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בוק“–„אי
ריזערַנַײעס פֿונעם ּפא

1ןָלאַסא–ביכער
רץַר אין מאָר יעדעס יאָס קומט פֿאָן, וואָלאַסא–אינעם 20סטן ביכער

סָנטדעקן דאַ צו א3ט דעם ּכבֿודַ געהא2ט דער עולםָריז, האַאין ּפא
 זַײן5 ּפניםַס וועט אָניש בוך, וואָן עלעקטראַ, א4וועסַלעצטע טשיקא

רהונדערט.ָס בוך פֿונעם 21סטן יאָדא

בוק“ איז אויך–. דער „אי14 זַײן נשמה13אַײן
רַײןַס קריכט אָך, וואַ ווירטועלע זאַא

אינעם לעבעדיקן גוף פֿון ביכער, שעּפט
ּפטַרכאַ און פֿא16פֿטַ פֿון זיי דעם זא15רויסַא

די נשמה זייערע.

17לטַנעלן געשטאָדיציאַאין זַײן טרא

... עס18 ריחַליר, אָ קאַג, אָ וואַ בוך אַט אָהא
רעם,ָדער אָדער יונג, רַײך אָלט אַקען זַײן א

רטַשיידן. עס קען זַײן האַדער באָלץ אָשטא
רשמוצט. יעדעסַדער פֿאָדער ווייך, ריין אָא

זונדערקייט,ַט  זַײן אייגענע באָבוך הא

 סך ביכערַ. א19 סודַלט אַהאַיעדעס בא
ַ, א20נגען פֿון דור צו דורַזענען איבערגעגא

ָט ווַײל מע הא21בן געלעבט אין גלותָסך הא
נדערעַנד. אַרווערט אין זייער היימלאַזיי פֿא

ל זייָלטן מע זאַהאַבן זיך געמוזט באָהא
ר יעדן וויַ בוך איז פֿאַרברענען. אַנישט פֿא

 פֿרַײנד, עס קען אַײך טרייסטן, עס קעןַא
אַײך דערפֿרייען. מע טרעפֿט עס מיט

היים. מעַרגעניגן ווען מע קומט צוריק אַפֿא
,23, בלעטערן22נרירן, אויפֿמישןָקען עס א

ל די זעלבע זַײטן. עסָ מאַך אָלייענען נא
 שווימען נישט24בלַײבט געטרַײ. די אותיות

וועק...ַא
בוק“ ?–ן „איַס קען מען פֿילן מיט אָווא

לט און טויט. וועט דערַער בלַײבט קא
ס בוך פֿוןָ זַײן דא26 באמת25זיקער גולםָדא

דער צוקונפֿט ? וועט ער מיט זַײן
כן צוַ סוף מאַנישן ּכוח אָעלעקטרא

טעקן ?ָאונדזערע ביבליא

ַַַַאאאאא ַַ שטים פֿא שטים פֿא שטים פֿא שטים פֿא שטים פֿאַ ררררַרַַ
פֿונג פֿונעםַ שאַ א—בוק“ –דער „אי

ט פַֿײנטָס האָשעפֿעניש וואַ באַ ? א27ׂשטן
 ? ניין,28ביכער און וויל זיי צעשטערן

 !29ט נישט קיין מוראָטַײערע פֿרַײנד, הא
בוק“ איז נישט קיין דיבוק. ער איז–דער „אי

 געטרַײערַ גוטער גולם, אַבער אָ גולם, אַא
נצןַס איז אין גאָדינער, וואַבא

 אי די לייענערס אי די30איבערגעגעבן
נץַליין שעּפט ער זַײן גאַ פֿון זיי א31מחברים.

קומען,ַ. ס‘וועט ווערן גרינגער צו בא32חיות
לטע אוןַרשּפרייטן, אַרום צו פֿאַזוי אַאון א

זעלטענע ביכער.
קעַבוק“ טא–די לייענער וועט דער „אי

ס לעבן. עלטערע מענטשןָרגרינגערן דאַפֿא
רגרעסערן די אותיות.ַוועלן קענען זיך פֿא

רום מיט זייערעַ סך אַרן אָס פֿאָדי ווא
גן.ָבן ווייניקער צו טראָהא ביכער וועלן

ַגעבוירענער זעט אויס ווי א–ער נַײ
דער בעסער, וויָמּפיוטער, אָקא–מיני

. מע קען אים6וולָטא– קינדס ּכישוףַא
רַײנשטעקן איןַנט, אַלטן אין דער האַהא

פֿילוַדער אין בַײטל און אָקעשענע א
 רַײזע. ער קעןַמיטנעמען אויף א

 ביכער פֿון7ַר אַס פֿאָרַײנשלינגען וואַא
 שרַײבער איר ווילט און וועןַר אַס פֿאָווא

עס גלוסט זיך אַײך לייענען, גיט איר אים
ּפט זיך אויף, ווערטַ קוועטש און ער כאַא

, און שּפַײט אויס8רכיקָליכטיק און געהא
ָטס איר האָן די מעׂשה וואַאויפֿן עקרא

אויסגעקליבן. ווען איר ווערט מיד, גיט איר
9ל זיך אויסלעשןָ קוועטש, ער זאַך אָאים נא

מעןָפֿן. ווי הייסט ער ? זַײן נאָאון אַײנשלא
ריגינעל, ערָ, נישט זייער א10איז ּפשוט

בוק“.–מעריקע און הייסט „איַקומט פֿון א

ַַַַאאאאא  שטים קעגן שטים קעגן שטים קעגן שטים קעגן שטים קעגןַ
בוק“–רט „איָס וואָגט דאָווען מע זא

“11 ביסל ווי „דיבוקַדיש אִקלינגט עס אויף יי
רפֿטַלט מען אים געדאָ(אפֿשר ווא

 דיבוק גנבֿעט זיךַרויסרעדן „איבעק“). אַא
 מענטשנס גוף און נעמטַ אין א12רַײןַא

1. “e-book”, Salon du Livre, Porte de Versailles, 17-22 mars 2000 2. OYLEM public 3. KOVED honneur/honor 4. curiosité/curiosity 5. APONEM

apparemment/apparently 6. KIShEF-... ardoise magique/magic slate 7. n’importe quel(s)/any kind of 8. obéissant/obedient 9. éteindre/turn
off 10. POShET simple 11. DIBEK dibbouk/dybbuk 12. GANVET... s’insinue/creeps into 13. s’empare de/ takes possession of 14. NEShOME âme/
soul 15. puise/draws out 16. sève/sap 17. forme/form 18. REYEKh odeur/smell 19. SOD secret 20. DOR génération 21. GOLES exil/exile 22. ouvrir
(un livre)/open (a book) 23. feuilleter/leaf through 24. caractères/letters 25. GOYLEM Golem 26. BEEMES vraiment/really 27. SOTN Satan
28. détruire/destroy 29. MOYRE peur/fear 30. dévoué/devoted 31. MEKhABRIM auteurs/authors 32. KhIES force vitale/life force.

(סוף זַײט 7)

בוק–טיּפ פֿון איָטאָּפרא
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ָסנצייזישע קינאַט זיך אין פֿראָר חדשים צוריק האָ ּפאַיט א

