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זיקע רעכט איז צוםָס דאָנערקענען דאָז מע מוז אַנק אַדער געדא
נטוויקלונג פֿון דערַטעגלעכער א–ָגקסן פֿון דער טאַרויסגעוואַטייל א

ט זיךָס האָעּפידעמיע ווא–בער די איידסָפֿט. אַדערנער געזעלשאָמא
זןָזט בלאָט געלאָרן, און האָכציקער יאַנהייב פֿון די אָ בַײם א5וועטַגעיא

נקייט אוןַ שרעקלעכן ווינט פֿון קראַא
6רויסגערופֿן ּכלערלייַט אויך אָטויט, הא

 בַײשּפיל : יוקלַבלעמען. אָלע ּפראַציאָסא
7ען פֿון זַײן דירה מחמתִריבערציַמוז זיך א

פֿיציעלער דינגער איז געווען זַײןָדער א
גלייטער,ַבא–רבענער לעבנסָרשטאַפֿא

ט ניט קיין רעכט צו בלַײבןָאון יוקל הא
אין דער דירה. לויט דעם געזעץ איז ער

רעמדער. אַא ילו אויב דערַ פֿ פֿ
ז זַײןַלט אָט געוואָרבענער האָגעשטא

נץַ זַײן גא8ל ירשענעןָגעליבטער זא
רמעגן איז עס נישט מעגלעך, ווַײלַפֿא
רָנערקענט נאָנצייזישע געזעץ אַס פֿראָדא

רוםַזוי אַ. א10 אויפֿן געביט פֿון ירושה9פֿטַקרובֿישא–דער חתונהָ א–בלוט
נדערע)ַ סך אַזיקע (און אָרן דרינגענדיק צו לייזן די דאָאיז געווא

מענלעבן פֿוןַס קומען אויף אינעם צוזאָבלעמען, וואָלע ּפראַציאָסא
 דער13 קען נישט גילטן12נישטַ. א11צוויי מענטשן פֿון זעלביקן מין

 פֿרַײהייט,—נצייזישער רעּפובליק ַרימטער דעוויז פֿון דער פֿראַבא
גלַײכהייט, ברידערלעכקייט.

סעקסועלעָמאָן  „די האָס עטלעכע רופֿן עס שוין אָס געזעץ, וואָדא
קס“.ַמען „ּפאָרן געגעבן דעם נאָט מען אין די לעצטע יאָחתונה“, הא

לט געקענטָס מע וואָן אויסדרוק וואַ פֿון א14ּתיבֿות–ס איז דער ראשיָדא
דערָבונד“ א–ריטעטַלידאָדיש „בירגערלעכער סאִאיבערזעצן אויף יי

דערָקע, „בונד“ אַברית“. נו, טא–ריטעטַלידאָ„בירגערלעכער סא
„ברית“ ?

סט זיךַציעס ּפאַמינאָכטן וועלכע פֿון די צוויי דענאַטראַמיר באָלא
רט „ברית“ קלינגטָס וואָדישן שטייגער. דאִצו צום בעסטן צום יי

טַײטן :ַט עס צוויי באָדיציע האַדישער טראִ. אין דער יי15קע ּתנכישַטא
ָטס גאָנץ וואַליאַ, און אויך די א17כטטעגיקן זכרַן אַ א16דישןִס ייָדא
לק.ָדישן פֿאִסן מיטן ייָּפגעשלאָט אָהא

 בונד ?ַ צי א1 בריתַא
 פֿון דער2נגערופֿן „די בכורטעָל אָ מאַט זיך אָס האָנקרַײך וואַ מדינה ווי פֿראַפֿילו אין אַצַײטן בַײטן זיך, א

ס מעָ נַײ געזעץ, וואַרגעלייגט אָטן פֿאַליסטישע דעּפוטאַציאָ גרוּפע סאַט אָט דער מדינה האָקירך“. אין א
ס רעכט פֿוןָנערקענען דאָסוף א–ּכל–קס“. מיט דעם געזעץ וויל מען סוףַנגערופֿן „ּפאָט אים אָהא
נגט אין דיַרלאַנג פֿאַט שוין לאָס מע האָ רעכט וואַ לעבן, א3 בשוּתפֿותדיקַרן צו אָסעקסועלע ּפאָמאָהא

.4סעקסועלע סבֿיבֿותָמאָנצייזישע האַפֿרא

 אין דעם פֿלייש פֿון אַײער18לט געמלט ווערןָ„און איר זא
 ברית צווישן מיר און צווישןַר אַ, און עס וועט זַײן פֿא19רהויטָפֿא

, יז, 11).20אַײך“ (בראשית
 צום שענסטן דעם21ס שילדערטָדער ּתנכישער טעקסט ווא

ט און דעםָ„מיסטישן ברית“ צווישן גא
זויַ. א22השירים–לק איז שירָדישן פֿאִיי
ז, ווען צווייַרלייגן אָרום קען מען פֿאַא
דישעִדער צוויי ייָדישע מענער אִיי

ַּפשליסן צווישן זיך אָפֿרויען וועלן א
ברית“–ריטעטַלידאָ„בירגערלעכן סא

– פֿון שיר23 ּפסוקַרלייענען אָלן זיי פֿאָזא
ר פֿרויען:ַהשירים, ווי צום בַײשּפיל, פֿא

 ליליע צווישן די דערנער,ַ„ווי א
“רעטכעט יד ןשיווצ עטבילעג ןַײמ זיא יוזַא
)2 ,ב ,םירישה–ריש(

ר מענער :ַדער פֿאָא
 קומטָא–טָרך ! מַײן געליבטער ! אָ„הא

–ער, ער שּפרינגט איבער די בערג, ער הוּפט איבער די הייכן“ (שיר
24השירים, ב, 8)

רט „ברית“ וועטָס וואָשליסט אויסצוקלַײבן דאַמער מע באָאיז טא
סעקסועלער אין דער צוקונפֿט איבערלעבן צווייָמאָדישער האִ ייַא

 זיסן.ַ ביטערן און אַבריתן אין זַײן לעבן, א
דישעִס זענען די ייָ : ווא25כטן די צווייטע ברירהַטראַמיר איצט באָלא

בונד“ ?–ריטעטַלידאָ פֿונעם אויסדרוק „בירגערלעכער סא26נגעןַּפקלאָא
ליסטישערַציאָמען פֿון דער סאָ קירצונג פֿונעם נאַרט „בונד“, אָס וואָדא

(סוף זַײט 4)

1

1. BRIS alliance/covenant ; 2. PKhORTE fille aînée/firstborn daughter ;
3. BEShUTFESDIK en commun/in common ; 4. SVIVES milieux/circles ;
5. est apparu/appeared ; 6. KOLERLEY  לערלייַא  ; 7. MAKhMES ווַײל  ;
8. YARShENEN hériter/inherit ; 9. ... KhASENE-KROYVEShAFT parenté de
sang ou par alliance/relation by blood or marriage ; 10. YERUShE

héritage ; 11. genre, sexe/sex ; 12. sinon/otherwise ; 13. être valable/
apply ; 14. ROShE-TEYVES abréviation ; 15. TANAKhISh biblique/biblical
(Pentateuque/Pentateuch : ּתנך); 16. circoncire/circumcise ; 17. ZOKhER

(personne) de sexe masculin/male ; 18. GEMALET... être circoncis/be
circumcised ; 19. prépuce/foreskin ; 20. BREYShIS Genèse/Genesis ;
21. représente/describes ; 22. ShIR-HAShIRIM Cantique des Cantiques/
Song of Songs ; 23. POSEK verset/verse (bibl.) ; 24. traduction de/
translation by Yehoyesh ; 25. BREYRE alternative ; 26. associations ;



