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la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

פֿרילינג–פַֿארגעניגנס
רָאווער2 רָאזמעריס וועליב1,

גַאסן ּפַאריזער די אויף אויסווַאקסן געזען מען הָאט לעצטן זומער
אויף רָאווער ַא מע קען זיך אויסבָארגן ווּו סטַאנציעס הונדערטער

אים מען קען רָאווער דעם מער נישט דַארף מע ווען ַא ווַײל.
דָא (אויב ס'איז וויל מע סטַאנציע ַא ֿפַאר ווָאס צוריקשטעלן אין
ווָאס „וועליב“, נָאמען געגעבן ַא הָאט מען רָאווערן די ָארט...).

און  vélo (רָאווער), : ווערטער ֿפרַאנצייזישע צוויי ֿפון שטַאמט
און  נעמען ֿפרַײ צו איז מען ווָאס דערֿפַאר (ֿפרַײהייט), liberté

ֿפרַײ דערֿפַאר  וויל. ווען מע און ווּו רָאווערן ָאט די צוריקצושטעלן
וועלכן צו זָארגן זיך דַאן און רָאווער קיין קויֿפן נישט דַארף מען ווָאס
איז  איצט צוגעגנֿבעט5 ווערן. נישט זָאל עס עס צוצובינדן ּכדי4 סלוּפ3

קרעדיט–קַארטל ַא ַארַײנשטעקן בלויז דַארֿפט איר : ּפשוט6 זייער
30 מינוט  ערשטע די רָאווערן. די לעבן שטייט ווָאס ַאּפַארַאט ַאן אין
ַאנדער ַאן אין רָאווער דעם צוריק שטעלט איר ווען אומזיסט7. זענען

קרעדיט–קַארטל. דָאס ַארַײנשטעקן ווידער איר דַארֿפט סטַאנציע,
! ֿפרַײהייט

1. «Vélib» 2. vélo/bicycle 3. poteau/post 4. kede'y pour que/so 
as 5. tsu'geganvet volé/stolen 6. poshet simple 7. gratuits/free 
of charge 8. tselo'khesnikes mauvais coucheurs/grumblers 
9. Ira Levin, Un Bonheur insoutenable/The Perfect Day (1970) 
10. chassé/driven out. 

! מַאכט ַא ּפויזע1
צו ֿפיל  צו ֿפיל ַארבעט ? אויסהַאלטן2 ? מער נישט קענט איר

טוט און שטיל : בלַײבט לייזונג4 איין ? „סטרעס“ ֿפיל צו ? זָארגן3
32 יָאריקער  ַא ברַאזיל הָאט אין ַאלעגרע ּפָארטָא אין ! גָארנישט

אינסטיטוציע ַא נייטיקע גָאר בָארער געגרינדט מַארסעלָא דיזַײנער
גָארנישט טָאן ֿפון קלוב דער הייסט דָאס „נַאדיזמָא“–קלוב, ַא —

מיטגלידער6 ֿפונעם  די צונויף זיך קומען חודש5 ַא מָאל איין („נַאדַא“).
 45 גַאנצע — און טוען... גָארנישט ַא ּפלַאץ אויף צי גָארטן אין ַא קלוב

זיי שלָאֿפן. נישט טָארן זיי ָאבער ליגן צי זיצן קענען זיי לַאנג. מינוט
און ֿפליכטן8. צילן7 ַאלע וועגן ֿפַארגעסן בלויז דַארֿפן

זַײן „מיט–נַאדיסטן“ זַײנע און בָארער מַארסעלָא ֿפלעגן ֿפריִער
ּפרַאקטיצירן זיי ַאז איצט אויסגעמַאטערט10. און ָאנגעשּפַאנט9 ָאֿפט

זיך בַארויִקט11  זיי ֿפילן ַאז ַאלע זיי רעגלמעסיק נַאדיזמָא זָאגן
און  ּפסיכָאלָאגן לויט12 ֿפַארבעסערט. זיך הָאט לעבן זייער ַאז און

מוח14  דער ַארבעט גָארנישט, וועגן טרַאכט מע ווען וויסנשַאֿפטלער13,
נַאדיזמָא ֿפַארן געזונט. שווַאכערער ֿפרעקווענץ און עס איז גוט ַא אויף

אויב ַאזוי, היים. דער אין אויך וויל, מע ווּו ּפרַאקטיצירן מען קען
נַאדיזמָא… אויף צַײט ס'איז ּפויזע, מַאכן ַא לָאמיר שוין

ַאזוי  הָאט איר ווען זיך ֿפון ָאּפרוען סוד15 דעם שוין איר ווייסט איצט
ווי אויסלערנען אַײך מען וועט נומער קומענדיקן אינעם טָאן, צו ֿפיל

ווָאס. ֿפון נישטָא גָאר איז עס ווען לַאכן צו ַאזוי

1. pause/break 2. vous n’en pouvez plus ?/can’t take it any more? 
3. soucis/troubles 4. solution 5. khoydesh mois/month 6. mem-
bres/members 7. objectifs/objectives 8. obligations 9. tendus/tense 
10. exténués/exhausted 11. apaisés/calmed 12. selon/according 
to 13. scientifiques/scientists 14. moyekh cerveau/brain 15. sod 
secret.

