויס12 קווַאלן שָאטנס זידנדיקע11 לַאנגע,

צעשמעלצן15  און פֿערד, דערהרגעט14 שווַארץ בלוט ֿפון ַא ווי

שנייען. די ברוק16, ביזן אונטער זיך,

ווילדע קַאטשקע  ַא ווי ַא קוימען, זיך17 ֿפון ַאנטּפלעקט מענטש ַא

: ווַאסער טונקעלן ַא ֿפון

! שיינ—דע—לע18 —

ַא ַארויס קריכט גַאס, ַאנדער זַײט דער קוימען, אויף ֿפונעם

: צווייטער

! צַאל—קע19 —

לעבן. מוזן מיר שיינדעלע, —

די אין מיר ָאדער שטייען לַאנג ליגן מיר צַאלקע. ווי יע20, —

? קוימענס

קַאלט, דיר איז לֿבנה. דריטע די סך–הּכל21 לַאנג, ניט —

? שיינדעלע

סַאזשע22  די מיר אויף אויס זעט בַאלַײכט לֿבנה ַאז די ? קַאלט —

מורא. מע ניט קיין איך הָאב זילבערֿפוקס23. ֿפַאר קעלט ַא ווי

ֿפונקען26  דַאכט, מיר מויער24, ניט אַײנהייצן25. נָאר אונטן, אין זָאל

ֿפון קוימען… זיך ציִען

זענען ֿפונקען די און גַאס. שווַארצער דער אין ניט  וווינט  קיינער —

שטערן. מזלדיקע27 שטערן.

נָאדלדיק28. הייס, — די ֿפונקען און קַאלט שטערן זענען צַאלקע, ניין, —

געפֿערלעכער. סך נָאר ַא יע, קושן, ווי הייס

כ'הָאב ָאֿפנהַארציק29. זַײן לָאמיר זינען, אין הָאסטו וועמען שיינדעלע, —

ַאליין געזען…

הָאסטו געזען ? ניט, ווי ַאזוי זיך זעט מען קושט ַאז מען —

הָאבן מיר איידער ַאנטלָאֿפן, זענען מיר איידער גרוב30… לעבן —

י  ו ז ַא געשמייכלט, עמעצן צו הָאסטו  קוימענס, די אין בַאהַאלטן זיך 

? ער איז ווער געשמייכלט,

כ'וועל דיר  גוט, קוימען… ַא אייפֿערזיכטיק31 אין  צַאלקע, זַײן ַאי,  —

— — — געווען זָאגן, ס'איז

זאַץ. דעם איבער האַקט שטיוול32 ֿפון געקָאוועטע ָאּפקלַאנג ַאן

שווַארצער דער איבער ַאנדערן, ַאנטקעגן איינער קוימענס, ביידע אין

ּפנימער33. די ֿפַארשווינדן גַאס,

דָא איין מיר ַאקווַאריום דרוקן גרינער סוצקעווערס3 בוך ַאבֿרהם פֿון אויסגַאבע2 ייִדיש–פֿרַאנצייזישער צוויישּפרַאכיקער, נַײער דער לּכבֿוד1
אין קוימענס4. צוויי אין זיך מַאסן–עקזעקוציע, בַאהַאלטן ַא פֿון ַאנטלָאפֿענע געליבטע, צוויי ווּו געטָא, אין פָֿאר סצענע קומט די דערציילונג.

טויט. פַֿארן מורא6 ווי שטַארקער מָאל ַא זענען אייפֿערזוכט5 און ליבע ַאז זען מען קען טעקסט דעם

אָנהייבער ֿפאַר

ייִדישער דער פֿון מַײסטער ווי ַא סוצקעווער1 איז בַאקַאנט ַאבֿרהם
אומגעוויינטלעכע2  מעטַאפָֿארן, טיפֿע זַײנע מיט שּפרַאך —

נעָאלָאגיזמען. איז  און פֿון ווערטער, פֿילטַײטשיקייטן4 צונויפֿשטעלן3
אויסגעקליבן, מיר הָאבן פַֿארשטיין. צו גרינג ניט ּפָאעזיע זַײן טַאקע

ציקל קורצע לידער פֿונעם עטלעכע ָאנהייבער, פַֿאר די סּפעציעל
בַאנד5 צַײטיקע אינעם געדרוקטע אימּפרָאוויזַאציעס“, „קליינע

.1970 יָאר ּפנימער6 אין

אימּפרָאוויזַאציעס קליינע
סוצקעווער ַאבֿרהם פֿון

4
ערד צעאַקערטע8 די פַֿײכטע7

שטערן נידעריקע די אַײן9 ָאטעמט
אירע ווַאכיקע10 מיט

ָאפֿענע
נָאזדרעס11.

6
זיּפט יעדער שטערן. ּפלעיַאדן12

: ּפנים צווישן בלעטער זַײן ַארַײן13
מַאנוסקריּפט ַא גרייט מלאך14 ַא

שּפעטער. יָארן שרַײבן וועל איך ווָאס

8

1. avrom Sutzkever 2. inhabituels/unusual/רגילים  ריבוי/pluralité de sens/multiple meanings .4 חיבורים/combinaisons/combinations .3 לא
בשלות/pe'nemer Visages mûris/Ripened faces ... .6 כרך/volume .5 משמעויות -ponem 7. hu ּפנים .sing ,(Tel Aviv, Peretz-Farlag, 1970) פנים
mide/damp/8 לח. labouré/plowed/9 חרוש. respire/breathes in/10 נושם. éveillés/alert/11 ערניים. narines/nostrils/12 נחיריים. pléiades/hosts of/
פנימה/tamise/filters .13 פליאדות רק/à l'instant sortis du givre/just out of the frost .16 עלוקות/malekh ange/angel 15. sangsues/leeches .14 מסנן  
מן הכפור הדדית/montrer mutuellement/mutually show .19 קודח/fiévreux/feverish .18 מוצצים/sucent/draw out .17 עכשיו יצאו -monu .20 להפגין
ment/21 אנדרטה. tempête/storm/22 סערה. invisible/23 בלתי נראה. suce tout/sucks out/תום עד יותר/rassasié/sated .24 מוצץ  nous nous .25 ָשֵבַע
rencontrerons/we will meet/26 נִָּפגֵש. racines/roots/27 שורשים. disparaîtra/will pass/28 יעלם. ... tam goût de vin/winey taste/29 טעם של יין. ... 
mekane n'envie pas/do not envy 30. levaye obsèques/funeral 31. petite abeille/little bee/קטנה  עופפי/bats des ailes (imp.)/flutter .32 דבורה