.2 שטיפֿערלַנגעלע, אִ שיין ייַנקעלע איז אַיא

לט,ַר אָך נישט זעקס יאָטש ער איז נאָכא

ּפט זייער פֿרי, ווַײלַט ער זיך אויפֿגעכאָהא

 גיין. „דו וועסט  לערנען3ער מוז אין חדר

, וועסטו ווערן5 און גמרא4חומש

מע.ַגט די מאָזוי זאַ.“ א6חכם– ּתלמידַא

זוי שלעפֿעריק.ַך אָנקעלע פֿילט זיך נאַיא

ך נישטָאין דרויסן איז פֿינצטער, די זון איז נא

לט בלַײבןָזוי געוואַלט אָנגען. ער וואַאויפֿגעגא

מען, דער זיסערַאין דער היים מיט דער מא

 בייז...8 ּתמיד7מען !  אין חדר איז דער רביַמא

נקעלע ליב צו זיצן בַײםַט יאָאין חדר הא

ָ. דא9פֿענצטער נישט ווַײט פֿונעם ּפריּפעטשיק

פֿילט ער זיך גוט. די קינדערלעך הערן זיך צו

 קוק דורכן פֿענצטער.ַנקעלע  גיט אַצום רבין. יא

 שניי. ער קוקט אויף די שנייעלעךַס‘גייט א

כן זיךַס דריידלען זיך, און ביסלעכווַײז מאָווא

רצינקע אייגעלעך. ּפלוצעם הערטַצו זַײנע שווא

קוקַ א טיג רע. 10ּפ אין שויבַ לַײכטן קלאַער א

קידנעלכיימשַ א ,לּפענַ א ךרוד יוו ,טעזרעד ןוא

רע ,םיא ךיא ןעק 21יאדוַוא ? ןַײז סע ןעק רעוו .11םינּפ

ָטאה עַמאמ יד .31קילַראק רעד קיצוצ ,קיצוצ טסייה

עלעקנַאי .לקיצוצ םעד טָא ןגעוו תויׂשעמ לֿיפ יוזַא טלייצרעד

טמענ ,רעטצנֿעפ ןכרוד רעביַרא טגנירּפש ,קנּוווַ א םיא טיג

ךיז ןרעטַײוורעד ןעַמאזוצ עדייב ןוא טַנאה רעד ַײב ןקיצוצ

.טירט ערעייז 41טביוטַרֿאפ יינש רעד .ךעלעַמאּפ

נגע צַײט גייען זיי אויף דער ווַײסער ערד ביזַ לאַא

ָטנקעלע האַ ליכט. יאַפֿון דער ווַײטנס דערזעען זיי א

נט.ַרק אין צוציקס האַן שטאָלט זיך אַ און הא15מורא

 !16 חידושַענט. אוי אָנץ נאַאיצט זענען זיי שוין גא

 אין דער ליכטָנקעלע קען נישט גלויבן זַײנע אויגן. דאַיא

 זיצן בלויז קינדער.17רום דער בינעַ צירק. אַשטייט א

נעלן טעםָדיציאַ טראַריגינעלע מעׂשה מיט אָן אַא

טעם–טעםרן ַגעשריבן סּפעציעל פֿא

1 חלוםַא

וועק לעבן צוציקן און קוקט זיך צו.ַנקעלע זעצט זיך אַיא

ז. ער לויפֿט אוןָ רויטער נאַ מיט א18ַץיאַ ּפאַט שטייט אָא

סער, אוןַלט, צעגיסט וואַרטשעּפעט זיך, פֿאַנצט, פֿאַטא

צן פֿוןַלע קינדער ּפלאַז אַ א19זוי אומגעלומּפערטַאיז א

זויַכט. ער איז אַכט און לאַנקעלע לאַגעלעכטער. יא

ןָ פֿידל און  הייבט אַץ אַיאַגליקלעך ! איצט נעמט דער ּפא

ז טרערן שטעלןַזוי רירנדיק, אַצו שּפילן. די מוזיק איז א

ּפ אויףָראַנקעלען אין די אויגן און רינען אים אַזיך בַײ יא

די בעקעלעך.

כער.ַמא– קונצןַרויס אויף דער בינע אַך דעם קומט אָנא

לע קינדער קענעןַס אָרצן הוט וואַ שוואַער ווַײזט א

 ליידיקער. ער טוטַז ער איז אַשווערן א

ּפ מיט זַײן שטעקעלע און פֿונעםַ קלאַא

וןַטערן אַהוט פֿלא רויס טיכלעך פֿ

לירן, רויטע, בלויע, געלע,ָלערליי קאַא

–זוי פֿיל טיכלעך ! דער קונצןַגרינע... א

 מיט זיי און אין דער20כעטָכער פֿאַמא

.21בויגן– רעגןַּפ אָלן זיי אָלופֿטן מא

ּפַ קלאַל אָ מאַך אָך טוט ער נאָדערנא

רויסַמיטן שטעקעלע און עס הייבן זיך א

עןִס פֿליָפֿון הוט צוויי ווַײסע טויבן, ווא

נקעלעַרַײן. יאַ אין הימל א22העט העט

.23רּכישופֿטַאיז פֿא

ס טוט זיך ?ָלד ! וואַבער געוואָא

ַא .עניב רעד ףיוא טייטש עלעקַנאי

ןוא  ןגעקטַנא םיא טייטש בייל רעסיורג

רע ...טרעטיצ עלעקַנאי  .ליומ ָסאד טֿנפע

רע רעָבא .ֿןפיולטַנא ליוו ןוא ארומ ָטאה

,דַלאוועג ,ןעַײרש ליוו רע .טָרא ןֿופ ןריר טשינ ךיז ןעק

!!! דַלאוועג

ּפט זיך אויף. ער עפֿנט די אייגעלעך אוןַנקעלע כאַיא

 אין24נטשיקַר אים שטייט דער בייזער רבי מיטן קאַפֿא

נט.ַדער הא

1. KhOLEM rêve/dream ; 2. espiègle/mischievous ; 3. KhEYDER école
élémentaire religieuse/religious elementary school ; 4. KhUMESh
Pentateuque/Pentateuch ; 5. GEMORE Guemara, Talmud ; 6. TALMID

KhOKhEM érudit/scholar ; 7. REBE maître/schoolmaster ; 8. TOMID שטענדיק

9. poêle/stove ; 10. vitre/pane ; 11. PONEM visage/face ; 12. AVADE זיכער ;
13. nain/dwarf ; 14. assourdit/deadens ; 15. MOYRE peur/is afraid ;
16. KhIDESh 17 ; ווּונדער. scène/stage ; 18. clown ; 19. maladroit/clumsy ;
20. agite/waves ; 21. arc en ciel/rainbow ; 22. au loin/far away ;
23. FARKIShEFT émerveillé/enchanted ; 24. martinet/whip.

2

דישִפֿונגען אין ייַנַײע שא
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דישע קינדערִ פֿון יי1לעבן–כט דעם שטייגערַטראַווען מע בא
ס קומעןָז די ערשטע בילדער וואַ א2אין שטעטל מוז מען מודה זַײן

ָסנגעלעך און מיידעלעך וואִאויפֿן זינען זַײנען נישט דווקא פֿון יי
טסָנק און פֿרַײ און שּפילן זיך פֿריילעך אויף גאַרום פֿראַלויפֿן א

ר די אויגןַס מע זעט פֿאָווּונדערלעכער וועלט. די בילדער ווא
, פֿון הונגער און קעלט.3רבעט, גרויסן דלותַזַײנען פֿון שווערער א

פֿיעס און געלייענטַגראָטאָלטע פֿאַל געזען די אָ מאַט אָס האָדער ווא
רשטעלן דיָר פֿאָנץ קלאַלטע מעׂשיות וועגן חדר קען זיך גאַדי א
סָנגלעך וואִיי–סע ּפנימער פֿון די חדרַבלא

רפֿן אויגַג אונטערן שאָנצן טאַ גאַלערנען א
פֿונעם בייזן מלמד.

