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

ָאן  גיבן ּפובליקַאציע — מיר ערנסטע ַאן איז טעם–טעם ייִדישער דער
צוגעטיילט  הָאט מען .1 : זיי זענען ָאט ֿפאַקטן. פֿעסטגעשטעלטע13 נָאר

געבוירן  ּפַאטריק מָאדיַאנָא איז .2 ליטערַאטור ֿפַאר נָאבעל–ּפרעמיע די

נָאמען מיט ַאזַא אים רוֿפט מע ווָאס עמעצער ֿפַאל (אין יעדן געווָארן

אפֿשר14 נישט ער הָאט  גָארנישט). נישט זיכער מיט איז ַאליין ער —

יענער ַאנדער „איך“. ַאן עּפעס נָאר נָאבעל–ּפרעמיע, די דָאס באַקומען

ֿפונעם ּפלאַץ טיטל דער מיטן רָאמַאן ַא אין ,1968 אין שוין הָאט „איך“

דער זַײן צו באַשלָאסן איך הָאב מַײן זַײט16 „ֿפון : געזָאגט ,15 שטערן
מַארסעל מָאנטען17, נָאך שרַײבער ייִדישער ֿפרַאנצייזישער גרעסטער

ַאז מענטש ַאזַא וועגן שרַײב גיי סעלין18“... לויִ–פֿערדינַאנד און ּפרוסט

 ,20 גערופֿענער19 אויטָאביָאגרָאֿפיע ַא ייִחוס–בריוו ַאזוי זַײן אין ַאליין, ער

ַאנדערש“. עמעצן ֿפון ביָאגרַאֿפיע ַא „ס'איז : שרַײבט

שוועבט22  ּפרטים21, ּפָאר ַא דערציילן דָא ּפרּווון מיר ַאזוי ַארום, ווען

איז  מָאדיַאנָא ּפַאטריק : שדיש שמייכלענדיק ּפנימל23 ַא אונדז לעבן

איז טַאטע זַײן ּפַאריז. ֿפון ַא ֿפָארשטָאט 1945 אין אין געווָארן געבוירן

נישט משּפחה24, מַאמעס זַײן סַאלָאניקע, ַא געבוירענער אין ייִד ַא געווען

זענען ביידע ּפיקַארדיע. ענגלַאנד און געשטַאמט ֿפון הָאט ייִדישע, קיין

געֿפירט  ַאנדערע צווישן הָאבן ווָאס שטיקלעך25 ַאווַאנטוריסטן געווען

אָקוּפַאציע.  דער בשעת26 ּפַאריז אין געסטַאּפָא דער מיט געשעֿפטן

מיט געלעבט לַאנג ניט מָאדיַאנָא ּפַאטריק הָאט יָארן יונגע זַײנע אין

צו אינטערנַאטן27. און ַאמען צווישן געווַאנדערט נָאר עלטערן, זַײנע

שרַײבער דעם בַײ (!) געלערנט מַאטעמַאטיק זיך הָאט ער יָאר ֿפופֿצן

אים ַארַײנגעֿפירט  הָאט ֿפרַײנד, ווָאס ַא מַאמעס קענָא28, זַײן רעמָאנד

ַא  ָאנגעהויבן ּפובליקירן. הָאט ער 1966 אין קרַײזן. ליטערַארישע אין

1. Prix Nobel/Nobel Prize 2. décerné/awarded 3. prolifique/prolific 4. apprécié/appreciated 5. ... oylem grand public/general public 
6. exprimer/express 7. insaisissables/elusive 8. goyroles destinées/destinies, sing. גורל goyrl 9. Marcel Proust (1871-1922) 10. bien 
que/although 11. afile même/even 12. kloymersht pseudo, soi-disant/ostensibly 13. établis/established 14. efsher peut-être/perhaps 
15. La Place de l’étoile 16. pour ma part/as for me 17. Michel de Montaigne (1533-1592) 18. Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) 
19. qu'on appelle/so-called 20. yikhes-... Un Pédigrée 21. protim détails, sing. ּפרט prat 22. flotte/floats 23. shedish ... pe'neml petit 
visage souriant diaboliquement/devilish smiling little face 24. mishpokhe famille/family 25. un peu/something of 26. besha's pendant/
during 27. nourrices et internats/nursemaids and boarding schools 28. Raymond Queneau (1903-1976) 29. y compris/including 30. Rue 
des boutiques obscures 31. Prix Goncourt 32. Les Boulevards de ceinture 33. kede'y... Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 
34. Lacombe Lucien (Louis Malle, 1974) 

קינדער.  ֿפַאר דערשינען, ַארַײנגערעכנט29 ביכער זענען דרַײסיק ביכער

די גָאנקור– ער באַקומען הָאט 30 קרָאמען ֿפינצטערע די ֿפון גַאס די ֿפַאר

ּפרעמיע ֿפון  ערשטע די — 32 אומקרַײז–בולווַארן די ֿפַאר און ּפרעמיע31,

הייסט  ַארויס, ווָאס נָאר בוך, לעצט זַײן אַקַאדעמיע. ֿפרַאנצייזישער דער

אויך הָאט ער .33 דער געגנט אין ֿפַארבלָאנדזשן נישט זָאלסט ּכדי דו
זיי  צענדליק ֿפילמען, צווישן בַײ ַא מיטגעַארבעט זינגלידער און געשריבן

לוסיען34. לאַקָאמב

מָאדיַאנָא ּפַאטריק זוכנדיק
גרומבערג עוולין פֿון

פֿרוכּפערדיקער3  ַא מָאדיַאנָא, ּפַאטריק שרַײבער פֿרַאנצייזישן דעם געווָארן צוגעטיילט2 הַײיָאר נָאבעל–ּפרעמיע1 פַֿאר ליטערַאטור איז די
אויסגעקליבן אים הָאט ַאקַאדעמיע שוועדישע די עולם5. ברייטן אי פֿונעם קריטיק דער אי פֿון ָאּפגעשַאצט4 ווערט ווָאס ּפרָאזַאיִקער,

אים הָאט און ָאקוּפַאציע“, דער פֿון צַײט די בַאשרַײבן און אומבַאגרַײפֿלעכע7 מענטשלעכע גורלות8 ַארויסצוברענגען6 די „קונסט זַײן צוליב
וועגן אים ווי ַא סך קיין ניט מען ווייס בַאקַאנט, זייער איז צַײט“. כָאטש10 מָאדיַאנָאס נָאמען אונדזער פֿון ּפרוסט9 מַארסעל „דער ָאנגערופֿן

אויטָאביָאגרַאפֿיש. ּכלומרשט12 שרַײבט ווען ער ַאפֿילו11 ַאליין, זיך וועגן גרינג ניט רעדט ער ווַײל מענטש

[8 ז' אויף [סוף

רָאלער ָאליוויע דורך ֿפָאטָאגרַאֿפירט מָאדיַאנָא  ּפַאטריק

מעגלעכקייט דער דעם ֿפָאטָאגרַאף ֿפַאר בַאדַאנקען מיר .(2007)
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אונדזער  ווידער–דערעפֿענונג7 ֿפון דער בַײ