 יעקבֿ דערוויץ מיטן טיטל ָסאַ פֿילם פֿון ּפיער קאַוויזן אַבא

ַמס מיט אַבין וויליאָט מען געקענט זען ראָטן האַקאַ. אויף די ּפלאליגנער

ז דער פֿילם שטיצט זיךַטע אויף די ּפלייצעס און לייענען, אַגעלער לא

בערָ.  א4ן פֿונעם דַײטשישן שרַײבער יורעק בעקערַמאָ ראַאויף א

כטַט געמאָס מע האָוויצעס ווערק איז נישט דער ערשטער פֿילם וואָקאסא

ָר גאַס ווערק אָט דאָ. אין דער אמתן האיעקבֿ דער ליגנערפֿון 

נען די מעׂה :ָ דערמא5ּכל–מיר קודםָר לאָנטע געשיכטע.  נאַאינטערעסא

 איןָ געטאַמלחמה, אין א–ּפ בשעת דער צווייטער וועלטָזי שּפילט זיך א

ָ–דיאַ דַײטשישן ראַּפוילן. דער הויּפטהעלד, יעקבֿ, הערט צופֿעליק פֿון א

 שטעטל ניט ווַײט פֿוןַלט שוין בַײ אַרמיי האַז די רוסישע אַט אַראַּפאַא

 פֿרַײנד און ּכדיַ זַײנעם א6זיקע ּבׂורהָ. ער דערציילט די דאָזייער געטא

7. די ידיעהָדיאַ ראַליין אַט אָז ער האַגט ער, אָל אים גלייבן, זאָיענער זא

לע בַײ אים פֿרישעַ א8נעןָן מאָג אָזיך גיך און פֿון דעם טא רשּפרייטַפֿא

ס הייסט,ָגן ליגן“, דאָ דילעמע : וַײטער „זאַר אַנַײעס. יעקבֿ שטייט פֿא

ס צוָבן עּפעס אין וואָל האָכטן פֿרישע „גוטע נַײעס“ ּכדי מע זאַאויסטרא

רנישט, אוןָז ער ווייס מער גאַ א9גן דעם אמת, מודה זַײןָדער זאָגלייבן, א

פֿענונג.ָוועקנעמען די האַרום אַזוי אַא

1. Jacob le menteur/Jacob the Liar 2. KhURBN Shoah 3. OYFN manière/way, manner 4. Jurek Becker: Jakob der Lügner, trad. française
“Jacob le Menteur”, Paris, Grasset, 1988 5. KOYDEM KOL tout d’abord/first of all 6. PSURE  7 נַײעס. YEDIE information 8. réclamer/demand
9. MOYDE … avouer/admit 10. MEKhABER auteur/author 11. MIZREKh… Berlin-Est/East Berlin 12. SIBES raisons/reasons 13. a eu du succès/
was a success 14. SOFKL-SOF enfin/finally 15. exclu/expelled 16. MAYREV… Berlin-Ouest/West Berlin 17. Goethe Institut 18. néanmoins/
nevertheless 19. PAShTES simplicity/simplicity 20. SHOYTIM idiots/fools 21. TEVE habitude/habit 22. BEFEYRESh explicitement/explicitly
23. MINASTAM probablement/probably 24. artificiel/artificial 25. bien nourris/well-fed 26. ZIKORN mémoire/memory.

1יעקבֿ דער ליגנער

רויס עטלעכעַר זַײנען אָר יאָאין די לעצטע ּפא

–2נדלען די חורבןַהאַס ּפרּווון צו באָפֿילמען ווא

 סךַ ניצנדיק א— 3 נַײעם אופֿןַטיק אויף אַטעמא

מעדיע.ָפֿילו עלעמענטן פֿון קאַזיע און אַנטאַפֿא

 אוןס לעבן איז שייןָדא —זעלכע ַצוויי פֿילמען א

מענטירט איןָבן מיר קאָ הא— ן פֿון לעבןַדי בא

. צו דעםטעם–טעםערדיקע נומערן פֿונעם ִפֿרי

.רענגיל רעדֿ בקעי ךיוא טרעהעג רעַנאשזזיקן ָדא

טָדזש 1937), האָ געבוירענער אין לאַ, יורעק בעקער (א10דער מחבר

רעםָ, געשריבן די מעׂה אין פֿא11בערלין–אין 1965, וווינענדיק אין מיזרח

ט מען איםָ הא12ליטישע סיבותָבער צוליב ּפאָר, אַסצענא– פֿילםַַפֿון א

רבעט דעםַט בעקער איבערגעאָד. שּפעטער האָזט ליגן אין שופֿלאָגעלא

 בַײ דער קריטיק13ט זייער אויסגענומעןָס האָן, וואַמאָ ראַר אין אַסצענא

ָט מען יאָ הא14סוף–ּכל–רישע ּפרעמיעס. סוףַגן צוויי ליטעראָאון געקרא

נען אין 1974ַרויס אויף די עקראַכן דעם פֿילם. ער איז אַגעקענט מא

 סךַט אַט געהאָנק בַײער. אויך דער פֿילם האַאונטער דער רעזשי פֿון פֿרא

ס שּפילטָדסקי (וואָסטימיל בראַר וולאָקטיאַלג. דער טשעכישער אָדערפֿא

 זילבערנעם בער אויפֿן בערלינערַגן אָט געקראָלע פֿון יעקבֿ) האָדי רא

ר וויַסקאָרן אַרן פֿאָמינירט געוואָל און דער פֿילם איז אויך נאַפֿעסטיווא

ר שּפעטער איז יורעקָר יאָ ּפאַדער בעסטער אויסלענדישער פֿילם. מיט א

רטיי.  ערַמוניסטישער ּפאָרן פֿון דער קאָ געווא15סןָבעקער אויסגעשלא

נען אוןַמאָך געשריבן ראָ, נא16בערלין–זעצט אין מערבַֿט זיך באָהא

רבן אין 1997.ָגעשטא

נקַריז געוויזן פֿראַ אין ּפא17אינסטיטוט–ט דער געטעָנג האַ ניט לאָדא

רגלַײכןַט די מעגלעכקַײט צו פֿאַט מען געהאָרום האַזוי אַבַײערס פֿילם און א

ן און ביידע פֿילמען.ַמאָלע דרַײ ווערק - דעם ראַא

ןַמאָטור פֿון ראַריקאַ קאַמער א
ציעַּפטאַדאַווי זַײן א

מפלעקס, מיט פֿיל זַײטיקע אינטריגעס,ָוודאי מער קאַן איז אַמאָדער רא

בן ביידע ווערקָ הא18 אין בַײערס פֿילם. פֿונדעסטוועגןָס זענען ניטאָווא

וויצעסָסאַגן וועגן קאָס קען מען ליידער נישט זאָדעם זעלביקן גַײסט. דא

בערָטיוון, אָנץ אומנייטיקע מאַס ערשטנס גיט ער צו פֿרישע, גאָפֿילם, ווא

ר ווערטָן און סטיל. פֿון הומאָנצן בעקערס טאַדער עיקר בַײט ער אין גא

ּפעָאיירא–רישקייט, און פֿון מיזרחַ נא19טעסק, פֿון ּפשטותָבַײ אים גרא

ציע.ַּפטאַדאַן ווי זַײן אַמאָטור פֿונעם ראַריקאַ קאַליווּוד. ס'איז מער אָהא

לע מענטשן, ווערן בַײַרמאָס בַײ בעקערן זענען זיי נאָדי העלדן, ווא

סָ, וואַקסער מישאָבא–, דער עיקר דער עקס20ר שוטיםָוויצן גאָסאַקא

“ ווען ער קומט צוָּפאַ צו שרַײען „געסטא21 טבֿעַט אינעם פֿילם אָהא

 איז אויך איינערַס! דער זעלביקער מישאַ שּפאַזאַט, אָסט... אַעמעצן צו גא

גטָטש אין בוך זאָגרוּפע, כא–נדַ ווידערשטאַרן פֿון אָטאַניזאַרגאַָפֿון די א

 ניטָנד איז בַײ זיי אין געטאַז קיין ווידערשטאַ א22ר בפֿירושָטאַראַדער נא

רן פֿילם זַײנען א פֿולערַכט פֿאַנצן אויסגעטראַגעווען. אויך אין גא

גלייטן דיַז זיי וועלן באַגט אָס יעקבֿ זאָרקעסטער מיט זינגערינס, וואָא

ָןס צוגעגעבן ווַײל אָט מען דאָ הא23הסּתם–נקען. מןַנישע טאַמעריקאַא

פֿילו דיַלטן נישט געווען גענוג „סּפעציעלע עפֿעקטן“. אָדעם ווא

טירלעך איז בַײַר נאָס בַײ בַײערן זעט זי אויס גאָפֿיע, וואַגראָסצענא

ז דיַ, איבערגעטריבן. מע זעט גלַײך א24וויצן עּפעס קינסטלעךָסאַקא

25ר געזונטע, גוט דערנערטעָאַײנוווינער, נאָ–מענטשן זענען ניט קיין געטא

–טערַ טעאַס שמוץ אויף די ווענט זעט אויס ווי אָפֿילו דאַנער. אַמעריקאַא

וויצעס פֿילם וועט בלַײבןָסאַז דווקא קאַד, אָ שאַציע. ס‘איז אַראָדעקא

ן.ַמאָך לייענען דעם ראָס מע קען נאָ.  גוט ווא26בַײם עולם אין זּכרון

מ

דער שרַײבער יורעק בעקער
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טעקָביבליא–ּפריל איז אין דער מעדעםַעם 1טן א
ָגכמיטאָרישער נאַ ליטעראַרגעקומען אָפֿא

