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ָןיט דעם נומער הייבן מיר א

דער קליינער — נַײע רובריק ַא
 פֿון דער1 אויסצוגן— רווערטסָפֿא

דישער צַײטונג,ִרימטער ייַבא

– אין ניו2ס דערשַײנטָ, ווארווערטסָפֿא

 וועגן3רק זינט 1897 (מער ּפרטיםָיא

בן מיר געגעבן אינעםָדער צַײטונג הא

ר 1998).ַ נומער 13, פֿעברואטעם–טעם

קענעןַ איז צו בא4אונדזער ציל

,רווערטסָפֿאאונדזערע לייענערס מיטן 

ס מע קעןָ פֿון ווא5 מוסטערַגעבן א

ך אין זַײנע בלעטער.ָגעפֿינען יעדע ווא

מערקן, זַײנען דיַליין באַווי איר וועט א

 אין6נדלטַהאַס ווערן באָטעמעס ווא

ָרג גאָ הַײנט צו טארווערטסָפֿא

נט, און דיַרשיידן און אינטערעסאַפֿא

ך איז נישט צו שווער (ווי מעַשּפרא

ַר אַכטן) פֿאַלט געקענט טראָווא

גרויסער טייל פֿון אונדזערע לייענערס.

רטיקלען וועלן ניט זַײןַדי א

 ביסלַל אָ מאַר אָ (נא7רּפשוטערטַפֿא

–דישִרקירצט) און ּכדי די נַײע ייַפֿא

רשטייןַלן קענען גוט פֿאָלערנערס זא

לעַטעס מיט אָוועלן מיר צוגעבן פֿוסנא

נייטיקע דערקלערונגען.

אויב איר ווילט לייענען מער, זַײט וויסן

רווערטסָפֿאז איר קענט געפֿינען דעם ַא
ַרטעק (פֿאָביבליא–ך אין מעדעםָלע וואַא

ריז). אוןַס וווינען אין ּפאָלייענערס ווא

 גיבן מיר8נירןָבאַס ווילן אָר די וואַפֿא

ציעס.ַרמאָלע נייטיקע אינפֿאַא

(זעט זַײט 6)

מ

ָס ווא2י אויסשטעלונג
ר איצטער אינעםָקומט פֿא

ריזער מוזיי פֿוןַּפא
ַ גיט אונדז א3דערנער קונסטָמא

ָר ּפאַ צו שרַײבן א4געלעגנהייט
דישעִווערטער וועגן די יי

ס זַײנעןָ ווא5קינסטלער
מעןָנט אונטערן נאַקאַבא

ריזערַרי“ (די ּפאַל דע ּפאָ„עקא
שול).

רי“ נעמטַל דע ּפאָדי „עקא
זעלכע פֿיגורן ווי דיַרַײן אַא

ני,ַדיליאָ סוטין, מא6לערָמא
ל, קיסלינג,ַגאַסקין, שאַּפא

רי“ַל דע ּפאָ„עקא
נהייבערָר אַלעקציע פֿא–1 קונסטַא

ץ,ַקא–נעַן, מאִָיקרעמען, קיקא
ף,ָרלאָ א7רן חנהָסקולּפטא

פֿןַגראָטאָדקין, ליפֿשיץ, און פֿאַצא
ן ריי און קערטעש. זיי זַײנעןַמא

נהייב 20סטןָ פֿון א8געווען טעטיק
רהונדערט ביז דער צווייטערָיא

בער דיָ א9מלחמה–וועלט
אויסשטעלונג ווַײזט בלויז דעם

1930.—ד 1905ָּפעריא
דער גרעסטער טייל פֿון די
דןִקינסטלער זענען געווען יי

נגעקומענע פֿון שטעט אוןָא
נד,ַשטעטלעך אין ּפוילן, רוסלא

דער רומעניע. איןָאוקרַײנע א

ןַסמאָּפטירט פֿון שמואל גראַדאַא

1.␣ art 2.␣ exposition/exhibition 3.␣ musée d’Art moderne de la ville de Paris,
«L’Ecole de Paris : la part de l’autre (1905-1930)» 4.␣ occasion/opportu-
nity 5.␣ artistes/artists 6.␣ peintres/painters 7.␣ khane (Chana) 8.␣ actifs/active
9.␣ milkhome guerre/war

ד

[סוף זַײט 3]

פֿעַסע פֿון קאַדי טערא

ם אויפֿןָדי דא

ס אין דיַרנאַנּפאָמא

tttttרןָנציקער יאַצווא
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יים סוטין (1943-1893) איז

 שטעטלַרן אין אָגעבוירן געווא

 פֿרומער משּפחה. ערַאין ליטע אין א

ריז אין 1913.ַנגעקומען אין ּפאָאיז א

ַ צַײט געוווינט אין „לאַט אָער הא

–3“ און שּפעטער אין דרום2ריש

רבן איןָנקרַײך. ער איז געשטאַפֿרא

. ער איז4נקהייטַקרא–גןָ מאַריז פֿון אַּפא

5טערטערַ געמאַלער, אָ מאַגעווען א

מערקן איןַס קען מען באָלער, און דאָמא

,6פֿטןַנדשאַלע זַײנע ווערק, לאַא

. זַײנע7רטרעטן און שטיללעבנסָּפא

8לענעַר אַײנגעפֿאָבילדער שטעלן פֿא

 דורך9זוי ווי אויפֿגעטרייסלטעַהַײזער, א

לטןַ, געשטא10ציטערניש–ן ערדַא

11לגטעָרפֿאַזוי ווי פֿאַאויסגעקרימטע א

דורך מורא און שרעק ; הערינגען,

קסן זעען בַײָטשקעס, הינער און אַקא

.12אים אויס ווי געּפַײניקטע ּפגירות

רבַן די פֿאָסוטין צייכנט ניט, ער גיסט א

. דער13ס לַײוונטָדעקן דאַּכדי צו בא

1.␣ khaim Chaïm Soutine 2.␣ La Ruche/artists’ residence so named for its «beehive» shape 3.␣ dorem sud/south 4.␣ maladie d’estomac/
stomach ailment 5.␣ tourmenté/tormented 6. paysages/landscapes 7.␣ natures mortes/still lifes 8.␣ effondrés/collapsed 9.␣ ébranlés/struck,
shaken to bits 10.␣ tremblement de terre/earthquake 11. persécutés/persecuted 12.␣ …pegeyres cadavres (d’animaux) torturés/tortured
(animal) carcasses 13.␣ toile/canvas 14.␣ matière colorée/colored matter 15.␣ éclaboussé/spattered, smeared 16.␣ pakhed angoisse/fear, anxi-
ety 17.␣ nuances/shades 18.␣ vermillon/vermilion 19.␣ carmin/crimson 20.␣ sinueux/twisting21.␣ sillons/furrows 22.␣ emporté/carried away
23.␣ more-shkhoyredikn mélancolique/melancholy 24. tourbillon/whirl 25.␣ pinceaux/brushes 26.␣ couteaux à peindre/palette knives
27.␣ tubes 28.␣ retsikhe furie/fury 29.␣ défi/defiance.␣

