
רענעי ןיא .ןעִינק ןוא 01ןקוב ךיז טזומעג ןעמ

,11קידצה יכדרמ ִדיי רעד טבעלעג טָאה טַײצ

ןקוב ךיז טָלאוועג טשינ לָאמ ןייק ָטאה ָסאוו

ןיא קַראטש ןָראוועג זיא ןמה .ןעִינק ןוא

ןוא ךלמ םוצ ןעמוקעג רע זיא .21סעּכ

.ןִדיי עַלא ןענעגרהסיוא ָלאז עמ טרעָדֿאפעג

.ַלֿאפנַײא ןטוגַ א ַטאהעג רעָבא ָטאה יכדרמ

ָסאוו ,רּתסא 31ֿהבורק ַא ַטאהעג ָטאה רע

יוו דַלאב .טייקנייש עתמא ַןא ןעוועג זיא

רע ָטאה ,ןעזרעד יז ָטאה שורוושחא

עשידִיי ָסאד .הּכלמ יד ןרעוו ָלאז יז טלָאוועג

ןמה ןוא ןָראוועג טעוועַטארעג זיא קָלֿאפ

.ןעגָנאהעֿגפיוא ןעמ ָטאה ןעשרה
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םירוּפ
יום-טובֿדיקע טעג

כןַדישע שּפראִזיום וועגן ייָסימּפא

דער אויפֿקום פֿון ּפורים-שּפיל

-םוי רעכעלייֿרפ רעד טמוק רעטניוו ףוס

ַלאוַואנַראק רעטַלא רעד ןוא םירוּפ ֿבוט

.ַםאַראַראט ןצַנאג םעד טימ

-תליגמ ןיא טייטש םירוּפ ןֿופ עטכישעג יד

עיסרעּפ ןיא ןעשעג זיא הׂשעמ יד .1רּתסא

ָסאוו ,2שורוושחא ךלמ םענֿופ געט יד ןיא

ףיוא .4הטוש ַא ןוא 3רוּכיש ַא ןעוועג זיא

ַא טַכאמעג רע ָטאה ָגאטסטרובעג ןַײז

עַלא ןטעברַֿאפ טָאה רע רעכלעוו וצ הדועס

ןוא ןסעגעג ךס ַא ָטאה עמ .ןצנירּפ ענַײז

ןיוש זיא שורוושחא ןעוו .ןעקנורטעג

ַזא ןסייהעג רע ָטאה ,רוּכיש טוג ןָראוועג

ַא ןייטש ןוא ןעמוק ָלאז 6יּתשוו הּכלמ יד

טייקנייש יד ןזַײוו וצ טסעג יד רַֿאפ עטעקַאנ

,טגלָֿאפעג טשינ טָאה יּתשוו הּכלמ יד .עריא

.7ןענעגרה וצ יז ןליֿוַפאב ךלמ רעד ָטאה

ָסאוו רעטסינימ ַא ַטאהעג ָטאה ךלמ רעד

ַא רעייז ןעוועג זיא רע .8ןמה ןסייהעג ָטאה

ָטאה םיא ַרֿאפ .9עשר ַא ,ַןאמ רעטכעלש

.רּתסא-תליגמ לוש ןיא ןעמ טנעייל םירוּפ
.ןרעה טשינ ןעמ ָראט ןעָמאנ סנמה רעָבא
ןוא 11סרעגַארג טימ טרעגַארג םלוע רעד
.ןענמה “ןגָאלש,, וצ סֿיפ יד טימ טַּפאלק
ףרַאד עמ .הדועס ַא ןעמ טעוַוארּפ םעד ָךאנ
םעד טשינ סייוו עמ זיב ןעקנירט לֿיפ יוַזא
ןוא ןיכדרמ ןשטנעב ןשיווצ דיישרעטנוא
ןשינעטער ,ןַסאּפש יד  .ןענמה 51ןטלעש
71לּכ-םדוק ןעמ ָטאה 61ןעַמארג ןוא

