
ָלִאים'' י, ְצִליָלּה עֹוד ְיחֹוֵלל ּפְ ּלִ ה ְקַטּנָה ׁשֶ ְרּגּום, ִמּלָ ''ִמְצִאי ּתַ
מסה על "זר שלגים" ועל התרגום מיידיש

בני מר

אתשתחליףומילהמילהכלבבחירתוכלהלתרגוםהמיועדותהיצירותבבחירתהחל–גורלותחורץשופטהואמתרגםכל

נוסףמיידישבתרגוםאבלאחרות.שלובחירתןמסוימותיצירותדחייתברירה,שלבתהליךנוצרתאנתולוגיהשבמקור.זו

היצירותבחירתבשואה,נרצחודובריהשרובהיידיש,שלהטרגדיהבגללקטסטרופלי;ואפילויותר,גורליממדבהכרח

השפהביידיש,יישארמייחיה,ומיימותמיסופי";של"בחירתההיאכאילונדמיתאחרתלשפהמיידישלתרגוםהמיועדות

המתה על דובריה המתים, ומי יזכה לחיים ארוכים, שלא לומר חיי נצח כביכול, בעברית.

יאבדאבודלעברית,היידיש][מןממנהיתורגםשלאמה"כללכן:קודםעודהיידישאתליווההטרגישהגורלהיאהאמת

ל"ספרחז"למדרשישל(למשלדגולמכנסהיהשבעצמו),7.7.1950("הדור",ביאליקח"נ1930ב-קבעלו",יהיהלאוזכר

שנאלצואחריהעשרים,המאהסוףלקראתבמיוחדבישראל,יידישמשוררישלהעצמיתתפישתםגםהיתהזוהאגדה").

פַֿארגעסענעמַײנעאין/ווערטערהעברעִישעזוכןוועט/יָארטויזנטֿפרעמדןאיןיורש"מַײןהלשונית:במציאותלהכיר

עמ'שטורעם,ֿפונעםגַײסט(דער1990ב-הלרבינםכתבהנשכחים)בשיריעבריותמיליםיחפשהזרבאלף(יורשילידער"

האחרונים,משיריובאחדכתבמתרגמים",רקאלאחברים,צריךלא"משוררהאמירהלושמיוחסתסוצקבר,ואברהם).34

דעראיןגלִיעןזָאלאוןווַײזןווּונדערקענעןזָאל/מינדסטעדַײןקלַאנגדַײןַאזמַײנס,ווָארטאויֿפגעזעצט,זַײ:1999מ-

ַאנטּפלעקן"לעבעדיקזיךמָאלַאנָאךזָאלס'פַֿארגַאנגענע/עקן,דיַאלעקן,דיַאלאיןצַײטמַײןָאניָאגןאון/ֿפינצטער,

ְרּגּום,(ִמְצִאי הּתַ הִמּלָ י,ְקַטּנָ ּלִ ֲאֵפָלה.ִיְבַערְּפָלִאים,ְיחֹוֵללעֹוד/ְצִלַיָלּהׁשֶ יִבי/ּבָ ַמןֶאתָהׁשִ ץ,ַהּזְ צּולֹותִמּקֵ ֶהָעָברֲאִפּלּו/–ִמּמְ

ּלֹות). ָיׁשּוב ְלִהְתּגַ

ממשהמבולמןלהצילןשישביותר,הדחופותהיצירותאתלתרגםהצורךאתהדבריםמטבעמעוררתכזאתגורליתתודעה

אנתולוגיותשהניעמהשזהליונדמהוהייצוגיים,החשוביםהכיהשיריםרקמתורגמיםהצלהבפעולתנח.בתיבתכמו

עמוסים,רבים,רביםמאילנותבודדיםעלים–עתיםהם,ירוקיםענפים–אלהשירה"דפיבעברית.יידיששירתשלקודמות

פתחאתבסוקמשהפותחכך–יידיש"שירתבעיניהיתהונדנעזמירותיערעבות.יערבתוךוענווים,קומהשיעורבעלי