 דעם שרַײבער זלמן שניאור און זַײן3געווידמעט
טָר האַלימאַ גא5ַגרלאַס דער פֿאָ, ווא4נדרעַנח ּפאן  ַמאָרא

נצייזיש.ַּפובליקירט אין פֿרא
ַרלימאַ „בעסטסעלער“, גאַרן אָס בוך איז געוואָדא

דיש,ִלע שניאורס ווערק אויף ייַרויסגעבן אַלד אַוועט בא
ר אויףָדן דעם אויטאַ וועט אַײנלא6ָר ּפיוואַאון בערנא

 !ַ כאַ כאַם... כאַגראָּפרא– טעלעוויזיע7רימטערַזַײן בא
לטַ ! ווען מע הא8רטַּפגענאָט אַײך אָ ליגן ! מע האַלץ אַא
 אויף10ּפריל מעג מען זיך ריכטןַן 1טן אַ א9ַט רעפֿעראַא
ז צווייַאיז א11 בער אמתָסן !  אַזעלכע וויצן און שּפאַא

רויס איןַ לעצטנס אָפֿון שניאורס ווערק זַײנען יא
 אין 1998, איבערגעזעצט12דןִווער ייָשקלאנקרַײך : ַפֿרא

 נַײעַנצייזיש און איצט אַל אויף פֿראָצום ערשטן מא
.נדרעַנח ּפא פֿון 13געַאויפֿלא

רימטער שרַײבער איןַ באַווער איז זלמן שנאיור ? א
דיש אי אויףִר אי אויף ייָ וויכטיקער אויטאַזַײן צַײט, א

וו,ָרן אין 1886 אין שקלאָש. ער איז געבוירן געוואִהעברעי
14בֿותָנד. איינער פֿון זַײנע אַ שטעטל אין ווַײסרוסלאַא

16די, דער גרינדערַ פֿון ליא15זלמן–איז געווען ר‘ שניאור

סטיע . שניאורַדינא17 וויטשער חסידישערַפֿון דער לובא
 סךַ און א18וועק פֿון זַײן היים יונגערהייטַאיז א

רן איבער דער וועלט, געוווינט אין דיָרומגעפֿאַא
ט שטודירט אינעםָריז, (ווּו ער האַרן אין ּפאָדרַײסיקער יא

–ך דעם געלעבט אין ניוָן) נאָרבאָאוניווערסיטעט פֿון סא
 אין יׂשראל. ער איז19זעצטַרק און צום סוף זיך באָיא

רבן אין 1959.ָגעשטא
20ט שניאור געשריבן דער עיקרָש האִאויף העברעי

זע. זַײנע לידער אויףָדיש דער עיקר ּפראִעזיע,  אויף ייָּפא
 ווי—נט, און עטלעכע ַקאַדיש זַײנען אויך גוט באִיי

ּפולערָזוי ּפאַרן אָ (זַײט 5) זַײנען געווארגעריטקעלעךַמא
לקסלידער. זַײןָז זיי זַײנען פֿאַ סן מענטשן מיינען אַז אַא

1. ZALMEN ShNEYER 2. SAKhAKL résumé/summary 3. consacré/devoted
4. NOYEKh... Le Chant du Dnieper, Zalman Shnéour, Gallimard,
2000 5. maison d’édition/publishing house 6. Bernard Pivot/French
TV personality, host of literary talk show “Bouillon de Culture”
7. célèbre/famous 8. “on vous a bien eus”, fait marcher/fooled
9. conférence/lecture 10. s’attendre/expect 11. EMES... c’est vrai/it’s
true 12. Oncle Uri et les siens, Zalman Shnéour, Liana Levi, 1998
13. édition 14. OVES ancêtres/ancestors 15. ShNEYER-ZALMEN

16.fondateur/founder 17. KhSIDIShER hassidique/Chasidic 18. dans
sa jeunesse/in his youth 19. installé/settled 20. DER IKER surtout/
mainly 21. œuvre/work 22. se rappelait/remembered 23. enfance/
childhood 24. de même que/as well as 25. héros, protagonistes/
heroes, characters 26. simple, humble/plain, common
27. BALMELOKhES artisans 28. BALEGOLE charretier/wagon driver
29. TAMEVDIKE savoureux/flavorful de/from : טעם  goût/taste 30. MIN

sorte de/kind of 31. HANOE plaisir/pleasure 32. OYLEM public
33. représentant/representative 34. dans le cadre de/as part of
35. Collection “Du monde entier”/title of collection.

זלמן
1שניאור

נהייבערָר אַ פֿא2הּכל– סךַא
לעַר אַרַײנפֿיר פֿאַן אַאון א

 גרויסע טייל פֿוןַט אינסּפירירט אָוו האָשטעטל שקלא
ונגַזַײן שא סָשרַײבט דאַ באדןִווער ייָשקלא. 21פֿ

טָס ער האָדישע לעבן וואִקליינשטעטלדיקע יי
ָ. מיר גיבן דא23רןָיא– פֿון זַײנע קינדער22געדענקט

24ּפיטל, זַײט 4), ווי אויךַגמענטן פֿונעם ערשטן קאַפֿרא

 איזנדרעַ נח ּפאן אינטערוויו מיט דער איבערזעצערין.ַא
 זַײנען נישט די25ס זַײנע העלדןָן וואַמאָנגער ראַ לאַא

רבעטערַדן, אִ יי26סטעָר ּפראָפֿרומע און געלערנטע, נא
רבעטַס אָ, ווי דער הויּפטהעלד נח, ווא27מלאכות–און בעל

ַ רַײכע און אַזע איז אָ. שניאורס ּפרא28עגלה– בעלַווי א
מיש איָנטורעס זַײנען אי קאַוואַ, די א29טעמעוודיקע

ַס ער שרַײבט אָלץ וואַטעסק און מע פֿילט אין אָגרא
טור און צו זַײנע העלדן.ַטיפֿע ליבשאפֿט צו דער נא

 טייל פֿוןַרגעלייענט אָט מען פֿאָג האָכמיטאָאויפֿן נא
30 מיןַנצייזיש, אַדיש און אין פֿראִ אין יינדרעַנח ּפא

רקַט שטאָס האָר צוויי שטימעס“ וואַנצערט פֿאָ„קא
 פֿון33רשטייערָ פֿאַ. א32ן דעם עולםָגעטא31 הנאה

טַט הנאה געהאָליין האַז ער אַגט אָט געזאָר האַלימאַגא
ג איז גרייטַרלאַז דער פֿאַן און אַמאָלייענענדיק דעם רא

דיש אין דיִנדערע איבערזעצונגען פֿון ייַרויסצוגעבן אַא
“.35נצער וועלטַלעקציע „פֿון דער גאָפֿון דער קא34 מעןַרא

ד
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נדַרוסלא– שטעטל אין ווַײסַיך קען א

איך וו הייסט זי.ָאויפֿן דניעּפר. שקלא

רן און אין חדרָרטן געבוירן געוואָבין דא

זוי גוט.ַר קען איך זי אַדערפֿא נגען.ַגעגא

ק. קיינערִרטן רויָם פֿון לעבן ברענט דאַדער פֿלא

מען איז מיט אים .1רויסַדרייט אים ניט צופֿיל א

קערטַ. ער פֿלא3פֿטַזוי ווי מיט נאַ א2רעוודיקָשּפא

 אין4ּתמיד–ניט און רויכערט ניט; ווי דער נר

.(...)5לטער שולַדער קא

6רעמע פֿאטשיילעסַדישע מיידלעך מיט וואִדי יי

רטןָרפֿומירן זיך דאַאויף די דינע ּפלייצעס ּפא

ניט. פֿונדעסטוועגן שמעקט פֿון זיי מיט געזונטע

קענעםַ : מיט היי, מיט פֿריש געבא7ריחות

כט זיצןַרנאַפֿא .9גדעסַ, מיט רויטע יא8קימלברויט

 און זינגען10ניקעסַזיי אויף די גרינע גא

.11שערטןַ באַך אָזוי בענקען זיי נאַא שטילערהייט.

