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 סךַגט אָנגעזאָט מען אונדז אָ הא2זיקע בׂשורהָדי דא
נקרַײך מיטַנץ פֿראַער  : „דעם 11טן אויגוסט וועט גאִפֿרי

ווּונדערןַ אויפֿהייבן די אויגן צום הימל ּכדי צו בא3התּפעלות
מענטרעףַ צוזאַקל פֿון אַנדיעזן סּפעקטאַדעם ּפרעכטיקן, גרא

בןָ אויפֿן אויסערגעוויינטלעכן געשעעניש הא.“4פֿון דער זון מיט דער לבֿנה
ריז ווּו מע וועט זען דיַסן צו בלַײבן אין ּפאָשלאַמיר מיט די חבֿרים בא

צענט.ָס הייסט 99,4 ּפראָ פֿולע, דאַחמה ּכמעט א–ליקוי
לקנדיקערָ וואַג. אין דער פֿרי איז דער וועטער זייער אָט איז דער טאָא

ַמענטרעף. מיר גיבן אַאון ביסלעכווַײז קומט די צַײט פֿון דעם הימלשן צוזא
רן מירָ פֿא5רשטעלן די זון. פֿונדעסטוועגןַלקנס פֿאָקוק אויפֿן הימל. די ווא

פֿט אוןַ ווילעט“ ווּו ס'געפֿינט זיך דער מוזיי פֿון וויסנשאַרק דע לאַאין „ּפא
רעלֿטפַאשנסיוו יד סָאוו ֿןפערֿטפיונוצ יד ןֿופ רענייא רָֿאפ טמוק טרָאד אינדוסטריע.

.זיַראּפ ןיא טריזיַנאגָרא ןָבאה
 איז אונדז ענג ווי הערינגָאין מעטרא

לע מיט אייןַרן אָ. מיר פֿא6סַ פֿאַאין א
רויס פֿוןַציל : זיך ווּונדערן. מיר גייען א

8 אויפֿגערודערטע7 מחנהַ ווי אָמעטרא

. אויפֿן וועג קריגט מען9שקעסַמורא
סּפעציעלע ברילן ּכדי צו קוקן אויף דער

ט איז דערָ. א10ן סּכנהָחמה א–ליקוי
 סךַ אָץ. ס'איז שוין דאַּפלא–צונויפֿטרעף

ָךלקן זענען נאָקעגן דער זון. די וואַס זיצן אָ מענטשן, ווא11אויפֿגעלייגטע
 טייל פֿון דער זוןַז אַפֿענונג. ּפלוצלינג זעט מען אָרט מיט האַ. מע וואָלץ דאַא

לטן הינטער דער לבֿנה. דער וועטער ווערט בעסער אוןַהאַט זיך שוין באָהא
ַ א12לקנט זיך ווידער, שרַײט דער עולםָרוואַבעסער. ווען דער הימל פֿא

14 הילכיקןַ אין א13נדלט זיךַרוואַס פֿאָלדיק געשריי : „אּוּוּוּו...“ וואַגעווא

רטעַנג דערוואַן די לאָ…“ ווען די זון שַײנט ווידער אויף. ס'קומט אַאַַאאַ„א
ג.ָלט צו אין מיטן טאַכט פֿאַרפֿינצטערט זיך, די נאַ. דער הימל פֿא15רגע

,17לע זַײנען נתּפעלַ ליכט. א16דנע, משונהדיקָך, מאַ שוואַר אָס'בלַײבט נא
ר איינס,ָציעס. נאָ שּפירן די עמא18ווּונדערונג. מע קען ממשַּפט פֿון באַרכאַפֿא

רעדיוו טרעוו דַלאב .טונימ ַײרד יוו רעמ טשינ טרעיוד טַכאנ ידצוויי, דרַײ… 
.ןטַײז עַלא ןיא ךיז טייגעצ םלוע רעד .רִעיֿרפ יוו טרעוו טלעוו יד .קיטכיל

 נישט.1חמה“ געפֿינט מען אין ּתנך–רט „ליקויָס וואָדא
ָטט האָס גאָ, ווא2ז מע רעדט וועגן די צען מּכותַבער אָא

. מע קען4, איז איינע פֿון זיי חושך3געשיקט אויף מצרים
חמה !– ליקויַקע געווען אַס איז טאָז דאַכטן, אַטרא

