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דישערִדער יי

םעט–םעט 

נהייבערסָר אַנַײעס פֿא

ן אומעטיקע אוןַר איז אַעברוא

לעמוטנעַ קאַא
2

רַ צַײט. דערפֿא
3

כטַבן מענטשן אויסגעטראָהא
4

– פֿריי

טובֿים–לעכע יום
5

, ווי ּפורים בַײ

ל בַײ קריסטן,ַוואַרנאַדער קאָדן אִיי

נצן, עסן,ַווען מע מעג זינגען, טא

טרינקען און זַײן שיּכור
6

. בַײ די

נהייבָר דער אַכינעזער איז פֿעברוא

 נַײערַר און אויך פֿון אָ נַײ יאַפֿון א

רָצַײט פֿון יא
7
פֿילוַ א— פֿרילינג — 

8

סט נישטַאויב דער וועטער ּפא
9

 צום

רויסַר-! מיר גייען איצט אַלענדאַקא

נגַר פֿון דער שלאָפֿונעם יא
10

 און

 אויף דער וועלט ?1ס הערט זיךָווא

בןָוועמבער 2000 האָין נא

לַײט–עטלעכע יונגע

יעקט :ָ נַײעם ּפראַאונטערגענומען א

 קינדערשול. אינסּפירירטַאויפֿשטעלן א

 לעבעדיקעַז אַנק, אַט זיי דער געדאָהא

סבֿיבֿה–דישִיי
3

רַײננעמעןַרף אַ דא

קינדער. זיי קען מען איבערגעבן די

טירלעך, ווַײלַן און נאַנטאָך סּפאַשּפרא

פֿן און נַײגעריקָזיי זענען גענוג א
4

 זי אין

ּפןַזיך אַײנצוזא
5

קעַט מען טאָ. הא

רבלַשערט די אַרקאַפֿא
6

טןָ און צוגעטרא

לעַנצע פֿינף לערערס, אַ גא—ן ַצום ּפלא

גישערָגאַ ּפעדאַן אָלט, אַר אָרום 25 יאַא

אויסבילדונג
7

ָבן יאָ טייל פֿון זיי האַ. א

רונגַ דערפֿאַט אַגעהא
8

 ווי לערערס,

דישִט ניט געלערנט ייָבער קיינער האָא

ז דער ציל איזַר אָמיט קיין קינדער. נא

ר און חשקָגעווען קלא
9

ט נישטָ הא

ט מען זיך גענומען זוכן דיָגעפֿעלט, הא

ז מע זוכט געפֿינט מען !ַּתלמידים. און א

ט : עלף קינדער איןַדער רעזולטא

זיַראּפ ןיא לושרעדניקַ א : 1ָא — ףַלא–ץמק
דיש.ִ קינדערשול מיטן ציל צו לערנען ייַריז אַרן אין ּפאָפֿן געוואַר צוריק איז געשאָ יאַמיט א
בלעמען.ָריכט וועגן זייערע אויפֿטוען און ּפראַ טרין, איינע פֿון די גרינדערס, בא2מרים

ט זייָר. מען האָעלטער פֿון 2 ביז 11 יא

אַײנגעטיילט לויטן עלטער אין צוויי

גרוּפעס,  „קליינע“ און „גרויסע“, און

ַל אָגעגענען איין מאַנגעהויבן זיך באָא

בן זיךָך זונטיק. די לערערס האָווא

לעַבן אָזוי האַך. אָגעביטן יעדע ווא

לעַן מיט אָט צו טאַקינדער געהא

רשיידענעַלערערס און געהערט פֿא

דיש.ִרטן ייָסא

 די צוויי גרוּפעס�����

קינדער מיט מרים

טרין.

1. KOMETs-ALEF - O 2  ס דערציילט ווי מע לערנט קינדער לייענעןָרען פֿונעם ליד „אויפֿן ּפריּפעטשיק“ וואֿרעפ. MIRYAM 3. SVIVE milieu 4. curieux/curious
5. absorber/soak it up 6. on s’est retroussé les manches/we rolled up our sleeves 7. formation/education, training 8. expérience 9. KhEYShEK

envie/desire 10. …sho une heure et demie/an hour and a half 11. se sont approprié/appropriated 12. ALEF-BEYS alphabet 13. se sont
débrouillés/coped, got along 14. …OYTsER vocabulaire/vocabulary 15. KhAYES animaux/animals

לבןַנדערטהאָגעגענישן פֿון אַי בא

שעה
10

ר יעדער גרוּפעַבן פֿאָ הא

טָנדערש. מיט די קליינע האַאויסגעזען א

לט שּפילעוודיקָמען ערשטנס געווא

צוגעוווינען זייער אויער און מויל צו

בןָלע קינדער האַך. נישט אַדער שּפרא

 דירעקטןַט אַער געהאִשוין פֿרי

ר איזַדיש. דערפֿאִקט מיט ייַנטאָקא

–ציעַמוניקאָנצייזיש געבליבן די קאַפֿרא

ר דורך לידער, צייכענונגען,ָך. נאַשּפרא

ָבן זיי יאָטער און מעׂשיות האַטעא

ראייגנטַפֿא
11

רט. דיָדיש וואִ ייַ עּפעס א

רבעט מיט די עלטערע איז געוועןַא

ט זיי געלערנט דעםָערנסטער : מ'הא

בית–לףַא
12

בן זיך פַֿײןָ און זיי הא

וועטַגעסּפרא
13

טָ דערמיט ! ווַײטער הא

מען געּפר9ווט אויסברייטערן זייער

אוצר–רטָווא
14

לירן,ָ, געלערנט קא

חיות
15

לן, עטלעכע ווערבן אוןָ, צא

ר פֿונעםָרַײן אינעם יאַמיר גייען א

פֿערד. לויט
11

 דער כינעזישער

ס פֿערדָגיע איז דאָלאָסטראַא

רק און פֿלַײסיקַשטא
12

ר צוָ נא

הייסבלוטיק
13

ז ערַפֿן אָמיר האָ. לא

ק.ִלטן רויַוועט זיך הא

ּפע איז די גרעסטעָין איירא

נגַריבערגאַנַײעס דער א
14

אויפֿן

ָאיירא
ָ15

עִשיעָּפארייא, די נַײע 

עטוַלאוו
61

ָסאד ַזא זיא זירּפרוס רעד .

עסיורג ןייק ָןא ןעגַנאגעגכרוד זיא

טוג ןעוועג ולֿיַפא זיא'ס .ןעמעלָבארּפ

הקדצ ענעדיישַרֿאפ ַרֿאפ
71

–

1. Quoi de neuf ?/What’s new?
2. morose/gloomy 3. c’est pour-
quoi/therefore 4. inventé/thought
up 5. yom-toyvim fêtes/holidays
6. shiker ivre/drunk 7. רָאי ןוֿפ טַײצ

saison/season ; ne pas confondre
avec/do not confuse with טַײצרָאי =
anniversaire de décès/anniversary
of death 8. afile même/even 9. ne
convient pas/doesn't suit 10. ser-
pent 11. selon/according to 12. tra-
vailleur/hardworking 13. ardent,
fougueux/hot-blooded 14. passage/
changeover 15. euro 16. devise/
currency 17. tsdoke charité/charity

דא

[סוף זַײט 8]
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דרדרייי

ט זיךָר 2002 האַנואַין יא

–נגעהויבן אין דער מעדעםָא

רוםַקטיוויטעטן אַ ציקל אַטעק אָביבליא

רימטן שרַײבער יצחקַדעם בא

שעוויסַבא
1

. דער טיטל „יצחק

ררופֿט זיךַשעוויסעס וועלטן“ פֿאַבא

נישט בלויז אויף
2

רשיידענעַ די פֿא

ערטער און סבֿיבֿות
3

טָ וו9 ער הא

ר אויך אויףָגעלעבט און געשריבן נא

פֿונג און דיַדער רַײכקייט פֿון זַײן שא

סּפעקטן פֿון זַײןַליקע אָפֿילצא

מיסטעריעזער ּפערזענלעכקייט.