ןענעז זייווכעלסיב .גנונעדרָא ןָא טלייצרעד
טיובעגסיוא ןוא טרעסערגַרֿאפ ןטסקעט יד
יד ןעמונעג ךיז ןבָאה םעד ןֿופ - ןָראוועג
ןוא ץנעט טימ ןליּפש-םירוּפ עטשרע
ןוא 81תוצלה עטריזיווָארּפמיא ןוֿפ .גַנאזעג
זיא ןגָאָלאָנאמ עשיטסיָדאַראּפ
.רעַטאעט-םירוּפ ָסאד ןסקַאוועגסיוא

1. MEGILES ESTER Rouleau d'Esther;
2. MELEKH AKhAShVEYRESh le roi
Assuérus; 3. ShIKER; 4. ShOYTE sot;
5. SUDE repas de fête 6. MALKE VAShTI la
reine Vashti; 7. HARGENEN tuer; 8.HOMEN;
9. ROShE méchant; 10. se prosterner;
11. MORDKhE HATSADIK Mardochée le
Juste; 12. KAS colère; 13. KROYVE
parente; 14. crécelles ; 15. maudire ;
16. rimes ; 17. KOYDEM KOL tout d'abord ;
18. HALOTsES plaisanterie

ףיוא םויָזאּפמיסַ א זיַראּפ ןיא ןעמוקעגָרֿאפ זיא 6991 ַראוַנאי ןטס62 םעד
סרעקימעַדאַקא ןָבאה ָגאט ןייא ןֿופ ךשמ ןיא .ןַכארּפש עשיִדיי ןֿופ עמעט רעד
.ןַכארּפש עשיִדיי יד ןֿופ קיטסיווגנילָ-איָצאס ןוא קיטסיווגניל ןגעוו טרירֿעפער
1םויק ןקירעי-טנזיוט-ייווצ יוו רעמ ןַײז ןֿופ ךשמב ,ָטאה קָלֿאפ עשיִדיי ָסאד

ןוא שיִדיי :ןַכארּפש ענעדיישַרֿאפ 03 יוו רעקינייוו טשינ ֿןַפאשעג 2תולג ןיא
-שיִדיי ןלייצסיוא ךיוא ןעק עמ רעָבא עטסטמיַראב יד ןענעזָ אמזעדושזד
-שיִדיי עכעלטע ,שיַלאסנעוָוארּפ-שיִדיי ,שיסרעּפ-שיִדיי ,שיַבאַרא
.ערעדַנא ןוא ןטקעַלאיד עשינעיַלאטיא
יצ : 3הלאש עוויַטאָקאוָוארּפ יד טלעטשעג  ָטאה ןַטנערֿעפער יד ןֿופ רענייא
ןכעלֿטַפאשנסיווַ א ןֿופ רעָבא ? ַךארּפש עשיִדייַ א שיערבעה-ןרעָדאמ זיא
רעד 4תמחמ .ןרֿעפטנעַרֿאפ וצ גנירג יוַזא טשינ עַגארפ יד זיא טקנוּפדַנאטש
זיא ,טלעוו רעשיִדיי רעקיטנַײה רעד ןיא לארשי-תנידמ ןֿופ טייקַלארטנעצ

.ַךארּפש עשיִדיי ןייק טשינ זיא ִשיערבעה ַזא ןהנעט וצ ךעלגעממוא טעמּכ
ַא ןוא 5ַךארּפשצלעמשַ א יוו ַךארּפש עיִדייַ א טרינֿיפעד ןעמ ביוא רעָבא
ַאַזא ןיא ּתיֿרבע ןעמענוצנַײַרא רעווש רעכיז זיא ,ַךארּפש-6טועימ
.עיָראגעַטאק
ןֿופ ןדער טשינ ןעק עמ ַזא טַכארבעגסיוַרא ָטאה םלוע םעד ןֿופ רעצעמע
ַא זיא יצ : רעגייטש-סנבעל ןשיִדיי םעד קידנעָנאמרעד טשינ ןַכארּפש עשיִדיי
ןשיִדיי ןרעדנוַזאבַ א טיול ןבעל ָסאוו יד ַרֿאפ זיולב ךעלצינ ַךארּפש עשיִדיי
ַרֿאפ : עַגאֿרפַ א ָךאנ סיוַרא ֿטפור עַגאֿרפ עקיָזאד יד ָראנ ? רעגייטש-סנבעל
? ןַכארּפש עשיִדיי ןייק רעמ טשינ 7תוצֿופּת יד ןיא ןִדייֿ בור ָסאד טציַנאב ָסאוו

