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הקדמה
'אן יִ ידן' מקונן יעקב גלטשטיין ( )1971- 1896על חרבן יהדות אירופה .קינתו של גלטשטיין ,כרבים משיריו ,איננה
בשיר ָ
שירה פושרת אלא שירה המהפכת את הקרביים ובוערת בעצמות .תוכנו של השיר כולל פנייה אל האלוהים היהודי אשר
גאט' הוא אולי הדבר הקשה ביותר לתרגום בשיר הזה .היידיש
עצם קיומו מוטל בספק לנוכח עמו הנאבד .אותו 'ייִ דישער ָ
בשיר זה עשירה עד מאוד והיא מהדהדת משלבים שונים של השפה העברית ,מן העברית המקראית ועד לספרות הקבלה.
גאט' ,עומד בשיר זה כהופעה של רגע חד פעמי ,כקריאה ספונטנית ,קרובה מחד
עם זאת ,האלוהים היהודי ה ' -ייִ דישער ָ
וזרה מאידך .בתרגום המוצג כאן יש נסיון לשמר את הזרות כמו גם את הקירבה על ידי שימוש בתחביר שנתפס כקשה
מחד ומוכר מן התפילה מאידך .באופן הזה גם נקבע הטון של השיר שהוא ספק קינה וספק תפילה והמילים המסורתיות 'מי
כמוך באלים ה' הופכות מקביעה לשאלה.

In the Snow. Marc Chagall, 1922-1930. Gouache, ink, and
watercolor on paper. Solomon R. Guggenheim Museum, New
York, From the Archives of the YIVO Institute for Jewish
Research

אָ ן ייִדן וועט נישט זײַן קיין ייִדישער גאָ ט.
גייען מיר ,חלילה ,אַ וועק פֿון דער וועלט,
פֿאַ רלעשט זיך דאָ ס ליכט פֿון דײַן אָ רעם געצעלט.
זינט אַ בֿ רהם האָ ט דיך אין וואָ לקן דערקענט,
האָ סטו אויף אַ לע ייִדישע ּפנימער געברענט,
פֿון אַ לע ייִדישע אויגן געשטראַ לט,
און מיר האָ בן דיך געפֿורעמט אין אונדזער געשטאַ לט.
אין יעדער לאַ נד ,אין יעדער שטאָ ט
איז מיט אונדז אויך געווען אַ גר
דער ייִדישער גאָ ט.
יעדער צעשמעטערטער ייִדישער קאָ ּפ
איז אַ פֿאַ רשעמטער ,צעבראָ כענער ,געטלעכער טאָ ּפ,
ווײַל מיר זײַנען געווען דײַן ליכטיק געפֿעס,
דער וואָ רצייכן פֿון דײַן ממשותדיקן נס.
איצט ציילן זיך אין די מיליאָ נען
קעפ.
אונדזערע טויטע ּ
ס'לעשן זיך אַ רום דיר די שטערן,
דאָ ס געדעכעניש פֿון דיר ווערט פֿאַ רטונקלט,
דײַן מלכות וועט באַ לד אויפֿהערן.
דער ייִדישער פֿאַ רזיי און פֿאַ רפֿלאַ נץ
איז פֿאַ רברענט.
אויף טויטע גראָ זן וויינען די טויען.
דער ייִדישער חלום און ייִדישע וואָ ר געשענדט –
זיי שטאַ רבן אין איינעם.
ס'שלאָ פֿן עדות גאַ נצע.
עופֿעלעך ,פֿרויען,
יונגע־לײַט און זקנים.
אַ פֿילו דײַנע זײַלן ,די פֿעלדזן,
די שטאַ מיקע ל"ו,
שלאָ פֿן אַ טויטן ,אַ ן אייביקן שלאָ ף.

