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ליטערַאטור  ייִדישער דער גנבֿים1 אין

[8 זייַט [סוף

1. ganovim voleurs/thieves, sing. גנֿב ganef 2. akhu'ts excepté/aside from 3. consacré/devoted 4. vous exercer/practice 5. pègre/un-
derworld 6. criminels/criminals 7. ... kaptsonim pitoyables nécessiteux/miserable paupers 8. korbones victimes/victims 9. ... sof à 
la fin/in the end 10. sholem-aleykhem 11. hasoges aspirations (allusion à un ouvrage de Sholem-Aleykhem/reference to a work by 
Sholem-Aleykhem) 12. mesugl capables/capable 13. crimes horribles/awful crimes 14. kasri'levker de/of Kasrilevke 15. ... loshn lan-
gue inversée/inverted language 16. e'mesdiker véritable/genuine 17. travaux de recherche/research 18. scène/stage 19. moyen/average 
20. mekhaber auteur/author 21. yoysef 22. contrebandiers/smugglers 23. ... sofek sans aucun doute/doubtless 24. sholem 25. hats-
lokhe succès/success 26. ...-melokhe l'art de voler/art of stealing 27. yisroel 28. faubourg de Lodz/suburb of Lodz 

טעקסט  (ַאחוץ2 דעם דָאזיקער נומער דער

געווידמעט3  גַאנצן אין איז (! 8 ז' אויף

זיך וועט קענען איר ייִדישע גנֿבים. די

און גנֿבים–שּפרַאך (ז' 3) דער אין געניטן4

בַאהַאנדלט הָאבן שרַײבער ייִדישע ווי זען

אויף אויך און ייִדיש, אויף טעמע די

.(7-4 (זז' ענגליש

ֿפַארנעמט ליטערַאטור ייִדישער דער אין

ָארט.  בַאזונדער ַא אונטערוועלט5 די

ַא ֿפון זי בַאטרַאכטן שרַײבער טייל ַא

ווָאלטן ווי זיי הומָאריסטישן קוקווינקל,

גנֿבים זַײן קען ייִדן בַײ ַאז געגלייבט ניט

צוגַאנג ַאזַא ֿפַארברעכער6. ַאנדערע צי

ַאנעקדָאטן עטלעכע אין אויך מען זעט

ייִדישע ווּו ֿפָאלקלָאר, ייִדישן ֿפונעם

ווי ֿפָארגעשטעלט ווערן „בַאנדיטן“

זיך לָאזן ווָאס קבצנים7, נעבעכדיקע

זייערע דורך איבעררעדן מָאל ַאלע

זיך  סוף9 צעשיידן זיי צום און „קרבנות“8

זעט צוגַאנג ענלעכן ַאן ֿפרַײנד. גוטע ווי

דער ֿפון קלַאסיקער גרויסן דעם בַײ מען

שלום–עליכם10. ליטערַאטור, ייִדישער

געשַאֿפן ער הָאט דערציילונגען זַײנע אין

גוטמוטיקע  ווּו די שטעטלעך, ייִדישע ֿפון וויזיע אידעַאליזירטע ַאן

מסוגל12  ניט זענען הׂשגות11“ קליינע מיט מענטשעלעך „קליינע

„ּכתרילעווקער14  ֿפַארברעכנס13. אין זַײנע שוידערלעכע קיין צו

זיך אויף  צווישן גנֿבים די סימּפַאטישע רעדן (7-6 זז' בַאנדיטן“ (זעט

ווי קינדערשּפיל ַא אין מער דערמַאָנט ווָאס לשון15, ֿפַארדרייטן ַא

דערמָאנען  אויך נָאר מע דַארף גנֿבים–שּפרַאך. אמתדיקער16 דער אין

ַא  1903 ַארויסגעגעבן אין הָאט שלום–עליכם זעלביקער דער ַאז

בילד רעַאליסטיש ַא מער גיט ווָאס „מָאשקעלע גנֿב“ דערציילונג

ניצט ַא ֿפערד–גנֿב, העלד, ייִדישער אונטערוועלט. דער דער ֿפון

זי הַאלט מע ווָאס ַא גנֿבים–שּפרַאך

ֿפילָאלָאגן  אויטענטיש ַאז ַאזוי ֿפַאר

ֿפָארש–ַארבעטן17. זייערע אין זי ציטירן

דער ֿפון בַײשּפיל אינטערעסַאנטן ַאן

אין געֿפינען קען מען אויך גנֿבים–שּפרַאך

-1890) בימקָא ֿפון ֿפישל דרַאמע  ַא

ַא געהַאט הָאט ווָאס „גנֿבים“, ,(1965

ייִדישער דער אויף דערֿפָאלג גרויסן

די  ַאמעריקע. און איירָאּפע אין בינע18

שווער ּפיעסע איז ַאזוי דער ֿפון שּפרַאך

דורכשניטלעכן19  ֿפַארן ֿפַארשטענדלעך

געדַארֿפט  מחבר20 הָאט לייענער, ַאז דער

זָאל מע ווָאקַאבולַאר, ַא סוף בַײם צוגעבן

גייט. עס ווָאס אין כַאּפן קענען זיך

בַאשרַײבונג רעַאליסטישער ַא ֿפון ּפרּווו ַא

אויך איז אונטערוועלט ייִדישער דער ֿפון

ֿפון (1912) פֿערד–גנבֿ ַא פֿון רָאמַאן דער

ַאנדערע  אויך זַײנע ָאּפַאטָאשו, ווי יוסף21

שמוגלערס22  גנֿבים, וועגן דערציילונגען

און ּפוילן אין צי ּפרָאסטיטוטקעס

ַאמעריקע.

וועגן דער ווערק דָאס בַארימטסטע

ליטערַאטור איז ייִדישער דער טעמע אין

ווָאס ,(1916) גנבֿ ֿפון שלום24 ַאש מָאטקע דער רָאמַאן סֿפק23 ַא ָאן

דער  בינע. אויף דער געשּפילט הצלחה25 גרויס מיט אויך הָאט מע

צוציִענדיקן ַא און געשיכטע ֿפַארכַאּפנדיקע ַא הָאט געשַאֿפן שרַײבער

ַאלע מיט ָאן, קינדהייט זַײן ֿפון ווַײזט ער ווָאס ּפערסַאָנַאזש

„ֿפינגער–מלָאכה“26. דער צו דערֿפירט אים הָאבן ווָאס ּפַאסירונגען

רָאמַאן געענדיקטער ניט דער ווערק איז מין ַאנדער ַאן גַאנצן אין

ַא  אין ווּו רַאבָאן, יׂשראל27 שרַײבער ֿפונעם (1934) בַאלוט

ֿפון אונטערוועלט–טיּפן די ער מָאלט סטיל נַאטורַאליסטיש–גרָאטעסקן

הָאבן  גנֿבים ווַארשעווער וועגן ֿפָארשטָאט28 בַאלוט. לָאדזשער דער

גנֿב“, „איציקל ּפיעסע ֿפון דער ּפלַאקַאט

d.r.   1930 אין מָאנטעווידעָא אין געשּפילט
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אין נָאר ניט ַארַײן העברעיִש, איז ֿפון ווָאס שטַאמט גנֿב, ווָארט דָאס

(ווי ענגליש, שּפרַאכן אין ַאנדערע סלענג2–ווָארט, ַא ווי נָאר, ייִדיש,

דָא  זענען ֿפעלקער סך בַײ ַא אויס ַאז — זעט דַײטש) און הָאלענדיש

ניץ4. צו קומען קען דעם ֿפַאר ווָארט ַא ֿפַארשטעלט3 און ַאז גנֿבים

עס איז דָא דער משּפחה5. גַאנצע ַא ווָארט דָאס הָאט ייִדיש אויף

און  געהערט7 עמעצן — ווָאס זַאך ַא צונעמען — גנֿבענען6 ווערב

ַא  זיך9 אויף מע בַאציט ווען מע ניצט ווָאס בַאגנֿבענען8, ווערב דער

געגנֿבעט10 (ָאדער  מיר בַײ הָאט מע : בַײשּפיל צום זָאגט מע מענטש.

