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ַא ּפובליקַאציע ֿפון ּפַאריזער יִידיש־צענטער – מעדעם־ביבליָאטעק

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר יִידיש־לערנערס

דער יִידישער

דָאס נַײע יָאר הייבט זיך ָאן און ַא נַײער ֿפרישער 

זָאגן  ֿפריש"  און  „נַײ  ַארויס.  קומט  טעם־טעם 

מיר דערֿפַאר ווָאס דער דָאזיקער נומער איז צום 

דורך  נישט  געווָארן  ָאנגעשריבן  טייל  גרעסטן 

־דער רעדַאקציע נָאר דורך דרויסנדיקע מיטַאר

זייערע  צוגעשיקט  אונדז  הָאבן  ווָאס  בעטער 

ֿפַארגעניגן  גרויס  ַא  אונדז  ֿפַאר  ס'איז  טעקסטן. 

ַארויסצוגעבן ַא נומער מיט ַאזוי ֿפיל נַײע נעמען. 

דעם  אין  גענומען  ָאנטייל  הָאבן  זיי  ֿפון  צוויי 

ַאנדע־  ,)6-2 זז'  )זעט   1 ”„ּפרץ־קָאנקורס

רע זַײנען געווען ּתלמידים2 )ָאדער 

ּפַא לעצטן  אויֿפן  ־לערערס( 

3 לייענערס ווָאס הָאבן גענומען ערנסט די ֿפַאר־ םריזער זומער־ּפרָאגרַאם ָאדער סּת

בעטונג4 אינעם נומער 100… און הָאבן אונדז צוגעשיקט זייערע בַײטרָאגן5. 

נעמט אַײך ַארָאּפ ַא משל6 און שרַײבט ! און ַא גוט יָאר ַאלעמען !

ַא גוט יָאר 2016 !

בַײטרָאגן ֿפון די לייענערס )זז' 11-7( 

דער ּפרץ־קָאנקורס )זז' 6-2( : 
דער ערשטער ּפרַײז )זז' 3-2(, דער צווייטער ּפרַײז )זז' 6-4(

1. perets-… 
concours Yits- 
khok-Leybush Peretz 
(1852-1915)/Yitskhok-
Leybush Peretz (1852-1915) 
contest 2. talmidim étudiants/stu-
dents 3. stam simplement/simply 4. in-
vitation 5. contributions  6. … moshl suivez 
l’exemple/follow the example.



־
טעם־ טעם טֿבת ּתשע"ו/יַאנוַאר 22016

יִידיש־צענטער — א ּפַאריזער  דער  הָאט   2015 נהייב 
צוזַאמענַאר־ אין  ָארגַאניזירט,  מעדעם־ביבליָאטעק 

בעט מיט דער ביבליָאטעק ֿפון דער יִידישער קהילה2 
אין ציריך3 און מיטן צענטער ֿפַאר יִידישע לימודים4 
בשוּתֿפותדיקן6  ַא  אוניווערסיטעט,  בַאזעלער5  אין 
קָאנקורס : ָאנשרַײבן ַא נַײעם סוף7 צו ּפרצעס8 דערציילונג „אויב 

נישט נָאך העכער“9.
די דערציילונג, ווָאס ּפרץ הָאט ָאנגעשריבן אין יָאר 1900, 
געהערט צו זַײן ציקל „חסידיש"10 און איז געווָארן גָאר בַארימט. 
עס הייבט זיך ָאן מיט ַא חסידישן רבין11 אין ַא קליין שטעטל, 
ַאלע חסי־  .12 יעדן אינדערֿפרי סליחות־צַײ טווָאס ֿפַארשווינדט 

דים13 מיינען ַאז ער ֿפליט ַארויף אין הימל זיך אַײנצושטעלן14 
ווָאס גלייבט דָאס  ַא ליטווַאק15  ָאן  ָאבער  יִידן. עס קומט  ֿפַאר 
ניט און בַאשליסט זיך צו דערוויסן דעם אמת16. ער בַאהַאלט זיך 
אונטער דעם רבינס17 בעט און ווען דער רבי שטייט אויף ֿפַאר 
טָאג18, גייט ער אים נָאך19. ער הָאט ַא ביסל מורא20, ווַײל דער 
רבי הָאט זיך ָאנגעטָאן ווי ַא ּפויער21, גענומען ַא הַאק22 און ַא 
שטריק23 און איז ַאוועק אין ווַאלד. די שטימונג24 איז ַא שווערע 

און די שּפַאנונג25 ווַאקסט...
ַאליין  איר  קענט  דערציילונג,  ּפרצעס  זיך  ענדיקט  עס  ווי 

לייענען אויף אינטערנעץ26.
נָאר ווָאס ֿפַאר ַא סוף עס הָאבן צוגעטרַאכט די לַאוורעַאטן27 
ווַײטערדיקע28  די  אויף  געֿפינען  איר  קענט  קָאנקורס,  ֿפונעם 
זַײטן. עס איז ניט געווען ּפשוט29 ֿפַארן זשורי אויסצוקלַײבן די 

1. perets-… concours Peretz/Peretz contest 2. kehile com-
munauté/community 3. Zurich 4. limudim études/studies 

5. de Bâle/of Basel 6. beshu'tfesdikn en commun/joint 7. sof fin/
ending 8. pe'retses de Peretz/Peretz's 9. "Ou plus haut encore, 

peut-être"/"And Maybe Even Higher" 10. khsidish "À la manière 
hassidique"/"Stories in a Hasidic Vein" 11. rebn maître hassidique/
Hasidic rabbi 12. slikhes-… à la fin du mois d'Eloul, quand on dit des 
prières de repentir/end of Elul, when penitential prayers are said 
13. khsidim hassidim/Hasidim 14. pour intercéder/to intervene 
15. Juif lituanien/Lithuanian Jew 16. emes vérité/truth 17. rebns 
du rebbe/rabbi's 18. avant l'aube/before dawn 19. il le suit/

he follows him 20. moyre peur/a bit frightened 21. paysan/
peasant 22. hache/axe 23. corde/rope 24. ambiance/mood 

25. suspense 26. http://yiddishweb.com/peretz/#concours 
27. lauréats/winners 28. suivants/following 29. poshet 

simple 30. participants 31. créations 32. prix/prize 
33. Annick Prime-Margules 34. Tal Hever-Chy-

bowski 35. scène/stage 36. oylem public/au-
dience 37. s'est délécté/was delighted.

דער ּפרץ־קָאנקורס1

־אינטערעסַאנטסטע און ָאריגינעלסטע טעקסטן — די ָאנטייל־נע
מער30 הָאבן צוגעשיקט עטלעכע ֿפַײנע שַאֿפונגען31 אויף יִידיש 
ָאדער ֿפרַאנצייזיש — נָאר מע הָאט ֿפָארט בַאשטימט ַאן ערשטע 
ווָאס עס הָאט געקרָאגן  „סוף"  צווייטע ּפרעמיע32. דעם  ַא  און 
די ערשטע ּפרעמיע הָאבן ַאניק ּפרים־מַארגוליס33 און טל חֿבר־
יִידיש־ ּפַאריזער  אין  בינע35  דער  אויף  געשטעלט  כיבָאווסקי34 

צענטער דעם 5טן דעצעמבער 2015. דער עולם36 הָאט געלעקט 
די ֿפינגער37 !

