
  צחק סטרָאם יִ בױמל מיטן מזלדיקן דרײדל״ ֿפון -״שלמהל
  רײזל יוני -ַא רעצענזיע ֿפון שָאשקע        

 
ז ַא חשק און ּכװנה צו כַאּפן די כװַאליעס ֿפון  דטן דור ַאמעריקַאנער יִידן, הָאבן ַא סך ֿפון אונ 3טן, און  2טן,  1צװישן  

הַאלטן און מיטטרָאגן אין מָאדערנקײט ַארַײן. ס׳איז זעלטן, ָאבער ַא מָאל אין ושה, צו קולטורעלער רַײכקײט ֿפון דער יר
ַא יוֿבל קומט ַא שטיקל ַארבעט אינעם לעבן ֿפון ַא שעֿפערישן מענטש, אֿפשר ניט װיסנדיק, װָאס הילכט ָאּפ און טרָאגט 

װָאס מַאכט די המשכדיקײט   –ײן ּפרעטענציע ָאן ק – װַײטער ַא קולטערעלע טרַאדיציע ֿפון ַאמָאל מיט ַא רײנהַארציקײט
  למשל:  אױסצוזען ּכישוֿפדיק.

  
יָארק  -ָאן, הָאט ַא גַאליציַאנער שרַײבער, װָאס װױנט דַאמָאלס אין שטָאט ניו  1911מער װי ַא הונדערט יָאר צוריק, ֿפון  

געשַאֿפן   קָאװנער,  ב.  ּפעננָאמען  ַא  סובנוצן  ַא  סטיל,  געדױערדיקן  הָאט   זשַאנער-ַא  ער  װען  הומָאר,  יִידיש  ֿפון 
יענטע טעלעבענדע, משה קַאּפױער, און  אױסגעַארבעט און ּפָאּפולַאריזירט   ּפערסָאנַאזשן װָאס רעזָאנירן אֿפילו איצט: 

ורעלע  טצחק סטרָאם, מיט דער עכטקײט ֿפון זַײן מוזיקַאלישע און בכלל קוליִ קלמן זלמן דער ַאלמן. נו, איצטער, הָאט  
טיװ און  יִ דער איצטיקער צַײט, און דער צוקונֿפט ֿפון אונדזער ֿפָאלק, אינטונגענע צַײטנס,  אַ בינדונגען צװישן די ֿפַארגֿפַאר

  בױמל! הורַא!-שעֿפעריש געשַאֿפן דעם ּפערסָאנַאזש שלמהל
  

דן עקסעמּפלַאר הַאלט דעם מע דַארף נישט קענען צװײ שּפרַאכן ּכדי צו הָאבן הנאה ֿפונעם בוך װַײל דער אינהַאלט ֿפון יע
נוסחָאות, ָאדער געלײנט בַאזונדערס ָאדער אין אײנעם צוזַאמען,  גַאנצן טעקסט סַײ אױף יִידיש סַײ אױף ענגליש. בײדע  

און װָאס װױנט איצט    ער, ַא מענטש װָאס שטַאמט ֿפון בודַאּפעשט, אונגערןױֿפ-זענען אין גַאנצן מחיהדיק. עמיל זינגער
דער מחבר, ִיצחק סטרָאם, װױנט אין   .ּפרעכטיקע אילוסטרַאציעס הָאט געמָאלט די ַאלערלײ טער ענגלַאנדאין מַאנטשעס

װַײב,   זַײן  מיט  װערק    לאהקַאליֿפָארניע  זײער  מיט  בַאקַאנט  נישט  זַײט  איר  ַאז  ֿפַאל  אין  הַארציקע    –שװַארץ.  די 
און   יִידיש  ַאשּכנזיש  ֿפון  ֿפָארשטעלונגען  זײ    רָאמַאניאױסערגעװײנטלעכע  װָאס  גָארער  מוזיק  דער  איבער  אױס  ֿפירן 

  בױמל. -ט, ֿפעלט איר עּפעס גרױס. נו, צוריק צו שלמהלװעל
  

שטַארק געֿפעלן װען כ׳הָאב עס געלײענט אין ַאן ַאנדער סעזָאן.   ָאבער ס׳איז מיר ּפונקט ַאזױ –יָא, ס׳איז ַא חנוּכה מעׂשה 
נ  איז דער  חנוּכה מעׂשה. אױף אײן האָ ַאװדאי  ַא  ַאן אַ ַאנ מען ּפערֿפעקט ֿפַאר  לעגָאריע ֿפון דער גרױס  ד, איז די מעׂשה 

אױף דער ַאנדער הַאנט, איז עס ַא מעׂשה ֿפון די ָאּפרוֿפן ֿפון לעבן װען מע  בַאקַאנטער ַאלטצַײטיקער מעׂשה ֿפון חנוּכה.  
נישט אַײנגענעם.  דַארף עקסיסטירן צוזַאמען מיט ֿפיל מענטשן, װָאס ַא טײל ֿפון זײ קען זַײן ָאדער ַא ביסל ָאדער ַא סך  

יז ַא מעׂשה ֿפון אױסקומען, אין ַא זעלטנעם אוֿפן, גלַײכצַײטיק שװער כָאטש נַאטורעל. ָאבער ס׳איז אױכעט ַא רַײך  ס׳א
ר אינעם  מָאל  ַא  ֿפון  לעבן  יִידיש  ֿפונעם  בילדער  ַאקורַאטע  מיט  ָאדעס  אַ קולטערעלע מעׂשה  ֿפון  צֿפון  אמתדיקע   –יָאן 

סַײ קינדער סַײ דערװַאקסענער   נדערגעַארבעט װערזיע ֿפון לָאקַאלע לעגענדעס.ַא ֿפונאַ ערטער, ַא אמסדיקער טַײך, און  
  אמת עּפעס ֿפַאר ַאלעמען.  –אה הָאבן ֿפונעם בוך נ קענען ה 

  
איקָאנישסטער קָאװנערס  ״,  ַארכיװ-ָאּפגעשיקטן ַארטיקל ֿפונעם ֿפָארװערטס  אונטנדיקן  ַאזױ װי עס איז געשריבן אינעם

יענטע   ֿפַאר איר הױכע און  ּפערסָאנַאזש,  בַאקַאנט  נַײעם)  טעלעבענדע,  (דַאמָאלס  צום  גענג, דערֿפירט  קָאכלעֿפלדיקע 
בױמל װעט  -הרעניצע.״  נו, איך זָאג ֿפָאראױס ַאז שלמהל-ַא ׳יענטע׳ װָאס הײסט ַא לשון  טערמין אין דער ֿפָאלקסשּפרַאך:

ַא   ַאן ַאלטרואױכעט װערן איקָאניש, ד״ה צו מײנען  סטישער  יִ דורכהַאלטנער, גוט הַארציק מוזיקער װָאס איז אױכעט 
 עֿפעקטיװער ָאנֿפירער ֿפון זַײן/איר קהילה.

   
 סַײ ֿפַאר חנוּכה סַײ ֿפַאר זיך ַאלײן:  –ּכדי צו בַאשטעלן דָאס בוך 

https://www.etsy.com/listing/896262481/shloyml-boyml-bilingual-hanukkah?ref=yr_purchases 
 

  ּכדי צו לײענען און הערן מער ֿפון ִיצחק סטרָאם: 
https://yalestrom.com/ 
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 מעׂשה, איבערגעזצט ֿפון ִיצחק גָאטעסמַאן: -איבערזעצון אױף ענגליש ֿפון ַא יענטע .4
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