1. lekoved en l'honneur de/in honor of 2. édition bilingue/bilingual edition/דו–לשונית -avrom Sutzkever 4. chemi מאת/de/by .3 מהדורה
nées/chimneys/5 ארובות. jalousie/jealousy/6 קינאה. moyre peur/fear/7 פחד. zikorn mémoire/memory 8. malekh-hadoyme ange chargé 
d’accueillir les morts dans l’au-delà/angel who receives the dead in the next world/הבא בעולם המתים קבלת פני על הממונה  levone .9 מלאך
lune/moon 10. 11 הריסות. bouillonnants/seething/12 רותחים. jaillissent/stream out/13 נובעים. veines/veins/14 ורידים. derharget abattu/
slaughtered/15 שחוט. font fondre/melt/16 ממיסים. pavés/pavement/17 ריצוף. apparaît/appears/18 מתגלה. prénom féminin/girl’s name/שם של 
גבר/prénom masculin/man’s name .19 אישה של ליטאית)/oui (prononciation litvak)/yes (Litvak pronunciation) .20 שם (הגיה  sakhakl en .21 כן
tout/in all 22. suie/soot/23 פיח. renard argenté/silver fox/24 שועל כסוף. dans la maison/in the house/25 בבית. faire du feu/light a fire/להדליק 
מזל/ma'zldike propices/propitious .27 ניצוצות/étincelles/sparks .26 אש  דוקרים כמחטים/piquantes comme des aiguilles/like needles .28 מביאי
29. franc/frank/30 כנה. fosse/pit/31 בור. jaloux/jealous/32 קנאי. bottes ferrées/hobnailed boots/ממוסמרים  ,pe'nemer visages/faces .33 מגפיים
sing. ּפנים ponem.

לידער צו סוצקעווערס בַאנד שמואל בַאק  אילוסטרַאציע ֿפון

.(1979) געטָא“ אין נַאכט ערשטע „די

דער און אויף רעכטס

סוצקעווערס  : 1 ז'

: אויבן אויטָאּפָארטרעטן.

: לינקס .1946 אין סוצקעווער

ֿפַאר ווידמונג סוצקעווערס

אין ליטווין בעלַא און מרדכי

„גרינעם ֿפון עקזעמּפלַאר ַאן

ַאקווַאריום“.

ווערטער, ווערטער,
געֿפריר16, ֿפון אָקערשט ּפיַאווקעס15 שווַארצע

בלוט קרַאנקע דָאס ָאּפ17 ציִען
ּפַאּפיר. היציקן18 ֿפון

12
ליבע אונדזער לָאמיר

: איבערצַײגן19 קעגנזַײטיק
ווָארט, הַאלטן דו וועסט
הַאלטן שווַײגן. איך וועל

14
שעקסּפיר, ֿפון דענקמָאל20 בַײם שטיי איך
טעַאטער. אים ֿפַאר שּפילט שטורעם21 דער

ווַאמּפיר אומגעזעענער22 ַאן
ניט זַאטער24. און ווערט צַײט מַײן אויס23 זויגט

19
: בַאגעגענען25 זיך וועלן מיר

אין דער ערד. ווָארצלען26 צוויי

22
בלַײבן ס'וועט און ֿפַארגיין27 וועט ַאלץ און

ֿפַארגיין. ֿפון טעם28 ווַײניקער דער

24
קעניג  מקנא29 דעם ניט זַײ

לוויה30. קעניגלעכע זַײן

27
פֿלַאטער32, בינעלע, בינעלע31,
ּפסיכיַאטער. דַײן איז רויז די
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מּכות1
רוף2 ַאסטריד פֿון

מיידל, קליין ַא געווען בין איך  ַאז
אין געלעבט מַײנע משּפחה3 די הָאט

מַײנע זַײנען דָארטן ֿפון מַאראָקָא.
ַא איז געווען דָאס זכרונות4. ערשטע

אַשּכנזים6  זכרונות. מָאדנע צַײט. מָאדנע5
גויים8, צווישן ייִדן סֿפרדים7. צווישן

ַארַאבער. צווישן
אויך מיר זַײנען ייִדן און קיין אמתע9

ַאן איז דָאס ָאבער דעמָאלט... געווען ניט
מעׂשה10. ַאנדער

מוזיק– ערשטע שול.
טַאנץ– ערשטע טענער11.

ּפיַאף. עדיט און דַאלידַא ֿפון לידער די שריט12.
צערטלעכקייט13. מַאמעס קרַאנקייט. מַײן מַײן טַאטנס

מצרים15... אין ַא מָאל14 ווי צוויי מּכות, און
ַארבה16. : מּכה ערשטע די

לערערס,  ַאלע ּתלמידים18, ַאלע זייגער. ֿפיר ַא שולצַײט, דער נָאך דָאס איז געשען17
דער שול. ֿפַאר גַאס, אויף דער שטייען ַאלע מַאמעס,

כמַארע  די שווַארצע. כמַארע21 ַא ַא אויגן. אין הימל די אין חושך20 ּפלוצלינג19,
בָאדן23. אויֿפן שּפרינגערס22 טויזנטער הונדערטער, ערד. דער אויף ּפלוצלינג ֿפַאלט

„ּפֿפוטש“. ַא מיט צעקוועטשט26 ווערן זיי היישעריקן25, די צעטרעט24 מע
ּכינים27. : צווייטע מּכה די

ַארבה. נָאכן ָאדער ֿפַאר געווען איז דָאס אויב נישט געדענק איך
געמוזט הָאבן מיר ַאז אין אונדזער דירה30, בַאזעצט29 זיך הָאבן ווַאנצן28 ֿפיל ַאזוי
בשעת33  הָאטעל, ַא אין ים32, פֿעדַאלַא31, בַײם קיין ֿפָארן היים, אונדזער ֿפַארלָאזן
אויסגערייכערט34 געווָארן.  איז דירה די

גרָאז, : ַאזוי שיין איז געווען הָאטעל אין
! וואַקַאציעס צימערן. גרויסע בלומען,

! אמת36 עף–און–ּפיף35, שיין, איז ּכינים
ַא  באַקומען טאַקע איך אפֿשר37 הָאב

די  ָאט נשמה38 דורך ייִדישע
מּכות.