 יצחק־לייבוש ּפרץ
)1915-1852(
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 ...דער ליטווַאק5 ציטערט, נָאר ער טרעט נישט ָאּפ6.  
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

ינטער דער שטָאט שטײט ַא ווַאלד. נישט קײן ּפשוט7 ה
ַא  טיֿפער,  ַא  גרויסער,  ַא  ווַאלד  ַא  נָאר  וועלדעלע 
ֿפינצטערער... ַא ווַאלד ֿפון ַאלטע, טונקעלע סָאסנעס8. 
ווינטשן צו  זיך  ווָאלט  דער גרעסטער גֿביר9 בַײ אַײך 
הָאבן ַאזַא בלויען הימל, מיט ַאזַא גרינעם ווַאלד, מיט ַאזעלכע 

שמעקנדיקע סָאסנעס. 
10, זָאל לעבן, נעמט זיך11 אין ווַאלד ַארַײן. און הינ־ ידער רב
־נו־ ימי שטילער,  ַא  ליטווַאק.  דער  שטילערהייט,  אים,  םטער 

רָאימדיקער ּפחד12 וויגט זיך צווישן די הויכע, ברייטע ביימער.  
נישטָא קיין ליכט דָארט, ָאבער דער נעמירָאווער13, ווַײזט אויס14, 
ווייס ווּוהין ער גייט. ער גייט און גייט, און דער ליטווַאק גייט 

נָאך. 
איצט קען מען זען ַא ביסל ליכט ֿפָארנט, ַא כמורנע15 ליכט, 
ַא ּפָא־ ־גרינס, צווישן די ביימער.  ּפלוצלינג זעט מען  לַא טונק

ליַאנע16. נָאך ַא בוים, נָאך ַא בוים, און דַאן — ַאן עֿפענונג. דער 
רבי בלַײבט שטיין ַא רגע17 און קוקט זיך ַארום. דער ליטווַאק, 
און  צווַײגן  די  דורך  קוקט  בוים,  ברייטן  ַא  הינטער  בַאהַאלטן 
נישט  ַא שטיבעלע.  ּפָאליַאנע, שטייט  מיטן  אין  דָארט,  זעט — 
ַאן ַאלטער  ַא קליינע כַאטע19, מיט  נָאר  ַא שטיבעלע,  ַאֿפילו18 
ערדענער ּפריזבע20. לעבן דער כַאטע, ַא ברונעם21. לעבן דעם 
ַא שוועלבל23  רייען.  קנָאבל22 אין  בולבעס און  ווַאקסן  ברונעם 

ֿפליט ַארויֿפצו, דרייט זיך הין און צריק. 
קעשע־ ֿפון   24 שטרי דעם  ַארויס  נעמט  רבי  קדער 

גרויסע  ַא  בוים,  ַא  אויס  קלַײבט  ער  נע25. 
אים  ֿפון  ווָאס  שטַאם  ַא  מיט  סָאסנע, 

גייט נָאר ַאן איינציקע צווַײג אין 
ּפָאליַאנע,  דער  ֿפון  זַײט  דער 

הויך.  איילן26  ֿפינף־זעקס  ַא 
איבער  ווַארֿפט  רבי  דער 
דעם שטריק איבער דער 
צווַײג, מַאכט ַא קנוּפ27. 
ַא ּפחד וועקט זיך אויף 
אין  ליטווַאק  בַײם 
ליטווַאק  ַא  הַארצן. 

־איז דָאך ָאבער קַאלט
בלַײבט  ער  בלוטיק. 
בַאהַאלטן און שווַײגט. 

אין  נעמט  רבי  דער 
עק  צווייטן  דעם  הַאנט 

שטריק. ער ווַארֿפט אים איבער איבער דער צווַײג און מַאכט ַא 
קנוּפ. ער זעצט זיך אין בייג28 ֿפונעם שטריק, הייבט אויף זַײנע 
לַאנגע ֿפיס, און הוידעט זיך29 ַא ּפָאר מָאל. ער שָאקלט מיטן קָאּפ 
ַאז יָא, ס׳גייט גוט און ס׳הַאלט שטַארק, און שטייט ווידער אויף. 
דָארט אין מיטן ּפָאליַאנע עֿפנט זיך ַא טירעלע און ס’ווַאכט 

אויף ס׳ַאלטע הַײזעלע. 
ַא יונג קול30 הערט מען, ַא קינדס ֿפריילעך קול :  

 — דו הָאסט מיר געמַאכט ַא הוידע31 ! ַא דַאנק, ַא דַאנק דיר ! 
ַא מיידעלע קומט צו לויֿפן, טרָאגנדיק ַא ליַאלקעלע32, קושט 

דעם רבין אין הַאנט ַארַײן און הייבט ָאן הוידען זיך.  
ֿפון דער  ַארויס  גייט  ַאלט,  יָאר  ַא צוועלף־דרַײצן  יִינגל,  ַא 

כַאטע און קומט צו צום רבין.  
 — נו, דו הָאסט געברַאכט די הַאק33, וועל איך קענען צעהַאקן 

ַא ּפָאר שַײטן34 ֿפַאר דער מַאמען. 
דער רבי ציט ַארויס ֿפון ּפַאס35 די הַאק און גיט זי דעם יִינגל. 
כַאטע  אין   — רבי  דער  און  ַארַײן  ווַאלד  אין  גייט  יִינגל  דָאס 

ַארַײן. 
ליטווַאק  דער  איז  סצענע,  גַאנצער  ַאזַא  צו  צוקוקנדיק  זיך 
ניֿבהל־ונשּתומם36 געווָארן. ער קוקט ָאן דָאס הַײזעלע און זעט — 
אין ֿפענצטער שטייט ַא בלומענטָאּפ, צוויי נעלקן37 און ַא רויז. 

אויף דער שוועל38 ליגן ַאלטע סַאנדַאלן. 
 נָאך ַא ווַײלע רירט זיך דער ליטווַאק ֿפון ָארט און גייט ֿפָאר־
זיכטיק צו צו דער כַאטע, ַארום ַא ּפָאר קוסטן39, און בַאהַאלט 
זיך ווידער לעבן דעם שטיבעלע.  ער געֿפינט ַאן ָארט, צווישן ַא 
קוסט און דער ווַאנט ֿפון דער כַאטע, ווּו ער קען בלַײבן שטיל 

און קוקן אין הויז ַארַײן דורך ַא ֿפענצטערל. 
ַאנטקעגן  שטייט  ֿפרוי  שווַארץ־חנעוודיקע40  ַא 

רבין און קוקט צערטלעך41 אויף אים.  
 — ווילסט ַא ביסל קנָאבלזוּפ ? 

ֿפרעגט זי, טַײטנדיק42 אויף ַא ֿפו־
לער שיסל אויֿפן טיש.  

 — ניין, ַא דַאנק. דו ווייסט דָאך 
ַאז לַאנג קען איך נישט בלַײבן... 

ַא  צו  ווינקט  רבי  דער  און 
שטרויען  ַא  ס׳שטייט  ווּו  ווינקל 

געלעגער43.  
 — קום, קום, קום... 

און זיי לייגן זיך. 
דער ליטווַאק קען נישט זען, 

־נָאר הערן הערט ער. צַארטע ווער
טער, מורמלען44, זיֿפצן45, און... 

 ַא ֿפרישער סוף1 צו ּפרצעס2 דערציילונג 
„אויב נישט נָאך העכער"3 — ערשטער ּפרַײז

ֿפון העלען־רֿבקה בַאנקיר־קַאץ4

1. sof fin/end 
2. pe'retses de Peretz/

Peretz's 3. "Ou plus haut encore, 
peut-être"/"And Maybe Even Higher" 4. Hélène 

(Rivke) Bankir-Katz 5. Juif lituanien/Lithuanian Jew
6. ne s’écarte pas/keeps going 7. poshet simple 8. pins/pine 

trees 9. ... gvir l’homme le plus riche/the richest man 10. rebe 
maître hassidique/Hasidic rabbi 11. entre/goes 12. yomim-nero’im-

diker pakhed angoisse des Jours rédoutables/anxiety of the Days of 
Awe 13. le rebbe de Nemirov/the rebbe of Nemirov 14. apparemment/

so it seems 15. maussade/gloomy 16. clairière/clearing 17. rege mo-
ment 18. afile même/even 19. cabane/hut 20. banc adossé à la maison/
bench attached to a house 21. puits/well 22. ail/garlic 23. hirondelle/swallow
24. corde/rope 25. poche/pocket 26. coudées/cubits 27. nœud/knot
28. courbe/bend 29. se balance/swings 30. kol voix/voice 31. balançoire/
swing 32. poupée/doll 33. hache/axe 34. bûches/logs 35. ceinture/belt 
36. nivl-venishtoymem effaré/was amazed 37. œillets/carnations
38. seuil/threshold 39. buissons/bushes 40. … khey’nevdike jolie brune/

pretty brunette 41. tendrement/tenderly 42. en montrant/pointing to 
43. lit de paille/straw bed 44. murmures/murmurs 45. soupirs/sighs  



דעם  אין  הָאט  די מחברטע3  ַאז  בַאמערקט2  איר  הָאט  אֿפשר1 
יִידישער  צו  ַאלוזיעס  סך  ַא  ַארַײנגעֿפלָאכטן4  טעקסט  דָאזיקן 
ליטערַאטור און ֿפָאלקלָאר. געֿפינט ַאזוי ֿפיל ֿפון זיי וויֿפל איר 
וועט  ווָאס  דער   ! ענטֿפערס  אַײערע  אונדז  שיקט  און  קענט 

טרעֿפן5 צום בעסטן וועט קריגן ַא מּתנה6 !
די לייזונג7 וועלן מיר ָאּפדרוקן אינעם קומענדיקן נומער.