בַאגנֿבעט13. מיך הָאט מע : ָאבער דָאס געלטבַײטל12, צוגעגנֿבעט11)

ער הָאט ַאוועקגעגנֿבעט  ַאוועקגנֿבענען : דער ווערב דָא איז אויך עס

גרויסער  דער ֿפַארמעגן14 (ווי גַאנץ זייער מענטשן קלוגע סך ַא בַײ

ַאוועקגעגנֿבעט  הָאבן שוין די גנֿבים ווען .(! ֿפינַאנץ–מֿבין15 מיידָאף

ַאלץ הָאבן זיי ַאז זָאגן, מען גנֿבענען, קען צו געווען איז ווָאס ַאלץ

ַארויסגנֿבענען דָאס קען גנֿב גוטער ַא ַאז זָאגט און מע צעגנֿבעט16.

 ! די אויגן ווַײסל17 ֿפון

גרענעץ18  די גנֿבענען : גנֿב קיין זַײן ניט און גנֿבענען מען קען מָאל ַא

צווייטן. אינעם לַאנד איין ֿפון אומלעגַאל ַאריבערגיין מיינט

ווערב דער קריגט ּפָאר קָאנווערבן ַא און „זיך“ ּפרָאנָאם דעם מיט

ניט  זָאל קיינער ַאזוי, ַאז ערגעץ גיין בַאטַײט19 : ַאנדער ַאן גַאנצן אין

הָאט  יָאסעלע למשל21 : גנֿב. קיין ניט איז מען אויב ַאֿפילו20 בַאמערקן,

 : קיכעלעך. ָאדער ַאלע אויֿפגעגעסן קיך און זיך ַארַײנגעגנֿבעט22 אין

זיך  זי הָאט רעדע, זַײן ָאנגעהויבן הָאט רעדנער זיבעטער דער ווען

אונטערגעגנֿבעט24 צו ַא  קַאץ הָאט זיך די ַארויסגעגנֿבעט23 ֿפון זַאל.

בַאמערקט.  נישט עס נעבעך25 הָאט מויז די און מויז

ֿפַארן ַאקט ווָארט און ַא גנֿביש26, ַאדיעקטיוו, ַאן דָא אויך ס'איז

סַאטיריש ַא דָא ס'איז גנֿבה27. די גנֿבענען, ֿפון ּפרָאדוקט דעם ָאדער

גנֿבה  ַא געוועזן רבין28 איז מַײן „בַײ : גנֿבה“ מיטן טיטל „ַא ֿפָאלקסליד

ָאן רערן31...“. און ֿפיר ָאן ֿפיס דרַײ ווי די בערן30, — זיבן לַײכטער29

קעשענע– ַא מַארק–גנֿב, ַא ווי סּפעציַאליסטן, דָא זענען צווישן גנֿבים

הייסט ַא  ָאּפַאטָאשו יוסף33 ֿפון בוך בַאקַאנט ַא ֿפערד–גנֿב... ַא גנֿב32,

ַאגֿב34  מען בוך הָאט דעם ֿפון פֿערד–גנבֿ. ַא פֿון רָאמַאן

ֿפילם  ַא 1971 געמַאכט אין אין הָאליווּוד

ֿפונעם  סצענַאר35 ָאנגעשריבן ַא מיט

ָאּפַאטָאשו. דוד37 זון, מחברס36

איז נָאטקע–גנֿב. ַא גנֿב צונָאמען38 ֿפַאר ַא

ַא  ָאנגעשריבן הָאט שלום39 ַאש

גנבֿ. מָאטקע טיטל מיטן רָאמַאן

ַא ֿפַאר צונָאמען ַא איז ֿפָאניע

אימּפעריע רוסישע די און רוס,

ֿפָאניע–גנֿב. מען גערוֿפן הָאט

געגעבן מען הָאט ַאמעריקע

קָאלָאמבוסעס צונָאמען דעם

גָאלדענע  די מדינה40 (ָאדער

זענען נָאר די ווָאס מדינה),

די  ַאנטוישט41 ֿפון געווען

ָאנגערוֿפן הָאבן גליקן דָארטיקע

ַאמעריקע–גנֿב. לַאנד דָאס

צען  ֿפון די דָאס זיבעטע דער ּתורה43 : ֿפון ַא ווָארט צום סוף42,

צי קענט  ַאגֿב, נישט גנֿבענען ! דו זָאלסט תיגנוֿב45 ! געבָאט44 — לא

און די לוחות47, הָאט צעברָאכן רבינו46 משה ווען : וויץ ַאלטן דעם איר

ַא אויֿפהייבן צוגעלָאֿפן ַאלע זענען צעשָאטן48, זיך הָאבן שטיקער די

ווערטער תגנוֿב, די מיט שטיקלעך די הָאבן געקרָאגן רַײכע די שטיקל.

געבליבן איז ָארעמעלַײט ֿפַאר די און תירצח51 און תינאף50 תחמוד49,

! „נישט“ — נָאר דער „לא“52

1. ganef voleur/thief, plur. גנֿבים ganovim 2. argot/slang 3. déguisé, caché/hidden, disguised 4. être utile/ come in handy 
5. mishpokhe famille/family 6. ga'nvenen voler/steal 7. appartient/belongs 8. baga'nvenen voler qqn/rob 9. se réfère à/refers 
to 10. geganvet volé/stole 11. tsu'geganvet  volé/stole 12. porte-monnaie/purse 13. baganvet on m’a volé/robbed (me) 14. fortune 
15. … meyvn expert en finance/financial expert 16. tseganvet tout raflé/stole it all 17. blanc/white 18. frontière/border 19. signifi-
cation/meaning 20. afile même/even 21. lemoshl par exemple/for example 22. … ara'yngeganvet s’est faufilé/sneaked in 23. … 
aro'ysgeganvet est partie en douce/sneaked out 24. … u'ntergeganvet s’est approché furtivement/sneaked up on 25. la pauvre/poor 
thing 26. gneyvish malhonnête, furtif/stealthy, dishonest 27. gneyve vol/theft 28. … rebn chez mon rabbi/at my rebbe’s 29. chande-
liers/candlesticks 30. ours/bears ; בערן די ,expression : beaux, chouettes/fine ווי splendid 31. branches 32. pickpocket 33. yoysef 34. agev 
à propos/by the way 35. scénario 36. mekhabers de l’auteur/the author’s 37. dovid 38. surnom/nickname 39. sholem 40. ... medine 
pays de Colomb/Columbus’s land 41. déçus/disappointed 42. … sof pour finir/in conclusion 43.  toyre Torah 44. commandements/
commandments 45. loy signev tu ne voleras point/thou shalt not steal 46. moyshe rabeyne Moïse/Moses 47. lukhes tables de la Loi/
tablets of the Law 48. éparpillés/scattered 49. sakhmed tu convoiteras/thou shalt covet 50. sinef tu commettras l’adultère/thou commit 
adultery 51. sirtsekh tu tueras/thou shalt kill 52. loy  ne ... point/not.   

וואָרט ַא אַרום

גנב1ֿ

1. proverbes/proverbs 2. ganef voleur/thief 3. khokhem intel-
ligent 4. se trahit/gives himself away 5. tlie potence/gallows 
6. souricière/mouse hole 7. L’occasion fait le larron/Oppor-
tunity makes the thief 8. ga'nvenen voler/steal 9. piller/rob 
10. honnête/honest 11. geganvet volé/stolen 12. devant/in 
front of.

שּפריכווערטער1
חכם3. ַא זַײן מוז גנֿב2 ● ַא

ַא גנֿב גיט זיך ַאז מיינט, (דָאס היטל. דָאס ● אויף דעם גנֿב ברענט

אויס4). ַאליין

דער ֿפון ָאּפ אים מען שנַײדט גנֿב, דעם הָאבן בַאדַארף מע ● ַאז

דעם מיט אויך זיך בַאניצט מען ַא נויט אין מיינט, (דָאס ּתליה5.