 עטלעכע ספֿערן6שטייט פֿוןַז דער הימל באַגט מען אָ זא5אינעם מדרש
, די שטערן8. אויף זיי זענען אויסגעשטעלט די זון, די לבֿנה7דער געוועלבןָא

רומגערינגלט מיטַ דיסק אַשרַײבט די ערד ווי אַנעטן. מע באַאון די ּפלא
נעס. דיָלאָדער אויף זיבן קאָדער אויף צוועלף אָסער און שטייענדיק אַווא

10 פֿון די בני יׂשראל9ליזירן די צוועלף שבֿטיםָנעס סימבאָלאָצוועלף קא

לעַ. א11ר די זַײלן פֿון חכמהָנעס שטעלן מיט זיך פֿאָלאָאון די זיבן קא
סער אויף די בערג, די בערגַס וואָסער, דאַנעס שטייען אויפֿן וואָלאָקא

ןֿפיוא טניוו רעדאויפֿן ווינט, 
ןיא זיא םערוטש רעד ןוא םערוטש
.21םלוע–לש–ונובר םענֿופ טנעה יד
.שרדמ ןיא טייטש יוַזא

דןִבן זיך ייָ הא13פֿונדעסטוועגן
מיעָנאָסטראַרנומען מיט אַאויך פֿא

. צום בַײשּפיל,14פֿטַ וויסנשאַווי א
ָטרהונדערט האָאין 12טן יא

ניע אבֿרהם בןַגעלעבט אין שּפא
ַ. ער איז געווען א15חייא
טיקער אוןַטעמאַ מאַף,  אָסאָפֿילא

ט געשריבןָם. ער האָנאָסטראַן אַא
פֿטלעכע ווערק אילו-ַוויסנשא

סטרירט מיט זַײנע אייגענע
צייכענונגען. איין טעקסט פֿון זַײן

“. ער16ווערק הייסט „צורת הארץ
רן מיטָס בוך איז געדרוקט געוואָש. דאִאיז געשריבן אויף העברעי

זל (שווַײץ).ַטַײן אין 1546 אין באַדערקלערונגען אויף לא
1. TANAKh la Bible hébraïque/the Hebrew Bible ; 2. MAKES plaies/
plagues ; 3. MITsRAIM Egypte/Egypt ; 4. KhOYShEKh tenèbres/dark-
ness ; 5. MEDRESh Midrach/Midrash : ןזיב ןבירשעג ,ךנּת ןרעביא ןרַאטנעמָאק

;  .ןעלַבֿאפ ןוא סעדנעגעל לייט ןטסרעמ םוצ ןַײַרא ןעמענ ָסאוו ,טרעדנוהרָאי ןט01
6. est constitué de/consists of ; 7. voûtes/vaults ; 8. LEVONE lune/
moon ; 9. ShVOTIM (sing. ShEYVET) tribus /Tribes ; 10. BNEY-YISROEL les
enfants d’Israël/Children of Israel ; 11. ... KhOKhME repré-sente les
piliers de la Sagesse/ represents the pillars of Wisdom ;
12. REBOYNE ShEL OYLEM Maître de l’Univers/the Master of Univers ;
13. néanmoins/nevertheless ; 14. science ; 15. AVROM BEN KhIYE ; 16. TsU-
RES HOORETs la Forme de la Terre/Form of the Earth ; 17. Bâle/Basel.

‰ÓÁ
ÈÈ Å·�Ô„

1. LIKE-KhAME eclipse ; 2. PSURE nouvelle/news ; 3. HISPAYLES

enthousiasme/enthusiasm ; 4. LEVONE lune/moon ; 5.néanmoins/
nevertheless ; 6. expr.: serrés comme des sardines/squeezed in like
sardines ; 7. MAKhNE horde/multitude ; 8. excités/excited ; 9. fourmis/
ants ; 10. SAKONE danger ; 11. de bonne humeur/cheerful ; 12. OYLEM

foule/crowd ; 13. se transforme/turns into ; 14. retentissant/resound-
ing ; 15. REGE moment ; 16. MEShUNEDIK étrange/strange, eerie ;
17. NISPOEL enthousiaste/elated ; 18. MAMESh réellement/actually.