נגיין ביזָס וועט אָם, וואַגראָדי ּפרא

 רַײכע אוןַיוני 2002, איז א

רטיקעַרשיידנאַפֿא
4

קוקןַ. מע קען בא

פֿיעַגראָשעוויסעס ביאַוולען מיט באָטא

ס, ביכער אוןָטאָאון וויטרינעס מיט פֿא

ט ּפובליקירט.ָצַײטשריפֿטן וו9 ער הא

ַן אויסגעשטעלט אָס'איז אויך דא

סקולּפטורן–ציע“ מיט מיניַלאַ„אינסטא

לעָפֿון דעם קינסטלער פֿרעדעריק ּפא

שעוויסעסַאינסּפירירט פֿון בא

ןַנישע“ פֿיגורן. אָ„דעמא

ַןטיוו איז אַנטע איניציאַאינטערעסא

1. Yitskhok … Isaac Bashevis Singer (1904-1991) 2. fait référence non seulement à/refers not only to 3. svives milieux/circles  4. varié/
varied 5. atelier de traduction/translation workshop 6. entreprendre/try their hand at 7. khadoshim mois/months sing. חודש KhOYDESh
8. MAYSES contes/tales 9. kabole Cabale/Cabala 10. arn … (1898-1973) 11. shmuel… Seth Wolitz 12. oylem public 13. …  iker
surtout/mainly.

ָןסעזא–שעוויסַ יצחק בא—2002 
טעקָביבליא–אין דער מעדעם

לץַזוי בין איך געווען אַט א

זיסט,ָ שּפינאַל : אָ מאַמיט א

ּפיקורס,ַן אַ מקובל, אַא

ן אין שיינעָרַײנגעטאַרעליגיעז, א

נקען און אין מיאוסע מחשבֿותַגעדא
6

“.

שעוויס וועגן זיךַזוי שרַײבט יצחק באַא

רן אין זַײןָליין אין די יונגע יאַא

טנסַמַײן טאפֿיש ווערק, ַגראָביאָאויטא

מלונג]ַזא–שטוב [המשכים–דין–בית
7

. די

ַרויס אַגט אָשרַײבונג זאַזיקע באָדא

1. yitskhok… Isaac Bashevis Singer
2. mekubl cabaliste/cabalist
3. apikoyres mécréant/non-believer
4. Khayke Brurye 5. kabole
Cabale/Cabala 6. miese makhshoves
mauvaises pensées/ugly thoughts
7.…beys-din-shtub (hemsheykhim…),
Jérusalem, 1996 Au tribunal de mon
père (deuxième recueil)/In My Father’s
Court (sequel-collection) 8. emes
vérité/truth 9. stires contradictions
10. pinkhes 11. dor-doyres
générations de/of 12. rabonim rabbins/
rabbis sing. ֿבר   rov

טַרשטאַווא–איבערזעצונג
5

 אין וועלכן

רמעסטןַרן קענען זיך פֿאָטאַמאַא
6

 דערציילונגַמען אַאיבערצוזעצן צוזא

שעוויס.ַפֿון בא

ם פֿון פֿילמעןַגראָ פֿולע ּפרא

ציע,ַנימאַ(פֿיקציע, א

פֿילמען),–ַרקומענטאָדא

טן (אויףַטן און רעפֿעראַרשטאַווא

“3ּפיקורסַן אַ, א2 מקובלַ, „א1שעוויסַיצחק בא
ס אירָן) וואָנדאָלעדזש (לאָנד פֿון יוניווערסיטי קאַ וויגא4חיקע ברוריה

“,5שעוויס און די קבלהַרבעט איז אויף דער טעמע „באַא–ַטראָקטאָדא
פֿיע.ַגראָ די ווַײטערדיקע ביאטעם– טעםרןַט געשריבן פֿאָהא

וויכטיקן אמת
8

ז די ּפערזענלעכקייטַ, א

וו9סטן שרַײבער איז געוועןַפֿונעם בא

פֿול מיט סּתירות
9
.

רןָשעוויס איז געבוירן געוואַא

אינעם קליינטשיקן ּפוילישן

שטעטל לענטשין אין 1904. זַײן

מען איז געווען יצחק זינגערָאמתער נא

ט מען אים „איטשעלע“.ָאון גערופֿן הא

סחנּפ ,עַטאט סעלעשטיא
01

,רעגניז לדנעמ–

תורוד–רוד ןֿופ טַמאטשעג ָטאה
11

רבנים 
12
,

נדלטַהאַנצייזיש) באַדער פֿראָדיש אִיי

שעוויסעס „וועלטן“ פֿוןַבא

רשיידענע  זַײטן.ַפֿא

ם אויף די קומענדיקעַגראָדי פֿרא

חדשים
7

ך עטלעכעָרַײן נאַ נעמט א

קל מיט מעׂשיותַ סּפעקטאַפֿילמען, א
8

טן אוןַ  ריי רעפֿעראַר קינדער, און אַפֿא

שעוויסַדיסקוסיעס אויף די טעמעס : בא

און די קבלה
9

הרןַעט אָ ; דער ּפא

צייטלין
10

ַס איז געווען זַײנער אָ (ווא

רט פֿוןָס אָריקער פֿרַײנד) ; דאָנגיאַלא

שעוויסעס ווערק ; אוןַדער פֿרוי אין בא

טיק פֿון איבערזעצונג אוןַבלעמאָדי ּפרא

ציע. דערצו וועטַּפטאַדאַא–ָפֿון קינא

מעריקע, דערַסט פֿון אַ גאַקומען א

לייזער–ר שמואלָפֿעסאָּפרא–טורַליטערא

ליץָווא
11

סטין,ָ (אוניווערסיטעט פֿון א

ַנפֿירן מיט אָס וועט אָס) וואַטעקסא

 סעריעַר און אַגיקן סעמינאָנצטאַגא

טן.ַרשטאַווא

 גרויסןַן אָט דער סעזאָהער האַביז א

 ברייטן עולםַלג און ציט צו אָדערפֿא
12
,

דער עיקר
13

–נצייזישַ אויף די פֿרא

קטיוויטעטן.ַרעדנדיקע א

שעוויס.ַ יצחק בא�����

–צייכענונג פֿון ניו

לערָרקער מאָיא

רפֿאל סויער

א

ַא

ָ„א

ב
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א

דישן מוזיי איזִריזער ייַאינעם ּפא

ָר גאַרגעקומען אָלעצטנס פֿא

נטע אויסשטעלונג, „דערַאינטערעסא

ד“ִאייביקער יי
1

ט געוויזן דיָס האָ, ווא

זיקערָלוציע פֿון דער דאָנגע עוואַלא

לטַגעשטא
2
 פֿון 13טן ביזן 20סטן— 

ס איזָרהונדערט. די לעגענדע, וואָיא

וודאיַא
3

 קריסטלעכע, דערציילטַ א

ליידיקטַט באָס האָדן וואִ ייַוועגן א

רַרף דערפֿאַקריסטוסן און דא

נדערן אייביק אויף דערַרומוואַא

וועלט ביז דעם סוף פֿון די צַײטן און

גן עדותָזא
4

 וועגן דעם טויט און דעם

צוריקקומען פֿון קריסטוסן. די

ליקעָרַײן פֿילצאַאויסשטעלונג נעמט א

טןַנאָעקסּפא
5

–-:  אילומינירטע ּכתֿב

ידן
6

עלטער– פֿון מיטל
7

ּפולערעָ, ּפא

פֿיעסַגראָלצשניטן און ליטאָהא

נצייזישעַנדערע די פֿראַ(צווישן א

ַלזשן פֿון עּפינאַ„אימא
8

“), בילדער

לער,ָשע מאִּפעיָנטע אייראַקאַפֿון בא

זעלכעַביכער אויף דער טעמע פֿון א

שרַײבער ווי אייזשען

ָנסאַסיו און קלעמא

נהייבָאון, פֿון א

רהונדערט,20ָסטן יא

ּפובליציטעטן וו9 מע

ט דיָניצט אויס א

ַלט ווי אַגעשטא

ַרמע פֿאַרעקלא

נפֿןָברא
9

דער שיך !ָ א

בַײם סוף זעט מען ווי

די לעגענדע איז

נגעןַריבערגעגאַא

אויך אין דער

דישער וועלט, מיטִיי

ל,ַגאַווערק פֿון שא

דערנע יׂשראלדיקעָטליב און מאָגא

קינסטלער.