איר מען הָאט צוריק יָאר 70 מיט ביבליָאטעק

אין „מעדעם–ביבליָאטעק“ נָאמען דעם געגעבן

בונדישער מעדעם, ַא ֿפון וולַאדימיר ָאנדענק

טעָארעטיקער, מַארקסיסטישער ַא מנהיג8,

ַא ייִדיש–שרַײבער, טַאלַאנטירטער ַא

ַא און ַא כַאריזמַאטישער רעדנער רעדאַקטָאר,

די שטעלן צו געּפַאסט זיך קולטורמענטש. ווָאלט

ֿפַאר וויכטיק געווען איז ער ווָאס ֿפַאר ֿפרַאגע

און צוריק יָאר 70 מיט אינסטיטוציע אונדזער

זַײן וויכטיק הַײנט. ער קען ֿפַאר ווָאס

דעם געזויגן הָאט מעדעם ַאז זָאגן ניט קען מע

ַאלע נישט מילך9. דער מַאמעס מיט ייִדישיזם

בונדיסט, ווָאס צוקונֿפטיקער דער ווייסן ַאז

ביכער ּפָאר ַא ָאנגעשריבן הָאט שּפעטער

ייִדיש ניט קיין ווי ַא קינד הָאט אויף ייִדיש,

געהָאדעוועט11  ניט ַאֿפילו10 זיך הָאט און געקענט

נָאך בַאלד סֿביֿבה12. ייִדישלעכער קיין אין

הָאבן ,1879 יולי 22סטן דעם געבורט, זַײן

מינסקער רוסיֿפיצירטע עלטערן, מעדעמס

קריסטלעך  ַא זון. ָאּפגעשמדט13 זייער ייִדן,

ערשט14 אין  ייִדישקייט צו דערנענטערט מעדעם זיך הָאט דערצויגענער,

הָאט ער חֿברים17. ייִדישע זַײנע ֿפון השּפעה16 דער אונטער גימנַאזיע15

הָאט דָאס נישט געהַאלטן ער געווען18. מגייר נישט מָאל קיין ָאבער זיך

אויף געשטיצט נישט גָאר זיך הָאט אידענטיטעט ייִדישע זַײן נייטיק. ֿפַאר

שּפרַאך. און אויף ייִדישע קולטור נָאר רעליגיע,

מיינונגען מעדעמס בַאטרַאכטן אינטערעסַאנט צו טאַקע איז דערֿפַאר

קולטור. און שּפרַאך מּכוח19

ַא  איז געווען מעדעם וולַאדימיר ַאז מען געדענקען קודם–ּכל20 דַארף

די אידעיִשע  ֿפון איינער איז געווען ער גווַאלדיקער קולטור–טוער21.

ּפוילן,  אין שול–בַאוועגונג ייִדיש–וועלטלעכער23 דער ֿפון ֿפָאטערס22

ערשטער וועלט–מלחמה25. דער בשעת24 איז געבוירן געווָארן ווָאס

בַאמיט26 אויפֿצובויען  ווַײטער זיך ער הָאט מלחמה נָאך דער אויך

איז ווען ער אויך גַאנץ לעבן, שולן און קינדערהיימען27. זַײן ייִדישע

צו געַארבעט ער הָאט ניו–יָארק, אין ַאוועק

ייִדישן ֿפַארן אינסטיטוציעס קולטורעלע שַאֿפן

1923 אין טויט זַײן נָאך הָאבן דעריבער ֿפָאלק.

זַײן געקרָאגן אינסטיטוציעס ייִדישע עטלעכע

מעדעם–סַאנַאטָאריע בַארימטע די ווי נָאמען,

דער  ָאדער ווַארשע, מיעדזעשין28 לעבן אין

שּפעטער איז ווָאס ּפַאריז, מעדעם–קלוב אין

דער  נָאך ַארבעטער–רינג29 און, דער געווָארן

מעדעם–ביבליָאטעק. אונדזער — מלחמה

ּפָאליטיש–וויסנשַאֿפטלעכע30 שריֿפטן  זַײנע אין

קולטור און שּפרַאך ֿפון די ֿפרַאגעס זַײנען

ווָאס ֿפרַאגע, נַאציָאנַאלער דער ֿפון טייל ַא

סָאציַאליסטיש– געֿפָארשט ֿפון ַא הָאט ער

קוקווינקל31. מַארקסיסטישן

סָאציַאל– די ,1904 ֿפון הויּפטווערק זַײן אין

ֿפרַאגע, נַאציָאנַאלע די און דעמאָקרַאטיע
ֿפַארשיידענע צוויי גָאר מיר געֿפינען

דינט  ווָאס : קולטור קולטור וועגן מיינונגען

די דינט ווָאס קולטור און בורזשוַאזיע דער

ֿפָאלקסמַאסן.

שּפרַאך ֿפון רָאלע די מעדעם באַשרַײבט

בורזשוַאזיע צו נַאציָאנַאליסטישער דער ֿפון מיטל ַא ווי און קולטור

שּפילט רָאלע גַאנצע „די : שרַײבט ער מַארק32. דעם מָאנָאּפָאליזירן

ֿפון ּפשוטע34 מַאטעריעלע  זיך רעדט ווען עס מיסחר33, סַײ דער דָא

ֿפַארשיידענע צווישן קַאמף דעם ּפרָאדוקטן“. גַײסטיקע ֿפון סחורות35, סַײ

צו  קַאמף קַאּפיטַאליסטישן ַא ווי מעדעם ֿפַארסך–הּכלט36 נַאציָאנַאליטעטן

קונדן37. מער קריגן צו מַארק, אייגענעם דעם ֿפַארגרעסערן

ווען  קולטור נַאציָאנַאלע די בַארעכטיקט38 ער זַײט ַאנדערער דער ֿפון

„מיר ֿפָאלקסמַאסן. די און ַארבעטער די ֿפון אינטערעסן די דינט זי

זענען מיר דער קולטור, ֿפון כַאראַקטער דעם נַאציָאנַאלן קעגן ניט זענען

ָאנערקענט ַאזוי ער. שרַײבט ּפָאליטיק“, נַאציָאנַאליסטישער דער קעגן

ווי ליטערַאטור שּפרַאך און ייִדישער דער ֿפון וויכטיקייט די מעדעם

ּפרָאלעטַאריער] ייִדישער [דער וועלכן דורך פֿענצטער איינציקע „דָאס

ווי די  יָאר זינט דעם געּפרַאוועט1 די 70 מעדעם–ביבליָאטעק — ייִדיש–צענטער ּפַאריזער אינעם הָאט מען 2014 ָאקטָאבער 14 דעם
נַײעם ַא געגעבן איר מען הָאט דעמָאלט פֿרַאנקרַײך. פֿון דַײטשישער ָאקוּפַאציע נָאך דער 1944 אין געעפֿנט הָאט זיך ווידער ביבליָאטעק
ּפַאריזער נַײער דירעקטָאר פֿונעם דער נָאמבערג3–ביבליָאטעק). געהייסן זי הָאט 1940-1928 יָארן די (אין מעדעם2–ביבליָאטעק — נָאמען

געלעגנהייט6 געווָאלט  דער צו הָאט ייִדישיסט, און פָֿארשער5 יונגער ַא חבֿר–כיבָאווסקי4, טל מעדעם–ביבליָאטעק, — ייִדיש–צענטער
מעדעם. וולַאדימיר פֿון געשטַאלט די דערמָאנען