–

ניק ּפריםַ : אָטאָפֿא
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–רום דרַײ פֿרויעןַ טריּפטיק, אַער פֿילם איז געבויט ווי א

רזונקענערַ פֿאַלטן, דרַײ לעבן געבליבענע פֿון אַגעשטא

–מעַס זייער מאָדן וואִ יי5שּכנזישעַ, די וועלט פֿון די א4וועלט

7בן איבערגעלעבט די מלחמהָדיש. זיי האִ איז געווען יי6לשון

 אינעם חורבן. די9 זייערע זענען אומגעקומען8בער די משּפחותָא

בער דערָרן, אָלט געוואַנגען, זיי זענען שוין אַרגאַרן זענען פֿאָיא

רצן.ַנדענק און דער טרויער בלַײבן אין האָא

 וווינט אין10רבֿקה

רטָיׂשראל. זי פֿא–ארץ

 גרוּפע קייןַמיט א

אוישוויץ ווּו אירע

מע אוןַמא–טעַטא

שוועסטער זענען

. זי11רןָגעהרגעט געווא

צעקריגט זיך מיט איר

רפֿט אירַס וואָן, וואַמא

ס וווינטָ : „דו ביסט שטענדיק טרויעריק !“. רעזשין, ווא12ָרפֿא

דן פֿוןִלטן ייַן אַריז, נעמט אויף בַײ זיך אין דער היים אַאין ּפא

ל ניטָר מע וועט קיין מאָטע, נאַז ער איז איר טאַגט אָליטע. ער זא

רט פֿוןָר, פֿאָ פֿרוי פֿון 85 יאַ, אַס איז אמת. וועראָוויסן, אויב דא

זעצט.ַט זיך באָיׂשראל, ווּו די קוזינע אירע הא–נד קיין ארץַרוסלא

דן, וועט מען רעדןִנד פֿון ייַז אין יׂשראל, דעם לאַזי מיינט א

רשטייןַנדערש. קיינער קען זי ניט פֿאַר אָבער גאָדיש. ס'איז אִיי

רלוירן.ַנצן פֿאַדיש און זי פֿילט זיך אין גאִווען זי ּפרּוווט רעדן יי

ָרדן, נאִ קיין ייָ, זענען ניטא13נטוישטַגט זי אָיׂשראל, זא–אין ארץ

.14יׂשראלים

רשיידענע לענדער, דרַײַרשיידענע פֿרויען, דרַײ פֿאַדרַײ פֿא

געדיע, די זעלבעַבער די זעלבע טראָ, א2רשיידענע גורלותַפֿא

מקייט, דער זעלבער טרויער.ַאיינזא

פֿט און געפֿיל פֿילמירט עמנואל פֿינקיעל די דרַײַמיט ליבשא

ס לעבןָ, אויף וועלכע דא15ט ליב זייערע ּפנימערָפֿרויען. ער הא

ָקינא

„רַײזעס“
1 פֿילם פֿון עמנואל פֿינקיעלַא

זעט“ַ קרואַק סיר לאַם זשאַדאַך זַײן קורצפֿילם „מאָנא

ט עמנואל פֿינקיעלָרויס אין 1997, האַס איז אָווא

 שיינעם, רירנדיקן פֿילם וועגןַרעזשיסירט זייער א

בן איבערגעלעבט דעםָס האָ פֿון יענע ווא2דעם גורל

.3חורבן

ד

רענטען)ָ (אסּתר גאַווערא

רַדיש ? פֿאִטור אויף ייַלע ליטעראַעקסּפערימענטא
 גרויסערַג און אָלאָ פֿילאַס נישט ? שמעון נויבערג, אָווא

ך,ַן מיט שּפראָט צו טאָס האָלץ וואַבער פֿון אָליבהא
—ס ָרטיקל, וואַט צוגעשיקט דעם ווַײטערדיקן אָהא

נטןַלאַ וועט ער אפֿשר אויפֿוועקן נַײע טא—ווער ווייס ? 
ס קענען נישטָר די וואַבַײ אונדזערע לייענערס. פֿא

ַטור גיבן מיר צו אַנצייזישע ליטעראַזוי גוט די פֿראַא
ר דערקלערונגען>ָּפא

ט זיך צונויפֿגעקליבןָריז האַרן אין ּפאָאין די 60ער יא
“ . זייערָמען „אוליּפאָ גרוּפע שרַײבערס אונטערן נאַא

נַײעןַ איז געווען אויסצוזוכן מיטלען אויף צו בא2ציל
בן זיי געניצטָ הא4. דער עיקר3פֿונגַרישע שאַדי ליטערא