1. Le Juif Errant/The Wandering
Jew 2. personnage/character
3. avade bien entendu/of course
4. … eydes témoigner/bear
witness 5. objets exposés/displays
6. ksav-yadn manuscrits/
manuscripts 7. Moyen Age/
Middle Ages 8. images d’Epinal/
popular illustrations printed
since the 16th C. in the French
city of Epinal 9. alcool/spirits.

דִדער אייביקער יי
סַדישער גאִאויף דער יי

לומדים
13

, מקובלים
14

 און חסידים
15

. ער

ליין איז געווען רבֿ אין לענטשין,ַא

ט זַײןַן) געהאָשּפעטער (פֿון 1908 א

רשע, אויףַשטוב אין ווא–דין–בית

מענדל איז–ס. ּפנחסַגא–לנעַכמאָקרא

ָטס האָרברענטער חסיד, וואַ פֿאַגעווען א

ךָרק געגלייבט אין מענטשן און נאַשטא

–מע, בתַט. איטשעלעס מאָמער אין גא

שבֿע
16

כטערָנגסטע טאִ, איז געווען די יי

 גרויסער למדןַרַײער רבֿ, אָפֿונעם בילגא

 מתנגדַאון א
17

ליין איזַשבֿע א–. בת

ַ סקעּפטיקערין, אַגעווען א

 סך מער געלערנטַליסטקע, אַנאָציאַרא

ווי ס'רוֿב
18

 פֿרויען פֿון איר דור. סַײ

–מענדלס מיסטיציזם און סַײ בת–ּפנחס

רקַבן שטאָליזם האַנאָציאַשבֿעס רא

געווירקט אויף איטשעלען, און די

נונגַשּפא
19

רַײן איןַ צווישן זיי איז א

זַײנע ווערק.

אסּתר–ַײן שוועסטער הינדע
20

 און

בפֿרט
21

 זַײן עלטערער ברודער

יהושע–יׂשראל
22

ַט אַבן אויך געהאָ הא

לדיקע השּפעהַגעווא
23

 אויף אים. די

ַרן אָשוועסטער איז אויך געווא

רעפֿנטלעכטַשרַײבערין, פֿא
24

 עטלעכע

ן.ַמען אסּתר קרייטמאָביכער אונטערן נא

יהושע (י.י. זינגער) איז געווען–יׂשראל

נגעזעענערָן אַא
25

 שרַײבער איידער זַײן

רןָנט געוואַקאַנגערער ברודער איז באִיי

פֿונגען, און ער איז ּתמידַמיט זַײנע שא
26

רישערַ וויכטיקער ליטעראַגעווען א

שעוויסן.ַר באַדעל פֿאָמא

ט יצחקָרן 1922-1917 האָין די יא

רַײ, וו9ָזינגער געוווינט אין בילגא

–קענט מיטן לעבנסַט זיך באָער הא

נעלָדיציאַר טראָ גאַשטייגער פֿון א

ט דער „גַײסטיקער אוצרָשטעטל. א
27

“

ט אויך אינסּפירירט זַײנע ווערק. ערָהא

רַײנגעקוקט איןַפֿט אָרטן אָט דאָהא

ספֿרים–קבלה
28

ט אויך געלייענטָ און הא

בסוד
29

טור (אויףַדערנע ליטעראָ די מא

ש, דַײטש און ּפויליש)ִדיש, העברעיִיי

ן איןָרַײנגעטאַרק אַאון איז געווען שטא

ַ.זאָפֿיע פֿון שּפינאָזאָדער פֿילא

ט ער זיך איבערגעקליבןָאין 1922 הא

קענטַט זיך באָרשע, וו9 ער האַקיין ווא

דישע שרַײבער אוןִנדערע ייַמיט א

דישןִוו9סטן ייַקינסטלער און מיטן בא

ראיין אויףַפֿא–טןַליטערא

צקע-13ַמאָטלא
30

ט זיךָ. ער הא

געחבֿרט
31

הרןַ מיטן שרַײבער א
32

ט זיך ּפונקט ווי ערָס האָצייטלין, ווא

אויך אינטערעסירט מיט מיסטישע

ַרן אָגעס. אין 1924 איז ער געוואַפֿרא

ַלר פֿונעם זשורנאָרעקטאָקא

רטןָט דאָ. ער הארישע בלעטערַליטערא

רויסצוגעבן דערציילונגעןַנגעהויבן אָא

שעוויס, פֿון זַײןַמען באָ(אונטערן נא

שבֿע). אין 1932–מען, בתָמעס נאַמא

הרןַט ער אין איינעם מיט אָהא

 נַײעםַצייטלינען געגרינדעט א

.  זַײןבוסָגלאל, ַרישן זשורנאַליטערא

רַײָדער ׂשטן אין גאן, ַמאָערשטער רא
33
,

רויס אין המשכיםַאיז א
34

.בוסָגלא אין 

רעם.ָך אין בוכפֿאָאין 1933 און דערנא

ןַמאָרישער ראָזיקער היסטאָדער דא

וועגן דער משיחישער
35

וועגונגַ בא

רום שבתי צבֿיַא
36

 אינעם 17טן

 גרויסןַכט אַט געמאָרהונדערט האָיא

רושם
37

 אין דער וועלט פֿון דער

טור.ַדישער ליטעראִיי

שעוויסַט באָין 1935 הא

–רק, וו9 יׂשראלָיא–עמיגרירט קיין ניו

לט געוווינט.ָט שוין דעמאָיהושע הא

קומעןַט ער באָדורך זַײן ברודער הא

גצַײטונגָדישער טאִרבעט אין דער ייַא

טָ, וו9 ער הארווערטסָפֿא

רטיקלען,ַרעפֿנטלעכט אַפֿא

נען איןַמאָדערציילונגען און רא

ט ער חתונהָהמשכים. אין 1940 הא

טַגעהא
38

ן, מיטַסערמאַ וואַלמאַ מיט א

ט געלעבט העכער 50ָוועמען ער הא

13. lomdim érudits/learned men sing.
.lamdn 14 למדן mekubolim
cabalistes/cabalists sing.  מקובל

15. khsidim Juifs hassidiques/Hasidic
Jews sing. חסיד khosed 16. bas-sheve
17.misnaged opposant au
hassidisme/opponent of Hasidism
18. srov la majorité/most 19. tension
20. ester 21. bifrat en particulier/
especially 22. yisroel-yeshue
23. hashpoe influence 24. publié/
published 25. en vue/distinguished
26. tomid toujours/always 27. …
oytser trésor spirituel/spiritual treas-
ure 28. kabole-sforim livres de la
Cabale/books of the Cabala
29. besod en secret/in secret
30. adresse de l'Union des écrivains
juifs/address of the Yiddish Writers'
Club 31. gekhavert se lier d'amitié/
became friends 32. arn 33. … sotn
… La Corne du bélier/Satan in Goray
34. … hemsheykhim en feuilleton/in
installments 35. meshikhisher
messianique/messianic 36. shapse-
tsvi Shabbatai Tsevi (1626-1676)
37. royshem impression 38. kha-
sene… épousa/married

ז

א

א

[סוף זַײט 8]
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ט גענומען רעדן דעםָען מען הא

 שידוךַטן [אַטא
3

] מיט דעם

רַײער רבֿסָבילגא
4

כטערָנגסטער טאִ יי

שבע–בת
5

 ביסלַטע זיך אַט דער טאָ, הא

קן. אמתָגעשרא
6

רַײער רבָֿ, דער בילגא

 צדיקַד אִ ייַאיז א
7

טָבער ער האָ, א

לבן מתנגדַ האַמען פֿון אָ נאַט אַגעהא
8
.

ַט מיט אָט געפֿירט די שטאָ[...] ער הא

נט. זַײן אייגן הויזגעזינדַרקער האַשטא
9

ר אים געציטערט. [...] דערַט פֿאָהא

ט מוראָטע האַטא
10

ז ער וועטַט, אַ געהא

זיקןָסן אין דעם דאַרַײנּפאַזיך נישט א

שטרענגן הויז.

