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גרומבערג1 

1. Jean-Claude Grumberg 2. prix/prize 3. min sorte/sort 4. pièce/play 5. Vers toi, terre promise : tragédie dentaire/To You, Promised 
Land: Dental Tragedy 6. Zone libre/Free zone (the south of France, not occupied by German troops) 7. L'Atelier/The Workshop 8. per-
sonnages/characters 9. ombre/shadow 10. khurbm Shoah 11. dentiste/dentist 12. cendres/ashes 13. s'est enterrée/buried herself 14. em-
paré de/stole 15. oylem public/audience 16. e'mese vrai/real 17. afile même/even 18. sofkl-sof finalement/in the end 19. erets-
yisroel Israël 20. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 21. allusion à l'expression "pour moi c'est de l'hébreu"/allusion to a French 
expression, equivalent of "it's Greek to me" 22. kima't presque/nearly 23. kol voix/voice 24. keseyder toujours/always 25. mekhaber
auteur/author 26. scène/stage 27. Les Autres/The Others 28. est composé de/consists of 29. ... e'mesn à vrai dire/really 30. pièces d'un 
acte/one-act plays 31. mordant 32. moyre peur/fear 33. shaykhes rapport/relation 34. mi'eskeytn méchancetés/nastiness 35. fin d'un 
monde/a world's destruction 36. akhu'ts à part/aside from 37. scénarios 38. Amen 39. quoique, d'un autre côté/Yet, on the other hand 
40. déporté/deported 41. milkhome-… années de guerre/war years 42. à la campagne/in the country 43. Pleurnichard/Cry-baby.

זשַאן–קלָאד גרומבערג הָאט געווּונען דעם מָאליער גַאנצע זעקס מָאל, 

צו דיר, צוגעזָאגט לַאנד,  דָאס לעצטע מָאל אין 2009 ֿפַאר זַײן ּפיעסע4
די פֿרַײע זָאנע. ווי אין זַײנע בַארימטסטע ווערק, די פֿרַײע זָאנע. ווי אין זַײנע בַארימטסטע ווערק, די פֿרַײע זָאנע6 ַא ציין–טרַאגעדיע5

דער ווַארשטַאטאון דער ווַארשטַאטאון דער ווַארשטַאט7, ּפרּווון די העלדן8 צו לעבן ַאזוי ווי זיי קענען 

אינעם שָאטן9 ֿפון חורבן10. שַארל סּפָאדעק, ַא ציינדָאקטער11, און זַײן 

ֿפרוי קלַארַא הָאבן ֿפַארלוירן זייערע ביידע טעכטער אינעם חורבן. 

„ֿפון דער ערשטער איז געווָארן ַאש12, די צווייטע הָאט זיך ַאליין 

בַאגרָאבן13“ אין דעם מָאנַאסטיר ווּו זי איז געווען בַאהַאלטן. דערצו, 

הָאט ַא קָאלַאבָארַאטָאר בַײ זיי ֿפַארכַאּפט14 דעם קַאבינעט. ווי קען 

מען לעבן נָאך ַאזַא טרַאגעדיע ? ֿפרעגט זיך שַארל, און מיט אים דער 

גַאנצער עולם15. עס איז ַאן אמתע16 טרַאגעדיע ָאבער מען לַאכט ַא 

סך, ַאֿפילו17 ֿפון דעם ווָאס איז צום וויינען. שַארל און קלַארַא וועלן 

סוף–ּכל–סוף18 ַאוועקֿפָארן קיין ארץ–יׂשראל19. די ווּונדן ֿפונעם חורבן 
זַײנען נָאך נישט ֿפַארהיילט ָאבער זיי ּפרּווון ַאנטלויֿפן... „עֿבריּת20

איז ֿפַאר מיר ווי העברעיִש21“ זָאגט שַארל צו קלַארַא אויף דער שיף 
ווָאס ֿפירט זיי קיין ארץ–יׂשראל און ַאֿפילו ווען זיי זַײנען ּכמעט22

דער ערשטער איז ַא פֿרַאנצייזישער דרַאמַאטורג, בַארימט אויף דער גַאנצער וועלט. 
דער צווייטער איז אויך ַא פֿרַאנצייזישער דרַאמַאטורג ווָאס ווערט פֿון יָאר צו יָאר מער 
בַאקַאנט און מער ּפָאּפולער. דער ערשטער איז געווָארן ַא סימבָאל פֿונעם פֿרַאנצייזישן 

טעַאטער. זָאלן די נישט פֿרַאנצייזישע וויסן ַאז פֿון אים הָאט מען געמַאכט ַא קליינע 
סטַאטוע ווָאס איז געווָארן די העכסטע ּפרעמיע2 פַֿאר טעַאטער–מענטשן : דער 

„מָאליער“, ַא מין3 „ָאסקַאר“.

ָאנגעקומען ֿפילט מען ַאז זיי וועלן קיין מָאל ניט געֿפינען דָאס 

צוגעזָאגטע לַאנד. איינער ֿפון די העלדן זָאגט : „די גַאנצע 

וועלט וויל בעסער לַאכן ווי וויינען“ און מע ֿפַארשטייט ַאז 

דָאס איז דָאס קול23 ווָאס ֿפירט ּכסדר24 דעם מחבר25.

די ּפיעסע הָאט מען געשּפילט אין ּפַאריז ביז נָאוועמבער 

2009 און אין דער זעלבער צַײט הָאט מען געשטעלט אויף 

דער בינע26 ַא צווייט ווערק ֿפון גרומבערג מיטן טיטל 

די ַאנדערע27. דָאס בַאשטייט28 אין דער אמתן29 ֿפון דרַײ 

איין–ַאקטערס30 מיט ַא בַײסיקן31 הומָאר. ַאלע דרַײ, ווָאס 

דער מחבר הָאט געשַאֿפן אין די זיבעציקער יָארן, ווַײזן ווי 

ַאזוי מורא32 און נַארישקייט ֿפירן צו ֿפַײנדשַאֿפט ַאנטקעגן 

די ַאנדערע. ביידע סּפעקטַאקלען צוזַאמען קענען סוגערירן ַא מין 

שַײכות33 צווישן די קליינע מיאוסקייטן34 ֿפון טָאג–טעגלעכן לעבן און 

ַא וועלט–אונטערגַאנג35.

ַאחוץ36 די דָאזיקע ּפיעסעס הָאט גרומבערג געשַאֿפן נָאך ַא 20
ַאמען, צום בַײשּפיל ַאמען, צום בַײשּפיל ַאמען38 ַאנדערע, ווי אויך דיַאלָאגן און ֿפילם–סצענַארן37

(צוזַאמען מיט קָאסטַא–גַאוורַאס) און עטלעכע ּפיעסעס ֿפַאר קינדער.

זעט אויס ַאז גרומבערג הָאט נָאר געהַאט איין איינציקן שלעכטן 

אַײנֿפַאל אין זַײן קַאריערע — געבוירן צו ווערן אין ּפַאריז אין 1939. 

כָאטש צוריקגערעדט39… זַײן טַאטע ווערט ֿפַארשיקט40 אין 1942 און 

ער מיט זַײן ברודער לעבן איבער די מלחמה–יָארן41 בַאהַאלטן אויֿפן 

דָארף42 אין דער ֿפרַײער זָאנע… ַאזַא ָאנהייב הָאט אים טַאקע ַא סך 

אינסּפירירט.

