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האַבעמוס פּאַפּאַם

1

אויך יי ִדן קענען זאָגן „האַבעמוס פּאַפּאַם“ .ווי אַזוי ? ווײַל „האַבעמוס
פּאַפּאַם“ מיינט „מיר האָבן ַא טאַטן“ .יי ִדן האָבן אויך ַא טאַטן .נאָר ווען
מע וויל זאָגן „אונדזער טאַטע“ ,זאָגט מען געוויינטלעך „אונדזער טאַטע
אין הימל“ אָדער „ ָאבֿינו מלכּנו“) 2אונדזער טאַטע ,אונדזער מלך .(3נאָר
אים דערוויילט 4מען נישטֿ .פאַרקערט  :דאָס האָט ער זיך )לויט דער
טראַדיציע( אויסדערוויילט די יי ִדן ,טראַכטנדיק ַא פּנים 5אַז אַזוי וועט
זײַן גרינגער און גיכער ...אַז די קאַטויליקער קענען זיך אויסקלײַבןַ 6א
„פּאַפּאַ“ ,זעט אויס ַא גרויסער נס .7שטעלט זיך ֿפאָר : 8די קאַטויליקער
זענען הײַנט צו טאָג מער ווי ַא מיליאַרד מענטשן .הײַיאָר האָבן 115
קאַרדינאַלן זיך ֿפאַרזאַמלט אין רוים 9צו דערוויילן ַא פּויפּסט 10וואָס וועט
זײַן דער רעליגיעזער און מאָראַלישער אָנפֿירער פֿון אַלע קאַטויליקער
11
אויף דער וועלט .ער זאָגט ווי אַזוי זיי דאַרפֿן זיך אוי ֿפפֿירן לגבי
13
ֿפאַרשיידענע אַספּעקטן פֿון לעבן .בקיצור ,12ער איז ַא מין סופּער–ר ֿב
וואָס אַלע אָנערקענען ווי דער סופּער–רבֿ .נו ,צי איז דאָס נישט קיין נס ?
צי קענט איר זיך ֿפאָרשטעלן  115רבנים 14וואָס זאָלן אויסוויילן איין
איינציקן ר ֿב ווי ַא סופּער–ר ֿב פֿון אַלע יי ִדן אויף דער וועלט ? ַאפֿילו בײַ
די קאַטויליקער קומט דער נס ַא מאָל אָן נישט אַזוי גרינג .15אין 1274
האָבן די קאַרדינאַלן אויסגעוויילט דעם פּויפּסט נאָך כּמעט 16דרײַ יאָר
17
דיסקוסיעס .די פּאָליטישע מאַכט אין רוים האָט געמוזט זיי ֿפאַרשפּאַרן
אין ַא זאַל פֿון וועלכן מען האָט אַראָפּגעריסן דעם דאַך ...18זינט דעמאָלט
ווערן די קאַרדינאַלן אַלע מאָל ֿפאַרשפּאַרט בשעת 19די וואַלןcum 20
„ — claveמיט ַא שליסל“ הייסט עס )וואָס דערפֿון קומט דער נאָמען
„קאָנקלאַווע“( .דאָס קומט ֿפאָר אין דער סיקסטינער קאַפּעל ,וואָס איז
נישט די ערגסטע תּפֿיסה ! 21זיי טאָרן ניט אויסזאָגן וועגן וואָס זיי רעדן
ביז זיי האָבן עפּעס באַשטימט .דער פּויפּסט דאַרף קריגן ווייניקסטנס 77
פֿון די  115שטימען .22מע שטימט פֿיר מאָל ַא טאָג .געוויינטלעך צי ִען
זיך 23די וואַלן איבער דרײַ טעג .אין פּרינציפּ מעג יעדער קאַטויליקער
ווערן פּויפּסטֿ .פאַרשטייט זיך אַז עס איז קיין מאָל נישט ֿפאָרגעקומען
אַז אַבי ווער 24זאָל ווערן פּויפּסט ! אין באַשעוויסעסַ 25א דערציילונג,
„זיידלוס דער ערשטער“ ,מיינט דער העלד — ַא יי ִד ַא למדן — 26אַז ער
וועט טאַקע ווערן פּויפּסט אויב ער שמדט זיך) 27זעט ז' .(2

א בליץ איבערן וואַטיקאַן אינעם טאָג פֿון בענעדיקטוסעס
ַ
פאָרטע D.R.
א מאָנטע ֿ
אפֿיע  :פֿיליפּ ָ
פאָטאָגר ַ
דעמיסיעֿ .

ַא מאָל איז אויך נישט גרינג ֿפאַרן נײַעם פּויפּסט אָנצונעמען אַז ַא עול.28
אינעם פֿילם פֿון נאַנני מאָרעטטי האַבעמוס פּאַפּאַם ) ,(2011באַשליסט
30
דער נאָר וואָס 29אויסדערוויילטער פּויפּסט אַז ער איז נישט בכּוח
צו ֿפאַרטראָגן אַז ַא דרוק .31דער קאַרדינאַל פֿון בוענאָס–אײַרעס ,וואָס
מען האָט נאָר וואָס אויסגעוויילט ,האָט י ָא אָנגענומען דעם עול און איז
געוואָרן דער פּויפּסט פֿראַנציסקוס דער ערשטער .דעם נאָמען האָט ער
אויסגעקליבן מיט ַא רמז 32אויף דעם הייליקן פֿראַנציסקוס 33פֿון אַסיזי,
ַא מענטש וואָס האָט זיך שטאַרק גענומען צום האַרצן 34צו העלפֿן
אָרעמע–לײַטַ .א פּנים אַז דער נײַער פּויפּסט שרעקט זיך נישט ,נישט
ֿפאַרן עול ,און נישט ֿפאַר דער אַרבעט...

 6. choisir/כך נראה 5. aponem apparemment/apparently/בוחרים1. Habemus papam 2. ovinu malkeynu 3. meylekh roi/king 4. élit/elect/
 11. legabe à l'égard de/with respectאפיפיור 10. pape/pope/רומא 9. Rome/שערו בנפשכם 7. nes miracle 8. imaginez/imagine/לבחורchoose/
to 12. bekitser bref/in short 13. min super-rov sorte de super-rabbin/sort of super-rabbi 14. rabonim rabbins/rabbis 15. facilement/
בחירות 20. élections/בזמן 19. besha's pendant/during/גג 18. toit/roof/לנעול 16. kima't presque/nearly 17. enfermer/lock up/בקלותeasily/
מאת 25. de/by Isaac B. Singer/סתם מישהו 24. n'importe qui/just anyone/נמשכים 23. durent/last/קולות 22. voix/votes/בית סוהר21. tﬁse prison/
 28. ol responsabilité/burden 29. tout récemממיר את דתו 26. lamdn érudit/scholar 27. shmat … se convertit/converts/יצחק בשביס–זינגר 32. remez allusionלעמוד בלחץ שכזה 31. supporter une telle tension/bear such pressure/מסוגל 30. bekoyekh capable/לא מזמןment/just now/
.מאוד השתדל33. saint François/St. Francis 34. s'est soucié de/has taken to heart/

אין ַא סך דערציילונגען פֿון יצחק באַשעוויס 1איז דער נאַראַטאָר
דער שׂטן ,2דער יצר–הרע ,3דער נישט–גוטער וואָס זוכט שטענדיק
ווי אַזוי אָפּצונאַרן מענטשן ,זיי אָנרעדן צו זינד און אַזוי אַרום זיי
פֿאַרפֿירן 4אין גיהנום 5אַרײַן .אין דער דאָזיקער מעשׂה 6האָט דער
שׂטן געפֿונען אין ַא קליין שטעטל אין פּוילן — יאַנעוו — ַא יונגן–מאַן
מיטן נאָמען זיידלַ ,א תּלמיד–חכם .7דער שׂטן מיינט אַז ער וועט
אים קענען פֿאַרפֿירן.

