
ייִדישער דער
 טעם–טעם

 2011 ּתשע"א/יוני ּתמוז נומער 5 (80) יָאר 16,

ּפובליקַאציע ַא

ּפַאריזער דעם ֿפון

— ייִדיש–צענטער

מעדעם–ביבליָאטעק

Publié par la Maison de la 

culture yiddish - Bibliothèque 

Medem,  avec le concours de 

la Délégation Générale

à la Langue Française

& de la Fondation pour  

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

קָאסמָאס פֿון נַײעס לעצטע

דרייט  קָאסמָאס אין ַאז באמת1 געמיינט איר הָאט צי

טַאנצן  ַאז מיליַארדן ּפלַאנעטן ? געשמירט2 ווי ַאלץ זיך

אין  שטערן מיליַארדן און געטרַײ4 ַארום סטַאטעטשנע3

ביג דעם זינט גייט עס ַאזוי און קַארַאהָאד5, און רָאד

קָאסמָאס !  אין הפֿקר–ּפעטרישקע6 ! כַאָאס ! ניין ? בענג

ּפלַאנעטן צען ַאנטדעקט ווָאס נָאר הָאבן ַאסטרָאֿפיזיקער

צו  אייביק חשק8 זיך קיין נישט ּפנים7 ַא הָאבן ווָאס

אין זיי פֿליִען און זון איינציקער ַארום איין דרייען

ָאט ַאנטדעקט ַאזוי הָאבן זיי ווי און ! דער וועלט ַארַײן

ַאז טרעֿפט עס ווען ווַײל ? ּפלַאנעטן שקָאצישע9 די

ריי  ַא אין זיך חוצּפהניקעס10 שטעלט די ֿפון איינער

ווי שטַארקער נָאך שטערן דער שַײנט שטערן, ַא מיט

ַא ווי ּפלַאנעט דער ווירקט ֿפַאל ַאזַא אין געוויינטלעך.

דָא.  ער איז ַאז זען קען מען און די שטרַאלן לוּפע11 ֿפַאר

ּפלַאנעט ? צוליב ַא צעשטרַאלן ַאזוי זָאל זיך שטערן ַא

! ַארָאּפ מיטן קָאּפ גייט וועלט : די אונדז גלייבט

נַארָאנים קיין נישט זענען ווָאס ַאסטרָאֿפיזיקער די נָאר

אויס12 ַאזעלכע  שייגעצן זיי : נָאז דער ֿפַאר ֿפירן נישט זיך לָאזן

„ּפלַאנעטן ּפלַאנעטן“, „ווילדע נָאר „ֿפרַײע“ ניט זיי רוֿפן זיי ווַאנדערער.

קענען  געֿפילן ֿפיל (ַאזוי ּפלַאנעטן“ „ֿפַאריתומטע13 שטערן“, ַא ָאן

זיי ווילן .(! טערמינען וויסנשַאֿפטלעכע14 „טרוקענע“ אין ַארַײנגיין

ֿפרַײ15 אין  און זיך ֿפרַאנק ּפלַאנעטן שּפַאצירן די ַאז גלייבן נישט

זון– די ֿפון זיי ַארויסגעטריבן הָאט ַא קרַאֿפט עּפעס ַאז נָאר קָאסמָאס

וויסנשַאֿפטלער  ּפָאר ַא : צרה16 ַא ביג בענג. נָאכן ניט לַאנג סיסטעמען

ּפלַאנעטן.  „נָארמַאלע“ ווי ַאזעלכע יתומים17 מער דָא ס'איז מיינען ַאז

ווָאס מיר  מַאטעריע“ „שווַארצע מיסטעריעזע ַאֿפילו18 ַאז די גלייבן זיי

ּפלַאנעטןֿפון ַאזעלכע ֿפון מָאס גרויסער ַא אין באַשטייט זען נישט קענען

? רעווָאלוציע“ מין „קָאּפערניק– ַא . ּפלַאנעטן ַאזעלכע

זיי  סענטימענטַאל : ּפרַאגמַאטיש ווי מער זענען ֿפָארשער19 ַאנדערע

טָאג  ּפלַאנעטן ווָאלט איין ַאזעלכע בונטַארישע21 איינע ֿפון ַאז ווָארענען20

1. beemes vraiment/really 2. comme sur des roulettes/like clockwork 3. sagement/properly 4. fidèlement/faithfully 5. en cercle/in a
circle 6. hefker-... tout est permis/anything goes 7. aponem apparemment/apparently 8. kheyshek aucune envie/no desire 9. insolents 
10. khu'tspenikes effrontés/impudent creatures 11. loupe/magnifying glass 12. rabbattent le caquet/take them down a peg or two 
13. faryo'semte orphelins/orphans 14. scientifiques/scientists 15. libres comme l'air/free as the breeze16. tsore problème/problem 
17. yesoymim orphelins/orphans 18. afile même/even 19. chercheurs/researchers 20. avertissent/warn 21. rebelles/rebellious 22. col-
lision 23. avade bien sûr/of course 24. ... tel anéantirait/would destroy 25. sof fin/end  26. bekitser bref/in short 27. sakone danger 
28. meshugoim fous/madmen 29. Mendele Moykher-Sforim (1836-1917), père de la littérature yiddish moderne/father of modern 
Yiddish literature.

ַאזַא ! ערד אונדזער צו ֿפירט גלַײך ווָאס וועג געקענט זיך אויסקלַײבן ַא

ּפלַאנעט. אונדזער ֿפון ּתל24 ַא געמַאכט ווָאלט ַאוודאי23 צונויֿפשטויס22

מיינען ַאז ס'וועט ווָאס ַאזעלכע געֿפינט מען ַאֿפילו אינטערנעץ אויף

אין  וועלט דער סוף25 ֿפון צום זיך גרייטן און ֿפָארקומען בַאלד שוין

וועמען נָאר דעם, וועגן ֿפילם מַאכן ַא צו שוין הָאליווּוד טרַאכט .2012

? ווַײזן אים מען וועט

ַא  ֿפון ַארויסצוגיין איז ניט גרינג קָאסמָאס אין ַאֿפילו בקיצור26 :

סּכנה27  ַא ווי בַאטרַאכט ווערן נָאנקָאנֿפָארמיסטן ַאלע סיסטעם.

