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וועלט–אונטערגַאנג1 !  דער איז שולדיק

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/fi-
nally 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 
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טעם–טעם  ייִדישער הָאט דער מסּתמא2 בַאמערקט, הָאט איר ווי

דער איז שולדיק ָאבער מוחל3, אונדז זַײט ֿפַארשּפעטיקט. שטַארק
קַאלענדַאר  זייער מַאיַאס ! די בַײ זיך קלָאגן גייט — וועלט–אונטערגַאנג

דרינגען4  סך מענטשן 2012. ַא דעם 21סטן דעצעמבער זיך ענדיקט
נָאך ַא מָאל, קץ5. דער ֿפָארקומען וועט טָאג דעם ּפונקט ַאז דערֿפון,

געהַאט דעם מיר געזָאגט. הָאבן אויך מיר דָאס הָאבן ! זָאגן וועט איר
ווָאס  וועלט–אונטערגַאנגען ַאלע רשימה6 ֿפון ַא מַאכן צו אַײנֿפַאל מָאדנעם

דערֿפַאר לַאנגע, ַא זייער איז רשימה די ֿפָארויסגעזען. שוין הָאט מען
איז אימּפעריע רוימישע די זינט נָאר : זעט ֿפַארשּפעטיקט. מיר הָאבן

סוֿפן7  183 ווי ווייניקער נישט ֿפָארויסגעזָאגט מען הָאט אונטערגעגַאנגען,
די  ֿפַארקירצן צו סוף–ּכל–סוף8 באַשטימט מיר הָאבן וועלט. דער ֿפון

ַא  סטוַארט, דייוויד הָאט מַאיַא–קַאלענדַאר, שייך9 דעם ווָאס געשיכטע.
ַא אויסגעֿפונען (טעקסַאס) אוניווערסיטעט אין ָאסטין ֿפונעם סּפעציַאליסט
ביסל צַײט ! ַא נָאך הָאבן כַאּפט נישט11, מיר : רעכענונג דער אין טעות10

דערקלערונגען : סטוַארטס מיט ברַײען12 לַאנג נישט אַײך וועלן מיר
ַא היּפש ביסל  הָאט אונדז ֿפַארשטיין און אויך דָאס געּפרּוווט הָאבן מיר

אונדזֿפַארשּפעטיקט... בלַײבן מַאיַאס, רעכנט זיך ניט מיט די מע אויב ַאֿפילו13 נָאר
דער ווי רעליגיעזע, וועלט–אונטערגַאנגען : ַאנדערע סך ַא נָאך

שוין אים הָאבן „מילענַאריסטן“ די ווָאס ַאּפאָקַאליּפס, קריסטלעכער
2000, און וויסנשַאֿפטלעכע14 (ָאדער  און 1000 יָאר אויף ֿפָארגעזָאגט

קָאסמָאס : ֿפונעם קומען קען קַאטַאסטרָאפֿע די ּכמו15–וויסנשַאֿפטלעכע).
מיט בָאמבַארדירן וועט זיך ֿפַארגרעסערן און אונדז זון–אַקטיוויטעט די

די ערד אונדז אַײנשלינגען, לָאך קען שווַארצער ַא שטרַאלן16, שעדלעכע
ַאן גָאר ָאדער ַאסטערָאיִד ַאן קָאמעט, ַא צונויפֿשטויסן17 מיט זיך קען

דורכן רוים19  ריכטונג אין אונדזער גרָאד18 פֿליט ווָאס ּפלַאנעט ַאנדער
יענער ַאז דערווּוסט זיך הָאבן ווָאס מענטשן ַאֿפילו שוין דָא (ס'איז

טעָאריע ַא אויך דָא ס'איז ניבירו). נָאמען שיינעם דעם טרָאגט ּפלַאנעט
הימל–קערּפערס  מער נָאך ַאֿפילו ּפלַאנעטן, און ַאנדערע און ערד די ַאז
שורה20 און  איין אין אויסשטעלן זיך וועלן גַאלאַקטיק גַאנצער דער אין

