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ןעמ ןעק ןרעטש .ןרעטש יד 

ענעדיישַרֿאפ ןֿופ ןטַכארַטאב

,שיטָעאּפ ,שֿיָפאָסאלֿיפ :�ןעלקניווקוק

,ונ .שיָגאָלארטַסא רעָדא שיָמאָנארטַסא

ןייק טשינ ָטאה !�שיָגאָלארטַסא ןַײז ָלאז

ארומ
2
ןייק ןבעג טשינ ךַײא ןלעוו רימ ,

— ןַלאנרושז ערעדַנא יוו “ּפָאקָסאָראה„

ןכעלָזאלַרֿאפַ א ןענֿיפעג וצ רעווש זיא'ס
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טנעקעג טשינ ָטאה עמ ָסאוו ןַכאז : ָןאט וצ ןַכאז ענעדיישַרֿאפ

לשמל .טעטיסרעווינוא ןיא ןעוועג זיא ןעמ ןעוו ָןאט
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םיֿרבח עַלא
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.טנרעלעג ךיז ָטאה עמ ןעוו ןסעגַרֿאפ ָטאה עמ ָסאוו 
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 סטודענטַציעס פֿון אַקאַווא
ציעס.ַקאַט אונדז געשריבן וועגן זַײנע וואָר האָ פֿונעם ערשטן יא1ּתלמיד–דישִ ייַ, אַל לערואָּפא

טַײצַ א זיא'ס .ָףאָסאלֿיפ לקיטשַ א טרעוו
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רימ ןוא ,ָראי ןקידנעמוק םעד ןוא

יאדוַוא ךיז ןשטניוו
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ָראי עַײנ ָסאד ַזא 

לזמ טוג ַא ןָבאה ָלאז
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�!

ץוַחא ,ו
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ָסאוו ,ןרעטש יד ןקוקָנא 

תעב ןעמ טוט
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? סעיַצאַקאוו יד 

ךיז ֿןפַראוו ָסאוו ןשטנעמ ַןאַרֿאפ
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רעָדא רעדנעל ענעדיישַרֿאפ ןקעדטַנא

ערעדַנא .ןטעטיוויטַקא עַײנ וצ ךיז ןעמענ

האנה ןָבאה
31

ןעוועַסאּפעטסוּפ ןֿופ 
41

ןוא 

ןייגקידייל
51

ןענעק ָסאוו עכלעַזא ַןאַרֿאפ .

עיַנאוועָראה יד ןָזאלָּפא ךַײלג
61

ַא ןֿופ 

ןִעיצסיוא ךיז ןוא ָראי ץַנאג
71

ַא ןיא 

לוטשגיל
81

ןענעק ערעדַנא .ןוז רעד ףיוא 

יוו ,טעבַרא רעד ןֿופ ןלעטשָּפא טשינ ךיז

ןבירשעג זדנוא ָטאה ָסאוו טנעדוטס רעד

.סעיַצאַקאוו ענַײז ןגעוו

?�ךַײא ַרֿאפ סעיַצאַקאוו טניימ ָסאוו ןוא
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1. dédié/dedicated 2. moyre peur/don’t be afraid 3. fiable/reliable 4. diseur de bonne aventure/fortuneteller 5. afile même/even 6. pro-
portions 7. tsores soucis/troubles 8. avade bien sûr/of course 9. mazl chance ; étoile/luck; star 10. à part/besides 11. beys pendant/
during 12. se précipitent/rush 13. hanoe plaisir/pleasure 14. traîner sans rien faire/lazing 15. paresser/going about idle 16. labeur/
labor 17. se prélasser/strech out 18. chaise longue/lounge chair.

ַרֿאפ יקסיוו יוו לסיבַ א רימ ַרֿאפ זיא טעבַרא .ִקיור ןבַײלב טינ ךיא

.ַךאז רעטוגַ א ןֿופ ֿןפיולטַנא וצ ַךֿאפנַײא טינ זיא סע —�ערעדַנא

זיא סע ןעוו םיֿרבח טימ ןעקנירט ןוא ןצַנאט ךיוא ליוו ךיא רעָבא

הדועסַ אָ אד
6
–קיזומ„ םעד ףיוא טרעצָנאקַ א רעָדא ,טנגעג רעד ןיא 

ֿבוט–םוי
7

ןוא .תוביסמ ןוא טעבַרא ןֿופ דימ ךיא רעוו ָגאט רעדעי .“

ָגאט רעדעי ,ונ .ןטעבַרא רעמ טינ ןעמ ןעק דימ זיא ןעמ ןעוו

ףוס םוצ .רעקינייוו ךיא רידוטש
8
טינ ךיא וט סעיַצאַקאוו יד ןֿופ 

.רעדורב םעניילק ןַײמ טימ ןליּפש ןוא ֿןָפאלש יוו רעמ

1. talmid élève, étudiant/pupil, student 2. d’habitude/usually 3. lemoshl par exemple/for example 4. khaveyrim amis/friends 5. mesibe
fête/party 6. sude repas de fête/festive meal 7. …-yontev fête de la Musique/«musicfest» French national day of music (June 21st)
8. … sof à la fin/in the end.
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נ
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 רמבם (1135-�����
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ט שטענדיקָדיציע האַדישע טראִי יי

ּפעלןָ טאַט אַגעהא
1

 קוק אויף

בן זיך דיָגיע. פֿון איין זַײט האָלאָסטראַא

רבנים
2

רק קעגנגעשטעלטַ שטא
3

שטערנזעערס
4

גערסָרזאָ און ווא
5
,

ענט צוָס איז נאָז דאַלטנדיק אַהא

געצנדינערַײ
6

. אין ספֿר דבֿרים
7

גטָ זא

משה רבינו
8

 צו די קינדער פֿון יׂשראל
9

: 

ז דו וועסט אויפֿהייבן דַײנע אויגןַ„און א

צום הימל, און זען די זון און די לבֿנה
10

נצן חיילַאון די שטערן, דעם גא
11

 פֿון

ּפגעפֿירטָראַלסטו נישט אָהימל, זא

ווערן, און זיך בוקן
12

 צו זיי, און דינען

זיי […]“ (דבֿרים ד:19).