קרעדיט– דעם ָאט דורך ַאז זָאגן, אַײך וועלן צולהכעיסניקעס8 ּפָאר ַא
זיי ֿפָארט. איר ווען און ֿפָארט, איר ווּו דערוויסן זיך מען קען קַארטל
געניַאלן סַײענס–ֿפיקשָאן ַא זיי אין דָאס דערמָאנט ַאז אַײך זָאגן, וועלן

(דער לעווין אַײרַא דורך ָאנגעשריבן טָאג9 דער ּפערפֿעקטער רָאמַאן
בַארימטן זייער דעם ָאנגעשריבן אויך הָאט שרַײבער זעלביקער

וועלט ֿפון ער ַא בַאשרַײבט רָאמַאן דעם אין בייבי). רָאזמעריס
בַאצָאלן  גליק ַאזַא ֿפַאר זָארגן. ַארויסגעיָאגט10 ַאלע הָאט מע וועלכער
בוך אין איר לייענט… אויב וועט וויסן איר ווָאס ַא ּפרַײז די מענטשן

צו ניט זיך הערט ַאזעלכע סטַאנציעס מיט רָאווערן. ניין, דָא אויך זענען
מיט וועליב–רָאווערן אַײערע אויף ֿפָארט מענטשן, ביטערע ַאזעלכע צו

! ֿפרילינג–לוֿפט דער אין זָארגן ָאן און ֿפַארגעניגן
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מעׂשה1 
ס'איז מעׂשה. ַא זיך ָאן הייבט געווען… ַאזוי איז מָאל ַא

 : אויסגעטרַאכטע אמתע2 און מעׂשיות, סָארטן דָא ַאלע

ליבע– מעׂשיות, ֿפַאנטַאסטישע קינדער–מעׂשיות,

ַא רוֿפן מען קען מעׂשה בַאקַאנטע גוט שוין מעׂשיות… ַאן ַאלטע,

און עק, ַאן ָאן מעׂשה ַא מעׂשה איז לַאנגע צו ַא ַא בָארד, מעׂשה מיט

ַא קשיא4 אויף  איז ענטֿפערן, ניט קען קיינער ווָאס ּפוסטע3 ֿפרַאגע, ַא

הייסט  ּתנך5 און אין זיך געֿפינט מעׂשיות ַאלע ערשטע ֿפון די מעׂשה. ַא

וועלט. דער בַאשַאֿפונג ֿפון די מעׂשה–בראשית6,

ייִדיש אויף הָאט געדרוקט מע ווָאס עלטסטע ביכער די ֿפון איינס

ס'איז ַא זַאמלונג8 ַאלטע  — מעׂשה–בוך הייסט (1602 (בַאזל7,

לענדער ֿפַארשיידענע ֿפון דערציילונגען

געדרוקט מען הָאט שּפעטער צַײטן. און

מעׂשה–ביכלעך,  ַאנדערע אומצָאליקע9

ווָאס עולם10, ברייטן בַײם ּפָאּפולער זייער

מערק  אויף ֿפַארקויֿפן ּפַאקן–טרעגער11 ֿפלעגן

ירידן12. און

ַא מעׂשה אַײך דערציילט עמעצער אויב

ַאז זָאגן, איר קענט געֿפלויגן13, ניט געשטויגן ניט

דָאס ַאז טרַאכטן, מענטשן ַא בָאבע–מעׂשה. ס'איז

קען בָאבע ַאן ַאלטע ווָאס מעׂשה נַארישע ַא מיינט

דער אויסדרוק  אמתן14 הָאט דער אין נָאר דערציילן,

קומט : עס געשיכטע ַאן ַאנדער גָאר

עּפישער ּפָאעמע, ַאלט–ייִדישער ַאן ֿפון

1541 דורך  אין ַארויסגעגעבן בבֿא–בוך15,

ַאלטן ַאן ֿפון ַאדַאּפטירט אליה בחור16,

עּפָאס17 (וועגן ריטערלעכן איירָאּפעיִשן

.(4 דעם זעט ז'

ָאֿפט  מען מעׂשה ניצט ווָארט דָאס

צו ַאנדער ווָארט, ַאן צוזַאמען מיט

צו18“. „ענלעך ָאדער ווי“ „ַאזוי בַאטַײטן

זיך  ֿפירט ווָאס מענטש בַײשּפיל : ַא צום

ער  מען ַאז זָאגט שטייגער רַײכן אויף ַא

טוט עמעצער אויב לעבט מעׂשה גֿביר19.

מעׂשה הַאנדלט ער ַאז קען מען זָאגן שלעכטס עּפעס ָאּפ

ּפַאסט ֿפַאר  ווָאס טּוונג „ַא מיינט מעׂשה–סדום21 גזלן20.

אין דער זינדיקער23  ווי אומיושרדיק22 הייסט דָאס סדום“,

טָאן  מעׂשה–אונן24 מיינט צעשטערט. הָאט גָאט ווָאס סדום, שטָאט

אומזיסט  הָאט ווָאס ּתנכישער25 אונן, געטָאן דער הָאט ווָאס עס דָאס,

1. mayse conte, histoire/story, tale, pl. מעׂשיות mayses 2. e'mese vrais/true 3. vain/idle, vain 4. kashe question 5. tana'kh Bible juive/
Jewish Bible 6. … breyshis la Création/Creation 7. Bâle/Basel 8. recueil/collection 9. innombrables/countless 10. oylem public 
11. colporteurs de livres/book peddlers 12. ... yaridn marchés et foires/markets and fairs 13. tiré par les cheveux/untrue, farfetched 
14. ... e'mesn en vérité/in fact 15. Bove-… 16. elye bokher Elie Levita/Elijah Levita (1469-1549) 17. épopée chevaleresque/chivalric 
poem 18. semblable/similar 19. gvir homme riche/rich man 20. gazlen bandit 21. sdom Sodome/Sodom 22. u'myoysherdik injuste/
unjust 23. pécheur (adj.)/sinful 24. oynen Onan 25. tana'khisher personnage biblique/Biblical figure 26. gaspillé sa semence/spilled his
seed 27. avade bien sûr/of course 28. sotn Satan 29. davke justement/just 30. … tselokhes pour contrarier/for spite 31. sho heures/
hours 32. akher-hamayse après coup/after the fact 33. après tout/after all is said and done 34. besha's pendant/during 35. shoyresh 
racine/root 36. maysim actes, faits/acts, deeds 37. pluriel/plural 38. maysim-toyvim bonnes actions/good deeds 39. toyre Torah 
40. khupe mariage/marriage 41. mies grossier, pas bien/nasty, dirty 

איז ערגסטע דָאס זָאמען26. זַײן ֿפַארגָאסן

עּפעס מען רוֿפט ַאזוי ַאוודאי27 מעׂשה–ׂשטן28.