סּכנות22 ווָאס  ֿפַאר ווָארענען21 ַאנדערע שלעכט. זייער זַײן וועט דָאס
„סוּפערווּולקַאן“  אויסברָאך ֿפון ַא ַאן (ווי גוֿפא23 ערד דער ֿפון קומען

ֿפון פֿעלד ריכטונג ֿפונעם מַאגנעטישן דער אין ַא גרויסע ענדערונג ָאדער
אין לָאך דער מענטשלעכער אַקטיוויטעט — ווי דער ָאדער ֿפון דער ערד)
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1. sholem-… Shalom Foundation, www.shalom.org.pl 2. Hélène Khodoss 3. talmide étudiante/student (fem.) 4. … reshime liste 
d’attente/waiting list 5. sofkl-sof finalement/finally 6. contrariété/a pity 7. valise/suitcase 8. tapis (pol.)/belt (Pol.) 9. ווַײטער ַאזוי   און
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 (1904-
1991) 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 

טָאגבוך) ַא פֿון (אויסצוגן זומער ווַארשעווער ַא
חדש העלען פֿון

יולי 3טן דעם זונטיק
ֿפון קָאמּפליצירט ַאוועקצוֿפָארן געווען ס'איז ! ענדלעך ַאוויָאן, אין

ער–ֿפרַאנס ָאבער נעכטן, ַאוועקֿפליִען געדַארֿפט הָאב איך : ּפַאריז

ַאערָאּפָארט, הָאב אין ָאנגעקומען און, איבער–רעזערווַאציעס מַאכט

סוף–ּכל–סוף5  ווַארט–רשימה4. ַא אויף בין איך ַאז דערווּוסט זיך איך

גערעכנט. ווי לענגער טָאג איין אין ּפַאריז געבליבן איך בין

דעם לעקציעס ֿפון די בַאלד קַאטַאסטרָאֿפע, ווי ניט קיין ס'איז

ַא ֿפָארט ָאבער ערשט מָאנטיק, ָאן הייבן זיך זומער–אוניווערסיטעט

ווַארשע. אין צו זַײן אומגעדולדיק אויס קוק ֿפַארדרָאס6. איך

ייִדישע דָאס ערשטע שוין ַאערָאּפָארט : ווַארשעווער אין ָאנגעקומען

איך הָאב טשעמָאדַאן7, מַײן צוריקקריגן איך קען ווּו זוכנדיק ! ווָארט

איך ווָאס ּפויליש אויף טָאוול מיט ָאנווַײזונגען געזען ַאן עלעקטרָאנישן

איז דַאן אַאז"וו9.“ 2 ּפַאס „ּפַאס8 1, ֿפַארשטַאנען ניט ערשט צו הָאב

ַאוודאי10, .“...2 בעלט ,1 „בעלט ענגליש אויף ַאריבערגעגַאנגען דָאס

מחיה11 ! ! ַא מיר ֿפַאר ווָארט ייִדיש ! ַא ּפַאס

יולי שבת12 דעם 9טן
שּפַאצירן  געגַאנגען לַאנג זייער ַאני, חֿברטע13 מַײן מיט איך, בין הַײנט