ד

גיעָלאָסטראַא

1. double 2. rabonim rabbins/rabbis 3. se sont opposés/opposed 4. astrologues/stargazers 5. voyants/fortune-tellers 6. idolâtrie/idol worship
7. seyfer dvorim Deutéronome/Deuteronomy  8. moyshe rabeyne Moïse/Moses 9. yisroel 10. levone lune/moon 11. khail armée
(multitude) céleste/heavenly hosts 12. te prosterner/bow down 13. gemore Guémara, Talmud/Gemara, Talmud 14. midroshim légen-
des post-talmudiques/post-talmudic legends 15. références 16. goyrl destin/destiny 17. on suppose/it is assumed 18. kroyveshaft pa-
renté/kinship19. khazal nos sages/our sages abrév. de/abbrev. of ,khakhomeynu zikhroynem livrokhe nos sages הָם לבָֿרכַכרונִמינו זָכַח 
bénie soit leur mémoire/our sages of blessed memory 20. mekuyem … se sont réalisés/came true 21. néanmoins/nevertheless 22. mettent
en garde/warn 23. mazoles ici étoiles/here stars pluriel de/of  מזל mazl 24. akhuts excepté/except for 25. eyn mazl leyisroel 26. shlite
pouvoir/power 27. répandu/widespread 28. talmide-khakhomim sages 29. ibn ezra Abraham ibn Ezra (1092-1167) 30. shloyme ibn
gvirl Salomon ibn Gabirol (1020?-1057?) 31. mekubolim cabalistes/cabalists 32. hashpoe influence 33. pkhire libre arbitre/free will
34. … shleymes chercher la perfection spirituelle/seeking spiritual perfection 35. rambam Maïmonide/Maimonides (1135?-1204) 36. purs/
pure 37. superstitions 38. maharal Rabbi Yehoudah Loew, Maharal de/of Prague (1520?-1609) 39. …goen gaon de/of Vilno Eliyah
ben Solomon Zalman (1720-1797).

נדערער זַײט געפֿינעןַון דער א

מיר אין דער גמרא
13

 און די

מדרשים
14

ּפרופֿןָ סך אַ א
15

 אויף שטערן

נעטן און אויף זייער אַײנפֿלוסַאון ּפלא

אויפֿן מענטשלעכן גורל
16

. מע נעמט

ָןא
17

ט זַײן מזל,ָז יעדער מענטש האַ א

ס הייסט, זַײן שטערן, און מענטשןָדא

רן אונטערָס זַײנען געבוירן געוואָווא

 געוויסעַבן אָדעם זעלביקן שטערן הא

פֿטַקרובֿהשא
18

. די חז''ל
19

נעןָ דערמא

ס זענעןָגן וואָרויסזאָגישע פֿאָלאָסטראַא

רןָמקוים געווא
20

. פֿון דעסט וועגן
21

רענעןָווא
22

רן גלייבן אין דיַ זיי פֿא

מזלות
23

רן ניטָדן טאִז ייַגן אָ, און זא

פֿרעגן וועגן דער צוקונפֿט בַײ

לע פֿעלקערַז אַגט אָגן. מע זאָלאָסטראַא

חוץַבן זייער מזל, אָהא
24

 יׂשראל. אין

דער גמרא שטייט : „אין מזל

ליׂשראל“
25

ָטז בלויז גאַס הייסט אָ. דא

 שליטהַט אָ(און נישט די שטערן) הא
26

לק יׂשראל.ָאיבער דעם פֿא

אין מיטלעלטער איז דער גלויבן אין

גיע געווען זייערָלאָסטראַא

רשּפרייטַפֿא
27

ווBסטעַדן. באִ צווישן יי

חכמים–ּתלמידי
28

פֿן ווי אבןָסאָ און פֿילא

עזרא
29

, שלמה אבן גבֿירל
30

 סךַ, און  א

מקובלים
31

ז דיַבן געגלייבט אָ, הא

 השּפעהַ אָבן יאָשטערן הא
32

 אויף

בערָאונדזער לעבן. גלַײכצַײטיק א

טָז דער מענטש האַגט אָבן זיי געזאָהא

בחירה
 33

.אויב ער וויל קען ער זיך

פֿרַײען פֿון דער ווירקונג  פֿון דיַבא

שטערן דורך זוכן גַײסטיקע שלמות
34
.

ןֿופ רענגעק רעטסערג רע

רעד ןעוועג זיא עיָגאָלארטַסא

םבמר
53

ןעוועג סע זיא םיא ַרֿאפ סָאוו ,

עליוה
63

ןשינעביילגרעביא 
73

ןוא 

ןָבאה םיא ָךאנ ולֿיַפא רעָבא .ןטייקשיַראנ

לרהמ רעד יוו םינבר עטסBוַואב עכלעַזא

ָגארּפ ןֿופ
83

ןואג רענליוו רעד ןוא 
93

ךיז 

ןוא ןרעטש יד טימ טריסערעטניא ךיוא

.לרוג ןכעלשטנעמ ֿןפיוא גנוקריוו רעייז

 שּפיל מיטַשּפיל א–ַםגראַנאַהַײנט איז אונדזער א

נטסטע…ַקאַמע באַ אפֿשר ניט פֿון די סא—שּפריכווערטער 

ך : אין 15 ווערטער זענען די אותיותָאון דערצו נא
2

זויַ א

רט.ָנדער וואַן אַר אָקומט זיך גאַז עס באַצעמישט א

ז :ַגעדענקט א

)4פֿון שמעון נויבערג (נומער  1ןסעומ שסנועמש

זויַ, און אץַ  אצַ , פֿון אָאן ַ קען ווערן אַאן ַפֿון א

ווַײטער�!

 נַײן שּפריכווערטער אוןָא–זעט צי איר קענט לייענען די

רריכטןַדערבַײ פֿא
3

 די פֿופֿצן צעמישטע ווערטער ! ּכדי צו

�����רצט.ַרשוואַט מען זיי פֿאָרבעט האַרגרינגערן די אַפֿא

ֿפ

ד

גמענטַ פֿרא�����

לטןָפֿונעם געמא

סופֿיט פֿון דער

ווער שילָראָדאָכא

נע),ִַי(אוקרא

געבויט אין 1651
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א

די צוועלף מזלות

 גוט.לָצא איז גוט איז פֿוסז דער 1ַ. א

.פֿוילןרט וועט עס ווַײטער ָ, דאלןַגעפֿאסער איז 2ַ. ווB ווא

.שיטן ווערט טישן3. פֿון 

.קורצעלץ טויג ניט קיין ַבן זאָרף הא4ַ. ווB מען דא

.רבעָטאלבע ַר ווַײזט מען ניט קיין האַ נא5ַ. א

.וועַקא מען ניט בטָגרא פֿערד ַ ווַײב און א6ַ. א

.קעּפלט זיך זַײן ָד הא7ִ. איטלעכער יי

טלה
tole - ַןראַדער בא

Bélier/Aries

שור
shor - קסָדער א

Taureau/Taurus

ּתאומים
toymim - �די צווילינג

Gémeaux/Gemini

סרטן
 sartn -ַקדער רא

Cancer

ריהַא
arye - דער לייב

Lion/Leo

בתולה
psule - די יונגפֿרוי

Vierge/Virgo

נט די צוועלף מזלותָס דערמאָדישע ווערק וואִס ערשטע ייָא

איז ספֿר יצירה
1

טַײן.ַ. די נעמען זַײנען איבערגענומען פֿון לא

רבונדן מיט די צוועלף חדשיםַיעדער איינער איז פֿא
2

בער אויךָ, א

מיט צוועלף טיילן פֿון קערּפער, מיט געוויסע אותיות פֿונעם

בית–לףַא
3

, און מיט די צוועלף שבֿטים
4

ָךדישט נאִרייַ. מען פֿא

גדותַרשיידענע אַטַײט מיט פֿאַמער זייער בא
5

, למשל
6

, די ּתאומים

ד

1. shimens… ַםגראַנאַן אַ בַײשּפיל פֿון אַדער טיטל איז א  2. oysyes let-
tres de l’alphabet/letters of the alphabet sing. os 3 אות. corriger/
correct.