1. efsher peut-être/perhaps 2. remarqué/noticed 3. mekha’berte 
auteure/author (fem.) 4. incorporé/woven in 5. devinera/guesses 
6. matone cadeau/gift 7. solution. 
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 — כ׳הָאב מורא ַאז גָאט וועט אונדז שטרָאֿפן. 
טרַאכט.  און  נישט  איך  שלָאף  נעכט  גַאנצע 
שטַארק מיד בין איך און שלעֿפעריק, נָאר 

ס׳איז ַא שָאד ַאזוי ֿפרי אַײנצושלָאֿפן... 
גרויסן  ַאזַא שטַארקן,  דו הָאסט    — 
גָאט און געטרויסט אים נישט68 ?  — 
שטייט  גליק  רבי  —  דער  ענטֿפערט 
זַײנען  קינדער  די  טיר,  אונדזער  בַײ 
געזונט, ווָאס מער דַארף ַא מענטש ? 
 — ַאבי געזונט !  ענטֿפערט די ֿפרוי. 
און דער ליטווַאק טרַאכט בַײ זיך 

רצן — „ָאמן"69 .  אין הֵאַ
דער רבי גייט צו צו דער טיר. די ֿפרוי 
אין  קוש  ַא  שטיל  איר  גיט  ער  נָאך.  גייט 
קעּפל און גייט זיך ַארויס ַא ֿפריילעכער. דָאס 

יִינגל קומט ָאן מיט ַא גרויס בינטל הָאלץ. 
 — דו ביסט ַא לַײט70, מַײן זון !  — רוֿפט זיך צו 

־אים ָאן דער רבי און ֿפַארלייגט ווידער די הַאק הינ
טערן ּפַאס. ער גייט צו צו דער הוידע. דָאס מיידעלע 

איז נָאך דָא און זינגט צו איר ליַאלקעלע : 
 — נו, איז ווָאס איז דָא דער שרעק, ַאז דער זומער 

לויֿפט ַאוועק ? נָאכן זומער קומט דער ווינטער... 
דער רבי נעמט ַארָאּפ דָאס קינד ֿפון הוידע, גיט 
איר ַא קוש אין קעּפל, און הייבט ָאן ָאּפקניּפן71 דעם 

שטריק. 
נָאך דעם נעמט ער זיך אין ווַאלד ַארַײן. ער וועט 
ווייסן  צוריק,  הַײנט  קומען  ניט  שטיבעלע  אין  שוין 
גוט די קינדערלעך. דער טַאטע וועט ניט קומען. זיי גייען אין 
הַײזקע72 ַארַײן און דער ליטווַאק קען רוִיק 

נָאכגיין דעם רבין ֿפון דער ווַײטנס.  
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
דער ליטווַאק, ווָאס הָאט ַאלץ געזען, 

איז שוין געבליבן ַא נעמירָאווער חסיד. 
ַא  הָאט  חסיד  ַא  אויב  שּפעטער,  און 
נעמירָאווער  דער  ַאז  דערציילט,  מָאל 
הייבט זיך אויף ַא מָאל און ֿפליט ַארויף 
ַארַײן, ֿפלעגט ער שמייכלען.  אין הימל 
ער הָאט געהַאט ַאן אייגענעם אוֿפן73 ֿפון 

־שמייכלען. זַײנע אויגן הָאבן געביטן די קָא
ליר. און ער ֿפלעגט זיך ַא ביסל רייטלען און טרַאכטן שטום ֿפַאר 

זיך ַאליין — „אויב נישט נָאך העכער !". 

ער רייטלט זיך און טרַאכט — „אין זיבעטן 
חרּפה47  ֿפַאר  ַאוודאי“46.   זיי  זַײנען  הימל 

הָאט  ער  ָאבער  ַאנטלויֿפן.  ער  וויל 
אים  זָאל  מיידעלע  דָאס  ַאז  מורא48 
נישט זען. און... נו, איר קענט דָאך 
די ליטווַאקעס. ער וויל וויסן מער. 

ער בלַײבט.  
ֿפָארט49 — ֿפַארשעמט. ער קוקט 
ַארָאּפ און זעט ַא שטרוי ווָאס גייט 
ַאליין ווי ַא מענטש. ֿפַארחידושט50 
קוקט ער זיך צו נעענטער און זעט 

אונטערן שטרוי ַא מורַאשקע51. מיט 
מי און מַאטער52 טרָאגט זי דעם ריזיקן 

שטרוי. ווַײזט אויס — זי וויל אויך בויען 
ַא הויז...   

טרַאכט דער ליטווַאק — „ווָאס איך הער דָא 
נעמירָאווער  דער  איז  דָא  מעגלעך.  נישט  איז 

ערֿב־ ווַײב,  צווייט  ַא  מיט  דָא 
בסוד54,  דערצו,  ימים־נורָאים53 
און ַאלע חסידים55 מיינען ַאז ער 
ַארַײן...  הימל  אין  געֿפלויגן  איז 
מו־ די  איז   56 רי ַא  דָאך —  זאון 
רַאשקע ווַײל זי קען טרָאגן ַאזַא 
ַא  ַאֿפילו  און  שטרוי.  שווערע 
ַארויס57  נישט  קריכט  גרעזעלע 
ַא  ווַאנען  ביז  ערד,  דער  ֿפון 

שלָאגט  מלאך58 
און  נישט  עס 
 ! ווַאקס   : זָאגט 
קריך ַארויס ! נו, 
איז  ריז  ַא  אויך 
קען  ווָאס  רבי  ַא 
הָאבן  געהיים59 
משּפחות60  צוויי 
ֿפיל  ַאזוי  מיט 
ריינע  און  שיינע 
קינדער, לעבן זָאלן 
ַאלע  זיי  און  זיי, 

קומען  און  זַײן61.  מֿפרנס 
־נורָאים דער־ םדָא ערֿב ימי

רבונו־של־עולם62  דעם  צו... 
מוז דָאס טַאקע געֿפעלן...  

די קלַאנגען ֿפון צימער ענדערן זיך און דער ליטווַאק קוקט 
ווידער ַארַײן. דער רבי שטייט אויף, טוט ווידער ָאן די שטיוול, 
די סיערמיענגע63, דָאס היטל, און גייט צו צו ַא וויגעלע64 ווָאס 

שטייט לעבן טיש. ער זעט און הערט און — שַא... 
 — איך זע אים ּתמיד65 שלָאֿפנדיק. 

זָאגט ער און זיֿפצט. אונטערן קינדס וויגעלע שטייט ַא קלָאר 
ווַײס ציגעלע66. עס מעקעט67 טרויעריק מעע... און שָאקלט דָאס 

בערדל.   
די ֿפרוי זיֿפצט אויך און זָאגט : 

 
46. avade sûrement/

surely 47. kharpe honte/shame 
48. moyre peur/is afraid 49. quand 

même/but still 50. farkhidesht étonné/
astonished 51. fourmi/ant 52. des efforts in-

ouïs/great effort 53. erev yomim-neroyim veille 
des Jours redoutables/eve of the Days of Awe 54. be-

so’d en secret/in secret 55. khsidim hassidim/Hasidim
56. géant/giant 57. ne sort pas/doesn't sprout 58.  ... 

malekh tant qu'un ange ne/until an angel 59. en secret/
secretly 60. mishpokhes familles/families 61. mefarnes 
… entretenir/support 62. reboyne-shel-oylem Dieu/God 
63. manteau de paysan/peasant’s coat 64. berceau/cra-

dle 65. tomid toujours/always 66. chevreuil/little goat 
67. bêle/bleats 68. tu ne lui fais pas confiance/you 

don't trust him 69. omey’n amen 70. quelqu’un de 
bien/a good person 71. détacher/untie 72. ca-

bane/hut 73. …oyfn une façon particu-
lière/his own way.