להכעיס30, צו אויף ווָאס געשעט דווקא29

נעמען וויל. צו דעם ווָאס מע ֿפַארקערט ֿפון

הָאסט דו : בַײשּפיל מָאדערנעם גָאר ַא

און  טעקסט ַא שעה31 אויף דרַײ געַארבעט

אים הָאט קָאמּפיוטער דער — — מעׂשה–ׂשטן

ׂשטן. דער דָאך ַארבעט ַאזוי נו, ֿפַארלוירן.

מיינען נישט נָאר דערציילונג  מעׂשה קען

ַאחר–המעׂשה32 מיינט  ֿפַאקט. אויך נָאר

ַאלעמען33. נָאך ּפַאסירונגען, די נָאך

זעלבער  דער אין בשעת34–מעׂשה מיינט

סימולטַאן.  צַײט,

שורש35  זעלביקן העברעיִשן  ֿפונעם

קומט „טָאן“) בַאטַײט ווָאס ׂש ה,  (ע

ווערט ווָאס מעׂשים36, ווָארט דָאס

ווָאס  מערצָאל37 און נָאר אין געניצט

מעׂשים מיינט  ַארבעטן טּוונגען. מיינט

הייסט, דָאס וועלטן, קערן ווי זעלבע דָאס

הייסט גוטס זַאכן. טָאן וויכטיקע שווערע ָאדער אויֿפטָאן

געבוירן קינד ווערט ַא ווען מעׂשים–טוֿבים38. טָאן

ּתורה39, זָאל אויסווַאקסן צו ַאז עס זיך ווינטשט מען

מעׂשים–טוֿבים.  און חוּפה40

ַא מיאוס41  צו ֿפַארטרעטן אייֿפעמיזם, ווי ַאן ָאֿפט ניצט מען מעׂשה

ווָארט ַא ַארום

[3 זייַט [סוף

מיכעל–ַאנדזשעלָא ֿפון מעׂשה–בראשית
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געווען... איז מָאל ַא
ליבע–לידער טרויעריקע ליב הָאבן ווָאס ַאלע און קינדער ָאנהייבער, פַֿאר

מעׂשה געווען ַא מָאל איז ַא

מעׂשה געווען ַא מָאל איז ַא

מעׂשה איז גָאר ניט ֿפריילעך די

ָאנעט7  זיך הייבט מעׂשה די

מלך. ייִדישן ַא מיט

: רעֿפריין

ֿפייגעלע, מַײן ליולינקע,

קינד. מַײן ליולינקע,

ָאנגעווָארן8 ַאזַא ליבע,  כ'הָאב

ווינד9. און מיר איז וויי

1. mayse histoire/story 2. berceuse/lullaby 3. habituel/usual 4. meylekh roi/king  5. malke reine/queen 6. sholem paix/peace 7. הייבט 
 nid/nest 13. mal tourné/went נעסט branche/branch 12. dim de/of צווַײג hélas/alas 10. vignoble/vineyard 11. dim de/of .9 ֿפַארלוירן .8 זיך ָאן
astray.

ֿפָאלקסלידער ייִדישע די ֿפון איינס איז דָאס

מָאל  „ַא מעׂשה1 מיט ַא הייבן זיך ָאן ווי ווָאס

ֿפָארעם אין געשריבן ס'איז געווען...“. איז

געוויינטלעכן3 רעֿפריין  מיטן ַא וויגליד2, ֿפון

„ליולינקע“. ָאדער ליו“ „ליו וויגליד, ַא ֿפון

ַאלטמָאדיש ליבע–ליד ַאן אויך דָאס איז נָאר

ֿפול  מעׂשה און ַא און ַא מלּכה5 מיט ַא מלך4

און ליבע מיט ֿפול וועלט ַא וועגן טרויער מיט

געווָארן. צעשטערט איז ווָאס שלום6

מלך, געווען ַא מָאל איז ַא

מלּכה. ַא געהַאט הָאט מלך דער

ַא ווַײנגָארטן10, געהַאט הָאט מלּכה די

קינד. מַײן ליולינקע,

ביימעלע, איז געווען ַא ווַײנגָארטן אין

צווַײגעלע11, ַא געהַאט הָאט ביימעלע דָאס

נעסטעלע12, ַא געווען איז צווַײגעלע אויֿפן

ֿפייגעלע. ַא געלעבט הָאט נעסטעלע אין

ָאּפגעשטָארבן, איז מלך דער

ֿפַארדָארבן13, געווָארן איז מלּכה די

ָאּפגעברָאכן, איז צווַײגעלע דָאס

ַאנטלָאֿפן. נעסט ֿפון ֿפייגעלע דָאס

42. trompé, dupé/fooled, tricked 43. baavlt causé du tort/
wronged 44. sako'nedik dangereux/dangerous 45. beys pendant/
during 46. afile même/even 47. de/of Chelm.