ענטפֿערס זַײט 8

1. seyfer yetsire Livre de la Création ; texte ancien de la mystique juive/Book of the Creation; ancient text of Jewish mysticism
2. khadoshim mois/months sing. khoydesh 3 חודש. oysyes…alef-beys lettres de l’alphabet/letters of the alphabet 4. shvotim tribus/
tribes sing. sheyvet 5 שבֿט. agodes légendes/legends 6. lemoshl par exemple/for example 7. représentent/represent 8. yankev…eysev
Jacob et/and Esaü 9. akeyde le sacrifice d’Isaac (le bélier fut substitué à Isaac)/the sacrifice of Isaac (the ram was substituted for Isaac)
10. khoydesh tishre le mois de tishri (mois du Kippour)/the month of Tishri (month of Yom Kippur) 11. mishpet jugement/judgment
12. sidurim recueils de prières de tous les jours/daily prayer books sing. sider 13 סידור. makhzoyrim recueil de prières pour les fêtes/
holiday prayer book sing. makhzer 14 מחזור. bote-midroshim synagogues sing. besmedresh מדרש–בית  15. beys alfa Beth Alfa.

רָ(צווילינג) שטעלן מיט זיך פֿא
7

 דעם צווילינג יעקב און עׂשו
8
,

נט די עקדהָן) דערמאַראַדער טלה (בא
9

לן)ָגשאָזנים (וואָ, און מא

איז חודש ּתישרי
10

ס איז דער חודש פֿון משּפטָ ווַײל דא
11

. מע

לטע סידוריםַגעפֿינט די מזלות געצייכנט אין א
12

 און מחזורים
13

מדרשים–לטע בּתיַק אין אִַיזאָרבעט אין מאַאון אויסגעא
14

, ווי

לפֿהַא–בית
15

רהונדערט).ָ אין יׂשראל (פֿון 6טן יא

זניםָמא
moznaim - לןָגשאָדי ווא

 Balance/Libra

ֿעקרב
akrev - ָןרּפיאָדער סקא

 Scorpion/Scorpio

קשת
kashes - רעסיש–ןלַֿײפ רעד

Sagittaire/Sagittarius

גדי
gedi - ָקדער שטיינבא

Capricorne/Capricorn

דלי
deli - דער עמער

Verseau/Aquarius

דגים
dogim - די פֿיש

Poissons/Pisces

ר ניט פֿון אייןָ נא— צו עסן קלוגדן איז גוט ִ יי8ַ. מיט א

טעלער.

.בילדן טעלערן זַײנען דיקןן אייגן 9ַ. אויף א

לפֿה אין גלילַא–רהונדערט אין ביתָ שיל פֿון 6טן יאַאיק פֿון אַזאָ מא�����
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1מזל

לע ּתלמידים קענעןַס אָרט וואָדיש וואִ איין ייָויב ס'איז דא

סָך, איז עס דאַן זיך צו לערנען די שּפראָאיידער זיי הייבן א

ַדער אָ קינד ווערט געבוירן אַז ווען אַ. ווער ווייס ניט אמזלרט ָווא

ט חתונהָפֿרַײנד הא
2

דורךַ סטודענט גייט אַדער אָ א
3

 וויכטיקןַ א

ֿטוב–מזלגן ָמען מעג מען זיי זאַעקזא
4

! 

בער אפֿשרָא
5

טַײטַז דער ערשטער באַ ווייסט איר ניט א
6

 פֿונעם

ציע. וועןַנסטעלאָ קאַדער אָנעט אַ ּפלאַ שטערן, אַאיז אמזל רט ָווא

ווינטשט מען אים אייגנטלעךמזל מע ווינטשט עמעצן 
7

ל לעבןָ ער זא

 גוטן שטערן.ַאונטער א

ק רופֿט מען מזלותַדיאָדי צוועלף צייכנס פֿון זא
8

 (וועגן דעם קענט

איר לייענען זַײט 3).

נט ווערטלַקאַ באַא
9

ס שטייט אין דער גמראָ ווא
10

אין מזל איז „

“ליׂשראל
11

לקָס פֿאָז דאַס מיינט אָר יׂשראל). דאַפֿאמזל  קיין ָ, (ניטא

ָרליין. נאַט אָר פֿון גאָּפגעהיט פֿון די שטערן נאָיׂשראל ווערט ניט א

בןָדן האִט עס שטענדיק געטַײטשט�: ייָניע) האָלק (מיט איראָס פֿאָדא

נישט קיין מזל�!

1. mazl chance/luck 2. …khasene se marie/gets married 3. réussit/passes 4. mazl-tov félicitations/congratulations 5. efsher peut-
être/perhaps 6. signification/meaning 7. en fait/in fact 8. mazoles signes du zodiac/signs of the zodiak 9. dicton/saying 10. gemore
Guémara, Talmud/Gemara, Talmud 11. eyn mazl leyisroel 12. ici seulement/here only 13.…mazldiker sho 14. mazl-brokhe
15. aisance, confort/prosperity, comfort 16. shlimazl 17. shlimezalnik 18. shlimezalnitse 19. iev Job 20. le boeuf met bas/the
ox calves 21. une demi-once/half an ounce 22. une livre/a pound 23. meshane mokem meshane mazl qui change de lieu, change de
chance/change of place, change of luck 24. parcourt/wanders over 25. égorge/slaughters 26. remonte/winds up.

א

ר דעםָך „גוט“, נאָֿ איז דאטוב מיינט „גליק“ און זלרטָ וואַרום אַא

דיש ערשטִגן אויף ייָ קען מען זאטובֿ–מזלאויסדרוק 
12

 גליקלעךַך אָ מענטשן נאַטולירט אַלט ווען מע גראָדעמא

ָלגט מען�: „זאָגעשעעניש. אויב מע וויל ווינטשן עמעצן גליק זא

 שעהמזלדיקער ַדער„אין אָאמזל“ זַײן מיט 
13

ברכה–מזל“. 
14

 מיינט

ָגבענטשונג, וווילטא
15

איזמזל רקערטע פֿון ַס פֿאָ, רַײכקייט. דא

שלימזל
16

ַדער אָאשלימזל  ַאיז אמזל ט נישט קיין ָס האָ. דער ווא

שלימזלניק
17

שלימזלניצע ַן) צי אַ מאַ (א
18

 פֿרוי). דערַ (א

ר אוןָלקלאָדישן פֿאִנטע פֿיגור אין ייַקאַ באַאיז אשלימזל 

 פֿון איובֿ—ר ָהומא
19

לען.ַ ביז ווBדי א

ט אירָט האָ. אמזל סך שּפריכווערטער וועגן ַ אָדיש זַײנען דאִין יי

ן אויסקלַײב :ַא

קסָגייט קעלבט זיך דער אמזל ס ָז דאַא�
20
.