דער בינע די דָאזיקע מעׂשהטל חֿבר־כיבָאווסקי שטעלן אויף ַאניק ּפרים־מַארגוליס און
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ַארַײן, דער ד ווַאלד  אין  ַארַײן  גייט  רבי1  ער 
ליטווַאק גייט נָאך. אין ווַאלד איז נעּפלדיק2, 

קַאלט, עס ֿפַאלט ַא שניי. 
דער רבי טרָאגט שווערע שטיוול3, אים 
ַארט עס נישט4. דער ליטווַאק ָאבער טרָאגט לַײכטע 
שיך, נָאר ער טרעט נישט ָאּפ. ּפלוצלינג דערזעט ער 
צווישן די ביימער עּפעס ַא געשטַאלט — ַא הויכע, ַא 
ברוינע, ַא ברייטע — ַא בער ? דער ליטווַאק ציטערט. 
ער דערמָאנט זיך ַאז ער הָאט ַא מָאל געלייענט אין ַא 
ַאז די בערן שלָאֿפן דעם  וויסנשַאֿפט־ענציקלָאּפעדיע 
זיך מיט דעם  ווָאס טוט  ווינטער אין היילן5...  גַאנצן 

דָאזיקן בער ? ער דערווַײטערט זיך, ברוך־השם6.
 : אויגן  די  מיט  רבין  דעם  זוכט  ליטווַאק  דער 
איז  ווָאס   ? ַאזוי  ווי   ! געווָארן7  נעלם   ! ֿפַארשווּונדן 
הימל  אין  קוקט  אויגן,  די  אויף  הייבט  ער   ? געשען 

־ַארַײן : גָארנישט ! צי איז דער רבי אַײנגעזונקען גע
ווָארן ווי קורח8 ?

דער ליטווַאק הייבט ָאן צו זָאגן די ּפסוקים9 מיטן טַײטש10 
און מיטן ניגון11 :

ויהי12 — און עס איז געווען, ּככלותו לדבר13 — ווען ער הָאט 
דָאזיקע  די  ַאלע   — האלה14  ּכל־הדֿברים  את  רעדן,  געענדיקט 
ווערטער, וּתבקע הַאדמה15 — ַאזוי הָאט זיך אויֿפגעשּפָאלטן16 די 
ערד, אשר ּתחּתיהם17 ווָאס אונטער זיי, וּתֿפּתח הארץ את־ּפיה18 
— און די ערד הָאט געעֿפנט איר מויל, וּתֿבלע אותם19 — און 

הָאט זיי אַײנגעשלונגען, ואת־בּתיהם20 
— און זייערע הַײזער, ואת ּכל־

הָאדם אשר לקורח21 — און 
ַאלע מענטשן ווָאס הָאבן 

ואת  קורחן,  געהערט 
ּכל הרכוש22 — און 

־דעם גַאנצן ֿפַאר
מעגן23.

ליט ־דער 
ווָאלט  ווַאק 
ַאזוי געזָאגט די 
גַאנצע ּפרשה24 
ליטווַאק  ַא   —
סנ־ או ֿפון  יקען 

דעם  ווייניק25 
אויב   — ּתנך26 

נישט  ווָאלט  ער 
ַא  זיֿפץ27,  ַא  געהערט 

 : יָאמער29  ַא  קרעכץ28, 

„אוי ! אוי ! וויי איז מיר ! יִידן, הָאט רחמנות30 ! רַאטעוועט31, 
יִידן !“. דעם רבינס קול32 !

דער ליטווַאק גייט ווַײטער, ּפַאמעלעך, ֿפָארזיכטיק. און ער 
ווּו דער רבי  ֿפַאר בערן,  ֿפַאלגרוב33  ַא  גרוב,  ַא  דָא איז   : זעט 
איז ַארַײנגעֿפַאלן. די גרוב איז ֿפַארדעקט, ֿפַארשטעלט געווָארן 
מיט צווַײגן, דער רבי הָאט זי נישט געזען. דער ליטווַאק בייגט 
: „רבי, הָאט נישט קיין  זיך אַײן איבער דער גרוב און שרַײט 

מורא34 ! איך וועל אַײך ַארויסנעמען ֿפון דער גרוב !".
ַאז ער  דער רבי ענטֿפערט נישט. דער ליטווַאק ֿפַארשטייט 
וועט נישט הָאבן קיין ּכוח35, ַאליין ַארויסצוצִיען דעם 

רבין. ער דַארף הָאבן הילף. 
שטע־  ָאבער אויב ער גייט צוריק אין
טל, וועט ער קיין מָאל מער נישט געֿפינען 
ֿפַאלט  ּפלוצלינג  רבין.  מיטן  גרוב  די 
אים אַײן ַאז די געשטַאלט ווָאס ער 
 : בער  קיין  נישט  איז  געזען  הָאט 
ס'איז מסּתמא36 ַא ּפויער, ָאנגעטָאן 
ַארַײן  איז  ווָאס  ֿפוטער37,  ַא  אין 
ער  און  הָאלץ.  הַאקן  ווַאלד  אין 
ֿפון  קלַאנג  דעם  טַאקע38  הערט 
הילף  בעטן  וועט  ער  הַאק.  דער 
בַײם ּפויער. וועט ָאבער ַא ּפויער 
העלֿפן ַא יִיד ? דַאן דערמָאנט ער 
זיך ַאז דער רבי איז ָאנגעטָאן ווי ַאן 
אמתער39 ּפויער. ער וועט זָאגן ַאז ַא 
ּפויער איז ַארַײנגעֿפַאלן אין גרוב ַארַײן. 

־ער וועט נישט זָאגן ַאז עס איז דער נע

דער צווייטער ּפרַײז
ֿפון דָאריס ענגעל

1. rebe
 maître hassidique/

Hasidic rabbi 2. brumeux/misty 3. bottes/
boots 4. ne le dérange pas/doesn’t trouble him

5. cavernes/caves 6. borekh-hashem Dieu merci !/thank 
God! 7. nelm … disparu/disappeared 8. koyrekh Korah (person-

nage biblique, voir Nombres 16-17/Biblical character, see Numbers 16-17) 
9. psukim versets/verses, sing. ּפסוק posek 10. traduction en yiddish/Yid-

dish translation 11. nign mélodie/melody 12. vayhi 13. kekhaloysoy ledaber
14. es kol hadvorim hoeyle 15. vatiboka hoadomo 16. ouvert/opened

17. asher takhteyhem 18. vatiftakh hoorets es pio 19. vativla oysom 20. vees bo-
teyhem 21. vees kol hoodom asher lekoyrekh 22. vees kol horkhush 

23. fortune. 24. parshe section de la Torah/Torah 
portion 25. par cœur/by heart 26. tana'kh Bi-

ble 27. soupir/sigh 28. gémissement/groan 
29. pleurs/tears 30. rakhmones pitié/mercy
31. à l’aide !/help! 32. kol voix/
voice 33. piège/trap 34. … moyre 
n’ayez pas peur/don’t be afraid
35. koyekh force/strength
36. mistome probablement/
probably 37. fourrure/fur 
38. effectivement/indeed 
39. e’meser vrai/real 

אילוסטרַאציע ֿפון יָאסל בערגנער צו „אויב נישט נָאך העכער“
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מירָאווער רבי, ער דַארף געֿפינען ַא נָאמען, ַא ּפויערישן נָאמען. 
ווַאסיל ! יָא ! ווַאסיל איז גוט. און ווי ַאזוי וועט ער זיך ווענדן40 
צום ּפויער אין ווַאלד, ער רעדט נישט קיין מַאלָארוסיש41 ! ער 

מוז ָאבער עּפעס טָאן. דער 
ֿפַאר־ חלילה42  וועט   רבי 
דער  אין  ווערן  ֿפרוירן 

גרוב.
ַאן  שוין  זיך  וועט  מע 
עצה געבן43. דער ליטווַאק 
און  ּפויער  צום  צו  לויֿפט 

שרַײט :
— ווַאסיל ! ווַאסיל !