זיידלוס דער ערשטער
פֿון יצחק באַשעוויס–זינגער

2

] [...נאָך לאַנגע נאָכזוכענישן און ֿפאָרשענישן ,8האָב איך אויסגעפֿונען אַז
זיידל האָט געהאַט איין שלעכטע מידה — 9גאווה .10ער האָט געהאַט ַא סך
מער ווי דאָס אַכטל פֿון אַן אַכטל ,11וויפֿל ַא תּלמיד–חכם דאַרף צו האָבן.
איין מאָל אין מיטן דער נאַכט האָב איך אים אויפֿגעוועקט פֿון דרימל און
צו אים ַא זאָג געטאָן :
12
— ווייסטו ,זיידל ,אַז דו קענסט בעסער די קליינע אותיות פֿון אַלע
רבנים 13אין מדינת פּוילן? 14
— אַוודאי 15ווייס איך ,האָט ער געענטפֿערט ,אָבער ווער נאָך ווייסט עס ?
קיינער נישט.
16
— ווייסטו ,זיידל [...] ,אַז דו קאָנסט מער קבלה וויפֿל ס'איז
אַנטפּלעקט 17געוואָרן צו ר' חיים וויטאַל ? 18ווייסטו אַז דו ביסט מער
פֿילאָסאָף ווי דער רמב"ם? 19
— אַקעגן וואָס 20זאָגסטו דאָס אַלץ ? האָט זיידל מיך געפֿרעגט מיט
חידוש.21
— כ'זאָג עס אַקעגן דעם — האָב איך געענטפֿערט — וואָס אַז ַא אָדם
גדול [...] ,22זיצט באַגראָבן אין ַא העק 23ווי יאַנעוו און קיינער קוקט
זיך אויף אים נישט אום .די שטאָטלײַט זענען גראָב ,דער ר ֿב איז ַא בור
דאורייתא ,24און דײַן ווײַב קאָן דיך רעכט 25נישט .ביסט ַא פּערל אין
זאַמד ,ר' זיידלַ ,א בן–מלך אין שמאַטעס[...] .26
— וואָס–זשע 27איז דײַן עצה ? 28האָט ער געפֿרעגט.
— זאָג מיר צו ,אַז דו וועסט מיר ניט איבעררײַסן אין מיטן ,וועל איך
דיר זאָגן .זײַ וויסן ,יי ִדן האָבן קיין מאָל נישט נוהג–כּבֿוד געווען 29אין
זייערע מנהיגים .30אויף משהן האָבן זיי געמורמלט 31און שמואלן האָבן
זיי ווידערשפּעניקט ; 32ירמיהון 33האָבן זיי אַרײַנגעוואָרפֿן אין ַא גרוב און
זכריהן האָבן זיי געקוילעט .34דער עם–הנבֿחר 35האָט פֿײַנט גרויסקייט.

יצחק באַשעוויס–זינגער

אין יעדן גרויסן מאַן זעען זיי ַא קאָנקורענט צום רבונו–של–עולם.36
יי ִדן האָבן גערן 37קליינע מענטשעלעך ,מילבן–קעפּעלעך .38זייערע
ל"ו–צדיקים 39זענען שוסטערלעך און וואַסער–טרעגערס [...] ,זייער
כּלל 40איז  :וואָס קלענער ,אַלץ גרעסער ; וואָס מיאוסער ,41אַלץ שענער,
וואָס שטויביקער ,אַלץ נעענטער צו גאָט .נו ,קענסטו שוין באַגרײַפֿן ,אַז
דו מיט דײַן גרויסן מוח [...] ,42ביסט בײַ זיי ַא דאָרן 43אין אויגֿ .פאָלג
מיך ,ר' זיידל ,און שמד זיך .44די גויים 45זענען גרײַלעך ֿפאַרקערט 46פֿון
די יי ִדן .אויב זייער גאָט איז ַא מענטש ,קען בײַ זיי ַא מענטש זײַן ַא גאָט.
זיי האָבן ליב גרויסקייט  :גרויסע בעל–רחמים 47און גרויסע אַכזרים; 48
גרויסע בויער און גרויסע צעשטערער ; גרויסע צנועות 49און גרויסע
הורן ; 50גרויסע חכמים 51און גרויסע נאַראָנים [...] ; 52זיי איז אַלץ
איינס וואָס איינער איז ,אַבי ער איז גרויס מאַכן זיי אים ֿפאַר ַא געץ.53
דעריבער ,זיידל ,אויב דו ווילסט כּבֿוד 54אויף דער וועלט ,נעם אָן זייער
אמונה .55וואָס שייך 56גאָט ,ליגט אים אין דער לינקער פּאה 57צי מע
דאַוונט 58אין ַא שול 59אָדער מע בלעקעכצט 60אין ַא תּיפֿלה.[...] 61
— הייסט עס ,גאָט האָט נישט געגעבן די תּורה 62צו משהן ? ] — [...און
]סוף אויף ז' [8