 לויטַבעסער א�
21
 פֿונטַאיידער אמזל  

22
לד.ָ גא

 מזלמשנה מקום משנה�
23

ל צוםָ מאַל צום גליק, אָ מאַ א—  

.שלימזל

 שטול.ַקומט, שטעל אים אמזל ס ָווען דא�

ן.ַרעמאָ, ווB גייסטו ? צום אשלימזל�

ז.ָּפט זיך די נאַלט אויפֿן רוקן און צעקלאַפֿאשלימזל  ַא�

נדערט אויסַוואשלימזל  ַא�
24

ָןהיים אַלע לענדער און קומט אַ א

הויזן און העמדער.

קוילעטשלימזל  ַווען א�
25

ָן גייט ער ; דרייט ער א—ן ָ האַ א
26

ַ א

 שטייט ער.—זייגער 

.מזלבן ָרף מען אויך האַדאשלימזל צום �

חשובֿע
2

 פֿר�נד,

לטןַב איך דערהאָמיט עטלעכע טעג צוריק הא
3

טעם,– דעם נומער 2 (32) פֿון טעם

געווידמעט
4

כן איבערלייענען אים, פֿון דער ערשטער ביז דערָנגערן. נאַ איציק מא

סןָלעצטער ז�ט א�נגעשלא
5

ּפצודרוקןָגן אָרצושלאָלן א�ך פֿאַ, איז מיר א�נגעפֿא

לגנדע ליד ז�נס מיט דער פֿון מירָס פֿאָסקריּפטום) דא–סטָ ּפאַל ז�ן ווי אָ(זא

סטערַרפֿאַפֿא
6

דיע. אמתָ מעלא
7

ּפעטשקעַ קאַ, א
8

ַבער אָ א—רשּפעטיקט ַ פֿא

גבַֿנציע. אַן צו ז�ן סטאָך אויך אָרשּפעטיקטער צוג קומט דאַפֿא
9

נדלטַ, ווען עס הא

רשּפעטיקט ?ַנגערן, קען ז�ן פֿאַזיך אין מא

ז פֿון דעם מעלַשליסן אַוועט איר בא
10

 וועל—רויסקומען ַ קען קיין ברויט נישט א

ּתורה–איך א�ך צו קיין דין
11

 נישט מטריח ז�ן
12

—ר א�ך ַ און מ�ן סענטימענט פֿא

רָ האַ וועט אויף א—סן ָטעם א�נגעשלא–דעם טעם
13

רמינערטַ נישט פֿא
14

 ווערן. און

דער סענטימענט איז דווקא
15

רק.ַ שטא

הּכלל
16

 ברכהַרק און אַלע געזונט און שטאַ, ז�ט א
17

 אויף א�ערע הענט,

נסקיַגדאָא�ער מאיר בא

1. meyer 2. khosheve honorés, ici :
chers/honored, here : dear 3. גןָגעקרא

4. consacré à/devoted to 5. inclu/
included 6. composé par moi/
written by me 7. emes c’est vrai/it’s
true 8. .9  ביסעלעַא agev à propos/by
the way 10. farine/flour 11. din
toyre tribunal/court of law
12. matriekh… ici : traîner/here :
drag 13. d’un iota/in the slightest
14. diminué/diminished 15. dafke
vraiment/really 16. haklal en
somme/in short 17. brokhe béné-
diction/blessing.

ר,ָזיטאָמּפאָ קאַנסקי, אַגדאָ בא1ן, פֿון מאירָנדאָקומען פֿון לאַבן מיר באָזיקן בריוו האָדעם דא

רק דערפֿרייט.ַבן אונדז שטאָטוער. זַײנע פֿרַײנדלעכע גרוסן הא–ג און קולטורָלאָמוזיקא

קציעַ בריוו אין רעדאַא

א

מ
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טָנסקי האַגדאָמאיר בא
רויסגעגעבן דרַײַא

גיעס”ָלאָנטאַא–„לידער
ן אין לעצטעָנדאָאין לא
ס ערָר  - מוזיק וואָצען יא

נגעשריבן צו לידערָט אָהא
עטן.ָדישע ּפאִפֿון יי

דיעָ דרוקן מיר די מעלאָדא
נגעשריבןָט אָס ער האָווא

ס ליד פֿון ציגעלע“ָצו „דא
נגער.ַפֿון איציק מא

 ציגעלעַט געקויפֿט אָטע האַער טא

נג צוריק,ַרן לאָמיט יא

אין „חד גדיא“
1

רטַרשּפאַ עס פֿא
2
,

 שטריק.ַגעבונדן אויף א

ס ווַײסע ציגעלעָאיז טרויעריק דא

ווינד איז אים און וויי
3
 —

ָזזומער זעט עס נישט קיין גרא

 נישט קיין שניי.—און ווינטער 

גט מַײן ברודער : „איציק הער,ָזא

טָזט עס גאָזוי דערלאַווי א

ס ציגעלעָצי איז אים נישט דא

דָ שאַס ווַײסינקע אָדא
4

“? 

טל, ביסט גערעכט“ָג איך : „נאָזא

—כט ַנג געטראַאון נישט לא

ס'איז געווען ווי זעלטן ווען
5
,

 שיינע וועסנעַא
6

כט.ַנא–

ס ליד פֿונעם ציגעלעָדא
פֿטָמע שלאַפֿט, די מאָטע שלאַדער טא

נצע הויז,ַס גאָפֿט דאָס'שלא

פֿירן מיר פֿונעם „חד גדיא“

רויס.ַס ציגעלע אָדא

מיר פֿירן בַײ די הערנער
7

 עס,

די וועלט איז ווַײט און גרויס,

ליין,ַזן עס אָאון ווB מיר לא

גן מיר נישט אויס.ָס זאָדא

ּפסח
8

 די ערשטע סדר
9

כט,ַנא–

—, ָס ציגעלע איז נישטאָדא

טע : איציק דו ?ַפֿרעגט דער טא

ָ“בערוואַג איך „אָזא
10
.

טל, דו ?ָטע : נאַפֿרעגט דער טא

ס און ווען ?ָגט ער : „וואָזא

רןָיאַראַזינט פֿא
11

צַײט– ּפסח

ס ציגעלע נישט געזען !“ָדא

טע מיינטַדער טא
12

מע וויינט,ַ, די מא

—ס ָאון קיינער ווייסט נישט ווא

ּפ,ָזינגט מען דעם „חד גדיא“ א

ס…ָס שוין נישט דאָאיז דא

ס ציגעלע ?ָ ווB זשע איז דאָטא

רום אין פֿעלדַס'שּפרינגט א

ט הנאהָאון הא
13

 פֿון דער זון

נצער וועלט.ַאון פֿון דער גא

ַא

נגערַאיציק מא

ד

1. khad gadye littéralt. “un chevreau” ; nom d’une chanson traditionnelle de Pâque ; également mot argotique pour prison/literally
“one kid” ; name of a traditional Passover song; also, slang word for prison 2. enfermé/locked up 3. hélas pour lui !/woe is him !
4. ça ne lui fait pas de peine ?/doesn’t he feel sorry for it? 5. comme si rarement/as so rarely 6. .7 פֿרילינג  cornes/horns sing. רןָהא

8. peysekh Pâque/Passover 9. seyder seder 10. pas du tout/not at all 11. l’année dernière/last year 12. réfléchit/thinks it over 13. hanoe
plaisir/pleasure.