הצמיחהאתמסמןהואמקרי:אינוכיעריידיששירתשלהדימוי.1963ב-לאורשיצאשלו,יידיש"שירתל"מבחרהדבר

אחת(הם),"זיי"בשירעצמה.יידיששירתאתגםמשמששהואפלאואיןהריבוי,אתוגםהאירופיהנוףאתוהחיות,

/סך,ַאסך,ַאגעװעןגָאט,אױ,דָארט,זַײנען"זײאירופה:יהודיעלמקונןהואהשואה,לאחרלייבמאנישכתבהסונטות

װּונדערלעכערַאמיטאון/קוטשערַאװעאוןבערדיקעשטַאלטנע,ַאזעלכע/ברַאװע,ַאזעלכעאוןלעבעדיקעַאזעלכע

היתהשפתם/–מתולתליםזקניםמגודלי/ונעלים,ועוזחייםמלאי/לרבבה,אלי,היו,שם(הםשּפרַאך"אויסטערלישער

אױסגעהַאקטןַאןֿפוןבײמערצװײ-דרַײַא/גװַאלד:יענערֿפוןנָארזכרַאזײזַײנען"איצטדבר:שלובסופוונאווה).פלאית

ווַאלד" (ככלות הכול היער שם נגדע; / רק שני עצים נותרו – מזכרת יחידה).

לאאמנםיידישכאן.גדלוהואשםששורשיועץבעצמירואהאניגםלחלוטין:ליזרההזאתהגורליתשהתודעהלומרקשה

"ווערסוצקברשלהגדולההשאלהבביתנו.גםשקטהנוכחתוהיתההורישנישלהאםשפתהיאאבלאמי,שפתהיתה



משהובתרגומילהעבירמבקשאניותמידילדותי,מאזאותיהדריכהיישאר)מהיישאר,(מיבלַײבן"וועטוואסבלַײבן,וועט

משם לכאן.

צניעות.אותילימדהוגםכתפי,מעלהאחריותעולאתמעטהסירהכלשהובאופןאי-שםקיימתשהיידישהידיעהאבל

כשפהויותריותרקיימתהיאהעולם,מןעברואירופה,במזרחשנולדומיהיידיש,שלהטבעייםדובריהשרובאחרידווקא

Yiddishשלהענקיתהדיגיטליתבספרייהבאינטרנט,בעיקרכתובה: Book Center,,עתוכתביעיתוניםובעשרותלמשל

מאוצרותיהליהנותיכוליםהשפהאתשלומדיםמיוכלכתובת,להישנמצאת,היידישיידיש".עיתונותב"מפתחסרוקים

באופן בלתי אמצעי.

שלעתיםגםמהביותר,והייצוגיותהחשובותהיצירותאתשלגים""זרלאנתולוגיהלתרגםהיומרהעלמראשויתרתילכן

באוזנימזמןלאהעלהבישראלהיידישמפעיליאחדמעמדית.אודתיתלאומית,לשירהמיוחסותהללוהתכונותקרובות

המועצותבריתיהודישלבשייכותהצורךעלענתהזוששירהואמרלאומית,יידיששירתשלאנתולוגיהליצורהרעיוןאת

השמחה,למרבההאישית.ה"אני"לשירתדווקאנמשכתיאניאבלחלילה,בזהראשמקלאיניבבדידותם.אותםועודדה

בפתחשכתבו,1920ב-האינזיכיסטיםשלהמהפכהמאזהעשרים,במאהובמיוחדתמידביידישנכתבוכאלהרביםשירים

הפרוטסטנטיותהפועלים,ותנועתביהודיםפוגרומיםומהפכות,מלחמות'אישי':הכול"בשבילנוהראשונה:לחוברתהדבר

ובודהה, בית הספר ביידיש והצלב, הבחירות לראש העיר ואיסור על לשוננו".