ניט גרייט נָאך מענטשן זענען משוגעים28. אומגליקלעכע ווי ָאדער

שוין איבער הערשן עמָאציעס זייערע נָאר אין קָאסמָאס, ַארומצוֿפליִען

דער  — געזָאגט שוין עס מוכר–סֿפרים29 הָאט מענדעלע אוניווערס. דעם

ווי מע קירצער איז ביז מַאקרָאקָאסמָאס מיקרָאקָאסמָאס ֿפון וועג

טרַאכט...
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וואָרט ַא אַרום

פַֿארגעסן

וויסן דַארף מע ווָאס ַאלץ געשריבן מיר הָאבן נומער לעצטן אינעם

איר בַאגריף2 ֿפון געדענקען. דעם און זּכרון1 ווָארט דעם וועגן

ֿפַארגעסן מיר ֿפַארגעסן. הָאט איר ַאז הייסט עס ניט אויב געדענקט ?

געווּוסט מָאל ַא הָאט מע ַאלץ ווָאס זיך ַאז דַאכט מָאל ַא זַאכן. סך ַא

אויף ָאּפגעמעקט זּכרון, ֿפון ֿפַארשווּונדן זינען, ֿפון ַארויס איז

ֿפַארֿפַאלן. אייביק,

הָאט ער ַאז מען זָאגט זּכרון אויֿפן שווַאך ביסל ווען עמעצער איז ַא

ָאבער וועלן אַײך קעץ מיט טָאן צו הָאבן ווָאס מוח3. די קעצישן ַא

זי  .(! קלוג בכלל4 גָאר איז (און ַאזוי גיך קַאץ ֿפַארגעסט ניט ַא ַאז זָאגן

דָאס נָאר הערט זי ווי ֿפַארגעסן, ַאזוי זי וויל ווָאס דָאס נָאר ֿפַארגעסט

זי  ווערט הערן צו איר5 ניט זיך עס גלוסט ווען און וויל הערן זי ווָאס

ווַאנט6. די ווי טויב

סימבָאל  ַא איז ווָאס בלימעלע בלוי קליין ַא ֿפַארגעסניטל7 איז ַא

מיינט ווָאס מיָאסָאטיס, איז לַאטַײן אויף נָאמען זַײן געדענקען. ֿפון

מויז–אויערל.

דער גריכישער אין ֿפַארגעסעניש8. הייסט אייביק אויף ֿפַארגעסן דָאס

ֿפונעם ֿפַארגעסעניש ֿפון ווַאסערן די טויטע די טרינקען מיטָאלָאגיע

זכרונות12 ֿפון זייער לעבן  די ָאּפצומעקן ּכדי11 הַאדעס10 אין לעטע9 טַײך

ערד. דער אויף

1. zikorn mémoire/memory 2. concept 3. … moyekh cervelle de 
moineau/cat's memory 4. bikhla'l en général/in general 5. a en-
vie/feels like it 6. sourd comme un pot/deaf as the wall 7. myoso-
tis/forget-me-not 8. l'oubli/oblivion 9. Léthé 10. les Enfers/Hades 
11. kede'y afin de/in order to 12. zikhroynes souvenirs/memo-
ries 

וויץ ַא

אין  געֿפָארן איז ווָאס ייִד דעם מעׁשה1 וועגן ַאלטע די איר קענט צי

ווען שמולעוויצקעוויטש. יָאסל–בער געהייסן הָאט ער ? ַאמעריקע

אים  אימיגרַאנט ַאנדער ַאן אַײלַאנד2, הָאט עליס אין ָאן קומט ער

וועט  געזָאגט — ער הָאט — נָאמען „מיט ַאזַא עצה3 : ַאן געגעבן

ַאן אויס זיך קלַײב מיך, ֿפָאלג לַאנד. אין מען דיך ניט ַארַײנלָאזן

גרינגער  וועסט דו און זיי, ּפשוטס4 ֿפַאר עּפעס נָאמען, ַאמעריקַאנער

הייסט דו זָאג ַאז די אימיגרַאציע–ֿפָארמַאליטעטן. ַאדורכגיין

ַאדורכגיין“. לָאזן גלַײך דיך וועלן זיי און רָאקעֿפעלער נעלסָאן

ריי5, לַאנגער דער אין אַײלַאנד אין עליס העלד ווַארט אונדזער

ס'איז נָאר נָאמען. נַײעם זַײן צַײט גַאנצע די איבער6 חזרט ער און

אויף שרַײט מע קינדער וויינען, זיך7, שטוּפן מענטשן הייס, זייער

צעחושט8  צעמישט, גַאנצן אין ווערט ער און צווַאנציק שּפרַאכן,

ער קען הייסט ֿפרעגט אים ווי ער מע ווען אויסגעמַאטערט9. און

געדענקען. געדַארֿפט הָאט נָאמען ווָאס ער דעם דערמָאנען ניט זיך

דעם ֿפַארשריבן אים מען הָאט ַאזוי און ער. זָאגט ֿפַארגעסן“ „שוין

.Sean Ferguson נָאמען :

1. mayse histoire/story 2. Ellis Island (principal centre d'ac-
cueil des immigrants aux États-Unis 1892-1954/main reception 
center for immigrants to the U.S. 1892-1954) 3. eytse conseil/
advice 4. poshets simple 5. queue/line 6. khazert ... répète/
repeats 7. se bousculent/push 8. tsekhu'sht étourdi/mixed up 
9. épuisé/exhausted.