קווַארטַאלן.  יִדישע ַאמָאליקע די דורך דער שטָאט, דער עיקר14 אין

הָאב צוריק יָארן עטלעכע מיט ווַארשע אין רַײזע ֿפריִערדיקער ַא ֿפון

ס'נַײ אויֿפגעבויט  אויף און געווָארן15 חרוֿב איז ַאלץ ַאז געדענקט איך

דער  ֿפון טייל גרויסער אייגנטלעך17 ַא (ווי מלחמה16 דער נָאך געווָארן

ַאלץ גרונטיק דַײטשן די הָאבן געטָא ֿפונעם שטח18 אין ָאבער שטָאט,

צעשטערט הָאבן קַאמֿפן און בָאמבעס די נָאר ניט ַארונטערגעריסן,

ייִדישן ַאמָאליקן ֿפון גָארנישט איצט בלַײבט עס ַאז ; שטָאט) טייל דעם

טויזנטער  ַאז דענקמעלער19 דערמָאנען און טָאוולען נָאר ַאז ווַארשע,

געדענקט הָאב איך געוווינט. דָא הָאבן ייִדן — טויזנטער הונדערטער —

שטייט ווָאס ֿפונעם געטָא–אויֿפשטַאנד20, העלדן ֿפון די דענקמָאל דעם

איבער  קעגן ּפונקט יָארן, ֿפוֿפציקער ֿפון די וווין–בנינים21 צווישן

גרייט געווען בין זַאמענהָאף–גַאס. איך סטודענטן–הויז אויף אונדזער

איך געמיינט. הָאב ַאזוי ָאדער — געֿפינען גָארנישט צו

ניט נָאך איך הָאב ֿפריִערדיקער רַײזע דער צַײט ֿפון ָאבער אין דער

גַאנצן אין איז עס איצט שרַײבערס. ייִדישע די געלייענט געהַאט

גַאסן, די ֿפון נעמען לייענט די מען ּפלַאן, אויֿפן קוקט מען ַאנדערש.

יונגער דער ווּו גַאס, קרָאכמַאלנע אויף הויף דעם קָאּפ אין הָאט מען

טַאטע איז געזעסן זַײן בשעת23 וועלט, די בַאקוקט הָאט בַאשעוויס22

שרַײבערס יונגע ֿפיל ַאזוי ווּו הויז, ּפרצעס25 בית–דין–שטוב24 ; זַײן אין

די  און עצות27 ; דערמונטערונג26 געקרָאגן און געקומען זַײנען

דערמָאנט מָאלָאדָאווסקי קַאדיע ווָאס גַאס, דזשיקע ֿפון ָארעמע–לַײט

זכרונות29, ַאנדערע ֿפיל ַאזוי און ; עניוות28 און ליבשַאֿפט מיט

דַאן גַאסן. די מיט ֿפַארבונדן ענג זַײנען ווָאס לידער, און בילדער

סָאוועטישן אין בנינים זעט גרָאע און מע קָאּפ אויף דעם מען הייבט

ווָאלקן– ֿפוטוריסטישע מָאדערנע, דרום30, קיין ווַײטער ָאדער, סטיל,

רושם32 מָאדנע,  דער איז זַײן, גרייט ניט מען זָאל ַאזוי ווי : קרַאצערס31

און גַאסן, די ֿפון נעמען די בלויז איז בלַײבט ווָאס דָאס אומהיימלעך33.

נעמען. ַאלטע מיט טָאוולען נַײע ַאוודאי נעמען — די טָאוולען מיט די

ליטערַאטור,  שּפרַאך און ייִדישער פֿון זומערקורס ַא ווַארשע) אין 2008 (זינט ּפוילן אין פָֿאר קומט עס ַאז יָאר צען שוין
ייִדיש– ּפַאריזער אין קורסן די פֿון ּתלמידה3 ַא חדש2, העלען הָאט זומער לעצטן דעם שלום–פֿונדַאציע1. דער דורך ָארגַאניזירט

ּפרָאגרַאם. דעם אין גענומען ָאנטייל צענטער,
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און מירָאוו קווַארטַאלן ֿפון די געגַאנגען איבער מיר זַײנען ַאזוי

ווייסן אין קָאּפ און מיר הָאבן דעם, ווָאס די שּפורן ֿפון אויף מורַאנָאוו,

הָאבן יָא ַאנטדעקט איבערבלַײבן, עס ניט געֿפינען. מיר מיר וועלן ַאז

ַא ניט, ערגעץ אין ֿפירן ווָאס רעלסן34, ָאּפגעהַאקטע : נָאר ווינציקע

ַא הינטער–הויף אין געֿפינען קען מען ווָאס ֿפונעם געטָא–מויער, שטיקל

איז  ווַײל עס דָארטן, ביז שווער צו דערגרייכן געווען איז עס (און

שבת). ֿפַארמַאכט געווען

ווָאס דערמָאנען דענקמעלער, און טָאוולען ַא סך דָא זַײנען דעם ַאחוץ35

ֿפַארטיליקונג36 ֿפון  די נָאר וועלט ֿפַארגַאנגענע די ניט מַײסטנס צום

געטָא לויֿפט ַאמָאליקן ֿפון שטח ַארום דעם חורבן37. דעם וועלט, דער

דער געשטַאנען איז דָא ַאז דערמָאנט ווָאס אויֿפשריֿפט ַאן מיט ּפַאס ַא

געטָא–מויער.