ריַל דע ּפאָעקא
נצייזישער קריטיקערַט דער פֿראָרי“ האַל דע ּפאָ „עקא1גריףַדעם בא

רטיקל מיטן טיטל „די רעגירונג אוןַן אַפֿן אין אַ געשא2ָרנאַנדרע וואַא

 אין דער צַײטשריפֿט3ס איז דערשינעןָדי לעבעדיקע קונסט“ ווא

רטיקל שרַײבט ער וועגןַר 1925. אין דעם אַנואַ“ אין יאַמעדיאָ„קא

5ס ציט צוָרי“, וואַל דע ּפאָ פֿון דער גרוּפע „עקא4ּכוח–דעם צוצי

פֿיציעלעָנצער וועלט. ער קריטיקירט די אַקינסטלער פֿון דער גא

ָרנאַזיקע קינסטלער. וואָ ניט די דא6נערקענטָס אָליטיק, וואָּפא–קונסט

7נצויזן, איַרן, אי פֿראָטאַוואָלע נאַמען אָראייניקט אונטער דעם נאַפֿא

ניצן דעם טערמיןַן צו באָבער הייבט מען אָאויסלענדער. זייער גיך א

 די8ר די אויסלענדישע קינסטלער. אין קעגנטייל צוַבלויז פֿא

רי“ַל דע ּפאָ די „עקא10לגטָ, פֿא9מעןָשטרא–רדַנגאַוואַרשיידענע אַפֿא

ר מישטָריע, נאָטעא–דער קונסטָנישט קיין איינציקע עסטעטיק א

דערנקייט.ָדיציע מיט מאַטרא

1.␣ concept 2.␣ André Varneau 3.␣ est paru/was published 4.␣ …-koyekh
force d’attraction/power of attraction 5.␣ attire/attracts inf. עןִצוצי  6.␣ (ne)
reconnait (pas)/(does not) recognize 7.␣ …aussi bien… que…/both אי… אי…
and… 8.␣ contrairement à/unlike 9.␣ courants/currents 10.␣ suit/follows.

1חיים סוטין

 ווערט14ףָרביקער שטאַפֿא

לירן ; סוטיןָלע קאַ מיט א15צעשּפרונגען

ריבער איבער דעם ּפשוטןַגייט א

לט. יעדעס בילד איזַטישן אינהאָנעקדאַא

רקן אוןַ שטאַט פֿון אַדער רעזולטא

ס ער פֿירט מיט דיָמף וואַלירישן קא

לירן, דורך וועלכןָרעמס און די קאָפֿא

עןָ. די בלא16פֿרַײט זַײן ּפחדַער בא

שטעלן זיך לעבן די זויערע געלן, די

רשיידענעַגרינען לעבן די פֿא

 און די18 צינויבער17טירונגעןַשא

כטַלערַײ געמאָ מאַ. ס'איז א19זיןָרמאַקא

20פֿון טיפֿע און שלענגלדיקע

– מרהַ אין א22. מיטגעריסן21זדעסָברא

 קריגט זיך דער24 געדריי23שחורהדיקן

לער מיט זַײנע פַֿײערדיקעָמא

 און26מעסערס–ליטרעַ, ּפא25ּפענדזלען

לערַײ פֿוןָ מאַ. ס'איז א27רבטרַײבלעךַפֿא

29רויסרוףַן אַ, א28רן, ּכעס, רציחהָצא

ָןטערט אים אַס מאָקעגן דעם טויט ווא

ן עק.ַא

ןַרלעקין מיט אַא

ן, 1919,ָרדעאָקאַא

ttttt ק ליּפשיץַזשא

pppppלערָדער מא

חיים סוטין

ח
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פֿיעַגראָ שטיקל ביבליאַא

ןַבן זיי געפֿונען אָריז האַּפא
נץ אוןַלעראָספֿערע פֿון טאָטמאַא

פֿרַײהייט.
בןָרן האָאין די ערשטע יא

11זעצטַ פֿון זיי זיך בא10אייניקע

נדערעַרטר מיט אַנמאָאין מא
דערָ אָסאַרטיסטן ווי ּפיקאַא

 ביסל שּפעטערַן לעזשע. אַפֿערנא
ר 1910 ווען דער נַײערָאין יא

נגעקומען קייןָ איז אָמעטרא
בן זיך דיָס האַרנאַנּפאָמא

 אין12ריבערגעצויגןַקינסטלער א
לטָס איז דעמאָדער געגנט ווא

 אויסער דער13געווען ּכמעט
ַט, און ווּו עס זענען געווען אָשטא

מיט ביליקע14 טןַרשטאַסך ווא

.15געלט–דירה

לַגאַט זיך שאָר 1911 האָאין יא
זעצט איןַ בא16ר חבֿריםָ ּפאַמיט א

ַמען „לאָ מיטן נא17דנעם בניןָ מאַא
ס.ַרנאַנּפאָ“ ניט ווַײט פֿון מא18ריש

זיקן רונדיקןָאין דעם דא
בן זיי געציטערטָק“ האָ„בינשטא

ר קעלט, געהונגערט אוןַפֿא
לטָט דעמאָל האַגאַ. שא19פֿןַגעשא
דערָ ריש“ „אַז אין „לאַגט אָגעזא