שּפריכווערטער1 ּפָאר ַא
קשיות3. קיין ניט מען ֿפרעגט מעׂשה2 ַא אויף ❋

ניט. חרטה5 קיין העלֿפט ❋ ַאחר–המעׂשה4

מעׂשה. הַאלבע ַא איז רביצין7 ַא ָאן ַא רֿב6 ❋

ניט. וועטשערע8 מען קיין קָאכט מעׂשיות דערציילן ֿפון ❋

1. proverbes/proverbs 2. mayse conte/tale 3. kashes questions, 
sing. קשיא kashe 4. akher-hamayse après coup/after all is over 
5. kharote regret, remords/regrets, remorse 6. rov rabbin/rabbi  
7. re'betsn femme du rabbin/rabbi’s wife 8. dîner/dinner.

טייל בַאהַאלטענעם ַא ָאדער ַארויסזָאגן ניט וויל מע ווָאס ווָארט

קרַאנקייט שווערע דערמָאנען. ַא ניט וויל ווָאס מע קערּפער ֿפונעם

ער הָאט מיר מעׂשה. אמתע די ָאנרוֿפן מען קען אומגליק גרויס ַא צי

בַאעוולט43. ָאדער ָאּפגענַארט42 הָאט מיך ער מיינט מעׂשה ַא ָאּפגעטָאן

געלָאזט הָאט זיך ער מיינט ַאז מעׂשה דער געכַאּפט אין איז ער

ָאדער שלעכט הַאלט ֿפַאר דער דערציילער ווָאס טּוונג ַא אין ַארַײנציִען

ֿפרומען ַא (ֿפַאר ָאדער בַאוועגונג רעווָאלוציָאנערע ַא ווי סּכנהדיק44,

דער מעׂשה  בעת45 געכַאּפט אים הָאט מע ֿפרַײדענקער. ַא ווערן ייִד)

ָאדער שלעכטס עּפעס אויֿפטָאן בַײם אים געכַאּפט מען הָאט מיינט

מעׂשה מיינט  ַא ָאנגעטָאן ער הָאט זיך : שווערסטע דָאס אומלעגַאלס.

לעבן. דָאס גענומען זיך הָאט ער

וועט נומער איצטיקן דעם אין צו ּפעסימיסטיש. זַײן ָאבער לָאמיר ניט

,(4 (ז' מעׂשה ַאלטע ַאן — געשמַאק יעדן ֿפַאר מעׂשיות געֿפינען איר

און (7 (ז' מעׂשה מעדיצינישע ַא 3 און 8), (ז' מעׂשה געזונגענע ַא

(ז' 5). מעׂשה כעלעמער47 ַא ַאֿפילו46

[2 זייַט ֿפון [סוף
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טַאטע פֿון בָאבע–מעׂשיות2 דער — אליה בחור1
ביקַאר ַארנָא פֿון

און ? ייִדיש איטַאליע הָאבן ייִדן גערעדט אין ? ווָאס

16טן אין ? ווען ? ביכער געדרוקט דָארטן הָאבן זיי

הערט ֿפרַאגעס ַאזעלכע און ענלעכע ? יָארהונדערט

אליה וועגן רעדן צו ָאן הייבט מע ווען מָאל ַאלע מען

דַארף  ַאלט–ייִדישע ליטערַאטור סימן3 ַאז ַא בחורן.

בַײם שם6 ַא קריגן צו ּכדי5 רעקלַאמע4 ביסל ַא נָאך

עולם7. ברייטערן

שטָאלצירן9 מיט  קענען ייִדן ַאשּכנזישע8 די ! יָא

דער אין ייִדיש אויף שַאֿפונגען ערשטרַאנגיקע

סֿפק10  שום קיין ָאן איטַאליע. אין רענעסַאנס–צַײט

מחבר12 ֿפון  אינטערעסַאנטער סַאמע11 דער איז

געווָארן געבוירן איז ער בחור. אליה צַײט יענער

געשטָארבן אין  און 1469 אין נירנבערג יָאר אין

הָאט לעבן זַײן ֿפון ס'רוֿב13 ווענעציע. אין 1549

ֿפון וועלט דער אין איטַאליע אין ֿפַארברענגט ער

בַאטרַאכט ווערט ער הומַאניסטן. קריסטלעכע

עּפָאכע. זַײן ֿפון גרַאמַאטיקער גרעסטער דער ווי

ּפובליקירט הָאט ער ווָאס ביכער צענדליק דער

בעסטע די שם ווי העברעיִש הָאבן געהַאט ַא אויף

געווָאלט  הָאבן ווָאס דורות14 קריסטן בַײ לערנביכער

איבערגעזעצט בַאלד זיי מען הָאט דערֿפַאר העברעיִש. לערנען זיך

אויף לַאטַײן.

