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שולדיק איז דער וועלט–אונטערגאַנג! 1
ווי איר האָט מסתּמא 2באַמערקט ,האָט דער ייִדישער טעם–טעם
שטאַרק ֿפאַרשפּעטיקט .זײַט אונדז מוחל ,3אָבער שולדיק איז דער
וועלט–אונטערגאַנג — גייט זיך קלאָגן בײַ די מאַיאַס ! זייער קאַלענדאַר
4
ענדיקט זיך דעם 21סטן דעצעמבער ַ .2012א סך מענטשן דרינגען
דערפֿון ,אַז פּונקט דעם טאָג וועט ֿפאָרקומען דער קץ .5נאָך ַא מאָל,
וועט איר זאָגן ! דאָס האָבן מיר אויך געזאָגט .האָבן מיר געהאַט דעם
מאָדנעם אײַנ ֿפאַל צו מאַכן ַא רשימה 6פֿון אַלע וועלט–אונטערגאַנגען וואָס
מען האָט שוין ֿפאָרויסגעזען .די רשימה איז זייער ַא לאַנגע ,דער ֿפאַר
האָבן מיר ֿפאַרשפּעטיקט .זעט נאָר  :זינט די רוימישע אימפּעריע איז
7
אונטערגעגאַנגען ,האָט מען ֿפאָרויסגעזאָגט נישט ווייניקער ווי  183סופֿן
פֿון דער וועלט .האָבן מיר סוף–כּל–סוף 8באַשטימט צו ֿפאַרקירצן די
געשיכטע .וואָס שייך 9דעם מאַיאַ–קאַלענד ַאר ,האָט דייוויד סטואַרטַ ,א
ספּעציאַליסט פֿונעם אוניווערסיטעט אין אָסטין )טעקסאַס( אויסגעפֿונען ַא
טעות 10אין דער רעכענונג  :כאַפּט נישט ,11מיר האָבן נאָך ַא ביסל צײַט !
מיר וועלן אײַך נישט לאַנג ברײַען 12מיט סטואַרטס דערקלערונגען :
מיר האָבן געפּרוּווט ֿפאַרשטיין און אויך דאָס האָט אונדז ַא היפּש ביסל
ֿפאַרשפּעטיקט...

נאָר ַאפֿילו 13אויב מע רעכנט זיך ניט מיט די מאַיאַס ,בלײַבן אונדז
נאָך ַא סך אַנדערע וועלט–אונטערגאַנגען  :רעליגיעזע ,ווי דער
קריסטלעכער אַפּאָקאַליפּס ,וואָס די „מילענאַריסטן“ האָבן אים שוין
ֿפאָרגעזאָגט אויף יאָר  1000און  ,2000און וויסנש ַאפֿטלעכע) 14אָדער
כּמו–15וויסנש ַאפֿטלעכע( .די קאַטאַסטר ָאפֿע קען קומען פֿונעם קאָסמאָס :
די זון–אַקטיוויטעט וועט זיך ֿפאַרגרעסערן און אונדז באָמבאַרדירן מיט
שעדלעכע שטראַלןַ ,16א שוואַרצער לאָך קען אונדז אײַנשלינגען ,די ערד
קען זיך צונויפֿשטויסן 17מיט ַא קאָמעט ,אַן אַסטער ָאי ִד אָדער גאָר אַן
19
אַנדער פּלאַנעט וואָס פֿליט גראָד 18אין אונדזער ריכטונג דורכן רוים
)ס'איז ד ָא שוין ַאפֿילו מענטשן וואָס האָבן זיך דערוווּסט אַז יענער
פּלאַנעט טראָגט דעם שיינעם נאָמען ניבירו( .ס'איז ד ָא אויך ַא טעאָריע
אַז די ערד און אַנדערע פּלאַנעטן ,און ַאפֿילו נאָך מער הימל–קערפּערס
אין דער גאַנצער גאַלאַקטיק וועלן זיך אויסשטעלן אין איין שורה 20און
דאָס וועט זײַן זייער שלעכט .אַנדערע וואָרענעןֿ 21פאַר סכּנות 22וואָס
קומען פֿון דער ערד גופֿא) 23ווי אַן אויסבראָך פֿון ַא „סופּערוווּלקאַן“
אָדער ַא גרויסע ענדערונג אין דער ריכטונג פֿונעם מאַגנעטישן פֿעלד פֿון
דער ערד( אָדער פֿון דער מענטשלעכער אַקטיוויטעט — ווי דער לאָך אין
]סוף זיי ַט [8