1. KIEM existence; 2. GOLES exile; 3. ShA YLE עַגאֿרפ ; 4. MAKhMES à

cause de; 5. langue de fusion; 6. MIET טעטיָראנימ ; 7. TFUTsES diaspora
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נהייבער)ָר אַ(פֿארק ָבריוו פֿון ניו-יא

רטןָלץ איז דאַט. אָ גרויסע שטאַרק איז אָניו-יא

סן, גרויסעַגרויס - גרויסע הַײזער, גרויסע גא

ַן אַרף דער שניי אויך זייַס.  ווען עס שנייט, דאָאויטא

גרויסער.

לןַן צו פאָלטן זונטיק אין דער פֿרי הייבט אַ קאַאין א

ָטנצע שטאַלט ביז די גאַלט און עס פֿאַ שניי. עס פֿאַא

ַס און ווַײסע הַײזער. אַ ווַײסע גאַווערט ווַײס.  א

רקַרום דעם ּפאַרק מיט ווַײסע ביימער. אַווַײסער ּפא

נט שטייטַנט און בַײ דער וואַ ווא1 נידעריקעַ אָאיז דא

רק און מעַרַײן אין ּפאַ. גייט מען א2 קליין בענקעלעַא

ס בענקעלע. מע זעט זיי נישטָנט און דאַזוכט די ווא

 מיט שניי  -3רדעקטַנצן פֿאַמער. זיי זַײנען אין גא

 שניי.5, ווַײסן, ריינעם4מיטן טיפֿן

לט.ַזט און עס ווערט זייער קאָלטער ווינט בלאַ קאַא

לטערַ קאַלטע פֿינגער און אַרום מיט קאַמע גייט א

בן ליב דעם שניי. זיי שּפילןָר די קינדער האָז. נאָנא

כןַלטן, ווַײסן שניי און זיי מאַזיך אינעם קא

 און שניימענטשן.6שנייקוילן

רעמער. איצט ווערטַך צוויי דרַײ טעג ווערט וואָנא

סער ערד ליגןַ. אויף דער נא7סַנצע וועלט נאַדי גא

ון דער פֿערטליעריקער אין נומער 140 פֿ

לדענע קייט“ָטשריפֿט ,,די גאַרישער צייַליטערא

 דערציילונג פֿון דער מחברטעַאיז דערשינען א

ט“.  חווהָרב ,,בריוו צו גאַזענפֿאָחווה רא

דזש איןָרן אין לאָרב איז געבוירן געוואַזענפֿאָרא

ר 1923. בעת דער צווייטער וועלט-מלחמהָיא

דזשערָכט אין לאַר חדשים דורכגעמאָ ּפאַט זי אָהא

רן איןָרשיקט געוואַך דעם איז זי פֿאָ. נאָגעטא

אוישוויץ.