ַאן ָאֿפטע ֿפרַאגע : ַאז ַא מחבר איז בַארימט מיט זַײן הומָאר, מיינט עס 

ַאז ער איז ַא הומָאריסט ֿפון קינדווַײז ָאן ? נישט ַאלע מָאל. אין מַארץ 

2010 וועט ַארויסגיין ַא שטיקל אויטָאביָאגרַאֿפיע ֿפון גרומבערגס 

קינדער–יָארן, וויינער43. נו, מעג מען דָאך נָאך הָאֿפן...

D.R.
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שוין אין 1928 הָאט מען ָאנגעהויבן שַאֿפן ַאזַא געגנט. ס'איז 

ַארויסגעקומען ֿפון סטַאלינס נַאציָאנַאלֹיטעטן–אידעָאלָאגיע, 

לויט וועלכער ַא ֿפָאלק אין רַאטן–ֿפַארבַאנד הָאט געמוזט הָאבן 

ַא טעריטָאריע. אויב ייִדן זַײנען ַא ֿפָאלק דַארף מען זיי געבן ַא 

טעריטָאריע. הינטער דער אידעע זַײנען געלעגן ַא ּפָאר וויכטיקע 

סיבות6. די סָאוועטישע מַאכט הָאט געווָאלט דערווַײטערן ייִדן אי 

ֿפון רעליגיע אי ֿפון ציוניזם7. ַא צווייטער ציל8 איז געווען ַאז זיי 

זָאלן ווערן „ּפרָאדוקטיוו“, דָאס הייסט,  ֿפַארלָאזן הַאנדל9 און 

זייערע טרַאדיציָאנעלע מלָאכות10, און זיך ַארַײנטָאן דער עיקר11 אין 

ערדַארבעט. דריטנס הָאט מען געווָאלט ַאנטוויקלען12 דעם מיזרחדיקן 

טייל ֿפון לַאנד, און ַאזַא ָארט ווי בירָאבידזשַאן הָאט זייער גוט 

געּפַאסט דערצו. ַא ייִדיש לַאנד ווַײט ֿפונעם ַאלטן ּתחום–המושֿב13, 

ווּו די נַאציָאנַאלע שּפרַאך איז ייִדיש און די רעליגיע איז אין גַאנצן 

ָאּפגעמעקט14, ווָאלט געגעבן ייִדן ַא סָארט נַאציָאנַאלע אידענטיטעט, 

נָאר אונטערן קָאנטרָאל ֿפון דער סָאוועטישער מַאכט. ַאזוי איז געבוירן 

געווָארן די ייִדישע אויטָאנָאמע געגנט בירָאבידזשַאן.

אין ָאנהייב הָאט דָאס נַײע לַאנד (מיט דער הילף ֿפון ַא שטַארקער 

ּפרָאּפַאגַאנדע) צוגעצויגן15 ַא סך ייִדן, ניט נָאר ֿפון רַאטן–ֿפַארבַאנד 

נָאר אויך ֿפון מערֿב16–איירָאּפע און ַאמעריקע. ַא סך ֿפון די 

אימיגרַאנטן זענען געווען איבערגעגעבענע17 קָאמוניסטן, ווָאס 

הָאבן געווָאלט אויֿפבויען די סָאוועטישע ייִדישע מדינה18. ָאבער די 

לעבנס–בַאדינגונגען19 זענען געווען שרעקלעך — קעלט און ֿפרָאסט אין 

ווינטער, היץ און מָאסקיטן אין זומער, גָארנישט צוגעגרייט ֿפַאר די 

דָאס צוגעזָאגטע לַאנד1 ?

1. la terre promise/promised land 2. Union soviétique/Soviet Union 3. … mizrekh Extrême-Orient/Far East 4. frontière/border 5. ri-
vières/rivers 6. sibes raisons/reasons 7. tsienizm sionisme/Zionism 8. but/aim 9. commerce 10. melokhes métiers/trades 11. der iker
surtout/mainly 12. développer/develop 13. tkhum-hamoyshev zone de résidence/pale of settlement 14. effacé/erased 15. attiré/attracted 
16. mayrev occidental/western 17. dévoués/devoted 18. medine État/state 19. conditions 

בירָאבידזשַאן איז דער נָאמען פֿון דער סָאוועטישער 
טעריטָאריע ווּו מע הָאט אין 1934 געגרינדט ַא היימלַאנד פַֿאר 

ייִדן אין רַאטן–פַֿארבַאנד2. זי געפֿינט זיך אין ווַײטן מיזרח3, 
נָאענט צו דער כינעזישער גרענעץ4, צווישן די טַײכן5 בירע און 
בידזשַאן (פֿון וועלכע מע הָאט גענומען דעם נָאמען) און לעבן 

דעם טַײך ַאמור, ווָאס איז די גרענעץ מיט כינע.

בילדער ֿפון 

בירָאבידזשַאן ֿפון 

ֿפַאר דער מלחמה 

און ַא מַאּפע ֿפון 

דער אויטָאנָאמער 

ייִדישער געגנט.  

ביראָבידזשאַן

[סוף זייַט 8]
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ֿפון בירָאבידזשַאן קיין וולַאדיווָאסטָאק לענג 

אויס דעם טַײך4 ַאמור בין איך געֿפָארן מיט דער 

בַאן נומער 5. איינע ֿפון די שענסטע בַאנען ֿפון 

רוסלַאנד, ווָאס הייסט „רָאסיַא“. אויב דו קריגסט 

ַא בילעט ֿפַאר דער בַאן נומער 58 ָאדער 350, 

געֿפינסטו זיך אין ַאן ַאלטיטשקן, מיאוסן5 ווַאגָאן. די 

בַאן מיט דעם העכסטן נומער איז טַאקע די מיאוסטע. ַאזוי 

איז עס. דער נומער 5 איז ַא מזלדיקער6, אויך אין רוסלַאנד. נָאר ֿפַאר 

דער בַאן, מיין איך.

איך וועל דָא ניט דערציילן די סָאוועטישע געשיכטע ֿפון דער 

טעריטָאריע, איך וועל נָאר דערציילן ַא 

ּפָאר אַײנדרוקן ֿפון מַײן ריזיקער7 רַײזע ביז 

בירָאבידזשַאן און וולַאדיווָאסטָאק.

ווָאס איז בירָאבידזשַאן ? ַא ייִדישע געגנט ? לויטן 

אויסזען8 קען מען זָאגן ַאז יָא : די נעמען ֿפון די 

הויּפט–געבַײדעס און גַאסן זענען ָאנגעשריבן אויף 

ייִדיש, מיט ייִדישע אותיות9, און אויף רוסיש. 

כָאטש10 די שיינע און גרינע הויּפטגַאס הייסט 

שלום–עליכם11, לעבן הַײנט נָאר צוויי ּפרָאצענט 

ייִדן אין בירָאבידזשַאנער „ָאבלַאסט“12. די ייִדישע 

שּפרַאך איז הַײנט ָאּפגעמעקט13 ֿפון ַאלעמענס 

זּכרון14. איך הָאב גערעדט ייִדיש נָאר מיט די 

מָאסקיטן ווָאס זשומען15 געֿפערלעך בַײ נַאכט, און 

מיט דרַײ ָאדער ֿפיר עלטערע מענטשן ווָאס הָאבן 

נישט ֿפַארגעסן מַאמע–לשון16.