גן פֿון ווערן דעםָּפזאָבער זיך א

רַײער רבֿס איידעםָבילגא
11

 איז

כן.ַאויך נישט פֿון די לַײכטע זא

 ּפניםַדער שידוך איז, א
12

, געווען

שערטַבא
13

מע איזַ פֿון הימל. די מא

נצן זעכצןַלט געווען אין גאַלט אָדעמא

מען מיטָ נאַט אַט שוין געהאָר און האָיא

פֿט און קענטעניש. מעןַאיר קלוגשא

מען צווייַט גערעדט דער מאָהא

 זוןַשידוכים, איינעם פֿון לובלין, מיט א

 גבֿירַפֿון א
14

טן.ַ און איינעם מיטן טא

רַײנגערופֿן דיַט אָדער זיידע הא

שטוב און זי–דין–כטער אין ביתָטא

געפֿרעגט וועמען וויל זי בעסער, דעם

חתן
15

דער דעם חתן פֿוןָ פֿון לובלין, א

וו.ָשאַמאָטא

ָן ווער קא—
16

ָט הא— בעסער לערנען ? 

מע געפֿרעגט.ַדי מא

–דין–טנס ביתַפֿון „מַײן טא
“1שטוב

סָּפיטל וואַ קאַאין דעם ווַײטערדיקן אויסצוג פֿון א
שעוויסַבעס“ דערציילט באָהייסט „צו זיידעס און בא

.2ַטבן חתונה געהאָמע האַמא–טעַזוי זַײנע טאַווי א
ווער.ָשאַמאָ דער טא—

ס איז געווען גענוג.ָאון דא

יםָאויף די ּתנא
17

טנסַט דעם טאָ הא

משּפחה
18

פֿט בושותַרשאַ פֿא
19

 און

חרּפות
20

בעָמעס משּפחה. די באַ דער מא

רַן ווי פֿאָנגעטאָטעמערל איז געווען א

טעַר צוריק. [...] דער טאָהונדערט יא

ט נישט אויסגעזען ווי קיין בחורָהא
21
,

 מחוּתןַר ווי אָנא
22

. דער זיידע

ר'-שמואל
23

ט בכללָ הא
24

 געשוויגן.

בחורים–חתן
25

 זענען געקומען שמועסן

טער וועגן געוועלבןָמיט מַײן פֿא
26
,

הַײזער, זייגערס, פֿורן, שטעט,

ט נישטָטער האָבער מַײן פֿאָליטיק, אָּפא

ך, אויסערַגעוו9סט פֿון קיין שום זא

נטָט נישט געקאָטס דינסט. ער האָגא

דער רוסיש.ָרט ּפויליש אָקיין איין ווא

נטָך נישט געקאָלט נאָט דעמאָער הא

דרעס. זַײן וועלט איזַנשרַײבן קיין אָא

געווען די ּתורה
27

וונען, דיַס דאָ, דא

מיצוות
28

טָס איבעריקע האָל דאַ. א

הרע–געהערט צום יצר
29

, די שדים
30

, די

רוחות
31

ּפיטוטןַ, די לא
32
.

רן געּפלעפֿטָמע איז געוואַי מא
33

דִ ייַט איר געוויזן אָווען מען הא

ט אירָרד און מען האָ רויטער באַמיט א

בערָס איז איר חתן. אָז דאַגט, אָגעזא

אין ט אים געהערט ריידןָווען זי הא

טער, איז זיָלערנען מיט איר פֿא

לדַט אים באָגעקומען צו זיך, און זי הא

ט עס מירָמע האַקומען. די מאַליב בא

ליין דערציילט. [...] ווי וווילַא
34

 די

טָר, האָלט געווען זעכצן יאַמע איז אַמא

צַײטנסַבע טעמערל שוין באָדי בא

 גליק עסַר אַס פֿאָגערעדט מיט איר ווא

טןַר איר צו זיצן מיטן טאַוועט זַײן פֿא

עדן–אין גן
35
.

בע, חנהָרַײער באַָײן בילגא
36

, איז

ַ ביסל אַרפֿע און אַ שאַגעווען א

ַןט אַט אין זיך געהאָביטערע. זי הא

טָאַײנגעבוירענעם סקעּפטיציזם. זי הא

נט אויף איר פֿרומען שטייגערָגעקא

1. …beys-din-shtub Le Tribunal de mon père/My Father’s Court 2. khasene… se sont mariés/got married 3. shidekh projet de ma-
riage/match 4. … rovs du rabbin de Bilgoray/the Bilgoray rabbi’s 5. bas-sheve 6. emes c’est vrai/true 7. tsadik un saint homme/a
saintly man 8. misnaged opposant au hassidisme/opponent of hasidism 9. maisonnée/household 10. moyre… avait peur/was afraid
11. gendre/son-in-law 12. aponem apparemment/apparently 13. prédestiné/fated 14. gvir .15 ןַ רַײכן מאַא  khosn fiancé/bridegroom
16. נען=קענעןָקא  17. tnoyim contrat (et repas) de fiançailles/engagement contract (and meal) 18. mishpokhe famille/family 19. bushes
honte/shame 20. kharpes déshonneur/disgrace 21. bokher jeune homme/young man 22. mekhutn beau-père ici un homme mûr/father-
in-law here a mature man 23. reb shmuel 24. bikhlal נצןַאין גא  25. khosn-bokherim jeunes gens à marier/marriageable young men
26. boutiques/shops 27. toyre Torah 28. mitsves commandements/commandments 29. yeytser-hore mauvais penchants/evil impulse
30. sheydim diables/devils 31. rukhes esprits du mal/evil spirits 32. diablotins/little demons 33. ahurie/bewildered 34. quoique/although
syn. טשָכא  35. gan-eydn paradis/paradise 36. khane

שעוויס אין דיַבא�����     

רן איןָיונגע יא

רשעַווא

וו

ָא

ד
מ

[סוף זַײט 5]
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כן צו נישטַמא
37

גן איןָרַײנזאַכן, אַ זא

דער זיבעטער ריּפ
38

בער פֿון מַײןָ. א

ט געטריפֿטָבע טעמערלס ליּפן האָבא

חומש–ניק און טַײטשָמיט הא
39

בעָ. די בא

– שטיקל מרהַחנה איז געווען א

שחורהניצע
40

בע טעמערלָבער די באָ. א

 הימלישערַאיז געווען פֿול מיט עּפעס א

ט געזען איןָבע חנה האָפֿרייד. די בא

לץ חסרונותַא
41

בעָבער די באָ, א

ט נַײערטָטעמערל הא
42

לץַ געזען אין א

ט שויןָבע חנה האָטס וו9נדער. מַײן באָגא

ס מַײןָלט וויסן פֿון וואָצַײטנס געוואַבא

לטענישַבן זַײן אויסהאָטער וועט האָפֿא
43

ר קעסטָכט יאַך די אָנא
44

טָס מען האָ ווא

בעָר מַײן באַבער פֿאָגט, אָאים צוגעזא

 געלעכטער.ַס געווען אָטעמערל איז דא

נען מען וועט לעבן?ַס הייסט פֿון וואָווא

למעכטיקער שּפַײזט פֿון דעםַדער א

וויזלטיר
45

 ביז דער מילב
46

ט נישטָ. הא

רפֿן מןָט געוואָגא
47

דן אין דערִ צו די יי

מדבר
 48

גָ זאַט אָבע חנה האָ? די בא

ן:ָגעטא

ל, ניט הַײנט.ָ מאַס איז געווען אָ דא—

 ס'איז דער אייגענער—
49

—שעפֿער ַ בא

בע טעמערל.ָט געענטפֿערט די באָהא

 היינטיקע מענטשן זענען נישט ווערט—

זוינע נסיםַא
50

בע חנהָט די באָ הא— 

געטענהט
51
.

ן מען הַײנט אויך זַײןָז מען וויל, קאַ א—

בע טעמערלָט די באָ הא—גוט און פֿרום 

טשןַּפּפלאָראַזט אָזיך נישט געלא
52
.