ווערן15 ַאז דער  ֿפַארחידושט מען קען ּפָארטרעט ַאזַא אויף קוקנדיק

ּפָאעזיע. ייִדישע געשריבן אויך הָאט געלערנטער גרויסער דָאזיקער

ווי זַײנע ּפנים16. ַאזוי איין ווי מער געהַאט הָאט בחור אליה ָאבער

איז ַאזוי שַארֿפזיניק18, און וויסנשַאֿפטלעך17 זַײנען גרַאמַאטיק–ביכער

ווערק בַאקַאנטסט הומָאר. זַײן און ֿפַאנטַאזיע מיט ֿפול ּפָאעזיע זַײן

אין 1507, ד'ַאנטָאנַא20 (ָאנגעשריבן בבֿא–בוך19 ָאדער בבֿא הייסט

ַאן ֿפון ייִדיש אויף ַאן ַאדַאּפטַאציע איז דָאס .(1541 אין ַארויסגעגעבן

איירָאּפע אין גַאנץ ּפָאּפולער זייער געווען איז ווָאס ּפָאעמע עּפישער

געגרַאמטע22 סטרָאֿפעס  די 650 איטַאליע. עיקר21 אין דער און

ֿפון  ַאנטלויֿפנדיק ריטער23 בֿבא. דעם ֿפון ַאווענטורעס די דערציילן

די ער טרעֿפט דערהרגענען24, אים געּפרּוווט הָאט ווָאס מוטער זַײן

בֿבא ווערט ַא גרַאף25. ֿפון טָאכטער איידעלע די שיינע דרוזיַאנע,

ּפעליקַאן, מיט זיך טרעֿפט ַאנטלויֿפט, ּתֿפיסה26, אין ַארַײנגעזעצט

און ַאזוי הַאלב–הונט, הַאלב–מענטש, ּפערסָאנַאזש, ֿפרַײנדלעכן ַא

 ! בָאבע–מעׂשה אמתדיקע27 ַאן ס'איז ֿפַארשטַאנען, הָאט איר ווַײטער…

הָאבן  ייִדישע מַאמעס ווָאס לעגענדע געווָארן ַא בבֿא–בוך איז דָאס

דער גענומען ייִדיש זיך אין הָאט קינדער. דערֿפון זייערע דערציילט

„בָאבע–מעׂשיות“. אויסדרוק

1. elye bokher Elie Levita/Elijah Levita (1469-1549) 2. …-mayses histoires à dormir debout/tall stories, old wives’ tales 3. simen 
preuve/sign 4. publicité/publicity 5. kede'y afin de/in order to 6. shem renommée/reputation 7. oylem public 8. ashkena'zishe ashké-
nazes/Ashkenazi 9. être fiers/be proud 10. ... shum sofek sans aucun doute/without a doubt 11. le plus/the most 12. mekhaber auteur/
author 13. s’rov la plus grande partie/most 14. doyres générations, sing. דור dor 15. farkhidesht... s’étonner/be astonished 16. po-
nem visage/face 17. scientifiques/scientific 18. pénétrants/sharp, clever 19. Bove-... 20. Bovo d’Antona 21. … iker surtout/especially 
22. rimés/rhymed 23. chevalier/knight 24. derha'rgenen assassiner/kill 25. comte/count 26. tfise prison 27. e'mesdike véritable/real 
28. attribue/attributed 29. sauver/rescue 30. klal-... yiddish standard/standard Yiddish 31. hagdome préface 32. édition 33. Levi 
34. au service de/at the service of 35. refléchi/well considered 36. italien/Italian 37. inventé/invented.

ווָאס  און בחורן שרַײבט צו28 אליה מע ווָאס ריטער–רָאמַאן ַאנדער ַאן

קיין ניט זענען דָאס וויענע. און ּפַאריז הייסט בַאקַאנט, ווינציקער איז

יונגער– ַא העלדישער ּפַאריז, : העלדן צוויי די ֿפון נעמען נָאר שטעט,

רַאטעווען29  מוז ּפַאריז ווָאס געליבטע, זַײן שיינער וויענע, און די מַאן,

ַאלט–ייִדיש, איז ווערק ביידע ֿפון די שּפרַאך ּתֿפיסה. ֿפָאטער ֿפון איר

ניט–סּפעציַאליסטן, נָאר ֿפַאר לייענען צו שווער זייער טָאג צו הַײנט

אויף  ַאדַאּפטַאציע ַאן געמַאכט בבֿא–בוך הָאט מען אין יָאר 1962 ֿפון

דעם  דער הקדמה31 צו ֿפון ָאנהייב דעם ָאּפ דָא דרוקן מיר ּכלל–ייִדיש30.

: אויסגַאבע32 דער ָאט ֿפון ווערק

שרַײבער דער לווי33, אליה איך

ווַײבער, ייִדישע ַאלע דינסט34 צו

בַאדַאכטן35, דעם ווָארט מַײן מיט איצט קום

ֿפַארטרַאכטן. צו דערויף זיך לוינט עס

[…]

איצט. בבֿא–בוך מיטן ָאן כ'הייב

איז, יָאר דרַײסיק און ֿפיר ָאט שוין

געמַאכט, בוך וועלש36 ַא עס ֿפון כ'הָאב ווי

דָא צוגעטרַאכט37. איך ֿפיל הָאב ָאבער

.[…]

וויענע“ און „ּפַאריז בוך בילד ֿפונעם ַא
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שניי דער
ווַײסער ווייכער, טיפֿער, : ַא שניי געֿפַאלן ַא איז כעלעם אין

געווען איז ַאלץ שיין ! ַאזוי איז געווָארן שטָאט די שניי.

ַאלע גַאסן. ווַײסע ביימער, ווַײסע הַײזער, ווַײסע : ווַײס

זיך און פֿענצטער די דורך ַארויסגעקוקט הָאבן כעלעמער

שניי. ווַײסן ווייכן, טיֿפן, דעם מיט געֿפרייט

כעלעמער די — הָאבן איז ! עס ליכטיק און ריין ווי אוי, —

געזָאגט.

