
 

 די נַאכט איז אין גַאנצן מ נע
 הלילה כולו שלי 

 אסיא 

 תרגום: ולרי מיכאילובסקי 

 

 הקדמה 

"מי זו אסיא? אסיא מפתיעה כמו השורות שלה. היא משוררת צעירה שגרה במדינת ישראל וכותבת שירים ביידיש", כך כתב  
"צוו לספרה  שנכנס  במאמר  אסיא  על  גלאטשטיין  יעקב  ב־גן־ציטער"  ַײהמשורר  לאור  צעירות  1972שיצא  משוררות  "שלוש   .

מתגוררות כעת בארץ היהודים: רבקה בסמן, רחל פישמן ואסיא. אסיא היא היחידה משלושתן שעדיין לא הוציאה לאור ספר,  
ם היא ברחה מווילנה, עיר הולדתה, כשהייתה   ָׁ אף שיש לה שפע של שירים, ועוד שירים רבים השאירה בנדודיה ברוסיה. לש 

הייתה מדריכה בבית ילדים וכתבה    1946בת שמונה. ברוסיה כתבה אסיא שירים ברוסית וביידיש. אחרי שעלתה ב־  ילדה
שירים ומחזות. במשך השנים שבהן הייתה בפולין קראה משיריה פעמים רבות באירועים. היא משכה תשומת    –ספרות ילדים  

 לב מהמשורר הווילנאי אלחנן ווגלר, וממשוררים אחרים". 

פנימה  בח שסוחפים  ציורים  כמו  שניהם  אסיא,  שירים של  דרך    - רתי בשני  ומוחשיים.  חזקים  ביטויי הטבע  השירים  בשני 
עולם בודד מאנשים, אך עשיר בגרמי    –הרגישות לטבע המשוררת מצליחה לצייר את עולמה הפנימי של הדוברת בשיר  

 עולם מוצף ברגש.   -שמיים, ביצורים חיים, בתופעות טבע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroshige, Autumn flowers in front of the full moon, 1853 
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 די נַאכט איז אין גַאנצן מ נע

 נע, ַײדי נַאכט איז אין גַאנצן מ
 איך בין אין גַאנצן ווַאסער 
 ַארומגעברעגט מיט נַאכט, 
 סַאמעט־בלויע שטילקייט.

 נע חלומות,ַײכ׳שווים, בַארירנדיק מ 
 טסטע שטערן, ַײזיך די וודָארט שּפיגלען 

 ן ּפנים. ַײ רירן ָאן מ
 ֿפַאר איינער, דער בלַאסער סוד־טרעגערין־לבנה, 

 כ׳בין זיך מתוודה. 

 
 

 
 אין חלום 

 איך חלום שוין ניט מער ֿפַארביקע חלומות, 
 ס ַארָאפּ ַײוווּ ֿפון איבערן קָאּפ איך ר

 סן ווָאלקן ַײַא וו
 און הייב זיך אויף אין ֿפלַאטערטַאנץ 

 קָאנען נָאר די מעוועס, ווי ס׳
   —אין ריטעם ֿפון גרין צעשּפילטע קַארבן 

 דער אויֿפגעוויגטער ברעג, ווען אים ֿפַארלָאזט ַא שיף. 

 ן, כ׳זינק טיף ַײאין חלום ֿפַאל איך שווער ַאר
 און ַאלץ ווָאס עס ּפַאסירט דָארט איז ָאן ֿפַארבן, 

 ווי רגעס לעצטע ֿפון ַא דויערדיקן שטַארבן. 
 

 

 

 
 

ִּּי  ֶׁל ֻּּלּוֹ ש   הַלַּיְלָה כ
 

ִּּי,  ֶׁל ֻּּלּוֹ ש   הַלַּיְלָה כ
ִּם  ִּּי ַמי ֻּּל ִּי כָּל כ  אֲנ

י,  וְחוֹפֵי הַלַּיְלָה ַמקִּּיפִּים אוֹתִּ
ְִּּמַמת ְקטִּיפָה כְּחֻּלָּה.  ד

ִּי שׂוָֹחה, נוֹגַעַת בֲַּחלוֹמוַֹתי,  אֲנ
ּתַקְּפִּים הַכּוֹכָבִּים הֲכִּי ְרחוֹקִּים, ְ ָם מִּש   ש 

 ּ ְקִּים ַקל  וֹת לְפָנַי. נוֹש 
ֵׂאת־הַּסוֹד, הַלְּבָנָה ת, נוֹש ֶּׁרֶׁ  ַרק לִּפְנֵי ַאַחת, חִּו

ָּה.  ִּי מְִּתוַד  אֲנ

 

 בֲַּחלוֹם 

ִּּים ִּי ֶׁמֶׁת עוֹד ֲחלוֹמוֹת צִּבְעוֹנ ִּי חוֹל  ֵאינ
ִּי ְמסִּיָרה  י ֲאנ ִּ ֶׁבָּהֶׁם ֵמעַל רֹאש   ש 

 עָנָן לָבָן
חוּף  קּוּד־רִּ  וּפוֹצַַחת בְּרִּ
 ְ ָחפִּים י ְ ּ ַרק הַש  ֶׁ ִּים, כְּמוֹ ש   כוֹל

קּוֹת הָרוֹטְטוֹת      –בְּקֶׁצֶׁב הַקּוֹרוֹת הַיְּרֻּ
ֶׁת.  ֶׁהַּסְפִּינָה נוֹטֶׁש   חוֹף ְמטֻּלְטָל, כְּש 

וַֹקעַת עָמֹק  ִּי נוֹפֶׁלֶׁת כְּבֵָדה, ש   בֲַּחלוֹם אֲנ
ה בּוֹ   ֶׁקּוֹרֶׁ  לְלֹא צֶׁבַע, –וְכָל ָמה ש 

ָךְ.  ּ ֶׁת ְממֻּש  ֶׁל ָמו ִּים ש   כְּמוֹ ְרגָעִּים ַאֲחרוֹנ

 

 

היא מתרגמת, בוגרת תואר ראשון בבלשנות שמית ולשון עברית מאוניברסיטת תל אביב ומאסטרנטית    ולרי מיכאילובסקי 

אוניברסיטאית ליידיש. מחקרה עוסק בתרבות יידיש בברית המועצות. תרגומיה מרוסית התפרסמו בכתבי  -בתוכנית הבין

 עיתון הארץ. העת הו!, המוסך, הליקון, אלכסון ובמוסף תרבות וספרות ב

 