— ווַאסיל ? — ֿפרעגט 
טיף  זַײן  מיט  ּפויער  דער 

קול ווי ֿפון ַא ֿפַאס44.
 ! טַאק   ! טַאק45   —
ווַאסיל ! — ענטֿפערט דער 
ַא  טוט  ער  און  ליטווַאק 
מַאך46 צו ווַײזן די ריכטונג 

ֿפון דער ֿפַאלגרוב.
מיט  קומט  ּפויער  דער 
אים. ער קוקט אויֿפן רבין 
אים  צו  שרַײט  גרוב,  אין 
עּפעס אויף זַײן לשון47 מיט 

זַײן טיף קול, דער רבי הייבט אויף די ָארעמס, דער ּּפויער נעמט 
איין הַאנט, דער ליטווַאק די צווייטע, און איינס און צוויי — שוין 
איז דער רבי אין דרויסן. שטַארק און געזונט ווי ַא גוי איז ער, 

דער ּפויער.
און  חשד49  מיט  ּפנים48  רבינס  אין  ַארַײן  קוקט  ּפויער  דער 

שרַײט מיט זַײן טיף קול :
— ווַאסיל ? ניע50 ! ניע ! וועלקי רַאבין צי דוזשי רַאבין51 ?

 און ער ּפלַאצט ַארויס מיט ַא געלעכטער.
„ער הָאט דערקענט דעם רבין" טרַאכט דער ליטווַאק, „ער 
הָאט ֿֿפַארשטַאנען ַאז איך הָאב אים געווָאלט ָאּפנַארן52. ער וועט 
אונדז שלָאגן, ער וועט אונדז הרגענען53. ַאז איך וועל דערציילן 
אין דער ליטע ַאז איך הָאב מקריֿב געווען54 מַײן לעבן ֿפַאר ַא 

חסידישן55 רבין, ווָאס וועלן זיי טרַאכטן ?".
דער מלאך־המוות56 בַאווַײזט זיך :

טַאטע־מַאמען   ? דערציילן  מעשֹה57  די  וועסטו  וועמען   —
אויף יענער וועלט ? 

ער לַאכט בייז, זַײנע טויזנט אויגן ֿפינקלען58. דער ליטווַאק 
לייגט די רעכטע הַאנט ֿפַאר די אויגן און זָאגט „שמע ישֹראל"59.

ַא מינוט שּפעטער — ַא ליטווַאק זָאגט זייער גיך — עֿפנט ער 
ווידער די אויגן און ער גלָאצט60 : דער רבי שטייט, דער ּפויער 
איז געֿפַאלן אויף די קני, ער הַאלט דעם רבינס הַאנט, ער קושט 
די צווייטע הַאנט אויֿפן  וויינט, דער רבי הָאט געלייגט  זי און 

ּפויערס קָאּפ און בענטשט61 אים.
דער  טרַאכט  גן־עדן" —  אין  בין  איך  טויט.  שוין  בין  „איך 

ליטווַאק.

די יִידן ווילן ַאהיימגיין, דער ּפויער ֿפַארהַאלט זיי. ער ֿפירט 
דערלַאנגען  זָאל  זי  ֿפרוי,  זַײן  הייסט  ער  כַאטע62,  זַײן  אין  זיי 

ברָאנֿפן63, נָאך דעם הָאבן זיי געכַאּפט ַא דזשים64...
רבי  דער  קומען  נַאכט  בַײ  שּפעט 
און דער ליטווַאק צוריק אין שטעטל 
ַארַײן. ַאלץ איז שטיל. זיי עֿפענען די 
טיר ֿפונעם בית־המידרש65. דער ָארון־
קודש66 שטייט ברייט ָאֿפן, די גַאנצע 
ּתהילים68.  זָאגט  און  זיצט  קהילה67 
זיך  בַײט  רבין,  דעם  דערזעט  מע  ַאז 
מע שרַײט,   : גַאנצן  אין  די שטימונג 
זינגט, מע  וויינט, מע  לַאכט, מע  מע 

טַאנצט.
נישט  זיך69  ֿפַארחידושט  קיינער 
ַא  ווי  ָאנגעטָאן  איז  רבי  דער  ווָאס 
בַאגלייט  ליטווַאק  דער  ווָאס  ּפויער, 

בַא זיך  הָאט  טומל  דער  ווען  ־אים. 
רוִיקט, הערט מען דעם רבינס קול :

דַאוונען  וועלן  מיר  רבותי70,   —
מעריֿב71.

דער  טרַאכט  ליטע,  דער  „אין 
געדַאוונט  שוין  מען  ווָאלט  ליטווַאק, 

חצות72... חסידים זענען חסידים".
גע־ הָאט  מע   73 ּכוונ וויֿפל  המיט 

דַאוונט מעריֿב, איז נישט צום בַאשרַײבן.
נָאך דער ּתֿפילה74 הָאבן צוויי חסידים געשמועסט :

— ווּו איז אונדזער רבי געווען ? — ֿפרעגט דער ערשטער.
— ער איז זיכער נישט געווען אויף דער ערד — ענטֿפערט 

דער צווייטער.
־— ער איז געווען העכער, ַא סך העכער — זָאגט דער ערש

טער.
ַא  געווען  איז  ער  „ָאדער   : זיך  ֿפַאר  טרַאכט  ליטווַאק  דער 

ביסל נידעריקער". ער זָאגט ָאבער גָארנישט.
ער שמייכלט, ער זיֿפצט און ער שווַײגט. 

40. s'adresser/talk to 41. ukrainien/Ukrainian 42. kholile à Dieu ne 
plaise/God forbid 43. eytse … on se débrouillera/we’ll figure it out 
44. voix caverneuse/deep voice 45. oui (ukrainien)/yes (Ukrainian) 
46. agite sa main/gestures 47. loshn langue/language 48. ponem 
figure/face 49. khshad suspicion 50. non/no 51. éminent rab-
bin ou grand rabbin/worthy rabbi or great rabbi 52. tromper/fool 
53. ha'rgenen tuer/kill 54. makriv … je me suis sacrifié/I sacrificed 
myself 55. khsi'dishn hassidique/Hasidic 56. malekh-hamoves 
ange de la mort/angel of death 57. mayse histoire/story 58. scintil-
lent/glitter 59. shma yisroel Écoute Israël/Hear O Israel 60. fixe (la 
scène)/stares 61. bénit/is blessing 62. cabane/hut 63. vodka 64. fait 
un somme/had a nap 65. besmedresh synagogue 66. orn-koydesh 
arche sainte/holy ark 67. kehile communauté/community 68. thilim 
psaumes/psalms 69. ... farkhidesht ... personne ne s’étonne/no one 
is surprised 70. raboysay messieurs !/gentlemen! 71. … mayrev dire 
la prière du soir/say the evening prayer 72. khtsos prière de minuit/
midnight prayer 73. kavone ferveur/fervor 74. tfile prière/prayer.