איין  זָאגט — שיין ַאזוי איז כעלעם אין — בלויז בַײ אונדז

צווייטן. צום כעלעמער

דָאך  שמׂש דַארף דער שטָאט. ייִדישע ַא איז דָאך8 נָאר כעלעם

לָאדנס10 צו רוֿפן די  די אין קלַאּפן9 און הויז צו הויז ֿפון גיין

ווָאס ווי יעדן אינדערֿפרי. דַאוונען, צו ַארַײן שול11 אין ייִדן

ווַײסן ריינעם, שיינעם, דעם צעטרעטן12 וועט ער ? זַײן וועט

ַאסיֿפה13 און  ַאן גערוֿפן חכמים כעלעמער די הָאבן ! שניי

קליגסטער15  דער הָאט סוף14 צום — נַאכט גַאנצע ַא געטרַאכט

אויף  שמׂש דעם ַארויפֿשטעלן לָאָמיר : אַײנֿפַאל16 ַאן געהַאט

— ַאזוי הויז צו ֿפון הויז טרָאגן אים ייִדן וועלן ֿפיר טיש און ַא

איז  ַאזוי ! און שניי דעם צעטרעטן דער שמׂש ניט וועט ַארום17

געווען.

1. ... mayses histoires de Chelm/tales of Chelm (sing. מעׂשה mayse) 2. idiots/fools, sing. 3 נַאר. khakhomim sages/wise men, sing. חכם 
khokhem 4. résoudre/solve 5. shames bedeau de la synagogue/beadle of the synagogue 6. matin/morning 7. prier/pray 8. comme on 
le sait/obviously, as everyone knows 9. frapper/knock 10. volets/shutters 11. synagogue 12. piétiner/trample 13. asife assemblée/as-
sembly 14. .. sof finalement/finally 15. le plus sage/the wisest 16. idée/idea 17. ainsi/thus 18. mouillés/wet 19. boueux/muddy 20. le
pauvre/poor man 21. à peine/barely 22. traîner/drag.

זיי, רופֿט מע ווי ָאדער נַארָאנים, כעלעמער די נַארָאנים2. פֿון שטָאט די כעלעם איז טרַאדיציע ייִדישער דער אין
דעם  ַארום ּפרָאבלעם ַא זיך שטעלט מעׂשיות צוויי די אין שווערע ּפרָאבלעמען. לייזן4 צו ליב זייער הָאבן „חכמים“3,

דַאוונען7. צום די ייִדן רופֿן הויז און צו הויז פֿון אינדערפֿרי6 יעדן גיין דַארף ווָאס שמׂש5,

דער קרַאנקער שמׂש
שווַאך, איז געווָארן ַאלט און שמׂש איז כעלעמער דער ווען

הויז צו צו ֿפון הויז אינדערֿפרי יעדן גיין געווען צו אים שווער

דַאוונען. ַארַײן ייִדן אין שול די רוֿפן און לָאדנס קלַאּפן אין די

שמׂש,  דער און בלָאטיק19 און נַאס18 געווען זענען גַאסן די

שווַאכע  ַאלטע שלעּפן22 די געקענט קוים21 שוין הָאט נעבעך20,

ֿפיס.

די ? הָאבן טוט מען ווָאס

ַאן גערוֿפן חכמים כעלעמער

זענען געזעסן זיי ַאסיֿפה און

און  דרַײ נעכט און טעג דרַײ

הָאט געטרַאכט. צום סוף

געהַאט קליגסטער דער

לָאמיר : אַײנֿפַאל ַאן

אונדזערע ברענגען ַאלע

ַארַײן, שול אין לָאדנס

קענען שמׂש דער וועט

אין אין די לָאדנס קלַאּפן

וועט מער ער שול, און

שלעּפן זיך דַארֿפן ניט

בלָאטיקע די איבער

איז ַאזוי און געסלעך.

געווען.

אָנהייבער ֿפאַר

מעׂשיות1 כעלעמער צוויי

שלָאס יחזקאל ֿפון חכמים, כעלעמער ֿפון בילדער צוויי
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1. talmide étudiante/student (fem.) 2. interprète/interpreter 3. arrondi/rounded 4. givrés/frosted 5. matone cadeau/gift 6. trace 
7. gekholemt rêvé/dreamed 8. shures lignes/lines 9. ... sof jusqu'au bout/to the end 10. adieu/farewell 11. dire appartement/apart-
ment 12. sommeillant/slumbering 13. guf corps/body 14. seuil/threshold 15. ponem visage/face 16. murmuré/whispered.   

ליד ַא שרַײבט מען
הָאט מען גענומען הַײנט

 — קַײלעכדיקן3 קלַאנג דעם

— דרויסן ֿפון געקומען איז ער

; הענט די אויסגעווַארעמט זיך אים בַײ מ'הָאט און

ֿפענצטער ֿפַארֿפרָאסטיקטע4 די אויף

געשריבן לַאנג לַאנג, מען הָאט

געצייכנט און

ֿפַארנַאכט ביזן

שַײן–ֿפלעקן אויסגייענדיקע די מיט

ֿפינגער. די שּפיצן אויף

מּתנה5 ַא
זייגער, דער

הערצעלע, אַײזערנע דָאס

איז צו טרָאגן לַײכט ווי

הַאנט נַאקעטער דער אויף

שָאטן, דַײן און שּפור6 דַײן

נָאמען, דַײן

— לַײכט ווי

רעשט. דער שווער איז ווי און

ייִדיש–קורסן  די ּתלמידה1 פֿון ַא ַאלעקסעיעווַא, מַארינַא
צוגעשיקט אונדז הָאט ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער אין

איז געבוירן וועלכע מַארינַא, לידער. אירע ּפָאר פֿון ַא
וווינט ּפעטערבורג), (הַײנט לענינגרַאד אין געווָארן

דָאלמעטשערין2 פֿון  ַא ווי ַארבעט און ּפַאריז אין איצט
אויף רוסיש. פֿרַאנצייזיש ענגליש און