1. ﬁn du monde/end of the world 2. mistome probablement/surely 3. … moykhl excusez-nous/forgive us 4. déduisent/deduce 5. kets
avènement du Messie, ﬁn des temps/Messiah's coming, end of time 6. reshime liste/list 7. sofn ﬁns/ends 8. sofkl-sof ﬁnalement/ﬁnally 9. … shayekh en ce qui concerne/concerning 10. toes erreur/error 11. doucement!/take it easy! 12. ennuyer longtemps/babble on
13. aﬁle même/even 14. scientiﬁques/scientiﬁc 15. kmo'y pseudo- 16. rayons nocifs/harmful rays 17. se heurter/collide 18. justement/
straight 19. espace/space 20. shure ligne/line 21. mettent en garde/warn 22. sakones dangers 23. gufe elle-même/itself

שוין צען יאָר אַז עס קומט פֿאָר אין פּוילן )זינט  2008אין וואַרשע( ַא זומערקורס פֿון יי ִדישער שפּראַך און ליטעראַטור,
אָרגאַניזירט דורך דער שלום–פֿונדאַציע .1דעם לעצטן זומער האָט העלען חדשַ ,2א תּלמידה 3פֿון די קורסן אין פּאַריזער יי ִדיש–
צענטער ,אָנטייל גענומען אין דעם פּראָגראַם.

ַא וואַרשעווער זומער )אויסצוגן פֿון ַא טאָגבוך(
פֿון העלען חדש
זונטיק דעם 3טן יולי
אין אַוויאָן ,ענדלעך ! ס'איז געווען קאָמפּליצירט אַוועקצו ֿפאָרן פֿון
פּאַריז  :איך האָב געדאַרפֿט אַוועקפֿלי ִען נעכטן ,אָבער ער–פֿראַנס
מאַכט איבער–רעזערוואַציעס און ,אָנגעקומען אין אַעראָפּאָרט ,האָב
5
איך זיך דערוווּסט אַז איך בין אויף ַא וואַרט–רשימה .4סוף–כּל–סוף
בין איך געבליבן אין פּאַריז איין טאָג לענגער ווי גערעכנט.
ס'איז ניט קיין קאַטאַסטר ָאפֿע ,ווי באַלד די לעקציעס פֿון דעם
זומער–אוניווערסיטעט הייבן זיך אָן ערשט מאָנטיק ,אָבער ֿפאָרט ַא
ֿפאַרדראָס .6איך קוק אויס אומגעדולדיק צו זײַן אין וואַרשע.
אָנגעקומען אין וואַרשעווער אַעראָפּאָרט  :שוין דאָס ערשטע יי ִדישע
וואָרט ! זוכנדיק וווּ איך קען צוריקקריגן מײַן טשעמאָדאַן ,7האָב איך
געזען אַן עלעקטראָנישן טאָוול מיט אָנווײַזונגען אויף פּויליש וואָס איך
האָב צו ערשט ניט ֿפאַרשטאַנען „פּאַס ,1 8פּאַס  2אאַז"וו “.9דאַן איז
דאָס אַריבערגעגאַנגען אויף ענגליש „בעלט  ,1בעלט  .“...2אַוודאי,10
פּאַס ! ַא יי ִדיש וואָרט ֿפאַר מיר ! ַא מחיה! 11

שבת 12דעם 9טן יולי
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הײַנט בין איך ,מיט מײַן חבֿרטע 13אַני ,זייער לאַנג געגאַנגען שפּאַצירן
דורך דער שטאָט ,דער עיקר 14אין די אַמאָליקע י ִדישע קוואַרטאַלן.
פֿון ַא פֿרי ִערדיקער רײַזע אין וואַרשע מיט עטלעכע יאָרן צוריק האָב
איך געדענקט אַז אַלץ איז חרו ֿב געוואָרן 15און אויף ס'נײַ אויפֿגעבויט
געוואָרן נאָך דער מלחמה) 16ווי אייגנטלעךַ 17א גרויסער טייל פֿון דער
שטאָט ,אָבער אין שטח 18פֿונעם געט ָא האָבן די דײַטשן אַלץ גרונטיק
אַרונטערגעריסן ,ניט נאָר די באָמבעס און קאַמפֿן האָבן צעשטערט
דעם טייל שטאָט( ; אַז עס בלײַבט איצט גאָרנישט פֿון אַמאָליקן יי ִדישן
וואַרשע ,אַז נאָר טאָוולען און דענקמעלער 19דערמאָנען אַז טויזנטער
— הונדערטער טויזנטער — יי ִדן האָבן ד ָא געוווינט .איך האָב געדענקט
דעם דענקמאָל פֿון די העלדן פֿונעם געטאָ–אויפֿשטאַנד ,20וואָס שטייט
צווישן וווין–בנינים 21פֿון די פֿופֿציקער יאָרן ,פּונקט קעגן איבער
אונדזער סטודענטן–הויז אויף זאַמענהאָף–גאַס .איך בין געווען גרייט
גאָרנישט צו געפֿינען — אָדער אַזוי האָב איך געמיינט.
אָבער אין דער צײַט פֿון דער פֿרי ִערדיקער רײַזע האָב איך נאָך ניט
געהאַט געלייענט די יי ִדישע שרײַבערס .איצט איז עס אין גאַנצן
אַנדערש .מען קוקט אויפֿן פּלאַן ,מען לייענט די נעמען פֿון די גאַסן,