[8 זייַט [סוף

אײַלַאנד. עליס



3

גאונישע1 געדַאנקען  די  וועגן
נַאכט אַײן בַײ פַֿאלן ווָאס

חדש2 העלען פֿון

ווָאס וועגן  טעמע, ַא וועגן געטרַאכט איך בַײ נַאכט הָאב אויֿפווַאכנדיק

אויף עסיי אינטערעסַאנטן ַאן זייער ָאנשרַײבן געקענט איך ווָאלט איר

געדַאנקען–קייט,  זייער געֿפעלן. ַאֿפילו3 די מיר אידעע איז ייִדיש. די

מיט שוין אַײנגעֿפַאלן מיר זַײנען און זַאצן ווערטער ייִדישע ַאֿפילו די

מער נָאר ַאוודאי6, געניטונג ּפשוטע5 ַא היימַארבעט, ַא ּפרטים4. ַאלע

בריליַאנטער. ַא גָאר טעקסט, אינטערעסַאנטער ַאן דעם, ֿפון

ֿפַארשרַײבן און אויֿפשטיין דַארף איך ַאז געמיינט ווַײלע ַא הָאב איך

אויב ָאבער גיך... ּפָאר ווערטער, זייער ַא ווייניקסטנס געדַאנק, דעם

איך וועל געטרַאכט, איך הָאב שרַײבן, צו ָאן הייב און אויף שטיי איך

אֿפשר7 צוויי  אַײנשלָאֿפן, מָאל ַא ווידער קענען ניט צַײט לַאנגע ַא

שלעֿפעריק און טָאג ַא גַאנצן זַײן איך וועל מָארגן מער. ָאדער שעה8

ַאזוי אויסגעזען מיר הָאט עסיי צוקונֿפטיקער דער ווי ַאזוי און מיד.

מַײן ֿפַארגעסן ניט קען איך ַאז זיכער ַאזוי געווען איך בין קלָאר,

דער אויף איך זיך אומגעקערט הָאב דערֿפַאר מחשֿבה9 ! גאונישע

ווידער געשמַאק אַײנגעשלָאֿפן10. איך בין זַײט און ַאנדערער

ַא  בַײ נַאכט אַײנגעֿפַאלן מיר איז עס ַאז געדענקט איך הָאב מָארגנס צו

ַא ַאוועקגעזעצט מיט זיך הָאב איך ָאנבַײסן נָאכן געדַאנק. בריליַאנטער

טעקסט ֿפַײנעם דעם מיט זיך ֿפרייענדיק הענט, די אין העֿפט ַא און ּפען

מחיה11 !   ַא וועל ָאנשרַײבן. ווָאס איך

? און

גָארניט. און

ווָארט ַא הָאט מען ווי איך ֿפיל זי, ס'איז גלַײך די אידעע איז דָאך דָא,

צוריקקומען. וועט זי צונג. דער אויף

געווָארן12. זי איז נעלם ניין, דָאך

שוין מיר אומגליק איז קליין מין ַאזַא וויסן. עס געדַארֿפט ווָאלט איך

עס ַאז שטַארק, ַאזוי איז קלָארקייט ֿפון אילוזיע די געשען. מָאל ָאֿפט

ּכמעט14 ַאלע  מען ֿפַארגעסט ֿפַארגעסן. ָאבער צו אוממיגלעך13 אויס זעט

ַאן  ֿפַארגעסט מען ַאז געזעץ, ֿפיזיָאלָאגיש ּפנים15 ַא ַא איז עס מָאל.

איבעררַײס  קורצן ַא בעת16 אַײנגעֿפַאלן איז ַאבסטרַאקטע מחשֿבה ווָאס

קלָאר ַאז מען הָאט  ַאזוי חידוש17 איז, ַאז מען געדענקט דער שלָאף. אין

געווען, דָאס איז צוֿפרידנקייט ַא ֿפַאר ווָאס און ַאזַא מחשֿבה געהַאט

מען. ֿפַארגעסט אינהַאלט דעם ָאבער

„דער ּפרץ19, יצחק–לייבוש ֿפון די מעׂשה18 דערמָאנט מיר דָאס הָאט

בַײ  שבת21 דערזעט ווָאס ָארעמַאן, ַאן ֿפון געשיכטע ַא ס'איז אוצר20“.

צו צוֿפירן וועט אים עס ֿפַארשטייט ַאז ער ֿפלעמל22. אין גַאס ַא נַאכט

מע מעג גיין אום שבת24  ווי ווַײט ַאזוי נָאך23 אים גייט ער אוצר. ַאן

אים צו גייט אויך ֿפלעמל דָאס ָאבער ַאהיים. זיך צוריק קערט און

דָארטן,  קוקט ער ווען בעט און זַײן אונטער זיך בַאהַאלט שטוב, אין

אוצר. ער ַאן געֿפינט

בין אים  איך ָאבער נַאכט, דער אין ֿפלעמל יָא דערזען דָאס הָאב איך

קיין בעט אונטערן געלעגן ניט איז מָארגנס צו און נָאכגעגַאנגען, ניט

אוצר.

1. geo'ynishe géniaux/ingenious 2. khodosh Hélène Khodoss  
3. afile même/even  4. pro'tim détails 5. po'shete simple 6. ava-
de sûrement/certainly  7. efsher peut-être/perhaps 8. sho heures/
hours 9.  makhshove pensée/thought 10. je me suis tranquille-
ment rendormie/fell soundly asleep  11. … mekhaye quel plaisir 
!/what a pleasure! 12. nelm … a disparu/vanished 13. אוממעגלעך 
14. kima't presque/nearly 15. a ponem apparemment/apparently 
16. beys pendant/during 17. khidesh ce qui est surprenant/what's 
surprising 18. mayse histoire/story 19. yitskhok ... perets I.L. 
Peretz 20. oytser trésor/treasure 21. shabes shabbat/Sabbath 
22. petite flamme/little flame 23. il la suit/he follows it 24. le shab-
bat on n'a pas le droit de dépasser une certaine distance à l'exté-
rieur de la ville/on the Sabbath it is forbidden to go over a certain 
distance outside the town. 