ןָדישע שרַײבערס אִ מיר געפֿינען בַײ יי
שרַײבונגען פֿון לעבןַל פֿינסטערע באָ צאַא

פֿילו אין דערַך... אָבער דאָפֿון קינדער. א
ן סצענעס מיטָטור טרעפֿן מיר אַליטערא

טל, דערָשּפילנדיקע קינדער. מא
ט זיך לוסטיקָ, הא4פֿריילעכער יתום

געשּפילט מיט זַײן קעלבל און אויך
. אפֿילו6 שּפיצלעך5ן ּכלערלייָּפגעטאָא

,7גישער העלדַהערשעלע, מענדעלעס טרא
קטער מיט דיָל געשּפילט אין דאָ מאַט אָהא
8ער נישטִט שיָנגלעך און האִנדערע ייַא

ליקע מיט זַײנעַַ קאַר אַכט איינעם פֿאַגעמא
.9רפֿואות

ז קינדער שּפילן, ווּו אוןַווַײזט אויס א
ל ניט זַײן. אין חדר זיצט מעןָווען עס זא

 סך קינדער און דער רביַ אָר ס‘איז דאָג, נאָנצן טאַ גאַקע אַטא
לעַז אַל, הייסט עס אָ מאַ מיט א10ר מיט איין ּכיּתהָלערנט נא

וודאי, ווען דער טומלַאיבעריקע קענען זיך דערווַײל שּפילן. א
קעִבער מיט רויָ, א11נטשיקַנגט ער מיטן קאַווערט צו גרויס, דערלא
רברענגען אויף די בענקלעך פֿון חדר.ַשּפילן קען מען גוט פֿא

. דיקוויטלעך און אין 12קנעּפלעךדער עיקר שּפילט מען אין 
ליין.ַכן זיך אַס די קינדער מאָרטן וואָּפירענע קאַקוויטלעך זענען ּפא

ַל, ווען אָ מאַר אָ, נא13לטע בגדיםַדי קנעּפלעך נעמט מען פֿון א
ּפ פֿון זַײןָ קנעּפל, רַײסט ער עס אַך אָנגעלע מוז געפֿינען נאִיי

טעם נומער 19–דישן טעםִגע צו דעם ייַבַײלא

רווַײלונג“ַ„שּפיל און פֿא
טעמדיוועג ךעלטַײז רֿיפ עצַנאג רעמונ םעד ןיא וצ רימ ןביג ,קידוועליּפש ךיז ןעמ טלֿיפ ,גניליֿרפ רעד טמוק
ןוא לטעטש ןיא ןליּפשרעדניק ןגעוו  ןטסקעט ָראּפַ א ,ליּפשלטסעק ןייא : “גנולַײווַרֿאפ ןוא ליּפש„ עמעט רעד

.שיִדיי ףיוא ...לַבארקס ןליּפש וצ יוַזא יוו ןעגנוזַײווָנא טימ לקיטַרא ַןא

א

 און הענעךַ פֿון אידא1זכרונות
 און הענעכן -ַפֿן מיט אידאָבן זיך געטראָמיר הא

בן זייָכציק ער און זיבעציק זי“ - און האַ„א
בן זייָאויסגעפֿרעגט וועגן קינדערשּפילן. הא

נען זיך פֿון זייערעָס זיי דערמאָס וואָדערציילט דא
רןָיא–אייגענע קינדער

רן אין ּפוילן אין 1915 איןָ : איך בין געבוירן געוואהענעך
איז געווען די מלחמה. מיט די’דזש. סָט לאָדער שטא

עלטערן און די ברידער זענען מיר

 קליין שטעטל,ַרן אין אָוועקגעפֿאַא
דזש.ָוו, נישט ווַײט פֿון לאָבאַגרא

רטן איז מען געבליבן ביז 1920.ָדא

לטַר אָאיך בין געווען שוין פֿינף יא
נגען אין חדר זיךַאון איך בין געגא

בית, זיך לערנען–לףַלערנען דעם א
, דער2חומש. בשעת דער הפֿסקה

בן מיר זיך געשּפילט מיטָּפויזע, הא

ÍÚÏÚtÚ˜טָס מע האָ ווא
לטעַּפגענומען פֿון די אָראַא

בן זיךָלע קינדער האַ א3מלבושים.

דער אין דיָס אַגעשּפילט אויף דער גא
בער דיָהויפֿן פֿון די הַײזער, א

בן זיך נישט אויסגעמישטָנגלעך האִיי

מיט די מיידלעך.

רעמקייט אין דיָ גרויסע אַ  : אין ּפוילן איז געווען אַאידא
לָס זענען קיין מאָאיז געווען קינדער ווא’שטעטלעך און ס

ט זיך געקענטָס האָנגען. דער וואַאין קיין שול נישט געגא

ס איז געקומעןָטן רבי וואַ ּפריוואַט גענומען אָדערלויבן הא
זוי. איךַט געלערנט. בַײ מיר איז געווען אָאין שטוב און הא

ט, נישט קיין שטעטלָ שטאַאיז א’וויעץ. סָסנאָבין פֿון סא

ט מעןָס לעבן איז געווען בעסער בַײ אונדז, האָאון דא
רעמעָנץ אַגרעס“. למשל,  די גאָגעלעבט מיט „ּפרא

בערָרט, אָכט קיין סּפאַוודאי נישט געמאַבן אָקינדער הא

 1. ZIKhROYNES  souvenirs/memories ; 2.HAFSOKE récréation/recess ;
3. MALBUShIM vêtements/clothes ;

קינדערשּפילן אין שטעטל

(סוף זַײט ד)

(סוף זַײט ג)

1. mode de vie/way of life ; 2. MOYDE... reconnaître/admit ; 3. DALES

pauvreté/poverty ; 4. YOSEM orphelin/orphan טל ּפייסעָמאפֿון שלום-עליכמס 

פֿון .KOLERLEY toutes sortes/all kinds ; 6. tours/pranks ; 7 .5 ;  דעם חזנס
ס ווינטשפֿינגערל ָדאמענדעלע מוכר ספֿרימס  ; 8. a failli/almost ; 9. REFUES

remèdes/remedies ; 10. KITE ici : groupe d’étude/here: study group ;
11. martinet/whip ; 12. boutons/buttons ; 13. BGODIM קליידער ;

ַקן ווישניאַמאָ : ראָטאָפֿא



רבעטער שמעוןַאונדזער פֿרַײנד און מיטא

נויבערג פֿונעם אוניווערסיטעט פֿון טריר

לערנדיקןַ באַנד) שיקט אונדז אַ(דַײטשלא

–וו אין ּכללָווא–רטיקל וועגן דעם מלוּפןַא

כט ערַרום דעם טראַ. א3דישן אויסלייגִיי

נצע שמייכלדיקע מעׂשה מיטַ גאַאויס א

טורנירן …–בלַלע סקראַנאָציאַאינטערנא

דיש.ִאויף יי

וו ?ָווא– מלוּפןַס איז אָר וואָנא

רויסַוו (ו) רעדט מען אָז : וואַלע ווייסן אַא

[U] רויס ַוון (וו) רעדט מען אָאון צוויי ווא[V].

מעןַוון צוזאָט דרַײ וואָז מע האַס טוט מען, אָבער וואָא

? [VU]דער ָא [UV](ווו) ? ווי קען מען וויסן צי ס‘איז 

דישִבל אויף ייַווער עס שּפילט אין סקרא
ס איז, ווען מע קויפֿטָ צרה דאַר אַס פֿאָווייסט ווא

וו - ווי ווערט מען ּפטורָווא–זיך אַײן דעם מלוּפן
2המינים–ן צווישן די אותיות פֿון ּכלַראַפֿון אים ? פֿא

ס מעןָל זענען די זיבן וואָפֿט מאָ, און א3שלעק
בער דערָ. א4ךָ בראַקריגט אין איינעם ערשט א

זונדערע חיה : ווען מעַ באַר אָוו איז גאָווא–ּמלוּפן
נטן ּפרּוווט מען זיךַנאָנסאָבלַײבט מיט בלויז קא

מיקע ווערטער,ַשטא–קודש–רויסהעלפֿן מיט לשוןַא
וועקלייגןַווי נישט א–עטלעכע אותיות קען מען סַײ

 אין די קירצסטע5וונטַהאַאויב מען איז נישט בא
ַ מיט א6בער ווער עס איז מטוּפלָזמען, אִהעברעי

 רחמנות אויף אים !ַמלוּפן - איז א
זעלכעַּכדי צו ברענגען נוצן אין א

 ביסלַטש אָדער כאָלן, אַרצווייפֿלטע פֿאַפֿא
נווַײזן אויף דיָ אָאונטערצוהעלפֿן, וועלן מיר דא

.7מעגלעכע רפֿואות
בלעם אויבָלט נישט געווען קיין ּפראָעס ווא

ז דערַ... מע דערקלערט א8ן נקודותָמע שּפילט א
ווָווא– יוד און דער מלוּפןַט אַ איז גלא9יוד–חיריק

ז זיי זענען נישט מער דיַוו און אָ וואַט אַאיז גלא
ָווערט ווי זייערע ברידערלעך, און ּפטור... נו, יא

ס איז גוט אויב מע שּפילט בלויז אין דערָ- דא
נטייל נעמען איןָבער ווער עס וויל אָמשּפחה, א
רטָטורנירן מוז פֿא–בלַלע סקראַנאָציאַאינטערנא

ָ–וואִ מיט דעם יי10 לייזונג בהסּכםַגעפֿינען א
אויסלייג !