ַדער מע ווערט אָ א20מע ּפגרט

“.21רימטקייטַבא

–ך דער ערשטער וועלטָא
נגעהויבןָבן זיך אָמלחמה הא

דישעִ“.  יי22רןָ„די משוגענע יא
רן אוןָלער, סקולּפטאָמא

 זענען געזעסן אויף די23דיכטער
פֿעעןַסן פֿון די גרויסע קאַטערא

ַם, לאָס : לע דאַרנאַנּפאָאין מא
ַנד, לע סעלעקט און לאָטאָרא

,24ט געצייכנטָל. מע האָקוּפא
געשריבן, געשמועסט און

 און25רווַײלטַגעטרונקען, זיך פֿא
ט זיךָגעקריגט. מע הא

27 אין אויסטערלישע26רשטעלטַפֿא

נגען אויףַסטיומען און געגאָקא
נצטַט געטאָ ווּו מע הא28בעלער

נצע נעכט.ַגא
לעַס'איז געווען די צַײט פֿון א

 : קוביזם,29וועגונגעןַבא
ניזם, פֿוטוריזם,ָעקסּפרעסיא

נהייב פֿוןָליזם און דער אַסיררעא
רישע אוןַקציע. ליטעראַבסטראַא

ט זיךָ הא30פֿונגַלישע שאַמוזיקא
. שרַײבער ווי31אויך צעבליט

ווסקיַרשאַ ווא33ש, עוזרַ א32שלום
רימטערַדער דער באָא

ן זענעןָר הענעך קאָזיטאָמּפאָקא
34ריז שעּפןַאויך געקומען קיין ּפא

ר זייערע ווערק.ַציע פֿאַאינסּפירא
ָטס האָדער גרויסער קריזיס ווא

רשּפרייט איבער דערַזיך פֿא
ךַך דעם קראָנצער וועלט נאַגא

ָטל סטריט אין 1929 האָאין ווא
 צו דער35 סוףַכט אַגעמא

אויסערגעוויינטלעך שעפֿערישער
.36ּתקופֿה

דישע קינסטלער זענעןִ סך ייַא
.38 אינעם חורבן37אומגעקומען

ַןל, מאַגאַרק שאַנדערע ווי מאַא
ך עטלעכעָץ און נאַקא–נעַריי, מא

פֿן אוןַבן ווַײטער געקענט שאָהא
– וועלטַ פֿון א39געניסן

ךָרן נאָנגע יאַרימטקייט לאַבא
ל דעָדעם סוף פֿון דער „עקא

רי“.ַּפא
10.␣ certains/some 11.␣ se sont installés/
settled 12. ␣ ont déménagé/moved
13.␣ kimat presque/nearly 14.␣ ateliers/
studios 15. ␣ dire-… loyer/rent
16. ␣ khaveyrim amis/friends
17.…binyen ␣ drôle d’immeuble/odd
building 18.␣ la Ruche/French for bee-
hive, so nicknamed because of its
shape 19. ␣ créaient/created
20.␣ peygert crève (mot utilisé pour
la mort d’un animal)/die, «croak»
(word used for the death of an ani-
mal) 21. ␣ célébrité/celebrity
22.␣ meshugene… les Années Folles/
the «mad years» i.e., the Roaring
Twenties 23. ␣ poètes/poets
24.␣ dessinait/drew 25.␣ s’amusait/en-
joyed themselves 26.␣ se déguisait/
dressed up 27.␣ extravagants/outland-
ish 28.␣ bals/balls (dances) sing. ַלדער בא

2 9 . ␣ m o u v e m e n t s / m o v e m e n t s
30.␣ création 31.␣ s’épanouissait/flour-
ished 32. ␣ sholem 33. ␣ oyzer
34.␣ puiser/draw, get 35.␣ sof fin/end
36. ␣ … …tkufe époque
extraordinairement créative/extraor-
dinarily creative period 37.␣ ont péri/
died 38.␣ khurbn Shoah 39.␣ jouir de/
enjoy.

דישע קינסטלערִוועגן די יי
רי“ קען מעןַל דע ּפאָפֿון „עקא

לייענען צוויי ביכער אויף
דיש.ִיי

בילדער אוןאין זַײן בוך 
ַסרנאַנּפאָ פֿון מא1לטןַגעשטא

xxiv +ריז, 1963, 664 ַ(ּפא
דוקציעסָז"ז מיט 324 רעּפרא

פֿון בילדער און סקולּפטורן)
קריטיקער–ט דער קונסטָהא

ן (1966-1896)ָנסאָראַכיל א
רטיקלעןַ די א2צונויפֿגעשטעלט

ערִט פֿריָס ער האָווא
 אין דער3רויסגעגעבןַא

די נַײעריזער צַײטונג ַּפא
.ּפרעסע

ט הערשָאין 1951 הא
רויסגעגעבןַפֿענסטער א

4רּפַײניקטעַאונדזערע פֿא

ריז, 266 ז"ז),ַ (ּפאקינסטלער
ס זענעןָוועגן די קינסטלער ווא

 דעם6 בעת5אומגעקומען
.7חורבן

[סוף פֿון זַײט 1]

אין
סַרנאַנּפאָמא

נ

pppppדער 

ר,ָסקולּפטא

סיּפ1922ָ,פֿון א

דקיןַצא

1.␣ figures 2.␣ rassemblé/collected
3.␣ publié/published 4.␣ martyrisés/
martyred 5.␣ ont péri/died 6.␣ beys
au cours de/during 7.␣ khurbn
Shoah.
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דער קליינער