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.

זַײנען — נַאציס די — ׂשונא38 געמיינזַאמען דעם ַאנטקעגן ַאז זיך דַאכט

ֿפון די ייִדן. לַײדן און רדיֿפות39 ַאלע צו דערמָאנען גרייט ּפָאליַאקן די

ַא ַאז געשַאֿפן, געשריבן ייִדן, געלעבט, דָא הָאבן געדענקען ַאז ָאבער

מיט לַאנגזַאם, זיך בַײט עס ַאנדערש. עּפעס איז געבליט, הָאט קולטור

ֿפונעם ייִדישן ּפרָאיעקט דעם מיט און הויז) (ּפרצעס טָאוולען ּפָאר ַא

ּפָאליַאקן  יונגע ַאלע די אויס מיר קוקן מערקווירדיק41 ַאלץ מוזיי40.

ָארגַאניזירט  וועלכע שלום–ֿפונדַאציע, בַײ דער ייִדיש לערנען זיך ווָאס

זומערקורס. דעם

חדש העלען : ֿפָאטָאס
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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 

 ? פָֿארן נישט ָאדער פָֿארן
אין ּפוילן נישט–ייִדן) (און ייִדן בוך וועגן נַײ ַא

ַא  פֿון צולהכעיסדיקער2 טיטל ביסל ַא דער איז אוישוויץ1 בַאזוכן פָֿארן נישט וועלן מיר
פֿרַאנצייזישן יונגן ַא דורך געצייכנט און געשריבן ערשטן גרַאפֿישן רָאמַאן3, בוך, דעם נַײעם

בַאשלָאסן הָאט זשערעמי טויט בָאבעס זַײן נָאך דרעס. נָאמען זשערעמי מיטן קינסטלער
אים. מיט פָֿארט ברודער זַײן לעבן. בָאבעס דער פֿון שּפורן4 אויפֿצוזוכן ּפוילן אין פָֿארן צו
וועלן  בָאבע–זיידע פֿון פַֿארגַאנגענהייט דער וועגן דערוויסן צו ַאז ּכדי5 זיך זיי בַאשטימען

זשעלעכָאוו. שטעטל זיידנס דעם קרָאקע און ווַארשע, נָאר אין אוישוויץ אין נישט פָֿארן זיי
די בַאזוכן, ווָאס זיי ערטער די צוויי ברידער, די פֿון רַײזע די דערציילט רָאמַאן דער

ַאנטּפלעקן6 פַֿארשיידענע  זיי און ווי ַאזוי שמועסן, זיי מענטשן מיט וועמען פַֿארשיידענע
אין  לעבן ייִדישן פֿונעם ָאנגעווייטיקטער8 פֿרַאגע און פַֿארוויקלטער7 דער פֿון ַאסּפעקטן

ייִדיש. איבערגעזעצט אויף הָאבן מיר ווָאס אויסצוג ַאן ָאּפ דָא דרוקן ּפוילן. מיר

ציטערנדיק1  נַײעס, די פַֿארשּפרייטן
זָאגן. יעדער איינער וועט ווָאס

זשערעמי מָארגן גוט

די פַֿאר זיך היט ּפוילן, קיין פָֿארסט דו אויב
ּפָאליַאקן2.

קושן
טַאטע דַײן

בַײ  נָאר גלייבן, צו שווער איז אפֿשר3
חורבן5  נָאכן איז אונדז אין דער משּפחה4

טַאבו. געווען ּפוילן ענין6 דער

איז רַײזע דער צו צוגרייטן זיך
געווען קיין קלייניקייט. נישט

: זָאגן פֿלעגט שטענדיק בָאבע די

וועמען  הובן7 מיט חתונה מייגסט
קַא’ מיט ניש’ נָאר ווילסט, די

דַײטשקע9. ַא צי ּפָאלַאטשקע8
ַא עס און נַא10,

—  בַאנַאנע
דַאר  ביסט

! שּפָאן11 ַא ווי

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.   