'ַכט נישט קאַ איין פֿליג מא—
53

— זומער 

בע חנה געבליבן בַײםָאיז די בא

איריקן
54
.

נצע וועלט שטייט אויף זעקסַ די גא—

37. démolir, mettre en pièces/
demolish 38. blesser par ses paroles/
wound deeply with her words
39. …khumesh Pentateuque en yid-
dish à l’usage des femmes, ici paroles
pieuses/women’s bible in Yiddish, here
pious words 40. …more-
shkhoyrenitse un peu dépressive/
rather melancholy 41. khisroynes dé-
fauts/defect 42. plutôt/rather
43. moyens de subsistance/means of
support 44. entretien offert par les pa-
rents de la mariée/upkeep offered by
the bride’s parents 45. bison 46. mite
47. man manne/manna 48. midber
désert 49. דער זעלבער, דער זעלביקער

50. nisim miracles 51. affirmait/
argued 52. démolir/didn’t give in
53. .54 קיין tenu ferme/held her ground
55. tsadikim justes/righteous
men 56. …zkhus par leurs mérites/
through their merits 57. beerekh plus
ou moins/more or less
58. makhetenestes les deux (futures)
belles-mères/the two (future) mothers-
in-law 59. reb yankev mordkhe
60. sforim livres saints/holy books
61. souffrir/suffer.

ָא

[סוף פֿון זַײט 4]

ןָבאה ָסאוו סעיַצאזיַנאגָרא

טלַמאזעג
81

,ןקַנאֿרפ עטצעל יד 

.רעטַײוו יוַזא ןוא ,ַסאטעסעּפ ,ןקַראמ

יד טֿנפעעג ךיז ןָבאה עקירעַמא ןיא

ןליּפש–עשיּפמיָלא עקידרעטניוו

ךעלצינ ןענַײז ןליּפש יד .2002
91

ידּכ
02

ןענרעלסיוא ךיז ָלאז טלעוו יד 

ןעמ סייוו טציא .עֿיַפארָגאעג לסיבַ א

–קייל–טָלאס טסייה ָסאוו ָטאטשַ א ַזא

ָטאטשטּפיוה יד זיא יטיס
12

ַא ןֿופ 

ַטאטש
22

סע ַזא ַ,אטוי טסייה ָסאוו 

ךסַ א ןטָראד ןעניווו
32 

ןוא ,ןעָנאמָראמ

עקימוַרא יד ַזא
42

ךיוה ןענַײז גרעב 

.יינש טימ טקעַדאב ןוא

ןענַײז ךַײרקַנאֿרפ ןיא זדנוא ַײ

סנטצעל
52

ךסַ א ןעוועג 

ןקַײרטש
62

ָסאד זיא ןייַלא ךיז ַרֿאפ .

ןענַײז רימ .סעַײנ ןייק טשינ

טניווועגוצ
72

ןָלאז רעטעבַרא ַזא 

,ליּפשַײב םוצ ,טָסאּפ יד .ןקַײרטש

יד .ֿטָפא רעייז טקַײרטש

ביוא .ךיוא ןעלטימ–טָראּפסַנארט

יד סע זיא ַןאב יד טשינ זיא'ס

יד טשינ ביוא .ַןאברעטנוא

.ןסוָבאטיוא יד סע ןענעז ַןאברעטנוא

ָאד ןענַײז ןקַײרטש יד טימ

טרישַראמ עמ :-סעיַצארטסָנאמעד

טַײרש עמ ןוא ןַסאג יד ךרוד

ןעגנוָזאל
82

ןענַײז רעָבא ָלאמ ָסאד .

ערעדַנא ָראג ַסאג רעד ףיוא סיוַרא

,סרערעל :-ןשטנעמ סעיָראגעַטאק

רעטסעווש–ןקַנארק ,םיריוטָקאד
92

,

סעקרעשוַקא
03

ןוא ייציָלאּפ יד ךיוא ,

סעיָראגעַטאק ייווצ ,ןעמַראדַנאשז יד

טשינ ייז ןָבאה ךעלטנייוועג ָסאוו

ןענעז עַלא .ןקַײרטש וצ טכער ןייק

טַלאהעג רעייז טימ ןדיֿרפוצמוא
13

,

ןעהעש–טעבַרא ערעייז
23

רעד ןוא 

רקיע
33

ןעגנוגניַדאב יד 
43

רעייז ןֿופ 

ןיוש טרעה ןעמ ןוא .טעבַרא

ןעגַנאלק
53

זיא יימַרא יד ַזא 

וצ ךיז טיירג ןוא ןדיֿרפוצמוא

יוו טסייוו רעוו ,ונ  .ןריטסעָטארּפ

?-ןייג ָסאד טעוו טַײוו

18. collecté/collected 19. utile/useful
20. kedey afin que/so that 21. capitale/
capital 22. état/state ; ne pas confon-
dre avec/do not confuse with טָאטש =ville/
city 23. …sakh beaucoup de/lots of
24. environnants/surrounding 25. ré-
cemment/lately 26. grèves/strikes
27. habitués/accustomed 28. slogans
29. infirmières/nurses 30. sages-fem-
mes/midwives 31. salaire/salary
32. heures de travail/working hours
33. …iker surtout/mainly 34. condi-
tions 35. rumeurs/rumors.

[סוף פֿון זַײט 1] און דרַײסיק צדיקים
55

... אין זייער

זכות
56

לע.ַ לעבן מיר א

זוי בערךַט א
57

בן ביידעָ הא

מחוּתנתטעס
58

 זיך

ך איז דיָדורכגעשמועסט. דערנא

רן מיטן חתןָבע טעמערל צוריקגעפֿאָבא

 שַײנענדיקע, פֿול מיטַ גליקלעכע, אַא

לן איןַרַײנגעפֿאַס איר זון איז אָלויב ווא

טָגוטע הענט. דער זיידע ר' שמואל הא

רייער זיידע, ר'ָגעשוויגן. דער בילגא

יעקבֿ מרדכי
59

ט זיך אומגעקערט צוָ, הא

זַײנע ספֿרים
60

בע חנה איזָ. די בא

 ביסל אומעטיקער ווי זיַך אָרן נאָגעווא

ט נעבעךָאיז געווען. זי הא

כטערָנגסטע טאִז איר ייַרויסגעזען, אָפֿא

טערןַּפמאָוועט זיך א
61

ב לעבן...ַ א

די�����

–לנעַכמאָקרא

רשעַס אין וואַגא

אין 1934
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1. bemeshekh
pendant/during
2. khava
3. royshem
impression
4. moyshe
5. dvoyre

דער קליינער

רקערָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַן אויסקלַײב פֿון אַא

ר 2002ַ פֿון פֿעברוארווערטסָפֿאצַײטונג 

דישע זינגלידערִנַײע יי
ין סעּפטעמבער 1997 איז

רויס דער ערשטער נומער פֿוןַא

רישערַדער דַײטשישער ליטערא

ס דרוקטָ, וואַראָפֿאַמעטאצַײטשריפֿט 

רןָקטאַ די רעדא—איבערזעצונגען 

 פֿון—גונגען“ ָרופֿן עס „איבערטרא

כן. איינער פֿון דיַנדערע שּפראַא

סט בלום,ָרן איז יאָקטאַצוויי רעדא

ַנט ווי אַקאַס איז אויך באָווא

נטירטער איבערזעצער פֿוןַלאַטא

רנעמטַקע פֿאַר טאַדיש. דערפֿאִיי

רט אין דערָזונדער אַ באַדיש אִיי

בע : אין יעדן נומער איזַאויסגא

ּפטיילָן אַן אַראַפֿא
1

דישערִר ייַ פֿא

רויס דיַטור. סוף 2001 איז אַליטערא

,ַראָפֿאַמעטאזיבעטע העפֿט פֿון דער 

ל געווידמעט דער גריכישערָס מאָדא

דישערִזע. דער ייָעזיע און ּפראָּפא

ּפטייל איז אין דעם נומערָא

רן דערָּפגעגעבן געוואָא

יׂשראלדיקער
2

 דיכטערין רבֿקה

חיים–ן בןַסמאַבא
3

. זי איז דער

צווייטער מיטגליד פֿון דער

יׂשראל“,–רישער גרוּפע „יונגַליטערא

רגעשטעלט אין דערָס ווערט פֿאָווא

מעַ אין דעם סא— ַראָפֿאַמעטא

ערשטן
4

סט בלוםָט יאָ נומער הא

קענט זַײנע לייענערס מיט דערַבא

ן.ַזע פֿון צבֿי אַײזנמאָעטישער ּפראָּפא

1. section 2. yisroeldiker
israélienne/Israeli 3. rivke…
ben-khayim 4. le tout premier/
the very first.