1. makes plaies/plagues 2. Astrid Ruff 3. mishpokhe famille/family 4. zikhroynes 
souvenirs/memories 5. étrange/odd, funny/6 משונה. ashkenazim Juifs ashkénazes/
Ashkenazi Jews 7. sfardim Juifs sépharades/Sephardic Jews 8. goyim non-Juifs/gen-
tiles 9. e'mese véritables/real/10 אמיתיים. mayse histoire/story 11. sons/sounds/צלילים, 
sing. 12 טָאן. pas/steps/13 צעדים. tendresse/gentleness/נועם  comme autrefois/as .14 רכות,
in the past/15 כמו פעם. mitsraim Égypte/Egypt 16. arbe sauterelles/locusts 17. s’est 
passé/happened/קרה /talmidim écoliers/schoolchildren 19. soudain/suddenly .18 זה
 ,crickets/grasshoppers .22 ענן/khoyshekh ténèbres/darkness 21. nuage/cloud .20 לפתע
locusts/23 חגבים. sol/ground/24 קרקע. piétine/step on/על /sauterelles/locusts .25 דורכים
/kinim vermine/vermin 28. punaises/bedbugs .27 מועכים/éclatent/crushed .26 חגבים
 dire appartement/apartment 31. Fédala .30 התמקמו/pris place/moved in .29 פשפשים
(Mohammédia) 32. yam mer/sea 33. besha's pendant que/while/ש /enfumé .34 בזמן
fumigated/35 עּוְשנה. chouette !/great!/!36 נהדר. emes vraiment/really/37 באמת. efsher 
peut-être/perhaps/38 אולי. neshome âme/soul. 

אָנהייבער וואָרטֿפאַר ַא אַרום

— פֿינצטער  ליכטיק

געדיכטע20 ֿפינצטערניש  טיפֿע, דָאס שילדערן19

כַאָאס21. מוראדיקן ַא ָאדער — מצרים, אין ווי

ַא  ַאוודאי22 דָאס ֿפַארקערטע : ליכט  איז

ליכטיקע ּפנים, ליכטיק ַא טָאג, ליכטיקער

שמייכלט מען נשמה23... ליכטיקע ַא אויגן,

אויסדרוק  שיינער ַא ווערטער. די שוין הערנדיק

הָאט ליב מע ווָאס טויטן ַא דערמָאנט ווען מען

ליכטיקן הָאבן ַא „זָאל ער/זי געהַאט איז

גן–עדן24“.

ערשטע  סַאמע דָאס ליכט דָאס אין ּתנך25 איז

געווען נָאר איז אין ָאנהייב באַשַאף26. ֿפונעם

דָאס באַשַאֿפן ערשט צו גָאט הָאט ֿפינצטערניש,

 : (4—3 : בראשית27 (א אין שטייט ַאזוי ליכט.

עס און זָאל ווערן ליכט. : גָאט געזָאגט „הָאט

דָאס געזען הָאט גָאט און ליכט. געווָארן איז

מיר ווייסן ּכי–טוֿב28. — גוט“ איז עס ַאז ליכט

דערמָאנט ווערט ליכט ּתנך אין אומעטום שוין.

צום שטייט (23 : (ו אין משלי29 גוטס. עּפעס ווי

די  ַא ליכט און געבָאט30 איז „דָאס בַײשּפיל :

ליכטיקייט“. ַא לערנונג

ַא גָאט.  זון די איז סך פֿעלקער בַײ ַא

דוַאליסטישע  ווָאס הָאבן ַא בַײ ַאנדערע,

ּכוחות31 ֿפון ליכט  רעליגיע, ווערן די

ֿפינצטערניש.  ֿפון ּכוחות די ַאנטקעגנגעשטעלט32

מיר  קוקווינקל33 ווייסן וויסנשַאֿפטלעכן ַא ֿפון

גַאנצער  דער די זון איז דער קווַאל34 ֿפון ַאז

דאָקטוירים אונדזער ּפלַאנעט. ֿפון ענערגיע

ֿפון צַײט ֿפינצטערער1 צו דער ָאן  מיר קומען

ּפנימער3  מענטשנס טונקל2, ווערן הימלען די יָאר.

אומעטיק6. — שטימונג5 זייער און ווערן בלייך4

זָאל זון די שוין אומגעדולדיק ַאז ווַארטן מיר

דעּפרעסיע די ַאוועקטרַײבן און צוריקקומען

דער אויף וווינען ווָאס לייענערס אונדזערע (זָאלן

איר  זַײן8 — אונדז מוחל דרומדיקער הַאלבקויל7

איר, מעגט מיטן זומער ; איצט אין דווקא9 זַײט

ַארטיקל און דעם ַאוועקלייגן ווילט, אויב איר

אַײך זַײן בַײ ס'וועט ווען יוני, אין לייענען אים

לָאמיר טעג, שיינע די אויף ווַארטנדיק נו, ווינטער).

ליכט און ֿפינצטערניש. וועגן טָאן טרַאכט ַא

סימבָאלישן שווערן טרָאגן ַא ווערטער  ביידע

לעבן ֿפון זַײט די גוטע, שיינע איז ליכט בַאטַײט.

געפֿערלעכע,  שלעכטע, די ֿפינצטערניש — און

זַײט. אומעטיקע

ממש10 ָאדער  ֿפַארשטיין מען קען ֿפינצטער

ּפשוט11  מיינט נַאכט ֿפינצטערע ַא ֿפיגורַאטיוו.

זָאגט עמעצער ווען ָאבער טונקל. איז נַאכט די ַאז

ווי  ַאזוי עס, מיינט טָאג !“ ֿפינצטערער ַא „אוי,

ַא  נַאר13 איז ֿפינצטערער ַא .12“! ַא ברָאך „אוי,

שלעכטע נַײעס הערט מע גולם14. ווען וויסטער

די ֿפַאר געווָארן ֿפינצטער מיר „ס'איז מען זָאגט

ַאז געהערט איך הָאב „ווען בַײשּפיל, צום אויגן“.

איז מיר געווָארן ּפרעזידענט, געווָארן איז .........