מיר הָאבן געשמועסט אין דעם ייִדישן צענטער 

„ֿפרייד“ לעבן דער נַײער שול17. ערֿב רָאש–

השנה18 הָאב איך געווָאלט בַאגריסן דעם רֿב19, 

ָאבער די שול איז געווען ֿפַארמַאכט. דער רֿב איז ַאוועקגעֿפָארן קיין 

יׂשראל20, די רביצין21 גייט צום זיבעטן מָאל צו קינד22, הָאט מען מיר 

געזָאגט. אינעם זעלבן בנין23 איז דָא ַא קינדער–גָארטן, דָאס שטייט 

געשריבן אויף ייִדיש. איך מיין ַאז די רביצין ַארבעט זייער שווער 

ּכדי24 צו בַאזעצן דעם קינדער–גָארטן, ווַײל קיין שום25 קינדער הָאב 

איך דָארטן ניט געזען.

איך הָאב זיך געטרָאֿפן מיט סטודענטן ֿפון אויסלענדישע שּפרַאכן אין 

65 אַײנוווינערס.  דער ַאקַאדעמיע ֿפון בירָאבידזשַאן, ַא שטָאט ֿפון 000

ייִדישע לימודים26 זענען דָא אומזיסט27, און נָאר די ָארעמע סטודענטן 

1. (fleuve) Amour/Amur (River), allusion to "amour" (love) in French 2. (la ville de/the city of) Khabarovsk 3. rokhl 4. fleuve, rivière/
river 5. mi'esn laid/ugly 6. ma'zldiker de chance/lucky 7. immense 8. selon les apparences/apparently 9. oysyes lettres/letters 10. bien 
que/although 11. sholem-aleykhem 12. région (en russe/in Russian) 13. effacé/erased 14. zikorn mémoire/memory 15. bourdonnent/
buzz 16. …-loshn yiddish 17. ici/here synagogue 18. erev rosheshone à la veille du nouvel an juif/eve of Jewish New Year 19. rov
rabbin/rabbi 20. yisroel Israël 21. re'betsn femme du rabbin/rabbi’s wife 22. גיין צו קינד enfanter/give birth 23. binyen bâtiment/buil-
ding 24. kede'y afin de/in order to 25. aucun/none at all 26. limudim études/studies 27. gratuits/free 28. anniversaire/anniversary 
29. melukhe-… gens du gouvernement/government officials 30. brouhaha 31. chercheuse en histoire/history researcher 32. milkhome
guerre/war 33. afile même/even 34. kholem rêve/dream 35. fervent 36. mishpokhe famille/family 37. lehavdil passez-moi la compa-
raison/may it not be uttered in the same breath 38. maskim d’accord/in agreement 39. … sof finalement/finally 40. goyrl destin/fate 
41. destiné/fated 

בירָאבידזשַאן מַײן „ַאמור1“
(כַאבַארָאווסק2, דעם 17טן סעּפטעמבער 2009)

ֿפון רחל3 קַאמעלגַארן

קלַײבן אויס די ייִדישע שּפרַאך. 

איך בין געקומען אין בירָאבידזשַאן אויף 

דעם ייִדישן ֿפעסטיווַאל און דעם 75סטן 

יוביליי28 ֿפון דער שַאֿפונג ֿפון דער ייִדישער 

טעריטָאריע. אין ַא ריזיקן קָאנצערטן–זַאל 

הָאט מען ָארגַאניזירט ֿפַײערונגען און 

קָאנֿפערענצן. מלוכה–לַײט29, דער רֿב ֿפון 

מָאסקווע, ּפָאליציי, ַאן ַאהין–און–צוריק 

ֿפון לימוזינען — ס'איז געווען ַא גרויסער 

טַארַארַאם30 אין דער גַאנצער שטָאט.

ַא געשיכטע–ֿפָארשערין31 ֿפון כַאבַארָאווסקער 

אוניווערסיטעט הָאט געהַאלטן ַא רעֿפערַאט 

וועגן די מָאטיווַאציעס ֿפון אימיגרַאנטן ווָאס 

זענען דעמָאלט געקומען ֿפון ַאלע לענדער קיין 
בירָאבידזשַאן, ֿפַאר דער מלחמה32 און ַאֿפילו33

נָאך דער מלחמה. און דָאס איז ּפונקט געווען מַײן טַאטנס חלום34. 

ַא ֿפַארברענטער35 קָאמוניסט איז ער געווען. ַארום 1937 הָאט ער 

בַאשלָאסן ַאוועקצוֿפָארן מיט דער גַאנצער משּפחה36 קיין רוסלַאנד. די 

ָאנקומענדיקע וועלט–מלחמה, סטַאלין און, להֿבדיל37, די מַאמע — נישט 

ַאזוי מסּכים38 זיך ַאהינצושלעּפן מיט דרַײ קינדער — הָאבן בַאשלָאסן 

ַאנדערש. צום סוף39 זענען מיר געבליבן אין ֿפרַאנקרַײך. ַא מזלדיקער 

גורל40 איז אונדז געווען בַאשערט41. איך קען זיך ֿפָארשטעלן ווָאס 

ֿפַאר ַא לעבן ווָאלט איך געהַאט דָא אין בירָאבידזשַאן, ווען איך 

[סוף זייַט 8]

בירָאבידזשַאן הַײנט צו טָאג. 

רעכטס : דער סימבָאל ֿפון 

בירָאבידזשַאן. אונטן : ַא 

בוך אויף רוסיש „לחיים, 

  D.R .(2007) “בירָאבידזשַאן
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דער מענטש פֿון בירָאבידזשַאן 

ֿפָארן קיין ניו–יָארק און זיך בַאקענען מיט בירָאבידזשַאן — זעט אויס 

ַא מָאדנע1 זַאך, נָאר ַאזוי איז טַאקע געשען. דעם לעצטן זומער הָאט 

דער רַײזע–ביורָא ווַאליזקע2 אונדז געֿפירט אויף ַא בַאזוך אינעם 

ַארבעטער–רינג3 בית–עולם4, און זייער וועגווַײזער5 איז געווען ניקָאלַײ 

בָארָאדולין, ַא געבוירענער אין בירָאבידזשַאן. אינעם אויטָאבוס אויֿפן 

וועג צום בית–עולם הָאט ער דערציילט זַײן לעבנס–געשיכטע. 

ניקָאלַײ (קָאליַא) בָארָאדולין איז געבוירן געווָארן אין 1961

אין בירָאבידזשַאן. הַײנט לעבט ער אין ניו–יָארק און ַארבעט ווי 

דערציִונגס6–דירעקטָאר בַײם ַארבעטער–רינג. ָאט הערט ווי ער ַאליין 

דערציילט דעם אינצידענט ווָאס הָאט איבערגעקערט7 זַײן לעבן : 

„אין ַא העלן טָאג אין סעּפטעמבער 1989 הָאב איך מיר שּפַאצירט 

אויף בירָאבידזשַאנער הויּפטגַאס (ווָאס הייסט אויֿפן נָאמען ֿפון 

שלום–עליכם8), און הָאב זיך בַאגעגנט מיט ַא בַאקַאנטן, וועלכער הָאט 

מיר געווּונטשן (אויף רוסיש ַאוודאי9) ַא גוט יום–טוֿב10. ווָאס ֿפַאר ַא 

יום–טוֿב ? ֿפרעג איך. ער קוקט אויף מיר ֿפַארחידושט11. דו ווייסט 

ניט ַאז הַײנט איז ַא ייִדישער יום–טוֿב ? הַײנט איז דָאך רָאש–השנה12 ! 