מערקונגעןַלגנדיקע באָז די פֿאַפֿן אָמיר האָלא
, אונדזערע11 גענוגנדיקע סגולהַוועלן זַײן א
דישןִ אין יי12שטייןַלן קענען באָלייענערס זא

לערַנאָציאַקעגן דער אינטערנאַבל אַסקרא
נקורענץ.ָקא

זויַ ּפינטעלע) ! אַוו מיט אָוו (וואָווא– מלוּפןַמע גיט צו א

 צום בַײשּפיל, אין די. UVאון ּווו =  VU, ווּו = 4רוםַא

ס ּפינטעלע ווּוָר“ ווַײזט דאַווערטער „ּפרּווו“ און „ווּולגא

וו טויג אויך אויף צוָווא–. דער מלוּפן [U] 5נגַאיז דער קלא

נגען (ּוו) פֿונעםַקלא–[U]אונטערשיידן צוויי 

[UY]נג ַ(וו) און אויך דעם קלא [V] נגַקלא

(וי). [OY]נג ַ(ּוי) פֿונעם קלא

ַוו איז אָווא–ז דער מלוּפןַך זען אָקען מען דא

דיש. און מע קעןִ אין יי7 אות6ר זעלטענערָגא

לטָז ווען מע וואַרשטעלן אָזיך גרינג פֿא

לט געוועןָדיש וואִבל אין ייַגעשּפילט סקרא

ן זייער שווער אים צו שטעלן אויפֿ

.8שּפילברעטל

1. MELUPN-... la lettre/letter “ּו„ [U] ; 2. SEKhAKL resumé/summary ;
3. KLAL-... orthographe standard yiddish/standard Yiddish spelling ;
4. donc/thus ; 5. son/sound ; 6. rare ; 7. OS lettre/letter ; 8. grille/
board.

וו ?ָווא– מלוּפןַ פֿון א1ווי ווערט מען ּפטור
ל אויף צוַ פֿא13טיוו גינציקסטערַדער רעלא

גט צוָרמאַוו איז ווען מע פֿאָווא– מלוּפןַ א14ּפטרן
ַרנג פֿאַקלא–ס דער [או]ָוון“, וואָווא– „צווייַאים א

ַל געשריבן מיט אָלע מאַך אים ווערט אָדער נאָא
רט מיט „ּו“ איזָס קירצסטע וואָוו : דאָווא–מלוּפן

ָד שאַלט געווען אָבער עס וואָזוי „ווּו“ - אַאויב א
דער צוויי, אוןָנידערצולייגן בלויז איין אות אַא

ָר ווינציק ּפונקטן, אויב עס איז דאָבלַײבן מיט גא
 געלעגנהייט צו קריגן מער.ַא

וון“ קענעןָווא–ז די „צווייַרגעסט נישט אַפֿא
כן מלוּפן : „ּפרּווו“.ָזַײן אויך נא

, איזָוון“ איז נישטאָווא–אויב קיין „צוויי
ר צוויי מעגלעכקייטן :ָביטער. סע בלַײבן נא

וו :ָ צווייטן וואַר אַוו קומט פֿאָווא– מלוּפןַא
רקערט : ווער עס לייגטַ„טּוונג“ (נישט פֿא

 נול !)ַ„טוּונג“* קריגט א
אָווא– מלוּפןַא ַר אַוו קומט אויך פֿ

רַבער נישט פֿאָ (א16: „דּויען“15נטישן יודַנאָנסאָקא
ק“!)ִ: „רוי17לישןַקאָ וואַא

ַקער אויף אָל איז ּכדאי נוצן דעם דזשאָ מאַא
לע 7 אותיותַוו ּכדי צו לייגן אָווא–צווייטן מלוּפן

נוס : „ּפרּוווּונג“.ָקומען די 50 ּפונקטן באַאון בא

:18רענישןָוואַוויכטיקע בא
גט נישט מער ווי 15ָרמאַדי שּפילברעט פֿא

רגעסן וועגןַ פֿא19אותיות די לענג - קען מען ּתיּכף
ווּוסטזיניקייט“ַזעלכע ווערטער ווי „אונטערבאַא

ווּונדערונגסווערט“.ַאון „בא
ַ (א20 מקףַס שרַײבן זיך מיט אָווערטער ווא

ר מען נישט לייגן (מע וועט קייןָשטריכל) טא–בינד
–דער „בוגיָפֿענצטער“ א–ל נישט לייגן „לּוווערָמא

ווּוגי“).

ָסשטייען פֿון צוויי טיילן וואַס באָווערטער ווא
זונדער זענען אין ּפרינציּפ אויךַמע שרַײבט בא

דערָר“ אַ] רעווּואָ (ּפרּוווט נישט לייגן : „[א21סורָא
בילע]“).ָ„ּפערּפעטּוום [מא

ר מען נישט נוצן (לייגט נישטָ טא22נעמען–ּפרט
דער „וועזּווויוס“).ָלק“ אַליווּוד“, „סּווואָ„הא

,23ווי“ַרקאַעטלעכע ווערטערביכער ( „הא
נעטישערָ פֿאַ נקודה ווי אַ) גיבן צו א24„דער אוצר“

קודשדיקע ווערטער, זיי זענען–נווַײז בַײ לשוןָא
בער נישט קיין טייל פֿונעם אויסלייג ! (מעָא

 מלוּפן) בלויז אייןַן אָשרַײבט „מקוים [ווערן]“ א
 מלוּפן :ַט אָשן שורש האִרט פֿון העברעיָווא

“).26ַק“ (מע שרַײבט אויך „צבּֿויא25„מנּווול
ן מיט „וו“ָס הייבן זיך אָ סך ווערבן וואַצו א

1. POTER... se débarrasser de/get rid of ;
2. KOLAMINIM לערליי ַא  ; 3. sg. ַקשלא  calamité/
trouble ; 4. désastre/disaster ; 5. connaisseur/
proficient ; 6. METUPL... encombré, chargé de/
burdened געוויינטלעך אינעם אויסדרוק : מטוּפל מיט קינדער;
7. REFUES remèdes/remedies ; 8. NEKUDES si-
gnes-voyelles dans l’alphabet hébreu/vowel
signs used with the Hebrew alphabet ;
9. KhIRIK-... 10 ;  “ִ„ י. BEHESKEM en accord avec/
in agreement with ; 11. ZGULE remède/
remedy ; 12. réussir/succeed ; 13. favorable ;
14. PATERN  15 ; ּפטור ווערן פֿון. [y] נגַדער קלא  ;
זן (ווינט)ָ בלא .16 ; 17. [i] נגַדער קלא  ; 18. réserves/
precautions; 19. TEYKEF 20 ; גלַײך. MAKEF „–“   ;
21. OSER interdit/forbidden ; 22. PRAT-... noms
propres/proper nouns ; 23. ווי :ַרקאַלּכסנדר האַא

רק, 1928ָיא–העברעאישער ווערטערבוך, ניו–ענגליש–דישִיי  ;
ך,ַדישער שּפראִוו : דער אוצר פֿון דער ייָנחום סטוטשקא .24

רק, 1950ָיא–ניו ; 25. MENUVL salaud/contemptible
person ; 26. TsVUYAK hypocrite ;

ב

(סוף זַײט ג)

1ווָווא–דער מלוּפן

נהייבערסָר אַ פֿא2הּכל– סךַא



;27אַײן–רטָ“ ווא– „צוַדער „י“ קען מען צוגעבן אָא
בער די מעגלעכקייטן זיי צוָלט זענען אָדעמא

גרענעצט, ווַײל דער „צו“ גייטַניוגירן באָקא
רטַרטן - איך וואַזונדער (למשל : צּווואַלט באָדעמא

 !ָלט מער נישטאָצו)... און קיין מלוּפן איז דעמא
  די קורצע ווערטער (ביז 4 אותיות) : געדענקט

ווּו, ווּוט ;2ַ אותיות : ווּו ; 3 אותיות : א
ל, ווּודו, ווּודעַווּום, דּויע, ווּוא4ָ אותיות : א

[=ווענטקע], ווּוטן, ווּונד, ווּונק, ווּוקס, מּוווי, ּפרּווו.
ר אייןַז עס ווערן גערעכנט פֿאַרשטייט זיך אַפֿא

אות  אי דער „וו“, אי דער „וי“ אי דער „יי“ אי
דער „ַײ“.