וועגן זָאגט מע ַאז אויגן !“. די ֿפַאר ֿפינצטער

געֿפינצטערט“, גַאנץ לעבן הָאט ַא עמעצן „ער

מיט ּפַײן איז געווען ֿפול זַײן לעבן מיינט מען ַאז

לַײדן15. און

טוט עס ֿפינצטערניש איז חושך16. ֿפון סינָאנים  ַא

שרעקלעכע זַאכן.  ּפַאסירן עס ַאז מיינט חושך זיך

מצרים18 איז חושך געווען  אין צען מּכות17 ֿפון די

חושך–מצרים צו  זָאגט מען ייִדיש נַײנטע. אויף די

1. sombre/dark/2 חשוך. sombres/dark/חשוך 
3. pe'nemer visages/faces, sing. ponem ּפנים 
4. pâles/pale/5 חיוורים. humeur/mood/רוח  מצב 
6. triste/sad/7 עצוב. do'remdiker ... hémi-
sphère sud/southern hemisphere/הכדור  חצי
 moykhl ... nous excuser/excuse .8 הדרומי
us/לנו  dafke justement/precisely .9 יסלחו
10. mamesh littéralement/literally/מילולית 
11. poshet simplement/simply 12. quelle 
catastrophe/woe is me!/!13 אבוי. idiot/fool/
 goylem pauvre abruti/dismal … .14 אידיוט
fool/גמור   ֵסֶבל/souffrance/suffering .15 אידיוט
16. khoyshekh ténèbres/darkness 17. makes 
plaies/plagues 18. mitsraim Égypte/Egypt 

19. décrire/describe/20 לתאר. épais/thick/21 סמיך. mo'yredikn … terrible chaos/frightful chaos/נוראי /avade bien sûr/of course .22 כאוס
-breyshis Ge .27 בריאה/neshome âme/soul 24. gan-eydn Paradis/Paradise 25. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 26. Création .23 כמובן
nèse/Genesis 28. ki-tov c'est bien/it is good 29. mishle Proverbes/Proverbs 30. loi/law/31 מצווה. koykhes forces 32. opposés à/opposed 
to/כנגד point de vue scientifique/scientific .33 מוצבים viewpoint/34 נקודת מבט מדעית. source/35 מקור. vitamine D/די /soigne/treat .36 וויטמין
נר/ici bougie/here candle .37 מרפאים  posek .42 הד/écho .41 פמוט/chandelier/candlestick .40 פתיל/mèche/wick .39 שעווה/cire/wax .38 כאן:
verset/verse 43. allumer les bougies/lighting candles/נרות  beysamigdesh .47 קנים/menoyre menorah 45. ner  46. branches .44 הדלקת
Temple 48. medines-yisroel État d'Israël/State of Israel 49. ner-tomid flamme perpétuelle/perpetual flame 50. synagogue/כנסת  בית
51. shabes  shabbat/Sabbath 52. bénédiction des bougies/blessing over the candles/הנרות -mitsves commandements/command .53 ברכת
ments 54. brokhe bénédiction/blessing 55. sof fin/end 56. marqué/marked/אותו  tfile .59 שזור/havdole 58. tressé/braided .57 מציינים
prière/prayer 60. yontef fête/holiday/61 חג. kha'nike Hanouca/Hanukka 62. lekoved en l'honneur de/in honor of 63. nes miracle 
קריסטוס .64 הספירה/av. J.-C./BC ֿפַאר זאת/avrom 68. pourtant/yet .67 שמן/huile/oil .66 מרד/soulèvement/uprising .65 לפני .למרות

גוט איז זון דער ֿפון ליכט דָאס ַאז אונדז זָאגן

אויף לַאנג צו ניט ליגט מע (אויב געזונט ֿפַארן

(די קערּפער ֿפַארן נָאר נישט ּפלַאזשע), דער

שטימונג. דער ֿפַאר אויך נָאר ,(! דע35 וויטַאמין

היילט36 מען טאַקע מיט  ווינטער–דעּפרעסיע די

ליכט–טערַאּפיע.

מיינט ליכטל, ָאדער ליכט37, ווָארט זעלבע  דָאס

וואַקס38  ֿפון געמַאכט ָאביעקט קליינער „ַא אויך

ַא  אין שטייט ווָאס מיטן, קנויט39 אין ַא מיט

ברענט“. און לַײכטער40

ּתנך איז דער  אין ּפסוק42 ַא ֿפון ָאּפקלַאנג41 ַאן

זוכן מיינט ווָאס זוכן מיט ליכט, אויסדרוק

געֿפינען ָאדער זוכן צו שווער עּפעס ווָאס איז

גרינטלעך.

ֿפון צערעמָאניע די ֿפַארנעמט ייִדישקייט אין

מנורה44 (ווָאס  די ָארט. גרויס ַא ליכט43 צינדן

ליכט)  נר45 — ווָארט ֿפונעם קומט נָאמען איר

זיבן רערן46  לַײכטער מיט גרויסער דער איז

בית–המיקדש47 און  אין געשטַאנען איז ווָאס

עמבלעם ֿפון דער געווָארן שּפעטער איז ווָאס

אייביקע דָאס נר–ּתמיד49, דער מדינת–יׂשראל48.

שול50, אין שטענדיק ליכט, ווָאס ברענט

אינעם געברענט הָאט ווָאס מנורה די דערמָאנט

בית–המיקדש.

מען ַארַײן ֿפירט זונֿפַארגַאנג ֿפרַײטיק ֿפַאר ַאלע

ֿפרוי ייִדישע ַא שבת51 מיט ליכטבענטשן52.

און  טָאן, מוז זי מיצוות53 ווָאס דרַײ נָאר הָאט

מַאכט זי ליכטבענטשן. ווען זיי איז ֿפון איינע

זיך ָאן  הייבט שבת“, „גוט ברכה54 און זָאגט די

איז עמעצער ַאז וויל זָאגן מע ווען שבת. דער

ַאז מען, זָאגט מינוט, לעצטער דער צו געקומען

ליכטבענטשן. ֿפַאר מינוט ַא געקומען איז ער

בענטשט ווָאס מַאמע ייִדישער ַא ֿפון בילד  דָאס

ֿפון סימבָאל ַא געווָארן איז שבת–ליכט

ווערט  שבת סוף55 ֿפון דער אויך ייִדישקייט.