שּפילעוודיקע טעכניקן און זיך געשטעלט
“, ווי צום בַײשּפיל שרַײבן5מונגעןַליסטישע „צאַרמאָפֿא
ַ, נעמען א7 אות6שטימטןַ באַ טעקסט נישט ניצנדיק אַא

 לויטן8רישן טעקסט און בַײטן ווערטער ּכסדרַליטערא
10רפֿלעכטןַ, נעמען צוויי טעקסטן און זיי פֿא9זעלבן ּכלל

...11"ווַמען, אאַצוזא
וועגונג איז געוועןַ פֿון דער בא12איין מיטגליד

נצייזישערַרימטער פֿראַ, דער בא13רזש ּפערעקָזשא
ס איזָשּפילער. ווא–לער ווערטערַשרַײבער און געניא

 ווַײטערַז ער איז געווען אַנט איז אַקאַווייניקער בא
דישערִסיקער פֿון דער ייַ פֿון י. ל. ּפרץ, דער קלא14קרוֿב

 בוךַפֿונגען איז אַטור. איינע פֿון ּפערעקס שאַליטערא
ןָן אַמאָנצער ראַ גאַ“, א15רשווינדונגַמיטן טיטל „די פֿא

פֿטסטער אין דערָס איז דער אָ“, וואEדעם אות „
זַמערקן אַ, מע קען בא16גבַֿך. (אַנצייזישער שּפראַפֿרא

לטָט אויך נישט קיין „ע“, וואָדישער טיטל האִדער יי
דיש...)ִ אויף יי17ן די זעלבע קונץָּפטאָעמעצער געקענט א

ַרקערט און געשריבן אַן פֿאָט ער געטאָשּפעטער הא
לעַ“ ווּו א18ס הייסט „די צוריקגעקומענעָבוך ווא

פֿן און דער איינציקערַּפגעשאָלן זַײנען אַקאָנדערע וואַא
“.Eס בלַײבט איז „ָווא

ט מען געניצט איינעָנטקעגן האַ אָאינעם ליד דא
נצייזישַס זי הייסט אויף פֿראָטעכניקן, ווא–ָפֿון די אוליּפא

7„S ונעם א19: דער מחבר “+ ָטרטיקל האַ פֿ
20טןָרטראַנטיוו און אים פֿאַרויסגענומען יעדן סובסטאַא

ך אים אינעםָס קומט נאָנטיוו וואַמיטן 7טן סובסטא
רויס !ַס סע קומט אָר, וואָווערטערבוך. זעט נא

1. Oulipo : Ouvroir de littérature potentielle/French literary movement, abbr.
of “Workshop of potential literature” ; 2. but/aim ; 3. création ; 4. ... IKER

surtout/most of all ; 5. contraintes/constraints ; 6. déterminé/particular, given;
7. OS lettre de l’alphabet/letter of the alphabet ; 8. KESEYDER toujours/always;
9. KLAL règle, loi/rule, law ; 10. entremêler/weave ; 11. זוי ווַײטער ַאון א  ; 12. me-
mbre/member ; 13. Georges Perec (1936 - 1982) ; 14. KOREV parent/relative;
15. “La Disparition”/translated into English as “A Void” ; 16. AGEV d’ailleurs/
by the way ; 17. réussir le même tour/pull off the same trick ; 18. “Les
Revenentes” ; 19. MEKhABER auteur/author ; 20. remplacé/replaced.

1ָאוליּפא

א
ט

ענ
מ

ערי
ּפ
ס

ק
ע

ַ
ע
ל

נהייבערסָר אַפֿא

1. “Voyages” d’/of Emmanuel Finkiel ; 2. GOYRL, pl. GOYROLES

destin/fate ; 3. KhURBN Shoah ; 4. un monde englouti/a van-
ished world ; 5. AShKENAZIShE ; 6. MAMELOShN ; 7. MILKhOME

guerre/war ; 8. MIShPOKhES familles/families ; 9. péris/were
killed ; 10. RIVKE ; 11. GEHARGET ... ont été assassinés/were
killed ; 12. רפֿןַרוואָפֿא  reprocher/to reproach ; 13. déçu/disap-
pointed ; 14. YISROELIM ; 15. PENEMER, sing. PONEM visage/face ;
16. sensible/sensitive ; 17. BEYS-OYLEM cimetière/cemetery ;
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א
ער