מען האָט אין קאָפּ דעם הויף אויף קראָכמאַלנע גאַס ,וווּ דער יונגער
באַשעוויס 22האָט באַקוקט די וועלט ,בשעת 23זײַן טאַטע איז געזעסן
אין זײַן בית–דין–שטוב ; 24פּרצעס 25הויז ,וווּ אַזוי פֿיל יונגע שרײַבערס
זײַנען געקומען און געקראָגן דערמונטערונג 26און עצות ; 27די
אָרעמע–לײַט פֿון דזשיקע גאַס ,וואָס קאַדיע מאָלאָדאָווסקי דערמאָנט
מיט ליבש ַאפֿט און עניוות ; 28און אַזוי פֿיל אַנדערע זכרונות,29
בילדער און לידער ,וואָס זײַנען ענג ֿפאַרבונדן מיט די גאַסן .דאַן
הייבט מען אויף דעם קאָפּ און מע זעט גראָע בנינים אין סאָוועטישן
סטיל ,אָדער ,ווײַטער קיין דרום ,30מאָדערנע ,פֿוטוריסטישע וואָלקן–
קראַצערס : 31ווי אַזוי מען זאָל ניט גרייט זײַן ,איז דער רושם 32מאָדנע,
אומהיימלעך .33דאָס וואָס בלײַבט איז בלויז די נעמען פֿון די גאַסן ,און
די טאָוולען מיט די נעמען — אַוודאי נײַע טאָוולען מיט אַלטע נעמען.

1. sholem-… Shalom Foundation, www.shalom.org.pl 2. Hélène Khodoss 3. talmide étudiante/student (fem.) 4. … reshime liste
און אַזוי ווײַטער d’attente/waiting list 5. sofkl-sof ﬁnalement/ﬁnally 6. contrariété/a pity 7. valise/suitcase 8. tapis (pol.)/belt (Pol.) 9.
10. avade bien sûr/of course 11. a mekhaye quel plaisir !/how wonderful! 12. shabes samedi/Saturday 13. kha'verte amie/friend
(fem.) 14. … iker surtout/mainly 15. khorev … détruit/destroyed 16. milkhome guerre/war 17. en fait/indeed 18. shetekh zone/area
19. monuments 20. soulèvement/uprising 21. … binyonim immeubles d’habitation/residential buildings 22. Isaac B. Singer (19041991) 23. besha's pendant que/while 24. beyzdin-… tribunal rabbinique/religious court 25. pe'retses de Yitskhok-Leybush Peretz
(1852-1915)/Peretz’s 26. encouragement 27. eytses conseils/advice 28. anives humilité/humility 29. zikhroynes souvenirs/memories
30. dorem sud/south 31. gratte-ciel/skyscrapers 32. royshem impression 33. étrange/strange
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אַזוי זײַנען מיר געגאַנגען איבער די קוואַרטאַלן פֿון מיראָוו און
מוראַנאָוו ,אויף די שפּורן פֿון דעם ,וואָס מיר האָבן אין קאָפּ און ווייסן
אַז מיר וועלן עס ניט געפֿינען .מיר האָבן י ָא אַנטדעקט איבערבלײַבן,
נאָר ווינציקע  :אָפּגעהאַקטע רעלסן ,34וואָס פֿירן אין ערגעץ ניטַ ,א
שטיקל פֿונעם געטאָ–מויער ,וואָס מען קען געפֿינען אין ַא הינטער–הויף
)און עס איז געווען שווער צו דערגרייכן ביז דאָרטן ,ווײַל עס איז
געווען ֿפאַרמאַכט שבת(.
אַחוץ 35דעם זײַנען ד ָא ַא סך טאָוולען און דענקמעלער ,וואָס דערמאָנען
צום מײַסטנס ניט די ֿפאַרגאַנגענע וועלט נאָר די ֿפאַרטיליקונג 36פֿון
דער וועלט ,דעם חורבן .37אַרום דעם שטח פֿון אַמאָליקן געט ָא לויפֿט
ַא פּאַס מיט אַן אויפֿשריפֿט וואָס דערמאָנט אַז ד ָא איז געשטאַנען דער
געטאָ–מויער.