ָאט די ליכט. ַא צינדן ָאּפגעמערקט56 דורך

צינדט טַאטע דער הֿבדלה57. הייסט צערעמָאניע

ַא ּתֿפילה59 און  ליכט, זָאגט געפֿלָאכטענע58 ַא ָאן

ָאן. זיך הייבט ווָאך נַײע די

ֿפַארבונדן  איז סּפעציעל ווָאס יום–טוֿב60 ַא

עס פַֿײערט מע חנוּכה61. איז ליכט מיט

דער  לויט איז, נס63 ווָאס גרויסן דעם לּכֿבוד62

דעם  פֿ"ק64 נָאך 165 יָאר אין געשען לעגענדע,

דעם רייניקן בַײם גריכן. די קעגן אויפֿשטַאנד65

בוימל66  ביסל קליינע דָאס הָאט בית–המיקדש

גענוג געווען בלויז איז ווָאס מנורה, דער ֿפַאר

טעג. ַאכט גַאנצע געברענט טָאג, איין אויף

צינדט מען טעג חנוּכה ַאכט ֿפון די ָאוונט יעדן

און חנוּכה–לָאמּפ ַא אין שטייען ווָאס די ליכט

דער לידער. זינגען און זיך ֿפרייען קינדער די

שטימונג די באַשרַײבט רייזען ַאֿברהם67 ּפָאעט

: ַאזוי

שטערן מַײנע זַײנען „ֿפַארלאָשן

נַאכט, איז די לַאנגע ֿפינצטער און

ווערן, ָאן צו ליכטיק מיר הייבט דָאך68

“! ַאכט די ָאן, ליכטלעך די כ'צינד ווען

[5 ז' אויף [סוף די מּכות. ֿפון מיט צוויי בילד : אונטן ֿפון ֿפעדַאלַא. : קַארטלעך אויבן

בלייק. וויליַאם ֿפון בילד

רוים. אין טיטוס–בויגן אויֿפן מנורה די

ווילהעלם ֿפון „שבת–ליכט“, בילד : אונטן

ווַאכטעל.
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הונט) דעם ַארַײנרעכענענדיק5 (ניט
זַאלבעדריט  שיפֿל ַא אין

גריגָארַאוויטשיוטע ַאקווילע דורך ייִדיש אויף איבערגעזעצט

1 קאַּפיטל
און געווען — דזשָארדזש, מיר זַײנען ֿפיר

און איך, און הַאריס, סַאמועל וויליַאם

מַײן אין געזעסן זַײנען מיר מָאנמָארענסי.

דעם וועגן געשמועסט און גערייכערט צימער,

ַאוודאי6, — אונדז הַאלט מיט עס שלעכט ווי

מיין קוקווינקל7, מעדיצינישן ֿפונעם שלעכט

איך.

צעקרָאכן8  עּפעס געֿפילט זיך ַאלע הָאבן מיר

גענוג געמַאכט אונדז הָאט דָאס און

מָאל ַא ַאז געזָאגט הָאט הַאריס נערוועיִש.

ָאנֿפַאלן9 ֿפון  גווַאלדיקע ַאזעלכע ער הָאט

ער  ווָאס ווייסט קוים ער קָאּפשווינדל10 ַאז

ַאז געזָאגט דזשָארדזש הָאט דעמָאלט ; טוט

און  קָאּפשווינדל ֿפון ָאנֿפַאלן אויך הָאט ר ע

שייך11  ווָאס טוט. ר ע ווייסט קוים ווָאס

לעבער12 ניט געווען אין  מַײן איז מיר,

איך ווַײל געווּוסט, דָאס הָאב איך ָארדענונג.

בראָשור ַא געלייענט געהַאט ווָאס נָאר הָאב

עס ווּו לעבער–טַאבלעטן, וועגן

ּפרטימדיק13 באַשריבן  געווען זַײנען

לויט סימּפטָאמען ֿפַארשיידענע די

מענטש קען באַשליסן  וועלכע14 ַא

אין ניט איז לעבער זַײן ווען

געהַאט. ַאלע זיי הָאב איך ָארדענונג.

זַאך, אויסערגעוויינטלעכע ַאן ס'איז

נָאך איך הָאב לעבן מַײן אין נָאר

געהַאט געלייענט מָאל ניט קיין

זָאל ווָאס רֿפואות15–רעקלַאמע, קיין

אויסֿפיר16 ַאז  ַאן צו ֿפירן ניט מיך

ָאט דער קרַאנקייט ֿפון לַײד איך

ֿפון איר געפֿערלעכסטער דערצו און

יעדן אין הָאט דיַאגנָאז דער ֿפָארעם.

מיט ַאלע געשטימט ּפינקטלעך ֿפַאל

אין מָאל ַא הָאב איך ווָאס שּפירונגען

געֿפילט. לעבן מַײן

טָאג געדענק ווי איך בין איין איך

ּכדי17  מוזעום בריטישן אינעם געגַאנגען

ַא עּפעס קעגן רֿפואות וועגן צו לייענען

הָאב איך וועלכער מיט קרענק, לַײכטער

דָאס  — הייֿפיבער18 איז צו טָאן געהַאט

געֿפונען  זיך הָאב איך מסּתמא19 געווען.

ווָאס איך ַאלץ געלייענט און דָאס בוך

דערנָאך, און ; וויסן געדַארֿפט הָאב

ַאזוי גלַאט איך הָאב טרַאכטנדיק, ניט

ָאנגעהויבן און זַײטן די געבלעטערט

קרַאנקייטן די שטודירן צו ּפַאמעלעך

נישט געדענק איך ַאלגעמיין. אין

מחלה20  ערשטע די געווען איז ווָאס

וועלכער איך הָאב זיך ֿפַארטיֿפט אין

ווייס איך מגֿפה21, מוראדיקע ַא עּפעס —

איבערגעקוקט איך הָאב איידער נָאר —

רשימה22 „ערשטע  העלֿפט ֿפון דער ַא

ַאז ֿפַארשטַאנען איך הָאב סימּפטָאמען“,

קרַאנק. איך זיכער בין דערויף

ֿפַארשטיינערט ווַײלע, ַא געזעסן בין איך

ּכוח23 און  ָאן דַאן, און ; שרעק ֿפון

ווַײטער הָאב איך ֿפַארצווייפֿלט24,

זיך הָאב איך זַײטן. די געבלעטערט

ָאנגעשטויסן אויף פֿלעקטיֿפוס25 

ַאנטדעקט — סימּפטָאמען געלייענט די —

וויסנדיק, ניט קרַאנק, בין איך ַאז

1. Trois Hommes dans un bateau/Three Men in a Boat, Jerome K. Jerome/ג'רום ק. ג'רום אחת, בסירה /mayse histoire/story 3. Tamise .2 שלושה
Thames/4 תמזה. curieux/curious/5 מוזרים, מסקרנים. sans parler/not to mention/להזכיר /point de vue .7 כמובן/avade bien sûr/of course .6 מבלי
viewpoint/מבט נוראיים/horribles attaques/terrible attacks .9 תשושים/patraques/run-down .8 נקודת  ... .11 סחרחורות/vertige/dizziness .10 התקפים
shayekh en ce qui concerne/concerning/ל  selon lesquels/according .14 בפירוט/pro'timdik en détail/in detail .13 כבד/foie/liver .12 באשר
to which/15 לפיהם. refues-... publicité pour médicaments/medicine ads/לתרופות kede'y afin .17 מסקנה/conclusion .16 פרסומת de/in order
to 18. rhume des foins/hay fever/19 קדחת השחת. mistome probablement/probably/הסתם  makhle maladie/illness 21. mo'yredike .20 מן
mageyfe horrible épidémie/frightful epidemic/נוראית /reshime liste/list 23. ... koyekh sans force/weak 24. désespéré/in despair .22 מגיפה
 טיפוס/typhus .25 מיואש