1

3

2

4
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ַאזַא אין ַארַײנגעלָאזט זיך איך ווָאלט צי

? אים ָאן ַאווענטורע

גרייט איז מַארטען ברודער עלטערער מַײן
שּפורן די אויף — ּפוילן“ „ָאּפערַאציע מיטצוקומען.

ָאנהייבן. זיך שוין קען — בָאבע טערעזע דער פֿון

מַײן ַאלעמען ָאנגעזָאגט איך הָאב
בַאשלוס.

רַײזע פָֿאר, ַאזַא שטעל זיך ? גָאר12 ַאזוי
זינען13. אין לַאנג שוין איך הָאב

! דיר פָֿאר מיט איך

בַאזוכן וועט איר ַאזוי,
? אוישוויץ

געשיכטע. ייִדישער און ייִדיש–לעבן יָאר טויזנט איבער קעגן חורבן יָאר פֿינף אוישוויץ,

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.

מורא כ‘הָאב ווָאס מומע. די — סוף צום און
זָאגן. צו איר געהַאט14

ווָאס ַאנעט, הַאלָא,
? מַאכסטו

? קניידלעך16–רעצעּפט געבן דַײן מיר ַאגב15ֿ, קענסט

מַארטען מיט פָֿארן מיר
ּפוילן. אין

56

78

9

[…] 
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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. mil-
khome 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 con-
cerne/concerning 32. lac/lake 33. nièces 34. … kholem en rêve/in her dreams.

ָאּפפָֿאר1  ַאן
ַאלעקסעיעווַא מַארינַא פֿון

זָאל נישט ָאּפֿפָארן בַאן די — מַאמע די — הָאט געזָאגט ַארויף שטַײג —

דיר. ָאן

געבליבן איז ָאבער ּפָארענטש2, ֿפַארן ָאנגעכַאּפט הָאט זיך טַאטע דער

ּפערָאן3. אויֿפן שטיין

ַא אין — צַארטקייט מיט געזָאגט ער הָאט — — זָארג זיך נישט, טַײבעלע

קינדער. די מיט נָאכֿפָארן מיר וועסטו ַארום ווָאכן ּפָאר

ּפריטשמעליעטע4 און  ביסל געווען, ַא אויך דָארטן זענען קינדער די

הַארמידער5 איז זיי  שטענדיקן מיטן בַאן–סטַאנציע די צערודערטע.

טַאטע, ַאנדערש. דער איז געווען מָאל ָאבער דָאס געווען בַאקַאנט, שוין

קָאמַאנדירָאווקע7, ָאן זיי אין ַא ַאוועק ֿפָארט געמָאלדן6, הָאט מע ווי

ווָאכן. עטלעכע אויף ַאזש ווַאלד, אין

מיר מוזסט דו — קירַא זעקס–יעריקע די ָאנגערוֿפן זיך הָאט — טַאטע —
 ! אומבַאדינגט9 דַארף זיי ווַאלד. איך ֿפונעם שישקעס8 ברענגען

לאה10. דרַײ–יעריקע אויסגעשריגן די ! הָאט אויך מיר מיר אויך, —

איר בייז געענטֿפערט  הָאט ֿפַײג11 ! ברענגען ַא טַאטע דער דיר וועט —

קירַא.