ערגסטן).

קיין  ער הייסט הַאנט, בַײ דער גנֿב דעם כַאּפט ניט מע ● ַאזוי לַאנג

גנֿב ניט.

איז דער גנֿב7. לָאך6 דָאס נָאר גנֿב, דער איז מויז די ● ניט

גנֿבענען8. צו שווער איז גנֿב ַא ● ֿפון

ערלעכער10 מַאן זָאל  ַאן און מען, זָאל רַאבעווען9 און ● גנֿבענען

בלַײבן. מען

זיס. ווַאסער איז ● געגנֿבעט11

דערמָאנען. ניט ּתליה קיין טָאר מען גנֿב ַא ● ֿפַאר12

ַאליין. גָאט בַײ נעמט צו ַאן ָארעמַאן, בַײ גנֿבעט עס ● ווער



3

1. ganovim voleurs/thieves, sing. גנֿב ganef 2. criminel/crimi-
nal 3. pickpocket 4. voleur à la tire/cutpurse 5. cambrioleur de 
caves/robber of cellars 6. perceur de coffres-forts/safe cracker 
7. cambrioleur qui creuse des tunnels/burglar who digs tunnels 
8. voleur de vitrines/robber of shop windows 9. rat d'hôtel/
hotel thief 10. voleur de trains/train robber 11. qui dérobe les 
dormeurs/one who robs people while they sleep 12. voleur de 
vêtements/one who steals clothing 13. voleur de chevaux/horse 
thief 14. voleur de poules/chicken thief 15. ga'nvenen voler/
steal 16. gneyve vol/theft.

גנבֿים1–שּפרַאך גלָאסַאר :
: ֿפַארברעכער2 בַאנדיט, גנֿב,

נַאכטֿפויגל נורקע, ָארקע, אורקע, לינקער, מַארוויכער, בלַאטער,

: גנֿבים סָארטן

,[lemate] למטה–שיבער5 קעשעניק3, בַײטל–שנַײדער4,

,[akhsanik] ַאכסניק9 וויסטַאווניק8, ּפָאדקָאּפניק7, שּפרינגער6,
קורעלַאּפניק14 קָאניקרַאד13, כלַאמידניק12, וועשער11, בַאנכַאּפער10,

: גנבֿענען15

זביָארען אורקעווען, שטוילן, לַאטכענען, ,[lakkhenen] לקחענען

: בַאשעֿפטיקונג) ַא (ווי גנֿבה16

,[melokhe] ֿפינגער–מלָאכה ,[khokhmes-haya'd] חכמת–היד

גרַאנדע ,[masematn] מׂשא–ומּתן

: זַאך) געגנֿבעטע (די גנֿבה

,[skhoyre] סחורה בלינדע שָאריע, ,[khomets]  חמץ

[peyger] ּפגר

: ּפָאליציַאנט

מענטע, מיילעץ, שמעקער

: מענטש געוויינטלעכער ַא גנֿב, קיין ניט

וויטישער ֿפרַײער, יָאלד,

גנבֿים1–שּפרַאך

נָאר מַאסעמַאטן, זַײן אויסגעלקחנט3 אים בַײ הָאט נקֿבה2 בלַאטע „די

איז דָאס ? ֿפַארשטייט ניט איר אויסגעשָאכערט“*. הָאט זי וויטישע ַא

עס,  רוֿפט ווי מע ָאדער, גנֿבים–שּפרַאך, ייִדישע די ס'איז — נָארמַאל !

קומען שּפרַאך דָאזיקער דער אין ווערטער ַא סך „הענטשקע–לשון4“.

ווערב „נעמען“ ֿפונעם ווָאס קומט „לקחענען6“, לשון–קודש5. ֿפון

ֿפון „מַאסעמַאטן“, און „גנֿבענען7“. דָא מיינט העברעיִש, אויף

„ַא הענטשקע–לשון אויף מיינט (געשעֿפט), העברעיִשן „מׂשא–ומּתן8“

ווָאס ֿפַאר „גנֿבה11“. ַא צי געשעֿפטן“ „גנֿבישע10 ָאדער געלטבַײטל9“

מיזרח13– אין ווַײל ? לשון–קודש ליב געהַאט דווקא12 הָאבן גנֿבים ַאזוי

מעלה14 ַאז מע וועט עס ניט  גרויסע די געהַאט דָאס הָאט איירָאּפע

געהיימער15  יעדער ֿפון ציל דער דָאך איז דָאס און ֿפַארשטיין, גרינג

הָאט הענטשקע–לשון אינעם העברעיִשער קָאמּפָאנענט דער שּפרַאך.