זט ּפוילן און איןָרלאַט זי פֿאָך דער מלחמה האָנא

ל, ווּו זי לעבטַנטרעאָזעצט זי זיך אין מא1950ַ בא

ג.ָנט צו טאַביז היי

ט זי געווידמעט דערָפֿונג האַנצע שאַאיר גא

טיק. אירע העלדן זענען ס'רובֿ ניצול-ַחורבן-טעמא

גערן.ַס און לאָ פֿון געטא1רענעָגעווא

ב,ָקאַט דער דערציילונג איז יאָדער העלד פֿון א

מעריקע מיט פֿרויַס וווינט אין אָטער וואַ ּפסיכיאַא

סָטע וואַ אים וווינט אויך זַײן טאַאון קינדער. ביי

ב גייטָקאַּפ פֿון זינען. ווען יאָראַנצן אַאיז אין גא

ליין אין שטובַרבעט, בלַײבט זַײן פֿרוי אַצו דער א

טן און זי קען עס נישט מערַנקן טאַמיטן קרא

לטן.ַאויסהא

ַטן אַײנגעבן אַל דעם טאָן ער זאַזי בעט איר מא

ִקל בלַײבן רויָ ער זא2רפֿין, בכדיָזע מאָגרויסע דא

ַזאַז אַב טענהט אָקאַבער יאָג. אָנצן טאַדעם גא

ןָלט אים אומברענגען. ס'הייבט זיך אָזע וואָדא

 מיןַג, אָלאָנאָן אינערלעכער מאַבן אָקאַבַײ יא

בָקאַז יאַ, ווּו דער לייענער דערוויסט זיך א3ווידוי

טן אויף די ּפלייצעס בעתַגן דעם טאָט געטראָהא

צעט ,,ווי יעזוַפֿן פֿון קאָנטלאַזיי זענען ביידע א

“. איצטַטאָלגאָ אויפֿן גא4גן דעם צלםָט געטראָהא

ליין מיט זַײןַל אָב צום צווייטן מאָקאַשטייט יא

ַוודאי אַנטקעגן טויט און ס'איז אים אַטן אַטא

גע.ַגעוויסנס-פֿרא
1. survivants NITSL ; 2. BIKHDEY afin que
(syn. de ּכדי  ) ; 3. VIDE confession ;
4.TSEYLEM croix

2

סע שיך אוןַט מען נאָ. איצט הא8טעסָגרויסע בלא

סע פֿיס.ַנא

. דער9לט און שמוציקַצום סוף ווערט דער שניי א

סן. די ריינע,ַלטער שניי ליגט אויף די שמוציקע גאַא

 איז10ס שיינע בילדָ מער. דאָט איז נישטאָווַײסע שטא

.11 חלוםַוועק ווי אַא
1. bas ; 2. banc (dim.) ; 3. couvrir ; 4. profond ; 5. propre ; 6. boules
de neige ; 7. humide ; 8. gadoue ; 9. sale ; 10. image, tableau ;
11. KhOLEM rêve

לדענע קייט“ָפֿון ,,די גא
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סןַ יום-טובֿ פֿון שּפילן, שּפאַּפורים איז ּתמיד געווען א

עטָאון איבערדרייען די וועלט. אין דעם ליד שטעלט דער ּפא

ליקן ּפורים-שּפילער.ָמאַן אַ פֿיגור פֿון אַר אָפֿא

 ּפורים-שּפילערַאיך, א
ָןדערזאָ משה בראפֿון

דיש“ און איינער פֿוןִדער צַײטשריפֿט „יונג-יי

רישע ּפערזענלעכקייטןַדי וויכטיקסטע ליטערא

פֿון ּפוילן.

טַט ער אויך געהאָעט, האָנטירטער ּפאַלאַ טאַ א

טָטער-מענטש. אין 1924 האַ טעאַ ווי א2הצלחה

,3טער, אררטַ קליין-קונסט-טעאַפֿן אַער געשא

נדערע, דיַבן געשּפילט, צווישן אָווּו הא

ס זענעןָכער, וואַן און שומאַרן דזשיגאָקטיאַא

ך דער צווייטערָרימט  נאַרן וועלטבאָגעווא

וועלט-מלחמה.

רטןָסקווע. דאָאין 1939 איז ער צוריק קיין מא

רויסגעגעבן זַײנע ווערק אין דיַט ער אָהא

וויעטישע צַײטשריפֿטן.ָסא

רן איןָן איז געבוירן געוואָדערזאָמשה ברא

ט די רוסישעָסקווע אין 1890. אין 1891 האָמא

לעַ פֿון א1רעגירונג דעקרעטירט דעם גירוש

ט זיךָסקווע און די משּפחה האָדן פֿון מאִיי

נגעהויבןָט אָדזש. ער האָזעצט אין לאַַבא

דיש אין דערִרטיקלען אויף ייַשרַײבן א

דישער ּפרעסע אין 1908, און איןִדזשער ייָלא

רויסגעגעבן זַײן ערשט בוךַט ער א1913ָ הא

לידער.