 אילוסטרַאציע ֿפון יהודה ווערמוס צו 
„אויב נישט נָאך העכער“
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ַאלטע  װ די  ליגן  עס  ווּו  שַאֿפע3  די  עֿפן  איך  ען 
זייגערס, טרַאכט איך וועגן מַײן עלטער־זיידן4. 
אין  געווָארן  געבוירן  איז  עלטער־זיידע  מַײן 

וויטעבסק  לעבן  שטעטל  קליין  ַא  ָאסטרָאוונע, 
קינדער  ַאכט  מיט  משּפחה5  ָארעמער  ַאן  זייער  אין 

און איז געבוירן געווָארן מיט קרומע ֿפיס6. די 
ַאז אויב ער הָאט  עלטערן הָאבן בַאשלָאסן 

אויכעט8  נעבעך7  ער  הָאט  ֿפיס  קרומע 
אים  דַארף  מע  און  ׂשכל9,  קרומען  ַא 
איז12  לימודים11.  מיט  מוטשען10  ניט 
הָאט מען אים געשיקט צו ַא זייגער־
מַאכער13, ער זָאל זיך אויסלערנען ווי 
צו ַארבעטן מיט די זייגערס און ֿפון 
דעם וועט ער קענען צִיען ַא שטיקל 
לעבן.  זַײן  אויסלעבן  און   ּפרנסה14 

בַײ דעם זייגער־מַאכער הָאט ער געהַאט 
ַאליין  זיך  הָאט  און  צַײט,  ֿפרַײע  סך  ַא 

לימודים  וועלטלעכע15  ַאלע  אויסגעלערנט 
ֿפון מַאטעמַאטיק ביז ֿפילָאסָאֿפיע, און דערנָאך 

אויכעט ּתנך16 און ּתלמוד17 און ַאוודאי18 לשון־קודש. 
ווַײל  געלט,  ֿפַארדינען  געקָאנט  הָאט ער  מיט דעם לעצטן  און 
דעמָאלט ֿפלעגט מען אין די רַײכע משּפחות דינגען19 לערערס 
ֿפַאר די מיידלעך, זיי זָאלן זיך לערנען ַא ביסל לשון־קודש. און 
ווַײל ער איז געווען ַא קרומער, הָאט ער ממש20 געהַאט ַא גרויסן 
הָאבן  מיידלעך  די  ֿפון  די עלטערן   : ַא לערער  ווי  דערֿפָאלג21 
געטרַאכט ַאז ַאזַא מין22 קרומער בחור23 איז ניט געֿפערלעך24 און 

עס וועלן זיך ניט ָאנהייבן קיין שום שּפילערַײען25.
 דער טַאטע ֿפון מַײן עלטער־בָאבע הָאט געהַאט ַא זעגמיל26 
אין ּפַאריטשי — ַא קליין שטעטל לעבן מינסק, און ַא טָאכטער 
זַײן  מיט  ַאלט.  יָאר  ֿפערצן  געווען  דעמָאלט  איז  ווָאס  דַאשַא, 
זעגמיל איז ער געווען אין ּפַאריטשי ַא גֿביר27, און ַאוודאי הָאט 
ַא גוטע דערצִיונג28, און הָאט  ער געווָאלט געבן זַײן טָאכטער 
אַײנגעלַאדן מַײן עלטער־זיידן, ּכדי29 ער זָאל לערנען דָאס מיידל 

לשון־קודש.
 ָאבער די מעׂשה30 הָאט זיך אויסגעדרייט ַאזוי : איין מָאל הָאט 
דער עלטער־זיידע געגעבן זַײן ּתלמידקע31 עּפעס ַא שריֿפטלעכע 
ּפַאּפיר  בלַאט  ַא  צוריק  אויף  בַאקומען  הָאט  און  היימַארבעט, 
זַאץ  איינציקן  איין  נָאר  מיט  בַאשריבן  סוף32  ביזן  ָאנהייב  ֿפון 

מַײן  ליב  הָאב  איך   : לשון־קודש  אויף 
לערער. עס איז ַאוודאי ניט קיין ווּונדער, 
ַאז מַײן עלטער־בָאבעס טַאטע הָאט זייער 
גיך בַאשלָאסן, ַאז מיט לערנען זיך לשון־
קודש איז שוין גענוג און מַײן עלטער־זיידן 
ָאבער  ַארויס.  שטוב  דער  ֿפון  ַארויסגעטריבן33 
זיבן  אין  ווַײל  געהָאלֿפן,  ניט  גַאנצן  אין  הָאט  עס 
אין  ָאּפגעֿפונען  אים  עלטער־בָאבע  די  הָאט  ַארום  יָאר 
ּפעטערבורג, ווּו ער איז געֿפָארן ווי ַא רעווָאלוציָאנער, און זיי 
הָאבן חתונה געהַאט34, געעֿפנט ַא זייגערס־געשעֿפט און דערנָאך 
עלטער־ מַײן  הָאט  מע  ווּו  דַײטשלַאנד,  קיין  געֿפָארן  אויכעט 
 זיידן געמַאכט ַאן ָאּפערַאציע און מע הָאט אים אויסגעגלַײכט35

די ֿפיס.

לשון־קודש1
ֿפון דינה גידעון2

ַײיָאריקן זומער־ּפרָאגרַאם אינעם ּפַאריזער יִידיש־צענטער הָאבן אונדז צוגעשיקט דער־ הצוויי סטודענטן ֿפונעם 
ציילונגען ווָאס זיי הָאבן ָאנגעשריבן ווי היימַארבעטן. ביידע טעקסטן זענען אינסּפירירט ֿפון יָאסל בירשטיינס 

דערציילונג „ַא מַאנטל ֿפון ַא ּפרינץ“.

1. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 2. Dina Gidon 3. armoire/closet 
4. arrière-grand-père/great grandfather 5. mishpokhe famille/fam-

ily 6. jambes difformes/deformed legs 7. le pauvre/poor thing 8. אויך  
9. seykhl intelligence 10. l’embêter/bother him 11. limudim études/
studies 12. alors/so 13. horloger/watchmaker 14. ... parnose de quoi 
vivre/some sort of living 15. profanes/secular 16. tana'kh Bible 17. tal-
mud 18. avade bien sûr/of course 19. engager/hire 20. mamesh vrai-
ment/really 21. succès/success 22. un tel/such a 23. bokher jeune 

homme/young man 24. dangereux/dangerous 25. aucune sorte de 
jeux douteux/no kind of funny business 26. scierie/sawmill 27. gvir 

riche/rich man 28. éducation 29. kede’y afin que/in order that 
30. mayse histoire/story 31. talmidke élève (fém.)/pupil (fem.) 

32. sof fin/end 33. chassé/kicked out 34. kha’sene ... se 
sont mariés/got married 35. redressé/straightened.



־
טעם־ טעם טֿבת ּתשע"ו/יַאנוַאר 82016

1. C’était ainsi/That's How It Was, de/by Mikhoel Miguel Fernandez 2. emes vrai/true 3. toyres-moyshe la vérité vraie/the hon-
est truth 4. bemeshekh pendant/for 5. mayses histoires/stories, sing. מעׂשה mayse 6. kede’y afin de/in order to 7. afile même/

even 8. rabonish kol voix de rabbin/rabbi-like voice 9. … reyekh odeur d’humidité/damp smell 10. rov rabbin/rabbi 11. akshn 
entêté/stubborn 12. hefker à l’abandon/abandoned 13. commémoré l'anniversaire de son décès/commemorated the anniver-

sary of his death 14. brebis/sheep 15. paysan/peasant 16. berge de la rivière/river bank 17. cafetan/caftan 

שוין א איז  זיידע  דער  ז 
איז  געשטָארבן,  לַאנג 
אמת2 ווי ּתורת־משה3. צום 
ווייניקסטן — ַאזוי הָאט מען 
עטלעכע  במשך4  געמיינט 
געווען  ער  איז  ַאלעמען  מיט  יָארן. 
בַאקַאנט און דָאס גַאנצע שטעטל הָאט 
אים בַאוויינט. ווען ער הָאט געלעבט, 
מיט  געקלונגען  שטעטל  דָאס  הָאט 
זיך  ֿפלעגן  מענטשן  מעׂשיות5.  זַײנע 
צוצוהערן  זיך  ּכדי6  טרעֿפן אין שטוב 
צו מַײן זיידנס ַאנעקדָאטן. און ַאֿפילו7 
ווַײטער  זיי  ֿפלעגן  טויט  זַײן  נָאך 
קומען אין שטוב בַאקוקן שטילערהייט 
ס’דַאכט  שטול.  ליידיקע  זיידנס  מַײן 
זיך ַאז זיי הָאבן דערקענט דעם עכָא 
ֿפון זַײן רבניש קול8 אין דעם דעמּפיקן 
ריח9 ֿפון די ברעטער. ֿפַארשטייט זיך, 
ַא  איז  ער  נָאר  רֿב10.  ַא  הָאבן  מיר 
בַײ  עקשן11  ַאן  מענטש,  קליינלעכער 
ַאלע דיסקוסיעס. רעדן הָאט מַײן זיידע 
גערעדט מיטן מויל און מיט די הענט 
און ֿפַארכַאּפט ַאלע הערצער. ָאן מַײן 
אויסגעזען  שטעטל  דָאס  הָאט  זיידן 
זַײן  ָאּפגעהיט  הָאט  מע   ; הֿפקר12 
ַא  געווען  ווָאלט  ער  ווי  יָארצַײט13 