עס  ייִדיש איז ֿפון — דערֿפָאלג אינטערנַאציָאנַאלן ַאגֿב16 געהַאט ַאן

ּפוילישע — צו די אונטערוועלט17–שּפרַאכן ַארומיקע ַאנדערע אין ַארַײן

ָאבער אין דעם דַײטשישן „רָאטוועלש18“. רוסישע גנֿבים, און אויך און

: גענומען אויך נָאר געגעבן, נָאר ניט הָאבן „בלַאטע19“ ייִדישע די

גענומענע דָא ַא סך סלַאווישע ווערטער, הענטשקע–לשון זַײנען אינעם

„נעמען“ ֿפון קומט ווָאס „זַאבָארען“, בַײשּפיל צום ווי די שכנים20, בַײ

געוויינטלעכן  קעגנטייל21 צום אין „גנֿבענען“. — דָא מיינט און

ֿפון ווייניק ווערטער רעלַאטיוו דָא הענטשקע–לשון זענען אין ייִדיש,

ָאֿפט זענען דָא, יָא שוין זענען ווָאס די און ָאּפשטַאם22, גערמַאנישן

קָאמּפָאנענט גערמַאנישן ֿפונעם ניט און דַײטש ֿפון דירעקט גענומען

מיינט ווָאס „שטוילן“, ווערב דער בַײשּפיל צום ייִדיש, ווי אין

און  עווָאלוציעס אינטערעסַאנטע גָאר זיך בַאקומען מָאל „גנֿבענען“. ַא

אויף הייסט „קָאזע“ בַײשּפיל, שּפרַאכן. צום ַאלע די גילגולים23 ֿפון

ער ַאז זָאגן קען גנֿב ייִדישער ַא אויך „ּתֿפיסה24“. ָאבער ּפויליש „ציג“,

חד–גדיא25. אין געזעסן איז ער ַאז — אויך ָאבער קָאזע, אין געזעסן איז

ּפסח–צַײט27 זינגט  : ּפשוט26 גַאנץ ס'איז ? חד–גדיא צו קָאזע קומט ווי

מיינט „חד–גדיא“, ווָאס ַארמיש28, אויף ליד בַארימטע דָאס דָאך מען

! ציגעלע“ „ַא

זיך ֿפילָאלָאגן הָאבן ייִדישע) נָאר ניט (און ייִדישע ווי שוין לַאנג ס'איז

ַארויס  1923 איז יָאר אין הענטשקע–לשון. אינעם ֿפַאראינטערעסירט

ֿפָאלקלַאָר, ייִדישן דעם געווידמעט זַאמלבוך גרויס ַא ווַארשע אין

זייער ַאן ּפובליקירט דָארטן הָאט טריווַאקס י. ייִדן. אונדז בַײ

אים ֿפון טייל ַא ווָאס זשַארגָאנען“, „ייִדישע ַארטיקל אינטערעסַאנטן

דָא איז בַאנד זעלבן אינעם הענטשקע–לשון. דעם געווידמעט טַאקע איז

מעׂשיות31  און שּפריכווערטער30 אויסדרוקן29, זַאמלונג גרויסע ַא אויך

דערנָאך  דורך שמואל32 לעהמַאן. געזַאמלט גנֿבה, און וועגן גנֿבים

ווילנע  (ייִווָא)33 אין אינסטיטוט וויסנשַאֿפטלעכער ייִדישער דער איז

ֿפון דער  מַאטעריַאלן ֿפילָאלָאגישע ָאנגעגַאנגען34 מיט זַאמלען ווַײטער

אונטערוועלט. ייִדישער

 : גנֿבים ייִדיש–רעדנדיקע ַאלע ַאן אויֿפרוף36 צו מיט מיר ווענדן זיך35

! צַײט דער מיט גיין ווילן מיר ווערטער, נַײע אַײערע אונדז שיקט

נָאר ַאן געלטבַײטל, דָאס געגנֿבעט אים בַײ הָאט ּפרָאסטיטוטקע די *

ּפָאליציי. דער אויסגעגעבן זי הָאט ֿפרוי ַאנדער

1. ganovim voleurs/thieves, sing. גנֿב ganef 2. nekeyve péj. 
femme/pej. woman 3. o'ysgelakkhnt volé/stole 4. ...-loshn ar-
got des voleurs/thieves' slang 5. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 
6. la'kkhenen 7. ga'nvenen voler/steal 8. mase-matn 9. porte-
monnaie/purse 10. gne'yvishe de voleurs/thievery 11. gneyve 
vol/theft 12. davke justement/specifically 13. mizrekh de l'Est/
Eastern 14. mayle avantage/advantage 15. secret 16. agev à 
propos/by the way 17. pègre/underworld 18. Rotwelsch, argot 
des voleurs allemands/German thieves' slang 19. voleurs, mem-
bres de la pègre/thieves, criminals 20. shkheynim voisins/neigh-
bors 21. contrairement/unlike 22. origine/origin 23. gilgulim 
métamorphoses/transformations 24. tfise prison 25. khad-ga-
dye 26. poshet simple 27. peysekh-... pendant la fête de Pessah 
(Pâque juive)/during Passover 28. aramish araméen/Aramaic 
29. expressions 30. proverbes/proverbs 31. mayses histoires/sto-
ries 32. shmuel 33. YIVO, Institut juif de recherche/Institute for 
Jewish Research 34. a continué/went on 35. nous nous adressons/
we address 36. appel/appeal. 

ווערטער מאָדנע ֿפון ליבהאָבער ֿפאַר
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ַאלַאסקע  אין לַאטקע1 ַא

בוך,ד ָאס

איז ווָאס

אויף ַארויס

אין ענגליש

הָאט ,2007

לעצטנס מען

איבערגעזעצט

אויף

ֿפרַאנצייזיש.

ֿפיקטיווע וועלט–געשיכטע, הָאט אויסגעטרַאכט ַא שייבָאן מַײקל

עקזיסטירט הָאט ,1948 אין געגרינדט וועלכער מדינת–יׂשראל7, אין

שטַאטן ֿפַאראייניקטע די הָאבן יָאר זעלבע דָאס חדשים8. דרַײ נָאר

היימלַאנד ַא ווי (ַאלַאסקע) סיטקַא ַארום טעריטָאריע שטיקל ַא געגעבן

60 יָאר.  נָאר אויף ָאבער איז קָאנצעסיע די ייִדן. איירָאּפעיִשע ֿפַאר

דַארֿפן די ייִדן וועלן און בַאלד טָאג צו הַײנט ֿפָאר קומט מעׂשה9 די

ַאזוי גלות10... אין לָאזן ווידער זיך און טעריטָאריע די צוריקגעבן

שטימונג13 ֿפון  ַא געזעלשַאֿפט12 גַאנצער דער אין ַארום הערשט11

ּפָאליציַאנט,  ַא לַאנדסמַאן, מאיר16 ייִאוש15. און אומרו14 ֿפַארלוירנקייט,

ֿפרוי, זַײן מיט לעצטנס געגט17 טרינקער, ַא ֿפַארלוירענער, אויך ַא

געֿפינט  ַאליין אין ַאן ָאּפגעלָאזענעם18 הָאטעל–צימער. איין נַאכט וווינט

איז.  ער ווער נישט ווייסט מע מת19 ווָאס ַא ַאן ַאנדער צימער אין מען

איר הָאט ַא צום לַאכן. נישט איז זַאך גַאנצע ַאז די איר וועט מיינען

ַא „שווַארצן ֿפון ַאלע אינגרעדיענטן טַאקע בוך ַאנטהַאלט דָאס טעות20.

ַא שטימונג ַא ּפערזענלעכקייטן, שטַארקע מיט : העלדן רָאמַאן“

עס ַאלַאסקע, אין דָאך זענען (מיר אַײזיקע ַאן כָאטש22 דומּפיקע21

ֿפרוי אין  דער ֿפון מיטן „ּפַארֿפיום ווי מער שמעקט מיט לַאקס23

ַא  איז מעׂשה די אויב ליכט. נָאר ַא בין–השמשותדיק24 שווַארץ“),

די שייבָאן ֿפירט און שווַארצן הומָאר אויך א זי שווַארצע, ֿפַארמָאגט

טרייסלען אויף27  ווָאס זַאצן מיט נערוועיִשע שיסנדיק26 אויסֿפָארשונג25

ַא ווי קנַאקט אירָאניע די און חשוד28, ַא ּפָאליציַאנט ַא ווי דעם לייענער

בַאשטייט  בוך טעם30 ֿפונעם דער ַאז איר ֿפַארשטייט קוילן–ווַארֿפער29.

ֿפון דעם סיּפור–המעׂשה31. ווי סטיל ניט ווייניקער ֿפונעם

שַאֿפט זַײטן און דער שרַײבער ַאלע אויף דָא איז מַאמע–לשון32

ֿפון אינסּפירירטע ענגליש, אויף אויסדרוקן ֿפָאלקסטימלעכע נַײע

געווען בלַאס הויט איז „זַײן : בַײשּפיל צום טרַאדיציעס. ייִדישע

ווָאס מענטש ַא וועגן ער שרַײבט סֿפר33“. ָאדער ַא בלַאט ֿפון ַא ווי

ווּורשט–רעצעּפט מיט ַא ווי רעדט „ער : ייִדיש צעברָאכענעם ַא רעדט

אין  גנֿבים–שּפרַאך35 : אייגענע ַאן ייִדיש אויף שַאֿפט ער ֿפוסנָאטעס34“.

שייבָאן  piece ווָאס ַא רעווָאלווער ַא איז גנֿבים–שּפרַאך ענגלישער

ווָארט ַאמעריקַאנער ַאן .(peace) “37שלום„ אין ֿפַארווַאנדלט36

גייט ער ווַײל הָאט ּפלַאטֿפיס38 (ער flatfoot איז ּפָאליציַאנט ַא ֿפַאר

„לַאטקע“. ַא ּפָאליציַאנט ַא שייבָאן רוֿפט דערֿפַאר ֿפיל). ַאזוי ַארום

אין קעשעֿפָאן41. ַא „שוֿפר40“, דער : שַאֿפונג חנעוודיקע39 ַא נָאך

בריק ַא כַאליַאסטרע43, גַאס ַא זַאמענהָאף42, הָאטעל ַא הייסט סיטקַא

שּפרינצע... ֿפרוי ַא און טשערנָאוויץ44,

צי נָאר איר גַאנג46, ַאנקעטע גייט די קרימינַאל–רָאמַאנען45 ַאלע אין ווי

גוטע שווַארצע  ַאלע אין ווי זיך מען ֿפרעגט — גַאנג ? גייט זי באמת47 ַא

ווָאס ענטֿפערס בוך דָאס גיט טרַאדיציע, די ֿפָאדערט עס ווי רָאמַאנען.