ווָאס איז רָאש–השנה ? דָאס הָאט אים אויסגעזען אומגלייבלעך13. ָאט 

בין איך, ַא ייִד (מיטן ווָארט „יעוורעי“ — ייִד — ֿפַארשריבן אין מַײן 

סָאוועטישן ּפַאס14 !), 28 יָאר ַאלט, ַא געבילדעטער15, ווָאס קען דרַײ 

שּפרַאכן (רוסיש, דַײטש און ענגליש), הָאב זיך דעמָאלט געלערנט 

ייִדיש און הָאב שוין ָאנגעהויבן ַארבעטן ווי ַא ייִדיש–לערער — און ניט 

געקוקט אויף דעם16 הָאב איך קיין מָאל ניט געהערט דָאס ווָארט רָאש–

השנה, גָארנישט געווּוסט ֿפון ּפורים17, סוּכות18 ָאדער בר–מיצווה19“. 

ער הָאט געווּוסט ַאז ווען די בָאבע בַאקט מצות20 איין מָאל אין יָאר איז 

עס לּכֿבוד21 ַא יום–טוֿב ווָאס הייסט ּפסח22, ָאבער די סיבה23 דערֿפון 

איז אים געווען אומבַאקַאנט. די בָאבע הָאט נישט דערקלערט און 

ער הָאט נישט געֿפרעגט —  ווי ער זָאגט, „נישט געשטעלט קיין איין 

קשיא24, שוין ָאּפגערעדט25 ֿפון ֿפיר26 !“. דער עּפיזָאד מיט רָאש–השנה 

איז ֿפַאר אים געווען ַאן אמתע ַאנטּפלעקונג27.

אינעם זעלבן יָאר הָאט ער זיך בַאקענט מיט בערנַארד חסיד28, ַא 

ּפרָאֿפעסָאר ֿפון רוסישער ליטערַאטור אין ַאמעריקע וועמען עס 

איז גערָאטן29, נָאך יָארן לַאנגע ָאנשטרענגונגען, צו קומען אין 

בירָאבידזשַאן, און הָאט זיך דָארטן ֿפַארנומען מיט ֿפַארבעסערן די 

ייִדישע לימודים30. דָאס איז געווען אין די יָארן ֿפון ּפערעסטרויקַא 

און ס'הָאט זיך ָאנגעהויבן ַא שטיקל אויֿפבלי31 אינעם ייִדישן לעבן. 

מע הָאט געקענט הערן ייִדישע לידער אויף דער רַאדיָא און קויֿפן 

געֿפילטע ֿפיש אין די קרָאמען. די ייִדיש–שטודיעס זענען געווַאקסן, 

און קָאליַא הָאט געהַאט די געלעגנהייט צו ֿפָארן קיין מָאסקווע אויף ַא 

לערער–סעמינַאר. שּפעטער איז ער געֿפָארן קיין ניו–יָארק צו שטודירן 

אין קָאלָאמביע–אוניווערסיטעט. קויֿפן די ַאוויָאן–בילעטן איז ניט 

געווען קיין קלייניקייט32 : ער הָאט געמוזט ֿפליִען ֿפון בירָאבידזשַאן 

קיין מָאסקווע און זיך ווענדן33 ּפערזענלעך צו די הויכע סֿפערן אין 

ַאוויַאציע–מיניסטעריום.

זינט 1992 וווינט ער אין ניו–יָארק. די יָארן ווָאס ער הָאט געַארבעט 

אין ייִווָא הָאבן אים געגעבן די מעגלעכקייט אויסצוגעֿפינען ַא סך 

אינֿפָארמַאציעס וועגן זַײן אייגענער משּפחה34. און ער הָאט זיך אויך 

דערווּוסט מער וועגן דער אמתער געשיכטע ֿפון בירָאבידזשַאן ווי אין 

די ַאלע יָארן ווָאס ער הָאט דָארט ַאליין געלעבט.

1. étrange/strange 2. Association Valiske (www.valiske.com) 3. Cercle des travailleurs/Workmen's Circle 4. beys-oylem cimetière/ce-
metery 5. guide 6. pédagogique/educational 7. bouleversé/changed  8. sholem-aleykhem 9. avade bien sûr/of course 10. yontef fête/
holiday 11. farkhidesht étonné/amazed 12. rosheshone nouvel an juif/Jewish New Year 13. incroyable/unbelievable 14. passeport/
passport 15. instruit/educated 16.malgré cela/regardless of that 17. purim fête de Pourim/feast of Purim 18. sukes fête de Soukkot/feast 
of Sukkoth 19. bar-mitsve célébration de la maturité religieuse à l'âge de 13 ans/a boy's religious coming of age at 13 years 20. mat-
ses pain azyme/unleavened bread 21. lekoved en l'honneur de/in honor of 22. peysekh Pâque juive/Passover 23. sibe raison/reason 
24. kashe question 25. encore moins/let alone 26. allusion aux 4 questions rituelles posées pendant le repas de la Pâque/allusion to the 
4 ritual questions asked during the Passover meal 27. e'mese … véritable révélation/true revelation 28. khosid Bernard Choseed 29. a 
réussi/succeeded 30. limudim études/studies 31. renouveau/revival 32. ce n'était pas rien/no small thing 33. s'adresser/apply 34. mish-
pokhe famille/family.

בירָאבידזשַאן הַײנט צו 

טָאג. רעכטס : ניקָאלַײ 

בָארָאדולין אין ניו–יָארק, 

אויֿפן ַארבעטער–רינג 

  D.R .בית–עולם
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ּפרעמיעס3 זענען דָא אומעטום אויף דער וועלט, ָאבער נָאר אין 

ֿפרַאנקרַײך הָאט מען געשַאֿפן ַא ּפרעמיע ֿפַאר געביין4 : און דָאס רוֿפט 

מען „ּפַאנטעָאניזַאציע“. דָאס הייסט ַאז די רעגירונג קלַײבט אויס דָאס 

געביין ֿפון איינעם ֿפון די גדולים5 (אפֿשר6 וועט דער קומענדיקער זַײן 

דער שרַײבער ַאלבערט קַאמי7), מען שלעּפט אים ַארויס ֿפון קֿבר8 און 

מען ֿפירט אים אין ּפַאנטעָאן, איינער ֿפון די בַארימטסטע מָאנומענטן אין 

ּפַאריז. צי איז טַאקע ֿפַארַאן ַאן אייביקע רו ?

