״שלמהל-בױמל מיטן מזלדיקן דרײדל״ פֿון יִ צחק סטראָ ם
אַ רעצענזיע פֿון שאָ שקע-רײזל יוני
צװישן 1טן2 ,טן ,און 3טן דור אַ מעריקאַ נער ייִ דן ,האָ בן אַ סך פֿון אונדז אַ חשק און כּװנה צו כאַ פּן די כװאַ ליעס פֿון
רײן .ס׳איז זעלטן ,אָ בער אַ מאָ ל אין
רײכקײט פֿון דער ירושה ,צו האַ לטן און מיטטראָ גן אין מאָ דערנקײט אַ ַ
קולטורעלער ַ
אַ יובֿל קומט אַ שטיקל אַ רבעט אינעם לעבן פֿון אַ שעפֿערישן מענטש ,אפֿשר ניט װיסנדיק ,װאָ ס הילכט אָ פּ און טראָ גט
װײטער אַ קולטערעלע טראַ דיציע פֿון אַ מאָ ל מיט אַ רײנהאַ רציקײט – אָ ן קײן פּרעטענציע – װאָ ס מאַ כט די המשכדיקײט
ַ
אױסצוזען כּישופֿדיק .למשל:
שרײבער ,װאָ ס װױנט דאַ מאָ לס אין שטאָ ט ניו-יאָ רק
ַ
מער װי אַ הונדערט יאָ ר צוריק ,פֿון  1911אָ ן ,האָ ט אַ גאַ ליציאַ נער
נוצן אַ פּעננאָ מען ב .קאָ װנער ,געשאַ פֿן אַ געדױערדיקן סטיל ,אַ סוב-זשאַ נער פֿון י ִידיש הומאָ ר ,װען ער האָ ט
אױסגעאַ רבעט און פּאָ פּולאַ ריזירט פּערסאָ נאַ זשן װאָ ס רעזאָ נירן אפֿילו איצט :יענטע טעלעבענדע ,משה קאַ פּױער ,און
זײן מוזיקאַ לישע און בכלל קולטורעלע
קלמן זלמן דער אַ למן .נו ,איצטער ,האָ ט ִיצחק סטראָ ם ,מיט דער עכטקײט פֿון ַ
צײט ,און דער צוקונפֿט פֿון אונדזער פֿאָ לק ,אינטו ִיטיװ און
צײטנס ,דער איצטיקער ַ
פֿאַ רבינדונגען צװישן די פֿאַ רגאַ נגענע ַ
שעפֿעריש געשאַ פֿן דעם פּערסאָ נאַ זש שלמהל-בױמל! הוראַ !
װײל דער אינהאַ לט פֿון יעדן עקסעמפּלאַ ר האַ לט דעם
מע דאַ רף נישט קענען צװײ שפּראַ כן כּדי צו האָ בן הנאה פֿונעם בוך ַ
סײ אױף ענגליש .בײדע נוסחאָ ות ,אָ דער געלײנט באַ זונדערס אָ דער אין אײנעם צוזאַ מען,
סײ אױף י ִידיש ַ
גאַ נצן טעקסט ַ
זענען אין גאַ נצן מחיהדיק .עמיל זינגער-פֿױער ,אַ מענטש װאָ ס שטאַ מט פֿון בודאַ פּעשט ,אונגערן און װאָ ס װױנט איצט
אין מאַ נטשעסטער ענגלאַ נד האָ ט געמאָ לט די אַ לערלײ פּרעכטיקע אילוסטראַ ציעס .דער מחברִ ,יצחק סטראָ ם ,װױנט אין
זײט נישט באַ קאַ נט מיט זײער װערק – די האַ רציקע
װײב ,לאה שװאַ רץ .אין פֿאַ ל אַ ז איר ַ
זײן ַ
קאַ ליפֿאָ רניע מיט ַ
אױסערגעװײנטלעכע פֿאָ רשטעלונגען פֿון אַ שכּנזיש י ִידיש און ראָ מאַ ני מוזיק װאָ ס זײ פֿירן אױס איבער דער גאָ רער
װעלט ,פֿעלט איר עפּעס גרױס .נו ,צוריק צו שלמהל-בױמל.
יאָ  ,ס׳איז אַ חנוכּה מעשׂה – אָ בער ס׳איז מיר פּונקט אַ זױ שטאַ רק געפֿעלן װען כ׳האָ ב עס געלײענט אין אַ ן אַ נדער סעזאָ ן.