געווָארן  איז ווָאס הומָאריסטישער רָאמַאן ַא איז ,1899 אין דזשערָאם, ָאנגעשריבן ק. דזשערָאם זַאלבעדריט1 פֿון שיפֿל ַא אין דָאס בוך
ווייסן) מיר ווי ווַײט (ַאזוי שּפרַאכן ָאבער צענדליקער אין געווָארן איבערגעזעצט איז עס אויסלַאנד. אין און ענגלַאנד אין ּפָאּפולער גָאר

ַא ס‘איז גריגָארַאוויטשיוטע. ַאקווילע איבערזעצונג פֿון דער אין קַאּפיטל פֿונעם ערשטן ָאנהייב דעם ָאּפ דָא מיר דרוקן ייִדיש. אין ניט נָאך
איבער  לעבן טַײך טעמזע3 און דעם איבער רַײזע ַא אין זיך לָאזן ווָאס מָאנמָארענסי) נָאמען (מיטן הונט איין און מענער דרַײ וועגן מעׂשה2

טעמע... ַאנדער ַאן גָאר מיט ָאן ָאבער זיך הייבט עס ַאווענטורעס. טשיקַאווע4

[8 ז' [סוף

געבוירן געווָארן שּפיגלבלַאט איז ַאלּכסנדר

קימּפעלינג7  נָאמען מיטן שטעטל קליין ַא אין

דרום–בוקָאווינע8 (רומעניע). בוקָאווינע  אין

ערשטער דער ֿפַאר הָאט ווָאס געגנט ַא —

עסטרַײכישער דער וועלט–מלחמה געהערט צו

צווישן צעטיילט הַײנט ווָאס איז אימּפעריע, און

ַארויסגעגעבן אוקרַײנע — הָאט און רומעניע

די  ּפָאעטן, ווי עטלעכע גרויסע ייִדישע

רָאזע  ּפַאול צעלַאן9 און דַײטש–שרַײבנדיקע

ייִדיש–שרַײבנדיקע, ווי  ָאדער אויסלענדער10,

לַאנדסמַאן  דָאזיקן מַאנגער11 (וועגן דעם איציק

בוך). ַא ָאנגעשריבן שּפיגלבלַאט הָאט זַײנעם

 — זיך13 בוקָאווינע בַאווַײזט מחברים12 סך ַא בַײ

ווילדע קַארּפַאטן–בערג,  די ֿפון ַארומגעזוימט14

(רומענער, פֿעלקער עטלעכע דורך בַאוווינט

אונגַארן16, דַײטשן, ציגַײנער15, ייִדן, אוקרַײנער,

מיט ַאלערליי19  הוצולן18...) ּפָאליאַקן17,

דער אויף געשיכטע, קָאמּפליצירטער ַא מיט רעליגיעס, און שּפרַאכן

געגנט20. ַאזוי הַאלב–מיטישע ַא — ווי לענדער ֿפון גרעסערע ּפעריפֿעריע

ַא ּפרָאזע. לידער און שּפיגלבלַאטס אין ֿפָארגעשטעלט21 אויך זי ווערט

די שַאֿפן זַײן אין אויך קריגט כַאראַקטער הַאלב–מַאגישן בַאזונדערן,

און זיידנס טַאטנס, געווען זַײן איז זייגער–מַאכער, ווָאס ַא ֿפון ֿפיגור

ווערק אויטָאביָאגרַאֿפישע אין זַײנע אים געֿפינט מע ֿפַאך. עלטער–זיידנס

פַֿאררייכערטע און דורך (2000) זייגער–מַאכער ַא פֿון שּפַאקטיוו22 דורכן

ָאּפגעדרוקט  הָאט ער ווָאס דערציילונג ַא אין אויך ווי ,(2007) שַײבלעך23

גילגולים24  צַײטשריֿפט ליטערַארישער ייִדישער ּפַאריזער דער אין

.(2008) 'ּפעּפעטע–מָאבעלע'“25 „רַאכמיל —

שּפעטער  און אין חדר26 געגַאנגען שּפיגלבלַאט איז ייִנגל, ַא קליין ווי

בשעת28 דעם  גימנַאזיע27. ַא רומענישער געלערנט אין זיך ער הָאט

אין לַאגערן עטלעכע דורכגעלעבט ער הָאט ,1944 ביז 1941 ֿפון חורבן29,

(אויף  טַײך31 דניעסטר ֿפונעם יענער זַײט אויף געגנט טרַאנסניסטריע30, ַא

וועלט–מלחמה צווייטער דער בשעת הָאט מע ווּו ניסטרו), : רומעניש

שּפיגלבלַאט1  ַאלּכסנדר
(2013-1927)

ּפּתח–ּתיקווה2  אין נָאוועמבער 25סטן דעם געשטָארבן איז ווָאס ַאלּכסנדר שּפיגלבלַאט,

און ּפָאעטן אינטערעסַאנטסטע ייִדישע די איינער פֿון געווען איז יׂשראל3, אין

ער קומט אין וועלכער שַאפֿונג5, וועלט–מלחמה4. זַײן צווייטער דער נָאך ּפרָאזַאיִקער

מען יוגנט, קען און קינדהייט זַײן פֿון וועלט פַֿארשווּונדענער דער צו צוריק מָאל ַאלע

רעַאליזם. מַאגישער ווי בַאצייכענען6

אומגעברענגט33, טייל צום און ֿפַארשיקט32,

נָאך דער בַאֿפרַײונג אוקרַײנישע ייִדן. רומענישע און

יּווועליר34  ַא ווי געַארבעט שּפיגלבלַאט הָאט

בוקַארעשטער אין ליטערַאטור שטודירט און

ליטערַאטור,  רוסישער ֿפון לערער ווי ַא ַארבעטנדיק אוניווערסיטעט.