ךעלדיימ ערעדַנא ןיוש ןציז ,הנותח ןָבאה ייז ַזא ןוא

יוו ,טייהרעטקנעבַרֿאפ ןעמושז ןוא טָרא רעייז ףיוא

)...( .21סעכיניב עטעשזדָנאלבַרֿאפ

ס שטעטל מיט ווענט פֿוןָרומגערינגלט איז דאַא

 מיט גרינע14ווּו–ניט–כן ווּוָ, דורכגעברא13סנעסָסא

סָס זענען ווילדע וועגן, וואָדא פֿענע טויערן.ָא

כן קריכן פֿוןָאין דער ווא .15לעסיעָפֿירן צו ּפא

רטן גויים מיט קלייניטשקע פֿערדעלעך אוןָדא

לץ, און שבתָמיט גרויסע וועגענער שטרוי און הא

ןוא 61תולּכ טימ טַײלעגנוי עשיִדיי ןטָראד ןריַצאּפש

ענַֿײפ ַא .ליומ ןטימ...71סעדַגאי עצַראווש ןביילק

.81טינ ָךאד ןעמ ָראט טנעה יד טימ ! טעבַרא לקיטש

 ליבע,ַ ; א19זערעָן אַ אָאויסערן דניעּפר איז דא

–פֿן איז זי פֿון ששתַשאַזערע. באָ ברייטע אַא

21 מוראדיקעַן ּכדי צו דרייען אָ א20בראשית–ימי

ס שטייטָ פֿונעם גרויסן מיל, ווא22דָסערראַווא

, צווישן דניעּפר און23מע שּפיץ יבשהַאין סא

לנט, קוקןָנגעגעסענע מיט טשאָדן, אִז ייַא זערע.ָא

ד, ווערט זייָרא–סערַזיקן וואָּפ אינעם דאָראַא

נהייב, איז זלמן שניאורָמע אַמערקן פֿון סאַווי איר קענט בא
 „זי“ אוןַ שטעטל אַ בַײ אים איז א—ק ַן אמתער ליטוואַא

לטן מיט די מינים...ַנצן ניט אויסגעהאַער איז אין גא

ז גלַײכער איז ניט צו קוקן,ַגן זיי, אָזא ניט גוט.

פֿונדעסטוועגן קוקן זיי. (...)

זערע, וועלכע שּפיגלט זיךָאויף יענער זַײט א

ע הַײזקעס און פֿעלד, זעט מעןָצווישן די גרא

רויסָ. לויפֿט פֿא25שעַ גייען פֿון ּפא24ווי די בהמות

.ָגאט רעסייהַ א ןַײז ןגָראמ טעוו — רויטע בהמה ַא

ַזא ,62ןמיסַ א זיא — המהב עצַראוושַ א רעָמאט ןוא

.ךַאז עטווּורּפעגסיוא ןַא זיא'ס .ןענעגער טעוו ןגרָאמ

 פֿינגער, לייגטַרט אַײן אָז מע שנַײדט זיך דאַא

רשטויבט,ַס מער פֿאָ. ווא27מען צו שּפינוועבס

רהיילטַל פֿאָ מאַא .28לץ בעסער איז די רפֿואהַא

לן.ָל ווערט ער געשוואָ מאַזיך דער פֿינגער, א

וון, אומזיסטןַ אין דעם ברא29בער צו לייקענעןָא

 ניט. (...)30ט קיינער די העזהָמיטל הא

רטע,ַ מין האַקסט אַלד וואַרטיקן וואָאין דא

–ז ; זעט אויס ווי הויכע טונקלָנצנדיקע גראַגלא

מע רופֿט עס ּפ.ָ קאַן אָר... אָגרינע הא

נט,ַז מע צערַײבט עס אין האַווקע“. אָ„זוברא

גויים .31רפֿן ריח פֿון צימרינגַ שאַשּפירט מען א

–זוי ווי חזירַנגע ּפעקעלעך, אַקלַײבן עס אין לא

ַכן דערפֿון אַדן קויפֿן עס און מאִ. יי32ָרהא

גן...ָס איז געזונט צום מאָ, ווא33ליווקעַנא

לטָלט זיך מיר געוואָז וואָזיקן גראָט אינעם דאָא

 שער, דיַרלייגן די פֿיס ווי אַאויסציען זיך, פֿא

ךָּפ און אויסרוען זיך נאָרעמס אונטערן קאָא

. (...)34ונד זַײן–ר נעָנציק יאַצווא

ז מיר גלוסט זיךַרן, אָ צַײט מיט יאַאון שוין א

דן.ִרטיקע ייָ מיט די דא35 ביסל משקהַנעמען א

 ביסלַדן נעמען אִרטיקע ייָז די דאַרום אָווא

,38 ׂימחהַדער אויף אָ, א37 אין שטיבל36נפֿןָברא

39קָיעדער קעלישא זוי.ַט אַזיי עס ניט גלא נעמען

וויגט זיך אויף ווערטעלעך, זיפֿצעלעך,

ס איינס,ָשמייכעלעך, קוקעלעך, ווינקעלעך, ווא

כט זיך, קלעּפט זיך ניט צום צווייטן אוןַדא

 טיפֿן זין. (...)ַט עס אָפֿונדעסטוועגן הא

א

1. remonter (comme la mèche d’une lampe à pétrole)/turn up (like the wick of an oil lamp) 2. économe/thrifty 3. pétrole/kerosene 4. NER

TOMID lumière perpétuelle/eternal light 5. grande synagogue (qui reste fermée en dehors des grandes fêtes)/the large synagogue (so-called
because it is used only on rare occasions) 6. châles/shawls 7. REYKhES sing. REYEKh odeur/smell 8. pain au cumin/bread with carroway
seeds 9. baies/berries 10. perrons/porchs 11. promis/predestined one 12. abeilles (fém.)/bees (fem.) 13. pins/pines 14. ça et là/here and
there 15. Polésie/Polesia 16. KALES fiancées/girlfriends 17. myrtilles/blueberries 18. c.-à-d., à cause du Shabbat/i.e. because of the Sabbath
19. lac/lake 20. ShEYShES YEMEY BREYShES  lit. les six jours de la Création, c.-à-d.,depuis les temps les plus reculés/lit. the six days of
Creation, i.e. since long, long ago 21. MOYREDIKE effrayant, ici immense/frightful here huge 22. roue à aube/water wheel 23. YABOShE terre
ferme/dry land 24. BEHEYMES bétail/cattle 25. reviennent du pâturage/return from pasture 26. SIMEN signe/sign 27. toiles d’araignée/cob-
webs 28. REFUE remède/remedy 29. désavouer/disavow 30. HOZE culot/nerve 31. cannelle/cinnamon  32. KhAZER... soies de porc/pig bris-
tles 33. boisson alcoolisée/alcoholic beverage 34. NAVENAD... errance/wandering 35. MAShKE spiritueux/spirits 36. spiritueux/spirits
37. oratoire/prayer house 38. SIMKhE fête/celebration 39. petit verre/small glass 40. OYREKh סטַגא  41. MEKOYMES régions/parts 42. révoltés/
rebellious 43. Kerensky (février/February 1917) 44. verstes , 1067 mètres/verst, 2/3 of a mile 45. BALEBATIM propriétaires/owners 46. troupeau/herd
47. BEKITsER rapidement/in haste 48. BEShAS MAYSE à ce moment-là/meanwhile 49. … MATsEYVE ériger un monument funéraire/set up a memorial stone.

בָז איך האַט זיך אויסגעוויזן, אָר סיהאָא

נג איזַ ניט לאָט דאָפֿט. אָאומזיסט געהא

ַן, א41 פֿון יענע מקומות40ן אורחַגעקומען א

רָט מיר דערציילט גאָנט,    און ער האַעמיגרא

כן (...)ַדנע זאָמא

קטַבן אויסגעהאָרום האַרום און אַדי וועלדער א

43ך אין קערענסקיסָ גויים נא42צעבונטעוועטע

גדעסַווקע און רויטע יאָך זובראָנא און צַײטן .

 ביז מע44רסטעןָ סך וויאַ סך, אַרף מען גיין אַדא

געפֿינט זיי.