דאַכט זיך אַז אַנטקעגן דעם געמיינזאַמען שׂונא — 38די נאַציס — זײַנען
די פּאָליאַקן גרייט צו דערמאָנען אַלע רדיפֿות 39און לײַדן פֿון די יי ִדן.
אָבער געדענקען אַז ד ָא האָבן געלעבט ,געש ַאפֿן ,געשריבן יי ִדן ,אַז ַא
קולטור האָט געבליט ,איז עפּעס אַנדערש .עס בײַט זיך לאַנגזאַם ,מיט
ַא פּאָר טאָוולען )פּרצעס הויז( און מיט דעם פּראָיעקט פֿונעם יי ִדישן
מוזיי .40אַלץ מערקווירדיק 41קוקן מיר אויס די אַלע יונגע פּאָליאַקן
וואָס לערנען זיך יי ִדיש בײַ דער שלום–פֿונדאַציע ,וועלכע אָרגאַניזירט
דעם זומערקורס.

34. rails interrompus/cut-off rails 35. akhu'ts à part/aside from 36. extermination 37. khurbm Shoah 38. … soyne ennemi commun/
common enemy 39. redifes persécutions 40. www.jewishmuseum.org.pl 41. remarquable/remarkable.

פֿאָרן אָדער נישט פֿאָרן ?
ַא נײַ בוך וועגן יי ִדן )און נישט–יי ִדן( אין פּוילן
מיר וועלן נישט פֿאָרן באַזוכן אוישוויץ 1איז דער ַא ביסל צולהכעיסדיקער 2טיטל פֿון ַא
נײַעם בוך ,דעם ערשטן גר ַאפֿישן ראָמאַן ,3געשריבן און געצייכנט דורך ַא יונגן פֿראַנצייזישן
קינסטלער מיטן נאָמען זשערעמי דרעס .נאָך זײַן באָבעס טויט האָט זשערעמי באַשלאָסן
צו פֿאָרן אין פּוילן אויפֿצוזוכן שפּורן 4פֿון דער באָבעס לעבן .זײַן ברודער פֿאָרט מיט אים.
זיי באַשטימען אַז כּדי 5זיך צו דערוויסן וועגן דער פֿאַרגאַנגענהייט פֿון באָבע–זיידע וועלן
זיי פֿאָרן נישט אין אוישוויץ נאָר אין וואַרשע ,קראָקע און דעם זיידנס שטעטל זשעלעכאָוו.
דער ראָמאַן דערציילט די רײַזע פֿון די צוויי ברידער ,די ערטער וואָס זיי באַזוכן ,די
פֿאַרשיידענע מענטשן מיט וועמען זיי שמועסן ,און ווי אַזוי זיי אַנטפּלעקן 6פֿאַרשיידענע
אַספּעקטן פֿון דער פֿאַרוויקלטער 7און אָנגעווייטיקטער 8פֿראַגע פֿונעם יי ִדישן לעבן אין
פּוילן .מיר דרוקן ד ָא אָפּ אַן אויסצוג וואָס מיר האָבן איבערגעזעצט אויף יי ִדיש.
1. Jérémie Dres, Nous n'irons pas voir Auschwitz/We Won't Go Visit Auschwitz, éditions Cambourakis, Paris, 2011 2. tselo'khesdiker
provocateur/provocative 3. roman graphique/graphic novel 4. traces 5. kede'y aﬁn de/in order to 6. découvrent/discover 7. compliqué/
complicated 8. douloureux/painful.

2

1

1

פֿאַרשפּרייטן די נײַעס ,ציטערנדיק
וואָס יעדער איינער וועט זאָגן.

זיך צוגרייטן צו דער רײַזע איז
נישט געווען קיין קלייניקייט.

4

גוט מאָרגן זשערעמי
אויב דו פֿאָרסט קיין פּוילן ,היט זיך פֿאַר די
פּאָליאַקן.2
קושן
דײַן טאַטע

4

3
אפֿשר 3איז שווער צו גלייבן ,נאָר בײַ
אונדז אין דער משפּחה 4איז נאָכן חורבן
דער ענין 6פּוילן געווען טאַבו.

5

די באָבע פֿלעגט שטענדיק זאָגן :
און נ ַא ,10עס ַא
באַנאַנע —
ביסט דאַר
ווי ַא שפּאָן! 11

מייגסט חתונה הובן 7מיט וועמען
די ווילסט ,נאָר ניש’ מיט קאַ’
פּאָלאַטשקע 8צי ַא דײַטשקע.9

1. dans la crainte/frightened 2. Polonais non juifs/Polish gentiles 3. efsher peut-être/perhaps 4. mishpokhe famille/family 5. khurbm
Shoah 6. inyen question 7. … kha'sene … tu peux te marier (l’orthographe modiﬁée correspond à son dialecte yiddish polonais)/you
can marry (the spelling is modiﬁed to show her Polish Yiddish pronunciation) 8. Polonaise non juive/Polish girl (gentile) 9. Allemande
non juive/German girl (gentile) 10. voici/here 11. maigre comme un clou/thin as a rail

5

6

אַזוי גאָר ? 12שטעל זיך פֿאָר ,אַז ַא רײַזע
האָב איך שוין לאַנג אין זינען.13

האָב איך אָנגעזאָגט אַלעמען מײַן
באַשלוס.