ווער קרבן49, דער באמת איז ווער זיי, צווישן : זענען אויך שאלות48

מען ַאזוי קען ווי ? גלות אין מען איז ווּו מערדער ? דער איז באמת

? שלעכטס דָאס אויסמַײדן50

גלענצנדיק הָאט ער ווּו וועלטל מַארגינַאל ַא געשַאֿפן דָא הָאט שייבָאן

דער  וועלט, אויף דער ייִדישער ַאלוזיעס סך ַארַײנגעֿפלָאכטן51 ַא

קולטור. ייִדישער דער אויף און הַײנטצַײטיקער, דער צי ֿפַארגַאנגענער

זַײן געווָאלט ַאוועקשטעלן הָאט ער ווָאס ֿפַאר גוט ֿפַארשטייט זייער מע

צו  בלָאז ַא ניצלעך שטַארק איז עס : ַאלַאסקע דווקא52 אין דערציילונג

ּפרָאבלעמען. ברענענדיקע אויף קעלט מיט טָאן53

? סיטקַא אין קומענדיקע יָאר דָאס ? בסיטקַא54 הבאה לשנה נו,

1. sorte de crêpe/pancake 2. Michael Chabon 3. Le Club des policiers yiddish, R. Laffont, 2009/The Yiddish Policemen’s Union, Harper 
Collins, 2007 4. medine État/state 5. poursuivent/chase 6. criminels/criminals 7. medines-yisroel État d’Israël/State of Israel 8. kha-
doshim mois/months 9. mayse histoire/story 10. goles exil/exile 11. règne/reigns 12. société/society 13. ambiance/mood 14. inquié-
tude/unrest 15. yiesh désespoir/despair 16. meyer 17. gege't divorcé/divorced 18. miteux/seedy 19. mes cadavre/dead body 20. … 
toes vous avez tort/are mistaken 21. poisseux/musty 22. quoique/though 23. saumon/salmon 24. beyn-hashmo'shesdik crépusculaire/
twilight 25. enquête/investigation 26. mitraillant/firing off 27. secouent/shake up 28. khoshed suspect 29. mitrailleuse/machine-gun 
30. tam saveur/flavor 31. siper-hamayse intrigue/plot 32. …-loshn yiddish/Yiddish 33. seyfer livre sacré/holy book 34. notes de bas 
de page/footnotes 35. ganovim-… argot des voleurs/thieves’ slang 36. transforme/transforms 37. sholem paix/peace 38. pieds plats/flat
feet 39. khe'ynevdike savoureux/appealing 40. shoyfer shofar 41. téléphone portable/cell phone 42. Ludwik Zamenhof, inventeur de 
l’esperanto/inventor of Esperanto 43. un groupe de poètes yiddish modernistes dans les années 1920/a group of modernist Yiddish poets 
in the 1920s 44. Czernowitz, site du congrès sur la langue yiddish en 1908/site of the Yiddish Language Conference, 1908 45. romans 
policiers/detective stories 46. suit son cours/progresses 47. beemes vraiment/really 48. shayles questions 49. korbn victime/victim 
50. éviter/avoid 51. a entremêlé brillamment/brilliantly woven in 52. dafke justement/precisely 53. souffler sur/blow on 54. leshone 
hab0' besitka l’an prochain à Sitka/next year in Sitka.

ַא  ַארויסגעגעבן שייבָאן2 הָאט מַײקל שרַײבער ַאמעריקַאנער יונגער דער
ַא דָארטן שַאפֿט ער ּפָאליציַאנטן–פַֿאראיין3. ייִדישער דער רָאמַאן פֿרישן

איר  ַאלַאסקע. אין זיך מדינה4 געפֿינט ייִדישע די וועלכער אין וועלט, נַײע
זיך5 דָארטן  יָאגן איז ייִדיש, און ייִדישע ּפָאליציַאנטן שּפרַאך ָאפֿיציעלע

ייִדישע פַֿארברעכערס6. נָאך
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נַאכַאלניק אורקע
קַארּפינָאוויטש ַאבֿרהם פֿון

פֿרַאגמענטן

[...]

אין אורקע זיצט דערציילונג דער פֿון ָאנהייב [אין

זַײן פֿון לייענט דער ּתפֿיסה–דירעקטָאר ּתפֿיסה.

טעקע9.]

(צונָאמען11 אורקע  ֿפַארבערָאוויטש, „יצחק10

ַא  1897 אין יָאר אין געבוירן נַאכַאלניק),

ַא — ֿפָאטער לָאמזשע. זַײן ווַײט ֿפון ניט שטעטל

טרַאדיציָאנעלע בַאקומען סוחר12. ֿפַארמעגלעכער

בַאגנֿבעט13 דעם  יָאר ֿפוֿפצן צו דערציִונג. ייִדישע

ביסלעכווַײז ווילנע. קיין ַאנטלָאֿפן און טַאטן

אונטערוועלט. געווָארן אין דער ַארַײנגעצויגן

ּפוילן. ֿפון ּתֿפיסות ֿפַארשיידענע געזעסן אין

ּתֿפיסה,  רַאוויטשער דער אין — 1927 ֿפון

צו  ּפרּווו ַא ֿפַאר יָאר ֿפַארמישּפט14 אויף 8

ווַארשע.“ אין מלוכה16–בַאנק די בַארויבן15

[...]

פָֿארט צוריק ּתפֿיסה, פֿון בַאפֿרַײט ווערט [אורקע

שרַײבט ווַײטער.] און ווילנע קיין

ַא רושם17. געמַאכט הָאט בוך דָאס ערשטע

זיך און זשורנַאלן הָאבן צַײטונגען

ַא איז ווָאס נַאכַאלניק, אורקע גנֿב דעם וועגן ֿפונַאנדערגעשריבן

מען הָאט ריגע אין ליטערַאטור. ּפוילישער דער געשעעניש אין

דָארטן, אין דער אויך אויף רוסיש, און דָאס בוך איבערגעזעצט

נַאכט  איבער אורקע נַאכַאלניק איז הויּפטשטָאט, לעטלַאנדישער18

ביכער–מַארק. אויֿפן סענסַאציע ַא געווָארן

ווָארט. ָאבער הערן ַא געווָאלט ֿפון אים צַײטונגען הָאבן ערנסטע

[...] „שמָאנצעס19“. די ָאט נָאך געיָאגט ניט זיך הָאט אורקע

שטָאט,  רַאנד20 ֿפון אויֿפן הויז, הילצערן ַא אין געוווינט הָאט ער

הָאט  ער געשריבן. און הָאט ווַאלד, לעבן21 זַאקרעטער הַארט

הָאט  ער מתים22 ווָאס לעבעדיקע רָאמַאן דעם ֿפַארענדיקט דָארטן

„רּוי“23 הָאט  ּתֿפיסה. דער ֿפַארלַאג אין שרַײבן ָאנגעהויבן געהַאט

זיך ווידער  הָאט ּפרעסע די און אֿבן–טוֿב24 ַאן ווי אויסגעכַאּפט אים

ַא גנֿב ַא ֿפון געווָארן ס'איז ַאזוי ווי ֿפענָאמען, דעם וועגן צעשריבן

טַאלַאנט. ַאזַא מיט שרַײבער

די ֿפַארגעסן ניט אויך הָאט אורקע

בַײם בַאקומען הָאט ער ווָאס ַאדרעסן

ערשטן ּתֿפיסה. דעם ֿפון ַארויסגיין

דודס26  ָאּפגעשטַאט25 ער הָאט וויזיט

הָאט טעַאטער. יענער אין ייִדישן ֿפָאטער

ַארַײנֿפיר אויף ַא ֿפרַײען אים געגעבן

אויך  אים ֿפָארשטעלונגען27 און ַאלע

ייִדישע עטלעכע מיט צונויֿפגעֿפירט

איז טרעֿפענישן די ֿפון ָאבער שרַײבערס.

ֿפרַײנדשַאֿפט ניט ַארויס. נָאענטע קיין

הָאט ייִדיש, הַארטן ּפוילישן זַײן מיט

צווישן די גוט געֿפילט ניט זיך אורקע

ָאוונטן ליטערַארישע די ֿפון ליטווַאקעס28.

די ַארויס ַא ֿפַאראומערטער29. ער איז

און אינטערעסירט ניט אים הָאבן טעמעס

הָאבן ווילנער שרַײבערס מיט די שמועסן

נָאך הָאט דערצו ניט געקלעּפט30. זיך

עלטסטע די ֿפון ציטרָאן, שמואל31–לייב

ַאש32 הָאט  שלום ווי דעם, נָאך ַאז געזָאגט, שרַײבערס, ווילנער

מער איז גנבֿ, מָאטקע זַײן ייִדישער ליטערַאטור אין דער געברַאכט

ריכטונג. דער אין צוצוגעבן ווָאס ניטָא

דער אין ָארט קיין געֿפונען ניט אויך זיך הָאט נַאכַאלניק אורקע

הָאט ער וועמען מיט דער איינציקער „יונג–ווילנע“. שרַײבער–גרוּפע

ניט הָאט ווָאס קַאהַאן34, סיָאמקע געווען איז ֿפַארחֿברט33, יָא זיך

ליטערַאטור  וועגן למדנישע36 ווערטער הויך קיין מיט געווָארֿפן35

ווַײנרַײך, הָאט אורקען ַארַײנגעֿפירט צו מַאקס און קונסט. סיָאמקע

ער אינסטיטוט37, וויסנשַאֿפטלעכן ייִדישן ֿפונעם דירעקטָאר דער

דער ייִדישער  ווערטלעך–אוצר38 ֿפון דעם דָארטן זָאל בַארַײכערן

ַא ריי40  רשימה39 דער צוגעשריבן צו טַאקע ער אונטערוועלט. הָאט

[...] געווָארן41. ֿפַארֿפַאלן ווָאלטן ווָאס אויסדרוקן,

1. avrom 2. chantre/bard 3. pègre/underworld 4. Urke Nachalnik (nom de plume de/pen name of Yitskhok Farberowicz, 1897- 1940?) 
5. ganef voleur/thief, plur. גנֿבים ganovim 6. tfise prison 7. zikhroynes mémoires/memoirs 8. le monde juif/the Jewish world 9. dos-
sier/file 10. yitskhok 11. surnom/nickname 12. … soykher riche commerçant/wealthy merchant 13. baganvet a volé/robbed 14. far-
mishpet condamné/sentenced 15. braquer/rob 16. d’État/state 17. royshem impression 18. letton/Latvian 19. bêtises/nonsense 20. bor-
dure/edge 21. tout près/hard by 22. … meysim morts vivants/living dead 23. maison d’édition Roj/Roj publishing house 24. eyvn-tov 
joyau/gem 25. rendu/paid 26. dovids (Dovid est un garçon qu’il a connu en prison/Dovid is a boy he knew in prison) 27. spectacles/
shows 28. Juifs lituaniens/Lithuanian Jews 29. démoralisé/depressed 30. collés/didn’t work 31. shmuel 32. sholem Asch 33. farkha-
vert lié d’amitié/made friends 34. Shimshn Kahan (1905-1941) 35. ici ne se gargarisait pas/here didn’t spout 36. lamdo'nishe éru-
dits/learned 37. YIVO 38. …-oytser collection de dictons/collection of sayings 39. reshime liste/list 40. série/series 41. se seraient 
perdus/would have been lost.

פֿון דער און בַאזינגער2 פֿון ווילנע גרויסער דער געווען איז (2004-1918) ַאבֿרהם1 קַארּפינָאוויטש
ַא  זיך ווילנע געפֿינט מָאל געווען ַא געווען, דערציילונגען בוך אונטערוועלט3. אין זַײן ווילנער

מיט  גַאנץ ּפוילן איבער בַארימט איז געווָארן ווָאס ַא ייִדישן גנב5ֿ נַאכַאלניק4, אורקע וועגן טעקסט
ּפויליש, אויף געווען זענען זכרונות די זכרונות7. זַײנע ּתפֿיסה6 אין ָאנגעשריבן הָאט ער ווָאס דעם

ַא גרויסע געווָארן איז נַאכַאלניק אורקע ייִדיש און אויף איבערגעזעצט גיך זיי מע הָאט נָאר
גַאס8. ייִדישער דער אויף ּפערזענלעכקייט

d.r. קַארּפינָאוויטש ַאֿברהם

d.r. ווילנע אין גַאס ַא
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דער שרַײבער און די בַאנדיטן

בין חדר10, מַײן ֿפון טיר די אויֿפגעעֿפנט און [...] ַאהיים געקומען

דערזען דרַײ מָאדנע  הָאב : איך געווָארן11 ניֿבהל–ונשּתומם איך

ַארום זיך דרייען בַאקַאנטע ּפנימער13, נישט קיין ּפַארשוינען12,

מַײן ָאֿפן, איז שַאֿפע איז צעווָארֿפן, די בעט דָאס ליכט. מיט

מַײנע ּפַאּפירן, מַײנע שטוב, און מיטן ליגט אין טשעמָאדַאנטשיק14

דער ערד. זיך אויף ווַאלגערן16 ּכתֿבים15,

איך — טו ? דָא איר טוט ? ווָאס איר ווער זַײט ? דָאס איז — ווָאס

בלויער  ַא מיט און בָארד רויטער ַא מיט ייִד ַא בַײ איינעם, ֿפרעג ַא

אויף דער נָאז. ברָאדעווקע17

ָאן  רוֿפט זיך — ! נשמה18 די סַארוי אים לָאז סעמער, ַא אים זַײוו —

בלויער  דער מיט רויטן לשון20 צום משונה19–מָאדנע ַא אויף איינער

ברָאדעווקע.

ֿפַארשליסט ער ; ווָארט ַאנדערע דָאס נישט ענטֿפערט רויטער דער

שטיוול21 ַא גרויסן, ַא  ַארויס ֿפונעם שלעּפט און ָאן זיך בייגט טיר, די

מיר  מעסער מַאך23 מיטן ַא טוט און ַא קָאלָאדָאטש22–מעסער שַארֿפן,

ַא ּכישוף–מַאכער24. ווי און ַארָאּפ, צוריק, ַארויף און הין ּפנים איבערן

צו  ָאן רוֿפט זיך — ! היגע25 בַאנדיטן זַײנען ? מיר מיר זַײנען — ווער

בעלמע27 אויף  ַא מיט ייִד שווַארצער ַא חֿברה26, דער ֿפון איינער מיר

טוט ער  „בַאנדיטן“, ווָארט דָאס אויס און בשעת28 ער רעדט איין אויג,

ַא  ציין, ווי די מיט קריץ ַא מוראדיקן29 גלַאנץ און ַא אויג געזונטן מיטן

רוצח30.

יענער  ָאן זיך רוֿפט —  ! שעקענעס די בַײ לַײסטער ַא אים טו —

שּפרַאך. איבערגעקערטער31 זייער אויף

דער ֿפון דריטער דער אויס שרַײט — !! דענגי דַאווַאי33 ! דענגי32 —

מיך ָאן בַײ דער  כַאּפט און קול34, הייזעריק ַא מיט ייִד הויכער ַא חֿברה,

לולֿב37. ַא טרייסלט מיך ווי און קַאּפָאטע36 דער ֿפון לַאץ35

 ? געלט נעמען איר ווילט ? בַײ מיר איר — ווילט זָאג איך — — געלט

ֿפון געלט. הָאט מיך אויסגעהיט38 גָאט

לשון. זייער ַאלץ אויף ָאן יענער זיך רוֿפט — ! גַײלט —גָאז אים ַאז ער

די  — בעלמע. דער מיט ווָאס דער מיר צו מַאכט — — דו לַײגסט39 !

ַאנישט הָאסט, דו ווָאס געלט, גַאנצע דָאס זָאלסטו ָאּפגעבן מינוט

צו  אויף מינוט צוויי דיר שענקען מיר לעבן. ָאּפ40 מיטן זיך געזעגן —

ווידוי41... זָאגן אויף איין מינוט און זיך בַאטרַאכטן

מיר קַאטָאוועס43, מיט טרַײבט מע מיינען, ַאז זָאל נישט איך בכדי42 און

בַאווַײזט און ברָאדעווקע, דער מיט ווָאס רויטער, דער צו מיר צו גייט

ווי מָאל, עטלעכע ַאהער, און ַארָאּפ, ַאהין און ַארויף מעסער מיר מיטן

הלל44. צו סוּכות לולֿב מיטן מע מַאכט

בינדן אים מען לָאז ? לוגמס מיילענע די ווי איר, טיישט ווָאס —

זַײן אויף הייזעריקער דער ָאן זיך רוֿפט — ! סיף די מיט טהען די

: לשון אונדזער אויף און לָאזט אויס שּפרַאך ֿפַארשטעלטער

! בינדן אים לָאמיר ? שטריק45 די ערגעץ ווּו זַײנען —

ַאמער48, — איך. זָאג — ? זַײן47 מטריח זיך איר זָאלט למַאי46 —

עטלעכע די מיט דָאס בַײטעלע ֿפַארמעגן, ָאּפ מַײן גַאנץ אַײך נַאט

ַא בין ? איך מיר צו איר הָאט ווָאס ָאּפ. מיך לָאזט און קערבלעך49,

ייִנגלעך, צוויי מיט מיידלעך ֿפיר עין–הרע50, קיין קינדער, ֿפון טַאטע

קיין חודש51... ַאלט נישט נָאך איז דָאס קלענסטע

1. cette année/this year 2. sholem-aleykhem, pseud. de/of Sholem Rabinovitsh 3. est originaire de/comes from 4. kasri'levke 5. khey-
lek part/share 6. ganovim voleurs/thieves, sing. גנֿב ganef 7. gazlonim brigands/bandits, sing. גזלן gazlen 8. secret 9. de/of kasri'le-
vke 10. kheyder ici chambre/here room 11. nivl-venishto'ymem … stupéfait/amazed 12. types bizarres/strange-looking people 
13. pe'nemer visages/faces, sing. ּפנים ponem 14. valise 15. ksovim écrits/writings 16. sont éparpillés/are scattered 17. verrue/mole, wart 
18. neshome âme (les phrases en gras sont expliquées dans l’encadré p. 7)/soul (the sentences in bold are explained in the box p. 7) 
19. meshune étrange/strange 20. loshn langue/language 21. botte/boot 22. de cuisine/kitchen 23. agite/waves 24. kishef-… magicien/
magician 25. d’ici, du coin/local 26. khevre bande/gang 27. cataracte/cataract 28. besha's pendant que/while 29. mo'yredikn terri-
fiant/frightful 30. retseyekh assassin/murderer 31. inversé/inverted 32. argent (en russe)/money (in Russian) 33. donne (en russe)/give 
(in Russian) 34. … kol voix rauque/hoarse voice 35. revers/lapel 36. cafetan/kaftan 37. lulev branche de palmier que l’on secoue pen-
dant la fête de Soucot/palm branch shaken in a ceremony during Succoth 38. préservé/spared 39. tu mens/you’re lying 40. dis au revoir/
say goodbye 41. vide confession 42. bikhde'y pour que/so that 43. qu’ils plaisantent/that they’re joking 44. sukes … halel quand on 
chante des hymnes à la fête de Soucot/during Succoth when hymns are sung 45. cordes/ropes 46. lema'y pourquoi/why 47. matriekh 
… se donner de la peine/take the trouble 48. plutôt/what’s better 49. roubles/rubles 50. … eyn(h)ore que le mauvais œil soit écarté/no 

שלום– שרַײבער גרויסן פֿונעם געבוירן–טָאג דעם 150סטן מען הַײיָאר1 פַֿײערט
אוקרַײנע,  אין שטעטל קליין ַא ווָארָאנקע, שטַאמט3 פֿון ער .(1916-1859) עליכם2

שטעטל ייִדיש פֿיקטיוו זַײן ַא מָאדעל פַֿאר ווי געדינט שּפעטער ווָאס הָאט
בַאלד  ווי און ווערק. בַארימטע זַײנע פֿון פֿיל ַאזוי פֿון סצענע די ּכתרילעווקע4 —
זַײן אויך עס הָאט ייִדישע שטעטלעך ַאלע ווי ייִדיש שטעטל ַא איז ּכתרילעווקע

ּפַאסט  שּפרַאך, ווי עס געהיימע8 אייגענע זייער הָאבן זיי גזלנים7. און גנבֿים6 חלק5
? גנבֿים ווי ַאלע טַאקע זענען זיי צי גנבֿים, נָאר פַֿאר

בַאנדיטן ּכתרילעווקער9
שלום–עליכם פֿון

פֿרַאגמענטן
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זייער  אויף ַאנדערן איבער איינער מיטן זיך רעדן דרַײ בַאנדיטן ַאלע

בַײ מיר  ווָאס קערבלעך, עטלעכע די איבער ציילן גנֿבהשער52 שּפרַאך,

איך און ֿפרעגן מיך זיי אויֿפן צימבל53. מיך נעמען בַײטעלע, און אין

זיי. ענטֿפער

? ייִד54 ַא ווַאנען ֿפון —

יעהוּפעץ55. ֿפון —
שמכם ?56 — מה

שלום–עליכם57. —

? נָאמען עליכם–שלום58. ווי ַאזוי איז אַײער —

שלום–עליכם. —

אַײך ? מען רוֿפט ַאזוי ווי ֿפרעגן אַײך, עליכם–שלום . מיר —

טַאקע. מיך מען רוֿפט ַאזוי — שלום–עליכם —

? טועכץ60 אַײער איז ווָאס ! נָאמען טשודנער59 ַא —

שרַײבער. איך בין ַא —

? ּפרנסה61 אַײער טועכץ, איז אַײער ווָאס שמועסט, — מע

שרַײבער. איך בין ַא —

[...]

? שרַײבט איר ווָאס דערֿפַאר, צָאלט אַײך עּפעס — עמעצער

געוויינטלעך. —

[...]

גנֿביש  איינער אויף זיך ָאן רוֿפט בַײם גייזער ! — אים ַא ּפַאט טו —

לשון.

בעלמע, מיט דער ווָאס דער, מיר צו ? מַאכט זייגער איז אַײער ווּו —

? זייגער קיין נישט גָאר הָאט איר — קעשענעס. ַאלע מיר בַאזוכט און

זייגער, ַא  און דווקא62 ַא גוטן ַא זייגער, — זָאג איך — איך הָאב —

... יעהוּפעץ אין לָאמבַארד64 אין ער ֿפַארזעצט63 גילדענעם, איז

 [...] 

זייער  אויף איינער ָאן זיך רוֿפט — ! דער טַאוונכַאמער אים ּפַאכט —

אונדז !... מָארענַאם גלַײך מיט ַא ער איז לשון.

לָאזן זיך און בַאנדיטן די מיר צו מַאכן — ! נַאכט ַא גוטע —

איר זָאלט ַאוועק, גייט איר ַאז מָאל, ַאנדערע דָאס — גיין.

אייבערשטנס זיך אויֿפן ֿפַארלָאזן טיר, נישט די ֿפַארשליסן

גנֿבים... הָאט  ּכתרילעווקער ֿפון און אויֿפן יושר66 נסים65

אֿפשר68  אַײך הָאבן מיר ווָאס נישט, ֿפַאראיבל67 קיין

דערקוטשעט69.

[...]

evil eye 51. khoydesh mois/month 52. gne'yvisher de voleurs/
thieves’ 53. interroger/interrogate 54. D’où venez-vous ?/Where 
are you from? 55. nom d’une ville fictive/fictitious town 56. ma 
shmeykhem comment vous appelez-vous ?/what’s your name? 
57. sholem-aleykhem 58. aleykhem-sholem réponse à «Bon-
jour» (malentendu avec le nom de l’auteur)/reply to «How do you 
do» (pun on the author’s name) 59. étrange/strange 60. profession 
61. parnose gagne-pain/living 62. dafke même, pour tout dire/
indeed 63. en gage/pawned 64. mont de piété/pawnshop 65. ni-
sim miracles, sing. נס nes 66. yoysher sens de la justice/fair play 
67. sans rancune/don’t be offended 68. efsher peut-être/perhaps 
69. importuné/troubled.

1. sholem-aleykhems ganovim- … l’argot des voleurs de Sho-
lem-Aleykhem/thieves’ slang of Sholem-Aleykhem 2. smakh 
base/basis 3. inversé/inverted 4. kede'y pour que/so that  
5. e'mesdike véritable/real 6. neshome âme/soul 7. secoue/
shake out 8. poches/pockets 9. il ment/he’s lying 10. … goy-
lems plantés là comme des imbéciles/like a bump on a log  
11. tâtez-lui/tap him down 12. que le diable l’emporte !/may 
the devil take him !

גנבֿים–שּפרַאך1 שלום–עליכמס
ווָאס  „גנֿבים–שּפרַאך“ ַא ֿפון זַאצן ּפָאר דָא ַא זַײנען טעקסט אינעם

סמך2 ֿפון  געבויט אויֿפן איז עס אויסגעטרַאכט. שלום–עליכם הָאט

דערווַאקסענע  ּכדי4 די קינדער ניצן שּפרַאך ווָאס ֿפַארקערטער3

גנֿבים– אמתדיקע5 זען ווילט איר אויב ֿפַארשטיין. ניט זיי זָאלן

.3 ז' ַארטיקל אויף דעם שּפרַאך, לייענט

אים ַא מעסער = ווַײז סעמער ַא זַײוו אים
נשמה  די ַארויס אים לָאז די נשמה6 = סַארוי לָאז אים

בַײ די  טרייסל7 ַא = טו אים שעקענעס די בַײ לייסטער ַא אים טו
קעשענעס8

לַײגט9 ַאז ער אים = זָאג גַײלט גָאז אים ַאז ער

די ווי שטייט איר ווָאס = ? לוגמס מיילענע די ווי טיישט איר ווָאס

? גולמס10 ליימענע

די בינדן אים מען לָאז = סיף די מיט טהען די בינדן אים מען לָאז

די ֿפיס הענט מיט

זייגער בַײם טַאּפ11 ַא אים טו = גייזער בַײם אים ַא ּפַאט טו

! ווַאטן–מַאכער12 דער אים טַאוונכַאמער ! = כַאּפט דער אים ּפַאכט

גלַײך ַאן ָארעמַאן איז ער אונדז = מיט מָארענַאם גלַײך ַא ער איז

אונדז מיט
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

גרַײזן) זיבן (מיט נח
ניבָארסקי עטעלע פֿון

ניבָארסקי,  עטעלע גנבֿים1 ! מיט טָאן גָארניט צו טעקסט הָאט דָאזיקער דער
גַאנצע ַאלט איז זי מעׂשה3. ַא צוגעשיקט אונדז הָאט ירושלים2, אין וווינט ווָאס

ערשט  עטעלעס איז דָאס ַאז ניט מיינט ּפרעכטיקן4 ייִדיש. ַא רעדט און יָאר זיבן
אין דער ניו– 2008 דעצעמבער אין דעביוטירט הָאט זי : ווערק ליטערַאריש

ווערט ַארויסגעגעבן ווָאס ווַײטער, פַֿאר ייִדיש–לערנער, צַײטשריפֿט יָארקער
ַא  מעׂשהלע5 וועגן ָאנגעשריבן ַא זי דעמָאלט הָאט פָֿארווערטס. פֿונעם

עס ווַאנען פֿון עטעלע דערציילט מעׂשה הַײנטיקער דער אין ּתלמיד6. כעלעמער
אין ייִדיש ניצט ווָאס מע גרַײזן“7, זיבן מיט „נח אויסדרוק דער גענומען זיך הָאט

פַֿארגרַײזט8“. שטַארק „גָאר זָאגן צו

אָנהייבער ֿפאַר

קליינע, הָאבן קינדער, די די געהייסן נח. הָאט ער חכם9, ּתלמיד ַא ַא מָאל ַא געווען

ַא יָאר ַאלט און איז געווען נַײן קינאה12. נח צוליב סּתם11 „מוח10“, גערוֿפן אים

הָאט שוועסטער די אויך. ברודער ַא און שוועסטער ַא געהַאט הָאט ער ֿפרומער13.

הָאבן זיי ַאלט. יָאר זעקס געווען זענען זיי ברודער ָאדם15. און דער חווה14 געהייסן

: ַאזוי ָאט גרַײזן, זיבן מיט נח געשריבן הָאבן זיי און גוט שרַײבן געקענט נישט

נישט הָאט נח ערטער. ַאלע שול, ַאזוי אין קלַאס, ַאזוי אין אין ַאזוי „ניאָאייעך“.

זָאלן זיי ברידער, זַײנע געזָאגט הָאט ער גרַײזן. זיבן די מיט טָאן צו ווָאס געווּוסט

ַא טָאג ַאזוי הערן. ווילן נישט וויסן און ווילן נישט ָאבער זיי ס'ּפַאסט, ווי שרַײבן

איז ַאריבער ַא און ַאזוי ַא יָאר, נָאך אויך און גַאנצע ווָאך, און ַא ַא טָאג, און נָאך

 : קינדער טַאטעס די זָאגן די מָאל, ַאֿפילו16 הַײנט, סך ַא און הַײנט. צַײט, ביז סך

! גרַײזן זיבן נישט מיט און : „נח“, ַאזוי נח שרַײבט

[1 זייַט ֿפון [סוף

אֿפרים30 קַאגַאנָאווסקי  עיקר29 דער געשריבן

קנַאּפהייס  און משה31 דערציילונגען אין זַײנע

דער  „מקום“32 וועגן ּפָאעמע זַײן אין

ַאלטשטָאט. ווַארשעווער

ייִדישע קיין ווען חורבן33, דעם נָאך

איז מיזרח34–איירָאּפע אין אונטערוועלט

עטלעכע בַײ מען זעט געווען, ניט מער שוין

ֿפון בַאשרַײבונגען ווַארעמע גָאר שרַײבער

קַארּפינָאוויטש  ַאֿברהם35 גנֿבים. ַאמָאליקע די

זַײנע ֿפון עטלעכע ווידמעט (5 ז' (זעט

דָארטיקער דער ווילנע וועגן דערציילונגען

איר געהַאט זיך הָאט ווָאס אונטערוועלט,

און חווה37  ּפרינציּפן. און ּכֿבוד36 אייגענעם

גרויסער אין איר רָאזענֿפַארב שַאֿפט

פֿון בוים דער געטָא, לָאדזשער וועגן טרילָאגיע

גענגסטער איידעלן ֿפונעם געשטַאלט די לעבן,

שענסטע די צו געהערט ווָאס ווַאלענטינָא

ליטערַאטור. ייִדישער דער ֿפון ּפערסָאנַאזשן

29. ... iker surtout/mainly 30. efroim 
31. moyshe 32. mokem littéralt. lieu, sur-
nom yiddish de la vieille ville de Varsovie/
lit. place, Yiddish nickname for the Old 
City of Warsaw 33. khurbn Shoah 34. mi-
zrekh de l'Est/Eastern 35. avrom 36. ko-
ved honneur/honor 37. khave.

 [sof] fin/end

די אויף בילדער די

8-6 זענען  ,3 ,2 זז'

אילוסטרַאציעס

ריבַאק יׂשׂשכר ֿפון

מעׂשה דער צו

און „מיידעלע

d.r. .“גנֿבים

1. ganovim voleurs/thieves 2. yerusholaim Jérusalem 3. mayse 
histoire/story 4. magnifique/splendid 5. maysele petite histoire/
little story 6. ... talmid élève de Chelm/schoolboy from Chelm 
7. noyekh ... littéralt. "Noé avec sept fautes"/lit. "Noah with se-
ven errors" 8. entaché d'erreurs/full with errors 9. khokhem intel-
ligent 10. moyekh cerveau/brain 11. stam tout simplement/sim-
ply 12. kine jalousie/jealousy 13. religieux/pious 14. khave Eve 
15. odem Adam 16. afile même/even.

סוף