 5. gehenemלהוליך1. yitskhok I. B. Singer (1902-1991) 2. sotn Satan 3. yeytser-hore l’esprit du mal/evil one 4. attirer/lead astray/
חיפושים וחקירותenfer/hell 6. mayse histoire/story 7. talmid-khokhem érudit/scholar 8. enquêtes et recherches/seeking and searching/
9. mide trait de caractère/character trait 10. gayve orgueil/pride 11. huitième d’un huitième, petite dose/eighth of an eighth, small
ר ֿב  13. rabonim rabbins/rabbis, sing.לימוד הספרות התורנית 12. ... oysyes l’étude des textes/study of the texts/שמינית שבשמינית ,מעט מאודdose/
16. kabole Cabale/Kabbalah 17. révélé/revealed/כמובןrov 14. medines ... pays de Pologne/land of Poland 15. avade bien sûr/of course/
למה 19. rambam Maïmonide/Maimonides 20. pourquoi/why/קבליסט ידוע 18. reb khayim vital célèbre cabaliste/famous cabalist/התגלה
 24. bur deorayseמקום נידח 22. odem godl grand homme/great man 23. un trou/the sticks/בתמיהה21. khidesh étonnement/wonder/
 26. ben meylekh… un prince en haillons/a prince in rags 27. vozhe quoiבאמת 25. véritablement/really/בור ועם הארץignare/ignoramus/
 30. manhigim dirigeants/leaders 31. ...כיבדו 28. eytse conseil/advice 29. noyeg-koved ... respecté/respected/מה אם כןdonc/what then/
 32. shmu'eln ... rebellé contre Samuel/rebelled againstרטנו כנגד משהmoyshen ... murmuraient contre Moïse/murmured against Moses/
 35. amהרגו את זכריה 33. yirmiohun Jérémie/Jeremiah 34. zkharyen… ils ont tué Zacharie/they killed Zachariah/מרדו בשמואלSamuel/ראשים 38. têtes de linotte/pinheads/אוהביםhanivkher peuple élu/chosen people 36. reboyne-shel-oylem Dieu/God 37. aiment/love/
 39. lamed-vov tsadikim les 36 justes qui justiﬁent l’existence du monde/36 righteous men who justify the existence of the worldקטנים
 44. shmad ... convertis-toi/קוץ 42. moyekh cerveau/brain 43. épine/thorn/מכוער יותר40. klal règle/rule 41. mi'eser plus laid/uglier/
 47. bal-rakhmim miséricordieux/ofההפך הגמור 45. goyim non-Juifs/Gentiles 46. tout le contraire/just the opposite/המר את דתךconvert/
זונות 48. akhzorim cruels/of great cruelty 49. tsnues femmes vertueuses/models of chastity 50. putains/whores/רחמנים גדוליםgreat mercy/
 54. koved honneur/honor 55. emune foi/אליל 53. idole/idol/טפשים khokhem 52. idiots/fools/חכם 51. khakhomim sages/wise men, sing.
 59. synaמתפללים 58. on prie/we pray/לא אכפת לו 57. ... peye il s’en ﬁche/he doesn’t give a damn/בנוגע לfaith 56. ... shayekh quant à/as for/ 62. toyre Torahכנסיה )מילה שלילית( 61. tiﬂe péjor. église/church/מתפללים )מילה שלילית( 60. péjor. on prie/we pray/בית–כנסתgogue/

קריסטנטום–גלאָסאַר
נצרות christianisme/Christianity/דאָס קריסטנטום
נוצרי chrétien/Christian/דער קריסט )ן(
נוצרי קתולי catholique/Catholic/דער קאַטוי'ל )ן(/קאַטוי'ליקער )—(
נוצרי אורתודוקסי orthodoxe/Orthodox/דער פּראַוואָסלאַוונער )—(
נוצרי פרוטסטנטי protestant/Protestant/דער פּראָטעסטאַ'נט )ן(
לא יהודי non-Juif/gentile/דער גוי )ים(
לא יהודי )כינוי שלילי( (péjor.) non-Juif/Gentile/דער ערל )ים( ][orl-areylim
ישוע Jésus (le Nazaréen)/Jesus (the Nazarene)/יעזוס/ישו)–הנוצרי( ][yeyshu-hanoytsri
ישוע )כינוי שלילי( (péjor.) Jésus/יויזל
מרים הקדושה sainte Marie/St Mary/די הייליקע מאַריע/מאַטקע באָסקע
כנסיה église/church/דער קלויסטער )ס(/דער קאָשטשאָל )עס(/די קירך )ן(
כנסיה אורתודוקסית église orthodoxe/Orthodox church/די צערקווע )ס(
כנסיה )כינוי שלילי( (péjor.) église/church/די תּיפֿלה )—ות( ][tiﬂe
מיסה messe/mass/די מעסע )ס(
צלב croix/cross/דער צלם )ים( ][tseylem-tslomim
להצטלב se signer/cross oneself/צלמען זיך ][tse'ylemen
כומר curé/priest/דער גלח )ים( ][galekh-galokhim
בישוף ,הגמון évêque/bishop/דער בישאָף )ן(
אפיפיור pape/pope/דער פּויפּסט )ן(
כומר פרוטסטנטי pasteur/pastor/דער פּאַסטאָר )ן(
נזיר moine/monk/דער מאָנאַך )ן(
נזירה nonne/nun/די מאָ'נאַשקע )ס(
מנזר monastère, couvent/monastery, convent/דער מאָנאַסטי'ר )ן(
המרת דת )לנצרות( conversion (au christianisme)/(to Christianity)/דער שמד )ן( ][shmad
מומר le converti/the convert/דער משומד )ים( ][meshumed-meshumodim
להמיר דת se convertir/to convert/שמדן זיך ][shmadn

יי ִדישער פּויפּסט אין
ליטעראַטור
אין דער אמתן 1איז ַא מאָל י ָא געווען ַא
יי ִדישער פּויפּסט ,ד"הַ ,2א פּויפּסט וואָס האָט
3
געשטאַמט פֿון דער רײַכער יי ִדישער משפּחה
4
פּיערלעאָנע .מע האָט אים אויסדערוויילט
אין רוים 5אין יאָר  1130אונטערן נאָמען
אַנאַקלעטוס דער צווייטער ,און דאָס האָט
געבראַכט צו ַא סכיזמע 6אין דער קירך .די
קעגנערישע פֿראַקציע 7האָט דערוויילט ַא
צווייטן פּויפּסט )אינאָצענט דער צווייטער(,
וואָס האָט געקראָגן ַא סך אונטערשטיצונג.8
אַזוי אַרום איז דער „יי ִדישער פּויפּסט“
געבליבן אָן קיין אמתער מאַכט 9ביז זײַן טויט
אין  .1138בײַ יי ִדן אָבער איז אויסגעוואַקסן
ַא לעגענדע אַז ער איז ניט געשטאָרבן נאָר
ֿפאַרשוווּנדן און צוריקגעקומען צו יי ִדישקייט.
די ערשטע ווערסיע פֿון אָט דער לעגענדע אויף
יי ִדיש געפֿינט זיך אין מעשׂה–בוך) 10דערשינען
אין באַזל .(1602 ,עס דערציילט וועגן ַא יי ִדיש

קינד אין שטאָט מײַנץ ,וואָס ווערט ֿפאַרכאַפּט
פֿון קריסטן ,געשמדט 11קעגן זײַן ווילן ,נאָר
דער ֿפאַר וואָס ער איז אַזוי גוט און אַזוי קלוג
שטײַגט 12ער העכער און העכער אין דער קירך
ביז ער ווערט פּויפּסט .זײַענדיק בײַ דער מאַכט,
טוט ער אַל דאָס מעגלעכע צו שיצן 13יי ִדן און
בײַם סוף 14אַנטלויפֿט ער בסוד 15און ווערט
צוריק ַא ייִד .די דערציילונג פֿון באַשעוויס )זעט
ז'  (2שטיצט זיך אויף 16אַז ַא לעגענדע .אָבער
אין זײַן ווערסיע איז דער דערציילער דער
יצר–הרע 17וואָס ֿפאַרפֿירטַ 18א יונגן תּלמיד–
חכם 19אין פּוילן .דער יונגער–מאַן גלייבט אים
און שמדט זיך טאַקע ,נאָר ער ווערט נישט
קיין פּויפּסט און בלײַבט בײַם סוף גאַנץ אַליין,
אַרויס פֿון דער יי ִדישער וועלט און נישט אַרײַן