? מעדעם וולַאדימיר געווען איז ווער
חבֿר–כיבָאווסקי טל פֿון

1. célébré/celebrated 2. Vladimir Medem (1879-1923) 3. Hersh-Dovid Nomberg (1876-1927) 4. tal khever ... Tal Hever-Chybowski 
5. chercheur/scholar 6. à cette occasion/on this occasion 7. réouverture/reopening 8. ... maneg dirigeant bundiste/Bundist leader 9. absorbé 
avec le lait de sa mère/absorbed with his mother’s milk 10. afile même/even 11. élévé/brought up 12. svive milieu 13. o'pgeshmat conver-
ti/converted 14. seulement/only 15. lycée/high school 16. hashpoe influence 17. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 18. megayer 
... converti (au judaïsme)/converted (to Judaism) 19. mikoyekh au sujet de/concerning 20. koydem-kol tout d’abord/first of all 21. grand
militant culturel/ formidable cultural activist 22. théoriciens fondateurs/theoretical founders 23. laïque/secular 24. besha's pendant/dur-
ing 25. milkhome guerre/war 26. s’efforçait/strove 27. maisons d’enfants/children’s homes 28. Miedzeszyn 29. Cercle amical/Work-
men’s Circle (in France) 30. scientifiques/scientific 31. point de vue/viewpoint 32. marché/market 33. miskher commerce 34. po'shete 
simples/ordinary 35. skhoyres marchandises/goods 36. farsakhaklt résume/summarizes 37. clients/customers 38. justifie/justifies 
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הָאט מע סיגער1. ּפיט זינגער ַאמעריקַאנער וועגן דעם ַארטיקל ַאן ָאּפגעדרוקט מיר הָאבן ייִדישן טעם–טעם פֿונעם נומער לעצטן אינעם
צי דָאס אונדז געפֿרעגט עטלעכע לייענערס הָאבן בלומען“3. ַאל די זיי ַאוועק, זענען „ווּו זשע2 זַײנס ליד בַארימטע דָאס דערמָאנט דָארטן

סיגער– און ייִדיש– גרוּפע ַא הָאט געפֿונען, ניט מיר איבערזעצונג הָאבן קיין ווי ייִדיש. ַאזוי אויף געווָארן איבערגעזעצט4 מָאל ַא איז ליד
ריטעם.  איבערצוגעבן אויף ייִדיש מיטן ריכטיקן בַאמיט6 עס זיך און זיך צונויפֿגעקליבן5 ליבהָאבערס

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

די בלומען ? ַאל

זיי ַאוועק, זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

זיי צעכַאּפט7. מיידלעך הָאבן

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

? מיידלעך די ַאל

זיי ַאוועק, זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

צעכַאּפט. זיי הָאבן מענער

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

? מענער די ַאל

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? ַאוועק זיי זענען זשע ווּו

געווָארן. זיי זענען זעלנער8

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

? זעלנער די ַאל

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

ַארַײן. שוין די קֿברים9 אין

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין זיי וועלן ווען אוי,

? די בלומען ַאל ַאוועק, זיי זשע זענען ווּו

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

? קֿברים די ַאל

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

בַאדעקט. הָאבן זיי בלומען

? ֿפַארשטיין מיר וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין מיר וועלן ווען אוי,

ַאוועק, זיי זענען זשע ווּו

די בלומען ? ַאל

זיי ַאוועק, זשע זענען ווּו

ניטָא. לַאנג שוין

? זיי ַאוועק זשע זענען ווּו

צעכַאּפט. זיי הָאבן מיידלעך

? ֿפַארשטיין מיר וועלן ווען אוי,

? ֿפַארשטיין מיר וועלן ווען אוי,

1. Pete Seeger (1919-2014) 2. où donc/where then 3. "Où sont parties toutes les fleurs ?"/"Where have all the flowers gone?" 4. traduit/
translated 5. se sont réunis/gathered together 6. se sont efforcés/made an effort 7. les ont toutes prises/have taken them all 8. soldats/sol-
diers 9. kvorim tombes/graves, sing. קֿבר keyver. 

אָנהייבערס ֿפאַר
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הָאט  ער יׂשראל שטערן2 ווָאס פֿון בוך נַײ ַא וועגן מעלדונג ַא צוגעשיקט אונדז הָאט (אויסטרַאליע) מעלבורן פֿון פַֿײערשטיין1 ענדרו
ייִדיש– ּפַאריזער דעם און מעלבורנער קדימה5–ביבליָאטעק דורך דער דרוק3 בשוּתפֿות4 צום צוגעגרייט ווערט ווָאס און צונויפֿגעשטעלט
ַארום שטערנס שַאפֿונגען  ווָאס נעמט וועבָארט6 ַא איבער ַארבעט פַֿײערשטיין ווי ענדרו יָאר צען — מעדעם–ביבליָאטעק. שוין צענטער
ַאלע ַארַײן נעמט אינטערנעץ) אויף קויפֿן שוין קען מע (ווָאס בוך נַײע דָאס איבערזעצונגען. ענגלישע זייערע און — עסייען און לידער —

ייִדיש אויף בוך ערשטע דָאס איז דָאס דַארף בַאמערקן ַאז מַאדער8. מע שַארין פֿון צייכענונגען און ניבָארסקי7 יצחק פֿון עסיי ַאן לידער,
! 2008 זינט אויסטרַאליע אין ַארויס גייט ווָאס

שטערן יׂשראל פֿון לידער געזַאמלטע די
פַֿײערשטיין ענדרו פֿון

אין קורצן ַארויסגעבן, מען מעלבורן וועט אין

טויט, ּפָאעטס דעם נָאך מָאל ערשטן צום

ֿפון  בסך–הּכל9 71 — — לידער אַײנגעזַאמלטע

ווַארשעווער באַקַאנטער ַא שטערן, יׂשראל

צווישן ביידע ֿפון זשורנַאליסט ּפָאעט און

אומגעקומען11 אין  איז ווָאס וועלט–מלחמות10,

יָאר. 48 עלטער ֿפון

בַאהַאנדלט ַארַײנֿפיר ַארומנעמיקן12 זַײן אין

ֿפַארשטענדעניש טיף מיט ניבָארסקי יצחק

אוצר13 ֿפון  גַאנצן דעם מָאל ערשטן צום און

שַאֿפונגען. ּפָאעטישע שטערנס

געשַאֿפן הָאט ווָאס ייִד רעליגיעזער ַא געווען איז שטערן יׂשראל

ּפרץ ּתקוֿפה14. זַײן אין קָאמבינַאציע זעלטענע ַא — לידער סורעַאליסטישע

אין צווייטנס“, „ערשטנס, ליד, ַא שטערנס ַארַײנגענומען הָאט מַארקיש15

געבליבן איז שטערן ָאבער 16 ֿפון 1922. כַאליַאסטרע ַאנטָאלָאגיע דער

צוזַאמען הלל צייטלין18. זשורנַאליסט און ֿפונעם ֿפילָאזָאף חסיד17 ַא

געטלעכקייט. מיט ֿפול ווי נַאטור די ָאנערקענט ער הָאט מיט צייטלינען

איז נישט און הונגער, ָארעמקייט און ַאליין, אין געלעבט שטערן הָאט

ּפָאעמע „ֿפרילינג אין שּפיטָאל“  זַײן אין 1924 הָאט געווען קיין געזונטער.