4? מיך ַאזוי רופֿט מען ווי

[...]

מישֿב17  מיך איך בין סקריּפען. צו נישט אויף הערט ָאבער ָאדון16 מַײן

שטעלט ַארויף קָאּפ, אויף דעם ער הוסט. הייבט העכערן ַא גיב און

: געמבע19 ַא אויף עֿפנט און אויגן18 ָאנגעגָאסענע ּפָאר ַא אויף מיר

(? דַארֿפסטו (ווָאס ? נַאדַא טשטָא —

איז  ווָאס שוועבעלע. ַא ווי ָאנגעצונדן, מסּתמא20 שוין דָאך איך ווער

עֿפענען ַאזַא מויל ? מען און ווָאס דַארף נַאדַא“ ? „טשטָא דָאס ֿפַאר ַא

ַא ֿפַאר ווָאס בַאלד אויף איך ֿפַארגעס ּכעס21, אין איך ווער ַאז איך,

1. sholem-aleykhem (pseud. de/of Sholem Rabinovitsh) 2. khaim-nakhmen Bialik 3. Ben Ami (pseud. de/of Mordkhe Rabinovitsh) 
4. Mendele Moykher-Sforim 5. reb Monsieur/Mister 6. ּּ… tam je sais bien ce qu'on sent/I know how it feels 7. zikorn mémoire/memo-
ry 8. khala's maladie/disease 9. fléau/scourge 10. mayse histoire/story 11. ...-shehoye histoire vraie/true story 12. Odessa 13. obtenir 
un passeport/obtain a passport 14. fonctionnaire/bureaucrat 15. fait grincer sa plume/scratching 16. odn seigneur, ici fonctionnaire/
my lord, here the bureaucrat 17. ... meyashev j’ai réfléchi/I thought it over 18. yeux d'ivrogne/watery eyes 19. gueule/mouth, "trap"
20. mistome sans doute/here for sure  21. ... kas en colère/angry 22. chatouiller/tickle  23. ... tel tout chambouler/destroy everything 
24. cette fois/this time 25. kol voix/voice 26. haussé la voix de plusieurs tons/several tones louder 27. khuts à part/aside from 

שלום–עליכם ווי טעמּפערַאמענט“, הייסן מיטן „קָאלעגע דער

ּפַאסירט הָאט ווָאס ַאנעקדָאט ַאן דערציילט בן–עמין, רופֿט

ַא מַאכן געדַארפֿט הָאט און ָאדעס אין געוווינט הָאט ער ווען

ַא שַאפֿן זיך געדַארפֿט ער הָאט ערשט צו אויסלַאנד. אין רַײזע

ווּו ביורָא, אינעם ַאווענטורעס) סך ַא (נָאך ָאן ער קומט ּפַאס13.

בן–עמי  ּפען. דער מיט סקריּפעט15 און טשינָאווניק14 ַא זיצט עס

ַא מענטש. דָא ס'איז זָאגן צו ַאזוי הוסט, ַא קליינעם גיט

מיר הייבט אויגן, עס די אין ֿפינצטער מיר ווערט עס בין ; איך וועלט

ַארַײן מויל אין מיר עס קומט נָאז. ווָאס אין ָאט–ָא–דָא צו קיצלען22 ָאן

צערַײסן, זע, איך ווָאס צעברעכן מיר זיך גלוסט עס און איך, זָאג דָאס

[...] ! ּתל23 מַאכן ַא

קָאן דערֿפון ? איך זַײן וועט : ווָאס בַארעכנט מיך ָאבער איך הָאב

מָאל24  איצטיקס מיך איך הָאב ! ּפַאס ַא ָאן בלַײבן דערווַײל דָאך

ָאן ּפַאּפירן די אים טיש און דערלַאנג צום צו גיי און אַײנגעהַאלטן

ַא און ּפַאּפירן ַארַײן אין די ַא קוק געגעבן ָאדון הָאט מַײן ווערטער.

ַאז דערזען, איך. שווַײג .“? מען דיך רוֿפט „ווי ַאזוי : מיר בַײ ֿפרעג

טענער26 און  ּפָאר ַא אויף געהעכערט קול25 דָאס ער הָאט איך שווַײג,

ווי דיך ? מען רוֿפט ַאזוי : „ווי מָאל ַא געטָאן נָאך ֿפרעג ַא מיך הָאט

לעבן, מיך זעט איר ווי ??? נָאמען ... מַײן “!? דַײן נָאמען ַאזוי איז

חוץ27  ַאז ֿפַארגעסן, איך הָאב מינוט דער אין ּפונקט איר, הערט

ַאזוי, ווי ָאבער נָאמען. אייגענעם איך מַײן הָאב ּפסעוודָאנים מַײן

שווייץ, אין די דער אין ָאּפ זיך שּפילט ווָאס געזעסן“, מיר זַײנען „פֿיר טיטל מיטן שלום–עליכם פֿון דערציילונג לַאנגער ַא אין

רַאבינָאוויטש)3,  מרדכי פֿון (ּפסעוודָאנים בן–עמי ביַאליק2, חיים–נחמן : שרַײבער ייִדישע בַארימטע פֿיר זיך טרעפֿן ַאלּפנבערג,

פַֿארגעסן : וועגן — ַאנדערע טעמעס, צווישן פַֿארשיידענע וועגן שמועסן זיי ַאליין. שלום–עליכם און מוכר–ספֿרים4 מענדעלע

ר'5 מענדעלע  זיידע דער ָאן זיך רוֿפט — ? ֿפַארגעסן — [...]