גרויסער געלערנטער.
ֿפרילינגצַײט  אינדערֿפרי  איין 
איז  זיידע  מַײן   : געשען  דָאס  איז 
שעֿפעלעך14  די  מיט  ַאוועקגעגַאנגען 
)ֿפינעף שעֿפעלעך הָאבן מיר געהַאט( 
טָאג  יענעם  צוריק.  נישט  מער  און 
הָאט ַא ּפויער15 געֿפונען צוויי טויטע 
שעֿפעלעך בַײם ברעג טַײך16 און געזען 
ווי ַא מענטש מיט ַא קַאּפָאטע17 ווערט 

ַאזוי איז דָאס געשען
ֿפון מיכאל )מיגעל( ֿפערנַאנדעס1

בילד ֿפון קַאטערינַא נסים
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דערטרונקען אין די רַאשיקע18 ווַאסערן.
זַײן  נָאר  קען  דָאס  ַאז  געזָאגט  מ’הָאט 

דער  געווען  איז  דָאס  און  זיידע.  מַײן 
מעׂשה  גַאנצער  דער  צו  סוף19 

טויט.  ממשותדיקער20  ַא   —
געזָאגט,  הָאט  רֿב  אונדזער 
„גלגל   : אונטערשמייכלענדיק 
מזל22  דָאס  בעולם21,  חוזר 
דרייט זיך ֿפַאר יעדן איינעם”.
אֿפשר23  איר  קענט  איצט 
איז  גרויס  ווי  ֿפַארשטיין 
בָאבעס חידוש24  געווען מַײן 
מיט  געקריגן,  הָאט  זי  ווען 
בריוו  ַא  צוריק,  ווָאכן  צוויי 

ֿפונעם זיידן.
 ? זַײן  טַאקע  דָאס  קען  ווי 

קיין  מען  הָאט  אמתן,  דער  אין 
מת25.  דעם  געֿפונען  נישט  מָאל 

צי קען דער בריוו זַײן ַא שּפַאס ֿפון 
איז  דָאס  נָאר   ? ׂשונא26  ַא  אונדזערס 

געווען מַײן זיידנס הַאנטשריֿפט !
און מַײן בָאבע ? ווי ַאזוי דַארף זי נעבעך27 

רעַאגירן ? עטלעכע יָארן הָאט זי זיך געֿפירט ווי ַאן 
ַאלמנה28, נָאר ַאצינד איז זי מיט ַא מָאל געווָארן ַאן עגונה29 ! 

ווָאס וועלן זָאגן די שכנים30 ?
ווָאס ַאן אמת, בין איך געווען זייער צוֿפרידן צו וויסן ַאז דער 
זיידע איז נישט געשטָארבן און הָאט ַא נַײ לעבן. ער הָאט געהַאט 
צווישן  זיי  בַאשרַײבט  ער  און  ווערן32  צו  נעלם  סיבות31  גוטע 
ַאנדערע ּפרטים33 : „איך הָאב מער נישט געקענט אויסהַאלטן ַאזַא 
לעבן. דו ווייסט, חנה לעבן34 )טַאקע חנה הייסט זי, מַײן בָאבע( 
ַאז דו ביסט געווען מַײן טרייסט אין די ַאלע יָארן, נָאר איך הָאב 
די   : טָאג  נָאך  טָאג  ֿפַארטרָאגן,  ַאלץ  דָאס  געקענט  נישט  מער 
מענטשן מיט ּפוסטע35 לעבנס, ּתמיד36 אויסגעהונגערטע נָאך נַײע 
געשטַאלט  אין  גזלנים38  זַײנע  ַאלע  מיט  ֿפָאניע־גנֿב37  מעׂשיות. 
ֿפון ַאלע סָארטן ּפָאליציַאנטן, גלחים39 און טשינָאווניקעס40. נָאר 

מיר  איז  ַאלעמען  ֿפון  מער 
דערעסן געווָארן41, להֿבדיל42, דעם 

רֿבס ֿפערדישער קָאּפ43 !״.
איך שרַײב נישט איבער ַאלע בילדערישע 
ּפיטשעווקעס44 ֿפון מַײן זיידנס בריוו, ווָאס זַײנען געווען ממש45 

ַא סך.
בקיצור46 — מַײן זיידע הָאט איבערגעריסן מיט זַײן ַאמָאליק 
לעבן און גענומען ַא שיף קיין קובַא. איך הָאב געֿפרעגט מַײן 
חֿבר47 יָאסל, ווָאס איז קובַא, הָאט ער מיר געענטֿפערט ַאז דָאס 
איז ַאן אינדזל נישט ווַײט ֿפון ַאמעריקע, ַאריבער דעם ָאקעַאן. 

מענטשן זָאגן, ַא גן־עדן48 אויף דער וועלט !
 מַײן זיידע דערמָאנט די ַאלטע היים און ענדיקט דעם בריוו ַאזוי :

   „בַײ אונדז איז ֿפריילעך, דָא זַײנען מיר דָא ַאלע : נחום49, 
חיים50־יָאסל  צוריק,  יָאר  זעקס  מיט  ַאנטלָאֿפן  איז  ווָאס  דער 
דער  ַאלטער  שטורעם,  ַא  אין  ֿפַארשווּונדן  בעל־חוֿב51,  דער 

ַאּפיקורס52, נתן53 דער דעזערטיר ֿפון ּפריזיוו54...”.

18. rapides/rapid 19. sof fin/end 20. mamo’shesdiker véritable/actual 21. galgl khoyzer booylem la roue tourne/the wheel of fortune 
spins 22. mazl chance/luck 23. efsher peut-être/perhaps 24. khidesh surprise 25. mes cadavre/corpse 26. soyne ennemi/enemy 27. la pau-
vre/poor thing 28. almone veuve/widow 29. agune femme abandonnée/abandoned wife 30. shkheynim voisins/neighbors, sing. שכן shokhn 
31. sibes raisons/reasons 32. nelm … pour disparaître/to disappear 33. protim détails, sing. ּפרט prat 34. khane … Hanna ma chère/Hannah 
my dear 35. vides/empty 36. tomid toujours/always 37. … ganef la Russie tsariste/czarist Russia 38. gazlonim bandits, sing. גזלן gazlen 
39. galokhim prêtres/priests, sing. גלח galekh 40. fonctionnaires/officials 41. j’en ai eu assez/I got sick of 42. lehavdil excusez la comparaison/
forgive the comparison 43. stupidité/stupidity 44. détails pittoresques/picturesque details 45. mamesh vraiment/really 46. bekitser bref/in 
short 47. khaver ami/friend 48. gan-eydn paradis/heaven 49. nokhem 50. khayim 51. bal-khoyv débiteur/debtor 52. apikoyres libre penseur/
freethinker 53. nosn Nathan 54. service militaire/military service.
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לימעריק איז ַא מין1 קָאמיש לידל, גוט בַאקַאנט אין א
די ענגליש רעדנדיקע לענדער. עס בַאשטייט אין ֿפינף 
שורות2 געגרַאמט3 א—א—ב—ב—א. דער ריטעם איז 
ַא שטַארקער און דער אינהַאלט ַא ּפשוטער4, ַאזוי ַאז 
עס איז גרינג זיך צו דערמָאנען. ַאזוי ווי די גרַאמען 
מוזן נישט זַײן קיין ּפערֿפעקטע, זַײנען זיי ַאֿפילו5 גרינג צו שַאֿפן6 

ַאליין. 
ווייס  לימעריקן  שַאֿפן  צו  ָאנגעהויבן  הָאט  ווען מע  און  ווּו 
מען נישט גענוי7. מע הָאט זיי ניט אויסגעטרַאכט אין דער שטָאט 
לימעריק )אין אירלַאנד(. מען מיינט ַאז דער נָאמען קען שטַאמען8 
מיט   ”? לימעריק  אין  קומען  „ווילסטו  ֿפָאלקסליד  ַאלט  ַאן  ֿפון 
ַאן ענלעכער ֿפָארעם. ֿפָארשערס9 הָאבן געֿפונען ַא ּתֿפילה10 ֿפון 
13טן י”ה11 ווָאס עס זָאל הָאבן ָאנגעשריבן סַאנקט טָאמַאס ֿפון 
ַאקווינַא12 אין ֿפָארעם ֿפון ַא לימעריק ! ס’איז געבליבן ַא סָארט 
ּפָאעט  ענגלישער  דער  ווען  י’’ה,  19טן  ביזן  ֿפָאלקס־ּפָאעזיע 
עדווַארד ליר13 הָאט זיך ַא כַאּפ געטָאן צום זשַאנער14 און אים 