האישיהקולשלפעמיםמובןראשון.בגוףהכתובהאישי,הקולאתהמודרניתיידישבשירתחיפשתיוראשונהבראש

כמולאומיבשירגםביידיש.וגםבעבריתביאליק,ח"נשלבשירתוכמוביניהם,להפרידאפשרואיביחדנשמעיםוהלאומי

הפושטהיהודיהצעירשלההתרגשותאתשמעתי,1905ב-ברוסיההיהודיתההתעוררותעל(סף-אביב),"ערֿב-ֿפרילינג"

שטייטזיווידווקא/ערֿב-ֿפרילינגדערגעפֿעלט"מירכאחד.ונמשלמשל–האביבלקראתמ"החדר"יוצאהקפוטה,את

ּלֹא(ַסף־ָאִביב,בַאנייט"גָאלד'נעםַאמיט/שמַאטעס-ווָאלקן,איןָאנגעטָאן/גייט,און ןׁשֶ ֵחן/ֻחּנַ ְוָקא–ּבְ /אַֹהבאֹותֹוּדַ

מֹותֹו, תֹוְךּכְ ֶקֶרן/ְסָחבֹות־ָעָנן,ּבְ קרעטשמע"ַאאיזוועלטדינישט,"מייןפרץי"לשלהנודעשירואוֻמְזָהב").ָחָדׁש,אֹורּבְ

(אל תאמר: העולם הוא פונדק), שיר מעמדי ואף לאומי מאין כמותו, אבל כתוב בעלבון ובזעם מקרב לב.

"זָאלפפיירניקוביוסףשלמשירוקל)(בשינויהלקוחדימויבאוויר","ארמונותלאנתולוגיהקראתילהודות,עלימלכתחילה,

ֲאִוירִטירֹותַרקאּוַלי–שלעסער"מַײנעלוֿפטדעראיןבויאיךַאזזַײן(זָאלזַײן" ִניִתי).ּפֹהּבָ שלאוסףהזהבמבחרראיתיּבָ

חופשיהרגשתיכךיידיש".משירתאישי"מבחרלהיותנועדההספרשלהמשנהוכותרתפנטסטיים,אךמפואריםמבנים

יחד).גםהשלושהכל(ורצוי,בהםהמובעיםיופיאותמונהרעיון,בזכות–אותישריגשוהשיריםאתרקלבחורומשוחרר

לצמחונות,מחויבותילמרותלמשל,כך,בקוראים.דומיםרגשותלעוררתרגומייוכלקיוויתי,כךהתרגשותי,באמצעות

אחרשירלתרגםובחרתיראוויטש,מלךמאתצמחוני)(אוונגליוןעווַאנגעליום""וועגעטַארישןהחשובההפואמהעלויתרתי

כלמביןחדש"."אלאלוללכתלהסתכןובוחרתהום,מולהמשוררעומדשבובווינה",בחלון"לילהבלבד,בתיםשניבןשלו,

תמיד:עתבכלנכוןוהואלשמחה,כאבביןבמדויקבעינישחיברשירבחרתיפפראיציקשלהבולשביקיתהמהפכהשירי

רייד...נַאקעטעמיט/געשרייעןבלינדעֿפוןַאזוינעםּפלָאנטערַא/געזעןמעןהָאטווּו/ווייען!הַײנטיקע/טעג,"הַײנטיקע

הֿפרייד!"גרויסעַאזַא/–ַאשאויף/חורֿבות,אויף/געזעןנאךהָאטווער/געזען,נָאךהָאטווער/ ֵאּלֶ מֹו/ָיִמים,(ּכָ ּכְ

ֵאִביםַהּיֹום, ה!ּכְ ֵאּלֶ ּכָ ֶכֶלא־ִעָּורֹוןִצְוחֹות/ׁשֶ ּבְ ַבְך./ׁשֶ ּבּוִריםַהּסְ יםּדִ העֹודָרָאהִמי/ֵעיֻרּמִ ֵאּלֶ ה:עֹודָרָאהִמי/ּכָ ֵאּלֶ ִעֵּייַעל/ּכָ

ַּפּתֹות ְמַחת/—ֵאֶפרְוַעל/ַאׁשְ אותוומצאתימספריואחדבאףכונסשלא(שירמאנגראיציקשל"סונטה"אועֹוָלִמים!).ׂשִ

