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ָאן יִידן וועט נישט זײַן קיין יִידישער גָאט.
גייען מיר, חלילה, ַאוועק ֿפון דער וועלט,

ֿפַארלעשט זיך דָאס ליכט ֿפון דײַן ָארעם געצעלט.
זינט ַאֿברהם הָאט דיך אין ווָאלקן דערקענט,
הָאסטו אויף ַאלע יִידישע ּפנימער געברענט,

ֿפון ַאלע יִידישע אויגן געשטרַאלט,
און מיר הָאבן דיך געֿפורעמט אין אונדזער געשטַאלט.

אין יעדער לַאנד, אין יעדער שטָאט
איז מיט אונדז אויך געווען ַא גר

דער יִידישער גָאט.
יעדער צעשמעטערטער יִידישער קָאּפ

איז ַא ֿפַארשעמטער, צעברָאכענער, געטלעכער טָאּפ,
ווײַל מיר זײַנען געווען דײַן ליכטיק געֿפעס,

דער ווָארצייכן ֿפון דײַן ממשותדיקן נס.
איצט ציילן זיך אין די מיליָאנען

אונדזערע טויטע קעּפ.
ס'לעשן זיך ַארום דיר די שטערן,

דָאס געדעכעניש ֿפון דיר ווערט ֿפַארטונקלט,
דײַן מלכות וועט בַאלד אויֿפהערן.

דער יִידישער ֿפַארזיי און ֿפַארֿפלַאנץ
איז ֿפַארברענט.

אויף טויטע גרָאזן וויינען די טויען.
דער יִידישער חלום און יִידישע ווָאר געשענדט –

זיי שטַארבן אין איינעם.
ס'שלָאֿפן עדות גַאנצע.

עוֿפעלעך, ֿפרויען,
יונגע־לײַט און זקנים.

ַאֿפילו דײַנע זײַלן, די ֿפעלדזן,
די שטַאמיקע ל"ו,

שלָאֿפן ַא טויטן, ַאן אייביקן שלָאף.

ווער וועט דיך חלומען?
ווער געדענקען?

ווער וועט דיך לייקענען,
ווער וועט דיך בענקען?

ווער וועט צו דיר, אויף ַא ֿפַארבענקטער בריק,
ַאוועק ֿפון דיר, ּכדי צו קומען צוריק?

די נַאכט איז אייביק ֿפַאר ַא טויט ֿפָאלק.
הימל און ערד ָאּפגעווישט.

ס'לעשט זיך דָאס ליכט אין דײַן ָארעם געצעלט.
ס'ֿפלעמלט די לעצטע יִידישע שעה.

יִידישער גָאט, ביסט שוין בַאלד נישטָא.

בְֵּאין יְהוִּדים ֵאין גַּם יְהוִּדי בָאֵלִים.
ל, ַּ ִאם יֲַחלֹף, ָחלִילָה, ִקיּוֵּמנוּ וְיְֶחד

ל. ַּ אֲזַי יוּעַם הָאוֹר ִמּמִׁשְכָּנְךָ הַד
ֵמיֵמי ַאבְָרהָם ׁשֶאוְֹתךָ בֶעָנָן הִכִּיר,
הָיִיָת ַאּתָה פָנִים יְהוִּדיּוֹת ַמבְעִיר,

, ִמכָּל עַיִן וָעַיִן יְהוִּדית ָקַרנְּתָ
ִָּמיָת. ּ, לְצַלְֵמנוּ ד וֲַאנְַחנוּ אוְֹתךָ ָקַרצְנו

בְּכָל הֲָאָרצוֹת וּבְכָל הֶעִָרים
הָיִיָת לָנוּ נֶטַע זָר
הַיְּהוִּדי בָאֵלִים.

כָּל רֹאׁש יְהוִּדי ָרצוּץ
הוּא נִיצוֹץ אֵל, ׁשֶבֶר כְּלִי הָרוּס,

כִּי ִמלְּפָנִים הָיִינוּ אוְֹרךָ הַגָּנוּז בִּכְלִי,
אוֹת וְִסיָמן לְִקיּוְּמךָ הַּפִלְִאי.

עַּתָה, ּפְקֹד ֶאת ִרבּוֹא ִרבְבוֹת
ינוּ הַּמִֵתים. ָראׁשֵ

ְסבִיבְךָ נִכְבִּים הַכּוֹכָבִים.
זִכְרוֹנְךָ הוֹלֵךְ וְדוֹהֶה,

וְעוֹד ְמעַט וַהֲָדְרךָ כָלֶה.
יו ָרׁשָ חֹטֶר ִמגֶּזַע יְהוִּדי וְנֵצֶר ׁשָ

ְְׂרפוּ כָלִיל. נִש
עֲלֵי ֶדׁשֶא־ֵמִתים ְמקוֹנֵן הַּטַל.

הֲַחלוֹם הַיְּהוִּדי וְהַקִּיּוּם הַיְּהוִּדי ֲאׁשֶר ֻחלַּל –
ו גּוֹוְעִים. ָּ יְַחד

ְקהִלּוֹת ּתְִמימוֹת יְׁשֵנוֹת,
ים, ִׂ טַף, נָש

זְֵקנִים עִם נְעִָרים.
,ָ ְ, צוֶּריך וֶך ֲאפִלּוּ עַּמוֵּדי הַּתָ
יִּים, ְרׁשִ ָ הַלֶָּמד-וָוְנִיִקים הַׁשּ

נִים, ׁשְנַת עוֹלִָמים. דּוְֹמִמים יְׁשֵ

ִמי יֲַחלֹם אוְֹתךָ?
ִמי יִזְכֹּר?

ִמי יַפְנֶה עֶֹרף?
ִמי יֵלֵךְ ַאֲחֶריךָ?

ִמי ִמּמְךָ עַל גֶּׁשֶר גַּעְגּוּעָ־ַרב
יָרוּץ כְֵּדי לָׁשוּב עַל עְִקבוָֹתיו?

הַלַּיְלָה נְִמׁשָךְ לָעַד לְעַם נִפְטָר.
.ּ ַמיִם נְִמחו ֶאֶרץ וְׁשָ

ל. ַּ כָּבֶה אוְֹרךָ בְִמׁשְכָּנְךָ הַד
ׁשָעָה יְהוִּדית ַאֲחרוֹנָה ִמְתלַקַַּחת.
.ָ הַיְּהוִּדי בָאֵלִים, עוֹד ְמעַט וְֵאינְך



תל אביב. צעדיו הראשונים בתרגום ובמחקר מתמקדיםמאסטרנט במסלול לספרות יידיש באוניברסיטתבצלאל שטראוס

במשוררת ריקודה פוטש ובספרות יידיש ארץ ישראלית.