 דערקלערונגען צו לייענען די�����

רטיטור :ַּפא

טן לייענען זיך פֿון לינקס צוָדי נא

דן ! דעם טעקסטִפֿילו בַײ ייַרעכטס, א

גדאנסקיָט מאיר באָפֿונעם ליד הא

אויך געשריבן פֿון לינקס צו רעכטס,

ס ליד מיטָל קענען זינגען דאָמע זא

דיע.ָדער מעלא
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דער קליינער

רקערָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַן אויסקלַײב פֿון אַא

 פֿון יוני 2002רווערטסָפֿאצַײטונג 

לע קונסטגעוויקסןַון א
2

ס גייעןָ ווא

אויף
3

ך,ַ שּפראַ אויפֿן פֿעלד פֿון א

טער מסּתמאַאיז טעא
4

ס קומטָס, וואָ דא

רגייט צוםַאויף צום שווערסטן און פֿא

עט מוז נישט דווקאָ ּפאַגרינגסטן. א
5

 זיך

כהָלערנען די מלא
6

 בַײ לעבעדיקע

ַס אייגענע אָדיכטער. […] דא

דעוועןָבער האָרן אָקטיאַקער. אִַיזאָּפרא

זיך אויס
7

טער גופֿאַ אין טעא
8

רטןָ. דא

דיציע פֿון דערַלדענע טראָווB די גא

ָלט זיך איין מאָדישער בינע האִיי

איבערגעריסן, איז שוין זייער שווער

רקניּפןַצוריק זי צו פֿא
9

, בפֿרט
10

 בַײ

כונג פֿון דערַּפשוואָלגעמיינער אַדער א

לע ּתחומיםַך אין אַדישער שּפראִיי
11
.

זשַרף מען אַדעריבער דא
12

ַכן אַ מא

שהחיינו
13

ָןנדאָט ווי לאָ שטאַ ווען אין א

ָל מאַט אָטער האַדיש טעאִ ווB יי—

זוי גוטַנג אַבער איז שוין לאָגעבליט, א

ַן ווערט געשטעלט א—רשווBנדן ַווי פֿא

דישןִאמתע פֿולע ּפיעסע פֿון ערנסטן יי

ן“,ָבסאָב דזשייקאָ„דזשייקא טער :ַטעא

הרןַפֿון א
14

 צייטלין (1973-1898).