אייבערשטן20 ֿפון  צום נָאענטקייט די באַשרַײבט ער רושם19. געמַאכט ַא

ּפובליקירט, ער הָאט יָארן ווַײטערדיקע אין די גסיסה21. אין ּפַאציענטן די

שּפיטָאל–לידער. 12 נָאך צַײטשריֿפטן, ַאמעריקַאנער און ווַארשעווער אין

צווישן ָאסטרָאלענקע, שטעטל אינעם געווָארן געבוירן איז שטערן

צוויי אין רעליגיעזע, ַא געווען איז בילדונג זַײן ביַאליסטאָק. און ווַארשע

ערשטער דער ֿפון מוסר–בַאוועגונג23. אין דער צַײט דער ֿפון ישיֿבות22

זיך  און מסּתמא25 דָארט ווין24, אין איז שטערן געווען וועלט–מלחמה

ער הָאט ָאן 1919 ֿפון ליטערַאטור. איירָאּפעיִשער באַקענט מיט דער

און לידער זַײנע ֿפון בלויז געלעבט הָאט ער ווַארשע. אין געוווינט

ּפָאעזיע“  און „ברויט עסיי זַײן אין הָאט געהונגערט. — און ַארטיקלען

וועגן ווָאס דָאס גוט ער קען ַאז קלָאר ס'איז און הונגער, ער באַשרַײבט

! רעדט ער

ַא  לשון27 און ייִדישן ֿפונעם אונטערשטיצער26 געווען ַאן איז שטערן

רעדנער ַא ווי אַײנגעלַאדן אים הָאט מען ּפָאלָאניזַאציע. ֿפון קעגנער

וועגן ּפרצעס לעקציעס געהַאלטן הָאט ווּו ער ּפרץ–אַקַאדעמיעס28, אויף

ירושה29. גַײסטיקער

ייִדישער קריטיק“ (1926) ֿפון קָאּפ צום עסיי „קרוינען זַײן באַקַאנטן אין

אין  ליטערַאטן וועלטלעכע30 ייִדישע די ֿפַאראינטערעסירן ער ּפרּוווט

קבלה31.

בערלינער די געווען איז ּפָאעט איירָאּפעיִשער בַאליבטער שטערנס

איבערגעזעצט הָאט ער לַאסקער–שולער32. עלזַא דיכטערין ייִדישע

ָאדער ֿפרַאנצייזיש לידער, ֿפון דַײטש, ַאנדערע אויך לידער און אירע

ַא געווָארן שוין דַײטשלַאנד זַײנען אין היטלער–טעג די ווען העברעיִש.

די ּתישעה–בָאֿב שטערן איבערגעזעצט ֿפון העברעיִש הָאט קאָשמַאר33,

.(1938) „ֿפַארברענטע סֿפר–ּתורה35“ קינה34

ֿפונעם דירעקטָאר דער ווייכערט36, מיכאל הָאט 1929 אין

ַאנגַאזשירט ווַארשע, אין יונג–טעַאטער ייִדישן עקסּפערימענטַאלן

ֿפון סוחר דער שעקסּפירס ייִדיש אויף איבערצוזעצן שטערנען

און הָאט מסּתמא געקענט ניט שטערן הָאט 37. קיין ענגליש ווענעדיג
בַאזָארגט שטערנען הָאט ווייכערט איבערזעצונג. דַײטשישע ַא בַאניצט

הָאבן ֿפָארשטעלונגען די העלֿפן. אים זָאל ער ענגליש–רעדער, ַאן מיט

ֿפַארלָארן איבערזעצונג די איז דערֿפָאלג. לַײדער גרויסן ַא געהַאט

געגַאנגען.

ווינקל38  אייגענעם זַײן באַקומען שטערן הָאט יָארן דרַײסיקער די אין

רובריק39 „קריטישע  ַא חודשלעכע הַײנט : טָאגצַײטונג דער אין

ביכער העברעיִשע און ייִדישע ָאּפשַאצן נַײע פֿלעגט ער בַאמערקונגען“.

ענינים40. אַקטועלע וועגן קָאמענטַארן קריטישע שרַײבן און

געגעבן אַקטיוו, זייער געווען שטערן איז געטָא ווַארשעווער אין

און לידער. ווען זַײנע ֿפָארגעלייענט און ליטערַאטור וועגן לעקציעס

מסּתמא געשטָארבן ֿפון נישט, מיר ווייסן אומגעקומען איז ער ַאזוי ווי

לידער ; סך ַא ָאנגעשריבן ער הָאט געטָא אין ַאז ווייס מען הונגער.

נַײע די זיך ענדיקט דערֿפַאר געגַאנגען. ֿפַארלָארן ַאלע זיי זַײנען לַײדער

יָאר 1939. אַײנזַאמלונג מיטן

1. Andrew Firestone 2. yisroel Shtern (1894-1942) 3. sera bientôt mis sous presse/about to go to press 4. beshutfes en commun/in 
conjunction with 5. kadima-... grande bibliothèque yiddish à Melbourne/large Yiddish library in Melbourne 6. site web/website  www.
YisroelShtern.org 7. yitskhok Niborski 8. Sharyn Madder 9. besakhakl en tout/in all 10. milkhomes guerres/wars 11. a péri/perished 
12. exhaustif/comprehensive 13. oytser trésor/treasure 14. tkufe époque/period 15. perets Markish 16. La Bande/The Gang 17. kho-
sid disciple/follower 18. hilel Tseytlin (1872-1942) 19. royshem impression 20. Très Haut/God 21. … ksise mourants/dying 22. ye-
shives  académies rabbiniques/rabbinic academies  23. muser ... mouvement Musar/Musar movement 24. Vienne/Vienna 25. mistome 
probablement/probably 26. défenseur/supporter 27. loshn langue/language 28. perets-... commémorations de Y. L. Peretz/Y. L. Peretz 
commemorations 29. ... yerushe héritage spirituel/spiritual heritage 30. laïques/secular 31. kabole Kabbale/kaballah 32. Elsa Lasker-
Schüler (1869-1945) 33. cauchemar/nightmare 34. tishe-bov kine lamentation récitée le 9 du mois d'av, jour de la destruction du 
Temple de Jérusalem/lament recited on 9th Av to mourn the destruction of the Temple in Jerusalem 35. seyfer-toyre rouleau de la Tho-
ra/Torah scroll 36. Mikhoel Michał Weichert (1890-1967) 37. ... soykher … Le Marchand de Venise/The Merchant of Venice 38. coin 
à lui/his own little corner 39. kho'ydeshlekhe ... rubrique mensuelle/monthy column 40. inyonim sujets/matters sing. ענין inyen.

שטערן יׂשראל
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1. yo'seml petit orphelin/little orphan ; dim. de/of יתום yosem 2. bgodim vêtements/clothes, sing. בגד beged 3. geganvet volé/stole 
4. on lui court après/they’re chasing him 5. clôture/fence 6. étable/stall 7. niche/doghouse 8. déplie le portefeuille/unfolds the wallet 
9. pièce en cuivre/copper coin 10. ga'nevl petit voleur/little thief 11. mezumen argent (espèces)/cash 12. attrape/catch 13. purs/pure 
14. délicats/delicate 15. songeurs/staring 16. énigme/riddle 17. petit somme/nap 18. odorant/fragrant 19. graine/seed 20. écoutent/listen 
21. à leur chevet/at their bedside 22. mes-lesn jours et nuits/days and nights 23. simkhe joie/joy 24. ... mayser donne la dîme/give the 
tithe 25. kavyokhl Dieu/God 26. flottait/floated 27. faible/weak 28. arraché/torn up 29. plate-bande/flowerbed 30. balayés par l’orage/
assaulted by storms 31. renversés/thrown down 32. répandu, éparpillé/strewn, scattered 33. semeur/sower 34. tsmokhim plantes/plants 
35. âme/soul 36. labouré/plowed 37. alors/so 38. des os/bones 39. souche/stump 40. on comprend/we understand 41. shoymer gardien, 
surveillant/guard, guardian 42. surveillant/watchman 43. hé, monsieur/hey you.

