LE MARCHAND DE VENISE-װענעדיג

דער קױפֿמאַן פֿון

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 קױפֿמאַן פֿון װענעדיג
שײלאָק.
אין װענעדיג האָט געװױנט אַ ייִד מיט דעם נאָמען ַ
לײענדיק
ער איז געװען אַ פּראָצענטיק און ער האָט געמאַכט אַ גרױסעס פֿאַרמעגען ַ
געלט אױף פּראָצענט צו די דאָרטיגע קריסטן.
שײלאָק'ן.
אַנטאָניִאָ  ,אַ יונגער קױפֿמאַן ,האָט איבערהױפּט געהאַסט ַ
שײלאָק'ן אױפֿן ריִאַלטאָ ]מאַרק[ ,האָט ער אים
װען אַנטאָניִאָ האָט באַגעגענט ַ
שײלאָק האָט געשװיגן ,אָבער ער האָט געפּלאַנט זיך
געזידעלט און באַלײדיקטַ .
זײן אָן אים.
נוקם צו ַ
פֿרײנד אַ געװיסן באַסאַניִאָ .
אַנטאָניִאָ האָט געהאַט אַ גוטן ַ
אײנמאָל איז באַסאַניִאָ געקומען און אים דערצײלט אַזאַ געשיכטע :ער ליבט שױן
זײט לאַנג אַ יונגע און שײנע דאַמע .איצט װיל ער זיך װענדן צו דיזער דאַמע און
ַ
דאַרף דערשינען װי עס פּאַסט,
רײכן מאַן .ער האָט אָבער קײן געלט ניט
װעניגסטנס פֿאַר אַ ַ
און ער פֿאַרלאַנגט אַז אַנטאָניִאָ זאָל אים אױסבאָרגען די סומע.
שײלאָק'ן און
פֿרײנד ,האָט ער באַשלאָסן זיך צו װענדן צו ַ
זײן ַ
אום צו העלפֿן ַ
זײנע שיפֿן.
גאַראַנטירן פֿאַר דעם געלט מיט ַ
שײלאָק איך קען אױף דיר שפּײען .װען דו װילסט מיר לײען דאָס געלט,
הער אױסַ ,פֿרײנד ,זאָנדער באָרג עס מיר אַלס אַ שׂונא ,כּדי װען איך
דאַן טו עס ניט אַלס אַ ַ
צײט ,זאָלסטוּ קענען טון מיט מיר װאָס עס װעט
אפּגעבן אין דער ַ
װעל עס דיר ניט ָ
זײן.
דיר מעגלעך ַ
שײלאָק געזאָגט ,װי ער צעקאָכט זיך!
זע נאָר זע ,האָט ַלאָמיר פֿאַרגעסן די חרפּה װאָס דו האָסט אויף מיר געבראַכט .איך װעל דיר געבןמײן געלט.
װאָס דו פֿאַרלאַנגסט און איך פֿאָדער קײן פּראָצענט פֿאַר ַ
שײלאָק האָט געזאָגט האָט ער ניט געמײנט .אַנטאָניִאָ
די לעצטע װערטער װאָס ַ
אײנגעשטימט
האָט אָבער גערעכנט אַז ער איז ערנסט .אַנטאָניִאָ האָט נאַטירלעך ַ
שײלאָק פֿאַרלאַנגט ,און דאָס איז געװען,
צו נעמען דאָס געלט .בלױז אײן זאַך האָט ַ
אונטעשרײבן אַ
ַ
אַז זײ זאָלן בײדע אַװק צו אַן אַדװאָקאַט און דאָרט זאָל אַנטאָניִאָ
מין שפּאַס -קאָנטראַקט ,דאָס הײסט ,װען ער װעט ניט האַלטן קײן װאָרט און ניט
אױסצושנײדן אַ
ַ
שײלאָק האָבן אַ רעכט
צײט ,דאָס זאָל ַ
אָפּנעמען דאָס געלט אין ַ
פֿונט פֿלײש פֿון אירגענד אַ טײל אין אַנטאָניִאָ' ס קערפּער.
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