צו ערשט איז דער ּפַאנטעָאן געווען ַא קלויסטער9 ווָאס דער קעניג לויִ 

דער 15טער הָאט געהייסן בויען דעם ַארכיטעקט סופֿלָא10. ער הָאט אים 

געווידמעט11 דער הייליקער זשענעוויעוו12. בשעת13 דער רעווָאלוציע 

הָאט מען באַשטימט ַאז דער מָאנומענט וועט ווערן ַא מַאווזָאליי14 

ֿפַאר גרויסע ּפערזענלעכקייטן, ַא „טעמּפל ֿפון ֿפָאטערלַאנד“ און מען 

הָאט עס ָאנגערוֿפן „ֿפרַאנצייזישער ּפַאנטעָאן“ — שַאֿפנדיק דערמיט 

ַא וועלטלעכע15 רעליגיע. אויֿפן ֿפרָאנטָאן16 שטייט : „צו די גדולים 

— דָאס דַאנקבַארע17 ֿפָאטערלַאנד“. ווען נַאּפָאלעָאן דער ערשטער הָאט 

געהערשט איז עס געווָארן אי ַא קלויסטער אי ַא מַאווזָאליי. נָאך אים 

הָאט מען זיך געווַאקלט18 צווישן ביידע ביז 1885 — די צַײט ֿפון דער 

דריטער רעּפובליק  — ווען מע הָאט ַארַײנגעֿפירט וויקטָאר הוגָאס19 

געביין. ֿפון דעמָאלט ָאן איז דער ּפַאנטעָאן נָאר ַא מַאווזָאליי.

אינעם מָאנומענט זענען אויך דָא, ַאחוץ20 די קֿברים, ַא טויזנט 

אַײנגעקריצטע21 נעמען : ֿפון ֿפילָאזָאֿפן, שרַײבער אומגעקומענע „אויף 

קידוש–הֿפרַאנקרַײך22“, ֿפַארשיידענע ּפערזענלעכקייטן ווָאס הָאבן זיך 

אויסגעצייכנט23 אין דער געשיכטע ֿפון ֿפרַאנקרַײך צוליב זייערע קַאמֿפן 

און אידעען.

ווער איז דער בעל–הבית24 איבער ּפַאנטעָאניזַאציע ? בשעת דער 

רעווָאלוציע באַשטימט דָאס די קָאנסטיטוציָאנעלע ֿפַארזַאמלונג. דערנָאך 

באַשליסט נַאּפָאלעָאן ַאליין. אונטער דער דריטער רעּפובליק (1870 

— 1940) : די דעּפוטַאטן. און איצט (אין דער ֿפינֿפטער רעּפובליק) 

— דער ּפרעזידענט ווָאס הָאט ֿפַאקטיש נישט קיין אמתע25 רעכט דערצו. 

דער ערשטער ּפרַײז ֿפַאר ּפַאנטעָאניזַאציע (איר קענט בַאמערקן ַאז די 

ּפרעמיע–מַאניע איז ַאן ָאנשטעקנדיקע26 קרַאנקהייט) קומט ביז ַאהער 

נַאּפָאלעָאנען : 43 נעמען, צווישן זיי צום מיינסטן ּפָאליטיקער, ָאֿפיצירן 

ווָאס הָאבן געקעמֿפט ֿפַאר אים, און אויך מענטשן ווָאס הָאבן באמת27 

אויֿפגעטָאן עּפעס וויכטיקס ֿפַארן לַאנד און די בירגערס, צום בַײשּפיל די 

באַשַאפֿערס ֿפונעם ציווילן קָאדעקס28, און ֿפונעם „טָאלערַאנץ–עדיקט29“ 

וועגן רעליגיע–רעכט. דער שטרענגסטער זשורי איז געווען דער 

1. Panthéon 2. dieux/gods 3. prix, récompenses/prizes, awards 4. ossements/bones 5. gdoylim grands hommes/great men 6. efsher
peut-être/perhaps 7. Albert Camus 8. keyver tombe/tomb, plur. קֿברים kvorim 9. église/church 10. Germain Soufflot 11. consacré/dedi-
cated 12. sainte Geneviève/St. Genevieve 13. besha's pendant /during 14. mausolée/mausoleum 15. laïque/secular 16. fronton/pediment 
17. reconnaisant/grateful 18. hésité/hesitated 19. de Victor Hugo/Victor Hugo's 20. akhu'ts à part/aside from 21. gravés/engraved 
22. kidesh-hafrankraykh morts pour la France/died for France (en référence à/in reference to קידוש–השם kidesh-hashe'm, sanctifi-
cation du Nom/Sanctification of the Name) 23. illustrés/distinguished themselves 24. balebo's patron/boss 25. e'mese véritables/real 
26. contagieux/contagious 27. beemes vraiment/really 28. code civil/civil code 29. édit de Tolérance/Edict of Tolerance 30. élu/elected 
31. accusés de trahison/accused of treason 32. berosh … melukhe chef d'État/heads of State 33. … meshekh … en l'espace de/in the 
course of 34. besha's … alors que/whereas 35. pas moins de/no less than 36. De Gaulle 37. de plus en plus/more and more 38. Jean 
Moulin 39. Résistance 40. koved honneur/honor 41. ne serait-ce que/at least 42. … neshome-yeseyre se procurer un supplément 
d'âme/acquire an additional soul 43. à l'envers/reverse 44. ma'zldik chanceux/fortunate 45. Alexandre Dumas 46. mishpokhe famille/
family 47. d'Artagnan 48. audacieux/bold 49. séduisant/attractive. 

רעווָאלוציע–קָאמיטעט ווָאס הָאט נָאר אויסגעוויילט30 6 מענטשן און 

שּפעטער ַארויסגעווָארֿפן 3 ֿפון זיי, באַשולדיקטע אין ֿפַאררַאט31 ! נישט 

נָאר לעבעדיקע קעּפ הָאט מען דעמָאלט ָאּפגעהַאקט ! מע בַאמערקט אויך 

ַאז דעּפוטַאטן זַײנען ווייניקער ֿפַאראינטערעסירט אין ּפַאנטעָאניזַאציע 

ווי די, ווָאס זענען בראָש ֿפון דער מלוכה32. אין די צַײטן ֿפון דער 

דריטער רעּפובליק הָאט מען אויסגעוויילט נָאר 12 מענטשן אין משך 

ֿפון33 50 יָאר (ַארַײנגערעכנט 4 מיט ַא מָאל אין 1889 צו די הונדערט 

יָאר רעווָאלוציע), בשעת ווען34 די ֿפַארשיידענע ּפרעזידענטן הָאבן 

אויסגעקליבן ַאזש35 9 אין די לעצטע 19 יָאר. 

זינט דע גָאלן36 איז די ּפַאנטעָאניזַאציע געווָארן ווָאס ַא מָאל37 מער 

סימבָאליש. מיט זשַאן מולען38, דער הייליקער העלד ֿפון ווידערשטַאנד39 

קעגן די נַאציס, „קומען ַארַײן“ אין ּפַאנטעָאן אין 1964 גַאנץ ֿפרַאנקרַײך. 

דָאס „דַאנקבַארע ֿפָאטערלַאנד“ צוזַאמען מיטן ּפרעזידענט געניסן 

ֿפונעם ּכֿבוד40 ּפונקט ַאזוי ווי זשַאן מולען. ֿפון דעמָאלט ָאן וועט יעדער 

ּפרעזידענט הָאבן כָאטש41 איין געביין ֿפון וועלכן ער וועט שעּפן ַא 

נשמה–יתירה42. ַא מין קַאּפויערדיקער43 ווַאמּפיריזם. דער לעצטער 

מזלדיק44 אויסגעוויילטער איז געווען אין 2003 (די צַײטן ֿפון ּפָאליטיש 

קָארעקט) ַאלעקסַאנדער דיומַא45, ווָאס הָאט געשטַאמט ֿפון ַא געמישטער 

ֿפרַאנצייזיש–מַארטיניקַאנער משּפחה46 (מולטיקולטורעל ֿפרַאנקרַײך און 

ברייטהַארציקער שירַאק !) — דער טַאטע ֿפונעם ליטערַארישן העלד 

ד'ַארטַאניַאן47, ַא דרייסטער48, ַא צוִציִענדיקער49 (ווי ַאלע ֿפרַאנצויזן).