טַאטע דער ּפרינצעסינס אונדזערע ! צוויי די אויף קוק גיב מיר ַא —

צעקריגן זיך אויֿפן סַאמע זיי ? זיי טוען ֿפָארט ַאוועק און ווָאס

! ווָאקזַאל12

: דעם טַאטן און

נישט און זענען מוטער דַײן מיט דָא בלַײבן זיי ַאז גוט טַאקע ס'איז —

די זי, קוזינקעס. די מיט ווַײסרוסלַאנד, קיין ווַאקַאציעס אויף געֿפָארן

מיט זיי. געבן13 ַאן עצה זיך שוין שוויגער, וועט

לאה,  בריוועלע, הָאט געזָאגט רֿבקהלען14 ַא שרַײבן כ'וועל —

מיט צוויי–יעריקע, די קוזינקעס, די ֿפון איינע מיינענדיק ֿפַארטרַאכט,

הָאר. געקרַײזלטע בלָאנדע

געווָארֿפן איר הָאט — שרַײבן. נישט ַאֿפילו15 ? קענסט ַאזוי ווי —

אויגן. רויטע געקרָאגן גלַײך הָאט לאה און קירַא,

גייען מיר טַאטן, מיטן זיך צעקושט ! איבערגענוג און גענוג קינדער, —

! ַאוועק

? הָאט אין ָארדענונג וועט זַײן מיינסטו, ַארבעט, דער מיט — און

טַאטע. דער געֿפרעגט ּפלוצעם

טעג, ּפָאר ַא בלויז אויף שטָאט דער מיך הינטער שיקט מע יָא, —

צוגעזָאגט. מ'הָאט מיר ַארבעט, ֿפון דער מיך מען בַאֿפרַײט דערנָאך

געזונט, גייט ווַאגָאן. אין ַארַײן אֿפשר16 וועל איך טַײערע, — נו, מַײנע

קליינער. דער אויף געבן ַאכטונג זָאלסטו קירַא, ליבינקע. מַײנע

לאה... — הָאט געברומט נישט קיין קליינע בין איך —

לענינגרַאד (הַײנטיקער שטָאט אין ֿפָארגעקומען איז סצענע די דָאזיקע

בָאבע געווען מַײן איז מַאמע 1941. די אויגוסט סוף ּפעטערבורג)