זערע איזָדי גרויסע מיל, צוליב וועלכער די א

ר די מוראדיקעָּפגעברענט, נאָט אָפֿן, האַשאַבא

ד איז געבליבן. זי רירט זיך ניט פֿוןָסערראַווא

טע. (...)ָ גרינער בלאַרט און פֿוילט אין אָא

שע.ַ קיין ּפאָ און ניטא45בּתים– קיין בעליָניטא

, ניט רויטע און46דעַבהמות לויפֿן ניט פֿון סטא

רגן וועטָס מאָרצע... ווייסט מען ניט וואַניט שווא

הייס, צי עס וועט רעגענען. זַײן; צי עס וועט זַײן

(...)

כן זיי עס זייער זעלטן,ַכן לחיים, מאַדן מאִז ייַא

ס זייָאון ווא .47שטילערהייט און בקיצור

ווינטשעווען און וועמען זיי ווינטשעווען בשעת

רנישט דערציילן...ָר מען גאָ, טא48מעׂה

ַנגען עטלעכע טעג מיט אַרומגעגאַבין איך א

49 מצבֿהַסן שטעלן אָשלאַשווערן געמיט, און בא

נגען.ַאונטערגעגא ס איז געווען אוןָאויף דעם ווא

 בוך !ַא נגעשריבןָ א—ט ָאון א

דןִווער ייָשקלא פֿונעם בוך

ָדסערראַ וואַלטע מיל מיט אַן אַא

נ
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קסןַרט זַײנען געוואָאין וועלדל בַײם טַײכל , דא

—רגעריטקעלעך, עלנט און קליין ַמא

,2לןַווי קליינינקע זונען, מיט ווַײסינקע שטרא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–מיט ווַײסינקע טרא

,4רחלומטַ שטיל און פֿא3נגען איז חווהלעַגעגא

,5נדע צעּפָבלא–לדָזן די גאָצעלא

 און געמורמלט, געזונגען6נטבלויזטַס העלדזל אָדא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ– לידעלע : טראַא

,8נקערַ שלאַ א7 בחורַנטקעגן אַ קומט איר אָדא

,10רצע ווי ּפעךַ מיט שווא9קןָמיט לא

מט מיט די אויגן און ענטפֿערט איר לוסטיק,ַער פֿלא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–און ענטפֿערט איר : טרא

רלוירן ?ַסטו פֿאָס האָ, מיידל ? וואָס זוכסטו דאָ ווא—

ז ?ָס ווילסטו געפֿינען אין גראָווא

 זיך חווה11ררויטלטַרגעריטקעס, פֿאַאיך זוך מא

.ַלאַ–לאַ–לאַ–ררויטלט זיך, טראַפֿא

קע געפֿונעןַב שוין טאָך ? און איך האָ דו זוכסט נא—

לד,ַרגעריטקע אין וואַדי שענסטע מא

פֿירן,ַרגעריטקע מיט צעּפ און מיט אויגן סאַ מאַא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–מיט אייגעלעך טרא

—רגעסן ַב זיך פֿאָרגעריטקעס, איך האַב שוין מאָ ניין, כ'הא—

...12לַ קוואַ ניט ווַײט איז אָאיך זוך... דא

ן מיר בלַײבסטו דורשטיקָסן, אַָל איז געשלאַ דער קווא—

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–לכעלע, טראַבַײם קווא

,13טןָ שאַר ניט טרינקען. איך זוך מיר אָ איך וויל גא—

זוי הייס...ַרַײן אַקט אַדי זון בא

טנסָרצער און קילער ווי שאַר זַײנען שוואָ מַײנע הא—

ַ.לאַ–לאַ–לאַ– טרא—אין וועלדעלע 

דורשטיק מַײן מיידעלע, מיד איז מַײן קליינינקע,

נט ?ַצי מעג מען זי נעמען בַײם הא

צי מעג מען זי גלעטן, צי מעג מען זי קושן ?

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–ר… טראָצי מעג מען נא

1רגעריטקעלעךַמא

1. marguerites/daisies 2. rayons/rays 3. KhAVELE 4. FARKhOLEMT

rêveuse/dreamy 5. sing. ּפָצא  nattes/braids 6. découvert/bare 7. BOKhER

jeune homme/young man 8. élancé/slim 9. boucles/curls 10. exp.
noir comme la poix/pitch black 11. rougit/blushes 12. source/well
13. ombre/shade 14. dense/thick 15. germanisme : enlace-moi/
Germanism: embrace me רוםַבעסער : נעם מיך א  16. boucles/curls.

ר ניט,ָגט, מ'טאָמע זאַר ניט ! די מאָז מיך, מע טאָ לאָ א—

לט און איז בייז.ַמע איז אַמַײן מא

ר ביימער,ָ זַײנען נאָמע ? דאַס מאָמע ? וואַווּו מא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–ר ביימעלעך טראָנא

,טינ טרעה רענייק — ! טרעה ןעמ — טינ טעז רענייק — ! טעז ןעמ —

.14ס וועלדל איז בלינד און געדיכטָדא

ק,ִ מיך, זיסע. דו זעסט, איך בין רוי15רעםַאומא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ– טרא—ר ָאיך קוש דיך נא

? ךיד טסמעש וד — .ךיד ביל ךיא — ? ךימ טסביל וד —

.ךימ םעש ךיא —

 ליב מיך און שעם דיך און שווַײג.ָטא

16רצע קרויזןַשווא–און זע ווי עס מישן זיך ּפעך

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–לדענע... טראָמיט גא

רשווּונדן,ַנגען, דער בחור פֿאַרגאַדי זון איז פֿא

לד.ַך אין וואָאון חווהלע זיצט נא

רחלומטַזי קוקט אין דער ווַײטנס און מורמלט פֿא

ַ.לאַ–לאַ–לאַ–ס לידעלע : טראָדא

נטע לידערַקאַר באָאיינס פֿון די גא

פֿון זלמן שניאור
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 פֿון דער1מע גרעסטע מחבריםַלמן שניאור איז געווען צווישן די סא

דיש. ער איזִש אי אויף ייִטור, אי אויף העברעיַדישער ליטעראִיי

 משּפחה2 חסידישערַנד), אין אַוו (ווַײסרוסלאָגעבוירן אין 1887 אין שקלא

,3דיַוויטשער רבין שניאור זלמן פֿון ליאַמט פֿונעם לובאַט געשטאָס האָווא

רויס פֿון חדרַר אָ. צו 11 יא4נעלן חינוךָדיציאַדורך דעם טראַאיז ער א

ונג,ִמען מיט דער ווַײטערדיקער רעליגיעזער דערציַקומען, צוזאַאון בא

זט ער דיָרלאַר פֿאָ שול. צו 13 יא5 מלוכישערַ וועלטלעכע אין אַאויך א

ר לעבט ער אין דער גרויסערָרן צו ענג. דרַײ יאָס איז אים געוואָהיים, ווא

דישער אינטעליגענץִקענט זיך מיט דער ייַדעס, ווּו ער באָט אָשטא

וו).ָבניצקי, דובנאַליק, ליליענבלום, ראַ(ביא

ַש און אִלידער אויף העברעי–ער דעביוטירט אין 1902 מיט קינדער

דיש, איןִביסל שּפעטער דערשַײנען זַײנע ערשטע לידער אויף יי

ַר איז ער שוין אָלקסצַײטונג“. צו 20 יאָדישע פֿאִרס „ייָמ. סּפעקטא

שִכן. אויף העברעיַנטער שרַײבער אויף ביידע שּפראַקאַבא

ר איינעם פֿון די גרעסטעַלטן פֿאַט די קריטיק אים געהאָהא

דיש זענען געוועןִעטן פֿון זַײן דור. זַײנע לידער אויף ייָּפא

ט זיי געזונגעןָז מע האַּפולער, אָזוי ּפאַרן אָר ּפשוט און געוואָגא

דיש, איז געוועןִזע, דער עיקר אויף ייָס.  זַײן ּפראַאויף דער גא

נַײערישע. ַ באַ רַײכע און אַא

רבעטַט ער געאָרשע האַרן : אין וואָרומגעפֿאַ סך אַער איז א

רעפֿנטלעכט זַײנעַר בַײ ּפרצן, אין ווילנע פֿאַ סעקרעטאַווי א

רט ערָן פֿאָרשיידענע צַײטשריפֿטן. פֿון 1906 אַווערק אין פֿא

פֿריקע. בעת דערַא–6זוכט צפֿוןַּפע און באָרום איבער אייראַא

מלחמה געפֿינט ער זיך אין בערלין. אין 1923–ערשטער וועלט

ריז , ווּו ערַריבער קיין ּפאַקלַײבט ער זיך א

פֿט איןַוויסנשא–טורַטור און נאַפֿיע, ליטעראָסאָשטודירט פֿילא

רטָמעריקע, בלַײבט דאַנטלויפֿט אין 1940 קיין אַאוניווערסיטעט. ער א

רט וווינט ער ביז זַײןָ אין יׂראל.  דא7זעצט זיך לסוףַר און באָ צען יאַא

טויט אין 1959.