קַאמי, טַײערער, היט זיך די ביינער !

ּפַאנטעָאן1 — ווען מענטשן מַאכן געטער2

D.R.

ַאלבערט קַאמי  
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1. זַײן זייער ענלעך9 = זַײן ענלעך ווי צוויי טרָאּפנס10 ………

2. רעדן אומזיסט11, ָאן ַא זינען12 = רעדן אין דער ………

3. זַײן זייער ענטוזיַאסטיש = זַײן ……… און ֿפלַאם. 

4. טָאן געֿפערלעכע13, סּכנותדיקע14 זַאכן = קריכן אין ………

5. הָארעווען15, ַארבעטן זייער שווער = קַײען16 די ………

6. טָאן ַאלץ ווָאס איז מעגלעך = בַאוועגן17 הימל און ………

7. שטַארק מורא18 הָאבן = ציטערן19 ווי ַא ֿפיש אין ……… 

8.  מַאכן ערגער ַא קָאנֿפליקט = צעבלָאזן20 ַא ………

9. ַאלץ ריזיקירן21 ּכדי22 צו קומען צום ציל23 = דורכגיין דורך ……… און ………

10. ֿפַארברענגען24 אין דרויסן = זַײן אויף דער ֿפרַײער ..........

11. אין גַאנצן ֿפַארשווּונדן25 = ווי אין ……… ַארַײן

12. קענען עּפעס אויסנווייניק26 = קענען ווי ַא ………

13. זָאל ער גיין צום טַײוול27 = זָאל ער גיין אין דר'………

14. אין גַאנצן ניט טויגן28 = טויגן אויֿפן ……… 
15. ַא לַאנגע צַײט וועט ֿפַארבַײגיין = עס וועלן נָאך ַא סך ……… ָאּפלויֿפן29

16. ניט טָאן די מינדסטע30 ַארבעט = ניט ַארַײנטָאן קיין הַאנט אין קַאלט ………

17. זַײן אין ַא זייער שלעכטער סיטוַאציע = ליגן אין דר'……… און בַאקן בייגל

18. ווי לייזט מען די ּפרָאבלעם ? = ווי קומט די קַאץ איבערן ……… ?

ֿפאַר אָנהייבער

1. est composé de/consists 2. air, terre, feu, eau/air, earth, fire, water 3. expressions 
4. toujours/always 5. pittoresques/picturesque 6. sens/meaning 7. devinez/guess 8. appro-
prié/suitable 9. semblable/similar 10. gouttes/drops 11. pour rien/pointlessly 12. significa-
tion/sense 13. dangereux/dangerous 14. sako'nesdike dangereux/dangerous 15. trimer/
toil 16. macher/chew 17. remuer/move 18. moyre peur/be very frightened 19. trem-
bler/tremble 20. attiser/fan 21. risquer/risk 22. kede'y afin de/in order to 23. but/goal 
24. passer le temps/spend time 25. disparu/vanished 26. par coeur/by heart 27. diable/devil 
28. ne pas convenir/be of no use 29. s'écouler/flow by 30. moindre/least.

1. proverbes/proverbs 2. fumée/smoke 3. huile/oil 4. tvue céréale/grain 5. impure 
6. kol-zman tant que/as long as 7. méfie-toi de/beware of.

שּפריכווערטער1
● ָאן ֿפַײער איז קיין רויך2 ניט.

● אויף ֿפַײער זָאל מען קיין בוימל3 ניט גיסן.

● אויף שווַארצער ערד ווַאקסט די בעסטע ּתֿבואה4.

● ַאז מע ליגט אויף דער ערד קען מען ניט ֿפַאלן.

● גיס ניט ַארויס דָאס אומריינע5 ווַאסער, ּכל–זמן6 דו הָאסט ניט דָאס ריינע.

● היט זיך ֿפַאר7 ֿפַײער און גלייב ניט דעם ווַאסער.

● שטיל ווַאסער גרָאבט טיף.

ֿפון די גָאר ַאלטע צַײטן ווייס מען ַאז די וועלט בַאשטייט1 ֿפון ֿפיר עלעמענטן : 

לוֿפט — ערד — ֿפַײער — ווַאסער2.

יעדער עלעמענט הָאט זַײן כַארַאקטער, און ַאלע שּפרַאכן הָאבן ַאזעלכע אויסדרוקן3 ווי „ער 

שטייט מיט די ֿפיס אויף דער ערד“ ָאדער „זַײן קָאּפ איז שטענדיק4 אין דער לוֿפטן“. זיי זענען ַא 

מָאל קָאמיש, ַא מָאל שיין, נָאר ַאלע מָאל גַאנץ בילדעריש5. 

אויך אין ייִִדיש זענען דָא ַא סך אויסדרוקן מיט די דָאזיקע ווערטער. אין יעדן אויסדרוק דָא אונטן 

ֿפעלט איינס ֿפון די ֿפיר ווערטער. דער בַאטַײט ֿפונעם אויסדרוק געֿפינט זיך רעכטס. טרעֿפט7 דָאס 

ּפַאסיקע8 ווָארט : לוֿפט — ערד — ֿפַײער — ווַאסער און שרַײבט ַארַײן :

לופֿט, ערד, פַֿײער, ווַאסער : ַא שּפיל

[ענטֿפערס זייַט 8]
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וויפֿל מָאל שוין זענען בַײ אונדז אין ּפַאריזער ייִדיש–צענטער אויסגעברָאכן פֿלַאמענדיקע דיסּפוטן 

ֿלעגט זָאגן 'סקָאוורָאדע'ַײן בָאבע פֿלעגט זָאגן 'סקָאוורָאדע'ַײן בָאבע פֿלעגט זָאגן 'סקָאוורָאדע'1 !“,  צווישן ליטווַאקעס און ּפוילישע ייִדן. איינער זָאגט „מ

— און סע הייבט זיך ָאן ַא  „מַאַאן בובע פֿלעגט זוגן 'ּפַאטעלניע'3 !“ ענטפֿערט יענער מיט ּכעס2

מעׂשה ָאן ַאן עק4... נחום5 סטוטשקָאוו (1965-1892), דער בַארימטער ייִדישער לינגוויסט, הָאט 

(ַארויס  אוצַײן אוצַײן אוצר7 פֿון דער ייִדישער שּפרַאך ניט געהַאט קיין שּפרַאכלעכע פָֿאראורטלען6. אין ז

ַמלונג פֿון ייִדישע ווערטער, הָאט ער ַײנזַאמלונג פֿון ייִדישע ווערטער, הָאט ער ַײנזַאמלונג פֿון ייִדישע ווערטער, הָאט ער  אין 1950), ווָאס איז ביזן הַײנטיקן טָאג די גרעסטע א

ַארַײנגענומען אי סקָאוורָאדע, אי ּפַאטעלניע אי פַֿאן8. אין די 50קער יָארן הָאט סטוטשקָאוו אויך 

ָאנגעפֿירט מיט ַא רַאדיָא–עמיסיע ווּו ער הָאט געענטפֿערט אויף פֿרַאגעס פֿון צוהערערס9 ווָאס 

פָֿארווע דער ייִדישער שּפרַאך. לעצטנס הָאט מען געקענט לייענען אינעם פָֿארווע דער ייִדישער שּפרַאך. לעצטנס הָאט מען געקענט לייענען אינעם פָֿארווערטס זַײנעם ַאן  שייך10

ענטפֿער אויף ָאט ַאזַא מין לינגוויסטישן פָֿאראורטל.