לַאכט יתומל1 ַא

בגדים2, לַאכט אין צעריסענע יתומל ַא

געסלעך. און גַאסן איבער לויֿפֿט און זיך שרעקט

געגנבֿעט3. עּפעס הָאט

נָאך4. אים מען יָאגט

ַארום : זיך ּפַארקַאן5, קוקט ַא דורך טַאנצט ער

אויגן ; צוויי מיט קַאלב ַא קַאלב. שטַאל6, ַא ַא

נישטָא, איז קו די : דערציילן זיך, דַאכט זיי,

נישטָא. מַאמע ברוינע גרויסע די

אויגן ; מיט צוויי ַא הונט הונט. בודע7. ַא ַא

געשלָאגן, אונדז הָאט מען : זיי שרַײען זיך עס דַאכט

! געשלָאגן אונדז הָאט מען גָאט,

קליינער דער ציטערט

: בַײטעלע אויף8 דָאס וויקלט און וויקלט און

דיטקע9. קוּפערנע ַא ברילן — — שּפיגעלע א

! ֿפיו–או–או–או

! פֿלי–אי–אי–אי

די ווָאלקן און ווינט דעם מיט שּפילט זיך גנבֿל10 דָאס

: מזומן11 שענקט זיי און

דיטקע. קוּפערנע ַא ברילן, שּפיגעלע, ַא

לַאכט לַאכט, און

לַאכט. און שטייט

מען אים דָא. ּפאַקט12

לויֿפֿט, און דורכן ּפַארקַאן ער שּפרינגט און

בגדים, צעריסענע אין יתום ַא

וועלט. דער דורך גַאס, דער דורך טָאג, דעם דורך

1921

שּפיטָאל אין פֿרילינג

I
צַארטע14 און לויטערע13 זענען קרַאנקע די ַאז ַא ווּונדער, איז

זעט נישט, דָאס, ווָאס קיינער און זעען ווַײט ערגעץ ֿפַארקוקטע15 און

ַארַײן, ֿפינצטערניש שמייכלען אין דער און נַאכט בַײ שּפעט ליגן

רעטעניש16 ? ַא קלָאר זיי ס'ווערט ווַײל ֿפרייד, ֿפַאר זיי גלעטן בעטן די און

דרימל17 זייער אויף ֿפון קומען קרַאנקע די ווּונדער, ַאז ַא איז

זָאמען19), שלָאף ַא ֿפון כַאּפט זיך אויף ֿפרילינג (ווי אין דוֿפטיק18 און רַײך
צוקָאּפנס21 זיי בַײ ווי הָארכן20 זַאלן און שטילע ֿפריש אין ליגן

בַײם נָאמען ? ָאן זיי רוֿפט עמעץ ַא פֿליג און געטָאן קלַאּפ הָאט ַא

ווערן הייליק צו גרייט זענען קרַאנקע די ַאז ווּונדער, ַא איז

— מען שיידט ָאּפ מעׂשר24... ווי ׂשימחה23 מיט מעת–לעתן22 ָאּפ די ווַארטן און

שּפיטעלער, די ֿפון רוים אין שּפַאצירט ּכֿביכול25 ווען — ַא ווּונדער איז

! ווַאסער פֿלַאך ֿפון ערשטן אויֿפֿן געשוועבט26 מָאל ַא זַײן גַײסט ס'הָאט ווי

[...]

V
שּפיטָאל. ַא טָאג איז אין ווָאס גַאסן די ווייסט איר ַאלע אויף ווָאס

ַאליין זיך : אין נָאענט מען שּפַאצירט נישט גיין, סך טָאר קיין מע שלַאף27,

ַאלע ביימער ווי ַא בייט29. אויסגעטָארעט28 גָארטן. ַא אין ווי

שטיין. טרָאט ַא אויף יעדן און אומגעזַארקעט31 דורכגעשטורעמט30,

ּפויער,  ַא ווי ֿפויסטן ֿפולע מעת–לעתן די הָאט צעשָאטן32 מע
צמחים34 ווי ֿפרַײ אונדזער, : „ערד איז געזונגען הָאט זייער33 דער און

ווָאס ֿפַאר הַײנט37 — צעאַקערט36 טיף הָאט זעל35 אין לַײב ! אין שטַײגן“ מיר וועלן

הינט הָאבן זשע

? קנָאכן38 פֿעלדער וואַקסן די און אויף מעת–לעתן ַארויסגעשלעּפט די

בוים ֿפון בלַײבט ווָאס ּפיען39 ַא ווי אויף דעם רעשט ֿפון טָאג זיך אויף זעצט מען

ַאוועק איז שומר41 דער : מ'בַאגרַײֿפט40 ? שולד וועמעס : מען קוקט טונקל אינעם

דָארטן... ֿפון

: טיי צום וועקט וועכטער42 דער ַאז און בעט. קרַאנקן אין מיד מען ֿפַאלט

גָארטן. אין זיך : בַײ מען ענטפֿערט דָארט ? ביסטו ווּו היי43, פֿעטער,

[...]

1923

לידער פֿון יׂשראל שטערן צוויי

יׂשראל ווּו ָאסטרָאלענקע, אין גַאס ַא

געווָארן. געבוירן איז שטערן
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וואָרט ַא אַרום