 נַײעַא

ַ“ראָפֿאַ„מעטא

ַןם וועגן אַראַראַנצן טאַיטן גא

דישער מוזיקִאויפֿלעב אין יי

במשך
1

רףַר, דאָנציק יאַ די לעצטע צווא

ז זייער ווייניק פֿון דיַמערקן, אַמען בא

דישעִליין ייַפֿן אַנטן שאַלאַנַײע טא

זינגלידער. מע קען אויסרעכענען אויף

נט די הַײנטיקעַדי פֿינגער פֿון איין הא

 מיישקע—שרַײבער, צווישן זיי –לידער

ן, שמשוןַטעסמאָלּפערט, ביילע גאַא

ךָנען נאָמיר דערמאָכער. לאַקעמעלמא

 חווה—רן ָזיטאָמּפאָצוויי קא
2

—לעצקי ַש וואַלבערשטיין און דזשאַא

רדירונגען.ָאון זייערע נַײע רעקא

לבערשטיין פֿון יׂשראל איזַחווה א

ַנט איבער דער וועלט ווי אַקאַבא

שעִדישע און העברעיִזינגערין פֿון יי

ַכט אַט זי געמאָלידער. אין 1998 הא

רקן רושםַשטא
3

דישערִ אויף דער יי

רדירונגָמוזיקוועלט מיט איר רעקא

רקערָיא–„דער ברונעם“ מיט דער ניו

טיקס“. צו פֿופֿצןַּפעליע „די קלעזמאַקא

עטן וויָדישע ּפאִלידערטעקסטן פֿון יי

למי,ַ. אַנגער, ה. לייוויק, אַאיציק מא

פֿןַט זי געשאָנדערע, האַאון א

טָדיעס. די קריטיק האָּפרעכטיקע מעלא

רבעט אוןַלטן פֿון איר אַזייער געהא

ַרן אָקטל איז געוואַמּפאָס קאָדא

„בעסטסעלער“.

לבערשטייןַט חווה אָין 2001 הא

ַך אָזט נאָרויסגעלאַא

דישע אוןִרדירונג מיט נַײע ייָרעקא

פֿילו איין לידַשע לידער, און אִהעברעי

קטלַמּפאָס קאָאויף ענגליש. דא

„Foreign Letterאיז שטילער ווי “

„דער ברונעם“, און די אינסטרומענטן

לקיש. די פֿינףָקוסטיש און פֿאַזענען א

פֿן אויףַדיש זענען געשאִלידער אויף יי

מעַעטן זיאָדי טעקסטן פֿון די ּפא

נדוי,ַטעלעסין, מיכל ווירט, זישע לא

ווסקי און משהָדאָלאָדיע מאַקא
4

לייב–

לּפערן.ַהא

ַלעצקי איז שוין אַש וואַזשא

נטע ּפערזענלעכקייט איןַקאַבא

כער,ַמא– פֿילםַדישוועלט ווי אִדער יי

זינגער און מוזיקער. צווישן זַײנע

לעצקיַט וואָלישע אויפֿטוען, האַמוזיקא

ר דערַריגינעלע לידער פֿאָפֿן אַגעשא

ציע „יוגנטרוף“.ַניזאַרגאָא

ַרויסגעקומען אַר 2001 איז אָאין יא

טנס“, מיטָריבער די שאַקטל „אַמּפאָקא

דישע לידער, ווערטער און מוזיקִנַײע יי

גלייט זיךַלעצקי. ער באַש וואַפֿון דזשא

נע ; דבֿורהַליין בַײ דער ּפיאַא
5

וס שּפילט אויפֿן פֿידל און דזשעףַשטרא

לין. דיָנדאַווער אויף דער מאַרשאַווא

 וויכטיקע, און דיַרדירונג איז אָרעקא

ך דעם,ָנג נאַלידער געדענקען זיך לא

ט זיי געהערט. מע קעןָס מע האָווא

ריבער דיַקטל „אַמּפאָס קאָקויפֿן דא

רינג–רבעטערַטנס“ אין דער „אָשא

דערָרק, אָיא–ם“ אין ניוָביכערקרא

www.crossing the —אויפֿן וועבזַײטל 

shadows.com
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רבן,ַ גוטע פֿרַײנד, ווען איך וועל שטאָא

גט צו מַײן קבֿרָטרא
3

ָן אונדזער פֿא
4
 —

רבן,ַן מיט רויטע פֿאָדי פֿרַײע פֿא

!-ַןאמסטעבַרא ןֿופ טולב טימ טצירּפַשאב

ס איז דיָדא

ערשטע

פֿע פֿוןָסטרא

איינעם פֿון די

רימטסטעַבא

לידער פֿון דוד

—ט ַעדעלשטא

„מַײן צוואה
5

,“

ס איזָווא

אויסגעקריצט אויף זַײן מצבֿה
6

 אויף

עולם–רינג בית–רבעטערַדעם א
7

 אין

ָדאַראָלאָדענווער, קא
8

 סך שרַײבערַ. א

ס ליד,ָדער ציטירט דאָבן געשריבן אָהא

 גרויסע השּפעהַט אַט געהאָס האָווא
9

רבעטער אוןַדישע אִאויף טויזנטער יי

ּפע אוןָלקסמענטשן אין אייראָפֿא

טָמעריקע. דער דיכטער ה. לייוויק האַא

ן ביז הַײנט נישטָגעשריבן: „איך קא

טָס עס האָרגעסן דעם אַײנדרוק וואַפֿא

 בשעת—כט אויף מיר ַגעמא
10

 מַײנע

ּתפֿיסה
11

רן אין דער צַײט פֿון דערָיא–

רישןַלוציע אין צאָערשטער רעווא

נג פֿוןַס געזאָ דא—נד ַרוסלא

ליד.“ […]  און–טס צוואהַעדעלשטא

כט איןַ נאַלייוויק דערציילט וועגן א

1909 אין מינסקער טורמע
12

 ווען מען

נט צו דערַרעסטאַן אַט געפֿירט אָהא

ּתליה
13

טָכט האַט דער נאָ: „ווען אין א

מערַגן צו מַײן קאָזיך דערטרא
14

ָןס אָ דא

ל שוין דערהערטעָעור מאִ שיַא
15

ּפגעהילכטָט עס אָליד, הא–טַעדעלשטא
16

נטּפלעקונגַן אַאין מיר ווי א
17

[…] “.

לט געווען בלויז 26ַט איז אַעדעלשטא

 קרבןַרבן, אָר ווען ער איז געשטאָיא
18

רבעטערקרענקַלטיקער אָפֿון דער דעמא

ז.ָ טובערקולא—

לוגעַרן אין קאָער איז געבוירן געווא
19

 הייסט „ּפערל פֿוןרווערטסָפֿאבריקן פֿון ּפולערסטע רוָאיינע פֿון די  ּפא
רימטעַבן געשריבן זינט 1970 די באָס האָטור“. דאַדישער ליטעראִדער יי
טעק. זינט דעם טויטָ מלא1רשערס יוסף און חנהָפֿא–רָלקלאָ און פֿא–מוזיק

טעק ווַײטער דיָר 2000 שרַײבט חנה מלאָטעק אין יאָפֿון יוסף מלא
ווּוסטןַגמענט וועגן דעם באַ קליינעם פֿראַ אָרטיקלען. מיר ברענגען דאַא