כטַרבראַט ער פֿאָדי ערשטע וועלט-מלחמה הא

טייליקט איןַט זיך באָסקווע ווּו ער האָאין מא

דזש איןָהעמע. צוריק אין לאָסקווער באָדער מא

ר פֿוןָקטאַרן דער רעדא1919ָ איז ער געווא

ַרן אין אָרשיקט געוואַאין 1949 איז ער פֿא

פֿרַײונג אין 1955ַך זַײן באָג אין סיביר. נאַגולא

רשעַאיז ער צוריקגעקומען קיין ּפוילן. אין ווא

 געווען4דישע קרַײזן אים מקבל ּפניםִבן די ייָהא

ט נישטָבער ער האָגַײסטערונג אַמיט בא

 פֿון ּפוילישן5לטן צוצוזען דעם מצבַֿאויסגעהא

רבןָכן חורבן, און ער איז געשטאָדינטום נאִיי

ק אין 1956.ַרצשלאַ האַפֿון א

נטַגאַוואַדזשער עקסטראָדער לא

אין פֿרעמדע גלעקער קלינג,

לע טויטע!ַלן אָז אויפֿשטיין זאַא

(...)

ָּפיערראאון ווער עס זעט, דערקענט אין מיר - 

,13טעמט מיט דער צופֿעליקער חיי-שעהָס אָווא

,14רום אין ווַײסן, ברייטן קיטלַציר אַרום, כ'שּפאַאון כ'גיי א

מיטל15  לוסטיקן, בׂשמחהדיקןַאון כ'זוך א

 פֿון פַֿײנט און פֿרַײנד,16טןָצו אויסשּפא

ווַײל כ'בין (...)

 ּפורים-שּפילער הַײנט!ַא

 ּפורים-שּפילער הַײנט!ַאיך בין א

ס פֿון מַײנע פֿרַײנד און פַֿײנט!ַאון כ'שּפא

1סקע-לעכערַאון פֿון די קַײלעכדיקע מא

כענדיקער בליק ארויס -ַפֿליט איצט מַײן יונגער לא

ץ, יעדן קליינעם הויז,ַלאַריבער יעדן ּפאַא

 אויף, און פֿליגלט העכער,2טערטַאון פֿלא

,4, טַײך און טעכער3ריבער ימעןַא

 יעדע רויז,6 מיט דערנער5און פֿליקט

,8רשוועכערַ בַײ די זַײטן יעדן טרוים-פֿא7און קיצלט

 פֿולן בעכער:ַ א11נדַ, ברא10 יין-נסך9און גיט דעם ׂשטן

, מיט די אויגן רויטע,12לטער שוטהַ- היי, א

טרינק און זינג -

„המן איז אין דר'ערד

און מרדכי - אויפֿן פֿערד!”

1. ouvertures dans un masque ; 2. טערןַ אויפֿפֿלא prendre son vol ; 3. YAMEN mers ; 4. fleuves

(variante de טַײכן) ; 5. plumer ; ici : cueillir ; 6. épines ; 7. chatouiller ; 8. troubleur des rêves

9. SOTN Satan ; 10. YAYEN-NE'SEKh vin pour libations païennes ; 11. 12 ; פַֿײער. ShOYTE sot ;
13. KhAYEShO' moment de plaisir fugitif ; 14. tunique blanche portée à Yom Kippour et
Pesakh qui sert aussi de linceul 15. BESIMKhEDIKN joyeux  ;  16. se moquer

1. GEYRESh expulsion ; 2. HATsLOKhE
succès ; 3. ARARAT ; 4. MEKABL PONEM

נדַצושטא accueillir ; 5. MATsEV מקבל ּפנים זַײן  
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פֿון רעכטס צו לינקס
דיציע. - ביטע, געבעטַטעריזם, מיסטישע טראָ מיסטיציזם, עזאא.

ָלן מערצאָם דריטע ּפערזאָנאָ ּפראב.

םָנאָרט] „רעדן איז זילבער, שווַײגן איז ....“ - ּפראָ [שּפריכוואג.

ָלן ווַײבלעך איינצאָדריטע ּפערזא

 לויפֿט, אַײלט, טרַײבטד.

בע.  - טַײוולָ דוד המלכס עלטער-באה.

לדַרט, באָ, דאָדווערב] דאַ [או.

נד. - טַײוולַ מענטשן פֿון רוסלאז.

טַמאָראַ גערוך, אח.

 גרויסע צונג און קען קיין ....ַט אָקס האָן אַרט] „אָ [שּפריכוואט.

גָרמאַזן“. - פֿאָנישט בלא

·¯ÈÂÂ ‡ÈÔ ¯Ú„‡Ã̃ˆÈÚ
ַן קומט פֿון אָ געטא2ט אונדז די גרעסטע הנאהָס האָ דער בריוו ווא•

ט איזָר. אָ יא3לבןַנדערטהאָן אַר אָדיש נאִס לערנט זיך ייָּתלמידה ווא

איר בריוו :

ָ גוט בלעטל. מע שרַײבט דאַז דער טעם-טעם איז זייער אַ„איך מיין א

ס ווערט געשריבן מיטָסירט, ווי שטרַײקן. לייענען וואַס ּפאָוועגן דעם ווא

רןָר עס איז מיר געפֿעלן געוואָר מיר, נאַקליינע אותיות איז צו שווער פֿא

לץ איז זייער פֿריילעך, און עס גלוסט זיךַס אָס ליד וועגן די געסט. דאָדא

מיר צו לערנען זיך ווַײטער.“

1. MEVINIM connaisseurs, sg. MEYVN ; 2. HANOE plaisir ;

לבןַ האַר מיט אָאיין יא .3

קעַס זַײנען געשריבן מיט קליינע אותיות זַײנען טאָרטיקלען וואַ די א•

 ביסל שווער, נעמט אַײךַר גרויסע קענערס. אויב עס זעט אויס אַפֿא

לץ וועט קומען מיט דער צַײט.ַרצן, אַניט צום הא

גע“ ווילן מיר צוגעבןַנטשקעס-פֿראָר וויכטיקער „ּפאָ וועגן דער גא•

ּפיר-ָט אונדז די קאָדויערן, האַמערקונגען : ערשטנס, צום באַצוויי בא

בןָרט -מע מוז האָּפגעמעקט איין וואָ שּפיצל און אַן אָּפגעטאָשין אַמא

בעָס זַײן באָדרַײ אייער ; צווייטנס, ענטפֿערן מיר דעם לייענער, ווא

בן זיך גוטָז  מיר האַכטס, אַט נישט גענוצט קיין אַײנגעמאָהא

 און1רשיידיינע מבֿיניםַכמַײסטערס און פֿאָ סך קאַאיבערגערעדט מיט א

דער מיטָנטשקעס אָכן ּפאַז מע קען מאַמירן אַקלאָמיר ּפרא

כטס.ַן אַײנגעמאָדער אָכטס  אַאַײנגעמא

רק דערפֿרייט.ַבן אונדז שטאָס האָר זייערע שיינע בריוו, וואַנק די לייענער פֿאַ דאַא

מערקונגען :ַרף אויף עטלעכע באַ קורץ און שאָמיר ענטפֿערן דא

רבעט :ַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא

ן, זשיל, יצחק,ַניק, בערטראַא

, רובי.ַליאַטאַ נא

ּפָראַפֿון אויבן א
ר. - טומל, גערודערָקוראָשולדיקער, ּפראַ בא1.

רטָ פֿרעגווא2.

לט. - ענדַ פֿרויען-געשטאַ טַײוול אין א3.

רקערטע פֿון „מיט“ַס פֿאָזיציע] דאָרט. - [ּפרעּפאָזיקן אָדווערב] אויף דעם דאַ [א4.

 ער וועט שעכטן דעם טַײוול5.

טעָ הונט. - מוזיק-נאַזוי ווי אַ רעדט א6.

מיליע-פַֿײערונגַ זיי גיבן מילך. - פֿרייד, פֿא7.

סט נישט קיין געלט“.ָבן קאָגן און .... האָרט] „צוזאָ מין בגד. - [שּפריכוואַ א9.
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