איך פֿאָר מיט דיר !

8

7
מײַן עלטערער ברודער מאַרטען איז גרייט
מיטצוקומען„ .אָפּעראַציע פּוילן“ — אויף די שפּורן
פֿון דער באָבע טערעזע — קען זיך שוין אָנהייבן.

און צום סוף — די מומע .וואָס כ‘האָב מורא
געהאַט 14איר צו זאָגן.
האַלאָ ,אַנעט ,וואָס
מיר פֿאָרן מיט מאַרטען
מאַכסטו ?
אין פּוילן.
אַגבֿ ,15קענסט מיר געבן דײַן קניידלעך–16רעצעפּט ?

]…[
5

צי וואָלט איך זיך אַרײַנגעלאָזט אין אַז ַא
אַווענטורע אָן אים ?

9

אַזוי ,איר וועט באַזוכן
אוישוויץ ?

אוישוויץ ,פֿינף יאָר חורבן קעגן איבער טויזנט יאָר יי ִדיש–לעבן און יי ִדישער געשיכטע.

12. vraiment ?/really? 13. en tête/in mind 14. moyre … j’avais peur/I was afraid 15. agev à propos/by the way 16. boulettes de pâte/
dumplings.

אַן אָפּפֿאָר

1

פֿון מאַרינ ַא אַלעקסעיעוו ַא

6

— שטײַג אַרויף — האָט געזאָגט די מאַמע — די באַן זאָל נישט אָפּ ֿפאָרן
אָן דיר.
2
דער טאַטע האָט זיך אָנגעכאַפּט ֿפאַרן פּאָרענטש  ,אָבער איז געבליבן
שטיין אויפֿן פּעראָן.3
— זאָרג זיך נישט ,טײַבעלע — האָט ער געזאָגט מיט צאַרטקייט — אין ַא
פּאָר וואָכן אַרום וועסטו מיר נאָכ ֿפאָרן מיט די קינדער.
4
די קינדער זענען אויך דאָרטן געוועןַ ,א ביסל פּריטשמעליעטע און
צערודערטע .די באַן–סטאַנציע מיטן שטענדיקן האַרמידער 5איז זיי
שוין געווען באַקאַנט ,אָבער דאָס מאָל איז געווען אַנדערש .דער טאַטע,
ווי מע האָט געמאָלדןֿ ,6פאָרט אַוועק אָן זיי אין ַא קאָמאַנדיראָווקע,7
אין וואַלד ,אַזש אויף עטלעכע וואָכן.
— טאַטע — האָט זיך אָנגערופֿן די זעקס–יעריקע קיר ַא — דו מוזסט מיר
ברענגען שישקעס 8פֿונעם וואַלד .איך דאַרף זיי אומבאַדינגט! 9
10
— מיר אויך ,מיר אויך ! האָט אויסגעשריגן די דרײַ–יעריקע לאה .
— דיר וועט דער טאַטע ברענגען ַא פֿײַג ! 11האָט איר בייז געענטפֿערט
קיראַ.
— גיב מיר ַא קוק אויף די צוויי פּרינצעסינס אונדזערע ! דער טאַטע
ֿפאָרט אַוועק און וואָס טוען זיי ? זיי צעקריגן זיך אויפֿן סאַמע
וואָקזאַל! 12
און דעם טאַטן :
— ס'איז טאַקע גוט אַז זיי בלײַבן ד ָא מיט דײַן מוטער און זענען נישט
גע ֿפאָרן אויף וואַקאַציעס קיין ווײַסרוסלאַנד ,מיט די קוזינקעס .זי ,די
שוויגער ,וועט זיך שוין אַן עצה געבן 13מיט זיי.
— כ'וועל שרײַבן רבֿקהלעןַ 14א בריוועלע ,האָט געזאָגט לאה,
ֿפאַרטראַכט ,מיינענדיק איינע פֿון די קוזינקעס ,די צוויי–יעריקע ,מיט
בלאָנדע געקרײַזלטע האָר.
15
— ווי אַזוי ? קענסט ַאפֿילו נישט שרײַבן — .האָט איר געוואָרפֿן
קיראַ ,און לאה האָט גלײַך געקראָגן רויטע אויגן.
— קינדער ,גענוג און איבערגענוג ! צעקושט זיך מיטן טאַטן ,מיר גייען
אַוועק !
— און מיט דער אַרבעט ,מיינסטו ,וועט זײַן אין אָרדענונג ? האָט
פּלוצעם געפֿרעגט דער טאַטע.
— יאָ ,מע שיקט מיך הינטער דער שטאָט בלויז אויף ַא פּאָר טעג,
דערנאָך ב ַאפֿרײַט מען מיך פֿון דער אַרבעט ,מ'האָט מיר צוגעזאָגט.
— נו ,מײַנע טײַערע ,וועל איך אפֿשר 16אַרײַן אין וואַגאָן .גייט געזונט,
מײַנע ליבינקע .קיראַ ,זאָלסטו אַכטונג געבן אויף דער קליינער.
— איך בין נישט קיין קליינע — האָט געברומט לאה...
די דאָזיקע סצענע איז ֿפאָרגעקומען אין שטאָט לענינגראַד )הײַנטיקער
פּעטערבורג( סוף אויגוסט  .1941די מאַמע איז געווען מײַן באָבע
איטע ,דער טאַטע  -מײַן זיידע קאָליאַ ,די קליינע לאה אָדער לענ ַא
— מײַן מאַמע ,און איר שוועסטערל קיר ַא  -די מומע מײַנע .די באָבע
האָט מען געדאַרפֿט שיקן אויף צוויי וואָכן הינטער דער שטאָט אויף
צו גראָבן טראַנשייען ,אונטער די אָנגרײַפֿנדיקע 17נאַצישע אַוויאָנען.

