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LE MARCHAND DE VENISE- ן ֿפון װענעדיגַאדער קױֿפמ  

 

In venedig hot gevoynt a yid mit dem nomen Shylock. Er iz geven a 
protsentik un er hot gemakht a groyses farmegen layendik gelt oyf 
protsent tsu di dortige kristn. 
Antonio, a yunger koyfman , hot iberhoypt gehast Shylock. 
Ven Antonio hot bagegnt Shylock oyfn Rialto, (Mark), hot er im 
gezidlt un baleydikt. 
Shylock hot geshvign, ober er hot geplant zikh nokem tsu zayn on im. 
Antonio hot gehat a gutn fraynd, a gevisn Bassanio. Eynmol iz basanio 
gekumen un im dertseylt aza geshikhte. Er libt shoyn zayt lang a 
yunge un sheyne dame. Itst vil er zikh venden tsu dizer dame un darf 
dersheynen vi es past, venigstens far a raykhn man.  
 
 
Er hot ober keyn gelt nit un er farlangt az Antonio zol im oysborgn di 
sume. 
Um tsu helfn zayn fraynd, hot er bashlosn zikh tsu vendn tsu 
Shylock’n un garantirn far dem gelt mit zayne shifn. 
-Her oys Shylock, ikh ken oyf dir shpeyen ven du vilst mir leyen dos 
gelt, tu es nit als a fraynt, zonder borg es mir als a sone kedey ven 
ikh vel es dir nit ongebn in der tsayt, zolstu kenen tun mikh vos es vet 
dir meglekh zayn. 
-Ze nor, hot Shylock gezogt, vi er tsekokht zikh. 
-Lomir fargesn di kherpe vos du host tsu mir gebrakht. Ikh vel dir 
gebn vos du farlangst un ikh foder keyn protsent far mayn gelt.Di 
letste verter vos Shylock hot gezogt hot er nit gemeynt.Antonio hot 
ober gerekhnt az er iz ernst.Antonio hot natirlekh ayngeshtimt tsu 
nemen dos gelt. Bloys eyn zakh hot Shylock farlangt un dos iz geven 
az zey zoln beyde avek tsu an advokat un dort zol Antonio 
untershraybn a min shpas-kontrakt, dos heyst, ven er vet nit opnemen 
dos gelt in tsayt, dos zol Shylock hobn a rekht oystsushnaydn a funt 
fleysh fun irgend a teyl in Antonio’s kerper. 
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 דער קױֿפמַאן ֿפון װענעדיגדער קױֿפמַאן ֿפון װענעדיגדער קױֿפמַאן ֿפון װענעדיגדער קױֿפמַאן ֿפון װענעדיג

 
.אין װענעדיג הָאט געװױנט ַא יִיד מיט דעם נָאמען שַײלָאק  

ֿפַארמעגען לַײענדיק  סער איז געװען ַא ּפרָאצענטיק און ער הָאט געמַאכט ַא גרױסע
.געלט אױף ּפרָאצענט צו די דָארטיגע קריסטן  

  'ן.ַאסט שַײלָאקהָאט איבערהױּפט געהן, ַא יונגער קױֿפמַא, ַאנטָאנִיָא 
הָאט ער אים  ],מַארק[אױֿפן רִיַאלטָא  'ןנט שַײלָאקעװען ַאנטָאנִיָא הָאט בַאגעג
געּפלַאנט זיך ָאבער ער הָאט ,שַײלָאק הָאט געשװיגן  .געזידעלט און בַאלײדיקט

.קם צו זַײן ָאן איםונ  
.ַאנטָאנִיָא הָאט געהַאט ַא גוטן ֿפרַײנד ַא געװיסן בַאסַאנִיָא   

ער ליבט שױן  :און אים דערצײלט ַאזַא געשיכטע געקומען ײנמָאל איז בַאסַאנִיָאא
דַאמע און  יזערן צו דט װיל ער זיך װענדאיצ .זַײט לַאנג ַא יונגע און שײנע דַאמע

,דַארף דערשינען װי עס ּפַאסט  
ער הָאט ָאבער קײן געלט ניט  .װעניגסטנס ֿפַאר ַא רַײכן מַאן   

.גט ַאז ַאנטָאנִיָא זָאל אים אױסבָארגען די סומעאון ער ֿפַארלַאנ  
ן צו שַײלָאק'ן און הָאט ער בַאשלָאסן זיך צו װענד,אום צו העלֿפן זַײן ֿפרַײנד 

.דעם געלט מיט זַײנע שיֿפן ֿפַאר גַארַאנטירן  
 ,װען דו װילסט מיר לײען דָאס געלט .שַײלָאק איך קען אױף דיר שּפײען ,הער אױס-

 ךװען אי יּכד ,זָאנדער בָארג עס מיר ַאלס ַא ׂשונא ,ט ַאלס ַא ֿפרַײנדדַאן טו עס ני
װָאס עס װעט  מיט מירזָאלסטּו קענען טון  װעל עס דיר ניט אָּפגעבן אין דער צַײט,

.דיר מעגלעך זַײן  
 

!קָאכט זיךעװי ער צ ,הָאט שַײלָאק געזָאגט,זע נָאר זע -  
איך װעל דיר געבן  .געברַאכט מיר אויףט לָאמיר ֿפַארגעסן די חרּפה װָאס דו הָאס-

.נט ֿפַאר מַײן געלטעאון איך ֿפָאדער קײן ּפרָאצ טװָאס דו ֿפַארלַאנגס  
ַאנטָאנִיָא .די לעצטע װערטער װָאס שַײלָאק הָאט געזָאגט הָאט ער ניט געמײנט 

טימט שַאנטָאנִיָא הָאט נַאטירלעך אַײנגע.הָאט ָאבער גערעכנט ַאז ער איז ערנסט 
 ,און דָאס איז געװען ,אײן זַאך הָאט שַײלָאק ֿפַארלַאנגט זבלױ .צו נעמען דָאס געלט

 ַאז זײ זָאלן בײדע ַאװק צו ַאן ַאדװָאקַאט און דָארט זָאל ַאנטָאנִיָא אונטעשרַײבן ַא
 װען ער װעט ניט הַאלטן קײן װָארט און ניט ,דָאס הײסט,קָאנטרַאקט -מין שּפַאס 

דָאס זָאל שַײלָאק הָאבן ַא רעכט אױסצושנַײדן ַא  ,ט אין צַײטָאּפנעמען דָאס געל
.ס קערּפער 'ֿפונט ֿפלײש ֿפון אירגענד ַא טײל אין ַאנטָאנִיָא  

 

 
Extraits de : Shaylok, oder der koyfman fun Venedig 

Traduction: I.Bavshaver 

Editions: Hebrew publishing company. New York 1898 
 