געזעגעניש10 ַא
צַײט — די איבערֿפירן לָאמיר

דירה11, דער ֿפון ַארויס

דורכזיכטיקן, איר מיט

אויף די הענט, גוף13 דרעמלענדיקן12

ָאּפשטעלן זיך לָאמיר

נעענטער, ניט שוועל14, אויֿפן

ווַײטער ניט
שּפיגל–ּפנים15 ברייטן ָאֿפענעם, ֿפונעם

ַארַײנגַאנג קליינעם אינעם

ווַאליזקעס, ַאלערליי מיט ָאנגעשטָאּפט

קעסטלעך. און זעק

ֿפיס די אונטער ֿפון — זעסטו טָא

ָאן זיך הייבט

ליניע גרָאדע די

צַײט אויס די זיך ציט און, שלָאֿפנדיק,

ווָארט אויסגעשעּפטשעטן16 קוים מיטן

נָאמען. ַא ָאדער

***
נעכטן

געחלומט7 איך הָאב

טריט, דַײנע וועגן

טריט. שורות8 לַאנגע די

טריט, שורות אומענדלעכע די

ּפינטל. ַא איך בין דערֿפון ַאז און

***
רעדן לָאמיר

טָאג, קומענדיקן מיטן

אונדז ַאנטקעגן שטייט וועלכער

ֿפענצטער, זַײט יענער ֿפון
סוף9 ביזן אויסהערן אים לָאמיר

„ניין“. ָאדער „יָא“ לעצטן ביזן

— בלַאסן שמייכל — מיטן איידער

ָאּפ קערט זיך ער

ַאוועק. שווימט און

לידער נַײע

ַאלעקסעיעווַא מַארינַא
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טעָאריעס, בֿפרט3  געוויסע ווערן ָאֿפט מָאל

ַאז איבערגעחזרט4, מָאל ַאזוי ֿפיל וועגן געזונט,

טַאקע אמת6. ס'איז ַאז גלייבן, מענטשן ס'רוֿב5

צוויי ַאמעריקַאנער וויסנשַאֿפטלער הָאבן דערֿפַאר

ַארויס שטעלן זיי ווּו ַארטיקל, ַאן ָאּפגעדרוקט

ַאזוי–גערוֿפענע7 ֿפַאקטן  זיבן וועגן אמת דעם

זענען די זיבן ָאט גוף8. מענטשלעכן דעם ַארום

: „בָאבע–מעׂשיות“

לָאמּפ  שווַאכן ַא ליינענט בַײ איר 1. אויב

ס'רוֿב אויגן9. די „ַארויסנעמען“ וועט איר זיך

ַא אין לייענען הַאלטן, ַאז דָאס אויגן–עקסּפערטן

מַאכן11  קַאליע נישט וועט צימער טונקעלן ּכמעט10

און שַאֿפן  די אויגן ֿפַארזשמורען12 מער אַײך מַאכן בלויז נָאר אויגן, די

לייענען די ווערטער. בַײם שוועריקייטן

לעגענדע די מוח13. ֿפונעם ּפרָאצענט 10 בלויז מענטש ניצט ַא .2

די הָאט איצט .1907 יָאר אין געהערט מָאל ערשטן צום מען הָאט

טייל  קיין איין נישטָא ס'איז טָאמָאגרַאֿפיע14 בַאוויזן, ַאז מַאגנעטישע

ַאקטיוו. נישט ווָאס איז ֿפונעם מוח

מענטש  דעם ווי ַא ַאֿפילו15 נָאך ווַײטער, ווַאקסן נעגל און הָאר די .3

נָאכן ווערט די הויט דעם ווָאס צוליב ָאבער ; אמת נישט שטַארבט.

אויס נעגל הָאר און די זעען אַײנגעשרומּפן16, און אויסגעטריקנט טויט

ֿפריִער. ווי לענגער ביסל ַא

צו  ּכדי17 נישט טָאג, ַא ווַאסער גלעזער ַאכט טרינקען דַארף מע .4

ַא ציטירט הָאבן ֿפָארשער די (דעהידרירט). אויסגעטריקנט ווערן

פֿון ּפסיכָאלָאגיע, ַאמעריקַאנער זשורנַאל אינעם שטודיע ֿפריִערדיקע

קיין געֿפונען נישט הָאט מע ַאז איבערגעגעבן, הָאט מע ווּו

ריכטיק. טַאקע איז דָאס ַאז בַאווַײז, וויסנשַאֿפטלעכן

[…]

געדיכטער. און גיכער צוריק הָאר די ווַאקסן זיך18, גָאלט מע ַאז .5

דער  בכלל נישט19 אויף גָאלן דָאס ווירקט שטודיעס, צָאל לויט ַא

ווידערווּוקס. ֿפונעם גיכקייט ָאדער געדיכטקייט

געֿפינט אינדיק אין שלעֿפעריק21. מען ווערט אינדיק20 עסט מע ַאז .6

דָאס  — ווָאס קָאנטרָאלירט טריּפטָאֿפַאן — ַאמינָא–זויערס22 ַאן זיך

1. ...-mayses histoires à dormir debout/old wives’ tales 2. sore-rokhl 3. bifra't surtout/mainly 4. i'bergekhazert répétés/repeated 
5. s’rov la plupart/most 6. emes vrai/true 7. soi-disant/so-called 8. guf corps/body 9. abîmer les yeux/ruin your eyes 10. kima't pres-
que/nearly 11. abîmer/ruin 12. plisser les yeux/squint 13. moyekh cerveau/brain 14. IRM/MRI 15. afile même/even 16. rétracté/shri-
veled 17. kede'y afin de/in order 18. se rase/shave 19. bekhla'l ... pas du tout/not at all 20. dinde/turkey 21. ַאמעריקע גלייבט מען אין  ַאזוי
22. acide aminé/amino acid 23. poulet/chicken 24. bœuf/beef 25. sibe raison/reason 26. sude repas, festin/large meal, feast 27. poshet 
simplement/merely 28. téléphones portables/mobile phones 29. sakone danger 30. équipement/equipment.