דער שרײַבער אײַזיק–מאיר דיק

]סוף אויף ז' [8
 3. mishpokheזאת אומרת c'est-à-dire/that is/דאָס הייסט  2.למעשה1. … e'mesn en fait/in fact/
מחנה 7. fraction/פילוג 6. schisme/schism/רומא 5. Rome/נבחרfamille/family 4. élu/elected/
 10. mayseכח אמיתי 9. e'meser … véritable pouvoir/real power/תמיכה8. soutien/support/ 12. monte/המיר דתוbukh Livre d'histoires/Story book 11. geshma't converti/converted/
 14. … sof à la ﬁn/at the end 15. beso'd en secret/inלהגן 13. protéger/protect/עולהrises/
 17. yeytser-hore l’esprit du mal/evil impulseמתבסס עלsecret 16. se base sur/is based on/
 19. talmid-khokhem érudit/scholarמפתה18. séduit/leads astray/

3

טאָלקין

ַ :א שרײַבער און ַא לינגוויסט
פֿון אַקווילע גריגאָראַוויטשיוטע

4

דזשאָן ראָנאַלד רועל טאָלקין ,(1973—1892) 1בעסער באַקאַנט
מיט די איניציאַלן פֿון זײַנע ערשטע נעמען ווי דזש .ר .ר .טאָלקין,
איז דער באַליבטער מחבר 2פֿון אַזעלכע קלאַסישע ווערק פֿון דער
ֿפאַנטאַסטישער ליטעראַטור ווי דער האָביט ) ,(1937דער האַר פ ֿון
די רינגען (1955-1954) 3און דער סילמאַריליאָן )אַרויסגעגעבן שוין
נאָך דעם שרײַבערס טויט אין  .(1977זײַנע ביכער ,וואָס ער האָט
אַליין אילוסטרירט מיט בילדער און פּרעכטיקע מאַפּעס ,4זײַנען
שוין איבערגעזעצט אויף צענדליקער שפּראַכן )וועגן דער פֿרישער
יי ִדישער איבערזעצונג פֿון דעם האָביט קענט איר לייענען אויף ז' .(5
לעצטנס זײַנען זיי געוואָרן נאָך פּאָפּולערער ַא דאַנק די האָליוווּדישע
קינאָ–אַדאַפּטאַציעס ,וועלכע האָבן אַליין געהאַט ַא גרויסן דער ֿפאָלג
איבער דער וועלט.
לאַנגע יאָרן איז טאָלקין געווען פּר ָאפֿעסאָר פֿון דער ענגלישער
שפּראַך און ליטעראַטור אין אָקס ֿפאָרדער אוניווערסיטעט און
האָט זיך ספּעציאַליזירט אין מיטל–ענגליש .ס'איז ניט קיין
צו ֿפאַל אַז אויסגעטראַכטע 5שפּראַכן שפּילן אַז ַא גרויסע ראָלע
אין זײַנע ליטעראַרישע ווערק .די פֿעלקער פֿון „מיטלערד“ ,זײַן
אויסגעטראַכטער וועלט ,וואָס איז שטאַרק באַאײַנפֿלוסט 6פֿון דער
סקאַנדינאַווישער מיטאָלאָגיע ,האָבן אַלע זייערע אייגענע לשונות,7
וואָס ער באַשרײַבט 8נאָך דערצו זייער עוואָלוציע .אַזוי האָבן די עלפֿן
צום ווייניקסטנס 9צוויי שפּראַכן „ :קוועניאַ“ און „סינדאַרין“ .עס
12
עקזיסטירן הײַנט צו טאָג ַאפֿילו 10עטלעכע זשורנאַלן ,11געווידמעטע
13
דער עלפֿישער לינגוויסטיק בײַ טאָלקינען ! „כוזדול“ ,די געהיימע
שפּראַך פֿון די קאַרליקעס ,14אַן אַנדער ֿפאָלק פֿון מיטלערד ,האָט
עלעמענטן פֿון סעמיטישע שפּראַכן ,ווי די שרשים 15געבויטע פֿון
דרײַ קאָנסאָנאַנטן .דאָס איז ניט די איינציקע ענלעכקייט צווישן
17
קאַרליקעס און יי ִדן ,וואָס ֿפאָרשער צי סתּם 16אויפֿמערקזאַמע
לייענער האָבן באַמערקט .אין איין בריוו צו ַא פֿרײַנד האָט טאָלקין
אויבן  :דזש .ר .ר .טאָלקין .אונטן  :טאָלקינס מאַפּע פֿון „מיטלערד“.

אַליין געשריבן אַזוי „ :איך טראַכט וועגן קאַרליקעס ווי וועגן יי ִדן :
אין דער זעלבער צײַט היגע 18און פֿרעמדע אין זייערע וווינערטער,
וואָס רעדן די שפּראַכן פֿונעם לאַנד ,נאָר מיט אַן אַקצענט צוליב זייער
אייגענעם פּריוואַטן לשון .“...אויך דער קאַלענדאַר פֿון די קאַרליקעס
)מיט נײַ יאָר אין האַרבסט( שטיצט זיך אויפֿן 19יי ִדישן לוח .20אמת,21
אַז די דאָזיקע פּאַראַלעלן זײַנען ַא מאָל גאָר סטערעאָטיפּיש ,ווי די
22
באַמערקונג אין דעם האָביט ,אַז די קאַרליקעס האָבן צום מערסטנס
ליב גאָלד .צוריק גערעדט 23איז אַז ַא אופֿן 24צו רעדן וועגן יי ִדן
געווען גאָר ֿפאַרשפּרייט 25אין דער ערשטער העלפֿט פֿונעם 20סטן
יאָרהונדערטַ ,אפֿילו צווישן מענטשן וועלכע ס'איז שווער צו
באַשולדיקן אין אַנטיסעמיטיזם.
ֿפאַראַן ַא קאָרעספּאָנדענץ פֿונעם סוף 1930ער יאָרן צווישן טאָלקין
און דעם דײַטשישן ֿפאַרלעגער ,26וואָס האָט פּלאַנירט אַרויסצוגעבן
ַא דײַטשישע איבערזעצונג פֿון דעם האָביט און האָט גע ֿפאָדערטַ 27א
באַשטעטיקונג 28אַז טאָלקין איז פֿון „אַרישן אָפּשטאַם“ ,29דהײַנו,30
אַז ער איז ניט קיין יי ִד .אין ַא בייזן ענטפֿער שרײַבט טאָלקין ,אַז ער
„באַדויערט 31וואָס ער האָט ,דאַכט זיך ,32ניט קיין ָאבֿות 33וואָס זאָלן
שטאַמען פֿון יענעם טאַלאַנטירטן ֿפאָלק“.
1. J.R.R. Tolkien 2. mekhaber auteur/author 3. Seigneur des anneaux/Lord of the
 4. magniﬁques cartes/שׂר הטבעותRings/
 5. inventés/inמפות נהדרותsplendid maps/מושפע 6. inﬂuencé/inﬂuenced/מומצאיםvented/
7. leshoynes langues/languages, sing.
 9. auמתאר 8. décrit/describes/לשון loshn
 10. aﬁle même/evenלפחותmoins/at least/
 12. consacrés/כתבי–עת11. revues/journals/
 14. Nains/סודי 13. secret/מוקדשיםdevoted/
 15. shroshim racines/roots/גמדיםDwarves/
 16. stamשורש , sing. shoyreshשורשים
simplement/merely 17. attentifs/atten 18. natifs de l’endroit/native toקשוביםtive/
 19. est basé sur/is basedמקומייםthe place/
 20. luekh calendrier/calendarמתבסס עלon/
21. emes c’est vrai/it’s true 22. surtout/
 23. d'autre part/on theיותר מכלmost of all/
 24. oyfn façon/mannerמצד שניother hand/
 26. éditeur/נפוץ25. répandu/widespread/
 27. réclamé/demand/מוציא לאורpublisher/
 29. souche aryאישור 28. conﬁrmation/דרש 30. dehayneממוצא אריenne/Aryan origin/
מצטערc’est-à-dire/that is 31. regrette/regrets/
 33. oves anכך נראה32. semble-t-il/it seems/cêtres/ancestors.