אויסטרַאכטווָאס/ַאליין,איךָאבערַאליין,איך"ָאבערכותב:הואשבסופובלעטער"),"ליטערַארישעהעתבכתב



ְמִציא/ַוֲאִניַוֲאִני(ַוֲאִני,דעריָאגן"נישטשויןליכטדָאזיקעדָאסוועל/געמיין,ביךאוןשיינקייטן ּמַ רֹביִֹפיָלֶכםׁשֶ /ֶחְדלֹוִניּבְ

יג ְלעֹוָלם). ִ יִתי לֹא ַאׂשּ ל ּבֵ ֶאת ָהאֹור ָהָרחֹוק ׁשֶ

לעתיםמשוחררותהרגישויידיששמשוררותלומראפשרמסוימתבהכללהיותר:קלהיההנשיםבשירתהאישיחיפוש

אפשרהנשיםבשירתשלהן.האניאתוביטאומלכותי,באניאורביםבלשוןשמדברהנביא""המשוררמשליחותקרובות

געזעןנישטנָאךדיךהָאב"איךדראפקין:ציליהשלבשירהכמוכמותם,מאיןומדויקיםנועזים(ושנאה)אהבהשירילמצוא

עס/מיר.איבער/זיך,איבערמַאכטדַײןֿפַארלירסטדוװען/שלָאֿפסט,דוװיזען,מירזיךװילטעס/שלָאֿפנדיקן.ַא/

ָאטעם.ָאןֿפַארמַאכטע,/אױגןמיטדיךזעןמירזיךװילטעס/שטומען.ַא/שװַאכן,ַא/הילֿפלָאזן,ַאדיךזעןמירזיךװילט

ן.אֹוְתָךעֹודָרִאיִתי(לֹאטױטן"ַא/דיךזעןמירזיךװילטעס/ קּוַע/אֹוְתָךִלְראֹותרֹוָצהֲאִני/ָיׁשֵ ָנה,ׁשָ ׁשֵ ִלי/ּבְ ִליָטהׁשּוםּבְ ׁשְ

ָך/ ׁש,/אֹוְתָךִלְראֹותרֹוָצהֲאִני/ּוִבי.ּבְ ם,ַחּלָ ִליֲעצּומֹות,/ֵעיֶניָךֶאתָיַדִים;/ׁשֹוֵמטִאּלֵ יָמה,ּבְ /אֹוְתָךִלְראֹותרֹוָצהֲאִני/ְנׁשִ

ָבר ֵמת). ּכְ

אלאנשים,רקולאמבעבר.נשיםשירייותרשליבאנתולוגיהלכלוליכולתיבשירה,דומיםדבריםביקשתיאנישגםמאחר

היהיכוללאשבוודאיב',לקז'ימייז'המוקדשאימבר,יעקבשמואלשללגברהאהבהשירכמואחרים,"מיעוטים"גם

להימצא באנתולוגיות ייצוגיות קודמות.

ַא"ֿפַאראיינהורן,דודשלשירולמשלחיים.חוויותאותןחלקנוואנישהמשורר/תמפניאותיריגשואחדיםשירים

עלניידוסלייבשלשירוצעיר;ישיבהבבחורהקתוליתהנצרותשמעוררתהפיתויאתשמתארמנזר),(לפנימָאנַאסטיר"

עלשיריםשניאוהכנסת,ביתומתפללותמתפלליעלראבוןישראלשלהסרקסטיהכעסשבת;נרותהדלקתלאחרסבתו

משהשלושירושחזר,בנהאתמכירהשאינהאמאעלכאריקאיזישלשירוהקומוניסט:לבנהשמיםיראתַאםביןהמרחק

י(ַאּתְטרָאט"יעדןמַײןבַאלדבַאװײנעןגָארװעסטו/רײ,דעראיןאינײנעםמירמיטגײן"ָאנשטָאטלאמו:שולשטיין ְבּכִ ּתִ

אי ְמקֹום/ְּפָעַמיַעלַוּדַ ּוָרה).ַיַחדָלֶלֶכתּבִ ׁשּ ורביםכאלה,שיריםלנו.רקלאואולידתל"ש,לכלהמוכרותחוויותהןאלהּבַ

אחרים באנתולוגיה, רציתי לכתוב בעצמי, ואיסופם יחד עשוי היה ליצור מעין אוטוביוגרפיה מתורגמת.