נעןַמאָנען די ראָ : מע קען דערמא8נצע 60 בענדַנגעשריבן גאָט אָשניאור הא

 און12קיסר און רבי, 11די משומדתטע, 10 דער ממזר,9הזה–ג אין עולםָ טאַא

ווָ 150 מעׂיות וועגן זַײן שטעטל שקלאנדרע.ַ ּפא13נחפֿינף בענד פֿון 

ווערָשקלאאון דן ִווער ייָשקלאזעלכע ביכער ווי ַמלט אין אַט ער געזאָהא

לטע קליינשטעטלדיקע לעבן איןַס אָט געשילדערט דאָ. ער האקינדער

,14דן מיט זייערע סּתירותִסטע ייָמּפלעקסקייט, ּפראָנצער קאַזַײן גא

ר אויךָלקייט נאַך ּפרנסה, די ברוטאָשטרעבונגען, ליבעס, זייער לויפֿן נא

ט ערָפֿט האַטעגלעכן לעבן. אין זַײן בענקשא–גָדי שיינקייט פֿונעם טא

ָט“ אויף א15 מצבֿהַגט, „אויפֿשטעלן אָליין געזאַט אָלט, ווי ער האָגעווא

רשווּונדענער וועלט.ַדער פֿא

1. auteurs/authors 2. KhSIDIShER hassidique/Chasidic 3. ShNEYER-
ZALMEN de/of Liady 4. KhINEKh éducation 5. MELUKhIShE publique/
public (state) 6. TsOFN nord/north 7. LESOF finalement/finally 8. vol-
umes sing. נדַדער בא  9. OYLEM HAZE ici-bas, les plaisirs terrestres/this
world, worldly pleasures 10. MAMZER bâtard/bastard
11. MEShUME’DESTE FÉM. DE/OF  משומד MEShUMED renégate/renegade
12. KEYSER tsar/czar 13. NOYEKh Noé/Noah 14. contradictions
15. MATsEYVE pierre tombale, monument/gravestone, monument.

זוי איז אַײך געקומען אין זינען איבערצוזעצן זלמן שניאורסַווי א
דן“ ?ִווער ייָ„שקלא

ריז 7 אויף רחלַנגעהויבן אין אוניווערסיטעט ּפאָט זיך אָס'הא
רבעט איבער דעםַט געאָר ווּו מע האַסעמינא–דישִערטעלס יי

ט וועגן אייןַ רעפֿעראַלטן אַרפֿט האַב געדאָזיקן בוך. איך האָדא
ב איך דעםָרבעט האַ מַײן א1הערשןַּפיטל. ּכדי בעסער צו באַקא
ט מען מיך געבעטןָט האַכן רעפֿעראָּפיטל איבערגעזעצט. נאַקא

נטוויקלטַט זיך אָצו לייענען די איבערזעצונג און ביסלעכווַײז הא
ס בוך.ָרויסצוגעבן דאַיעקט איבערצוזעצן און אָדער ּפרא

נדערש פֿונעםַנצן אַנצייזישער טיטל אין גאַס איז דער פֿראָר וואַפֿא
דיש ?ִטיטל אויף יי
 שטעטלַס וווינען אין אָדן וואִ טיטל וועגן ייַלט אָערשטנס ווא

נצייזישע לייענערס. צווייטנסַר פֿראַרנישט געמיינט פֿאָוו גאָשקלא
 קליין ביכעלעַנהייב בלויז אָדן“ געווען אין אִווער ייָאיז „שקלא

ט שניאור צוגעגעבןָמיט איין איינציקער דערציילונג. שּפעטער הא
 טיטלַסן אויסצוקלַײבן אָשלאַב באָנדערע דערציילונגען. איך האַא

לעַ מיט א2 שַײכותַט אָס האָווא
דערציילונגען. דער פֿעטער אורי איז איינער

רשוינען פֿון שטעטל.ַפֿון די הויּפט ּפא

ס שווערסטע פֿוןָס איז געווען דאָווא
רבעט ?ַאַײער א

ז ס'איז געוועןַגן אָרף איך זאַ דא3ּכל–קודם
 בוך ווַײלַזאַרבעטן איבער אַ צו א4 מחיהַא

ון זלמן שניאור איז אַדי שּפרא ַך פֿ
ס קלינגטָ, ווא5 טעמעוודיקעַעטישע, אָּפא

רףַדיע. מע דאָ ווּונדערלעכער מעלאַמיט א
 פֿון די6רשידנקייטַמערקן די פֿאַאויך בא

ספֿערן. דערָטמאַמעׂשיות און זַײערע א
לירפֿולעָשרַײבן די קאַ קען אי בא7מחבר

טעגלעכן לעבן (ווי–ָגקלייניקייטן פֿון טא
ן אין שטעטל און מע ניצט אים אויסָס קוםט אָ ווא8נץַראַדער מא

ס פֿילן בַײ זיך די ערשטעָר), אי רעדן פֿון קינדער וואָנץ יאַ גאַא
 שרעקלעכע מעׂשהַּפענישן פֿון ליבע, אי דערציילן אַרצקלאַהא

ן.ַלטן רַײכן מאַן אַרקויפֿט זי צו אַס מע פֿאָ יונג מיידל וואַפֿון א
בָליטעט. צוויי שוועריקייטן האַלץ איז געשריבן מיט סענסואַא

ַרן, אָפֿאַ סך מעטאַפֿן - זלמן שניאור שרַײבט מיט אָאיך געטרא
ַנדערן, אַכן אָען זיך איינער נאִס ציָדיעקטיוון וואַנצע ריי אַגא
נצייזיש. דיַזוי אויף פֿראַזן אָס מע קען נישט לאָ ווא9נצע מגילהַגא

טישע. שניאור שרַײבט אין דערַמאַ גראַצווייטע שוועריקייט איז א
נצייזיש.ַ אויף פֿרא10קוועםַס איז אומבאָנגענער צַײט, וואַרגאַפֿא

11רעםָשליסן וועלכע צַײטפֿאַב איך נישט געקענט באָנג האַזייער לא

ב איך אויסגעקליבן די איצטיקעָ הא12סוף–ּכל–צו ניצן און סוף
רַבולאַקאָ ווא13גע פֿון זַײן ריזיקןַצַײט. ס‘איז אויך געווען די פֿרא

ס זענען דיָבער דאָס ער ניצט, אָליזמען וואַקאָלע לאַאון די א
ס מע טרעפֿט ווען מען זעצטָגעוויינטלעכע שוועריקייטן ווא

איבער.

זלמן שניאורס
פֿןַלעבן און שא

ן אינטערוויו מיטַא
*ּפעלע–זנשּפירָ ראניעלַדא

Danièle Rozenszpir-Peylet*דן ִווער ייָשקלאאיבערזעצערין פֿון 
1. maîtriser/master 2. ShAYKhES rapport/relevance 3. KOYDEM KOL

avant tout/first of all 4. MEKhAYE grand plaisir/great pleasure
5. TAMEVDIK savoureux/flavorful 6. variété/variety 7. MEKhABER

auteur/author 8. orange 9. ...MEGILE exp. une kyrielle/a whole string
10. gênant/awkward 11. temps/tense 12. SOFKL-SOF en fin de compte/
finally 13. vaste/huge..