ט
לי

ַ
ף יי

אוי
טור 

ִ
ש

ר קענערסַפֿאדי
ליָּפאַווא

 ניגוןַא

ל געוועזןָ מאַ א3 קבצןַאיז א

ט זיך קריגןָר מיט גאָפֿלעגט ער נא

פֿןָט מיט אים געטראָווּונדער איבער ווּונדער הא

 מין ניגוןַזאַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

סןָט פֿון ניגון זיך ווַײן געגאָהא

ך זוּפ געשלונגעןָט ער זוּפ נאָהא

פֿןָט מיט אים געטראָווּונדער איבער ווּונדער הא

זוי געזונגעןַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

4ד און ס‘גיסט זיך מתיקותִזינגט דער יי

זש פֿון פֿרייד געשּפרונגעןַאיז ער א

פֿןָט מיט אים געטראָווּונדער איבער ווּונדער הא

זוי געזונגעןַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

5 ניוועצפֿעלדַא

 געוועזן7ליערַ מאַ א6ַןמא– קבֿרותַאיז א

טקעס זיך קריגןַר מיט גאָפֿלעגט ער נא

פֿןָט מיט אים געטראָווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ הא

 מינוס ניוועצפֿעלדַזאַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

סןָ געגא8ט פֿון ניוועצפֿעלד זיך ווַײסבוךָהא

ך זיווג געשלונגעןָ נא9ט ער זיווגָהא

פֿןָט מיט אים געטראָווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ הא

זוי געזונגעןַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

11דלעןָ און ס‘גיסן זיך נא10חודִזינגט דער יי

 געשּפרונגען12זש פֿון פֿרַײליידיקייטַאיז ער א

פֿןָט מיט אים געטראָווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ הא

זוי געזונגעןַט אָט געזונגען אָווען ער הא

ַםם באַטשיריבים בא

1. Georges Perec חוסִבער געשּפיגלט אין דעם ייָט זיך אָשטשער צד, זי האָמאַקט מיט דעם זאַנטאָט ווינציק קאַט געהאָ ּפלימעניק. די משּפחה האַוו איז געווען י. ל. ּפרצעס אָרטאַזַײן זיידע אין לובא

2. BIGVALD לדַמיט גווא  ; 3. KABTsN ןַרעמאָא  ; 4. MESIKES  רבעטס ַאַ נישט באַ פֿעלד אַ א .5 ; זיסקייט ; 6. KVORES-... fossoyeur/gravedigger ; 7. peintre en bâtiment/
house painter ; 8. Livre blanc/White Paper ; 9. ZIVEG union, couple/match, marriage ; 10. YIKhED ןַ מאַ פֿרוי מיט אַליין זַײן פֿון אַס אָגריף : דאַרעליגיעזער בא

ל ָ מערצאַ זַײן אָרף דאַגיק פֿונעם טעקסט דאָצוליב דער אינעווייניקסטער לא  .11  ; 12. célibat/bachelorhood.