נישטָא מיר. ֿפרעגט בַײ — מַאכט ֿפַארגעסעניש הערסטו ! ווָאס —

! מיר ֿפַארגעסט מע אויף דער וועלט, ווי ַאז שטרָאף קיין ערגערע

ֿפליט ּפלוצעם און זַאך ַא עּפעס ווייס מע ַאז דער טעם6, איז בַאקַאנט

כַאּפ  גיי — שטַײגעלע דעם ֿפון ֿפייגעלע ַא ווי זּכרון7, ֿפון ַארויס דָאס

ַאן אומגליק אויף ָאנשיקעניש9, ַאן חלאת8, איז ַא ! ֿפַארגעסעניש דָאס

ַא דערציילן אַײך איך וועל קינדער, ווילט, איר אויב ! מענטשן ַא

מיט ווָאס שהיה11, מעׂשה ַא טַאקע נָאר ֿפַאנטַאזיע, קיין נישט מעׂשה10,

ַא  מיט מעׂשה ַא יָארן. ֿפַאר עטלעכע ַאדעס12 אין געטרָאֿפן הָאט מיר

הָאטעל...

הָאט מיר ווָאס מיט מעׂשה, שענערע ַא דערציילן וועל אַײך — איך

...! בַאשרַײבן צו ווערט ס'איז ? איר הערט ...! ַאדעס אין געטרָאֿפן

.[...] טעמּפערַאמענט הייסן מיטן קָאלעגע מַײן ָאנגערוֿפן זיך הָאט ַאזוי

[פֿרַאגמענטן] מיר געזעסן זַײנען פֿיר
שלום–עליכם1  פֿון

שלום–עליכם און בן–עמי, ביַאליק, נ. ח. : לינקס צו ֿפון רעכטס

 .1907 אין ַאלּפנבערג די אין מוכר–סֿפרים מענדערע
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28. lakhlutn complètement/completely 29. kroyvim proches/relatives 30. ... shabes-koydesh... complètement disparu/gone, vanished 
31. reboyne-sheloylem Dieu tout puissant/God Almighty 32. rien à faire (même si vous me coupez la tête)/it’s useless (even if you 
cut my head off) 33. chenapan/scoundrel 34. ... mishebeyrekh ... begimatrie engueulade monumentale/a tongue-lashing 35. ma-
lakhe-khabole anges des enfers/angels of evil 36. ruekh ... melamed comme un démon/like the very devil 37. koved honneur/honor 
38. prison 39. seykhl ici idée/here idea 40. désobéissant/impudent, disrespectful 41. ... make ici doux comme un agneau/soft as butter 
42. kakhave ainsi fut fait/and so it was 43. exactement/accurately 44. Quoi !/What! 45. entendre/to hear 46. borekhashe'm grâce à 
Dieu/Thank God 47. besholem sain et sauf/safe and sound 48. ... sho chaque heure/every hour 49. délivré/redeemed, saved 50. goles 
exil, ici mauvaise passe/exile, here tough spot 51. haleva'y espérons/let us hope.

ַאלע  ! לחלוטין28 ֿפַארגעסן ! ֿפַארגעסן טַאקע ? ֿפַארגעסן איר, מיינט

נעמען ֿפון ַאלע ; געדענקט איך הָאב וועלט גַאנצער דער נעמען ֿפון

ֿפַאר געשטַאנען מיר זַײנען בַאקַאנטע און ֿפרַײנד קרוֿבים29, מַײנע

ווּו ַאוועק איז נָאמען, אייגענער מַײן אויגן, נָאר איין נָאמען, מַײנע

הערט ! געווָארן ֿפַארשווּונדן ַאוועק30, גייט שבת–קודש ליבער דער

ווי ַאזוי רוֿפט  ? איך ווי ַאזוי הייס עולם31 ! של „רבונו ! מעׂשה ַא

קָאּפ32 !  דעם מיר ָאּפ הַאקט כָאטש ֿפַארגעסן, נו !!!“... מען מיך !

אויגן, ווי אויף מיט מיר ָאדון קוקט אויף דער ? דָא ווָאס טוט מען

מיר ער מַאכט — טרַאכט איך מיר — „ָאט–ָאט שָאלטיק33. רעכטן ַא

עס און קלונג ַא טוט בגימטריא34, ַא מיט מי–שברך ַא דרַײגָארנדיקן

דער רוח  ווי מיך אויף, מע כַאּפט און מלאכי–חבלה35 צוויי ַארַײן קומען

כָאלָאדנע38  אין גלַײך מיט ּכֿבוד37 ָאּפ מיך מע ֿפירט און מלמד36, דעם

דעם טעם ֿפון דעם הָאב איך שוין ווַײל ֿפַײנט, עס הָאב איך ! ַארַײן

נישט. איך וויל ! מער גענוג ֿפַארזוכט,

גערעכטן, דעם ֿפירט אויס ווָאס גָאט, גרויסער דָא ַא ָאבער דָאך איז

ַאזוי ווי אַײזן. שטַארק הַאלטן מיך ׂשכל39, איך זָאל ַא אַײן מיר ער גיט

הייבט  מע שייגעצעווַאטע40 און זיי מיט זיך הַאלט מע ַאז לַײט, די און

בַאלד אַײך זיי ווערן ַאזוי העכער, טָאן איין אויף נָאר קול דָאס אויף

הערן, וועט איר ָאט הווה42. ּכך מּכה41. צו ַא זיי צו ווייך, כָאטש לייג

אים גיב איך ֿפַארבונדן. אונדז צווישן זיך הָאט עס שמועס ַא ֿפַאר ווָאס

: ַאקורַאט43 איבער אַײך

? דיך מען רוֿפט ַאזוי ווי : ער

? ? מיך : וועמען איך

? מיך ? וועמען דען : ער

ּפַאּפירן. שטיי אין די ַאזוי ווי איך : איך

ּפַאּפירן ? די אין שטייסטו ַאזוי ווי : ער

? קָאנסטו לייענען : איך

? איך ? ווער : ער

? ? איך דען : ווער איך

מיט  ַאזוי ? רעדסטו מיט מיר קַאַאק44 ! : קול) ַא אויף (שטַארק : ער

!? דו רעדסט וועמען מיט דו ווייסט, ? מיר

וועמען דו מיט ווייסט, דו און קול) : ַא אויף שטַארק (אויך איך :