ב"יידישהמצוייםשירהספרימאותקראתיכלשהי.קאנוניתבספרייהנעזרתילאהייצוג,מחובתעצמיאתשפטרתימאחר

לספרייהלהגיעיכולתילאוממילאהקורונה,מגפתשלהסגריםבתקופתלתרגם(התחלתיאקראיבסדרסנטר"בוק

ושמחתיפחות,ידועיםנוספים,משוררים"גיליתי"בהדרגהאבלהמוכרים,בשמותהתחלתיהדבריםמטבעאמיתית).

כשפהמתאפיינתהמז'ורייםצדדיהשלמרותביידיש,דבקהייתילאלגרנדיוזינמשכתיאילומיצירתם.ולתרגםלהכירם

ולאמזלםשאתרע"קטנים",שיריםגםלתרגםלעצמיהרשיתיתורגמו,כבר"הגדולים"שהשיריםשידעתימאחרמינורית.

Finמנור,דוריחברישלשירותחילתאתהיטבזכרתילב.לתשומתכללבדרךזכו de sieclle,ָאה יָרהֵעת"ּבָ דֹוָלה",ׁשִ ּגְ

גדולהואקטןולפעמיםשלגים",ב"זרְגדליםמדדתישלאמובןקטנה".שירהעת"באהעכשיולכך,שבמקבילבלביואמרתי

קלמשמעותי:יתרוןהיה–במידתםקטניםשיריםכלומרמרכאות,בלי–קטניםבשיריםלבחירהאחרת,אוכךולהפך.

יותר לתרגם אותם, ואולי גם לקרוא, ולכן הם רבים ב"זר שלגים".

נדמהלעברית.מיידישרביםמתרגמיםבעברשעשוכפילמליצות,ולתרגםהשפהאתלהגביהנטיתילאבקירובכךמתוך

תלמידישלכתובהשפההעברית,לביןמדוברת,עממיתשפההיידיש,שביןההבדליםאתלחדדנועדההשפהשהגבהתלי

העזהמיטפַֿארעקשנטזיךהָאטזונפַֿארגַאנג"דערים-סוף":בַײם"הירשןסוצקברשלבשירוהראשוןהביתלמשל,חכמים.

צוהירשןאײדעלעדי/רָאזע,אומשולדיקדי—װַאסערפֿוןּפַאלַאץצום/קומעןעסװעןנַאכט,בַײים-סוףאיןבלַײבןצו/



יָצה,תרגם:בסוקמשהגומען".דעםשטילן ה"ַאּמִ ִקיַעתָלּהִהְתַעְקׁשָ הׁשְ םְבַים-סּוףִהָּוֵתר/ַהַחּמָ ְיָלה,ּגַ ּלַ ֵיְרדּוֵעת/ָיֹרדּבַ

לָלַאְרמֹון ִים,ׁשֶ רַהּמַ ּבֵ ָמאׁשַ ים,ְצָבִאים/ַהּצָ במיליםשיר,כותבשהייתיכפילתרגםביקשתיאניואילוְטהֹוֵרי-ַהָּוֹרד".ֲעֻנּגִ

ִקיָעה"שיריות":או"גבוהות"ולאפשוטות ְ ַים"ַהׁשּ הסּוףּבְ ׁשָ ּנּו/ָלנּוַעלֹאִהְתַעּקְ ְיָלה,ִמּמֶ ּלַ ָעהּבַ ִאיםׁשָ ּבָ יִמי,ָלַאְרמֹון/ׁשֶ ַהּמֵ