ס איז איןָרף מעסינג, וואָס דאָדא

נד), ניט ווַײט פֿוןַעסעקס (ענגלא

לטשעסטער, איזָט קאָדער שטא

3 איינס פֿון די געציילטע2ּפניםַא

ָטּפע, ווּו מע האָערטער אין איירא

כט פֿון דערַזיך ניט אויסגעלא

נערַמעריקאַא

.4ּפערע“ָא–ּפרעזידענטישער„זייף

בן אירע 350ָאין מעסינג הא

 ערנסט איבערגעלעבט5ּתושבֿים

ר בושן אוןַ טעג פֿא6די גורלדיקע

. די8רס מּפלהָ וועגן גא7געחלומט

–נצע בושַז די גאַ איז, א9סיבה

מט פֿון דעםַסטיע שטאַדינא

רף. דערָזיקן ענגלישן דאָדא

ָטלד בוש האָנישער ריינאַּפוריטא

רף איןָזט זַײן היימדאָרלאַפֿא

–נגעקומען קיין נַײ1631ָ און א

ן“ָנד, מיט דער שיף „לַײאַענגלא

כןָר נאָ(„לייב“), בלויז 11 יא

.10וער“ַנקומען פֿון דער „מייפֿלאָא

בן 23 פֿוןָ הא11חוסִן ענגלישן ייַא

נער ּפרעזידענטן.ַמעריקאַדי 43 א

רט זַײנען 9ָאויפֿן צווייטן א

ן אירלענדישןַּפרעזידענטן מיט א

, דרַײ ּפרעזידענטן12בריוו–חוסִיי

לענדישעָמט פֿון האַבן געשטאָהא

 (רוזוועלט איז געווען13משּפחות

וערַאיינער פֿון זיי), און אַײזענהא

נד.ַמט פֿון דַײטשלאַט געשטאָהא
ר, זַײט 10ַנואַדעם 5טן יא

1. ␣ berceau/cradle 2. ␣ aponem
probablement/probably 3.␣ rares/rare
4.␣ traduction de l’américain «soap
opera» 5.␣ toshvim sing. toyshev
habitants/residents 6.␣ goyrldike
décisifs/fateful 7.␣ gekholemt rêvé/
dreamed 8.␣ mapole défaite/defeat
9.␣ sibe raison/reason 10.␣ Mayflower␣ :
navire qui amena les premiers colons
en Amérique du Nord (1620)
11. ␣ yikhes origines/origin
12. ␣ «pédigrée» 13. ␣ mishpokhes
familles/families.

ַרנואַ דעם 22סטן יא—) ַט''אִג (ייָּפרא
דיש קינד איןִ ייַט א1944ָ הא

גערַלא–ציעַנצענטראָטערעזינער קא
טן. אויףַ ביכעלע פֿון זַײן טאַקומען אַבא

רויסגעקוקטַ קינד אַט אָ הא4דער הילע
דורכן פֿענצטער אויף דער

דרויסנדיקער וועלט. אונטער דעם איז
ןַנען אַאויף טשעכיש געשטא

מיס דריטןָ טא5אונטערשריפֿט : „לּכבֿוד
ט.“ַג אין טערעזינשטאָטא–געבוירן

לייןַט אָטע האַס דער טאָס ביכל, וואָדא
טָנגעשריבן און אילוסטרירט, האָא

ָר סּפעציעלן ווערט נישט נאַהַײנט א
ר דערַר אויך פֿאָר זַײן זון, נאַפֿא

טע, בעדריךַקונסטוועלט ווַײל דער טא
נטירטערַלאַ טאַ, איז געווען אַפֿריטא

ר. דיָטאַטוריסט און אילוסטראַריקאַקא
זַײטלעך פֿונעם ביכל זַײנען פֿול מיט

סָ, ווא6לירטע צייכענונגען און פֿערזןָקא
ע,ָ שענערע וועלט ווי די גראַלן אָמא

ליטעט פֿון טערעזין. איןַאומעטיקע רעא
גטָנגעלע און נאִ ייַאיין בילד שטייט א

 שּפילט— צווייטן ַ ; אין א7דעם פֿינגער
.8פֿרַײ–און–נקַער זיך פֿרא

סָט דאָנגענעם דינסטיק האַרגאַדעם פֿא
קומען אינעם ירושלימערַביכל בא
 פֿון9ן אויסצייכענונגַמוזיי“ א–„יׂשראל
ַן, א10ּפרעמיע“–יצחק–דער „בן

–אינסטיטוציע געשטיצט פֿון „יד
רַס טיילט אויס ּפרַײזן פֿאָ, ווא11ושם“

ציעס פֿוןַ אילוסטרא12אויסנעמיקע
ביכער.–קינדער
נגעפֿירט מיטןָ אָט אין געטאָ האַפֿריטא

 פֿון טעכנישע צייכענונגען,13ּפטיילָא
1.␣ yerusholaymer… de Jérusalem/of Jerusalem  2.␣ rend
hommage/pays tribute 3.␣ ghetto et camp de transit de
Terezin en Tchécoslovaquie de 1941 à 1945/ghetto and
transit camp of Theresienstadt, Czechoslovakia, from
1941 to 1945 4.␣ couverture (de livre)/book cover
5.␣ lekoved en l'honneur de/in honor of 6.␣ vers, poésie/
verse, poetry 7.␣ suce son pouce/sucking his thumb 8.␣ libre
comme l’air/free as the breeze 9.␣ récompense, distinction/
award 10.␣ ben yitskhak… le prix Ben Yitskhak/Ben
Yitskhak prize 11. ␣ yad vashem mémorial de la Shoah,
Jérusalem/Holocaust Memorial, Jerusalem
12.␣ exceptionnel/outstanding 13.␣ section 14.␣ mono-
chromes 15.␣ torturé/tortured 16.␣ déporté/deported
17.␣ assassiné/killed 18.␣ yoseml dim. de/of יתום yosem
orphelin/ orphan 19.␣ local 20.␣ …koved rend hommage/
pay tribute inf. ּפגעבן ּכבֿודָא  21.␣ zikorn mémoire/memory
22. ␣ bemeshekh … pendant, au cours de/during
23. ␣ yisroeldike israéliennes/israeli 24.␣  khurbn Shoah.

2ערטַמוזיי“ בא– „יׂשראל1ירושלימער

3גערַקינדערביכל פֿון טערעזינער לא

בן געניצט וויָציס האַס די נאָווא
ציעס.ַאילוסטרא–נדעַגאַּפאָּפרא

דישעִבן די ייָשטילערהייט הא
,14ניקעָלט איינטאָקינסטלער אויך געמא

. וועןָאומעטיקע בילדער פֿון דער געטא
בן געפֿונען די בילדער,ָציס האַדי נא

נדערעַן און די אַבן זיי פֿריטאָהא
 און שּפעטער15קינסטלער געּפַײניקט

טָ קיין אוישוויץ, ווּו מע הא16רשיקטַפֿא
. זַײן פֿרוי איז אויך17כטַזיי אומגעברא

רבן פֿון בויכטיפֿוס.ָגעשטא
 צווייטער קינסטלער אין טערעזין,ַא

סָּפטירט דאָדאַט אָס, האַאַ האָלעא
מי, וועלכער וווינט הַײנטָ טא18יתומל

 לערער פֿון דערַג און איז אָאין ּפרא
דישער שול.ִ יי19רטיקערָאיינציקער א

[…]
ס מע גיטָ„איך בין זייער גליקלעך, ווא

טָטנס בוך“, האַ מַײן טא20ּפ ּכבֿודָא
ס דערקלערט. „איך געדענק נישטַַאהא

טָבער טערעזין האָטן, אַדעם טא
 טיפֿן אַײנדרוק איןַזט אָאיבערגעלא
ס ביכל איזָ. דא21מַײן זּכרון