זַל נישט גלייבן אָ מאַ, מע וויל אַײך א28אַײ
ס איר לייגט עקסיסטירט באמת ?ָָרט וואָס וואָדא
ס נישטָט ווּו איר קענט געפֿינען די ווערטער וואָא

ָסרסטע ווערטערביכער : אויב דאַנגבאַאין די גא
רַײן איןַלף, קוקט אַן אַן מיט אָרט הייבט זיך אָווא

ך“,ַדישער שּפראִ„גרויסן ווערטערבוך פֿון דער יי
פֿישןַגראָרטאָדישן אִאויב נישט, זעט אין „יי

ס העלפֿט אויך נישט וועטָוועגווַײזער“ און אויב דא
סָמערן] : דאַנטיקע קלאַל [אין קאָ צאַאיר געפֿינען א

דישערִס זַײטל אינעם „אוצר פֿון דער ייָאיז דא

ָסז דאַווַײז אַ באַנטרעפֿן אָך“ ווּו איר וועט אַשּפרא
רט !ָ וואַ אָרט איז יאָווא

: דער ווערב „ווּוטן“ איז29גבַֿא–דרך
ר „שטימען“ [382].ַדיש פֿאִנער ייַמעריקאַא

לע ווערטער מיטַ רשימה פֿון אַווַײטער גייט א
רפֿעלן קייןַל נישט פֿא7ָ אותיות, קיינער זא

רַבּפונקטן פֿאָגעלעגנהייט צו קריגן די 50 צוגא
ל.ָ מאַלע אותיות מיט אַוועקלייגן אַא

זשע, אּוווּולעס, אּוווירסט,7ַ אותיות : אּוווא
לּווויום,ַאויסווּוקס, אויסּפרּווו, אויפֿווּוקס, א

ווּוסטן,ַקטּוווקע, באַנטווּורף, אַלטּוווקע, אַא
ווּורע [254],ַווּוסטע, בּויעכעס, בורזשּוי, בראַבא

ברילּויע [260], געדּויעט, געווּונען, געזשּויע,

כּוווקע [81],  דּוומוויר, דּויעסטו,ַגעּפרּוווט, דא
לּוווקע [221, 390],ַטּוווקע [576], וואַווא
זם, ווּוכערער [511],ִלּוווקע [502], ווּודויָווא

רע, ווּונדיקס,ַרן, ווּולגאַטע, ווּולגאַווּולגא
ווּוליק [121],ַווּונדיקע, ווּונדערט, ווּונדערן, זא

ָזּפּוווקע [684], לעווּולאַזשּויעסט, יּווועליר, לא
יּוווקע [112], מּווומענט [252],ַ[243], מא
ווּולעסַריש [515], סאָכווּוקס, נּווואָמנּווולים, נא

יּודָאריס[668], סּווועניר [312], סּוווערען [464], 
,גנּוווּורּפ ,ךעלעיּוּפ ,]985[ עקווּוָסאּפ ,]722[
,דנּוווַראֿפ ,טַײצווּורּפ ,סרעווּורּפ ,וטסווּורּפ
,ןסקּוווּוצ ,ֿןפרַאווּוצ ,ןטרַאווּוצ ,ןסקַאווּוצ ,ףרּווורָֿאפ
ּווועדַנאר ,]524[ לּווַואַראק ,ןעיּוַּפאק ,ןצריווּוצ
.]741[ סַקאווּוש ,]82[

כפֿרעגן,ָ סך לייענערס וועלן זיך נאַאויב א
 שּפעטערדיקערַקען געדרוקט ווערן אין א

 די רשימה פֿוןטעם–טעםבע פֿונעם ַאויסגא
ס זיי קומעןָווערטער מיט 5, 6 און 8 אותיות, ווא

שּפילערס.–בלַלע סקראַרק צו נוץ אַאויך שטא
שמעון נויבערג   

ג

מע וועט שרַײען. איין קנעּפלשּפילַז די מאַפֿילו וויסנדיק אַרעקל, א
ָל צאַנט אַלט אין זַײן האַהאַנגל באִ ייַ. א14ָד אום און גראהייסט

ל איז אום ציָרף טרעפֿן צי די צאַנדערער דאַקנעּפלעך און דער א
לעס.ָד. דער געווינער נעמט די קנעּפלעך און מע בַײט די ראָגרא

.16דלערָא–ּפָקאדער ָ אקַשלא–ָּפקא שּפילט מען אין 15 מטבעַמיט א
זויַרף טרעפֿן ווי אַ דריידל און מע דאַזוי ווי אַמע דרייט די מטבע א

ָס שטריקעלע וואַ שּפילט מען מיט א17בעטל– עטללן. ַזי וועט פֿא
ס שטריקעלע פֿון אייןָרום די הענט און נעמענדיק דאַמע וויקלט א

ס יעדעָרשיידענע פֿיגורן, וואַכט מען פֿאַקינד בַײם צווייטן מא
, די צווייטעבעטל–עטלמען : די ערשטע הייסט ָ נאַט אָפֿיגור הא

.קןָשטריקן זאדער ָ ארעשעטע, נעצל, שּפיזלעךך ָ, דערנאלעקעך
 מיטן לערנען,18 שייכותַבן אָס האָ אויך שּפילן וואָעס זענען דא

 חומש, אייןַ א20ַףּפי טרא–. מע עפֿנט על19שרסַאלמשל שּפילן אין 
נדערע די לינקע און מע ציילטַס אָקינד נעמט די רעכטע זַײט, דא

ס געפֿינט מערָשר“. דער וואַרט „אָס וואָ דאָל איז דאָוויפֿל מא
ַ א21רשּפילטןַשרס“ איז דער געווינער און קען געבן דעם פֿאַ„א

ל ּפעטש אין ּפלייצע.ָגעוויסע צא
23 בַײם שּפילן רופֿט מען אים שקרניק22לשעוועטַ קינד פֿאַווען א

ז ער וועט עסַאון מע שּפילט זיך נישט מיט אים ביז ער שווערט א
זוי :ַ גייט א24ן. איין קינדערשע שבֿועהָמער ניט טא

טן ברענען,ָקל בראַקל באַא
רןַּפנאָווער עס וועט א

.25דער וועט ליגן אין גיהנום
ז קינדער צעקריגן זיך בַײם שּפילן.ַל טרעפֿט זיך אָפֿט מאָא

ר די קליינעַווען זיי ווילן זיך איבערבעטן נעמען זיי זיך פֿא
ם :ַ גראַזאַגן אָפֿינגערלעך פֿון די רעכטע הענט און זא

,26רינגעלע, רינגעלע, רוגז
,28 געוועזן ברוגז27זעמער

רינגעלע, רינגעלע, ביק,
זעמער חבֿר צוריק.