ט.ַ עדעלשטא2עט“ דודָרישן ּפאַלעטאָ„ּפרא

ַטאטשלעדע דודדי לעגענדע 
רבן אין 1892.ָאין 1866 און געשטא

ט ערָרן האָע יונגע יאִאין די פֿרי

געשריבן און ּפובליקירט רוסישע

ַןלידער. אין 1880 איז ער געווען א

עדות
20

עוו,ִם אין קיָגראָ פֿון דעם ּפא

נצןַט אים אין גאָס האָווא

דערשיטערט
21

סןָשלאַט באָ, און ער הא

טָמעריקע. ער האַצו עמיגרירן קיין א

טי,ַרבעט אין סינסינאַגעלעבט און געא

כן קנעּפלעכלעךַ, בַײ מאָהַײאָא
22

. ער

רןָל געוואָך א מאָאיז נא

אויפֿגעטרייסלט
23

 פֿון דער

רקעטַ„היימא
24

געדיע איןַטרא–“

נגעהויבן שרַײבןָט אָ, און האָגאַשיקא

דישע לידער פֿוןִך ייָרוסישע און דערנא

רָ מעטעאַטעסט. ווי אָמף און ּפראַקא

וויזן, ווען זַײנע לידערַט ער זיך באָהא

בןָמף“, און „מַײן צוואה“ האַ„אין קא

ָטזיך גענומען דרוקן. […] מען הא

דיעס צו זַײנעָסט רוסישע מעלאַצוגעּפא

רןָווערטער, און זיי זַײנען גיך געווא

ס אייגנטוםָדא
25

לק. […]ָ פֿון פֿא

און ווען איך הער די שווערדן
26

 קלינגען

ץַראמש ןוא טולב ןֿופ ףַמאק ןטצעל ןיא
72

,

לק וועל איך פֿון קבֿר זינגעןָצום פֿא

גַײסטערןַאון וועל בא
28

רץ.ַ זַײן הא

ר 2002ַרווערטס - 1טן פֿעברואָפֿא

1. yoysef, khane 2. dovid 3. keyver tombe/grave 4. dra-
peau/flag 5. tsavoe testament/last will 6. MATsEYVE pierre
tombale/tombstone 7. beys-oylem cimetière/cemetery
8. ריעָטאַנאַסא–זָ טובערקולאַרבן אין דענווער אין אָט איז געשטאַעדעלשטא

9. hashpoe influence 10. beshas pendant/during 11. tfise
prison 12. prison 13. tlie potence/gallows 14. cellule/cell
15. …shier… déjà entendu d’innombrables fois/already
heard so many times 16. a résonné/echoed 17. révéla-
tion 18. korbn victime/victim 19. נדַט אין גרויס רוסלאָ שטאַא

דןִבן געוווינט ווייניק ייָוו9 עס הא  20. eydes témoin/witness
21. choqué/shocked 22. boutonnières/buttonholes
23. bouleversé/deeply affected 24. un groupe d’anarchis-
tes accusés sans preuve d’avoir lancé une bombe à
Haymarket Square (Chicago) et dont quatre ont été exé-
cutés/a group of anarchists convicted (with no evidence)
of throwing a bomb in Haymarket Square, Chicago; four
were executed. 25. propriété/property 26. glaives/swords
27. douleur/pain 28. inspirer/inspire.

 ּפניםַ'איז, א
2

, ניט געווען קיין

נד, וו9 די פֿיגורישעַנדער לאַא

גליטשונג
3

—נטוויקלט ַזוי אַל זַײן אָ זא

–וועטןָ ווי אין סא—ליבט ַאון בא

נדַרבאַפֿא
4

פֿון דעם. פֿיגוריסטן 

נדַרבאַפֿא–וועטןָגעוועזענעם סא

ווַײזן זיך הַײנט אונטערַבא

רשידענע פֿענערַפֿא
5

. בעת
6

 דעם

נומלטיקןַא
7

רמעסטַשן פֿאִּפעיָ איירא
8

רגעשטעלט ניט בלויז דיָבן זיי פֿאָהא

וועטישע מדינותָסא–ךָנא
9

ר אויךָ, נא

זעלכע לענדער ווי יׂשראל,ַא

נד, עסטרַײך אוןַנקרַײך, ענגלאַפֿרא

ַײס לַײוורעד זיא דַנאלסור רעָבא .דַנאלנֿיפ

יוו
01

עדַנאָמאק עטסקַראטש יד ןבילבעג 
11

.

ַ און איליאַטשעוואַבאָ לאַאירינא

ן דיָווערבוך זַײנען אין דעם סעזאַא

בעסטע רוסלענדישע אַײזטענצערס.

ט ערֿבָווערבוך האַבער אָא
12

 דעם

ז ער קלַײבט זיךַן דערקלערט אָסעזא
13

רט און זיךָוועקגיין פֿון סּפאַא

ר אין דעםָקטיאַן אַטייליקן ווי אַבא

–יׂשראלדיקן טעלעוויזיע–נַײעם רוסיש

.מדַשווערער זאפֿילם 

זיקער פֿילם,ָדער דא

דן, איזָפֿון 16 עּפיזא

ןַמאָזירט אויפֿן ראַבא

ליָטאַנאַפֿון א

ווָקאַריבא
14

טָס האָ, ווא

רןָסוף 1970ער יא

סָאיבערגעריסן דא

רשווַײגןַפֿא
15

 דעם

חורבן
16

 אין דער

טור.ַוועטישער רוסישער ליטעראָסא

ן איז איבערגעזעצטַמאָדער רא

ףיוא ךיוא ,ןַכארּפש ךסַ א ףיוא ןָראוועג

טכעלטֿנפעַרֿאפ( שיִדיי
71

שיטעוָואס ןיא 

.)6 ןוא 5 ,4 'מונ ,9791 ןיא דַנאלמייה

ר 2002ַרווערטס - 1טן פֿעברואָפֿא

1. glissant/slippery 2. A PONEM ici
probablement/here probably
3. patinage artistique/figure skating
4. Union soviétique/Soviet Union
5. drapeaux/flags ; sing. ןָפֿא  6. BEYS

pendant/during 7. récent 8. compé-
tition 9. MEDINES pays/countries
10. de toute façon/anyway
11. équipe/team 12. EREV avant/
before 13. .14 ער גרייט זיך Anatoli
Rybakov Sable pesant (éditions
Pygmalion, Paris, 1980)/Heavy
Sand (Viking Press, N.Y. 1981)
15. brisé le silence autour du/broke
the silence around  16. khurbn
Shoah 17. publié/published

שןִּפעיָאויפֿן איירא

 אַײז1גליטשיקן
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קעטָאילביב–םעדעמ

בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
ן, זשיל, יצחק,ַניק, בערטראַא

, עוולין,ַליאַטאַמרים, נא
בי, שרון.רו

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 
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www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

16. POShETE simples/simple (plural)
17. MAYSELE petite histoire/little story
18. déjà existant/already in existence
19. DER IKER surtout/especially 20. DAFKE

justement/precisely, indeed 21. הוליעט

.22  1999טעק,ָביבליא–קינדערלעך, מעדעם relier,
joindre/connect 23. …ShITES méthodes
d’enseignement/teaching methods
24. …LIMED apprentissage du yiddish/
teaching Yiddish 25. la lettre ע/the letter ע

26. écho 27. adapté/appropriate 28. appli-
quer/apply 29. régulièrement/consistently
30. bénévole/voluntary 31. KOYKhES cou-
rage/strength 32. modeste/modest
33. emesdike vrai/réel 34. à part cela/in
addition 35. indépendance/independence
36. KESEYDER toujours/always
37. BEShUTFESDIKE en commun/joint,
common 38. MESIBELEKh petites fêtes/parties
39. YOM TOYVIM fêtes/holidays 40. rivali-
saient/competed 41. argile/clay 42. pâte à
modeler/modeling clay 43. MOOYZ TsUR

chant de Hanouca/Hanukka song
44. SIMKhE 45. genre/gender 46. לָ מאַס אָווא

de plus en plus facile/easier and גרינגער
easier 47. dévouement/devotion.