? רעדסט

דער אין שרײַבער ֿפיר די צו געשיקט ּפָאסטקַארטל

 .1907 אין שווייץ

לעבט ער זינט איז ער וועלכן צו טָאן, הויכן ַאזַא מיר ֿפון דערהערט

קוק  ַא געגעבן ער הָאט ייִדן, ַא הָארכן45 ֿפון צו געווָארן געוווינט נישט

מַײן הויך דער אין איבערגעלייענט הָאט און ּפַאּפירן ַארַײן אין מַײנע

! נישט בַאדַארֿפט הָאב איך און מער — נָאמען

בין, איך אינטערעסַאנט. נישט שוין איז — געווען איז ווַײטער ווָאס

טָאג און  און לויב גָאט ַאלע בשלום47 און דַאנק ַארויס השם46, ברוך

גלות50, דָאזיקן ֿפונעם אויסגעלייזט49 הָאט מיך ער ווָאס שעה48, ַאלע

[...] ! וויסן אים שוין קיין מָאל נישט ֿפון זָאל איך הלוואי51
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יָארצַײט3 אין  שלום–עליכמס מען ֿפַײערט מַײ חודש2 אין יָאר יעדעס

איז שלום–עליכם וועלט. אינסטיטוציעס ַארום דער ייִדישע סך ַא

צוואה4  זַײן אין און ,1916 מַײ 13טן דעם ניו–יָארק אין געשטָארבן

לייענערס זַײנע אייניקלעך, און קינדער זַײנע ַאז געבעטן ער הָאט

און ֿפַארזַאמלען זיך זָאלן ֿפַארגעסן ניט אים הָאבן ווָאס ַאלע און

עס שּפרַאך ַא ֿפַאר ווָאס „אויף זַײנע ווערק, ֿפון עּפעס ֿפָארלייענען

זַײן“. ניט זָאל

1. sholem-aleykhem (pseud. de/of Sholem Rabinovitsh, 1859-1916) 2. khoydesh mois/month 3. anniversaire du décès/anniversary of 
death 4. tsavoe testament/last will 5. emes vraiment/actually 6. mayse histoire/story 7. Contes ferroviaires/Railroad Stories  8. srov la 
plupart/most 9. oylem public/audience 10. chercheur/researcher 11. Shanghai 12. Yao Yi'en 13. … khazns Motl, fils du chantre/Motl 
the Cantor's Son 14. mekhaber auteur/author 15. meyvn expert 16. beys au cours de/during 17. ...  kheyn ne plaisaient pas/did not 
find favor 18. kede'y afin de/in order to 19. Bel Kaufman 20. mishpokhe famille/family.

פַֿארגעסן נישט : שלום–עליכם1 ַארום

הָאט מען ייִדיש–צענטער ּפַאריזער אין

ֿפָארגעלייענט, בלויז נישט יָאר דָאס

ֿפון  דערציילונג ַא געשּפילט אמת5 נָאר

ייִדיש שּפרַאכן, צוויי אויף שלום–עליכם

זי  און „קָאנקורענטן“ מעׂשה6 הייסט די ֿפרַאנצייזיש. און

יונגע ֿפינף די אַײזנבַאן–געשיכטעס7. בוך אינעם זיך געֿפינט

ייִדיש–צענטער) ֿפונעם מיטַארבעטער און סטודענטן (ַאלע ַאקטיָארן

זיי  רָאלע. איין ווי מער זיי ס'רוֿב8 ֿפון הָאבן געשּפילט ַאלע רָאלעס,

עולם9 הָאט  דער שּפרַאכן, ביידע אויף דיַאלָאגן זייערע געזָאגט הָאבן

הָאבן צוויי–שּפרַאכיקע די הָאבן געלַאכט און ַאלע ֿפַארשטַאנען, ַאלץ

! מָאל צוויי געלַאכט

שלום–עליכם ַאז די נַײעס זַײט וועלט, קומט ָאן ֿפון יענער דערווַײל,

יָאריקער ַא 84 איבערזעצער איז זַײן ! כינע אין בַאקַאנט ווערט

ייִען12.  יַאָא נָאמען מיטן שַאנכַײ11, ֿפון אוניווערסיטעט אין ֿפָארשער10

חזנס13. דעם ּפייסע מָאטל איבערגעזעצט יַאָא ּפרָאֿפ' הָאט 1956 אין

אויסֿפָארשן גענומען מחבר14, דעם אין ֿפַאראינטערעסירט זיך הָאט ער

געווָארן ביסלעכווַײז איז און ווערק, ַאנדערע און זַײנע זַײן לעבן

ער הָאט קַאריערע לַאנגער זַײן בעת16 מֿבין15 אויף שלום–עליכם. ַא

דער איבער שלום–עליכם–ֿפָארשערס ַאנדערע מיט דורכגעשריבן זיך

וועלט.

ַארויס איז כינעזיש אויף שלום–עליכם ֿפון איבערזעצונג ערשטע די

בַײם חן17 נישט געֿפונען ווערק זַײנע הָאבן ָאבער דערנָאך ,1921 אין

ּפָאּפולער ; געווָארן צוריק עס איז שּפעטער רעזשים. קָאמוניסטישן

און אין אוניווערסיטעט שטודירן שלום–עליכמען מען קען הַײנט

ניט קען יַאָא די שולן. ּפרָאֿפ' אין דערציילונגען זַײנע לייענען קינדער

ציל זַײן איבערזעצונג. דער רוסישער ַארבעט לויט און ייִדיש קיין

ווי כינע אין שרַײבער בַאליבטן ֿפון שלום–עליכמען ַאזַא מַאכן צו איז

טוויין. מַארק ָאדער דיקענס

ָאּפגעשטעלט זיך ער הָאט וועלט–טור. ַא מַאכן הַאלט אין יַאָא ּפרָאֿפ'