ּפטימיסטיש און דורך אים פֿיל איך וויָא
רבינדט זיך מיט מיר.“ַטע פֿאַדער טא

רָנגענע 20 יאַרגאַ די פֿא22במשך פֿון
ס ביכל ּפובליקירט איןָט מען דאָהא

נד, שוועדן,ַלאָנד, בעלגיע, האַדַײטשלא
ן און יׂשראל, און אין גיכן וועטַּפאַיא

עס דערשַײנען אויך אין די
שעִטן. די העברעיַראייניקטע שטאַפֿא

ניצט אין דיַפֿט באָבע ווערט אַאויסגא
 שולן, ּכדי צו לערנען די23יׂשראלדיקע

רטן און ערשטןָגא–ּתלמידים פֿון קינדער
.24ס וועגן דעם חורבןַקלא

ר, זַײט 20ַנואַדעם 5טן יא

1 דער וויגַביי

פֿון דער
סטיעַדינא–בוש

 זַײט פֿון דערַא

שערִהעברעי

בע פֿוןַאויסגא

tttttס בוךַב. פֿריטא

uuuuuדישעִ : ייַט''אִ יי

פֿישעַטעלעגרא

גענטורַא
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ר פֿוןַסאָא קליינער גלא
יורידישע טערמינען

נטיק איזָ מא—, רומעניע ַנטאַנסטאָקא
ר דערַג פֿאָ גליקלעכער טאַגעווען א

רין דזשעקליןָפֿעסאָּפרא–כעמיע
דישע פֿרויִריקע ייָיא– 54ַן, אַלדמאַווא

ַך אָנד. נאַר, מערילאָלטימאָפֿון בא
מף אין רומענישן געריכט, וועלכערַקא
ט זיָר, האָנצע 5 יאַט זיך געצויגן גאָהא
סָקומען דאַ צוריקבא2סוף–ּכל–סוף
צישעַנא–ָס די ּפראָרמעגן, וואַפֿא

ָרט מיט 60 יאָרעגירונג אין רומעניע הא
נפֿיסקירט פֿון אירָט קאַצוריק געהא

 ּפרעכטיקע ווילע אויפֿן ברעגַטן : אַטא
.3רצן יםַפֿונעם שווא
ט דיָמוניסטישן געזעץ, האָאונטערן קא

ררעכנט 000 250ַט פֿאַרעגירונג געהא
4טע היימען ווי מלוכישעַּפריווא

ל פֿון דעםָ גרויסע צאַרמעגנס. אַפֿא
 די רומענישע5בן צוגעאייגנטָהא
ס געזעץָדן. זינט דאִשיסטן בַײ די ייַפֿא

טָרן אין 1989, האָפֿן געוואַּפגעשאָאיז א
מען שוין טויזנטער הַײזער אומגעקערט

בערָטים, אַלעבאַערדיקע באִזייערע פֿרי
נגלטַנדערע הַײזער ראַ סך אַוועגן א
7ך איצט אין געריכט. הגםָ נא6מען זיך

גערס פֿון דיָרמאַדי געוועזענע פֿא
ַבן אָ הא8הַײזער און זייערע יורשים

קומען דיַלן רעכט צוריקצובאַלעגא
פֿטָגן אָנקלאָען זיך די אִרמעגנס, ציַפֿא
 ווען די הַײזער9נג, בפֿרטַרן לאָל יאָמא

לן אוןָניצט ווי שּפיטאַווערן הַײנט בא
,10ס די מלוכה טענהטָטעקן, וואָביבליא

פֿטלעכעַזענען וויכטיקע געזעלשא
אינסטיטוציעס.

ַטע, אַנס טאַלדמאַפֿ' וואָּפרא
ןָמען לעאָד מיטן נאִרומענישער יי

ט געקויפֿט די ווילע איןָדינגער, האָוולא
בן זיך1938ָ. […] ווען די דַײטשן הא

פֿןָנטלאַדערנענטערט […] איז ער א
צישעַנא–ָרעשט. די ּפראַקיין בוקא

דישערִ יי*רומעניע קערט אום

1טנס ווילעַפֿרוי דעם טא

נפֿיסקירט.ָט די ווילע קאָרעגירונג הא
רןָן איז געבוירן געוואַלדמאַפֿ' וואָּפרא

רט 15ָרעשט און געוווינט דאַאין בוקא
טָר, ביז 1962, ווען איר משּפחה האָיא

 קיין יׂשראל. שּפעטער11עולה געווען
זעצט אין דיַט זי זיך באָהא
ַןרן אָטן און געוואַראייניקטע שטאַפֿא
נער בירגערין.ַמעריקאַא

גט דיָנגעקלאָט זי אָאין 1996 הא
12רומענישע רעגירונג, אין שַײכות מיט

ט זי געווּונעןָל האָדער ווילע. דרַײ מא
ט דיָל האָדעם מישּפט און יעדעס מא

ּפעלירט דעם ווערדיקט.ַרעגירונג א
ס העכסטעָט דאָסוף הא–ּכל–סוף

פֿוילן דערַרומענישע געריכט בא
רמעגן,ַס פֿאָרעגירונג אומצוקערן דא

ַט ביז לעצטנס געניצט ווי אָס מע האָווא
טן.ַלדאָר סאַרט פֿאָא–ציעַקאַווא
ַןלדמאַט די משּפחה וואָנטיק האָמא