ּפשוטע
16

ַפֿילו אַצן. אַ זא

מעׂשהלע
17

כט אוןַט מען אויסגעטראָ הא

רשריבן אין זייערע העפֿטן.ַפֿא

רויסווַײזןַרפֿט אַבן געדאָי לערערס הא

ליין געניטונגעןַכטנדיק אַזיע, צוטראַנטאַפֿא

כשּפילן. פֿון דער צווייטער זַײטַאון שּפרא

נענעַראַנטדעקט די שוין פֿאַלד אַבן זיי באָהא
18

לן : דער עיקרַטעריאַמא–לערן
19

– סעריע שולַ א

סָנדער ביכל וואַן אַביכלעך פֿון מעקסיקע. א

רויס דווקאַקומט צו ניץ איז א
20

 איןָ דא

–ניק ּפריםַנגעשריבן דורך אָנקרַײך, אַפֿרא

רגוליסַמא
21

נט איַ. ס'איז געווען אי אינטערעסא

רקניּפןַשווער צו פֿא
22

–רשיידענע לערןַ די פֿא

שיטות
23

ז דערַנען אַרשטאַט גיך פֿאָ. מע הא

לימוד–דישִיי
24

רעדנדיקע–נצייזישַ מיט פֿרא

זונדערעַקינדער ברענגט מיט זיך בא

ןָ בַײשּפיל : די קינדער קומט אַשוועריקייטן. א

רשטיין דעםַשווער צו הערן און פֿא

נגען ווי „כ“ַאונטערשייד צווישן געוויסע קלא

כן אויךַדער „ה“ און „א“. זיי מאָאון „ר“ א

רטָ פֿעלער מיטן צוגעבן בַײם סוף וואַפֿט אָא

ן „עין“ַא
25

ּפהילךָן אַס זיי הערן ווי אָ, ווא
26

בלעמעןָזעלכע ּפראַנט. אַנאָנסאָ קאַך אָנא

נטוויקלעןַווַײזן ווי וויכטיק עס איז צו אַבא

סטעַצוגעּפא
27

לע לערערסַס אָשיטות, ווא– לערן

נווענדןָלן אָזא
28

לטענערהייטַ אויסגעהא
29

ַזאַ. א

בער נישט ּפשוט : דיָציע איז אַרדינאָָאקא

 פֿרַײוויליקערַזיקע קינדערשול איז אָדא
30

רנעמעןַס פֿאָטיוו פֿון יונגע מענטשן וואַאיניציא

סָרישן אופֿן. דאָטאַמאַן אַזיך מיט איר אויף א

ז צַײט און ּכוחותַטַײט אַבא
31

שיידןַ זענען בא
32
.

לעקציעס–דישִכטן די ייַטראַאויך די קינדער בא

סָרווַײלונג. ס'איז זיי שווער דאַ פֿאַווי א

ן אמתדיקעַנצונעמען ווי אָא
33

 שול.

לעמעןַצו דעם א
34

 איז אונדז געווען וויכטיק

ּפהענגיקייטָּפצוהיטן די אומאָא
35

 פֿונעם

ר קיין שוםַרבעט נישט פֿאַיעקט. מען אָּפרא

ט געלערנט בַײָזוי ווי מען האַאינסטיטוציע. א

די משּפחות אין שטוב, איז די שטימונג ּכסדר
36

ַפֿן אַט זיך גיך געשאָ היימישע. עס האַגעווען א

ונג צווישן די קינדער און אויךִציַרציקע באַהא

מעס. און די טיפֿעַמא–טעַלע טאַצווישן א

רקניּפט דיַס פֿאָדיש וואִפֿט צו ייַליבשא

ליין),ַקסענע (ס'רובֿ לערנען זיך אַדערווא

 בשוּתפֿותדיקעַווערט א
37

ס זייָרונג וואַ דערפֿא

טיילן מיט זייערע קינדער.

זונדערע הויכּפונקטן זענען געווען דיַא

מסיבהלעך
38

וועט צוַט געּפראָס מ'האָ ווא

טובֿים–רשיידענע יוםַפֿא
39

שןַר אין נאָ. נישט נא

בן זיךָנגען ! די קינדער האַרטן געגאָאיז דא

סטןָרמאַפֿא
40

רשטייטַכשּפילן. פֿאַ מיט שּפרא

לע געווען געווינערס !ַז צום סוף זענען אַזיך, א

רט איזָדי לעצטע מסיבה פֿון דעם סא

ר חנוּכה. איינער פֿון דיָרגעקומען הַײיאָפֿא

נצינדןָס אָמענטן איז געווען דאָשענסטע מא

סָלעמּפלעך ווא–כט ליכטלעך אין חנוּכהַלע אַא

כט פֿון לייםַליין געמאַבן אָדי קינדער הא
41

 און

סטעליןַּפלא
42

–טעַרבט. מיט די טאַּפגעפֿאָ און א

מעוז צורט מען געזונגען ָמען האַמעס צוזאַמא
43
.

ׂשימחה
44

טָנגלעך, האִ, איינער פֿון די עלטערע יי

ליד אויף– חנוּכהַרגעזונגען אָטן פֿאַמיטן טא

דיש.ִיי

ר פֿון דערַָײנט, אין מיטן צווייטן יא

רויסַקינדערשול, ווַײזן די קינדער א

ז מעַדיש, אִּפעטיט צו ייַ געזונטן אַַזאַא

געס וויַר שווערע פֿראָרמעסט זיך מיט גאַפֿא

ציע און מיןַניוגאָקא
45

גן אוןָ פֿון ווערטער. זא

ָל מאַס אָצן ווערט וואַשרַײבן אייגענע זא

גרינגער
46

– און זייער חשק און איבערגעגע

בנקייט
47

ציע אויףַטיוואָ זענען די בעסטע מא

דער צוקונפֿט !

ד

ב

ה
[סוף פֿון זַײט 1]

יהושע ּפלוצעם–ר. אין 1944 איז יׂשראלָיא

ַר יצחקן אַס איז געווען פֿאָרבן. דאָגעשטא

שעוויסעס צווייטערַּפ. באַגרויסער קלא

, איז געווידמעטַטמיליע מושקאַדי פֿאן, ַמאָרא

רויסַר אָנדענק און ווַײזט קלאָזַײן ברודערס א

זַײן השּפעה.

ּכל–לע ווערק זענען קודםַשעוויסעס אַא
39

דער איןָארווערטס ָפֿאדיש אינעם ִרויס אין ייַא

ךָציעס, און דערנאַדישע ּפובליקאִנדערע ייַא

רן אויף ענגלישָזענען זיי איבערגעזעצט געווא

[סוף פֿון זַײט 3]

כן.ַנדערע שּפראַ סך אַאון פֿון ענגליש אויף א

לג אוןָלדיקן דערפֿאַ געוואַט אַבן געהאָזיי הא

–בעלָקומען די נאַשעוויס באַט באָאין 1978 הא

מעַטור. צווישן זַײנע סאַר ליטעראַּפרעמיע פֿא

נעןַמאָוויכטיקסטע ווערק געפֿינען זיך די רא

דער (1960) און כער פֿון לובליןַמא–דער קונצן

 (1960-61) און די דערציילונגען 'גימּפלקנעכט

ּתם
40

' (1945), 'דער שּפיגל' (1956) און 'יענטל

בחור–דער ישיבֿה
41

' (1963). אין 1991, ווען

ער איז ניפֿטר
42

שעוויס געוועןַרן, איז באָ געווא

דישער שרַײבערִנטסטער ייַקאַמע באַדער סא

ליקעָשעוויסעס פֿילצאַאויף דער וועלט. בא

ּפ די סּתירות פֿון זַײןָפֿונגען שּפיגלען אַשא

ּפערזענלעכקייט. די ּכסדרדיקע
43

נונגַ שּפא

דיציע, צווישןַדערניזם און טראָצווישן מא

ליזם, צווישןַנאָציאַמיסטיציזם און רא

ּפיקורסותַא
44

 און טיפֿן גלויבן, דרינגט דורך
45

ַלע ווערק אויף זייער אַשעוויסעס אַבא

רטיקן אופֿן.ַזונדערן און אייגנאַבא

39. koydem-kol d’abord/first of all 40. tam
41. yeshive-bokher 42. nifter… est mort/
died 43. keseyderdike constant
44. apikorses hérésie, incroyance/heresy, dis-
belief 45. imprègne/pervades.

ב