מיר זַײנען נַײיָאר, ייִדישע דָאס ראָש–השנה2, ַאריבער שוין

נָאך  טעג 5775. צען הייסט, דָאס ּתשע''ה3, יָאר אין איצט

דער הייליקסטער טָאג ראָש–השנה קומט יום–ּכיּפור4,

יָאר. ֿפונעם

ֿפונעם ֿפַארגעבונג5, ֿפון טָאג יום–ּכיּפור מיינט דער

אויסקויֿפן7  מיט טָאן צו הָאט ווָאס , שורש6 כ פ ר

גָאר קומט ַא שורש ֿפונעם זעלבן אויסלייזן8. און

ּכּפרה. ווָארט, אינטערעסַאנט

דער טָאג יום–הדין9, אויך מען רוֿפט יום–ּכיּפור

דָאס טרַאדיציע איז דער מישּפט10. לויט ֿפון

לעבן וועט ווען גָאט באַשטימט ווער עס טָאג דער

גמרא11  יָאר. אין קומענדיקן אינעם שטַארבן ווער ס'וועט און

דָאס עֿפנט גָאט ּתישרי12 (ראָש–השנה) 1טן דעם ַאז געשריבן שטייט

דרַײ  אויף מענטשן ַאלע אַײן טיילט און (סֿפר–החיים13), לעבן ֿפון בוך

שלעכטע די לעבן און צום ֿפַארשריבן ווערן גוטע : די קַאטעגָאריעס

צי שלעכט, גוט גַאנצן ניט אין ווָאס זַײנען מיטעלע, די שטַארבן. — צום

דָאס  ווען יום–ּכיּפור, ביז זינד14, ֿפון רייניקן צו זיך טעג צען נָאך הָאבן

ּתשוֿבה דַאוונען17, ֿפַאסטן16, מען דַארף דערֿפַאר ווערט ֿפַארזיגלט15. בוך

זיך „לשנה  ווינטשט מען און דערֿפַאר אויך בעטן מחילה19. טָאן18 און

און  איר ֿפַארשריבן זָאלט גוט יָאר ַא „אויף ותחתמו“20 — טוֿבה ּתּכתֿבו

לעבן. בוך ֿפון זיך, אין ֿפַארזיגלט ווערן“, ֿפַארשטייט

יום–ּכיּפור  מיט ֿפַארבונדענע מינהגים22 טשיקַאווע21 סַאמע די ֿפון איינער

זיך קויֿפט מען וועלכן מיט ריטוַאל ַא איז דָאס ּכּפרות23. שלָאגן הייסט

ַא הָאן24  קויֿפט ייִד יעדער יָאר. ֿפַארגַאנגענעם ֿפונעם זינד די אויס ֿפון

דרייט ערֿב26–יום–ּכיּפור ֿפרוי). ַא (ֿפַאר הון25 ָאדער ַא מַאנסביל) (ֿפַאר ַא

ּפסוקים28 און  געוויסע זָאגנדיק קָאּפ מָאל איבערן דרַײ מען דעם עוף27

דער וועט זַײן דער הָאן ַאז עס שעכטן29. סימבָאליש מיינט ֿפירט אים מען

ּכּפרה (ָאדער  די מען רוֿפט הָאן דעם זינד. מענטשנס דעם ֿפַאר אויסקויף

ֿפָאלקשּפרַאך דער אין נעמען זיך געדַאנק דעם ֿפון ּכּפרה–הינדל30). דָאס

ַא און רעליגיע מיט טָאן צו הָאבן ווייניק ווָאס אויסדרוקן ריי גַאנצע ַא

טָאגטעגלעכן לעבן. מיטן צו טָאן סך

ַאן  ֿפון ָארט אויֿפן בַאצָאלט סָארט קרבן31, ווָאס איז ַא ּכּפרה ַא בַאלד  ווי

ַארויף  ווַארֿפט מע וועמען אויף מענטש ּכּפרה32 ַא רוֿפן מען קען ַאנדערן,

— אין  אויך קינדער טרעֿפן מיט דָאס קען יענעמס33 זינד. ֿפַאר שולד די

ַאלע  כַאּפט ּפעטש34 ֿפַאר ווָאס קינד איין דָא איז קלַאס, צום בַײשּפיל,

ּכּפרה–הינדל.“ לערערס דעם איז נעבעך35, „יַאנקעלע, ַאנדערע.

עּפעס  קען מען רַאטעווען36 קרבן מיט ַא קלענערן ַאז געדַאנק דער

ֿפַאר... ּכּפרה די זַײן דָאס זָאל אויסדרוק אינעם ַארויס קומט טַײערערס

צום

בַײשּפיל,

גלָאז  ַא צעברעכט מע ַאז

זיך מען קען טרייסטן, זיך וויל מע און

ֿפַארטרעטער37 ֿפַאר  דער זַײן זָאל גלָאז די ַאז ווינטשן

שָאדנס38. ערגערע

ּכּפרה מיינט  די איר ֿפַאר איז ּכּפרה ָאדער ער די איר נָאך ווערט ער

איר  ֿפַאר זיך ווָאלט ער ַאז שטַארק ֿפַארליבט, ַאזוי איר אין איז ער ַאז

מקריֿב געווען39.

ַא  ֿפרוי שלעכטע ַא ּכּפרהניק40 און ַא מען רוֿפן קען שלעכטן מַאן ַא

ּפטור ווערן42. זיי ֿפון געווָאלט ווָאלט מע ווָאס דערֿפַאר ּכּפרהניצע41,

ּכּפרות) בעסער, אויף טויזנט נָאך ּכּפרות (ָאדער, אויף עס דַארף איך

מּתנה43  נַארישע ַא ֿפַאר „ווָאס ניט. גַאנצן אין עס דַארף איך מיינט :

ּכּפרות“. עס אויף ? איך דַארף מיר געגעבן זי הָאט

גלַײך עס מע מעג גָארנישט, אויף עס טויג מיינט אויף ּכּפרות טויג44 עס

מַײן נַײעם ֿפַאר בַאצָאלט איך הָאב איירָאס הונדערט „ֿפינף ַארויסווַארֿפן.

ּכּפרות“. אויף טויג און ער — 'סמַארטֿפָאן'

סך ַא איז צווייטע דָאס ַאז מיינט ! … (איין) ֿפַאר … (ַאלע) ַא ּכּפרה

גוט גלעזל  ליקערן45 ֿפַאר ַא ַאלע ּכּפרה „ַא : ערשטע דָאס ווי בעסער

“! ברָאנֿפן46

ווען  ניצט מע אירָאנישער אויסדרוק ווָאס ַאן ּכּפרה איז ריינע שיינע ַא

: עמעצן ָאדער עּפעס געווָארן ֿפון ּפטור איז מען ַאז צוֿפרידן איז מען

 .“48! כּפרה ריינע שיינע ַא — ַאוועק איר ֿפון חֿבר47 איז טָאכטערס „מַײן

הָאט עמעצער שָאדן ווָאס דער ַאז הַאלט, מע אויך ווען דָאס זָאגט מע

בַײם ֿפוס זיך צעברָאכן ַא הָאט גנֿב50 דער : ֿפַארדינטער49 ַא איז געליטן

“51! שיינע ריינע ּכּפרה ַארַײנקריכן דורכן פֿענצטער — ַא

1. kapore expiation, rachat/expiation, redemption 2. rosheshone nouvel an juif/Jewish new year 3. tasha' la date (5)775 exprimée 
en caractères hébraïques/the date (5)775 expressed in Hebrew characters 4. yonkiper jour du Pardon/day of atonement 5. pardon 
6. shoyresh racine/root 7. racheter/redeem 8. délivrer/ransom 9. yom-hadin jour du Jugement/Day of Judgment 10. mishpet juge-
ment/judgment 11. gemore Talmud 12. tishri premier mois du calendrier juif/first month of the Jewish calendar 13. seyfer-hakhayim 
livre de la vie/book of life 14. se purifier des péchés/cleanse of sin 15. scellé/sealed 16. jeûner/fast 17. prier/pray 18. tshuve … se 
repentir/repent 19. mekhile pardon/forgiveness 20. leshone toyve tikoseyvu vesekhoseymu soyez inscrits et confirmés pour une
bonne année/may you be inscribed and sealed for a good year 21. des plus curieux/most curious 22. minhogim coutumes/customs 
23. … kapores 24. coq/rooster 25. poule/hen 26. erev veille/eve 27. of volaille/fowl 28. psukim versets/verses 29. abattre/slaughter 
30. poulet/chicken 31. korbn sacrifice ; victime/victim 32. ici bouc émissaire/here scapegoat 33. des autres/other people's 34. prend des 
coups/gets slapped 35. le pauvre/poor thing 36. sauver/save 37. substitut/substitute 38. dommages/harm 39. makriv … se sacrifier/sac-
rifice himself 40. kapo'renik  41. kapo'renitse 42. poter … se débarrasser/get rid of 43. matone cadeau/present 44. sert à/is good for 
45. liqueurs 46. vodka 47. khaver petit copain/boyfriend 48. bon débarras/good riddance 49. mérité/deserved 50. ganev voleur/thief 
51. bien fait pour lui/serves him right.