אל ִים.
בְ ּאֵין י ְהוּדִים אֵין ג ַּם י ְהוּדִי בָ ֵ
חל ִיל ָה ,קִיּוּמֵנו ּ ו ְיֶחְד ַּל,
אִם יַחֲלֹףָ ,
ָ
מ ִׁשְכ ָּנ ְך הַד ַּל.
אֲז ַי יוּעַם הָאו ֹר ִ
מ ּ
אבְרָ הָם ׁשֶאוֹתְך ָ בֶעָנ ָן הִכ ִּיר,
מֵימֵי ַ
מבְעִיר,
תָה פָנ ִים י ְהוּדִיּו ֹת ַ
ת ַ
הָי ִי ָ
א ּ
תָ,
מִכ ָּל עַי ִן וָעַי ִן י ְהוּדִית קָרַ נ ְ ּ
וַאֲנַחְנו ּ אוֹתְך ָ קָרַ צְנו ּ,לְצַלְמֵנו ּ ָּדמִיתָ.
בְ ּכ ָל הָאֲרָ צו ֹת וּבְכ ָל הֶעָרִ ים
ת ל ָנו ּ נֶטַע ז ָר
הָי ִי ָ
אל ִים.
הַי ְּהוּדִי בָ ֵ
אש י ְהוּדִי רָ צוּץ
כ ָּל ר ֹ ׁ
שבֶר כ ְ ּל ִי הָרוּס,
הוּא נ ִיצו ֹץ אֵלֶ ׁ ,
כ ִּי מִל ְ ּפָנ ִים הָי ִינו ּ או ֹרְ ך ָ הַג ָּנוּז בִ ּכְל ִי,
פלְאִי.
או ֹת וְסִימָן לְקִיּוּמְך ָ הַ ּ ִ
תָהּ ,
פְקֹד אֶת רִב ּו ֹא רִ בְבו ֹת
עַ ּ
מתִים.
אשֵינו ּ הַ ֵּ
רָ ׁ
סבִיבְך ָ נִכ ְבִּים הַכ ּוֹכָבִים.
ְ
זִכ ְרו ֹנ ְך ָ הוֹל ֵך ְ ו ְדוֹהֶה,
מעַט וַהֲדָרְ ך ָ כָל ֶה.
ו ְעו ֹד ְ
חֹטֶר מִג ֶּז ַע י ְהוּדִי ו ְנֵצֶר ׁשָרָ ׁשָיו
נ ִשְׂרְ פו ּ כָל ִיל.
טַל.
ֶשֶא־ ֵ
עֲל ֵי ד ׁ
מתִים מְקו ֹנ ֵן הַ ּ
הַחֲלו ֹם הַי ְּהוּדִי וְהַקִּיּוּם הַי ְּהוּדִי א ֲׁשֶר חֻל ַּל –
יַחְד ָּו ג ּו ֹוְעִים.
תמִימו ֹת י ְׁשֵנו ֹת,
קהִלּו ֹת ְּ
ְ
טַף ,נ ָשִׂים,
זְקֵנ ִים עִם נְעָרִ ים.
תָו ֶך ְ,צוּרֶ יךָ,
ֲ
אפִלּו ּ עַמּוּדֵי הַ ּ
ַשָרְ ׁשִי ִּים,
הַל ָ ּמֶד-ו ָו ְנ ִיקִים ה ּׁ
ממִים י ְׁשֵנ ִיםׁ ,שְנ ַת עוֹלָמִים.
ד ּו ֹ ְ

ווער וועט דיך חלומען?
ווער געדענקען?
ווער וועט דיך לייקענען,
ווער וועט דיך בענקען?
ווער וועט צו דיר ,אויף אַ פֿאַ רבענקטער בריק,
אַ וועק פֿון דיר ,כּ די צו קומען צוריק?

מִי יַחֲלֹם אוֹתְך ָ?
מִי י ִז ְכֹּר?
מִי יַפְנ ֶה עֹרֶ ף?
אחֲרֶ יך ָ?
מִי יֵל ֵך ְ ַ
מְך ָ עַל ג ּ ֶׁשֶר ג ַ ּעְג ּוּעָ־רַב
מִי ִ
מ ּ
י ָרוּץ כ ְ ּדֵי ל ָׁשוּב עַל עִקְבוֹתָיו?

די נאַ כט איז אייביק פֿאַ ר אַ טויט פֿאָ לק.
הימל און ערד אָ ּפגעווישט.
ס'לעשט זיך דאָ ס ליכט אין דײַן אָ רעם געצעלט.
ס'פֿלעמלט די לעצטע ייִדישע שעה.
ייִדישער גאָ ט ,ביסט שוין באַ לד נישטאָ .

הַל ַּיְל ָה נִמ ְׁשָך ְ לָעַד לְעַם נִפְטָר.
אֶרֶ ץ ו ׁ ָ
ְשמַי ִם נִמְחוּ .
כ ָ ּבֶה או ֹרְ ך ָ בְמ ִׁשְכ ָּנ ְך ָ הַד ַּל.
קּחַת.
תל ַ ַ
מ ְ
אחֲרו ֹנ ָה ִ
שעָה י ְהוּדִית ַ
ָׁ
מעַט וְאֵינ ְךָ .
אל ִים ,עו ֹד ְ
הַי ְּהוּדִי בָ ֵ
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