די נשמה
15

 פֿונעם אויפֿטו איז חיהלע

ביר
16

רין איןָפֿעסאָּפרא–דישִ, יי

סָלעדזש. דאָקא–נער יוניווערסיטיָנדאָלא

ט זי לעצטן זמןָהא
17

 געלייענט די

זיקע ּפיעסע מיט אירע סטודענטן. דיָדא

זויַט זיי אָשּפיל הא–טערַזעלטענע טעא

ּפטַרכאַפֿא
18

בן זייָר גיך האָז גאַ, א

ליין זי אויפֿצופֿירן. חיהלעַסן אָשלאַבא

נגעשטעקט מיט אירָט אָביר הא

ר די ּתלמידיםָזם נישט נאַענטוזיא

נפֿירנדיקעָר אויך עטלעכע אָאירע, נא

ּפערזענלעכקייטן פֿון איר

ט צוגעצויגן צוָאוניווערסיטעט. זי הא

–קלַנגעזעענע סּפעקטאָרבעט אַדער א

 יונגערַ א—פֿיגורן, ווי דוד שנַײדער 

נטערַקאַבא–רעדנדיקער גוט–דישִיי

—ר פֿון דער ענגלישער בינע ָרעזשיסא

און די ברידער ליבֿנּת
19

ליבטעַ, בא

בֿיבֿ, וועלכעַא–יונגע מוזיקערס פֿון ּתל

פֿן און אויסגעפֿירט מוזיקַבן געשאָהא

רשטעלונג. […]ָר דער פֿאַפֿא

ןָבסאָב דזשייקאָצייטלינס „דזשייקא

בראשית–דער מעׂשהָא
20

–טעסקָ גראַ, א

קטן“, געשריבן איןַשּפיל אין פֿיר א

רן אין1930ָ, איז געדרוקט געווא

 יובֿלַל אין אָ מאַמלבוך „אַזא
21

“ נומער

ס איזָווילנע 1931). דא–רשע2ַ (ווא

סָך וואַזא–טערַּכמעט זַײן איינציקע טעא

רן אין דיָרַײנגענומען געוואַאיז נישט א

–מעס“ (ּתלַמלטע דראַצוויי בענד „געזא

בֿיבֿ 1974 און 1980), דערשינענע,ַא

ך דעם מחברסָן אמת, שוין נאַס אָווא
22

זוי מעג מען זיך משערַבער (אָטויט, א

זַײן
23

) לויט זַײן ווBנטש און

בָנווַײזונגען. […] ווען „דזשייקאָא

ט דיָן“ איז דערשינען האָבסאָדזשייקא

רשריגן די ּפיעסעַקריטיק אין ּפוילן פֿא

ן אויסדרוק פֿון פֿינצטערןַווי א

ט זיך געווערטָּפעסימיזם. צייטלין הא

בער מעָשולדיקונגען, אַקעגן יענע בא

בן אויף איםָז זיי האַננעמען אָמעג א

ל זיךָט קיין מאָגעווירקט, ווַײל ער הא

ס ווערק שּפילןָל דאָמיט מע זאַנישט בא

ס איזָדער איבערדרוקן. דאָא

ד, ווַײל אין דערָ שאַבער אָא

 טיפֿערַּפיעסע שטעקט א

רַײנקלער אינעם מהותַא
24

 פֿון

לטַד. די געשטאִדערנעם ייָמא

ן איזָבסאָב דזשייקאָדזשייקא

ל, נישט פֿון אייןָ סימבאַא

סט מיטַנטראָד אין קאִרט ייָסא

ר פֿון דעםָרטן, נאָנדערע סאַא

דן. זַײןִנצן הַײנטצַײטיקן ייַגא

דערנערָליבע צו דער מא

ס איז די זינגעריןָ דא—וועלט 

ַבער אָן עכטע, אַ איז א—לוסי 

ניכטערע
25

 מבֿיןַ : ער איז א
26

לשקייט, אויףַאויף איר פֿא

איר לַײכטזיניקייט און בלינדער

פֿונג צו די ּתאוותַרשקלאַפֿא
27

 פֿון סעקס

און רציחה
28

רטָבער פֿאָס איז אָ. דא
29

לט זיָזַײן אייגענע וועלט, און ער ווא

רהיטן פֿון דעפֿיניטיווערַלט פֿאָגעווא

ד קען אויךִצעשטערונג.  דער יי–לייןַא

גישןָלאָמענלעבן מיטן אידעאַנישט צוזא

נשטעלָא
30

– פֿון די סיסטעם

טן, די סריסישעַקראָביורא
31
,

כערישעַכמאָרישע און נאָטאַמאַדעקלא

מלאכים
32

סקעַס אונטער דער מאָ, ווא

רישערָ היסטאַפֿון עּפעס א

געזעצמעסיקייט
33

סָ בענטשן זיי דא

הפֿקרות
34

 טיּפישן מגידַ. ווי בַײ א
35
,

ַווערט אין דער ּפיעסע א

נעםַמּפליצירטער מיסטישער באָקא
36

ר דערַך פֿאָ געבענטשטע וואַא
ּפעָאיירא–1ֿבינע אין מערב–דישִיי

רסקיָיצחק ניבא

ֿפ

דישִן“ אויף ייָבסאָב דזשייקאָּפרעמיערע פֿון צייטלינס „דזשייקא–וועלט

1. mayrev de l’ouest/Western 2. pousses artistiques/artistic sprouts, burgeons 3. poussent/grow, spring up 4. mistome probablement/
probably 5. dafke ici : forcément/here : necessarily 6. melokhe métier/profession 7. arrivent à maturité/mature 8. gufe lui-même/itself
9. renouer/tie, connect 10. bifrat spécialement/particularly 11. tkhumim domaines/fields 12. à tel point/go so far as to 13. … shekheyonu
faire la bénédiction à l’occasion d’un événement heureux/say a blessing over a happy occurrence 14. arn 15. neshome âme/soul 16. khayele
… Helen Beer 17. zman semestre/semester 18. captivé/captivated 19. livnat 20. mayse-breyshis genèse/genesis 21. … yoyvl expr.
pour une fois/expr. once in a lifetime 22. mekhabers de l’auteur/the author’s 23. meshaer … supposer/suppose, presume 24. mehus
essence, nature 25. lucide/sober 26. … meyvn ici : il voit bien/here: he realizes 27. tayves passions 28. retsikhe férocité/violence 29. quand
même/nevertheless, still 30. faux-semblant/pretense 31. srisishe asexués/asexual 32. malokhim anges/angels 33. déterminisme histori-
que/historical determinism 34. hefkeyres dévergondage/licentiousness, shamelessness 35. magid prédicateur/preacher 36. conception

 סצענע פֿוןַ א�����

ָב„דזשייקא

ן“ָבסאָדזשייקא

[סוף זַײט 8]
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2ּתקופֿה– פֿון דער חורבן1גביכערָטא–קינדער

רד)ָקספֿאָוו (אָפֿון מיכאל קרוטיקא

רווערטסָדישן פֿאִ פֿון דעם ייָשער ביוראִּפעיָאיירא

ט דערָר צוריק האָיט פֿופֿציק יא

ליסט אוןַנער זשורנאַמעריקאַא

דיש, מאיר לעוויןִאיבערזעצער פֿון יי
3
,

נערַמעריקאַר דעם אַרגעשטעלט פֿאָפֿא

עולם
4

נק איןַ פֿראַנאַגבוך פֿון אָס טאָ דא

דער ענגלישער איבערזעצונג. אין זיין

רעצענזיע
5

טָטיימס“ הא–רקָיא– אין „ניו

טעַס ּפריוואָז דאַלעווין דערקלערט, א

דיש אומגעקומעןִ ייַגבוך פֿון אָטא
6

ןַקומענט פֿון אָ דאַמיידל איז א

גישעַטַײט. די טראַלן באַאוניווערסא

ט זיךָנק האַ פֿראַנאַלט פֿון אַגעשטא

נדלטַרוואַפֿא
7

ל פֿוןָ אין דעם סימבא

נצערַפֿענונג פֿון דער גאָהא

מענטשהייט. […]

גבוך איז ווַײט ניטָנקס טאַ פֿראַנא

קומענט פֿוןָדער איינציקער דא

 מיןַזאַא
8

רןָס איז ניצול געוואָ, ווא
9

גיהנום–פֿון דעם חורבן
10

. די

ַנדראַלעקסאַרשערין אָנער פֿאַמעריקאַא

ט לעצטנסָּפרודער האַזא

רעפֿענטלעכטַפֿא
11

– פֿערצן חורבן

בןָגביכער פֿון קינדער, וועלכע האָטא

רשידענע ערטער פֿוןַגעלעבט אין פֿא

רשידענעַנגעשריבן אין פֿאָּפע, אָאיירא

טעוועטעַס בוך „געראָכן. […] דאַשּפרא

זַײטן“
12

 (יעיל יוניווערסיטי ּפרעס,

– פֿרוכט פֿון איר צען2002ַ) איז א

רבעט.ַרשערישער אָריקער פֿאָיא

נטּפלעקטַּפרודער אַ זאַנדראַלעקסאַא
13

 נַײעם מיןַר דעם לייענער אַפֿא

סָס דאָלן, וואַטעריאַרישע מאָהיסטא

רובֿ
14

נטַקאַ פֿון זיי איז קיינעם ניט בא

געווען.

אין איר הקדמה
15

 דערקלערט

נג צו דיַז איר צוגאַּפרודער, אַזא

נדערש פֿוןַגביכער איז אָטא–חורבן

ציע פֿוןַמאיר לעווינס אינטערּפרעטא

גבוך. זי לייענט דיָנקס טאַ פֿראַנאַא

קומענטן ווי מענטשלעכעָזיקע דאָדא

עדות–גבֿית
16

לישעָ און ניט ווי סימבא

דענקמעלער
17

–ּפטימיסטישָ. לעווינס א

ּפגעשּפיגלטָט אָניסטישער קוק האַהומא

רן,ָספֿער פֿון די פֿופֿציקער יאָטמאַדי א

לט איבערקומעןָט געוואָווען מען הא

ס גיכער די שווערע מלחמהָווא
18

רןָיא–

טָלט האָ נַײ לעבן. דעמאַנהייבן אָאון א

לייענער–סןַדער מא
19

 זיך גענייטיקט אין

גבוך פֿוןָס טאָפֿענונג. דאָטרייסט און הא

טָם האַמסטערדאַדיש מיידל פֿון אִ ייַא

רהיטן דעם גלויבן איןַלפֿן צו פֿאָגעהא

דעם גוטן מהות
20

 פֿון מענטשן, ניט

געקוקט אויף דער שרעק פֿון דעם

נעכטן. הַײנט קוקן מיר אויף דעם מער

ניכטער
21

ביעקטיוו. ווען מעןָ און א

ּפרודערסַגביכער אין זאָלייענט די טא

רשטייט מען, וויַמלונג, פֿאַזא

מּפליצירט איזָרטיק און קאַרשידנאַפֿא

ס לעבן פֿון די יונגעָגעווען דא

מחברים
22

. זיי זענען געווען בחורים
23

ודם–און מיידלעך, בׂשר
24

ָל, צו מא

פֿטָכעדיק, אָל וואָנטיש, צו מאַמאָרא

פֿילו גדלותדיקַסטיש און אִיָל עגאָמא
25
.