ּכּפרה1
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שּפריכווערטער1

ּכּפרה4. די ווערט און דער הָאן3 זינדיקט2 מענטש • דער
גרויס. איז ּכֿבוד7 דער ַאבי6 — געלט ּכּפרה5 • ַא

הָאן, קיין ניט הָאט מע אויב [ווַײל ּכּפרה. אויך ַא איי איז קליין • ַא
ּכּפרה]. איי ווי ַא ַאן מעג מען ניצן

יום–ּכיּפור10 פֿליט  ערֿב און מען די ּכּפרה9, הָאדעוועט8 יָאר גַאנץ • ַא
ַאוועק. זי

אינטערעסן ַאלגעמיינע13 רבים12. [די ַא ֿפַאר יחיד11 ַא   • ַא ּכּפרה
ּפריווַאטע]. די ווי וויכטיקער זענען

ַארַײן בני–ָאדם14 אין ער קוקט ווָאס הָאן, ַארויס דעם קומט  • ווָאס

„ַארַײנקוקן ווערטל ֿפונעם קומט [דָאס ער דָאך15. ווערט ּכּפרה ַא — 

נָאר דָא ֿפַארשטיין“), „גָארניט מיינט (ווָאס בני–ָאדם“ אין הָאן  ווי ַא

גורל16]. ֿפונעם ַאנטלויֿפן ניט קען מע ַאז עס מיינט

ּכּפרות18. אויף טויגן • צרות17
1. proverbes/proverbs 2. pèche/sins 3. coq/rooster 4. … ka-
pore est puni/is punished 5. au diable/to hell with 6. pourvu 
que/as long as 7. koved honneur/honor 8. on nourrit/feed 9. ici 
poule/here hen 10. erev-yonkiper la veille de Yom Kippour/
eve of Yom Kippur 11. yokhed individu/individual 12. rabim 
collectivité/community 13. général 14. bney-odem "Enfants 
d'Adam", prière récitée la veille de Yom Kippour/"Children 
of Adam", prayer said on the eve of Yom Kippur 15. quand 
même/nevertheless 16. goyrl destin/fate 17. tsores soucis/
troubles 18. … kapores ne servent à rien/are good for noth-
ing.

טרַאדיציָאנעלע  סּפעציעלע מיט ֿפַארבונדן4 איז יום–טוֿב3 ייִדישער יעדער

כַאראַקטער. די שּפַײזן6 ווָאס  דערצו5 ַא סימבָאלישן הָאבן ווָאס מאכלים,

סימבָאליש. דָאס זעט מען שטַארק אויך זַײנען ראָש–השנה7 עסט מען

מע  מינים9 ווָאס ֿפינף וועגן לייענען קען מע ווּו דער גמרא8, אין שוין

ּפָארע–ציבעלע12, היי11, גריכיש קַאבאַק10, : יָאר נַײעם דַארף עסן צום

ליגן  שּפַײזן ווָאס ַאנדערע די טייטלען14. און בָאטווינע13) (ָאדער שּפינַאט

בַאוויזן שּפעטער. זיך הָאבן טישן ייִדישע אויף טָאג צו הַײנט

ַא איז זויערע. דָאס קיין ניט זַאכן, עסן זיסע מען דַארף ראָש–השנה

נישט  פֿעלט עס ווָאס סיבה15 ֿפַאר די דָאס איז יָאר און ַא זיס צו סגולה

ערֿב–יום–ּכיּפור16 און  ראָש–השנה, טיש טרַאדיציָאנעלן ייִדישן קיין אויף

ַא  עסן צו אויך מינהג19 איז ַאלטער ַאן הָאניק18. טעּפעלע ַא סוּכות17 אויך

ראָש–השנה. נַאכט צווייטע די ֿפרוכט נַײע

און  שּפינַאט סֿפרדים22 די בַײ מען עסט ֿפרוכטן און גרינסן21 שייך20 ווָאס

(דיניע)23, און בַײ קירבעס — ייִדן איטַאליענישע די בַײ ; ּפָארע–ציבעלע

לייענט מען ווען מָאל ערשטע דָאס פֿלוימען25. און עּפל — אַשּכנזים24 די

מע  ַא סֿפר27 ווָאס ,26 וויטרי מחזור אין איז עּפל ראָש–השנה ַאן עסן וועגן

טרוַא28. ֿפון ווַײט נישט ֿפרַאנקרַײך, אין 1100 אין צונויֿפגעשטעלט הָאט

רויטן ראָש–השנה ַא עסן ייִדן ֿפרַאנצייזישע : „די לייענען דָארטן קען מע

דעם ֿפרַאנצייזישן הָאבן ָאנגענומען דַײטשלַאנד אין אַשּכנזים די עּפל“.

מינהג.

רעֿפטל29  ַא אַײנצוטונקען איז טָאג צו הַײנט טרַאדיציע ֿפַארשּפרייטע ַא

רבי געווען איז באַשריבן אים הָאט ווָאס ערשטער דער אין הָאניק. עּפל

געווָארן געבוירן איז ער .31 טורים ַארבעה סֿפר אָשר30, אין זַײן בן יעקֿב

סוף34  ייִדן קעגן רדיֿפות33 די בשעת32 און 1260 אין דַײטשלַאנד אין

שּפַאניע משּפחה35 קיין זַײן מיט ַאנטלָאֿפן ער יָארהונדערט איז דרַײצנטן

אי37  דינים36 די ֿפַאראייניקן צו בַאזע די געווָארן איז סֿפר זַײן .1303 אין

סֿפרדים. אַשּכנזים אי ֿפַאר ֿפַאר

עסן : זָאל אים דערמָאנען מע ווערט איז ווָאס מינהג ַא נָאך דָא איז עס

ּכ"ח40, בראשית א : ּפסוק39 ֿפון דעם אונדז דערמָאנט דָאס מערן–צימעס38.

בַאלד  אַײך“41. ווי און מערט אַײך „ֿפרוכּפערט מיינט ורֿבו“, ווָאס „ּפרו

1. maykholim mets/dishes 2. sgule formule, recette/recipe, remedy 3. yontef fête/holiday 4. lié/connected 5. de plus/in addition 
6. plats/foods 7. rosheshone nouvel an juif/Jewish new year 8. gemore Talmud 9. espèces/species 10. courge/squash 11. fenugrec/fenu-
greek 12. poireaux/leeks 13. épinards ou feuilles de betterave/spinach or beet leaves 14. dattes/dates 15. sibe raison/reason 16. erev-
yonkiper la veille de Yom Kippour/eve of Yom Kippur 17. sukes Soucot/Sukkot 18. pot de miel/pot of honey 19. min(h)eg coutume/
custom 20. ... shayekh en ce qui concerne/as for 21. légumes/vegetables 22. sfardim sépharades/Sephardic Jews 23. courge/squash 
24. ashkenazim ashkénazes/Ashkenazi Jews 25. prunes/plums 26. makhzer vitri Mahzor Vitry 27. seyfer livre religieux/religious 
book 28. Troyes (eastern France) 29. tranche/slice 30. reb yankev ben osher Rabbi Jacob ben Asher  31. arbe turim 32. besha's pen-
dant/during 33. redifes persécutions 34. sof fin du/end of 35. mishpokhe famille/family 36. dinim lois/laws 37. à la fois… et/both… 
and 38. plat cuisiné de carottes sucrées/dish of sweet stewed carrots 39. posek verset/verse 40. breyshis Genèse/Genesis (1 : 28) 41. pru 
urvu croissez et multipliez/be fruitful and multiply. 