לי…ָּפאַז מע זעט שוין וואַלע (פֿריילעך) זינגען !… אַמיר אָלא

נצייזישערַער ּפרץ פֿון דער פֿרא

רויסַ מע רעדט אים א—טור ַליטערא

ל ביידע ּפרצןָ מע זא1„ּפערעק“

 איז געווען פֿון די—רמישן ַחלילה נישט פֿא

נטסטע מיטגלידער פֿוןַקאַערשטע און בא

“…ָ„אוליּפא

דישִלט מען אויף ייָ“ וואָדעם „אוליּפא

לי“ָּפאַנרופֿן „וואָרפֿט אַמסּתמא געדא

טענציעלערָּפאר ַט פֿאַרשטאַווא(= 

ס דערָטור). און צווישן די טעכניקן וואַטעראלי

נַײעןַנטוויקלט אויף צו באַט אָלי“ האָּפאַ„ווא

מעַכט זיך, די סאַסישע טעקסטן איז, דאַקלא

ַןליבטע „ס + 7“ (מע קען אויך נעמען אַבא

רשטייט זיך)…ַ פֿא—ל ָנדער צאַא

זוינס ּפרובירט אויףַט זיכער שוין אָאיר הא

סָדער אויף וואָנצייזיש, אויף ענגליש אַפֿרא

ך עס איז אַײך ליב : מע נעמטַ שּפראַר אַפֿא

רבַײט יעדערַדעם טעקסט און מע פֿא

סָנטיוו וואַנטיוו מיטן זיבעטן סובסטאַסובסטא

ס אויךָך אים אין ווערטערבוך (מע קען דאָנא

 מיט ווערבן, ווי—רשטייט זיך ַ פֿא—כן ַמא

"וו).ַלמשל „וו + 7“ אא

ס מע קעןָ טעקסט, וואַמיט דעם קריגט א

ַר אָאים אפֿשר שוין אויף אויסנווייניק, גא

פֿריש ּפנים און ווערט צוריק פֿול מיט

שונגען…ַאיבעררא

ָדיש איז נישטאִז אויף ייַוועט איר טענהן א

ס מע קען זיי שוין צו גוט, מעָקיין טעקסטן, ווא

 !ָ ? ס'איז דא2לדַנַײען בגוואַרפֿן באַל זיי דאָזא

ַזאַבער נעמט למשל אָאפֿשר נישט קיין סך… א

כט אים „ס + 7“ַ מא— ניגון“ ַ „א—לקסליד ָפֿא

–דישִ(איך נוץ דערצו אוריאל ווַײנרַײכס יי

ל דערָס מאָענגליש ווערטערבוך), ווערט דא

גיש.ַטעקסט אי נַײ, אי טיף, אי טרא

ד

קערעּפ שזָראשז

שמעון נויבערג
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רבעטערס פֿון דעם נומער :ַמיטא

ַא
יק

נ

ַא לּכסנדר

ניד
רו
ב זשיל

יצחק

ובי
ר

ַליאַטאַנא

גא ָ
לדע

נען אים אין זַײןָרפֿע שּפורן. זיי דערמאַזט טיפֿע, שאָט איבערגעלאָהא

ט אויךָרן אין ּפוילן, האָס איז אויך געבוירן געוואָבע וואָאייגענער בא

דיש.ִט אויך גערעדט ייָרלוירן משּפחה אינעם חורבן, האַפֿא

ן ווערטערָעטיש. אָ און ּפא16ר איז שּפירעוודיקָדער בליק פֿונעם רעזשיסא

גן נישטָפֿט און עלנט פֿון די העלדן. די פֿרויען זאַווַײזט ער די בענקשא

בער זייערע אויגן דריקן אויס דעםָבן געליטן, אָס זיי האָרויס וואַא

, הייבט18 קבֿרַ, זיצנדיק לעבן א17עולם–לטענעם טרויער. אויפֿן ביתַהאַבא

ען זיךִס ציָ בוים, וואַרבֿקה אויף די אויגן צו די העכסטע צווַײגלעך פֿון א

ּפ דיָבוס קיין אוישוויץ ווישן אָזשירן אינעם אויטאַסאַצום הימל. די ּפא

רויס אויף דערַ און קוקן שטיל א20דעקט די שויבןַס באָ ווא19רעַּפא

פֿט.ַנדשאַרשנייטער לאַפֿא

ט עמנואל פֿינקיעל ליב צו הערן דיָדיש, האִטש ער רעדט ניט קיין ייָכא

נק דער פַֿײנערַ דאַגן זענען זייער לעבעדיק אָלאַך. די דיאַדישע שּפראִיי

.21איבערזעצונג פֿון בתיה בוים

רן איןָ טייל פֿון זיי זענען געבוירן געוואַס אָריז, וואַדן פֿון ּפאִ סך ייַא

.23טיסטןַרן און סטאָקטיאַרן קיין ּפוילן ווי אָ, זענען געפֿא22ּפעָאיירא–מיזרח

ציעסָ, די עמא24פֿן צווישן זיי בשעת דער נסיעהַט זיך געשאָס האָדער בונד ווא

ןַר אַלטן געקענט זַײן די טעמע פֿאָדיש וואִ פֿון רעדן יי25זייערע און די הנאה

נדער פֿילם.ַא
18. KEYVER tombe/grave ; 19. buée/mist ; 20. vitres/window panes ;
21. BASYE Batia Baum ; 22. MIZREKh-... l’Europe de l’Est/Eastern Eu-
rope ; 23. figurants/extras ; 24. NESIE  25 ; עזַײר. HANOE plaisir/pleasure.
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סָנקען די, וואַדאַ ווילן מיר בא2ּכל–קודם