דער האָביט אין יי ִדיש
1

ַא רעצענזיע

מיר ציטירן ד ָא דעם אָנהייב פֿונעם האָביט פֿון
דזש .ר .ר .טאָלקין אינעם ענגלישן אָריגינאַל און אין דער
יי ִדישער איבערזעצונג פֿון בעריש גאָלדשטיין.
An Unexpected Party
In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a
nasty, dirty, wet hole, ﬁlled with the ends of worms
and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole
with nothing in it to sit down on or to eat: it was a
hobbit-hole, and that means comfort.

סוף 2יאָר  2012איז צו אונדז דערגאַנגען די ידיעה 3אַז עס איז אַרויס פֿון
4
דרוק אַן איבערזעצונג פֿון דעם האָביט אויף יי ִדיש .ס'איז ניט קיין סוד
אַז אויך צווישן די יי ִדישיסטן געפֿינען זיך שטאַרקע ליבהאָבער פֿון
דזש .ר .ר .טאָלקינס ווערק ,האָבן מיר זיך גאַנץ נײַגעריק 5גענומען
לייענען 6די פֿרישע איבערזעצונג.
1
אַן אומגעריכטע שׂימחה
קודם–כּל 7מוז מען צוויי מאָל באַגריסן דעם איבערזעצער ,בעריש
אין ַא לאָך אין דער ערד האָט געוווינט ַא האָביט .ניט קיין ברידקע,2
גאָלדשטיינען .ערשטנסֿ ,פאַרן איבערזעצן ַא פּאָפּולער און באַקאַנט בוך
קויטיקע ,3נאַסע ל ָאך ,אָנגעפֿילט מיט די עקן פֿון ווערעם 4און ַא
אויף יי ִדיש און ,צווייטנסֿ ,פאַרן אַרויסגעבן 8די איבערזעצונג .מע האָט
דריפּענדיקן ריח ,5אויך ניט קיין טרוקענע ,הוילע ,6זאַמדיקע לאָך
געדאַרפֿט האָבן ַא סך מוט 9זיך צו ֿפאַרמעסטן 10מיט אַז ַא באַקאַנט און
מיט גאָרנישט וווּ זיך אַוועקצוזעצן צי וואָס צו עסן  :זי איז געווען ַא
באַליבט ווערק .מע דאַרף אויך זאָגן אַז די שפּראַך פֿונעם אָריגינאַל איז
האָביט–ל ָאך ,און דאָס הייסט באַקוועמלעכקייט.
גאָר ַא שווערע איבערצוזעצן ,מיט ַא סך אַרכ ַאי ִזמען און ווערטער פֿון
דעם תּחום 11פֿון דער אייראָפּעי ִשער מיטאָלאָגיע און סתּםֿ 12פאַנטאַסטיק,
מסיבה בלתי1. ... simkhe fête inattendue/unexpected party/
 3. sale/dirty/מגעיל ,דוחה 2. répugnant/nasty, loathsome/צפויה
וואָס ֿפאַר זיי איז ניט ָא קיין עקוויוואַלענטן אויף יי ִדיש.
 5. ... reyekh odeurוואָרעם , sing.תולעים 4. vers/worms/מלוכלך
ָדוקציעס
א
רעפּר
נאָך ַא גרויסע מעלה ,13אַז דאָס בוך נעמט אַרײַן ַא סך
.ריק 6. nu/bare/ריח לחותd'humidité/damp smell/
פֿון אָריגינעלע און ָאפֿט מאָל ווייניק באַקאַנטע אילוסטראַציעס פֿון
טאָלקינען אַליין.
24
ֿפאַרשטענדלעכע יי ִדישע ווערטער און
פֿונדעסטוועגן 14וואָלטן מיר געוואָלט ד ָא
ניט מיט קיין זעלטענע אויסדרוקן אָדער
רעדן וועגן ֿפאַרשיידענע אַספּעקטן פֿון דער
רעגיאָנאַליזמען ,25ווי דאָס וואָרט „ברידקע“
איבערזעצונג וואָס זײַנען פּראָבלעמאַטיש.
)ז'  ,1זעט ד ָא אויבן( ,דאָרטן וווּ מע
אין אַלגעמיין לייענט זיך די איבערזעצונג
16
וואָלט געקענט זאָגן „עקלדיקע“ 26אָדער
פֿליסיק ,15נאָר ניט זעלטן הינקט זי אונטער
„מיאוסע“.27
און ַא מאָל ַאפֿילו 17גאָר שטאַרק .עס
28
געוויסע באַשלוסן וואָס דער איבערזעצער
זײַנען ד ָא פֿעלערן אין וואָקאַבולאַר פֿון
האָט אָנגענומען זײַנען שוין גאָר שווער צו
ֿפאַרשיידענע סאָרטן ,18נאָר ָאפֿט איז דאָס
30
ֿפאַרשטיין ,ווי למשל 29דאָס מאַכן פֿעט
ַא פֿראַגע פֿון ניואַנס .דאָס ענגלישע וואָרט
די ערשטע אותיות 31פֿון נעמען ,ערטער
 arrangeקען מען י ָא ָאפֿט איבערזעצן מיט
און אַנדערע ווערטער וואָס הייבן זיך אָן
„אויססדרן“) 19צום בײַשפּיל  :אויססדרן ַא
32
מיט ַא גרויסהאַנטיקן אות אין אָריגינעלן
ביבליאָטעק( ,נאָר ניט אינעם אויסדרוק „אַן
ענגלישן טעקסט .אמת ,33ס'זײַנען ניט ָא קיין
אַווענטורע וואָס איך האַלט אין אויססדרן“
גרויסהאַנטיקע אותיות אין יי ִדיש )ווי אויך
)ז'  ,(4וווּ ַא צוגעפּאַסטער 20ווערב וואָלט
אין ַא סך אַנדערע שפּראַכן( ,נאָר אַזוי ווי
געווען „צוגרייטן“ אָדער „אָרגאַניזירן“.
34
יי ִדיש איז זיך באַגאַנגען אָן זיי ביז הײַנט
ַא גרעסערע צרה 21זײַנען די סינטאַקטישע
35
צו טאָג ,דאַרף מען מן–הסתּם ניט קיין
פֿעלערן .אינעם טעקסט געפֿינען זיך ַא סך
37
באַזונדערע סימניםֿ 36פאַר פּריוואַט–נעמען .
ָענט
סטרוקטורן וואָס זײַנען געבליבן צו נא
איינע פֿון טאָלקינס אילוסטראַציעס
ליידער געפֿינט מען אין דעם טעקסט אויך ַא
צום ענגלישן אָריגינאַל ,ווי „איז ער זייער
סך דרוקפֿעלערן 38וואָס שטערן בײַם לייענען.
הייס געוואָרן“ )ז'  (11דאָרטן וווּ עס וואָלט געדאַרפֿט שטיין „איז אים
יי ִדיש–תּלמידים 39וואָס זענען גלײַכצײַטיק טאָלקין–ליבהאָבערס האָבן
זייער הייס געוואָרן“.
זיך געפֿרייט וואָס זיי געפֿינען זייער באַליבטן טעקסט אין יי ִדישער
ס'איז ד ָא אויך ַא פּראָבלעם מיטן ניוו ָא פֿון דער שפּר ַאך .דעם האָביט
איבערזעצונגַ ,א שאָד נאָר וואָס פֿון דעם בוך קען זייער יי ִדיש ניט
האָט טאָלקין געשריבן ווי ַא מעשׂהֿ 22פאַר קינדער ,דאָס הייסט,
23
בעסער ווערן.
אַז די שפּראַך פֿונעם בוך איז ניט זייער קאָמפּליצירט .פּשוטע
ענגלישע ווערטער וואָלט מען געדאַרפֿט איבערזעצן מיט פּשוטע און
 6. mis à lire/started toבסקרנות 2. sof ﬁn/end 3. yedie nouvelle/news 4. sod secret 5. curieux/curious/ביקורת1. compte-rendu/review/
 10. se mesurer à/אומץ 9. courage/הוציא לאור 7. koydem-kol tout d'abord/ﬁrst of all 8. pour avoir publié/publishing/התחלנו לקרואread/
 11. tkhum domaine/subject 12. stam simplement/just plain 13. mayle qualité/advantage 14. néanmoins/neverלהתמודדto undertake/מסוגים שונים  17. aﬁle même/even 18.לוקה בחסר 16. laisse à désirer/is inadequate/ללא בעיות 15. facilement/smoothly/למרות זאתtheless/
 22. mayse hisבעיה 21. tsore problème/problem/מתאים 20. adapté/suitable/לסדר19. o'yssadern ranger/arrange, put in proper order/ 27. mi'ese hideux/ugly, loathמגעיל 26. répugnant/disgusting/ביטויים מקומיים  25.מובנים  24.פשוטיםtoire/story 23. po'shete simples/plain/ 31. oysyes lettres/letters 32. ... osמודגש 30. gras/bold/לדוגמא 29. lemoshl par exemple/for example/החלטות 28. décisions/מכוער ,דוחהsome/
 35. minasta'm sans doute/no doubtהסתדר 34. s'est passé de/got by/נכון 33. emes certes/it's true/אות גדולהlettre majuscule/capital letter/
 39. … talmiטעויות דפוס 38. fautes d'impression/misprints/שם עצם פרטי36. simonim symboles/symbols 37. noms propres/proper nouns/dim étudiants de yiddish/Yiddish students.