ּתֹות — ַאָּיִלים ֲאִציִלים ּוְצֵמִאים". נּוַע, / ִלׁשְ ָּוֹרד ַהּצָ ּבַ

במפנההאחרונות,השניםבעשרותמאודהנפוצהפרוזאית,שירהולכתובהמשלבאתלהנמיךניסיתילאהאחרמהצד

ונשקלושנחרזושיריםובמשקלבחרוזולתרגםבמקור,השיריםשלהצורותעללשמורגםביקשתי.21וה-העשריםהמאות

אחתדוגמהשבשיר.ל"אמת"הפריעוכאילווהמשקל,מהחרוזלהתעלםנטואחדיםמתרגמיםהזמן,לרוחבהתאםביידיש.

למשל,כך,שימבורסקה.ויסלבהלמעיןהלפרןומשה-לייבסוצקבראתשהפכוהרשב,בנימיןשלמתרגומיוכמההםלכך

מַײןהײם,מַײןדו,זלָאטשָאװ,"ָאושקול:חרוזאךמודרנישירהולדתו,עירזלוצ'ובעלהלפרןשלבשירוהראשוןהבית

װָאסיידלעךדַײנעמיטאון/מַארק.אױֿפןזיצערקעסדַײנעמיטאון/בָאד.אוןשולאוןקלױסטערשּפיץדַײןמיט/שטָאט

איןלעבןדָאסװי/–בַארגסַאסָאװערפוןאײערקױשלַאמיט/ַארָאּפקומטװָאסּפױערדעםאױףהינטװי/ָאּפזיךרַײסן

"הֹותרגם:הרשבבנימיןזלָאטשָאװ".מַײןהײם,מַײן/דיר,צובענקשַאֿפטביסלָארעםמַײן/מיראיןאױףװַאכטֿפרילינג

י,ְזלֹוְטׁשֹוב, ֵנִסָּיה,חֹודִעם/-ִעיִרימֹוַלְדּתִ ֶנְסתַהּכְ ית-ּכְ בֹותִעם/ּוֶמְרָחץ,ּבֵ ְךַהּיֹוׁשְ ּלָ ּוק,ׁשֶ ׁשּ ְך,ַהְּיהּודֹוִניםִעם/ּבַ ּלָ ׁשֶ

ְתָּפְרִצים ְכָלִבים/ַהּמִ ְנִביָחהּכִ רַעלּבִ יִציםַסלִעם/יֹוֵרדִאּכָ ַחִּיים/–ַהּסֹוסֹוִביָהָהרִמןּבֵ ָאִביבּכַ יּבָ ְמַעטֵאַלִיְך/ִמְתעֹוְרִריםּבִ

ְעּגּוַעי ִליםּגַ י,/–ַהּדַ י"ְזלֹוְטׁשֹובמֹוַלְדּתִ ּלִ ,—ְזלֹוצ'ֹובהֹותרגמתי:אניואילו).64עמ'בחוצות,(המתופףׁשֶ ִיתִעיִרי,ַאּתְ ַהּבַ

ָהָיה: ית/ׁשֶ ֶנֶסת,ּבֵ יתּכְ ֵנִסָּיה,ּוְקֵצהֶמְרָחץּבֵ לִעם/ַהּכְ ּוקְנׁשֹותּכָ ְךַהׁשּ ּלָ ְך,ַהְּיהּוִדים/ְוִעםׁשֶ ּלָ ָלִביםׁשֶ ָרִצים/ְּפרּוִעים,ּכְ

רִלְקַראת ַרקִאּכָ סֹוב,ֵמַהר/ָיַרדׁשֶ יִציםַסלַהּסָ ָּידּבֵ לּוְכמֹו/–ּבַ ּכָ יֵנעֹורּו/ַחִּיים,ֵמִקיץָאִביבׁשֶ ְעּגּוִעיםִמְקָצתּבִ ִלְזלֹוצ'ֹוב,/ּגַ

יִתי". ֶאל ּבֵ

כתבובאמריקה,המודרניסטיתיידיששירתשללמדיקצרפרקלהוציאיידיש:בשירתוהמשקלמהחרוזלהתעלםאפשראי