און דער זיידע האָט געדאַרפֿט אָן זײַן משפּחה 18עוואַקוי ִרט ווערן
קיין סיביר ,מיט דער אויסשטאַטונג 19פֿון זײַן זאַוואָד ,20וווּ ער האָט
געאַרבעט ווי איינער פֿון די הויפּט–אינזשענירן.
איך זאָג „האָט געדאַרפֿט“ ,ווײַל נאָך זײַן אַרויפֿשטײַגן האָבן
באָבע–זיידע זיך געקוקט אין די אויגן אַרײַן און דער זיידע איז באַלד
אַראָפּגעשטיגן .די באַן איז אַוועק אָן אים.
מע מוז זיך מודה זײַן ,21אַז דער באַשלוס איז געווען ַא געפֿערלעכער :
ֿפאַרן ֿפאַרלאָזן די אַרבעט–שטעלע האָט מען אונטער סטאַלינען אין
מלחמה–22צײַטן געקענט ֿפאַרמישפּט 23ווערן צום טויט .אָבער אין 24
25
שעה 24אַרום ,האָט דער זיידע באַוויזן צו קריגן בײַ נאַטשאַלסטווע
אַלע געהעריקע פּאַפּירן און דערלויבענישן צו ֿפאָרן אין עוואַקואַציע
צוזאַמען מיט ווײַב און קינדער .אויף מאָרגנס האָבן זיי ֿפאַרלאָזט די
שטאָט אָן וואַליזעס און כּמעט 26אָן עסן ,מיט ַא פֿראַכט–באַן ,27דער
ֿפאַרלעצטער באַן ֿפאַר דער דײַטשישער בלאָקאַדע 28אויף לענינגראַד,
וואָס האָט געדויערט דרײַ יאָר און בשעת 29וועלכער כּמעט ַא מיליאָן
מענטשן זענען אומגעקומען פֿון הונגער און פֿון די נאַצישע באָמבעס.
אַג ֿב ,30די לעצטע באַן איז אַוועק מיט ַא פּאָר טעג שפּעטער און
צעבאָמבאַרדירט געוואָרן אויפֿן וועג.
וואָס שייך 31מײַן משפּחה ,איז זי ,מיט צוויי וואָכן שפּעטער,
אַראָפּגעשטיגן פֿון דער באַן אין דער שטאָט אירקוצק ,וואָס אין סיביר
בײַ דער גרויסער אָזיערע 32בײַקאַל .און פֿיר יאָר נאָך אַנאַנד האָבן די
קליינע קיר ַא און לאה געקראָגן אַזוי פֿיל וואַלד–שישקעס ,וויפֿל עס
האָט זיך זיי געגלוסט.
אין  1945זענען זיי אַלע צוריקגע ֿפאָרן קיין לענינגראַד.
די קליינע פּלימעניצעס ,33רבֿקהלע און איר שוועסטערל ,זענען דער
באָבען זייער ָאפֿט געקומען צו חלום 34און זי פֿלעגט זיך אויפֿוועקן מיט
ַא געוויין.
פֿרעגט אירֿ ,פאַר וואָס ?