5

פאַר אָנהייבערס
ֿ

ליבע זון ,וווּ ביסטו ?

6

נישט קיין נײַע קליידער און זיי ֿפאָרן
דער אַמעריקאַנער שרײַבער מאַרק
22
טוויין האָט געזאָגט „די גאַנצע וועלט
נישט אויף וואַקאַציעס .די קראָמען ,
קלאָגט זיך 1אויפֿן וועטער 2נאָר
האָטעלן ,רעסטאָראַנען ,באַנען 23און
אַוויאָן–ליניעס ֿפאַרלירן געלט .דאָס
קיינער טוט גאָרנישט דערצו“! 3
ברענגט ַא באַרגאַראָפּ 24אין דער
ט ָאֿ 4פאַר וואָס רעדט מען אַזוי פֿיל
גאַנצער עקאָנאָמיע .און מענטשן
וועגן וועטער ? צי איז דאָס אַז ַא
ווערן נאָך מער דעפּרימירט.
אינטערעסאַנטע טעמע ? ניין .צי
25
איז דאָס אַז ַא פֿריילעכע טעמע ?
איז אונדזער אַרטיקל אין דער אמתן
אויך נישט — ספּעציעל נישט דעם
ַא פּראָטעסט .גענוג ! גענוג ווינטער
לעצטן ווינטער .צי קענען אונדזערע
— זאָל קומען דער פֿרילינג ! זאָל
6
שײַנען די זון ! זאָל מען זען בלויע
ווערטער בײַטן 5דעם וועטער ַאפֿילו
הימלען !
אויף ַא האָר ? 7נאָך ַא מאָל ניין .ט ָא
א פּאַריזער גאַס...
געפֿונען אויף ַ
לאָמיר זען אויב אונדזער פּראָטעסט
ֿפאַר וואָס שרײַבן מיר דעם דאָזיקן
וועט העלפֿן .אין דעם מאָמענט
אַרטיקל וועגן וועטער ? אפֿשר 8מיינט
מען 9אַז אויב מע קלאָגט זיך גענוג קען מען — אויב נישט
ווען מיר שרײַבן איז סוף 26מאַרץ .ביז דער טעם–טעם קומט
אַרויס וועט זײַן סוף אַפּריל .אויב דער וועטער וועט ווערן
בײַטן די רעאַליטעט — כאָטש 10זיך פֿילן ַא ביסל בעסער.
אויף דער גאַנצער וועלט איז דער וועטער אין די לעצטע יאָרן בעסער וועלן מיר זאָגן אַז דאָס האָבן מיר אויפֿגעטאָן 27און
28
13
אַזוי וועלן מיר זיך קלאָגן אַלע יאָר און אפֿשר באַווײַזן
געוואָרן אומגעוויינטלעך ,11אומגעריכט ,12נישט צוגעפּאַסט
צו ֿפאַרבעסערן 29דעם וועטער איבער דער גאַנצער וועלט !
צו דער צײַט פֿון יאָר .14ד ָא אין פּאַריז איז דער ווינטער
30
געווען שרעקלעך .15ס'איז געווען קאַלט און נאַס און גרוי...
אָמן !
און אויך לאַנג ! איין טאָג האָט זיך באַוויזן 16די זון און מיט
דעם ַא ביסל ה ָאפֿענונג .17און דעם צווייטן טאָג איז
די טעמפּעראַטור גע ֿפאַלן  10גראַד .18ווען דער
פֿרילינג איז לסוף 19געקומען )אויפֿן קאַלענדאַר(
20
האָט דער ווינטער נאָך לאַנג געדויערט
אויף דער גאַס .די קאָנסעקווענצן פֿון דעם
זײַנען זייער ברייט .21פּסיכאָלאָגיש ,זײַנען מענטשן געוואָרן
דעפּרימירט ; פֿיזיש ,איז געווען אַן עפּידעמיע פֿון שווערע
גריפּעס און שטאַרקע ווירוסן ; עקאָנאָמיש — מענטשן קויפֿן
 6. aﬁleלשנות 5. changer/change/אם כן 4. alors/so/בעניין 3. à ce sujet/about it/מזג האוויר 2. temps/weather/מתלונן1. se plaint/complains/
 10. ne serait-ceאנחנו מאמינים 9. on croit/we think/אולי 8. efsher peut-être/maybe/מעט שבמעטmême/even 7. si peu que ce soit/in the slightest/
 14. saison/לא מתאים 13. pas adapté/not suited/לא צפוי 12. inattendu/unexpected/בלתי רגיל 11. inhabituel/unusual/לכל הפחותque/at least/
 19. leso'f enﬁn/at last/מעלות 18. degrés/degrees/תקווה 17. espoir/hope/הופיע 16. s'est montré/showed itself/נורא 15. terrible/עונהseason/
 25. ...התדרדרות 24. déclin/decline/רכבות 23. trains/חנויות 22. magasins/shops/מקיף 21. étendus/broad/נמשך 20. a duré/lasted/סוף כל סוף
 29. améliorer/improve/להצליח 28. réussir/manage to/ביצענו 26. sof ﬁn/end of 27. réalisé/accomplished/למען האמתe'mesn en fait/in fact/
 30. omeyn amen.לשפר