ואנאפסטים,יאמביםבעזרתשירהלתרגםיותרנוחלישגםלהודותועליאפשר,איוהזמנים.המקומותברובבהם

לאואינדיווידואליחופשילריתמוסהאינזיכיסטיםשללדרישהדווקאשבמקור.המוזיקהאתבתרגוםלשחזרשמסייעים

מתקשהאבלמשיריו,בקולוקוראגלאטשטייןכשיעקבהפנימיתהמוזיקהאתלשמועכמובןיכולאנילהיענות.ליקלתמיד

שלעזריםשוםבושאיןפישמן,רחלשלההייקושיראתלתרגםהתקשיתיוכמהכמהאחתועלבעברית.אותהלשחזר

/נָאטן.צװײגעֿפָארשטלַאנגערהָאטהַײנט/טשעלָא.זיךלערנט/שטָאקאײבערשטןֿפוןיִינגל"דערומשקלים:חרוז

ר"ַהֶּיֶלדכאלה:שיריםגםלתרגם–והרצון!–הצורךמןעצמיאתפטרתילאכמובן,קומען".דַײןאין/דערמָאנטַאלץ ּגָ ׁשֶ

בֹוא". ּתָ יר / ׁשֶ ִוים. / ְוַגם ֶזה ַרק ִהְזּכִ ֵני ּתָ יר ׁשְ ּקֹוָמה ֵמָעַלי / לֹוֵמד ֵצ'לֹו. / ַהּיֹום הּוא ָלַמד ְלַהּכִ ּבַ

*

שהצניעותמנור)דוריוד"רנוברשטרןאברהם(פרופ'העורכיםלירמזובאנתולוגיההשיריםתרגוםאתשהשלמתיאחרי

אלאאינןיידיש")משירתאישימבחרבאוויר:("ארמונותהמשנהובכותרתהספרבכותרתאליהןשכיוונתיוהקטנּות

מבחראכןהואשלגים"ש"זרמקווהאניעכשיו.נמצאתהיאשבולמקוםהאנתולוגיהאתשכיוונווטובצדקו,הםמזויפות.

בין"בצירוףהזההקורפוסשלשקסמוהבנהמתוךעשויוהואוגדולים,קטניםשיריםשלשילובבושישמייצג,אךאישי



לדורנומתאיםהזהשהמבחרלקוותיכולאנידברשלבסופוהדבר.בפתחשנכתבכפי'מינוריים'",לשירים'מז'וריים'שירים

ויהיה בתוקף לפחות עד לאנתולוגיה הבאה משירת יידיש.

שיצאהיידיתשירהאסופת",שלגיםזרב"התפרסמוכולםוכמעטמר,בנישלעתופריבטקסטהמובאיםהתרגומים(כל

באפרסמון)21ה-בסדרת2021ב-לאור

Remington Yiddish desktop typewriter, 1927. From the Archives of the YIVO Institute for Jewish Research

https://www.persimmon-books.com/product-page/%D7%96%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9


יידישארץהעת דווקא:כתבבעיתון הארץ ואת"ספרים"מוסףאתערךבעבריידיש.וחוקרסופרמתרגם,הואמרבני

ילדיםשיריאוצרפיל:על); אף2005ספרים,(ידיעותעליכםשלוםהקטנים מאתהאנשיםשלתרגומיו: עירםביןותרבותה.

סוצקבר (הקיבוץאברהםשלמדומיינתאוטוביוגרפיהשחורים:); חרוזים2012כתר,אריאלי,מיכלעםמיידיש (יחד

).2021ואפרסמון,21יידיש (ה-משירתמבחרשלגים:); זר2021ישראל (בלימה,בארץבשביס); מסעות2015המאוחד,

ואפרסמון).21(ה-המיועדיםספרו2022וב-בוורשה (מאגנס),רחוב יהודישלביוגרפיהספרו סמוצ'ה:אורראה2018ב-

בתשע"ה זכה בפרס פרס מנדלי מוכר ספרים.  