איז „מערן“, סובסטַאנטיוו דער ווי ּפונקט קלינגט „מערן“ דער ווערב

ייִדיש–רעדנדיקע צווישן ראָש–השנה מיט ֿפַארבונדן גרינס דָאזיקע דָאס

ייִדן.

! באַקומען ווויל אַײך זָאל און געזונטערהייט עסט

יָאר  גוט ַא סגולה2 צו ַא ווי מאכלים1
ּפרים–מַארגולעס ַאניק פֿון

הָאניק
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[1 ז' ֿפון [סוף

עמעצן וועגן ּפרטים טרוקענע ּפרטים,

מיט  וועלט ַא ּתמיד35 באַשריבן הָאט ווָאס

וועגן ַאֿפילו אומבאַשטימלעכע36 מענטשן.

קענען מיר (און נישט ער וויל ווערק זַײנע

רָאמַאנען, : זענען זיי ווָאס באַשטימען נישט)

עס ווען ? אויטָאביָאגרַאֿפיעס ביָאגרַאֿפיעס,

(וועגן בוך דָארַא ברודער זַײן דערשינען איז

ּפַאריזער ייִדיש יונג אמתער37 געשטַאלט, ַא ַאן

בשעת דער מלחמה39) אומגעקומענע38 ַאן מיידל,

דער „אין אינטערוויו : ַאן אין געזָאגט ער הָאט

דעם  געהַאט נישט מָאל קיין איך אמתן40 הָאב

מיר ַאז נָאר רָאמַאנען, שרַײב איך ַאז אַײנדרוק

דערנָאך  ממשות42 ווָאס שטיקלעך זיך41 חלומען

ַא אין צונויפֿקלַײבן מעגלעך, ווי זיי, איך ּפרּווו

בוך“.

ָאט די שַאֿפן ביכער מָאדיַאנָאס ּפַאטריק אין

ווָאס ממשות ַא ענלעכע43, מָאל ַאלע שטיקלעך,

מענטשן די וועלט, די ַאנדערש. מָאל ַאלע איז

ָאן  : קַאלעידָאסקָאּפן בַאּכישוֿפנדיקע44 זענען

ֿפון  חלום45 ממשות, ֿפון ווערט איבערגַאנג ַאן

ֿפַארגַאנגענהייט ֿפון רשעים46, — מענטשן גוטע

אָקוּפַאציע, — ֿפרַײהייט ֿפון איצטיקייט, —

35. tomid toujours/always 36. indéfinissables/indefinable 37. e'meser ... personne réelle/
real person 38.  assassinée/dead 39. milkhome guerre/war 40. ... e'mesn à vrai dire/in fact 
41. ... kho'lemen ... je rêve de/I dream of 42. mamoshes morceaux de réalité/fragments 
of reality 43. semblables/similar 44. baki'shefdike envoûtants/bewitching 45. kholem 
rêve/dream 46. reshoim méchants/villains, sing. רשע roshe 47. personnes/persons 48. et 
inversement/and the opposite 49. agev à propos/by the way 50. gilgulim avatars, sing. 
 gilgl 51. président/head 52. errent/wander around 53. eux-mêmes/themselves גילגול
54. vertige/giddiness 55. bizarre/strange.

[2 ז' ֿפון [סוף

דָאס קולטורעלע אין זיך ַארַײנציִען קָאן

בַאווּוסטזַײן39 [און]  זַײן ַאנטוויקלען לעבן,

הׂשכלה40“. זַײן ֿפַארברייטערן

די בונדיסטן ווָאס הָאבן געגרינדט אונדזער ֿפַאר

און טעָאריעס מעדעמס זענען ביבליָאטעק

וויכטיקער  ַא גָאר טעטיקייט41 געווען זַײן

צו טָאג ֿפַאר אונדז הַײנט ענין42. ָאבער אויך

יסודותדיקע43  לעבנסוועג מעדעמס סימבָאליזירט

קולטור–ַארבעט. אונדזער ֿפון עלעמענטן

געבונדן געווען ניט איז מעדעם וולַאדימיר

צי לַאנד ַא נַאציָאנַאליטעט, ַא רעליגיע, ַא צו

געבוירן איז ער אין וועלכע שּפרַאך ַאֿפילו ַא

הָאבן טַאטע–מַאמע זַײנע וועלכע ָאדער

39. développer sa conscience/raise his conciousness 40. ... haskole ici approfondir 
son instruction/here broaden his education 41. activité/activity 42. inyen sujet/matter 
43. yeso'ydesdike fondamentaux/basic 44. hasoges aspirations 45. dafke précisément/
precisely 46. tomid toujours/always 47. source 48. nakhes-ruekh plaisirs de l’esprit/
spiritual pleasure 49. doyres générations, sing. דור dor.

ַא  — ּפַאריז ֿפון — שָאטנס, ּפַארשוינען47 ֿפון

טַאטע  דער ַאגֿב49 איז קַאּפויער48). (און מירַאזש

מָאדיַאנָאס ֿפון (איינער שלעמילָאוויטש ֿפון

ֿפירמע  ַא ֿפָארזיצער51 ֿפון דער גילגולים50)

לייענערס די און .“Ltd „קַאלעידָאסקָאּפ

ַאליין53 אין ָאט  זיך געֿפינען און בלָאנדזשען52

קָאּפשווינדל54. דעם

הָאט ַא געוווינהייט צו זָאגן „מָאדנע“55,

מָאדיַאנָא. ּפַאטריק אים רוֿפט מע ווָאס עמעצער

ַא געווען איז ער אויסגעקליבן. אים ֿפַאר

הָאט ווָאס הׂשגות44, גרויסע מיט קולטורמענטש

געקומען איז און וועג אייגענעם זַײן געזוכט

ווי  געזען זיך הָאט מעדעם ייִדיש. דווקא45 צו

ווָאס און ַא שּפרַאך צוליב ַא קולטור ייִד ַא

ּתמיד46  זיך הָאט ער און ָאנגענומען הָאט ער

טאַקע איז עס שָאוויניזם. ייִדישן ֿפון ָאּפגעהיט

ייִדישע וועלטלעכע אונדזער ַאז וויכטיק זייער

און ַאלעמען ֿפַאר ָאֿפן איז ווָאס ביבליָאטעק,

אוניווערסעל, זָאל אי ייִדישלעך אי ווָאס איז

וועט זי ַאז הָאֿפן מיר נָאמען. מעדעמס טרָאגן

נחת– און אינסּפירַאציע ֿפון קווַאל47 ַא בלַײבן

גרינדערס  אירע ווי יָארן, לַאנגע אויף רוח48 נָאך

זיך  דורות49 הָאבן ַאלע מיטַארבעטער ֿפון און

געווּונטשן.