דער מָאנטרעַאלער גַאסט אין צו געקומען ער איז ווּו קַאנַאדע, אין

און  שלום–עליכם–זַאמלונג זייער זען ּכדי18 צו ביבליָאטעק ייִדישער

בַאזוך לעצטער דער יָארצַײט–צערעמָאניע. דער בַאטייליקן אין זיך צו

טרעֿפן זיך געדַארֿפט הָאט ער ווּו ניו–יָארק, געווען איז טור זַײן אויף

שרַײבערין, ווָאס ַא אויך קויֿפמַאן19, בעל אייניקל, שלום–עליכמס מיט

מָאל בַאגעגנט ַא שוין הָאט און וועמען ער ַאלט יָאר איצט הונדערט איז

די משּפחה20 הָאט  און קָארעסּפָאנדענץ ַא הָאבן געֿפירט זיי שַאנכַײ. אין

יָארצַײט. דער אויף ֿפַארבעטן אים
(בעל) בעלַא ֿפון לינקס : אייניקלעך. מיט זײַנע צוויי שלום–עליכם

קויֿפמַאן.
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שּפילן... זיך לאָמיר

[8 אויף ז' [די ענטֿפערס

........ ַא ווי הָארעווען5 .1

.......... ווי ַא וויינען .2

............... ֿפַארסמטע6 ַא ווי ַארומלויֿפן .3

אין ווַאסער ַא ........... ווי ציטערן7 .4

......... ַא ווי ברומען8 .5

.............. מיט לַאכן .6

.............. ַא ווי זיך9 קרימען .7

דעם ............... ווי הערן .8

................ גרינע מיט ָאנקומען .9
זָאטל10 ַא ........... ַא ווי ּפַאסן .10

............. ווי ַא ֿפַײנט הָאבן .11

............. ַא ווי נָאכלויֿפן .12

ד'ליטא3 ירושלים אין .1

גוט זיך ֿפילט גָאט ַאֿפילו4 שטָאט ווּו די .2

מָאל ניט ווילנדיק ַא ֿפַארֿפָארט5 מע ווּו דָארט .3
לעמבערג6 מיט צוזַאמען זעט מע ווָאס שטָאט דער אין .4

עולה–רגל7 איז מען ווּוהין דָארטן .5

מַאנטשעסטער ּפוילישן אינעם .6
מדינה8 גָאלדענער דער אין .7

ֿפון „חכמים“9 שטָאט אין דער .8
טרערן–אינדזל10 דעם אויף .9

סודות11 קיין ניט הַאלטן מע קען ווּו שטָאט דער אין .10

(און ֿפינצטער ַא מָאל געווָארן זייער ווּו ס'איז לַאנד אינעם .11

שטרוי12) ֿפירן קען מע ווּוהין
גולם13 דער געבוירן געווָארן ס'איז ווּו שטָאט 12. אין דער

מַאמעליגע14  ווַײן און מען עסט טרינקט מע ווּו לַאנד אין .13

ירושלים15 א.

רומעניע ב.

ווילנע ג.
כעלם16 ד.

ָאדעס ה.

ּפרָאג ו.

בויבעריק17   ז.

אַײלַאנד עליס ח.

קרָאקע18     ט.
מצרים19 י.

ַאמעריקע י"א.

לָאדזש י"ב.

ברָאד20  י"ג.

1. approprié/suitable 2. deviner/guess 3. yerusholaim-delite Jérusalem de Lituanie/Jerusalem of Lithuania 4. afile même/even 
5. on s'égare/wanders off 6. aujourd'hui/now Lviv 7. ... oyle-regl on fait le pèlerinage/makes a pilgrimage 8. medine  pays/country 
9. khakhomim sages/wise men 10. île des larmes/isle of tears 11. soydes secrets, sing. סוד sod 12. paille/straw 13. goylem Golem 
14. polenta/corn pudding 15. yerusholaim Jérusalem 16. Chelm 17. bourgade fictive de Sholem-Aleykhem/fictional town of Sholem-
Aleykhem 18. Cracovie/Cracow 19. mitsraim Égypte/Egypt 20. Brody.

געָאגרַאפֿיע ייִדישע
? איך בין ווּו

ַא  פַֿאר דָאס ַא ּפַאסנדיקער1 מָאמענט איז ַארום, סך ַא מען פָֿארט זומערצַײט

ווָאס טוריסט, אונדזער זיך געפֿינט עס ווּו טרעפֿן2 דַארפֿט געָאגרַאפֿיע–שּפיל. איר

דער ייִדיש–וועלט.  פָֿארט ַארום

יַאשטשערקעס11 א.

ֿפיש ב.

חזיר12   ג.

ֿפערד ד.

שּפין13   ה.
ווערעם14 ו.

ביבער15   ז.

הונט ח.

קָאטער16     ט.

מויז י.

לייב י"א.
מַאלּפע17 י"ב.

1. expressions 2.  khayes animaux (mammifères)/animals 3. bale-khaim animaux, créatures/animals, creatures 4. blancs/blanks 5. tra-
vailler dur/work hard 6. farsamte empoisonné/poisoned 7. trembler/shiver 8. rugir/roar 9. faire des grimaces/make faces 10. selle 
(cavalier)/saddle 11. lézards/lizards 12. khazer cochon/pig 13. araignée/spider 14. vers/worms 15. castor/beaver 16. matou/tomcat 
17. singe/monkey.

זָאָאלָאגיע–שּפיל

חיות2  נעמען פֿון מיט אויסדרוקן1 עטלעכע דָא איז ייִדיש אין

די  בלויזן4 מיט אויספֿילן די ּפרּוווט בעלי–חיים3. ַאנדערע און

 ! ווערטער ריכטיקע

[8 אויף ז' [די ענטֿפערס
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ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

7 זייַט געָאגרַאֿפיע–שּפיל ֿפון דעם אויף ענטֿפערס די

11-י. 10-י"ג. 9-ח. 8-ד. 7-י"א. 6-י"ב. 5-א. 4-ט. 3-ז. 2-ה. 1-ג.