געמַאכט אויף ס’נַײ ּפָאּפולער.
לימעריקן זַײנען דער עיקר15 זייער שּפילעוודיק : זיי מעגן זַײן 
קָאמיש ָאדער סַאטיריש, איידל ָאדער גרָאב, שַארֿפזיניק ָאדער 
אין גַאנצן ָאן ַא זינען. ָאֿפט מָאל זענען זיי ָאּפלַאכעריש, הָאבן 
סעקסועלע ַאלוזיעס און נעמען ַארַײן מיאוסע16 ווערטער )דערֿפַאר 
זענען זיי ָאֿפט ַאנָאנים, ַאזוי ווי עטלעכע ֿפון די לימעריקן אויף ז' 
11(. זיי ניצן ווערטערשּפילן און קלַאנגענשּפילן און שּפילן זיך 
ווָאס דער לייענער דערווַארט,  וויסנדיק  ַאליין.  זיך  ַאֿפילו מיט 

גיבן זיי אים עּפעס ַאנדערש.
ֿפון  )איבערגעזעצט  לימעריקן  בַאקַאנטסטע  די  ֿפון  איינער 

ענגליש( איז :

ַא שמייכלענדיק מיידל ֿפון ניגער17
הָאט געווָאלט טָאן ַא רַײט אויף ַא טיגער.

דָאס מיידל נָאך דעם
הָאט מען מער ניט געזען

בלויז ַא שמייכל אויֿפן ּפיסק18 ֿפונעם טיגער.

איינער )אויך ֿפון ענגליש( ווָאס שַאֿפט ַאן ַאנדער מין סורּפריז :

 ַא יונגער ּפָאעט אין יַאּפַאן
 הָאט געהַאט ַא גערָאטענעם19 ּפלַאן

 לימעריקן צו שַאֿפן
ֿפַארגעניגן ֿפַארשַאֿפן

1. sorte de/kind of 2.  shures 
vers/lines 3. rimés/rhymed 
4. po’sheter simple 5. afile 
même/even 6. créer/create 
7. précisément/exactly 
8. venir/originate 9. chercheurs/
scholars 10. tfile prière/prayer 11. יָארהונדערט siècle/century 
12. saint Thomas d’Aquin/St. Thomas Aquinas 13. Edward Lear 
14. genre 15. … iker pour la plupart/mostly 16. mi’ese grossiers/dirty 17. Niger 
18. gueule/face (pejor.) 19. bon/good 20. teve habitude/habit 21. ruiné/ruined 
22. avez-vous envie/do you feel like 23. crayon/pencil 24. vodka 25. nuire/hurt.

ווָאס איז ַא לימעריק ?
ֿפון רובי מָאנעט

ָאט הָאט איר ַא ּפָאר נַײע שַאֿפונגען אויף יִידיש. עס גלוסט 
זיך אַײך22 ָאנשרַײבן ַא לימעריק ? טָא נעמט אַײך ַא בלַײער23 און 
ַא העֿפטל )ַא גלעזל ברָאנֿפן24 קען אויך ניט שַאטן25( און ּפרּוווט 
ָאנשרַײבן ַא שיינעם יִידישלעכן לימעריק. דערנָאך ֿפַארגעסט ניט 

אונדז צו שיקן אַײערע שַאֿפונגען !

געמַאכט21 דעם ּפלַאן.
טער שורה הָאט ער יעדעס מָאל קַאליע 

עצ
 ל

דער
2 ַארַײנצוטָאן צו ֿפיל ווערטער אין 

0 ֿבע
 ט

 נָאר מיט זַײן
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]ַאן איבערבלַײב ֿפונעם טעם־טעם־ָאוונט1[
ֿפון יצחק2 ניבָארסקי

.1
מיר מַאכן אויף יִידיש ַא בלעטל3,

ֿפַארקויֿפט מען עס גלַײך דָא אין שטעטל.
דער זשורנַאל4 איז נישט רַײך

ווַײל ער לעבט דָאך ֿפון אַײך…
טָא קויֿפט ! )נָאר — נישט מיינט ַאז איך בעטל5(.

.2
בַײם ָאנהייב הָאט אונדז זיך געדַאכט,

ַאז מע מַאכט ַא זשורנַאל און מע לַאכט,
ַא טַאם־טַאם איז ַא ּפויק6,

ּפַײקלט7 מען און — עס טויג8 !
נָאר מיר זיצן אין ּפויק איצט ֿפַארמַאכט !

.3
ס'הָאט איינער, ַא קַארגער9 אויף געלט,

ַא טַאם־טַאם ֿפון כינע בַאשטעלט.
דער ּפרַײז — ַא ּפָאר סענט,

נָאר — ָאן ֿפיס און ָאן הענט !

איצט וויינט ער און קלָאגט נָאר און שעלט10 !

]יִידישלעך[
ֿפון איקס11

.1
 זָאגט ַא וועלטלעכער12 יִיד „ס'איז ַא חידוש13

 ווָאס ַאזוי ֿפיל ווערן הַײנט חסידיש14
 זיי וווינען אין ברוקלין 

 ווּו זיי דַאוונען און שוקלען15
 נָאר מילא16, זיי רעדן כָאטש17 יִידיש“.

.2
 ַא ֿפרַאנצייזישער יִיד — נו, ווָאס טוט ער ? 
 ער בַאשטעלט זיך ַא „שינקע מיט ּפוטער“18

 גיט זַײן ֿפרַײנד ַא געשריי
 „ס'איז ניט ּכשר19 — אוי וויי !“

 זָאגט דָאס יִידל, „נו, זָאל זַײן ָאן ּפוטער“.

]אינטערנַאציָאנַאל[
ֿפון איגרעק20

ַא שיין מיידל אין סַאנטַא ֿפע
איז געזעסן איין טָאג אין קַאֿפע

איז ַא צווייטע געקומען,
זי הייס ַארומגענומען,

און די מַאטשָאס געזָאגט הָאבן „ֿפע21 !“.

]ַאן ָאּפרוף22 אויֿפן סעקס־נומער23[
ֿפון ַא גרָאבער קישקע24

.1
ַא מָאל הָאט ַא ֿפרעמדער מיט גליק

 אויף ַא ֿפרוי געגעבן ַא בליק
 זָאגט זי : „ס'איז נישט ֿפַײן

 קוק אין סֿפר25 ַארַײן
 אויב נישט קען דָא זַײן ַאן אומגליק“.

.2
 בילדער ֿפון קערּפערס ֿפון ווַײבער
 יעדעס ּפיצל26 ֿפון זייערע לַײבער

 און די מענער־מכשירים27
 קען מען גָאר נישט געֿפינען

 כָאטש28 עס זוכן און זוכן די ווַײבער.

ַא ּפָאר לימעריקן

1. voir/see http://www.yiddishweb.com/tamtam100 2. yitskhok 3. bul-
letin 4. revue/journal 5. que je mendie/ that I'm begging 6. tambour/
drum 7. on tambourine donc/so we keep drumming 8. ça marche/it 
works 9. radin/cheapskate 10. peste/curses 11. "X" 12. laïque/secular 
13. ... khidesh c'est étonnant/it's a wonder 14. khsidish hassidique/
Hasidic 15. שָאקלען se balancent/sway 16. meyle tant pis/oh well! 
17. au moins/at least 18. "jambon-beurre"/ham sandwich with but-
ter 19. kosher cachère/kosher 20. "Y" 21. beurk !/yuk! 22. réaction 
23. voir Tam-Tam n° 100/see Tam-Tam issue 100 24. boyau/gut 25. sey-
fer livre saint/holy book 26. petit bout/tiny bit 27. ...-makhshirim en-
gins masculins/men's apparatus 28. bien que/although.
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