סן די טיר פֿון דער ווילע,ָאויפֿגעשלא
 מיט פֿרייד13וועט די ׂשימחהַאון געּפרא

און טרערן. […]
ט] דערקלערט :ָן האַלדמאַפֿ' וואָ[ּפרא

טע,ַלט געווען מַײן טאָ„ווי גליקלעך ווא
ז זַײנע אייניקלעךַווען ער ווייסט, א

קומעןַרן באָזוי פֿיל יאַך אָבן נאָהא
“.14זייער ירושה

ר 2001, זַײט 13ַנואַדעם 19טן יא

 pַןלדמאַד. ווא

מעַמא–טעַמיט טא

restituer/to   אומקערן

return, restore

accuser, porterגןָנקלאָא

plainte/to accuse, to sue

/poursuite (דער)גָנקלאָא

lawsuit

faire appel/toּפעלירןַא

appeal

בּתים)–(בעליטים ַלעבאַבא

propriétaires/owners

פֿוילן)ַט באָ (האפֿעלןַבא

ordonner/to order

loi/lawס)ָ(דאגעזעץ 

adopter געזעץַננעמען אָא

une loi/to pass a law

abroger געזעץַפֿן אַּפשאָא

une loi/to repeal a law

/tribunalס)ָ(דאגעריכט 

court

[mishpet](דער)מישּפט 
jugement, procès/trial,
judgment

/juger[mishpetn]מישּפטן 

to judge, to try

[melukhe](די) מלוכה 
Etat/state

ס)ָ (דארמעגןַפֿא

propriété, biens/property

posséder/to ownגןָרמאַפֿא

 (דער)גערָרמאַפֿא

propriétaire/owner

confisquer/toנפֿיסקירןָקא

confiscate

(די)רעגירונג 

gouvernement/government

צום געדענקען

* pour les termes juridiques, se re-
porter au glossaire/for all legal terms
see glossary 1.villa/private house
2. ␣ sofkl-sof finalement/at last
3. ␣ …yam mer Noire/Black Sea
4.␣ melukhishe d'Etat/state 5.␣ se sont
approprié/appropriated 6.se bat/are
fighting 7.␣ ␣ hagam bien que/although
8. ␣ yorshim héritiers/heirs sing.
␣.yoyresh 9יורש bifrat en particulier/
in particular 10. ␣ taynet
a l l è g u e , c o n s i d è r e / a r g u e s
11.␣ …oyle…est émigré/emigrated
12.␣ …shaykhes… en rapport avec, en
ce qui concerne/relative to, concern-
ing 13.␣ … simkhe a fait la fête/had a
party 14.␣ yerushe héritage.

 uדזשעקלין

ן  גייטַלדמאַווא

רַײן אין  הויז פֿוןַא

רןָיא–אירע קינדער
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 דער—) ַט"אִנדזשעלעס  (ייַס אָלא

ף סטיווען סּפילבערגַגראָפֿילמא

קומען דעם טיטלַט באָהא

נדיר פֿון דערַמאָקא–„ריטער

ר זַײןַבריטישער אימּפעריע“ פֿא

3„אויסערגעוויינטלעכן בַײשטַײער

4אינדוסטריע–רווַײלונגַצו דער פֿא

–און צו דער בריטישער פֿילם

 די5אינדוסטריע במשך פֿון

ָטר“, האָנגענע 25 יאַרגאַפֿא

בעט.ַ די קעניגן עליזא6לדןָגעמא

ר פֿוןָריקער רעזשיסאָיא–דער 53

טי“–„שינדלערס ליסטע“ און „אי

ַננעמען דעם טיטל אין אָוועט א

ר,ַנואַניע דעם 29סטן יאָצערעמא

דעַסאַמבאַאין דער בריטישער א

ןַן. ווי אָשינגטאַאין ווא

נער איז סּפילבערג נישטַמעריקאַא

 1.␣ lit. oint ici␣ : adoubé/lit. annointed here: knighted 2.␣ chevalier/knight 3.␣ con-
tribution exceptionnelle/outstanding contribution 4.␣ industrie du spectacle/
entertainment industry 5.␣ bemeshekh… pendant/during 6.␣ a␣ fait savoir/an-
nounced inf. 7 מעלדן.␣ rosheteyves abréviation/abbreviation.

סטיווען סּפילבערג
“1לבטַווערט „געזא

2 בריטישער ריטערַווי א

רעכטיקט צו ווערן גערופֿןַבא

בער ער מעג שטעלן דיָ„סער“ א

 פֿון דיKBE 7ּתיבֿות–שיָרא

Knight of theווערטער 

British Empire.

ר זַײט 24ַנואַדעם 5טן יא

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַ, איך וויל אָיא
מען : ...........................................ָנא
דרעס : .....................................................................................ַא

.....................................................................................................
ּפרַײזן :–נעמענטָבאַא

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ : איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט :
רַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ : איין יא2סטָּפא–ים

ַרלאָ 97 דא—ר ָ : איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער :–רטעַקא–קרעדיט
טע :ַדא–4נגַאויסגא

דרעס :ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס : ַא–5סטָבליצּפא

דנעָט מאַבן אויך געהאָיר הא

רַײנקומעןַס פֿלעגן אָקרובֿים ווא

.5 אומגעזעענע4טשָרַײן, כאַאין שמועס א

8עולם–של– רבונו7 דעם נעּפלדיקן6חוץַא

ביינו“ (משהַך געווען „מוישעראָאיז נא

ַן מיט אַ שטרענגער מאַ), זייער א9רבינו

זוי ווי מַײןַרד, ּפונקט אָשּפיציקער בא

ָל מאַט מיר אָס האָפֿעטער משה, ווא

צירנדיק איןַנגעשריגן ווַײל שּפאָזוי אַא

ַּפגעריסן שבת אָב איך אָ פֿעלד האַא

נדערש איז געוועןַנץ אַ. גא10גרעזל

). איך11 מיילעך“ (דוד המלךַווידאָ„דא

ַןמא– יונגןַרגעשטעלט אָב זיך פֿאָהא

טַט ליב געהאָס האָר וואָמיט שיינע הא

נצן, ווַײן און פֿרויעןַצו זינגען, צו טא

ָט הא12שבֿע–(זַײן מעׂשה מיט בת

13לדיקןַ גוואַכט אויף מיר אַגעמא

15). און דער סודותדיקסטער14אַײנדרוק

לע קרובֿים איז געוועןַפֿון א

רַ), פֿא16ווי“ (אליהו הנבֿיאָנאַ„עליא

נגען ציטערנדיקַוועמען מיר זענען געגא

,18 בַײם סדר17כן די טיר ּפסחַאויפֿמא

19 ּכוסַרַײנקומען טרינקען אַל אָער זא

ווַײן.

דנע אומגעזעענע קרובֿיםָנו, וועלכע מא

ט ?ַט איר געהאָהא
1.␣ bizarres, drôles de/strange, funny
2.␣ kroyvim gens de la famille, par-
ents/relatives sing. korev
3.␣ accompagné/accompanied 4.␣ bien
que/although 5.␣ invisibles/invisible
6. ␣ akhuts ␣ à part/aside from 7.
brumeux, flou ici␣ : mystérieux/foggy
here: mysterious 8. ␣ reboyne shel
oylem ␣ Maître de l’Univers (Dieu)/
Master of the Universe (God)
9.␣ Moïse notre Maître/Moses our
Teacher 10.␣ brin d’herbe dim. de␣ זָגרא /
blade of grass dim. of ␣ זָגרא   11.␣ le roi
David/David the King 12.␣ basheyve
Bethsabée/Bathsheba 13.␣ très fort/
very strong 14. ␣ impression
15. ␣ soydesdikster le plus
mystérieux/the most mysterious 16. le
prophète Elie/Elijah the prophet
17.␣ peysekh 18.␣ seyder repas de
Pâque/Passover meal 19.␣ kos verre/
goblet.