1. départ/departure 2. barre/rail 3. quai/platform 4. étourdis/confused 5. vacarme/noise 6. annoncé/informed 7. mission 8. pommes
de pin/pine cones 9. absolument/absolutely 10. leye Leah 11. des clous (littéralt ﬁgue)/nothing at all (literally, a ﬁg) 12. gare/station
13. eytse ... se débrouillera/she'll manage 14. ri'vkelen 15. aﬁle même/even 16. efsher peut-être/maybe 17. attaquant/attacking
18. mishpokhe famille/family 19. équipement/equipment 20. usine/factory 21. … moyde … il faut avouer/one must admit 22. milkhome guerre/war 23. farmishpet condamné/sentenced 24. sho heures/hours 25. autorités/authorities 26. kima't presque/practically
27. train de marchandises/freight train 28. siège 29. besha's pendant/during 30. agev au fait/by the way 31. … shayekh en ce qui concerne/concerning 32. lac/lake 33. nièces 34. … kholem en rêve/in her dreams.

לאָמיר זיך שפּילן

וואָס וועט זײַן דער סוף ?
אין דעם דאָזיקן שפּיל דאַרפֿט איר געפֿינען וואָס פֿאַר ַא סוף
עס האָבן געהאַט די תּנכישע 1פּערזענלעכקייטן וועמענס נעמען
געפֿינען זיך אין דער קאָלאָנע פֿון לינקס.
 .1ער איז געווען דער ערשטער מענטש אויף דער וועלט וועמען מע האָט
דערהרגעט.2
4
 .2זײַן טויט אין מלחמה 3האָט שטאַרק ֿפאַרדראָסן זײַן נאָענטן חבֿר
דוד.5
 .3ער איז געשטאָרבן אין ַא בכּבֿודיקן עלטער 6פֿון  969י ָאר.
 .4ער האָט געוואָלט האַלטן יי ִדן ווי שקל ַאפֿן אין מצרים 7און איז
דערטרונקען געוואָרן אינעם ים–סוף.8
 .5ער האָט זיך געבונטעוועט 9קעגן משה רבנו 10און די ערד האָט אים
אײַנגעשלונגען מיט אַלע זײַנע אָנהענגער.11
 .6זי איז נעבעך 12געשטאָרבן אויפֿן וועג קיין בית–לחם 13און מע האָט זי
דאָרטן באַגראָבן.
 .7ער איז געווען ַא מלחמה–פֿירער נאָר ַא יי ִדישע פֿרוי מיטן נאָמען
יהודית 14האָט אים אָפּגעהאַקט דעם קאָפּ.
 .8ער איז קיין מאָל ניט געשטאָרבן ,נאָר איז אַרויף אין הימל אין ַא
פֿײַער–וואָגן.
 .9זי האָט געוואָלט דאָס לעצטע מאָל ַא קוק טאָן אויף איר שטאָט און
איז ֿפאַרוואַנדלט 15געוואָרן אין ַא שטיק זאַלץ.
 .10אַלץ האָט זיך אָנגעהויבן מיט דעם וואָס זײַן ווײַב האָט אים
אָפּגעשוירן די האָר — און זיך געענדיקט מיט זײַן אייגענעם טויט
צוזאַמען מיט זײַנע שׂונאים.16
 .11ער איז געווען פֿיל גרעסער ווי זײַן קעגנער ,17נאָר עס האָט אים ניט
געהאָלפֿן — ער איז אומגעקומען פֿון ַא שטיין וואָס האָט אים געטר ָאפֿן
אין קאָפּ.
 .12ער האָט געוואָלט הרגענען 18אַלע יי ִדן נאָר סוף–כּל–סוף 19האָט מען
אים אויפֿגעהאָנגען צוזאַמען מיט זײַנע צען זין.
 .13וווּ זײַן קבֿר 20איז ווייס מען ניט ,נאָר ער איז געשטאָרבן אויפֿן באַרג
נבֿו„ 21דורך גאָטס קוש“ אין עלטער פֿון  120יאָר — אַז ַא טויט קען זיך
יעדער איינער ווינטשן !
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קלײַבט אויס דעם ענטפֿער
la femme de Loth/Lot's wife lots ...

א .לוטס ווײַב
ב .שמשון הגיבור Samson shimshn hagiber Samson
ג .מתושלח Mathusalem/Methuselah mesushelekh
ד .יונתן Jonathan yo'ynesn
ה .אליהו הנבֿיא elyohu-hanovi
le prophète Élie/the Prophet Elijah
Aman/Haman homen haroshe

ו .המן הרשע
ז .גלית
ח .פּרעה Pharaon/Pharaoh pare
ט .משה רבנו Moïse/Moses moyshe rabeynu
י .הבֿל Abel heyvl
י''א .קורח Korah koyrekh
י''ב .רחל Rachel rokhl
י''ג .האָל ָאפֿערנעס Holopherne/Holofernes
Goliath golias

]די ענטפֿערס אויף ז' [8
1. tana'khishe bibliques/biblical 2. derharget tué/murdered 3. milkhome guerre/war 4. khaver ami/friend 5. dovid David
6. beko'vedikn … âge respectable/honorable age 7. mitstraim Égypte/Egypt 8. yam-suf mer Rouge/Red Sea 9. s'est révolté/rebelled
10. moyshe rabeynu Moïse/Moses 11. adeptes/followers 12. la pauvre/poor thing 13. beys-lekhem Bethléem/Bethlehem 14. yehu soyne 17. adversaire/opponent 18. ha'rgenen tuer/killשׂונא dis Judith 15. transformé/changed 16. sonim ennemis/enemies, sing.
19. sofkl-so'f ﬁnalement/in the end 20. keyver tombe/grave 21. nevo Nebo.