קומט פֿון דערַס מען באָק, וואָדער שא

זיקער לעקטור, קומט פֿון דעםָדא

סט צווישן דער גרויערַנטראָקא

טעגלעכן–גָווירקלעכקייט פֿון דעם טא

לעבן אונטער דער דַײטשישער

ציע און דערַקוּפאָא

געדיע פֿוןַאויסערמענטשלעכער טרא

נטּפלעקטַט זיך אָס האָדעם חורבן, ווא

רום.ַא

ער אויסקלַײב פֿון טעקסטן ווַײזט

ן פֿוןָזאַּפאַדעם ברייטן דיא

לע סבֿיבֿותַציאָּפערזענלעכקייטן, סא
26

און קולטורעלע הינטערגרונטן פֿון די

גבוך געהערטָיונגע מחברים. איין טא

 יונגןַנדער צו אַן אַדן, אִ פֿרומען ייַצו א

ַר צו אָ גא— דריטער ַמוניסט, אָקא

דישןִטוילישן קריסט פֿון ייַקא

לע נעמען זַײנעןַם. ניט אַּפשטאָא

רפֿסטע אוןַנט. איינער פֿון די שאַקאַבא

סָקומענטן איז דאָרירנדיקסטע דא

ן פֿוןַנימען יונגן מאָנאַן אַגבוך פֿון אָטא

נגעשריבןָס איז אָ, וואָדזשער געטאָלא

דיש, עבֿריּתִ יי—כן ַאויף פֿיר שּפרא
27
,

ּפרודערַּפויליש און ענגליש. […] זא

–ז סךַרַײנפֿיר, אַנט אין איר אָדערמא

הּכל
28

נגען מערַ זַײנען צו אונדז דערגא

–גביכער פֿון דער חורבןָווי 55 טא

ּתקופֿה, און צום סוף פֿון איר בוך

טירטע רשימהָנאַן אַברענגט זי א
29

[…] .

גביכער זַײנעןָלע טאַיט א

רן אין דערָנגעשריבן געוואָא

ּפע.ָקוּפירטער אייראָא–דַײטשיש

למשל
30

בַיעדווא–זענבערגָ ראַ, לענא

ט מזלַט געהאָהא
31

זןָרלאַ צו פֿא

1. journaux intimes d’enfants/children’s diaries 2. khurbm-tkufe période de la Shoah/Shoah period 3. meyer … Meyer Levin 4. oylem
public 5. critique/review 6. assassinée/killed 7. transformé/transformed 8. sorte/kind 9. nitsl … sauvé/rescued 10. khurbm-genem l’enfer
de la Shoah/Shoah inferno 11. publié/published 12. Alexandra Zapruder «Salvaged pages : young writer’s Diaries of the Holocaust»,
YUP, 2002 13. révèle/reveal 14. … rov la plupart/most 15. hakdome introduction 16. gvies-eydes témoignages/testimonies 17. mo-
numents sing. לָדענקמא  18. milkhome guerre/war 19. grand public/general public 20. mehus essence 21. sobrement/soberly 22. mekhabrim
auteurs/authors 23. bokherim garçons/boys 24. boser-vedom en chair et en os/flesh and blood 25. gadlesdik arrogant, vaniteux/
conceited, vain 26. svives milieux/groups 27. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 28. sakhakl en tout/in all 29. reshime liste/list
30. lemoshl par exemple/for example 31. mazl chance/the good luck
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איבערזעצונג אויף

ענגליש וועט

–דערשַײנען אין ניו

רק איןָיא

סעּפטעמבער

2002 אונטערן

Girl withטיטל 
two landscapes.
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

לץ גוט.ַז דער סוף איז גוט איז א1ַ. א

רט וועט עסָפֿן, דאָסער איז געלא2ַ. ווB ווא

ווַײטער לויפֿן.

3. פֿון נישט ווערט נישט.

לץ טויג ניט קייןַבן זאָרף הא4ַ. ווB מען דא

צוקער.

רבעט.ַלבע אַר ווַײזט מען ניט קיין האַ נא5ַ. א

וועק.ַרגט מען ניט אָ פֿערד באַ ווַײב און א6ַ. א

ט זיך זַײן ּפעקל.ָד הא7ִ. איטלעכער יי

ר ניטָ נא—דן איז גוט קוגל צו עסן ִ יי8ַ. מיט א

פֿון איין טעלער.

ן אייגן קינד זַײנען עלטערן בלינד.9ַ. אויף א

ן אינעם לבֿושָנגעטאָא
37

 משלַ פֿון א
38

ַ מיט א

סוחר
39

, און די טעמעס פֿון אמונה
40

 און

קליידן זיך ממילאַווBסטזַײן באַלישן באַראָמא
41

וועלט�:–נצןַאין די טערמינען פֿון דער פֿינא

פֿטלעכןַקרעדיט, מיסברויך מיטן געזעלשא

רמעגןַפֿא
42

ט. דער העלדָנקראַ, בא

הארצות–ן, מיט זַײן עםָבסאָדזשייקא
43

, זַײנע

ווַײטע חדר
44

רפֿולןָרעמיניסצענצן און הומא–

ָרדיש, שטעלט מיט זיך פֿאִניזירטן ייַמעריקאַא

 גאונישַא
45

רגופֿונגַפֿענע פֿאָ צוגעטרא
46

 פֿונעם

דן, אין וועמען צייטלין וויל זעןִדערנעם ייָמא

רהיטער פֿון עיקרדיקעַן אינסטינקטיוון פֿאַא

ווערטן
47
.