לענַא ָאדער קליינע לאה קָאליַא, די זיידע מַײן - דער טַאטע איטע,

די בָאבע מומע מַײנע. די - קירַא שוועסטערל איר און — מַײן מַאמע,

אויף שטָאט דער הינטער ווָאכן צוויי אויף שיקן געדַארֿפט מען הָאט

ַאוויָאנען.  ָאנגרַײֿפנדיקע17 נַאצישע די אונטער טרַאנשייען, גרָאבן צו

ווערן  משּפחה18 עווַאקויִרט זַײן ָאן געדַארֿפט הָאט זיידע דער און

הָאט ער ווּו זַאווָאד20, זַײן ֿפון אויסשטַאטונג19 דער מיט סיביר, קיין

הויּפט–אינזשענירן. די ֿפון איינער ווי געַארבעט

הָאבן ַארויֿפשטַײגן ווַײל נָאך זַײן „הָאט געדַארֿפט“, זָאג איך

בַאלד איז זיידע דער און ַארַײן אויגן די אין געקוקט זיך בָאבע–זיידע

אים. ָאן איז ַאוועק בַאן ַארָאּפגעשטיגן. די

: געֿפערלעכער געווען ַא בַאשלוס איז דער ַאז זַײן21, מוז זיך מודה מע

אין סטַאלינען מען אונטער הָאט די ַארבעט–שטעלע ֿפַארלָאזן ֿפַֿארן

אין 24  צום טויט. ָאבער ֿפַארמישּפט23 ווערן געקענט מלחמה22–צַײטן

נַאטשַאלסטווע25  בַײ צו קריגן בַאוויזן זיידע דער ַארום, הָאט שעה24

אין עווַאקוַאציע ֿפָארן און דערלויבענישן צו ּפַאּפירן געהעריקע ַאלע

די ֿפַארלָאזט הָאבן זיי אויף מָארגנס קינדער. און ווַײב מיט צוזַאמען

דער ֿפרַאכט–בַאן27, ַא מיט עסן, ָאן שטָאט ָאן ווַאליזעס און ּכמעט26

לענינגרַאד,  בלָאקַאדע28 אויף דַײטשישער דער ֿפַארלעצטער בַאן ֿפַאר

ַא מיליָאן  ּכמעט וועלכער בשעת29 און יָאר דרַײ געדויערט הָאט ווָאס

בָאמבעס. נַאצישע די ֿפון און הונגער ֿפון אומגעקומען זענען מענטשן

שּפעטער און ּפָאר טעג ַא מיט ַאוועק איז לעצטע בַאן די ַאגֿב30,

וועג. אויֿפן געווָארן צעבָאמבַארדירט

שּפעטער, ווָאכן מיט צוויי זי, איז משּפחה, מַײן שייך31 ווָאס

סיביר אין ווָאס אירקוצק, שטָאט דער אין בַאן דער ֿפון ַארָאּפגעשטיגן

די ַאנַאנד הָאבן נָאך יָאר און ֿפיר בַײקַאל. ָאזיערע32 גרויסער דער בַײ

עס וויֿפל ווַאלד–שישקעס, ֿפיל ַאזוי געקרָאגן לאה און קירַא קליינע

געגלוסט. זיי זיך הָאט

לענינגרַאד. קיין צוריקגעֿפָארן ַאלע זיי זענען 1945 אין

דער זענען שוועסטערל, איר און רֿבקהלע ּפלימעניצעס33, קליינע די

אויֿפוועקן מיט  זיך ֿפלעגט חלום34 און זי צו געקומען ָאֿפט זייער בָאבען

געוויין. ַא

? ווָאס ֿפַאר איר, ֿפרעגט
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[8 אויף ז' [די ענטֿפערס

זַײן דער סוף ? וועט ווָאס

שּפילן זיך לאָמיר

סוף פַֿאר ַא ווָאס געפֿינען איר דַארפֿט שּפיל דָאזיקן אין דעם
נעמען  וועמענס ּפערזענלעכקייטן ּתנכישע1 די געהַאט הָאבן עס

לינקס. פֿון דער קָאלָאנע אין זיך געפֿינען

הָאט וועלט וועמען מע דער אויף מענטש ערשטער איז געווען דער ער .1

דערהרגעט2.

חֿבר4  נָאענטן זַײן ֿפַארדרָאסן שטַארק הָאט מלחמה3 אין טויט זַײן .2

דוד5.

ֿפון 969 יָאר. עלטער6 ַא בּכֿבודיקן אין איז געשטָארבן ער .3

אין מצרים7 און איז  שקלַאֿפן ווי ייִדן הַאלטן געווָאלט ער הָאט .4

ים–סוף8. אינעם געווָארן דערטרונקען

הָאט אים  ערד רבנו10 און די משה קעגן געבונטעוועט9 זיך הָאט ער .5

ָאנהענגער11. זַײנע ַאלע מיט אַײנגעשלונגען

זי  הָאט מע בית–לחם13 און קיין אויֿפן וועג געשטָארבן זי איז נעבעך12 .6

בַאגרָאבן. דָארטן

נָאמען מיטן ֿפרוי ייִדישע ַא נָאר מלחמה–ֿפירער ַא געווען איז ער .7

ָאּפגעהאַקט דעם קָאּפ. אים הָאט יהודית14

ַא אין הימל אין איז ַארויף נָאר ניט געשטָארבן, מָאל קיין איז ער .8

פַֿײער–ווָאגן.

און איר שטָאט קוק טָאן אויף ַא מָאל הָאט געווָאלט דָאס לעצטע זי .9

זַאלץ. שטיק ַא אין געווָארן ֿפַארווַאנדלט15 איז

אים הָאט זַײן ווַײב ווָאס דעם מיט ָאנגעהויבן זיך הָאט ַאלץ .10

טויט אייגענעם זַײן מיט זיך געענדיקט און — די הָאר ָאּפגעשוירן

ׂשונאים16. זַײנע מיט צוזַאמען

ניט אים הָאט עס נָאר קעגנער17, זַײן ווי גרעסער געווען ֿפיל איז ער .11

געטרָאֿפן הָאט אים ווָאס שטיין ֿפון ַא אומגעקומען ער איז — געהָאלֿפן

קָאּפ.  אין

מען  סוף–ּכל–סוף19 הָאט נָאר ייִדן ַאלע הרגענען18 געווָאלט הָאט ער .12

זין. צען זַײנע מיט צוזַאמען אויֿפגעהָאנגען אים

געשטָארבן אויֿפן בַארג איז ניט, נָאר ער מען איז ווייס קֿבר20 זַײן ווּו .13

זיך קען טויט ַאזַא — יָאר 120 ֿפון עלטער אין קוש“ גָאטס נֿבו21 „דורך

! ווינטשן איינער יעדער

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-
dis Judith 15. transformé/changed 16. sonim ennemis/enemies, sing. ׂשונא soyne 17. adversaire/opponent 18. ha'rgenen tuer/kill 
19. sofkl-so'f finalement/in the end 20. keyver tombe/grave 21. nevo Nebo.