רעמע זומערטעג שּפילט מען אין דרויסן. מע שּפילטַאין די ווא
,29 לויפֿעלעך אוןּפעלעךַכארשיידענע ווערסיעס פֿון ַזיך אין פֿא

, צום בַײשּפיל) ווּו מעלטַהייס און קא (ווי העלטעלעךַבאאין 
שּפילן, ווּו–ך, און אין מלחמהַלטענע זאַהאַ באַרף געפֿינען אַדא

 ביז30רשיידענע מלחמות, פֿון דוד און גליתַמע שּפילט אויס פֿא
ן.ָלעאָּפאַנא

– בעלבן זייערע אייגענע שּפילן. זיי שּפילן איןָמיידלעך הא
 שּפילּכלה–חתן. איין 32ּכלה–חתןדער אין ָ, א קיכנס, אין31הביתטעס

ַד, איין מיידל שטייט אין מיטן מיט אָ ראַכט אַזוי :  מע מאַגייט א
ּפ און מע זינגט :ָנץ אויפֿן קאַבלומענקרא

נץ,ַנץ, מיידעלע, טאַטא
נץ,ַקלט זיך דער קראָעס שא
שטערן,–רגןָקלט זיך דער מאָעס שא

 ּכלה ווערן,ַלד וועסטו אַבא
נץ.ַנץ, מיידעלע, טאַטא
ַשריבן אין אַנדערע זענען באַ סך אַ סך, אַט די שּפילן און אָא

מדרש“ פֿון יחיאל שטערן,–ּפרעכטיק ביכל : „חדר און בית
טעק.ָביבליא–ס איר קענט געפֿינען אין מעדעםָווא

14. impair et pair/odds and evens ; 15. MATBEYE pièce de monnaie/
coin ; 16. pile ou face/heads or tails ; 17. jeu de ficelle/string game ;
18. ShAYKhES ן מיט ָבן צו טאָהא  ; 19. AShERS ָםנאָּפרא–טיווַשן רעלאִפֿונעם העברעי

ס“)ָשר“ („ווער“, „וואַ„א  ; 20. AL-PI ... au hasard/at random ; 21. perdant/
loser ; 22. triche/cheats ; 23. ShEKERNIK ָסרט „שקר“, וואָשן וואִ פֿונעם העברעי

מיינט „ליגן“  ; 24. ShVUE serment/oath ; 25. GE(HE)NEM Enfer/Hell ;
26. ROYGES colère/anger ; 27. רקירצונג פֿון „זענען מיר“ ַפֿא  ; 28. BROYGES

faché/angry ; 29. jeux de chat/games of tag ; 30. DOVID ... GOLYAS ;
31. BALEBOSTES ménagères/house ; 32. KhOSN-KALE les mariés/bride
and groom.

(סוף פֿון זַײט א)

(סוף פֿון זַײט ב)

27. position initiale/initial ; 28. introduit des
questions rhétoriques qui anticipent des ob-
jections/introduce rhetorical questions
which anticipate objections ; 29. DEREKh-
AGEV à propos/by the way



פֿון רעכטס צו לינקס :

נץַרמעגנס, מַײן גאַ ; מַײן פֿא2ס לעבט אין געמויזעכץָא. גרינע חיה ווא

....  און גוטס

ּפיקָראַרגאַ) ; בא3רףָ מוילוואַב, איך … (ווי אָב. איך נישטער, איך גרא

קודש)–(לשון

קָ גלאַדער אָן אָ האַן אָס קען טאָג. דא

נים פֿון „אויב“ ציָניונקציע ; סינאָיׂשראל ; קא–ט אין ארץָלטע שטאַד. א

„ווען“

מעלעכקייטַל פֿון ּפאָ סימבאַה. קריכנדיקע חיה, א

טע פֿוןָבית מיטן נומערישן ווערט 50 ; די צווייטע נא–לףַו. אות פֿונעם א

מעַדער גא

לע חיות און עופֿות ; ווילדע חיהַשעפֿער פֿון אַרן באַצייכענונג פֿאַז. בא

ניקָ לעק האַט ליב אָס האָווא

ס פֿלייש איז טרייף ; נעם, איך גיב עס דירָח. חיה פֿון וועלכער דא

 הויזַר דער טיר פֿון אַרט פֿאָט. קליין א

כט הינטערןַ ; זי זינגט בַײ נא4גט נבֿואותָס זאָרצער פֿויגל וואַי. שווא

אויוון

ּפ :ָראַפֿון אויבן א

ן אייזל ; דער „ער“ פֿוןַדער אויף אָ פֿערד אַן אויף א1ָ. מע קען עס טא

דער ציג

ן שוועריקייטן2ָ. בהמות ; א

טובֿ–שער יוםִקס ; גוייָן אַ לייב צי שרַײען ווי א3ַ. ברומען ווי א

ל)ָזעלכע (איינצאַזוינע צי א4ַ. א

1חיים–רום בעליַקעסטלשּפיל : א

1. BALE-KhAIM , sg. חי–בעל  BAL-KhAI animal ; 2. marécage/swamp ; 3. taupe/mole ; 4. NEVUES prophéties/prophecies.

פֿייגעלע–5. זומער

וועגונגַטשע ; קליינע באַלטע קליאַן א6ַ. א

7. זי לייגט אייער ; זיי גיבן אונדז מילך

רענדיקט“ ; עסןַוועק“ צי „פֿאַּפ“, „אָראַס מיינט „אָנווערב ווא8ָ. קא

קודש)–(לשון

רצער פֿויגלַקציעס ; שוואַרקויפֿט אַרט ווּו מע קויפֿט און פֿא9ָ. א

(גרעסער ווי אין י.)
ד

נגען צו דערַאיך בין געגא

כןַ צו מא4ציע „מּכבי“ַניזאַרגאָא

ב איך זיךָסטיק. ווינטער האַגימנא
געגליטשט אויפֿן אַײז.

ס די מיידלעךָ : איין שּפיל וואהענעך

„Ú¯בן זיך געשּפילט הייסט  ָהא
‡Ï˜ÃÒ5מע צייכנט רעמלעך אויף ; 

ּפ, צוָדער ערד און מע שּפרינגט, הא

ּפ, צו דרַײ…ָּפ, צו צוויי, האָאיינס, הא

בן זיך אויך געשּפילטָדי מיידלעך הא

ט געציילט : איינס,ָזוי : איינע האַא

לעַנציק, און אַצוויי, דרַײ… ביז צווא
לטן. דער שּפיל הייסטַהאַבן זיך באָהא

ÚtÚÏ˘ ‡·ÃÚ·דער ָ א‡tÚÏ˘Ã
‡·Ã‡˜·.ַ

בן זיךָנגלעך האִ : די ייַאידא

סָ, דאÊÃÒÚÈËÂt‡געשּפילט מיט 

בןָס זיי האָ, ווא˘ÍÚÏÚ·ÚÂÂהייסט 
 קוּפע אוןַרפֿן אין אָצונויפֿגעווא

ך דערָרויסגעצויגן איינע נאַא

נדערער נישט רירנדיק דיַא
זויַבלַײבנדיקע שוועבעלעך, און א

נצטַבן געטאָביזן סוף.  די מיידלעך הא

 און זיך געשּפילט מיט˘È¯Ë˜ ַמיט א
ÛÈÈ¯6Æ ַא

(סוף פֿון זַײט א)

ט זיך אויך געשּפילטָהא’ : מהענעך

…¯ÀÔË˜‡,  אין À‡ÈÓÀ„‡אין 

סָט געשּפילט מיט וואָהא’ : מַאידא
ט געפֿונען ; שטריקלעך,ָמע הא

,8, בלעכעלעך7ּפודעלעך

זויַלץ איז געווען אַשטעקעלעך… א
רגלַײך מיטַּפרימיטיוו אין פֿא

הַײנטיקע שּפילן…

4. MAKABI club sportif juif/Jewish sports
club ; 5. marelle/hopscotch ; 6. cerceau/
hoop ; 7. boîtes en carton/boxes ; 8. boîtes
de conserve/tin cans.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ï

Ó

Ê

,מזלבן ָלט האָ שווערס און ּכדי איר זאַס קעסטלשּפיל איז אָדא
כן גרינגער.ַס וועלן עס מאָן דרַײ אותיות וואָגיבן מיר א



1כעַדי טשערעּפא

ַטרילוסא פֿון

רן קייןָדעם זומער בין איך געפֿא
ס איז ניטָן עקסקורסיע. דאַנד אויף אַגרינלא

ס איך ביןָל וואָס ערשטע מאָגעווען דא
ער איןִל פֿריָרקטיק. צוויי מאַאינעם א

דע,ַנאַל אין קאָר מאָ ּפאַסקע און אַלאַא
געוויינטלעך מיט די ברידער און קינדער.