ס דויערט בערךָי ּפיעסע, ווא
48

 דרַײ שעה,

ל, דעםָרן צוויי מאָאיז געשּפילט געווא

–18טן און 19טן יוני, אינעם בלומזבערי

טערַטעא
49

–נער יוניווערסיטיָנדאָ פֿונעם לא

זוכט ביידעַבן באָלעדזש. עס האָקא

הּכל–רשטעלונגען בסךָפֿא
50

 איבער 500

אירע
51

בן מיטָס האָרן וואָקטיאַ. צווישן די א

גרויס איבערגעגעבנקייט
52

 אויסגעפֿירט די

שווערע טירחה
53

בן זיך אויסגעצייכנט :ָ, הא

ַדאַלע), אָרא–נט (אין דער טיטלַהערשל גרא

ן) אוןָבסאָלבערט (לוסי דזשייקאַא–רטָּפאָּפאַרא

מיכאל
54

ר), ווי אויךַסערהאַזעפֿס (דער וואָ יא

ברוריה–חיקע
55

נק טשערסקי אוןַנד, פֿראַ וויגא

בן געשּפילט צו צווייָרי דייוויס, וועלכע האַבא

לעס יעדערער. די טרוּפעָפֿילו דרַײ ראַאון א

—רן, מערסטנס  ָטאַמאַקע פֿון אַשטייט טאַבא

, לַײדט זי פֿוןַזאַנהייבערס. ווי אָא–רןָטאַמאַא

כקייטן. דער אונטערנעםַרשיידענע שוואַפֿא
56

לדיקער און דיַ גוואַרט אָבער פֿאָאיז א

 בּכבֿודיקעַ מער ווי א—דערגרייכונג 
57

. זי

ט ענדלעךָז אפֿשר האַפֿענונג, אָ האַדערוועקט א

ן אויפֿלעב פֿון דערַר אַגן די שעה פֿאָגעשלא

ּפע.ָאיירא–דישער סצענע אין מערבִֿיי

כער לעבןַן און שומאַדזשיגא

ריזַאויף אין ּפא

סָקל וואַסּפעקטא–כערַשומא–ןַער דזשיגא

ריז זונטיקַרן אין ּפאָאיז געשטעלט געווא

–דישִמען פֿונעם ייַדעם 16טן יוני, אין די רא

–דישִריזער ייַטובֿ פֿון די „פֿרַײנד פֿון ּפא–יום

רקט די זעלביקעַרשטאַצענטער“, פֿא

ר פֿוןָ גאָטש דער אויפֿטו איז דאָפֿענונג, כאָהא

טלָ�מא—בערס ָרט. פֿיר ליבהאָנדער סאַן אַא

נקלַגער, יאַלדשלאָרל גאַזענבוש, שאָרא

בןָ הא—רען ווערב ַבערלינער און קא

דערקוויקט
58

 גרויסן עולםַ א
59

ּפשּפילנדיקָ א

ּפולערסטע סקעטשן פֿונעםָעטלעכע פֿון די ּפא

רן,ָקטיאַרל. די אָּפא–מיקערסָרן קאַלעגענדא

זונדערס די דרַײ ערשטע, זַײנעןַבא

מיטליעריקע
60

ַגן אָרמאַס פֿאָ מענטשן ווא

דיש. אויב איןִטירלעך עכטן ּפוילישן ייַנא

ַבן מיר זיך געפֿרייט מיט אָן האָנדאָלא

ס אירָפֿונג, וואַרגעסענער שאַטיפֿזיניקער פֿא

רבע עבֿריַהא
61

רמעסטַ שווערער פֿאַ איז א
62

רן, סַײָקטיאַר די אַסַײ פֿא
63

רן ּפובליקום,ַ פֿא

ריז זיך מחיה געוועןַבן מיר אין ּפאָהא
64

 מיטן

ּפשוטן
65

טעמטןַר, מיטן באָלקישן הומאָ פֿא

לשון
66

 און מיט דעם ווויליונגערישן
67

ן פֿוןָ טא

סָסצענקעס, ווא–ןַדי אויפֿגעלעבטע דזשיגא

כט דיַנגער געמאִ מינוט ייַבן אויף אָהא

נגערע מיטִכט די ייַעלטערע און עלטער געמא

ר.ָגוטע פֿופֿציק יא

ציע.ַקוּפאָר דער דַײטשישער אַק פֿאָליסטאַביא

רויס אין 1999 איןַס איז אָגבוך, וואָאיר טא

ריז, דערציילט וועגן איר לעבן איןַּפא

 קינדערהיים איןַ צו ערשט, אין א—נד ַרוסלא

בערג, און–ַלאודמורטיע, לעבן די אורא

רפֿיקסירטַט פֿאָסקווע. זי האָך אין מאָדערנא

ס טעגלעכע לעבן פֿון דעם געמישטןָדא

לעקטיוו פֿון דערָדישן קאִיי–ּפויליש–רוסיש

קינדערהיים, ווי אויך אירע געפֿילן און

נגסטן. […]ַפֿענונגען און אָנקען, האַגעדא

ווי יצחק
32

ּפ אין זַײןָרסקי מערקט אָ ניבא

זיקןָן דער לייענער אין דעם דאָהקדמה, קא

בוך געפֿינען אי
33

 אינטימע מחשבֿות
34

, אי

ניק פֿוןָשרַײבונגען, אי כראַקינסטלערישע בא

סַנד. לענאַרבאַפֿא–וועטןָרן אין סאָיא–די מלחמה

כט דורך טיפֿע ענדערונגען,ַּפערזענלעכקייט מא

לישער יסודַראָמא–בער דער קולטורעלָא
35
,

רן אין דערָרַײנגעלייגט געוואַס איז אָווא

זיע, בלַײבטַדישער גימנאִקער ייָליסטאַביא

רירט. […]ַאומבא

דישער יוגנט פֿון דערִגביכער פֿון ייָי טא

ָרר ניט נאָּתקופֿה שטעלן מיט זיך פֿא–חורבן

ַקומענט און ברענגען אָדא– וויכטיקן צַײטַא

רָר דער מענטשהייט, נאַלישע טרייסט פֿאָסימבא

ַרל פֿאָזיי זַײנען אויך דער שענסטער דענקמא

ונג איןִדישער קולטור און דערציִדער יי

מיזרח
36

ס איז איצט, צוםָּפע, וואָאיירא–

רבליבן בלויז אין אונדזערַדויערן, פֿאַבא

רישן זּכרוןָהיסטא
37
.

37. levush forme/garb 38. moshl parabole, fable/parable 39. soykher marchand/merchant 40. emune foi/faith  41. memeyle par con-
séquent/automatically, perforce 42. abus de biens sociaux/fraud involving company assets 43. ameratses ignorance 44. kheyder heder,
école juive traditionnelle/heder, traditional Jewish religious school 45. geoynish de façon géniale/ingeniously 46. incarnation/personification
47. ikerdike … vertus principales/fundamental values 48. beerekh à peu près/about, approximately 49. Bloomsbury Theatre
50. besakhakl en tout/in all 51. personnes/persons 52. dévouement/dévotion 53. tirkhe effort/pains 54. mikhoel 55. khayke brurye
56. entreprise/undertaking 57. bekovedike honorable 58. réjoui/delighted 59. oylem public 60. d’âge moyen/middle-aged 61. … ivre
langage abscons/obscure, hard to fathom language 62. défi/challenge 63. tantôt … tantôt/both … and 64. mekhaye … nous avons pris
plaisir/we were delighted 65. poshetn simple 66. batamtn loshn langue savoureuse/savory language 67. effronté/insolent, irreverent.

32. yitskhok 33. .aussi bien … que …/as well as 34 אי … אי makhshoves pensées/thoughts
35. yesod fondement/foundation 36. mizrekh est/east 37. zikorn mémoire/memory.
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