נקַ דאַבן געענטפֿערט אויף די פֿרעגבויגנס. אָהא

 !3מּפלימענטן, מיר זענען מסּכיםָר די קאַפֿא

רנומען מיט דיַט זיך פֿאָקציע האַדי רעדא

ליזירט, אוןַנאַלץ טיף און גרינדלעך אַבויגנס, א

סָ. נו, ווא4רויסגעזוכט די וויכטיקסטע עניניםַא

רויסגעקומען ?ַאיז א

רטיקלען וועגןַ סך לייענערס ווילן מער אַא

געשיכטע,–טורַגעשיכטע און סּפעציעל ליטערא

1. ... ShAY(E)Kh ... concernant les questionnaires/concerning the questionnaires ; 2. KOYDEM KOL tout d’abord/first of all ; 3. ... MASKIM nous
sommes d’accord/we agree ; 4. INYONIM sing. INYEN thème, question/issue, subject ; 5. BESAKhAKL en somme/in short ; 6. extraits/excerpts ;
7. KhAVEYRIM פֿרַײנד .

ענטפֿער אויף דער ווערטערשּפיל פֿון נומער 20 :
.עטַנאד : “עידעָמאק רעכעלטעג„ רעד ןֿופ ָראטיוא םענֿופ ןעָמאנ םעד ןביג תויתוא 5 ענעבילבעגרעביא יד

1ס שייך די פֿרעגבויגנסָווא

רַײנפֿיר איןַן אַסישע, אַדערנע, סַײ קלאָסַײ מא

עזיע, מער וועגן קולטור, קונסטָדישער ּפאִיי

רטיקלען וועגןַרעצענזיעס, א–און מוזיק, ביכער

נד אוןַדישלאִ יי5הּכל–ּפוילן, ליטע… בסך

דישערִרטיקלען פֿון דער ייַדישקייט, אִיי

 גוטערַּפרעסע מיט דערקלערונגען (זייער א

דישעִסישע ייַ פֿון קלא6נק), אויסצוגןַגעדא

לץ אויף פֿיר זַײטן ?!ַס אָטעקסטן… און דא

 !7מעלעך, חבֿריםַּפא

עקיטנַײה יד זיא ,ןעז טנעק ריא יוו יוַזא

ןלעוו רימ ָראנ ,עקיטַײזרֿיפ ַא ָךאנ עַבאגסיוא

— עקיטַײזטַכא ַןא ןעגנערבסיוַרא ָלאמַ א ןווּורּפ

ץַלא ןָבאה רימ ,דנַײֿרפ ערעַײט ,ונ .דלודעג

רעטַײוו ךַײא ןווּורּפ ןלעוו ןוא ,טרעהרעד

! ָראי טוגַ א .ןקילַגאב

ָ…ך מער קינאָאון נא
גטָנגעזאָבן מיר אָאינעם לעצטן נומער הא

עסטיוואָ–דעם קינא רנענעַל אין דואַפֿ
טָל האַזיקער פֿעסטיוואָניע). דער דאַ(ברעטא

גן דעםָלג, געשלאָלדיקן דערפֿאַ גוואַט אַגעהא
פֿןַטייליקונג1 און געשאַרד פֿון באָרעקא

דן אוןִונגען צווישן ייִציַנענטערע בא
זויַנען. מענטשן זענען געווען אָברעטא

ָךפֿט, מע וועט קענען נאָז מע האַצופֿרידן, א
 אימּפרעזע ערגעץַזאַניזירן אַרגאָל אָ מאַא
לעַריטעטן פֿון אָנקרַײך. מינאַנדערש אין פֿראַא

ּפ אַײערע קייטן און גייטָראַרפֿט אַלענדער, ווא
 !ָאין קינא

–דערווַײל וועט מען קענען זען אין מעדעם
לטעַריז עטלעכע פֿילמען (אַצענטער אין ּפא

 פֿון דער אויסשטעלונג2מעןַאון נַײע) אין די רא
וועמבער-ָר אין נאָס קומט פֿאָוועגן ווילנע, ווא

דערצעמבער. אין קומענדיקן נומער וועלן מיר
. מיר וועלן3שרַײבן ּפרטימדיקַלץ באַס אָדא

נדערעַ וועגן א4ריכטַ באַּפגעבן אָאויך א
דישעִקלען אויף ייַפֿילמען און סּפעקטא

טעמעס.

1. assistance/attendance ; 2. dans le cadre/as part of ; 3. PROTIMDIK en détail/in detail ; 4. rendre compte/report on.