ב איך געמוזטָ הא2זיקער נסיעהָאויף דער דא
, דעם אמת3 טעותַ א—ליין ַרן איינער אָפֿא

גט.ָגעזא
רקטיק ?ַד אינעם אִ ייַס טוט אָווא

קינג“ הייסטַקּפאַצירן אין די בערג, „באַשּפא
דן טועןִז ייַנק אַעס אויף ענגליש. דער געדא

לטערַזוי איז אפֿשר דער זעלביקער אַניט א
–דן זַײנען ניט ערדִז ייַליגן ווי די מיינונג א

רבעטערס.ַא
מיט מַײן ברודער פֿרעד (די איבעריקע

 מיר4מּפערןַנטלויפֿן ווען זיי הערן אונדז) אַא
גן זיי) וועגןָל, זאָלע מאַל (אָפֿט מאָזיך א

דןִדעם, צי מיר זַײנען די צפֿונדיקסטע יי
5, סַײדןָקע יאַאויף דער וועלט. אפֿשר טא

 אין6דישע קהילהִ ייַן אַראַס‘איז פֿא

1. tortue/tortoise ; 2. נגען“ַרויסגעגאַנט פֿון „אַריאַווא  ; 3. trébuché/stumbled ; 4. crapaud /toad ; 5.  רַ נאַא  ,ShOYTE רקירצט פֿון „שוטה“ַם פֿאַצוליב דעם גרא   ;
6. DROKhIM sing.דרך DEREKh chemin/path.

לטעַכע די אַז די טשערעּפאַא

כטלעך,ַרנאַ פֿא2ןַרויסגעגאַל אָ מאַאיז א

ּפקעלעךַ אויף די לא3מּפערטָאיז זי געשטא

רטןַּפ דעם האָראַמיטן שטיבעלע א

! “5 רופֿט „דו שויט‘4ּפוכעָ ראַא

 פֿירן אין נויט“6ט די דרכיםָא

זט זי הערןָ„איך ווייס“, לא

ר דעם טויט זע איך די שטערן !“ַבער פֿאָ„א

ָנאַמאָרישע ראַמאלעקט : ַאיבערגעזעצט פֿון רוימישן דיא

La tartaruga

Mentre una notte se n’annava a spasso
la vecchia tartaruga fece er passo
più lungo della gamba e cascò giù
con la casa vortata sott’insù.
Un rospo je strillò : “Scema che sei !
Queste so’ scappatelle che costano la pelle !”
“Lo sò” rispose lei,
“ma prima de mori vedo le stelle !”

(Trilussa)

‡ÂÂÀ‡ ËÂË ÒÃÈÈ �‚ ÔÈ‡ „‡ÏÈ¯Ãø „
‡ÀÚËÒ˜È„ÂØ Ùˆ È„ ¯Ú„±ÈÈ �ø ËÏÚÂÂ ¯Ú„ ÛÈÂ‡ Ô„

דער ערגעץ ווּו איןָרוועגיע, אָ, נאָמסאָטרא
בערָלץ... אַמּפערן זיך אַ, מיר א7סיביר. מילא

ליין, מוזַאויף דער נסיעה בין איך איינער א
ליין.ַמּפערן מיט זיך אַאיך זיך א

רן איןָסַײ ווי סַײ, בין איך געפֿא
ַנד און געבליבן דרַײ טעג אין אַגרינלא

ק. פֿוןַנאַ קליין שטעטל, אומאַטעל אין אָהא
רן דעםָרויפֿפֿאַרפֿט אַט מען געדאָנען האַדא

ן דעםַָרט ווּו מע הייבט אָרד ביזן אָפֿיא
בער ס‘איזָציר, עּפעס 35 מַײל. אַשּפא
נגען שלעכט.ַגעגא

רט,ָס אַײז איז דאָ, דאָס אַײז איז דאָ„דא
ס אַײז איז אומעטום.“ָדא

עט ס.ט.ָ דעם ּפא8(כ‘בעט מחילה
)9לערידזשַקא

מעלעכערַרן ּפאָ אַײז : מיר פֿא10 גוזמאַא
 אינעם11נשטויסנדיקָמעלעכער, זיך אַאון ּפא

בןָל. מיר האָ מאַאַײז ווידער און ווידער א
כט מַײל.ַרן מער ווי אָניט געקענט דורכפֿא

רט מעןַרַײן. וואַנו, צוריק אינעם שטעטל א
 ווינט פֿוןַפֿנדיק אויף אָּפ צוויי טעג, האָא

ָסזן דאָוועקבלאַל אָס זאָ, ווא12מיזרח–דרום
ד. איז איבערָ שאַרנישט. אָבער גאָאַײז, א

נדערַן אַנד, אפֿשר אין אַר אין גרינלאָ יאַא
געגנט.

3

1.  (TsOFN)  פֿון צפֿון le nord/north : le plus
septentrional/the northernmost ; 2. NESIE

voyage/trip ; 3. TOES erreur/mistake ; 4. nous
nous disputons/argue ; 5. à moins que/unless ;
6. KEHILE communauté/community ; 7. MEYLE

soit/anyhow ; 8. MEKhILE pardon ; 9. Samuel
Taylor Coleridge (1772-1834) poète anglais ;
10. GUZME grande quantité de/huge amount
of ; 11. heurtant /bumping into ; 12. DOREM-
MIZREKh sud-est/southeast ;

(סוף זַײט 4)

עט געבוירן אין 1871 אוןָליענישער ּפאַן איטאַלוסטרי, אַ סאָלבערטאַ אָרלאַם פֿון קאַגראַנאַא–ניםָ איז דער ּפסעוודאַטרילוסא

רןָלד געוואַ צַײטונג זַײנען באַרויסגעגעבן אין אַט טעגלעך אָס ער האָלעקט וואַרבן אין 1951. די לידער אויף רוימישן דיאָגעשטא

עזיע.ָרן זַײנען די וויכטיקסטע אייגנקייטן פֿון זַײן ּפאָפֿאַמעטא–טירישע סקיצן און חיותַלע קריטיק, סאַציאָרימט. מילדע סאַבא

ּפקלַײבָ“ קומט פֿונעם אַרוגאַרטאַ טאַס ליד „לאָכן. דאַשע שּפראִּפעיָּלע אייראַס לידער זַײנען איבערגעזעצט אויף אַטרילוסא

ס שטומע בוך“ (1935).ָ„דא

קציעַַַבריוו אין רעדא

דישִפֿונגען אין ייַנַײע שא

וצ ןעמוקעגָנא זיא ָסאוו הׂשעמַ א ָּפא רימ ןקורד ָטא ! סרענעייל ערעזדנוא ןֿופ ווירב ןעמוַקאב וצ היחמַ א ַרֿאפ ָסאוו

...עמעט רעשיָטאזקע ַןא ָראג טימ ,)סטעסושַטאַסאמ( עקירעַמא ןֿופ — טַײוו ָראג ןֿופ עיצַקאדער רעד
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ב איך געּפרּוווטָט דער גרויסער עקסקורסיע האָט אָנשטאָא
ק.ַקאַשיף קיין סא–רן אויף דער טוריסטןָ קלענערע און געפֿאַכן אַמא
ך צוויי טעג איינערָנגעהויבן צו רעגענען און נאָט אָבער ס‘האָא
ב איך געשריגן „גענוג“ און זיךָ הא13ליין אינעם געצעלטַא

נד,ַר אין גרינלאָ יאַאומגעקערט. כ‘בין שוין גענוג משוגע. איבער א
ליין.ַר זיכער ניט איינער אָנא

רטָּפאָעראַא–ק, דעם הויּפטַנגערלוסואַנו, בין איך שוין אין קא
 שיף,ַרן מיט אָנד (אונטער וועגנס בין איך געפֿאַפֿון גרינלא

ר קורצעָ ּפאַכט אַּפטער און געמאָן און העליקאַּפלאָעראַא
רףַ געצעלט). כ‘דאַר ניט איבערגענעכטיקט אין אָעקסקורסיעס, נא

ַל אָר איין מאָהיים (נאַן אַּפלאָעראַרטן עטלעכע טעג אויפֿן אַ וואָדא
צירן,ַ ביסל שּפאַטן). אַראייניקטע שטאַדע און די פֿאַנאַך קיין קאָווא

 סך זיצן, עסן און לייענען.ַא
–“14בזיקַמענדירט די „לאָט מיר רעקאָלערער הא–דישִמַײן יי

כגעפֿרעגט בַײ איםָב זיך נאָ (כ‘הא15ווערַווער ּפאַביכער, פֿון כא
ס זַײנען לַײכט, קליין און גרינג). די מעׂשיות זַײנעןָוועגן ביכער ווא

ט קייןַבן מיר ניט געהאָרן האָיא–זייער שיין ; אין מַײנע קינדער
נץ קענטלעך. איןַ סך סצענעס זעען אויס גאַבער אָרויטן הונט, א