13-ב. 12-ו.

: דערקלערונגען ּפָאר ַא

„זייער  מיינט ווָאס אויסדרוק ַאן ָאדעס = אין גָאט ווי גליקלעך

גליקלעך“

דיגרעסיע  לַאנגע ַא מַאכן ; ֿפַארבלָאנדזשען בויבעריק = אין ֿפַארֿפָארן

רעדן בַײם

מע  ווען די אויגן ליכטלעך ֿפַאר זען לעמבערג = מיט קרָאקע זען

שטַארקן קלַאּפ קריגט ַא

אין  כעלם שטָאט דער ֿפון מענטשן מען רוֿפט ַאזוי חכמים = כעלעמער

נַארָאנים גרויסע זיי זענען ֿפָאלקלָאר ייִדישן אינעם ווָאס ּפוילן,

די  עליס–אַײלַאנד צוליב מען ָאנגערוֿפן הָאט ַאזוי = טרערן–אינדזל

אימיגרַאנטן ֿפון בַאדינגונגען אין דעם אויֿפנעם–צענטער שרעקלעכע

ַאמעריקע אין

ווָאס  זַאך ַא קיין סוד, איז ניט ווָאס סוד ַא ברָאד = גַאנץ ֿפַאר סוד ַא

ווייסן ַאלע

איז  מצרים אין מּכות צען ֿפון די איינע = מצרים אין ווי ֿפינצטער

ֿפינצטערניש געווען

עס דַארף ווּו מע דָארטן ברענגען עּפעס = אין מצרים ֿפירן שטרוי

ָארט אויֿפן דערֿפון גענוג שוין הָאט מע ווַײל ניט,

7 זייַט זָאָאלָאגיע–שּפיל ֿפון דעם אויף ענטֿפערס די

11-ה. 12-ח. 9-ו. 10-ג. 8-ט. 6-א. 7-י"ב. 4-ב. 5-י"א. 3-י. 2-ז. 1-ד.

: דערקלערונגען ּפָאר ַא

זיך  ווילט עס צו לַאכן ווען צווינגען זיך יַאשטשערקעס = מיט לַאכן

ניט.

עמעצן. ניט ֿפָאלגן הערן, ניט קָאטער = דעם ווי הערן

ענדיקן : בַײשּפיל זייער שווער. זַײן = ווערעם מיט גרינע ָאנקומען

ווערעם. גרינע מיט איז אים ָאנגעקומען דָאקטָארַאט דעם

ַא שלעכטן ֿפון נָאמען ַא ַארויס מע זָאגט ווען

וויל מע ווָאס ַא ׂשונא14, רשע13, ַא מענטשן,

נָאר  ווערן, דערמָאנט דווקא15 ניט זָאל ער ַאז

ווערן ָאּפגעמעקט ֿפַארגעסן, ֿפַארשוויגן16,

ימח–שמו17 ָאדער  זָאגט מען אויף אייביק,

ַאזַא רוֿפן אויך קען מע ימח–שמו–וזּכרו18.

צו מע גיט ָאבער ַאז ימח–שמו19. ַא מענטש

ווערט ימח–שמוניק20, : ַא —ניק דעם סוֿפיקס

נָאך  ס'מיינט אויסדרוק ָאּפגעשווַאכט21 — דער

נָאר שלעכטער, ַא איז מענטש דער ַאז ַאלץ

ׂשטן22.  אמתער קיין ניט שוין

ַא בריוו אויף שרַײבן אין הַאלט מע ווען

טוט עּפעס, ווָאס ֿפַארגעסט מע און ייִדיש

דָאך ּפ.ס., ווָאס איז שרַײבן צו ַאנשטָאט מען ?

מיינט,  ע"ש. דָאס מען שרַײבט לַאטַײניש,

עיקר–שכחּתי24,  לשון–קודש23, אויף ּפרָאסט

ֿפַארגעסן“. איך הָאב וויכטיקסטע „דָאס

דעם וועגן שרַײבן מיר קענען ווי און

[2 זייַט ֿפון [סוף

13. roshe méchant/vilain 14. soyne ennemi/enemy 15. dafke justement/precisely 
16. passé sous silence/not mentioned 17. yemakh-shmoy' que son nom soit effacé/may 
his name be erased 18. … vezikhroy que son nom et son souvenir soient effacés/may his 
name and his remembrance be blotted out 19. un être maudit/an accursed person 20. ye-
makh-shmoynik salaud/scoundrel 21. affaibli/weakened 22. e'meser sotn vrai démon/
truly diabolical 23. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 24. iker-shokhakhti j'ai oublié le 
plus important/I forgot the most important 25. posek verset/verse 26. tana'kh Bible 
juive/Jewish Bible 27. ... tilim ... Psaume 137/Psalm 137 28. bovl Babylone/Babylon  
29. yehoyesh pseudonyme de/pen name of Solomon Bloomgarten (1872-1927) 30. ye-
rusholaim Jérusalem 31. palais/palate 32. simkhe joie/joy.

ֿפַארגעסן ניט דערמָאנענדיק דעם  wווָארט
קַאּפיטל אינעם ּתנך26, ֿפון ּפסוק25  בַארימטן

„בַײ  מיט ָאן זיך הייבט ווָאס קל"ז27, ּתהילים

אין ציטַאט, דער איז ָאט בֿבל28“. ֿפון טַײכן די

יהואש29 :  ֿפון ייִדיש אויף איבערזעצונג דער

ירושלים30, פַֿארגעסן, דיך וועל איך אויב

רירן]. [צו פַֿארגעסן זיך הַאנט רעכטע מַײן זָאל

צו מַײן   מַײן צונג ווערן צוגעקלעּפט זָאל

      גומען31,

געדענקען, וועל דיך ניט איך אויב

ירושלים דערמָאנען וועלניט איך אויב

ׂשמחה32. העכסטער מַײן אויף