זינט  ייִדיש. אויף עסייען און שרַײבן לידער ָאנגעהויבן אויך ער הָאט

צַײטשריֿפט  ייִדישער בוקַארעשטער דער אין געדרוקט זיך ער הָאט 1950

אויסלַאנד. אין אויסגַאבעס36 ַאנדערע איקוף35–בלעטער און אין

בַאזעצט  זיך און יׂשראל אין געווען37 עולה שּפיגלבלַאט הָאט 1964 אין

דער ווי געַארבעט ער הָאט 1995 ביז 1972 ֿפון ּפּתח–ּתיקווה. אין

נָאכמלחמהדיקער38  וויכטיקסטער דער ֿפון רעדאַקציע–סעקרעטַאר

 1984 קייט. אין גָאלדענע די ייִדיש, אויף צַײטשריֿפט ליטערַארישער

מַאנגער–ּפרַײז ֿפַאר  ּפרעסטיזשֿפולן איציק דעם באַקומען ער הָאט

ייִדיש. אין ליטערַאטור–שַאֿפונג

שּפיגלבלַאט ַאלּכסנדר הָאט קַאריערע ליטערַארישער לַאנגער זַײן בשעת

צווישן  ּפרָאזע. אין שַאֿפונגען לידער און בענד39 טוץ ַא ַארויסגעגעבן

אותיות40 (1969), ּפַאּפירענע אומרויִקע : דערמָאנען מען קען ַאנדערע

לידער, בַאנד לעצטער זעגלען41 (1973), ווָאלקנלידער (1979). זַײן

1. Aleksander Spiegelblatt 2. petakh-tikva 3. yisroel 4. milkhome guerre/war 5. œuvre/work/6 יצירה. qualifier/qualify/7 להגדיר. Câm-
pulung Moldovenesc, Kimpolung 8. dorem-... Bucovine du Sud/southern Bukovina 9. Paul Celan 10. Rose Ausländer 11. Itsik Man-
ger (1901-1969) 12. mekhabrim auteurs/authors/13 סופרים. apparaît/appears/14 מופיע. entouré/surrounded/15 מוקף. Tsiganes/Gypsies/
הוצול/Houtsoules/Hutsuls .18 פולנים/Polonais/Poles .17 הונגרים/Hongrois/Hungarians .16 צוענים מני/toutes sortes de/all kinds of .19 בני  כל
20. région/21 אזור. représenté/presented/22 מוצג. loupe (d'horloger)/(watchmaker's) loupe/(שען (של מגדלת  verres de lunettes .23 זכוכית
enfumés/smoky glass/מעושנות משקפיים של/métamorphoses 25. déformation de/of .24 עדשות  perpetuum mobile 26. kheyder école עיוות
religieuse/religious school 27. lycée/secondary school/תיכון ספר -Transnis .30 שואה/khurbm Shoah .29 בזמן/besha's pendant/during .28 בית
trie/Transnistria 31. fleuve/river/32 נהר. déporté/deported/33 גירשו. assassiné/killed/34 הרגו. orfèvre/jeweler/35 צורף. IKUF –קולטור ייִדישער
המלחמה/oyle ... immigré/immigrated 38. no'khmilkho'mediker d'après-guerre/postwar .37 פרסומים/publications .36  ֿפַארבַאנד  שלאחר
39. une douzaine de volumes/a dozen volumes/כרכים  מפרשים/oysyes lettres/letters 41. voiles/sails .40 כתריסר

שיֿפל ַא „אין ֿפון הילעס

 זַאלבעדריט“

שּפרַאכן. ֿפַארשיידענע אין

מחבר. דער : אונטן

קַאּפויערדיקע1 זענען ברילן מַײנע
שּפיגלבלַאט ַאלּכסנדר פֿון

אין געטונקען בַאנד  (פֿונעם
הָאניק–צער)

קַאּפויערדיקע. זענען ברילן מַײנע

דורך זיי איך זע

אינעווייניק, מַײן

זיך2  קנוילן עס ווּו

גערַאנגל4, ּתהומיקן3 אין

ֿפַארפֿלָאכטענע6, און ֿפַארקלעמטע5

מַײנע. ׂשינאות7 און ליבשַאֿפטן די

ברילן, קַאּפויערדיקע

— שַײבלעך8 די און
לָאדנס9 ֿפַארמַאכטע ווי

פֿענצטער. שטומע איבער

1. inversés/inside out/2 הפוכים. tourbillon-
nent/are wound up/3 מתערבלים. to'mikn 
abyssal/of the depths/4 תהומי. lutte/struggle/
/emmêlés .6 אחוזים/serrés/gripped .5 מאבק
woven together/יחד /sines haines .7 שזורים
hatreds 8. verres, vitres/lenses, panes/,זגוגיות 
.תריסים/volets/shutters .9 עדשות

[8 ז' [סוף
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זיך  חדשים26 לַאנג — שוין פֿלעקטיֿפוס, אויֿפן

; איך קרַאנק בין נָאך ווָאס געֿפרעגט, אויף

ווי  ַאנטּפלעקט, — דעם וויטוס–טַאנץ27 געֿפונען

דעם אויף ַאז ֿפָארויסגעזען, געהַאט הָאב איך

ֿפַאראינטערעסירט קרַאנק — אויך איך בין

צו באַשלָאסן און ֿפַאל מַײן אין געווָארן

לייענען גענומען זיך איך הָאב טיפֿער, גרָאבן

דער וועגן געלייענט — ַאלֿפַאבעטיש

איך ַאז דערווּוסט זיך קדחת28, ַאזיַאטישער

שטַאּפל אַקוטער דער ַאז און דערֿפון לַײד

ַארום. ווָאכן ּפָאר ַא אין ָאנהייבן זיך וועט

איך ווי מַײנע, בלוטדרוק29–ּפרָאבלעמען די

ֿפַארלַײכטערונג30 אויסגעֿפונען,  ַא מיט הָאב

זיי מיט און מילדע, נָאר געווען זַײנען

לַאנג. יָארן נָאך לעבן געקענט איך ווָאלט

שווערע  מיט געהַאט, איך גַאלשטיינער31 הָאב

מיט ַאז אויס עס זעט ; און קָאמּפליקַאציעס

איך געווָארן. געבוירן איך בין דיֿפטעריט

דעם  געהָארעוועט33 איבער פֿלַײסיק32 הָאב

קרַאנקייט איינציקע די און ַאלף–בית34, גַאנצן

צום אויסֿפיר קומען געקענט איך הָאב ווָאס

געווען קימּפעט– איז ניט, זי איך הָאב ַאז

ֿפיבער35.

גַאנץ געֿפילט זיך איך הָאב ָאנהייב אין

ווי עּפעס ַאן הָאט אויסגעזען עס געטרָאֿפן36 ;

איך בין ווָאס ֿפַאר עוולה37.

קימּפעט– אויף קרַאנק ניט

26. khadoshim des mois/months, sing. חודש khoydesh 27. danse de Saint-Guy/St. Vitus’ 
dance/28 מחולית. kadokhes fièvre/fever 29. tension artérielle/blood pressure/דם -sou .30 לחץ
lagement/relief/31 הקלה. calculs biliaires/gallstones/32 אבני כיס .מרה. avec application/con-
scientiously/33 בהתמדה. trimé/labored/34 ַעַָמל. alef-beys alphabet 35. fièvre puerpérale/
childbed fever/36 קדחת לידה. vexé/hurt/37 פגוע. avle injustice/wrong 38. u'myoysherdiker 
... exception injuste/unfair exception/39 יוצא מן הכלל לא הוגן. l'ont emporté/won out/ניצחו  
40. me passer de/get by/41 להסתדר. goutte/gout/42 שיגדון. phtysie/ tuberculosis/43 שחפת. ... 
sofek sans doute/doubtless 44. déduit/deduced/45 הסקתי. akhu'ts ... à part cela/aside 
from that/זאת /pouls/pulse .48 לבדוק/metsie aubaine/gem 47. examiner/examine .46 מלבד
   דופק

[6 ז' ֿפון [סוף ווָאס ַאזַא אומיושרדיקער ֿפַאר ֿפיבער ?

ֿפָארט  הָאבן שּפעטער ביסל ַא ? אויסנעם38

איך הָאב איבערגעווויגן39. געֿפילן מילדערע

ַאנדערע ַאלע אויף קרַאנק בין איך ַאז געקלערט

ֿפַארמאַקָאלָאגיע, אין באַקַאנטע קרַאנקייטן

און עגָאיִסטיש ווייניקער געווָארן איך בין

קימּפעט– דעם ָאן בַאגיין40 צו זיך באַשלָאסן

איר ערגסטן שטַאּפל,  אין ּפָאדַאגרע41 ֿפיבער.

; וויסן מַײן געכַאּפט ָאן מיך הָאט זיך, דַאכט

ספֿק43 געליטן  ָאן איך הָאב שווינדזוכט42 ֿפון און

ניט געווען ס'זַײנען ייִנגל. ַא געווען בין איך זינט

איך הָאב שווינדזוכט, נָאך קרַאנקייטן מער

לַײד דעם45 ַאחוץ ַאז ַארויסגעדרונגען44 דערֿפון

גָארנישט. ֿפון ניט מער איך

הָאב איך און געקלערט. געזעסן בין איך

ֿפַאל ֿפַאר ַאן אינטערעסַאנטער ווָאס געטרַאכט,

קוקווינקל, מעדיצינישן ֿפונעם זַײן איך מוז

ַא  געווען אין ַא מציאה46 ווָאלט איך ווָאס ֿפַאר

„גיין געדַארֿפט ניט ווָאלטן סטודענטן קלַאס !

מיך ווָאלטן זיי אויב שּפיטָאלן“, די איבער

זיי זיך. אין שּפיטָאל ַא בין איך ֿפַארמָאגט.

ַארום ַארומגיין בַאדַארֿפט נָאר ווָאלטן

ָאּפנעמען זייערע דערנָאך און מיר

דיּפלָאמען.

הָאב איך זיך געֿפרעגט דַאן

צו מיר בלַײבט עס לַאנג ווי

איך הָאב געּפרּוווט לעבן.

איך אונטערזוכן47. זיך

ּפולס48. מַײן געזוכט הָאב

ניט איך הָאב ָאנהייב אין

געֿפינען. ּפולס קיין געקענט

זיך ער הָאט מָאל ַא מיט

הָאב איך ָאנגעהויבן.

זייגער דעם ַארויסגענומען

ס'איז געציילט. און

און זיבן הונדערט געווען

איך מינוט. ַא פֿערציק

טַאּפן צו הָאב געּפרּוווט

דערטַאּפן געקענט הָאב ניט איך הַארץ. דָאס

הָאט זיך עס דָאס הַארץ.

[...] ָאּפגעשטעלט.

טרָאגט  הָאניק–צער42 (2009), אין געטונקען

דעם ּפָאעטס ֿפָאר גוט שטעלט טיטל ווָאס ַא

דורגעפֿלָאכטן45  צערטלעכקייט44 : נוסח43

און טרערן שמייכל דורך שַארפֿקייט, ַא מיט

דעם ֿפַארגייט. ווָאס צַײט דער ֿפון צער דער

משל ּפרָאזע, ַא אין ווערק לעצט שרַײבערס

ּפָאעט אליעזר דעם וועגן נימשל46, ַא זוכט

ֿפַאר זַײן קורץ דערשינען שטיינבַארג47, איז

.2013 אין ּפטירה48,

שּפיגלבלַאטס בלַײבט בַאדויערן צום

באַקַאנט  ווייניק ירושה49 נָאך ליטערַארישע

ָאבער קען מע עולם50. ברייטערן דעם צווישן

יצחק  יָאר 2011 הָאבן אינעם ַאז דערמָאנען,

זייער  געווידמעט ביר52 חיהלע און ניבָארסקי51

אין זומער–אוניווערסיטעט אויֿפן קורס גַאנצן

עס  שַאֿפן און שּפיגלבלַאטס בריסל53 ַאלּכסנדר

סטודענטן. די בַײ אויסגענומען54 שטַארק הָאט

42. ... tsar trempé dans le miel du cha-
grin/dipped in honey grief/הדבש בצער   טבול 
43. nusekh style/44 סגנון. tendresse/tender-
ness/45 רכות. entremêlé/interwoven/שזור 
46. ... moshl ... nimshl Une Fable cher-
che sa morale/A Fable Seeks for its Mor-
al 47. eliezer Shteynbarg (1880-1932) 
48. ptire décès/death 49. yerushe héri-
tage 50. oylem public/קוראים -yits .51 קהל
khok Niborski 52. kha'yele Helen Beer 
53. Bruxelles/Brussels 54. a beaucoup plu/
had great succes/להצלחה .זכה