ַן פַֿײנער, אַ דווקא אָטעל איז דאָהא–רטָּפאָעראַט דעם קליינעם אָא
נטןַן עלעגאַ פַֿײנעם, אַרט בַײ אָן. זיץ איך דאַראָנטער רעסטאַעלעגא

ליין, קען מען לייענען בַײם עסן. לייען איךַז מען איז אַרמעס. אַווא
בזיק“.ַמַײן „לא

ַרלט פֿאָצאַן באַ פֿרוי בַײם טיש, בעת איר מאַרבַײ אַגייט פֿא
ַג אויף אָ זאַבזיק“ און גיט אַלצַײט. דערזעט זי דעם „לאָזייער מא

דיש בוך !ִ ייַדיש ! אִ יי—קול : 

לב אויף ענגליש. דיַ איך הא16מלַ יעס..., שטאָ ?  הע ? אַ הא—
ר קייןָב איך ּכמעט ניט גערעדט אויף גאָנגענע צען טעג האַרגאַפֿא

כט איך :  ווי קען זַײן ? אויב איך ביןַכטן טראַבער טראָך. אַשּפרא
ל איך זיךָד אויף דער וועלט, מיט וועמען זאִדער צפֿונדיקסטער יי

דיש ?ִריכטן רעדן יי
נד ? פֿרעג איך זי.ַד אין גרינלאִ ייַס טוט אָ ווא—
הער ?ַנען קומט איר אַגט זי. פֿון וואָצירן, זאַ שּפא—
טן. און איר ?ַראייניקטע שטאַטשוסעטס, אין די פֿאַסאַ פֿון מא—
גט זי.ָ פֿון יׂשראל, זא—

דיש,ִגן אויף ייָך עּפעס צו זאָכטן נאַאיידער איך קען אויסטרא
ז זיי מוזן אויף גיךַנט און רופֿט אויס אַן מיט דער האַכט איר מאַמא

וועק.ַלד אַן פֿליט באַּפלאָעראַהיים, דער אַרן פֿלי אַגרייטן זיך פֿא
.קעוַוא ןענַײז ייז ןוא ! ָראי טוגַ א ...טנוזעג טָרֿאפ ...טנוזעג טַײז — 

נצערַגט : גייט ווּו איר ווילט אויף דער גאָזוי ווי מע זאַּפונקט א
 סוףַדיש. און אִס קען רעדן ייָוועלט, וועט איר געפֿינען עמעצן ווא

דן.ִצום גערייד פֿון די צפֿונדיקסטע יי
 : זומערצַײט17קשיא–ץָ קלאַגע, אַ לעצטע פֿראַב אָבער איך האָא

ר ניט זען קייןָרקטיק, פֿון מַײ ביז סוף יולי קען מען גאַאינעם א
מער געפֿינטָּפגערעדט פֿון דרַײ. איז טאָפֿילו ניט איינעם, אַשטערן, א

ד צוִ ייַזאַס טוט אָ פֿרומער דער צפֿונדיקסטער, וואַד אִ ייַזיך א
סָלט דאָשליסן בַײ זיך ווען דער שבת ענדיקט זיך ? איך וואַבא

לדשטייןָבעריש גאלט וויסן.ָרק געוואַשטא

רבעטער איןַדישע אִרטיי „בונד פֿון ייַּפא
לָ סימבאַנד, ּפוילן און ליטע“ איז אַרוסלא

ון ּפא לערַציאָליטישער און סאָפֿ
סט זיך דווקא גוטַגרעסיווקייט, און ּפאָּפרא

קס“. דיַגריף פֿון „ּפאַצו צום נַײעם בא
לעַמיטגלידער פֿון „בונד“ זענען געווען אויף א

רפֿט קעמפֿן קעגןַט געדאָנטן ווּו מע האָפֿרא
ר מענטשנרעכט.ַדי אונטערדריקערס און פֿא

רטָ ווא27 בּכבֿודיקַר אָז ס‘איז גאַהייסט עס א
רזיכערןַיעקט פֿון פֿאָ בּכבֿודיקן ּפראַזאַר אַפֿא

לע בירגער.ַלע גלַײכהייט פֿון אַציאָדי סא
ס וועט מיט דער צַײטַדישע גאִדי יי

ן אויסדרוק, „ברית“ַר אַס פֿאָשליסן וואַבא
בער מעָסט צום בעסטן, אַדער „בונד“, ּפאָא

נעלסטעָדיציאַז די טראַכטן אַקען שוין טרא
סָדישיסטן וועלן אויסקלַײבן „ברית“, וואִיי

גערוך,–שמעקט מיט געטלעכקייט און מיט ּתנך

נערןָלוציאָרברענטסטע רעוואַז די פֿאַאון א
ננעמען „בונד“.ָוועלן בעסער א

רטן ביז דיַנג וואַרפֿט לאַט געדאָמע הא
בןָמענט האַרלאַס זיצן אין ּפאָטן וואַדעּפוטא

נצן ניטַס געזעץ. ס‘איז אין גאָנגענומען דאָא
רקן קעגנשטעלַגעווען זיכער, מחמת דעם שטא

טן, און אויך דעםַ רעכטע דעּפוטא28 רובַֿפֿון א
נהייבָ טייל לינקע. אַ פֿון א29כן התלהבֿותַשווא

בן הונדערט טויזנט מענטשןָר האָיא
יעקט. דערָניפֿעסטירט קעגן דעם ּפראַמא
ציע איז געוועןַנסטראָ פֿון דער דעמאָטאָמא

בן זיך געוויזןָבער עס האָשוץ“, א–„משּפחה
31נטן ּכלערליי סימניםַנסטראָ די דעמא30מצד

ביע.ָפֿאָמאָפֿון ווילדער הא
בןָיעקט האָרן פֿונעם ּפראָטאַדי איניציא

רשיידענע ענדערונגעןַרַײנפֿירן פֿאַרפֿט אַגעדא
ָסריגינעלן טעקסט און הַײנט זעט דאָאינעם א
זוי אויס : צוויי מענטשן פֿון זעלביקןַגעזעץ א

מען וועלן מעגןַס וווינען צוזאָגעשלעכט ווא
ס וועט זיי דערלויבןָך וואַּפמאָן אַשליסן א

ַרמעגנס ווי בַײ אַצונויפֿצולייגן זייערע פֿא
לק ; קיין קינדער וועלןָרפֿאָנעלן ּפאָדיציאַטרא

בער זיי וועלןָּפטירן, אָדאַזיי נישט קענען א
לן די שטַײערן בשוּתפֿות, און איןָצאַמעגן בא

לן ווּו מע רעכנטַטיווע פֿאַדמיניסטראַלע אַא
ןַ ווי למשל ווען א— 32זוג–זיך מיטן בן

ל אים שיקןָנגעשטעלטער וויל נישט, מע זאָא
—ריז ַן ווען זַײן ווַײב וווינט אין ּפאָאין ליא

זוג–וועט מען זיך איצט רעכענען מיטן בן
פֿונעם זעלביקן געשלעכט.

טָ גרויסער טראַקע אַס איז טאָט דאָאון א
לעַן אמתער גלַײכהייט פֿון אַרויס צו אָפֿא

בירגער.

(סוף פֿון זַײט 1)
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13. tente/tent ; 14. ווערַרק 1935 פֿון כאָיא–, ניובזיקַ קלוג הינטעלע, לאַמעׂשיות וועגן א

.15 ; ּפאווער וועלעןָנען, נאַמאָנים פֿון גרשון אַײנבינדער (1964-1900), שרַײבער פֿון ראָּפסעוודא

bégaie/stammer ; 17. KLOTs-KAShE question sans .16 ;און קינדערביכער 
réponse/question without an answer.

(סוף פֿון זַײט 3)

27. BEKOVEDIK honorable ; 28. ROV majorité/
majority ; 29. HISLAYVES גַײסטערונגַ בא ; 30. MITsAD

.SIMONIM signes/signs, sing .31 ; פֿון דער זַײט פֿון
SIMEN ; 32. BEN-ZUG conjoint/spouse.

רבעט :ַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא

ן, ברוניד,ַניק, בערטראַאליעזר, א
לדע, זשיל, יצחק, מרים,ָגא

, רוביַליאַטאַנא