גט בעסער…ָווער זא

1דנעָך אירע „מאָנא

דישערִדער ייווערטער“ (
 נומ' 26)טעם–טעם

ןַן ווַײסמאָנט סימאָדערמא
סָ“ ווא2דנע קרובֿיםָדי „מא

 אירע3גלייטַבן באָהא
רן.ָיא–קינדער

 uדער

נערַמעריקאַא

דישערִיי

ר סטיוועןָרעזשיסא

סּפילבערג

מ

1.␣ Etats-Unis/United States 2.␣ poste maritime/surface mail 3.␣ poste aérienne/
airmail 4.␣ expiration 5.␣ courrier électronique/E-mail.



7

ה

ַרדער איז אָזעף מאָא

4„שלעכט דערצויגענער

ס איז נישט קייןָן“. דאַמא–יונגער

טָס האָ מענטש וואַווּונדער בַײ א

מעס ! און זיבןַט זיבן מאַגעהא

ך דערצו !ָמעס נאַדישע מאִיי

זיקע פֿרויען (איינעָצוויי פֿון די דא

בןָמע) האַ“ מא5איז זַײן „אמתדיקע

, און6ר דער מלחמהַקענט פֿאַזיך בא

ַןפֿן אין אָבן זיך געטראָלע זיבן האַא

ם אוןָדאַגער אין ראַלא–רבעטסַא

ך אין אוישוויץ. איצט לעבןָדערנא

 און צוליב7זיי אין די פֿיר עקן וועלט

לע געקומעןַדעם פֿילם זענען זיי א

נקרַײך זיך צונויפֿצוטרעפֿןַאין פֿרא

8רָל. דער רעזשיסאָ מאַווידער א

ט זיי געבעטן צו רעדן וועגן דערָהא

ט זייָס האָפֿט וואַפֿרַײנדשא

רקַט זיי שטאָס האָרבונדן און וואַפֿא

רויסקומען פֿון דערַלפֿן אָגעהא

בןָמלחמה לעבעדיקערהייט. זיי הא

— 9ט חשק צום לעבןַווַײטער געהא

לטעַ א10די זיבן „אומווערדיקע

טָס האָט דאָ און א—פֿרויען“ 

רדער אויסגעקליבן צוָזעף מאָזשא

ר,ָ און הומא11רטקייטַווַײזן, מיט צא

 ביסלַס איז אויך אָאון דא

 שלעכט דערצויגן !— 12אומלַײטיש

ז ער פֿילמירט זַײנעַס'זעט אויס א

, ּפונקט ווי13נץ ּפשוטַמעס“ גאַ„מא

לטן פֿילמירט אונדזערעָמיר ווא

רָקינדער און אייניקלעך. נא

אונדזערע פֿילמען זַײנען שרעקלעך

1.␣ membres/members 2.␣ Cercle amical (organisation socio-culturelle issue du
Bund)/Workmen’s Circle 3.␣ Joseph Morder␣ : «Mes sept mères» 4.␣ mal élevé/
lit. not properly brought up; but with connotations of unconventional,non
conformist , independent, offbeat  5.␣ emesdike vraie/real 6.␣ milkhome guerre/
war 7.␣ aux quatre coins du monde/in the four corners of the earth 8.␣ réalisateur/
director 9.␣ kheyshek … amour de la vie/lust for life 10.␣ indignes/unworthy,
shameless (référence au film«La vieille dame indigne»/reference to the film
«The Shameless Old Lady» - René Allio 1965) 11.␣ tendresse/tenderness 12.␣ pas
comme il faut/improper 13.␣ poshet simplement/simply 14.␣ terriblement casse-
pieds/boring as can be 15.␣ akhuts efsher sauf peut-être/except maybe 16.␣ aigu
et attentif/sharp and observant 17.␣ sans aucun a priori/without any precon-
ceived ideas 18.␣ telles quelles/as they are 19.␣ émouvantes/moving 20.␣ inattendu/
unexpected 21.␣ mayses histoires/stories 22. … emes la vérité vraie/the abso-
lute truth 23.␣ simen indication, preuve/sign 24.␣ s’il se trouve/if it happens
25.␣ courez-y/run (to see it).

מעסַמַײנע זיבן מא
2רינג–רבעטערַ פֿונעם א1בן די מיטגלידערָר האַנואַסוף יא

 פֿילםַט די גוטע אידעע אונדז צו ווַײזן אַריז געהאַאין ּפא

.3מעס“ַרדער : „מַײנע זיבן מאָזעף מאָפֿון זשא

 פֿון לינקס ביז

ַ,רעכטס : ניושא

ַ,, בינטשיאַגוטשא

ַ,זאָ, ראַַפֿרעדא

 ( די „עכטע“ַהעלא

ttttt ַקטשאַמע), יאַמא

15חוץ אפֿשרַלעמען (אַר אַ פֿא14נודנע

רדערָבעס). מאָמעס און באַדי מא

ַן ווי אַמעראַלט זַײן קאַבער האָא

 בלַײער ; זַײן אויג איזַנדערער אַא

. ער16ַםרף און אויפֿמערקזאַשא

ן קיין שוםָדרייט זַײנע סצענעס א

, און די17שטימטע אידעעסַרויסבאָפֿא

פֿרויען ווַײזן זיך ווי זיי שטייען און

ָל מאַמיש, אָל קאָ מאַ, א18גייען

ס לעבן,ָ. ס'איז ווי דא19רירנדיק

 און סובווערסיוו. זייער20אומגעריכט

שלעכט דערצויגן…

דער פֿילם איז נישט קיין פֿיקציע

. ער21טש ער דערציילט מעׂשיותָכא

בער אויך נישט קייןָאיז א

טש ער ווַײזט דעםָר כאַקומענטאָדא

זטָר לאָ. דער רעזשיסא22רן אמתָגא

רַײנשטעלן אין קיין שוםַזיך ניט א

ז ערַ א23 סימןַך אָריע… נאָטעגאַקא

איז שלעכט דערצויגן.