ז

זלמן שניאור
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טעם–דישן טעםִיירלעצטן נומער פֿון ַין פֿא

ט זיך געדרוקט סוצקעווערס ליד :ָהא

רעכעלדנַײֿרפ ַ“… א1ַן„מַײן חבֿר דער בוטשא

עןִעט פֿליָ פֿונעם ּפא2פֿויגל פֿליט און די מחשבֿות

 ביסל דיַלגן אָכפֿאָמיר אויך נאָמיט אים. לא

 נישט— 3שּפורן פֿון די „שוועבנדיקע פֿידלען“

4רצע ּפינטעלעךַר אין די שוואָאין דער לופֿטן נא

ּפיר, אין דערַ פֿון זיי אויף ּפא5ס צעשיטן זיךָווא

ך איידער זיי קומעןָטור הייסט עס, נאַליטערא

ען צו סוצקעווער אין די לידער !ִצו פֿלי

 ! ער הייסט6ט יתרוס נעמעןָן האַדער בוטשא

ן“, „בושל“,ַציאָן“, „באַטשאָאויך „בא

ָט; און ער הא7רך“ בלע‘‘זָ„בושיק“… און „שטא

ר פֿרומקייט : נישט בלויזַ פֿא8 שםַאומעטום א

וויס“ אויףַ אַ („ּפיא9העולם–בַײ די אומת

שִך אויך אויף העברעיָטַײן)… הייסט ער דאַלא

“ !10„חסידה

נטיקעַמען ? די אָ נאַזאַנען נעמט זיך אַפֿון ווא

נעס)ַפֿאָריסטאַס מע געפֿינט בַײ אָלעגענדע (ווא

דעוועט זַײנע קינדערָז דער בושל האַגט אָזא

ָס דא—אין זַײן נעסט ביז זיי ווערן גענוג גרויס 

בערָ א—נדערע פֿייגל אויך ַ סך אַך אָטוען דא

לט און ער קען שוין נישטַווען ער ווערט א

, קומען אים צו הילף11ליין געפֿינען זַײן צערונגַא

ּפ, הייסט עס,ָזַײנע געטרַײע קינדער. ער היט א

ר ער צווישןָס טוט נאָ. און דא12ואם–בָֿא–ּכיבוד

לע פֿייגל !ַא

קעַנדער מין פֿויגל דערציילט טאַן אַוועגן א

ָספֿויגל ווא–טעַ טאַ משל : אַזאַ א13מילַגליקל הא

ריבער דעם ים און פֿרעגטַגט זַײן קינד אָטרא

לטן און העלפֿןַבַײ אים צי ער וועט אים אויסהא

גט איםָס פֿויגלקינד זאָז דאַאויף דער עלטער. א

1. cigogne/stork 2. MAKhShOVES pensées/thoughts 3. .4  לידַר פֿונעם בושל געניצט אין סוצקעווערס אָפֿאַ מעטאַא דישע אותיות ִר ייַר פֿאָפֿאַנגענומענער מעטאָן אַא  5. se
déversent/are scattered 6. YISRES… סך נעמעןַא  de Jethro dans la Bible qui avait de multiples noms/from the Biblical Jethro, who had many
names 7. BELA’Z dans une langue étrangère/in a foreign language 8. ShEM réputation 9. UMES-HAOYLEM “les nations” (les non-Juifs)/”the
nations of the world, i.e., Gentiles 10. KhSIDE 11. nourriture/food 12. KIBED AV V’EYM (commandement d’honorer père et mère/command-
ment to honor father and mother 13. Glükl Hameln (1645-1724) auteur de célèbres mémoires en yiddish/famous for her memoirs in
Yiddish 14. PEYREK ShIRE נגעןַלטע רעליגיעזע געזאַזייער א  15. Eliezer Shteynbarg (1880-1932) auteur de célèbres fables et contes/celebrated author
of  fables and children’s stories 16. רעם פֿון ביסיקָווַײבלעכע פֿא  17. exp. avoir la malchance/to have bad luck.

 פֿרומער פֿויגלַא

ז עסַלד אַלטער פֿויגל באַ ווייסט דער אָז יאַא

רַײן : נישטַרפֿט אים אין ים אַ ליגן און וואַאיז א

ַ און א— צדיק ַיעדער פֿויגל קען זַײן א

ס געפֿינט זיך שוין אין דערָרט וואָשּפריכווא

מעַ מאַגט : אָטור, זאַדישער ליטעראִלטער ייַא

בער צעןָקען צען קינדער צופֿרידן שטעלן, א

מע.ַקינדער ניט איין מא

נטַקאַבא–לטַבער דעם בושלס פֿרומקייט איז אָא

דן. אין ּתנך איזִרשּפרייט אויך בַײ די ייַאון פֿא

לע זענען מסּכיםַט די „חסידה“ און אָן אַראַפֿא

נדער פֿויגל וויַס איז שוין נישט קיין אָז דאַא

–גט אויך מענדעלע מוכרָזוי זאַן. אַטשאָ באַר אָנא

רבעטונג פֿוןַַאמטער באַספֿרים אין זַײן געגרא

 גרויסןַרפֿט אַמער איר דאָ טא—“ 14„ּפרק שירה

ריטעט אויף דעם !ָאויטא

ָסס, וואָל דאַר איז זיכער נישט קיין צופֿאַדערפֿא

 שרַײבט אין זַײן מעׂהלע15רגַאליעזר שטיינבא

בית–לףַס אין אָ דער אות ווא—וועגן דעם קוף 

שטייט ער אויף איין פֿוס לעבן דעם צדיק. דער

לט זען די וועלט איזָל געוואָ מאַט אָקוף הא

ַ פֿויגל, אַרן אין אָנדלט געוואַרוואַדער אות פֿא

רויס,ַס איז, ווי עס ווַײזט זיך אָ„ביסיק“, ווא

רל,ָ געטרַײ ּפאַן (אַטשאָ באַרק ענלעך צו אַשטא

 און ערשט די בילדער),—ך ַ דאַ נעסט אויף אַא

לעמענסַר אונדזער אַמען פֿאָ נאַך אָמסּתמא נא

חבֿר !

סָנגען, און וואַווי עס איז דעם קוף ווַײטער געגא

געגנט אויףַט זיך באָז ער האַעס איז געשען א

נדערע ביסיקעס אוןַדער וועלט מיט א

, וועל איך אַײך נישט ווַײטער16ביסיקיכעס

ס מעׂהלעָדערציילן, איר קענט מסּתמא שוין דא

בערָ א—דער איר וועט אין גיכן לייענען ָ א—

ּפלערנעןָל אָ מאַך אָפֿון דער מעׂה קען מען נא

ל דעם קוף) אויףַז דעם צדיק (אין דעם פֿאַא

ל מיט דער ּפוטערָלע מאַדער וועלט גייט א

.17ּפָראַא

נט :ָ דערמאָס ווערן דאָביכער ווא

, שורה 1353 אוןדי פֿייגלנעס : ַפֿאָריסטאַ א—

לגנדיקעָפֿא

בעַמיל : זכרונות. זע אין דער אויסגאַ גליקל הא—

נקפֿורט/מ., 1896) ז. 15-ַן (פֿראַפֿון דוד קויפֿמא

דישער איבערזעצונגִדערנער יי17ָ ; אין דער מא

פֿון יוסף בערנפֿעלד (מוסטערווערק פֿון דער

אַײרעס–ָסטור 26, בוענאַדישער ליטעראִיי

1967), ז. 35-33

דישע שּפריכווערטערִץ בערנשטיין : ייַ איגנא—

רשע 1908ַרטן. וואַאון רעדנסא

ספֿרים : ּפרק שירה. (אין די– מענדעלע מוכר—

ג „מענדעלע“ ז. 55)ַרלאַבעס פֿון פֿאַאויסגא

וויץָרג : מַײסעלעך, טשערנאַ אליעזר שטיינבא—

לגנדיקע1936ָ, ז. 83 און פֿא

: רוַטארעטיל רעד ןיא ַןאשטוב םענֿופ ןרוּפש יד ףיוא

גרעביונ ןועמש ןֿופ גנושָרֿאפסיוא עשיטסיווגנילַ א

רגסַנעס פֿון א. שטיינבאַ נעסט בוטשאַא

לניקָרטור קאַלצשניט פֿון אָמעׂה : הא

ס קענעןָר די וואַך פֿאַ גוטע זאַס‘וועט אויך זַײן א
בן נישטָס האָדער וואָטעק אָ ביבליאַנישט גיין אין א

סָלַײט ווא–רט אין דער היים. און בַײ יונגעָקיין סך א
גיע וועט עסָלאָר קיין טעכנאַבן נישט מורא פֿאָהא

. זיי וועלן עס34מיטל– לייען33ליבטַ באַוודאי ווערן אַא
מענען מיטןַ צוזא—גן אין קעשענע ָרומטראַא

ן !ָטעלעפֿא
35רונגַ דערפֿאַבן שוין אָ סך מענטשן האַא

דער צַײטונגען אויפֿןָרַײנצוקוקן אין ביכער אַא

(סוף פֿון זַײט 1)

33. préféré/favorite
34. moyen, support/
m e a n s ,
medium35.expérience
36. MAYLE qualité,
avantage/virtue, ad-
v a n t a g e
37. enquiquiner/
bother 38. déserte,
inhabitée/desert, un-
inhabited.