לאָמיר זיך שפּילן...

ַא פֿאַנטאַזיע מיט קאָלירן
דאָס דאָזיקע שפּיל האָט אויסגעטראַכט 1אַ
תּלמיד 2פֿון די העכערע קלאַסן אין פּאַריזער
יי ִדיש–צענטער ,ראָזשע גוזשעלמאַן.
איר האָט שוין געזען ַא רעגן–בויגן 3מיט זײַנע
שיינע קאָלירן .דעם ערשטן רעגן–בויגן האָט גאָט
געגעבן נחן 4ווי ַא סימבאָל פֿון שלום .5די קאָלירן
פֿונעם רעגן–בויגן זענען וויאָלעט ,אינדעך ,6בלוי,
גרין ,געל ,אָראַנזש און רויט .ס'איז ד ָא אַנדערע
קאָלירן וואָס זענען נישט אין רעגן–בויגן ,צום
בײַשפּיל  :ווײַס ,שוואַרץ ,גרוי ,בלאָנד ,גאָלד,
זילבער ,ברוין ,ראָזע ,פּורפּל ,און ַא סך אַנדערע.
8
ס'איז אויך ד ָא ֿפאַרשיידענע ניואַנסן 7ווי העל
גרין ,טונקל 9ברוין ,הימל בלוי...10
12
ס'איז ַא מעשׂה 11מיט ַא פֿרוי וואָס באַזוכט
זייער ָאפֿט ַא פֿריזירערײַ .13ווען זי גייט אַרויס
פֿון דאָרטן האָט זי גע ֿפאַרבטע 14ה ָאר ,יעדעס מאָל
אויף ַא נײַעם קאָליר .וואָס ֿפאַר ַא קאָליר האָט
דער פֿריזירער דאָס מאָל אויסגעקליבן? 15
די האָר אירע זענען :
7
16

 ………………… 1ווי ַא בוריק
 ………………… 2ווי פּוטער
 ………………… 3ווי שניי
18
 ………………… 4ווי פּעך
19
 ………………… 5ווי דער ים
20
 ………………… 6ווי ַא פֿלוים
 ………………… 7ווי גראָז
21
 ………………… 8ווי ַא מאַראַנץ
22
 ………………… 9ווי דער רויך
 ………………… 10ווי דער רעגן–בויגן
ווען זי קומט אַהיים און פֿרעגט בײַם מאַן אויב עס געפֿעלט
אים דער קאָליר ,וויל ער קיין מאָל נישט ענטפֿערן .זי רעדט
צו אים פּונקט 23ווי צו דער וואַנט .24אין דער אמתן 25איז ער זי
מקנא 26ווײַל ער אַליין האָט ַא גאָלן 27קאָפּ !
17
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 5. sholemלנח 4. no'yekhn à Noé/to Noah/קשת בענן 2. talmid étudiant/student 3. arc-en-ciel/rainbow/המציא1. inventé/thought up/
תכלת 10. bleu ciel/sky blue/כהה 9. foncé/dark/בהיר 8. clair/light/גוונים שונים 7. différents tons/various shades/כחול כההpaix/peace 6. indigo/
 15. a-t-il choisi/did heצבועים 14. teints/dyed/מספרה 13. salon de coiffure/hairdresser's/כאן :הולכת11. mayse histoire/story 12. visite/visits/
 22. fuתפוז 21. orange/שזיף 19. yam mer/sea 20. prune/plum/זפת 18. goudron/tar/חמאה 17. beurre/butter/סלק 16. betterave/beet/בחרchoose/למען 25. ... e'mesn à vrai dire/in fact/לדבר לקיר 24. comme parler dans le vide/talk to the wall/בדיוק 23. exactement/exactly/עשןmée/smoke/
.קרח 26. mekane jaloux/jealous 27. chauve/bald/האמת

]סוף פֿון ז' [2
63

ס'איז נישט ָא קיין שׂכר ועונש ? — האָט זיידל
געפֿרעגט.
— ניין.
— וואָס–זשע איז י ָא ד ָא ? — האָט זיידל מיך
געפֿרעגט ַא ֿפאַרווירטער 64און דערשראָקענער.
— עפּעס איז דאָ ,נאָר ס'איז נישט ד ָאי ִק— 65
האָב איך געזאָגט מעשׂה פּילוסוף.66
— איז נישט ָא קיין ה ָאפֿענונג זיך צו דערוויסן
דעם אמת — ? 67האָט ער מיך גע ֿפאָרשט.
— די וועלט איז נישט צום וויסן און איז נישט
אמתדיק — האָב איך געדרשנט — .68גלײַך ווי
מ'קען נישט דערגיין דעם טעם 69פֿון זאַלץ מיט
דער נאָז און דעם ריח 70פֿון ַאפֿרסמון 71מיט
דעם אויער ,און דעם קלאַנג פֿון ַא פֿידל מיט
72
דער צונג —,אַזוי קאָן מען נישט משׂיג זײַן די
וועלט מיטן שׂכל.73
— מיט וואָס–זשע קען מען זי באַנעמען ?
— ַא ביסל דורך די תּאוות .74נו ,האָסטו אָבער
בלויז איין תּאווה  :דײַן גדלות .75וועסטו זי אויך
בײַקומען ,76בלײַבסטו נאַקעט און הויל.77
— וואָס זאָל איך טאָן ? האָט זיידל געפֿרעגט
ַא מבֿולבלדיקער ,78און איך האָב געענטפֿערט :
גיי אַוועק מאָרגן צום גלח 79און ענטפֿער אים
איבער דײַן סוד ,80אַז דו ווילסט ווערן ַא
זייעריקער [...] .81בײַ די גויים וועט מען דיך