יַאנוַאר 2008 פָֿארווערטס אין צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקל

„בָאבע–מעׂשיות“1 מעדיצינישע זיבן
שעכטער ׂשרה–רחל2 פֿון

ווי מער זויערס נישט אינדיק הָאט שטימונגען. ָאבער און די שלָאֿפן

מענטשן  ווָאס די אמתע סיבה25 ֿפַאר ָאדער רינדערן ֿפלייש24. הינדל23

זיך הָאבן זיי ווַײל איז ּפשוט27 סעודה26 ַא בַײ שלעֿפעריק ווערן

ָאנגעטרונקען. און ָאנגעֿפרעסן

שטודיעס  צָאל ַא די שּפיטָאלן. אין סּכנה29 שַאֿפן ַא מָאבילקעס28 .7

דער נישט בכלל טעלעֿפָאנען שַאטן די בַאוויזן, ַאז שוין הָאבן

אויסשטַאטונג30. מעדיצינישער

אינעם געֿפינט זיך זיבן „בָאבע–מעׂשיות“ די וועגן ַארטיקל דער

זשורנַאל. מעדיצינישן בריטישן ֿפונעם נומער לעצטן

      

שּפריכווָארט ַא
ווייסט, דו ווָאס ַאלץ נישט ❋ זָאג

הערסט.         דו ווָאס    גלייב נישט ַאלץ
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מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

רובי. עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

מעׂשהלע7 ַא
ווָאלקנדל8, ַא שווימט הימל אין

רו… ָאן ווָאלקנדל ַא

— ווָאלקנדל, ניט ווָאלקנדל יע9

מעׂשהלע, ַא בלויז דָאך איז דָאס

ַא ווַײסעלע… ַא ציגעלע

ביסטו. ווָאלקנדל דָאס

רעגנדל10, הימל ֿפַאלט ַא ֿפון

זיך צו11… טָאג דער עס מַאכט

— רעגנדל ניט רעגנדל, יע

מעׂשהלע, ַא בלויז דָאך איז דָאס

ַא ווַײסעלע… ַא ציגעלע

ביסטו. רעגנדל דָאס

זַאנגעלע12, ַא פֿעלד אין שלָאֿפט עס

ליו–ליו… זַאנגעלע ַא

— זַאנגעלע ניט זַאנגעלע, יע

מעׂשהלע, ַא בלויז דָאך איז דָאס

ַא ווַײסעלע… ַא ציגעלע

ביסטו. זַאנגעלע דָאס

1. tendre/tender 2. berceuse/lullaby 3. moulins à vent/windmills 4. petite chèvre, che-
vreau/little goat 5. binyomin-yankev 6. khazn chantre/cantor 7. ma'ysele petite histoi-
re/little tale 8. petit nuage/little cloud 9. dial. ָ10 יא. petite pluie/little rain 11. ici la journée 
se termine/here the day is ending 12. petit épi/little stalk (of grain) 13. petit moulin/little 
mill, dim de/of מיל.   

אויס  ניצט וויגליד2 ווָאס צערטלעך1 ַא נָאך ָאּפ דרוקן דָא מיר

ווינטמילן3 און  און פֿעלדער ווי גרינע אימַאזשן טרַאדיציָאנעלע

ייִדישע  פֿיל ַאזוי אין געפֿינט מע ציגעלע4 ווָאס ווַײסע דָאס

איז עס פָֿאלקסליד. קיין ָאבער ניט איז דָאס פָֿאלקסלידער.

שרַײבער ַא ביַאלָאסטָאצקי, בנימין–יעקב5ֿ פֿון געווָארן ָאנגעשריבן

אין די הָאט געלערנט ווָאס ַאמעריקע, און קולטור–טוער אין

פֿון איז מוזיק די קינדער. פַֿאר געשריבן סך ַא און שולן ייִדישע

(ָאנגעהויבן קָאמּפָאזיטָאר און מוזיק–לערער ַא געלבַארט, מיכל

ַא סך  פֿון ווערק צו מוזיק געשריבן הָאט חזן6 !) ווָאס ַא ווי ער הָאט

קינדער–לידער. פֿילצָאליקע אייגענע זַײנע צו און ייִדישע ּפָאעטן

„די קָאמּפַאקטל1, שיינעם ַא פֿון גענומען מיר הָאבן ליד דָאס

חיות3 און  וועגן קינדער–לידער זַאמלונג ַא קַאטשקע2“, גרינע

 .1997 אין ַארויסגעגעבן אין ניו–יָארק בהמות4,

מיל, ַא מיל, ַא מילכעלע13, ַא

זשו–זשו… ֿפיר פֿליגלען און

— מילכעלע ניט מילכעלע, יע

מעׂשהלע, ַא בלויז דָאך איז דָאס

ַא ווַײסעלע… ַא ציגעלע

ביסטו. מילכעלע דָאס

רעגנדל, ַא ווָאלקנדל, ַא

צו… אויגן די מַאך ָא

רעגנדל, ניט ווָאלקנדל, ניט

מילכעלע, ניט זַאנגעלע, ניט

ווַײסעלע… ניט ציגעלע, ניט

ביסטו. (ייִנגעלע) מיידעלע מַײן
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1. CD 2. canard/duck 3. khayes animaux/animals 4. behey-
mes animaux (de la ferme)/(farm) animals.