אויס דעם ענטפֿער קלַײבט
 la femme de Loth/Lot's wife lots א. לוטס ווַײב ...

Samson shimshn hagiber Samson הגיבור ב. שמשון

Mathusalem/Methuselah mesushelekh  ג. מתושלח

Jonathan yo'ynesn ד. יונתן

elyohu-hanovi הנֿביא ה. אליהו

le prophète Élie/the Prophet Elijah

Aman/Haman homen haroshe הרשע ו. המן

Goliath golias ז. גלית

Pharaon/Pharaoh pare ח. ּפרעה

  Moïse/Moses moyshe rabeynu רבנו ט. משה

Abel heyvl י. הבֿל

 Korah koyrekh י''א. קורח

Rachel rokhl י''ב. רחל

    Holopherne/Holofernes י''ג. הָאלָאפֿערנעס



8

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 29 rue du Château-d'Eau

 75010 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
נַאטַאליַא, מַארי, יצחק, ַאקווילע,

שרון. רובי, עוולין,

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

מעדעם–ביבליָאטעק

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

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

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

[1 זייַט ֿפון [סוף

ענד   די ,[sof] (ן) סוף דער

דער אויסלָאז (ן)

דער עק (ן)

וועלט עק

! וועלט עק

וועלט–אונטערגַאנג דער

[kets] קץ דער

ַאחרית–הימים 

[akhres-hayomim]

ע'נדיקן

זיך (ֿפַאר)ענדיקן

ענד ַאן צו דערֿפירן

(ָא'ּפגעשלָאסן) ָא'ּפשליסן

(צו) סוף עק/ַא ַאן מַאכן

(זיך) ָא'ּפשטעלן

אוי'ֿפהערן

עקן זיך

אויס זַײן/ווערן

לעצט

לעצט צו(ם)

[sofkl-so'f] סוף–ּכל–סוף

 ַאחרון ַאחרון חֿביֿב 

[akhren akhren khoviv]

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

סוף–גלָאסַאר

סוף1 מיטן שּפריכווערטער

לּתליה2. גנֿב סוף סוחר לּפליטה, ● סוף

גוט. ַאלץ איז גוט איז סוף דער ● ַאז

בעסטע. דָאס קומט לעצטן ● צום

צו. טיר די מַאכט לעצטער ● דער

הינט. די בַײסן לעצטן ● דעם

[7 ֿפון ז' [די ענטֿפערס

1. י
2. ד
3. ג
4. ח

י"א .5
י"ב .6
י"ג .7

8. ה
9. א

10. ב
11. ז
12. ו

13. ט

אויֿפווַארעמונג  גלָאבַאלע די ָאזָאנשיכט, דער
ַאלע די וועגן סֿביֿבה–ֿפַארשמוצונג24. די צי
אויף צענדליקער לייענען קענט איר זַאכן

זיך הָאבן ווָאס וועב–זַײטלעך „סוף–וועלטישע“
דָא (ס'איז אינטערנעץ אויף געשַאֿפן לעצטנס

בלַײבן ווָאס טעג די ציילן ווָאס ַאזעלכע ַאֿפילו
קץ).  ביזן אונדז

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

טרעֿפט יעדע סעקונדע אויך : טרַאכט און

דָאס וועלט–אונטערגַאנג, אייגענער זַײן עמעצן
זיך לַאנג מיר הָאבן דָאס סוף. אויך זַײן הייסט

ַא איצט נָאר דערמָאנען. צו אַײך געוואַקלט25
באַקומען צוויי טעם–טעמס  איר וועט טרייסט26 :

אויף נָאך שטייט די וועלט אויב מָאל... ַא מיט
! ַאבי געזונט ֿפיס. און די

1. sof fin/end 2. sof soykher le-
pleyte, 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.

  D.R. : בילדער ַאלע