אַ װדאי איז דער נאָ מען פּערפֿעקט פֿאַ ר אַ חנוכּה מעשׂה .אױף אײן האַ נד ,איז די מעשׂה אַ ן אַ לעגאָ ריע פֿון דער גרױס
לטצײטיקער מעשׂה פֿון חנוכּה .אױף דער אַ נדער האַ נט ,איז עס אַ מעשׂה פֿון די אָ פּרופֿן פֿון לעבן װען מע
ַ
באַ קאַ נטער אַ
אײנגענעם.
זײן אָ דער אַ ביסל אָ דער אַ סך נישט ַ
דאַ רף עקסיסטירן צוזאַ מען מיט פֿיל מענטשן ,װאָ ס אַ טײל פֿון זײ קען ַ
רײך
כצײטיק שװער כאָ טש נאַ טורעל .אָ בער ס׳איז אױכעט אַ ַ
גלײ ַ
ס׳א יז אַ מעשׂה פֿון אױסקומען ,אין אַ זעלטנעם אופֿןַ ,
קולטערעלע מעשׂה מיט אַ קוראַ טע בילדער פֿונעם י ִידיש לעבן פֿון אַ מאָ ל אינעם ראַ יאָ ן צפֿון פֿון אָ דעס – אמתדיקע
סײ דערװאַ קסענער
סײ קינדער ַ
טײך ,און אַ פֿונאַ נדערגעאַ רבעט װערזיע פֿון לאָ קאַ לע לעגענדעסַ .
ערטער ,אַ אמסדיקער ַ
קענען הנאה האָ בן פֿונעם בוך – אמת עפּעס פֿאַ ר אַ לעמען.
אַ זױ װי עס איז געשריבן אינעם אונטנדיקן אָ פּגעשיקטן אַ רטיקל פֿונעם פֿאָ רװערטס-אַ רכיװ ,״קאָ װנערס איקאָ נישסטער
נײעם(
פּערסאָ נאַ זש ,יענטע טעלעבענדע ,באַ קאַ נט פֿאַ ר איר הױכע און קאָ כלעפֿלדיקע גענג ,דערפֿירט צום )דאַ מאָ לס ַ
טערמין אין דער פֿאָ לקסשפּראַ ך :אַ ׳יענטע׳ װאָ ס הײסט אַ לשון-הרעניצע.״ נו ,איך זאָ ג פֿאָ ראױס אַ ז שלמהל-בױמל װעט
אױכעט װערן איקאָ ניש ,ד״ה צו מײנען אַ דורכהאַ לטנער ,גוט האַ רציק מוזיקער װאָ ס איז אױכעט אַ ן אַ לטרו ִיסטישער
זײן/איר קהילה.
עפֿעקטיװער אָ נפֿירער פֿון ַ
סײ פֿאַ ר זיך אַ לײן:
סײ פֿאַ ר חנוכּה ַ
כּדי צו באַ שטעלן דאָ ס בוך – ַ
https://www.etsy.com/listing/896262481/shloyml-boyml-bilingual-hanukkah?ref=yr_purchases
כּדי צו לײענען און הערן מער פֿון ִיצחק סטראָ ם:
https://yalestrom.com/

זײנע פֿיל
ַ אַ קטיאָ ר מיטן זעלבן נאָ מען( און-שרײבער )נישט דער י ִידיש
ַ
 דער,כּדי צו לערנען זיך מער װעגן יקבֿ אַ דלערן
: קאָ װנער.רײננעמענדיק ב
ַ ַ א,פּסעװדאָ נימען
214-215  ״פּנקס גאַ ליציע״ זז״-- ( )אױף י ִידיש.1
https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor -books/yzk-nybc314144/pinkesgalitsye-aroysgegebn-tsum-20-tn-aniversar-zayt-der
:נלײן לעקסיקאָ ן
ַ ָ )אױף ענגליש( – אינעם אומאָ פֿיציעלן א.2
https://yleksikon.blogspot.com/2014/05/jacob-yankev-adler.html
:(101 טײמס )אױף אַ ן עלטער פֿון
ַ יאָ רק- נעקראָ לאָ ג אינעם ניו1975  דער.3
https://www.nytimes.com/1975/01/01/archives/jacob -adler-yiddish-humorist-andprolific-writer-dies-at-101-a.html?searchResultPosition=1
: איבערגעזצט פֿון ִיצחק גאָ טעסמאַ ן,מעשׂה- איבערזעצון אױף ענגליש פֿון אַ יענטע.4
https://old.forward.com/articles/10455/index.html