דישןִייפֿילו צווישן די לייענערס פֿונעם ַן. אַעקרא
ס לייענען איםָזעלכע וואַ געפֿינען זיך אטעם–טעם

ָטר אַר אויף אינטערנעט.  פֿאָּפיר נאַנישט אויף ּפא
ַנסירטע, וועט זַײן בלויז אַוואַא–גישָלאָדי טעכנא

צַײטשריפֿטן ביז–קליינער שּפרונג פֿון אינטערנעט
 פֿון— 36ך איין מעלהָנען. און נאַמאָנישע ראָעלעקטרא
37ן וועט אונדז קיינער מער נישט נודיעןָאיצטער א

רןָלט געפֿאָגע : אויב איר וואַמיט דער אייביקער פֿרא
 בוך...ַר אַס פֿאָ אינזל, ווא38וווינטןַן אומבאַאויף א

א
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בןָאין דעם נומער האקעטָאילביב–םעדעמ
בעט :רַמיטגעא

ניק,ַלּכסנדר, אַא
לדע,ָברוניד, גא

ןַראָזשיל, יצחק, לא
,ַליאַטאַנא

ביעוולין, רו

כןַנדערע שּפראַ. אויף אפֿיס און צוויי הענטבן צוויי ָמענטשן הא

דיש רופֿט מעןִר אין ייָ נא1נט בלויז ביזן געלענקַ האַאיז א

ָסרעם. זיכער מעג מען אויך ניצן דאָנצן אַנט“ דעם גאַ„הא

ז, צום בַײשּפיל,ַגט מען אָר געוויינטלעך זאָרעם“ נאָרט „אָווא

2דער דער עולםָ, אאויף די הענט קינד ַגט אָמע טראַ מאַא

ליבטןַ באַגט אָטרא

אויף דין ַרטסמאָסּפא

 מענטשַ. ווען אהענט

גט מעןָ זא3ִקאיז פֿעי

קלוגעט ָז ער האַא

4פֿילוַדער אָ אהענט

לדערנעָגאבעסער 

.  ווען ער איזהענט

מּפערט מגעלו 5או

6ליימענעט ער ָהא

ָט הא7 גנבַֿ. אהענט

ַ און אנגע הענטַלא

 זיצט8גייער–ליידיק

רלייגטעַמיט פֿא

ָס. דער ווא9הענט

מיט גיט 10גיט צדקה

נצן ניטַס גיט זיך אין גאָ מענטש וואַ און אנטַ ברייטער האַא

ַ. ארַײןַסער אַלט וואַנט אין קאַטוט נישט די הא 11קיין מי

ַן, און א12נטַצו דער האבן ָס איז נייטיק וויל מען האָך וואַזא

וועק מיטַכט מען אַמאאידעע אין וועלכער מע גלייבט ניט 

 און מע ווייס ניט13ט נישט קיין ּכוחָ. ווען מע האנטַדער הא

ּפ דיָ. מע ווישט א14ּפהענטיקָאן פֿילט מען זיך ָס צו טאָווא

גט מעןָלט טראַ, ווען ס'איז קא15נטעךַהא ַהענט מיט א

ס גנבֿים רעדן צווישן זיךָך וואַ און די שּפרא16הענטשקעס

.17לשון–הענטשקערופֿט מען 

נקַ געדאַך ווי אין לעבן. אַ זענען אויך נייטיק, אין דער שּפראפֿיס

ן הענט אוןָ אז ער איזַגט מען אָט נישט קיין זינען זאָס האָווא

.סֿיפ ןוא טנעה ענַײז ןֿופ טינ סייוו שיַראנ זיא ָסאוו שטנעמַ א .סֿיפ

רויף,ַ און גייט ביז א18ן פֿון די שּפיץ פֿינגערָ פֿוס הייבט זיך אַא

ַזגן אָז מע וויל זאַר אויבן ווּו מע זעט אים מער נישט. אָביז גא

זוי עס דרייט זיךַרשטייט ווי אַס פֿאָ קענער, וואַ מענטש איז אַא

.קסןַנען די פֿיס וואַווייס פֿון וואז ער ַגט מען אָדי וועלט, זא

. ווען מע21 צי קרומע20בנעָ צי דרא19בן פֿלינקעָפֿיס קען מען הא

רףַ. ווען מע דאאויף איין פֿוסטוט עּפעס גיך טוט מען עס 

דינטלויפֿן נעמט מען ַא

.פֿיס אויף די ּפלייצעס

ז מע וויל עמעצןַאון א

ַן אָּפטאָ צי א22שטערן

שטעלט, 23שּפיצל

ַמען אים אונטער א

ָס. איינער וואפֿיסל

ַגייט צו פֿוס איז א

וסגייער די. „פֿ

 איז אויךפֿוסגייער“

מען פֿוןָגעווען דער נא

וועגונג איןַ באַא

רומעניע סוף 19טן

ָסרהונדערט וואָיא

מלעןַרזאַפֿלעגט פֿא

דן צו גיין צו פֿוס ביזִיי

צו די דַײטשישע

רןָרטן ּכדי צו פֿאָּפא

 קען ער24קוועםַ מענטש וויל זיצן באַמעריקע. אויב אַקיין א

 פֿוסבענקל איזַ.  און א25פֿוסבענקלַ רויפֿלייגן די פֿיס אויף אַא

כטערָדישע טאִ פֿרומע ייַס אָס וואָדיציע) דאַ(לויט איין טרא

.26עדן–רבט און גייט אין גןַן ווען זי שטאַר איר מאַווערט פֿא

וועגונג איזַבא–רעכט–ר זינט דער אויפֿקום פֿון דער פֿרויעןָנא

ּפולער.ָ סך ווייניקער ּפאַרן אָט די ּפריווילעגיע געוואָא

געס. בַײ ּפוילישעַפֿרא–לעקטַ פֿוס קען אויפֿהייבן טיפֿע דיאַא

גט מען איין „פֿיס“ און צוויי „פֿיס“, ווייס מען ניט אויףָדן זאִיי

ך ערגער, ווַײלָקעס איז נאַוויפֿל פֿיס מע שטייט.  בַײ די ליטווא

ָסס מע שטייט אויף זיי... אי דאָס וואָטַײטן אי דאַ„פֿיס“ קען בא

בעס“ בַײם „טיס“ !ַס מע עסט „סאָווא

הענט און פֿיס

1. poignet/wrist 2. OYLEM public 3. capable 4. AFILE même/even 5. maladroit/awkward 6. en argile/(made of) clay 7. GANEF plur. GANOVIM

voleur/thief 8. fainéant/idler 9. les bras croisés/with arms folded 10. TsDOKE charité, aumône/charity, alms 11. effort 12. avoir sous la
main/to keep handy 13. KOYEKh force, courage/strength 14. désarmé, impuissant/helpless 15. serviette (de toilette)/towel 16. gants/gloves
17. ...LOShN 18. bouts de doigts (mains et pieds)/tips (of fingers or toes) 19. agiles/nimble 20. petits/small, fine 21. tordus/crooked,lame,
ungainly 22. contrarier/disturb 23. jouer un tour/play a prank 24. confortablement/comfortably 25. repose-pieds/footstool 26. GAN EYDN

Paradis/Paradise 27. .28   [ביך]ַ בוך ווערט אַ [י], צום בַײשּפיל, אַרויס דעם [ו] ווי אַלעקט רעדט מען אַאינעם ּפוילישן דיא  רמישט מען דעם [ש]  מיטן [ס]ַלעקט פֿאַאינעם ליטווישן דיא

נטַדי הא

דער פֿינגער

ניעָדי דלא

דער געלענק

דער עלנבויגן

קסלַ  דער א

דער פֿוס

די לענד

דער דיך

די קני

די ליטקע

ס קנעכלָדא

טעַדי ּפיא

רטָ וואַרום אַא