]די ענטפֿערס פֿון ז' [7

]סוף פֿון זיי ַט [1

דער אָזאָנשיכט ,די גלאָבאַלע אויפֿוואַרעמונג
צי די סבֿיבֿה– ֿפאַרשמוצונג .24וועגן די אַלע
זאַכן קענט איר לייענען אויף צענדליקער
„סוף–וועלטישע“ וועב–זײַטלעך וואָס האָבן זיך
לעצטנס געש ַאפֿן אויף אינטערנעץ )ס'איז ד ָא
ַאפֿילו אַזעלכע וואָס ציילן די טעג וואָס בלײַבן
אונדז ביזן קץ(.

און טראַכט אויך  :יעדע סעקונדע טרעפֿט
עמעצן זײַן אייגענער וועלט–אונטערגאַנג ,דאָס
הייסט זײַן סוף .אויך דאָס האָבן מיר זיך לאַנג
געוואַקלט 25אײַך צו דערמאָנען .נאָר איצט ַא
טרייסט : 26איר וועט באַקומען צוויי טעם–טעמס
מיט ַא מאָל ...אויב די וועלט שטייט נאָך אויף
די פֿיס .און אַבי געזונט !

24. sviveּ -… pollution de l'environnement/environmental pollution 25. hésité/hesitated
26. consolation.

אַלע בילדער D.R. :

 .1י
 .2ד
 .3ג
 .4ח
 .5י"א
 .6י"ב
 .7י"ג
 .8ה
 .9א
 .10ב
 .11ז
 .12ו
 .13ט

שפּריכווערטער מיטן סוף

1

● סוף סוחר לפּליטה ,סוף גנ ֿב לתּליה.2
● אַז דער סוף איז גוט איז אַלץ גוט.
● צום לעצטן קומט דאָס בעסטע.
● דער לעצטער מאַכט די טיר צו.
● דעם לעצטן בײַסן די הינט.
1. sof ﬁn/end 2. sof soykher lepleyte, sof ganev letlie la ﬁn d'un
commerçant c'est la faillite, la ﬁn d'un
voleur c'est la potence/the merchant's
end is bankruptcy, the thief's end is the
gallows.

סוף–גלאָסאַר
8

ﬁn/end
ﬁn, issue, conclusion/conclusion, ending
ﬁn, bout/end, extremity
au bout du monde/the ends of the earth
c'est la ﬁn des haricots/it's all over
ﬁn du monde/end of the world
avènement du Messie/the coming of the Messiah
temps messianiques, apocalypse/
Messianic era, apocalypse
terminer/end, ﬁnish
se terminer, prendre ﬁn/come to an end, ﬁnish
conduire jusqu'au bout/bring about the end
clore, conclure/close, conclude
en ﬁnir (avec), mettre ﬁn (à)/ﬁnish off, ﬁnish up
(s')arrêter/stop
cesser/stop, cease
prendre ﬁn/be ﬁnished
disparaître, être ﬁni/disappear
dernier/last, ﬁnal
enﬁn, ﬁnalement/ﬁnally
ﬁnalement/ﬁnally
enﬁn et surtout, le dernier mais non le moindre/
last but not least

דער סוף )ן( ] ,[sofדי ענד
דער אויסלאָז )ן(
דער עק )ן(
עק וועלט
עק וועלט !
דער וועלט–אונטערגאַנג
דער קץ ][kets
אַחרית–הימים
][akhres-hayomim
ע'נדיקן
) ֿפאַר(ענדיקן זיך
דערפֿירן צו אַן ענד
אָ'פּשליסן )אָ'פּגעשלאָסן(
מאַכן אַן עקַ /א סוף )צו(
אָ'פּשטעלן )זיך(
אוי'פֿהערן
עקן זיך
זײַן/ווערן אויס
לעצט
צו)ם( לעצט
סוף–כּל–סוף ][sofkl-so'f
אַחרון אַחרון חבֿי ֿב
][akhren akhren khoviv

דער יי ִדישער

טעם–טעם
פאַר יי ִדיש–לערנערס
א פּעריאָדיש בלעטל ֿ
ַ

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא פּובליקאַציע
פֿון דעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליאָטעק
אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט
אַקווילע ,יצחק ,מאַרי ,נאַטאַליאַ,
עוולין ,רובי ,שרון.
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