ר פֿוןָ דירעקטאַ אָל איז דאָ מאַנו, א

ס איז אויךָטער, וואַטעאָ– קינאַא

זוי גוט דערצויגן, און ערַנישט א

רדערס פֿילמען.ָזעף מאָווַײזט זשא

ז דער פֿילםַ א24אויב עס טרעפֿט זיך

ַ, גיט אָ קינאַשּפילט ערגעץ אין א

.25היןַלויף א

מיש,ָל קאָ מאַא

ל רירנדיקָ מאַא

זש
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AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

Tél.␣ : 01 42 71 30 07

קעטָאילביב–םעדעמ

בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
לדע,ָן, גאַניק, בערטראַא

,ַליאַטאַ זשיל, יצחק, נא
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ענטפֿער אויפֿן

קעסטלשּפיל

ך דער צווייטער מלחמה,ָא

ַהיים פֿון אַצוריקקומענדיק א

ב איךָריז, האַ קיין ּפא3העלטענישַבא

ַבעס. אָצוריקגעפֿונען מַײנע צוויי בא

 בין איך געווען,4כטסַּפגעשוואָן אַקינד א

 פֿלעגט5טערס צדָבע פֿון פֿאָאון מַײן בא

דנעָל ווען זי זעט מיך מאָלע מאַגן אָזא

זוי :ַבן געקלונגען אָס האָווערטער ווא

ּפ !!!“ָקאַפֿאדאַזאַמאַ„סא

ןעניז ןייק טשינ ָטאה ָסאד ַזא טניימ ריא

?ַ אה ?

דיש ניטִב איך קיין ייָלט האָדעמא

בָלט האָבער זינט דעמאָנען. אַרשטאַפֿא

דישִ ביסל ייַאיך זיך אויסגעלערנט א

דנע ווערטערָז די מאַאון איך מיין א

ר דַײןַל מיר זַײן פֿאָטַײטן : „ סע זאַבא

6ּפ.“ָקא

,7לע צרותַרהיטן מיך פֿון אַּכדי צו פֿא

ףיוא ץלַא — ןקילגמוא עַלא ,ןגָראז עלַא

רעניישַ א סע זיא ,יוַזא ביוא .ריא

?ַ אה ,קורדסיוא

.8השלום–בע, עליהָמַײן בא

ַלינקאָרפֿאל קא

1.␣ réagissent/react 2.␣ refoel Raphaël 3. cachette/hiding place 4.␣ affaibli/weak, debilitated
5.␣ tsad côté/side 6.␣ “Que le mal arrive à moi plutôt qu’à toi !”/ “May it (the evil) fall on
my head, not on yours!” 7.␣ tsores soucis, ennuis/troubles 8.␣ ole(ha)sholem Qu’elle re-
pose en paix␣ /May she rest in peace 9.␣ khasenes mariages/weddings 10.␣ tantes et oncles/
aunts and uncles 11. im yirtse hashem ou/or mirtseshem ou/or mirtshem Si Dieu veut/
God willing 12.␣ khavertes amies/friends (female) 13.␣ auront un effet/will have an effect
14.␣ bikhlal en général/in general 15.␣ rouleau à pâtisserie/rolling pin 16.␣ on s’amuse␣ !/ what
fun! 17.␣ tu parles !/ you can say that again! 18.␣ bande/bunch, gang 19.␣ flots/streams
20.␣ zikhroynes souvenirs/memories.

 מיידל און ביןַען איך בין געווען א

 בַײ דער9נגען אויף חתנותַגעגא

לע מַײנע מומעס אוןַמשּפחה, פֿלעגן א

דיר“ַגן „מירטשעם באָ מיר זא10פֿעטערס

ב ניטָ בַײ דיר). איך הא11השם–ירצה–(אם

ט מען מירָס איז, האָס דאָנען וואַרשטאַפֿא

ַז ווּונטש אַס איז ווי אָז דאַדערקלערט א

לטָ חתונה. דעמאַל אויך זַײן אָבַײ מיר זא

כטַ סך געלאַ א12בן מיר מיט די חבֿרטעסָהא

וועגן דעם, פֿרעגנדיק זיך אויב די ווערטער

גן קייןָ. איך וויל ניט זא13וועלן ווירקן

ב קייןָבער, לייענערס, איך האָשלעכטס, א

ט !ַל ניט חתונה געהאָמא

נק וועגןַז מיטן געדאַ, איך מיין א14בכלל

פֿןָנגעטראָט איר אָדנע ווערטער“ האָ„מא

אויף עּפעס וויכטיקס. איצט לערן איך זיך

ל ווען איךָדיש און יעדעס מאִווידער יי

ס איךָרט, וואָ נַײ וואַלערן זיך אויס א

רן (צוםָיא–דערקען עס פֿון מַײנע קינדער

“, „מע15לץָלגערהאַבַײשּפיל, „ווא

“, צי מַײן17“, „איין קלייניקייט16הוליעט

“), ברענגט עס18סטרעַליאַליבטסטע „כאַבא

רקע,ַ פֿון זייער שטא19מעןָמיט זיך שטרא

.20לעבעדיקע זכרונות

ַןפֿייגעלע סעלטערמא

לייענערס
1ּפָרופֿן זיך א

נ

רטיקל וועגןַט געענדיקט איר אָן האַן ווַײסמאָסימא
 נומער 26)טעם–דישער טעםִדער יידנע ווערטער“ (ָ„מא

ט אירָדנע ווערטער האָגע „וועלכע מאַמיט דער פֿרא
טָס האָז דאַגעהערט אין דער היים ?“. זעט אויס א

נונגען. דערָלטע דערמאַאויפֿגעוועקט בַײ לייענערס א
ריז אוןַ אין ּפאַלינקאָ קא2ערשטער בריוו קומט פֿון רפֿאל

רקָיא–ן אין ניוַדער צווייטער פֿון פֿייגעלע סעלטערמא

וו
Dּפ פֿון דעםָראַ, קריך א1עולם–של– רבונו

ן דַײן וועלט !ָהימל, און קוק דיר א

Dסָלט מיר דאַעולם, הא–של– רבונו

ליין !ַ, דרייען וועל איך שוין א2שטריקל

Dעולם, ווילסט מיר העלפֿן,–של– רבונו

 שוועסטערַב איך אָ הא3נישטַאיז גוט, א

מעריקע !ַאין א

111.␣ reboyne shel oylem␣ Maître de l’Univers
(Dieu)/Master of the Universe (God) 2.␣ fi-
celle/rope 3.␣ sinon/if not.

לקסמוילָפֿון פֿא