„מַאמע–לשון“11 נוסח12 נחום סטוטשקָאוו

מר. מעלצער ֿפון נוַארק, ניו–דזשוירזי14, שרַײבט : „אין אַײערע 

ַאנָאנסן, ֿפרַײנד סטוטשקָאוו, נוצט איר ָאֿפט דָאס ווָארט 'גָארן'. אויֿפן 
צווייטן גָארן. איך שטויס זיך ָאן15, ַאז דָאס מיינט איר : 'ֿפלָאר'16

ָבער איך — אויֿפן צווייטן ֿפלָאר. ָאבער איך — אויֿפן צווייטן ֿפלָאר. ָאבער איך הָאב קיין מָאל ֿפון ַאזַא ווָארט ווי 

'גָארן' נישט געהערט“. 

דָאס איז ֿפַאר מיר קיין נַײעס נישט, מַײן ֿפרַײנד. זינט עס איז 

ָבן ַא סך  הָאבן ַא סך  הָאבן ַא סך  אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאךַײן אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאךַײן אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך ַארויס ֿפון דרוק17 מ

ייִדן אויסגעֿפונען, ַאז זיי הָאבן ֿפון ַא סך ווערטער נישט געהערט. 

 : ַאנדערע שרַײבן ַאֿפילו18 בריוו אין די רעדַאקציעס מיט טענות19

ווּו הָאט ער גענומען די ווערטער ? ַאנדערע גייען ַאֿפילו ַאזוי ווַײט 

און זָאגן, ַאז נישט ַאנדערש, נָאר איך הָאב זיי אויסגעטרַאכט20. 

ֿפַארשטייט זיך, ַאז די ַאלע טענות זַײנען אומגערעכטע21, ווַײל ווי 

קלוג ייִדן זַײנען, זַײנען זיי ָאֿפט מָאל זייער נַאיִוו. ַא ייִד ווָאס קומט 

ֿפון סוויסלַאוויטש מיינט, ַאז מיט סוויסלַאוויטש הָאט זיך געענדיקט 

די וועלט, ַאז אויב אין סוויסלַאוויטש איז דָאס ווָארט נישט בַאקַאנט, 

הָאב איך עס אויסגעטרַאכט. דער ייִד ֿפַארגעסט, ַאז סוויסלַאוויטש 

איז בלויז איין קליין ּפינטעלע אויף גָאטס ערד, און ַאז די טעריטָאריע 

ווּו ייִדיש ווערט גערעדט און איז גערעדט געווָארן, איז גרעסער ווי 

ֿפון וועלכער עס איז22 שּפרַאך אין דער וועלט. ווי הָאט ַא ייִדישער 

ַנד גייט קיין מָאל די זון נישט : „אין ייִדישלַאנד גייט קיין מָאל די זון נישט : „אין ייִדישלַאנד גייט קיין מָאל די זון נישט  ּפָאעט ַא מָאל געזָאגט

אונטער“23. ֿפַארשטייט זיך ַאז ס'איז אוממעגלעך ֿפַאר ַא ליטווישן ייִד 

ֿון ֿפון ֿפון סוויסלַאוויטש צו וויסן און צו ֿפַארשטיין ווָאס מ'הָאט גענוצט אין 

קָאלָאמייע, צי אין ריישע און ֿפַארקערט. ייִדן ווָאס זַײנען בַאקַאנט אין 

דער ייִדישער ליטערַאטור ווייסן וועגן דער מחלוקת24, ווָאס איז ַא מָאל 
ֿפָארגעקומען צווישן צוויי ֿפון אונדזערע גדולים25 — שלום–עליכם26

און י. ל. ּפרץ27 — וועגן קרָאּפעווע28 און ּפָאקשיווע29. ניין, מַײנע 

טַײערע ייִדן, איך הָאב גָארנישט אויסגעטרַאכט. ַאלץ ווָאס שטייט אין 

איז ֿפון ייִדן גענוצט געווָארן, ניט אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך איז ֿפון ייִדן גענוצט געווָארן, ניט אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך איז ֿפון ייִדן גענוצט געווָארן, ניט  אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך דעם אוצר ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך דעם 

מער ווָאס30 נישט ַאלץ קומט ֿפון סוויסלַאוויטש. ָאט טענהט31 איר, מר. 

ַז איר הָאט מעלצער, ַאז איר הָאט מעלצער, ַאז איר הָאט „קיין מָאל נישט געהערט ֿפון ַאזַא ווָארט ווי 
'גָארן'“. ַא נו, שטעלט ָאּפ32 ֿפַאר ַא טשיקַאוועס33 דעם ערשטן בעסטן34

ָס קומט ֿפון ּפוילן און ֿפרעגט אים ייִדן ווָאס קומט ֿפון ּפוילן און ֿפרעגט אים ייִדן ווָאס קומט ֿפון ּפוילן און ֿפרעגט אים : ווָאס איז גָארן ? וועט ער 

אַײך ָאנקוקן : ווָאס הייסט, איר ווייסט נישט ווָאס גָארן איז ? גָארן 

איז „ֿפלָאר“. ווּו וווינט איר, אויֿפן ערשטן גָארן, צי אויֿפן צווייטן 

גָארן ? ֿפַארשטייט זיך, ַאז ּפונקט ַאזוי גוט ווי גָארן, איז שטָאק און 

עטַאזש, און מען וועט אַײך נישט אַײנזעצן35 ווען איר וועט ַאֿפילו זָאגן 

ָבער גָארן איז ַא גוט ייִדיש ווָארט ווָאס איז גענוֿפלָאר“. ָאבער גָארן איז ַא גוט ייִדיש ווָארט ווָאס איז גענוֿפלָאר“. ָאבער גָארן איז ַא גוט ייִדיש ווָארט ווָאס איז גענוצט געווָארן  „
ֿפון מיליָאנען ייִדן אין ּפוילן און ַא ּכשר36 ווָארט, כָאטש37 עס שטַאמט38

ֿפון דעם ּפוילישן „גורַא“39. 