מאַכן ֿפאַר ַא גלח ] .[...וועסט ווײַטער זיצן
און לערנען ,טראָגן ַא לאַנגע זשופּיצע,82
ַא יאַרמלקע 83און שמעקן טאַבאַק .מער
נישט ,אַנשטאָט צו בלײַבן שטעקן אין ַא
ֿפאַרוואָרפֿענער העק צווישן יי ִדן ,וואָס האָבן
פֿײַנט דיך און דײַנע השלמות ,84און אַנשטאָט
צו דאַוונען אין אַן אײַנגעזונקן בית–מדרש ,85וווּ
קבצנים 86קראַצן זיך הינטערן אויוון ,וועסטו
וווינען אין ַא גרויסער שטאָט ,פּריידיקן 87אין
ַא רײַכער תּיפֿלה ,וווּ עס שפּילט אַן אָרגל,
און דײַנע בעלי–בתּים 88וועלן זײַן ראָטהאַרן,89
און פּריצות 90וועלן דיר קושן די האַנט און
וועסט ֿפאָרן אין ַא קאַרעטע געשפּאַנט מיט
פֿיר פֿערד .און אַז דו וועסט דיך דערדינען 91און

צונויפֿשטעלן עפּעס ַא טריף–פּסול 92וועגן דעם
יויזל 93און זײַן מוטער ,די בתולה ,94וועט מען
דיך מאַכן ֿפאַר בישאָף ,95און שפּעטער ֿפאַר
ַא קאַרדינאַל ,און אם ירצה השם 96אַז אַלץ
וועט גיין אויפֿן גלײַכן וועג ,וועסטו ווערן אַן
אַפּיפֿיור ,97און די גויים וועלן דיך טראָגן אויף
ַא גילדענער שטול ,ווי ַא געץ ,און מע וועט
ֿפאַר דיר רויכערן ווײַרעך ,98און מ'וועט זיך
בוקן 99צו דײַן אָפּבילד 100אין שפּאַניע און אין
קראָקע און אין רוים.
— און ווי וועל איך הייסן ? האָט זיידל
געפֿרעגט.
— זיידלוס דער ערשטער[...] .

63. skhar veoynesh récompense et châtiment/reward and punishment 64. désorienté/
אבל הוא לא "כאני" 65. ce n'est pas de "l'étant"/but not of a "hereness"/,מבולבלtroubled/
 66. mayse pilosof comme un philosophe/in the manner of a philosopher/לא מכאן
 69. tamאמרתי בחשיבות 67. emes vérité/truth 68. gedarshnt disserté/held forth/כפילוסוף
 72. masig ... apבושׂםgoût/taste 70. reyekh odeur/smell 71. afa'rsemen baume/balm/ 73. seykhl raison/reason 74. tayves passions 75. gadles orgueil/להביןpréhender/grasp/
ערום 77. nu et dénudé/naked and bare/להתגבר 76. surmonter/overcome/יהירותarrogance/
 80. ... sod conﬁeכומר 78. mevu'lbldiker perdu/confused 79. galekh curé/priest/ועריהאחד 81. un des leurs/one of theirs/גלה לו את סודךlui ton secret/give him over your secret/
 84. hashlomes accomplissements/כיפה 83. kippa/skullcap/מעיל 82. cafetan/caftan/משלהם
 85. besmedresh synagogue 86. kaptsonim miséreux/paupersהשגיםaccomplishments/
חברי 89. édiles/councilors/אדונים 88. balebatim patrons/masters/להטיף87. prêcher/preach/
 91. mériter/earn the privilege/נשים אצילות 90. pritses nobles dames/noble women/מועצה
ישוע 93. (péjor.) Jésus/ספר אפיקורסי 92. treyf-posl livre hérétique/heretical book/תרוויח
 96. mi'rtseshem si Dieu leהגמון) 94. psule vierge/virgin 95. évêque/bishop/כינוי שלילי(
להקטיר קטורתveut/God willing 97. apifyo'r pape/pope 98. brûler de l'encens/burn incense/
.תמונה 100. image/להשתחוות99. se prosterner/bow down/

]ענטפֿערס אויפֿן שפּיל פֿון זיי ַט [7
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אין דער קריסטלעכער וועלט.
נאָך צוויי מחברים 20האָבן באַהאַנדלט 21די
טעמע .אײַזיק–מאיר דיק,(1893—1807) 22
דער גרויסער משׂכּיל 23און פּיאָנער פֿון דער
יי ִדישער ליטעראַטור ,האָט אַרויסגעגעבן זײַן
ווערסיע )ר' שימעון 24באַרבון( אין ווילנע אין
 .1874ד ָא הייסט דאָס קינד יוסף ,25ווי דער
תּנכישער 26יוסף ,וואָס איז אויך געשטיגן הויך
אין ַא פֿרעמד לאַנד ,אָבער געבליבן ַא יי ִד און
בײַם סוף צוריק צו זײַן משפּחה .דיק שרײַבט
אין ַא סטיל פֿון ַא מגיד ,27נאָר זײַן ציל 28איז
איבערצוגעבן די נײַע משׂכּילישע אידעען.
י .י .טרונק ) ,(1961—1887וואָס איז צום
מערסטן באַקאַנט מיט זײַן אויטאָביאָגר ַאפֿיש
ווערק אין  7בענד ,29פּוילן ,האָט אויך ַא
סך געשריבן וועגן יי ִדישן ֿפאָלקל ָאר .אין
זײַן ווערסיע — „דער יי ִדישער פּויפּסט,
היסטאָרישע דערציילונג“ — געשריבן נאָך
דעם חורבן) 30פּובליקירט אין ניו–יאָרק,
 ,(1958פֿילט מען די טעמאַטיק פֿון יי ִדישער
אומבאַהאָלפֿנקייט קעגן דער קריסטלעכער
מאַכטַ .א פּרטימדיקן 31אַנאַליז פֿון דעם דאָזיקן

מיטאָס און פֿון די פֿיר ליטעראַרישע ווערק
קענט איר לייענען )אין ענגליש( אינעם בוך
דער ייִדישער פּויפּסט ,פֿון פּר ָאפֿעסאָר יוסף
שערמאַן.32

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

יוסף שערמאַן )(2009-1944

סופרים20. mekhabrim auteurs/authors/
 22. Ayzikעסקו21. ont traité/dealt with/Meyer Dik 23. maskil adepte des Lumières/
follower of the Enlightenment 24. reb shimen 25. yoysef Joseph 26. tana'khisher
 27. magid prédiתנ"כיbiblique/biblical/מטרה 28. but/aim/מטיףcateur/preacher/
 30. khurbmבאַנד , sing.כרכים29. volumes/
 31. pro'timdikn détaillé/deשואהShoah/ 32. Joseph Sherman, The Jewמפורטtailed/ish Pope (Oxford, 2003).
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