ַארטיקל דערשינען אין דער ניו–יָארקער צַײטונג פָֿארווערטס דעם 23סטן ָאקטָאבער 2009

1. poêle à frire/frying pan 2. kas colère/anger 3. poêle à frire/frying pan 4. mayse … histoire sans fin/story without an end 5. nokhem
6. parti pris/prejudice 7. oytser ici/here Thesaurus 8. poêle à frire/frying pan 9. auditeurs/listeners 10. en rapport avec/relative to 
11. mame-loshn Yiddish 12. nusekh ici selon/here according to 13. étage/floor 14. Newark, New Jersey 15. suppose 16."floor"; דָאס
ייִדיש ַאמעריקַאנער  אינעם  ַארַײן  איז  ווָארט  ענגלישע  17. impression/appeared in print 18. afile même/even 19. taynes reproches/complaints 
20. inventé/invented 21. injustes/unfair 22. n'mporte quel/any 23. allusion à une célèbre expression sur l'immensité de l'Empire bri-
tannique/allusion to "The sun never sets on the British Empire." 24. makhloykes querelle/quarrel 25. gdoylim grands hommes/
great men 26. sholem-aleykhem 27. yitskhok-leybush perets 28. ortie/nettles 29. ortie/nettles 30. sauf que/except that 31. taynet
vous prétendez/argue 32. arrêtez/stop 33. pour voir/out of curiosity 34. le premier venu/the first, any 35. mettre en prison/put in jail 
36. kosher ici correct/here permissable 37. quoique/although 38. vient de/comes from 39. אויף ּפויליש מיינט עס נישט גָארן, נָאר אויבן ָאדער
בַארג

גָארן13
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אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
ַאקווילע, יצחק, מַארי, נַאטַאליַא, 
עוולין, ֿפַאני, רובי, שמואל, שרון.

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

מעדעם–ביבליָאטעק

ווָאלט אויֿפגעווַאקסן אין רַאטן–ֿפַארבַאנד42. 

נישקשה43, איך קען דָאס דרינגען44 לויט די 

ייִדן ווָאס זענען דָא געבליבן. ַאבי איך זָאל 

נָאר הָאבן געטרַאכט ווי נַאטשַאלסטווע45... 

איך ווָאלט גערעדט רוסיש ַאנשטָאט 

ֿפרַאנצייזיש, און אֿפשר46 דרַײ ווערטער 

[סוף ֿפון זייַט 3]

נַײ ָאנגעקומענע, נישט ווּו צו לעבן, נישט מיט 

ווָאס צו בַאַארבעטן די ערד. ֿפונעם געלט ווָאס 

ייִדן איבער דער וועלט הָאבן געשיקט איז ניט 

קיין סך דערגַאנגען צום ציל. ביסלעכווַײז 

הָאבן די אַײנוווינערס ֿפַארלָאזט דָאס לַאנד. 

בעת20 דער צווייטער וועלט–מלחמה21 זענען 

ָאבער ָאנגעקומען ַא סך ּפליטים22 און אין 
1948 הָאט די ייִדישע בַאֿפעלקערונג23

דערגרייכט איר העכסטן ּפונקט, 30000

מענטשן. נָאך דער גרינדונג ֿפון מדינת–

יׂשראל24 און מיט די שווערע רדיֿפות25 קעגן 

ייִדן אין רַאטן–ֿפַארבַאנד הָאט זיך נָאך ַא 

מָאל ָאנגעהויבן און גָאר ֿפַארשטַארקט די 

עמיגרַאציע. 

אין די לעצטע יָארן הָאט מען געמַאכט ַא 

ּפרּווו צו ֿפַארבעסערן דָאס לעבן דָארטן און 

צוציִען מער ייִדן. ַא רֿב26 איז ָאנגעקומען אין 

2002, און אין 2004 הָאט מען אויֿפגעבויט ַא 

נַײע שול27 און ַא קולטור–צענטער. אין 2007

איז ֿפָארגעקומען צום ערשטן 

מָאל ַא זומער–ּפרָאגרַאם 

אין ייִדישער שּפרַאך און 

ליטערַאטור, מיט לערערס 

ָאנגעקומענע ֿפון יׂשראל, 

ַאמעריקע און איירָאּפע. 
הַײיָאר הָאט מען געֿפַײערט28

דעם 75סטן יָארטָאג29 ֿפון 

דער גרינדונג ֿפון דער 

אויטָאנָאמער געגנט. די שטָאט 

בירָאבידזשַאן (ווָאס טרָאגט 

דעם זעלבן נָאמען ווי די געגנט) הָאט מען 

רענָאווירט און ֿפַארשענערט און די זייער 

ַאקטיווע ָאנֿפירערס ֿפון דער קהילה30 ַארבעטן 

[סוף ֿפון זייַט 2]

20. beys pendant/during 21. milkhome guerre/war 22. pleytim réfugiés/refugees 
23. population 24. medines-yisroel État d’Israël/State of Israel 25. redifes persécu-
tions 26. rov rabbin/rabbi 27. synagogue 28. fêté/celebrated 29. anniversaire/anniversary 
30. kehile communauté/community 31. … neshome de toutes leurs forces/with heart 
and soul.

ַא מַאּפע ֿפון דער אויטָאנָאמער ייִדישער 

  D.R .געגנט בירָאבידזשַאן

42. Union soviétique/Soviet Union 43. nishkoshe  bon !/no problem! 44.  déduire/deduce 
45. autorités/authorities (en russe/in Russian) 46. efsher peut-être/maybe 47. lemoshl
par exemple/for example 48. nokhem 49. bouleaux/birch trees 50.  je regrette/I regret 
51. gare/railway station 52. iker-shokhakhti post-scriptum, littéralt. j’ai oublié l’essen-
tiel/lit. I forgot the most important 53. … poshet tout simplement/quite simply.

ייִדיש. למשל47 די ליווַאנטס, ַא ברודער און 

ַא שוועסטער, געבוירענע אין בירָאבידזשַאן, 

רעדן זיבן ווערטער ייִדיש, כָאטש די מוטער 

איז געווען ַא ייִדיש–לערערקע. זיי הָאבן מיך 

ֿפרַײנדלעך אויֿפגענומען אין אירקוצק און 
בירָאבידזשַאן. איז ַא דַאנק, גַאלינַא און נחום48

ליווַאנט. 

עס רעגנט הַײנט. דער זומער איז ַאוועק. אין 

סעּפטעמבער זענען די בעריָאזעס49 געל, דער 

שניי וועט ניט לַאנג ווַארטן. עס טוט מיר 

בַאנג50 ַאוועקצוֿפָארן ֿפון בירָאבידזשַאן ווּו 

איך הָאב געלָאזט ַא ּפָאר נַײע ֿפרַײנד, ַאֿפילו 

אויב די בַאן „רָאסיַא“, ווָאס שטייט אין 

ווָאקזַאל51 איז ַאזוי אויסגעצייכנט.

ענטפֿערס אויפֿן שּפיל פֿון ז' 6 

1. ווַאסער  2. לוֿפטן  3. ֿפַײער  4. ֿפַײער

5. ערד  6. ערד  7. ווַאסער  8. ֿפַײער

9. ֿפַײער — ווַאסער  10. לוֿפט  11. ווַאסער

12. ווַאסער  13. ערד  14. ֿפַײער

15. ווַאסערן  16. ווַאסער  17. ערד

18. ווַאסער.

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

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

Prix : 2,50 euros ּפרַײז : 2,50 איירָאס

עיקר שכחּתי52 : די בירָאבידזשַאנער ֿפלעגן 

זָאגן — מיר זענען די ּפַאריזער ֿפון רוסלַאנד 

ווַײל מיר וווינען בַײם „ַאמור“... ַאמור 

בַאטַײט אין סיבירער שּפרַאך „שווַארץ 
ווַאסער“. צי איז דָאס נישט ּפרָאסט–ּפשוט53

דער בַאטַײט ֿפון ליבע ?

מיט הַארץ און נשמה31 ַאז ַא ייִדיש לעבן זָאל 

ווַײטער אויסווַאקסן.

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם


