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ריזַצענטער אין ּפא–דישִ נַײער ייַא
,2צענטער–דישִריזער ייַט זיך דערעפֿנט דער ּפאָ הא1ר ּתשס"גָאינעם נַײעם יא

לימוד–דישִרן ייַפֿט פֿאַטעק און דער געזעלשאָביבליא–פֿן דורך דער מעדעםַגעשא
3

ערדיקןִישט ווַײט פֿון דעם פֿרי

–ל פֿון דער מעדעםַקאָלא

ַ קליין געסל אין אַטעק, אין אָביבליא

דיש פֿערטלִריש ייָהיסטא
4

ריז,ַ פֿון ּפא

לטןַן אַכט פֿון אַט מען געמאָהא

טַרשטאַווא
5

קוועם און היימישַ באַ א

געסָדלאָרט : הילצערנע ּפאָא
6

 און

כלעןַמעבל, רויטע קא
7

ס גיבן צוָ, ווא

רעמקייט, ווַײסע מויערן אוןַ וואַא

ַרַײן אַזן אָס לאָנגע פֿענצטער וואַלא

סך ליכט. נישט צו גרויס, נישט צו

רט אויףָס אָקליין, היט דא
8

 דעם

טעם
9

רבעטערישערַ פֿון זַײן א

סטַנגענהייט און איז צוגעּפאַרגאַפֿא
10

ס דערָקטיוויטעטן וואַלע אַצו די א

 וועלן דיָר. דאָצענטער לייגט פֿא

ביכער אויפֿגעהיט ווערן אין גוטע

ר די לייענערס וועטַדינגונגען. פֿאַבא

רבעטן איןַזַײן גרינגער צו א

לעַל, וו1 ס'וועלן שטיין אַלייענזא

אַײנקוקווערק
11

ַ, ווי אויך א

ַט און אַראַּפאַא–פֿילמעןָמיקרא

מּפיוטער מיטן אינטערנעץ.ָקא

טעק מיט מוזיק אוןָנאָ פֿא

רישע טעקסטן אויףַליטערא

טעסַּפלא
12

שמעסַ און טא
13
,

טעק מיט פֿילמען אויףָ ווידעאַא

רַײכערט זיךַס באָסעטן וואַקא

ּכסדר
14

–כן פֿון דער מעדעםַ, מא

ן אמתעַטעק אָביבליא
15

טעקַ מעדיא

דישוועלט.ִפֿון דער יי

1. tashsag l'année 5763 selon le
calendrier juif/the year 5763 accord-
ing to the Jewish calendar 2. Maison
de la Culture yiddish/Yiddish Cultural
Center, 18 passage Saint-Pierre-
Amelot, 75011 Paris, France ;
signalons que le Cercle amical con-
tinue ses activités au/please note that
the Workmen's Circle continues its ac-
tivities at: 52, rue René-Boulanger,
75010 Paris 3. … limed Association
pour l’étude et la diffusion de la cul-
ture yiddish (AEDCY)/Association for
Yiddish Studies 4. quartier/quarter
5. atelier/workshop 6. parquets/
wooden floors 7. tomettes/red
terracotta tiles 8. conserve/preserves
9. tam parfum/flavor 10. convient/
suits 11. ouvrages de référence/refe-
rence books 12. disques/records
13. cassettes 14. keseyder consta-
mment/constantly 15. emese vérita-
ble/genuine

קעטָאילביב–םעדעמ יד : סעַײנ עטוג טימ ןָא ךיז טבייה רָאי סָאד

ל''יֿפעג יד ןוא
 

דומיל–שידִיי ןרַאֿפ טֿפַאשלעזעג(
2

ךיז ןבָאה )

ןגיוצעגרעביא
3
םעַײנ–לָגאּפש ַא ןיא 

4
רעזירַאּפ רעד ,לַאקָאל 

.)ןטנוא ָאד טנעייל( רעטנעצ–שיִדיי

טשימעצ טציז עיצקַאדער–“םעט–םעט„ יד
5 

טרעדורעצ ןוא
6
,

1. tashsag l'année 5763 selon le calendrier juif/the year 5763 according to the Jewish calendar 2. … limed Association pour l’étude et
la diffusion de la culture yiddish (AEDCY)/Association for Yiddish Studies 3. déménagé/moved 4. flambant neuf/brand new 5. confus/
confused 6. bouleversé/upset 7. poussière/dust 8. étagères/shelves 9. débranchés/unplugged 10. … moykhl excusez-nous/excuse us.

1ר - ּתשס''גָ גוט יאַא

ביוטש טימ טקעַדאב
7
סעצילָאּפ עקידייל טימ טלגנירעגמורַא ,

8
,

ענעסָאלשעגסיוא ןוא ,ןעָנאטרַאק עלוֿפ
9

רַאֿפרעד .סרעטויּפמָאק 

לחומ זדנוא טַײז — רעטצריקרַאֿפ ַא רעמונ רעקיזָאד רעד זיא
01

,

ַא ןַײז ןיוש טעוו רעמונ–רעבמעצעד רעד ,דלודעג לסיב ַא טָאה

.רעלוֿפ

נ
[סוף זַײט 4]

טָזוי האַ א�����

אויסגעזען דער

ַלקאָנַײער לא

ר דעםַפֿא

נט. הַײנטָרעמא

זעט עס שוין

נץַאויס גא

נדערש(!ַא

ַא
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2*הרוּת–תחמיׂש ןוא 1*תוּכוס

*Pour les mots avec astérisque voir ci-dessus/Words with asterisk are explained above. 1. sukes 2. simkhes-toyre 3. rosheshone
Nouvel An juif/Jewish New Year 4. yom-kiper le Grand Pardon/Day of Atonement 5. yontoyvim fêtes/holidays; sing. טוֿב–יום  yontev
6. aveyres péchés/sins 7. suke cabane/booth 8. tishre Tishri, le premier mois du calendrier juif (septembre/octobre)/Tishri, the first
month of the Jewish calendar (September/October) 9. midber désert 10. tentes/tents 11. mitsraim Egypte/Egypt  12. skhakh branchages
verts/green branches 13. figures 14. ushpizn hôtes /guests 15. oves Patriarches/Patriarchs 16. avrom Abraham 17. yitskhok Isaac
18. yankev Jacob 19. yoysef hatsadik Joseph 20. moyshe rabeyne Moïse/Moses 21. arn hakoyen Aaron 22. dovid hameylekh le
roi David/King David 23. erets yisroel Terre d’Israël/Land of Israel 24. sof fin/end 25. moisson/harvest 26. oyle regl … faisaient le
pélerinage/made the pilgrimage 27. Yerusholaim Jérusalem 28. mizrekh de l’Est/Eastern 29. mineg coutume/custom 30. bénir/bless
31. minim sortes/kinds 32. végétaux/plants 33. lulev branche de palmier/palm frond 34. hodes myrte/myrtle 35. arove branche de
saule/willow branch 36. esreg cédrat/citron 37. hoyshayne rabe Hoshana Raba 38. tfiles prières/prayers 39. hoyshayne Hosanna,
“Aide nous donc”/“Help us”; pl. הושענות hoyshaynes 40. toyre Torah 41. khumesh Pentateuque/Pentateuch 42. posek verset/verse
43. seyfer dvorim Deutéronome/Deuteronomy 44. breyshis Genèse/Genesis 45. orn koydesh L’Arche sainte/Ark of the Law 46. seyfer-
toyres les rouleaux de la Torah/the Torah scrolls  47. bime tribune de la synagogue/platform from which the Torah is read 48. hakofes
tours/circles 49. drapeaux/flags 50. bougie/candle.

ן מיטָר הייבט זיך אָדישע יאִס ייָא

השנה–שָרא
3

ּכיּפור– און יום
4
 —

–בער אומעטיקע יוםָצוויי גרויסע, א

טובֿים
5

כטן וועגןַדן טראִ. פֿרומע יי

זייערע עבֿירות
6

 און ווינטשן איינער

ל זייָט זאָז גאַנדערן אַדעם א

ָראַײנשרַײבן אויפֿן קומענדיקן יא

אינעם בוך פֿון לעבן.

7 סוּכהַאין א

ך דעם קומט דער פֿריילעכערָבער נאָא

ן דעםָטובֿ סוּכות. ער הייבט זיך א–יום

15טן ּתישרי
8

כט טעג.ַ און געדויערט א

בןָדן האִנט די צַײט ווען ייָסוּכות דערמא

ר אין מדברָנדערט פֿערציק יאַגעווא
9

פֿן אין געצעלטןָאון געשלא
10

ך דעםָ נא

רויס פֿון מצריםַווי זיי זענען א
11

. אין

זיקע געצעלטןָנדענק פֿון די דאָא

 שטיבל וו1 מעַ סוּכה, אַשטעלט מען א

כט טעגַֿפן אין די אָרף עסן און שלאַדא

טובֿ. די סוּכה איז געבויט פֿון–פֿונעם יום

ך,ַפֿענעם דאָן אַט אָלץ און האָהא

דעקט בלויז מיט סכךַבא
12

ס הייסטָ, דא

ס דורך אים קען מעןָגרינע צווַײגן, ווא

דיציעַזען די שטערן. איין טרא

ז ווען מע זיצט אין דערַדערציילט א

רישעַן זיבן לעגענדאָסוּכה, קומען א

לטןַגעשטא
13

ג.ָ, יעדערער אין זַײן טא

ן „אושּפיזין“ָמע רופֿט זיי א
14

סָ, דא

מיינט „געסט“. זיי זענען די דרַײ

בֿותָא
15

בֿרהםַ (א
16

, יצחק
17

 און יעקבֿ
18

,(

יוסף הצדיק
19

, משה רבנו
20

הרןַ, א

הּכהן
21

 און דוד המלך
22
.

יׂשראל–ין ארץ
23

 איז סוּכות אויך

געווען דער סוף
24

 פֿונעם שניט
25

רגל–לט עולהָדן זענען דעמאִאון יי

געווען
26

 קיין

ירושלים
27

. אין

מיזרח
28

ּפעָאיירא–

לט סוּכות אויסַפֿא

כן שניט,ָנג נאַשוין לא

בער ס'איז געבליבןָא

דער מינהג
29

 צו

בענטשן
30

 פֿיר מינים
31

געוויקסן
32

 : לולֿב
33

למענצווַײג),ַ(ּפא

הדס
34

– (מירטן

צווַײגל), ערבֿה
35

(ווערבעצווַײג) און

אתרוג
36

ַ (א

ציטרוספֿרוכט).

ג פֿון סוּכות הייסטָער זיבעטער טא

רבה–הושענא
37

גט מעןָ. אין שול זא

לט ּתפֿילותָדעמא
38

ָןס הייבן זיך אָ ווא

רט הושענאָמיטן ווא
39

ס הייסטָ, דא

ּפט מיט דיַך“ און מע קלאָ„העלף דא

ס מע רופֿט זיי אויךָווערבעצווַײגן (ווא

ּפ דיָלן אַהושענות), ביז עס פֿא

זיקער מינהג הייסטָבלעטער. דער דא

דיציעַ טראַגן הושענות“. לויט אָ„שלא

ָגאט רעטצעל רעד הבר–אנעשוה זיא

ר אויסדרוקןָ ּפאַא
1

 אין שַײכות מיט
2

* סוּכות

 יווןַלן ווי אַרַײנפֿאַ א�
3

נקומען אומגעריכטָ אין סוּכה* : א
4

סט ניטַס ּפאָגן עּפעס וואָ ; זא

שער– סוּכהַ א�
5

ַןראַס איז פֿאָז דאַר קען גלייבן אַ נאַס עקזיסטירט ניט און בלויז אָך וואַ זאַ : א

 לולבַֿ א�
6

ן אתרוגַ מיט א
7

ר וו1 איינער איז זייער גרויס און דער צווייטער זייער קלייןָ ּפאַ : א

גענעָּפגעשלאָן אַ א�
8

 הושענא
9

כער מענטשַלטער און שוואַן אַס טויג ניט מער ; אָך וואַ זאַ : א

1. expressions 2. … shaykhes … en rapport avec/in relation with 3. yovn ניש)ָט (איראַלדאָנישער סאִַידער אוקראָרוסישער א  4. inopinément/
unexpectedly 5. suke-… “ciseau pour la souca”/“sukkah scissors” 6. lulev branche de palmier/palm frond 7. esreg cédrat/citron
8. usé/used up 9. hoyshayne branche de saule/willow branch.

יד ןֿופ ֿןפיוקסיוא ָךאנ ךיז ןעק עמ ןעוו

.דניז

ּתורה–ׂשימחת

ך סוּכות קומט דערָג נאָדעם טא

ּתורה,–טובֿ ׂשימחת–פֿריילעכער יום

ס מיינט „די פֿרייד פֿון דערָווא

ּתורה
40

ג ענדיקט מען צוָ“. אין דעם טא

ס הייסטָלייענען אין שול די ּתורה, דא

דעם חומש
41

ן דעםָ, און מע הייבט א

נַײעם ציקל. מע לייענט דעם לעצטן

ּפסוק
42

 פֿונעם ספֿר דבֿרים
43

 און גלַײך

 דעם ערשטן ּפסוק פֿון—ך דעם ָנא

בראשית
44

–רוןָרויס פֿון אַ. מע נעמט א

קודש
45

ּתורהס– די ספֿר
46

נצטַ, מע טא

מיט זיי אויף די הענט און מע גייט מיט

רום דער בימהַל אָזיי זיבן מא
47
סָ דא— 

כן הקפֿותַהייסט מא
48

לע קינדערַ. א

נעןָגן קליינע פֿאָטרא
49

ן עּפל אוןַ מיט א

 ברענענדיק ליכטַא
50

 אויֿפן שּפיץ, און

טובֿ.–פֿרייען זיך מיטן יום

א
ד

וויכטיקע ווערטער* 

[yontev — yontoyvim](ים) דער טובֿ –יום
fête, jour férié/holiday

/Soucot, fête des cabanes[sukes]סוּכות 
Sukkoth, festival of booths

,souca, cabane/sukkah[suke]ות) —(די סוּכה 
booth

Simhat-Torah[simkhes-toyre]ּתורה –ׂשימחת

ד
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לידער–*ּתורה– און ׂשימחת–*סוּכות

דער קליינער

רקערָיא–ן אויסקלַײב פֿון טעקסטן דערשינען אין דער ניוַא

 אין סעּפטעמבער 2002רווערטסָפֿאצַײטונג 

בֿרהם רייזעןַאפֿון  *אין סוּכה

 קליינע,ַ סוּכה אַא

פֿון ברעטלעך געמיינע
1
,

ב איך קוים מיט צרותָהא
2

כט ;ַ געמא

ךַגעדעקט דעם דא

 ביסעלע סכךַמיט א
3
,

כט.ַאון כ'זיץ אין דער סוּכה בַײ נא

רגטן געזיכטָרזאַמיט פֿא
4

ס ערשטע געריכטָדא
5

רַײן ;ַלד אַגט מיר מַײן ווַײב באָעס טרא

וועקַזי שטעלט זיך א

גט מיט שרעק,ָאון זא

ןַײא דַלאב הּכוס יד ֿטפַראוו טניוו רעד
6
 !

לטן,ַפֿון ווינט דעם קא

לטן,ַזט דורך די שּפאָס בלאָווא

מַײן ליכטעלע לעשן זיך וויל
7

; 

ך איך מיר קידושַך מאָדא
8
,

ר דעם חידושָ זעט נא—און 
9
 —

ק און שטיל !...ִמַײן ליכטל ברענט רוי

רווערטס“ געדרוקט לּכבֿודָרקער „פֿאָיא–ט דער ניוָאינעם נומער פֿון 20סטן סעּפטעמבער הא
1

נצע זעקס לידער פֿוןַּתורה* גא– סוּכות* און ׂשימחת

רטיקעַרשיידנאַ אויסגעקליבן דרַײ זייער פֿאָבן דאָטובֿים*. מיר הא–רשיידענע קוקווינקלען אויף די יוםַעטן, מיט פֿאָדישע ּפאִזעקס יי
2

 טעקסטן :

בֿרהםַפֿון א
3

 ּפשוטעַ רייזען (1953-1876) א
4

הרןַנעלן לעבן אין שטעטל ; פֿון אָדיציאַרעמען, טראָנונג פֿונעם אָ דערמא
5

ַ צייטלין (1973-1898) א

ּפ צוָר שיקט אָרשע נאַנט זַײן קינדהייט אין וואָס דערמאָליד ווא
6

 די שרעקלעכע צַײטן פֿון מלחמה
7

 און חורבן
8

זענפֿעלדָריס ראָ ; און פֿון מא

ר זַײן צַײט.ַליטישן בליק, זייער טיּפיש פֿאָ ּפאַ ליד מיט אַרק, אָיא–עטן“ פֿון ניוָרישע ּפאַלעטאָ(1923-1862), איינער פֿון די „ּפרא

1. planches ordinaires/lowly boards
2. tsores ennuis, soucis/troubles ; קוים

-à grand-peine/with great dif מיט צרות
ficulty 3. skhakh branchages verts/
green branches 4. figure/face 5. mets,
plat/dish 6. רפֿןַאַײנווא  démolir/blow
down 7. tournure poétique/poetic
construction מַײן ליכטעלע וויל זיך לעשן

8. … kidesh je dis la bénédiction sur
le vin/I say the blessing over the wine
9.@khidesh prodige/wonder.

עהרן צייטליןַאפֿון     *אין סוּכה

,לגִנייַ א ןעוועג ָךאנ ָלאמטסנעד ןיב'כ

רעוועשַראווַ א לַקאווטילַ א
1
ןעק'כ ןוא ,

.ןסעגַרֿאפ טשינ סע

עלהּכוסַ א ןיא
2
טנעלעגָנא ךיז ָטאה ָסאוו ,

3

*ּתורה–ׂשימחת

עזענפֿעלדָריס ראָמאפֿון 

ָןֿאפ ענעריַּפאּפ ןַײמ טנַײה יוו ָךאנ קנעדעג'כ
1
,

רעטכַײל םענעשעמ םעד
2
טכיל ענעסַקאוו יד ,

3
.

,ָןא ןביוא טּפוטשעג ךיז ָבאה ךיא יוו קנעדעג'כ

טרעטסַײַגאבַ א טימ ,רעכעלקילגַ א
4
.טכיזעג 

*Pour les mots avec astérisque voir p. 2/Words with asterisk are explained on p. 2 ; 1. lekoved en l’honneur de/in honor of 2. variés/
of different types 3. avrom 4. poshete simple 5. arn  6. renvoie à/refers to 7. milkhome guerre/war 8. khurbm Shoah.

בערָמיליע אַ ליטווישער פֿאַמט פֿון אַצייטלין שטא .1

רשעַקסן אין וואַער איז אויפֿגעווא  2. sukele
dim. de/dim. of סוּכה     3. s’est appuyé/
leaned against 4. … melameds dire
le logement de Lipe le maître d’école/
Lipe the schoolmaster’s house 5. en
contemplation/gaping 6. khosid
hassid 7. sod secret 8. yetsire la
Création/Creation  9. sinedik …
shkhinedik avec un air de Sinaï et de
Shekhina (la présence divine)/with an
air of Sinai and the Shekhina (the di-
vine presence) 10. palpité/fluttered
11. peyes papillottes/sidecurls
12. kameyes amulettes/amulets
13. blindé/armored 14. kedushedike
… lueur sainte/holy shine
15. farovlt endeuillé/in mourning

רק אוןָיא–עט געווען אין ניוָרן איז דער ּפאָאין יענע יא

זַײן ווַײב און קינדער זַײנען אומגעקומען אין ּפוילן

16. meslesn jours et nuits/days and
nights 17. beys pendant que/while
18. jeté/threw 19. surgissait/swam out.

1. drapeau/flag 2.chandelier en laiton/
brass candlestick  3. bougie de cire/wax
candle 4. inspiré/inspired 5. sise
vesimkhe réjouissez-vous/rejoice
6. toyre Torah 7. c'est parti !/in full
swing ! 8. Dieu du ciel !/God in heaven!
9. khazn chantre/cantor 10. oylem
auditoire/congregation 11. tribune où
on lit la Torah/platform from which the
Torah is read 12. ronde/circle, ring
13. nign mélodie/melody 14. je ne
danse plus en rond/I’m not in the ring.

“וחמיׂשו וׂשיׂש„ ןוא
5
ןַײוו יוו ךיז טסיג סע !

הרוּת רעד ןֿופ דיל ָסאד
6
גַנאגַ א ָסאד טייג ַןאד ,

7
;

רעָטֿאפ–עַטאט ! טצַנאט ןעמ
8
ָלאז גַנאל ףיוא ,

— ןַײז ָסאד

!גַנאזעג רעסיז רעד ,ֿ*בוט–םוי רעכעלייֿרפ רעד

ןזח רעד
9
םלוע רעד ןוא סיוָרֿאפ 

01
םיא ָךאנ 

רעמעַלאב םעד םוַרא
11

,םוַרא רעדיוו ןוא 

.םוֿרפ ָךאנ ןיב ךיא ןוא לגִנייַ א ןיב ךיא ןוא

.םיטש קידנעגנילקַ א טימ גניז ןוא ךיז ייֿרפ ךיא ןוא

,ץַנאג זיא ָןֿאפ ןַײמ ןוא לעה טנערב לטכיל ןַײמ

ָדאַהאַראק סָטאג ןיא לקיבַ א יוו גנירּפש ךיא
21

.

ןוגינ רעקילייהַ א
31

,ץַנאט רעקילייהַ א ,

.ָטאג טימ ןעַמאזוצ רעדניק יד ,סעַטאט יד

***

,טנערבַרֿאפ לטכיל ָסאד ,ָןֿאפ יד ןסירעצ

טינ ץַנאט ךיא ןוא סיוא לרעטכַײל ָסאד

ָןאק ןיא
41

.

יד ןיא טַלאה ךיא ,קיטכיל טרעוו גנילצולּפ ָךאד

טנעה

…!@ָןֿאפ ערעקַראטש ,ערענעש ,ערעַײנַ א

םעד עּפיל ןֿופ טַנאוו–ןסיורד רעד ָןא

הריד סדמלמ
4
,

ֿטַפאגַרֿאפ ךיא ןיב
5
ןסעזעג 

דיסח ַא ,ִדייַ א
6
.רעביא ןגעק ,

דער סוד
7

 פֿון דער יצירה
8

קידהניכש ןוא קידיניס ָטאה
9
טרעַטאֿלפעג 

01

רד און ּפאותָאויף זַײן בא
11
,

 צוויי קמיעות—און אויף די אויגן 
12
.

נצןַגעווען איז ער אין גא

רעטרעצַנאַּפאבַ א
31

עקידהשודק טימ 
41

.ןצַנאלג 

בֿלטָראַאון ווען איך בין פֿא
15

– אין ניו

רק געזעסןָיא

אין יענע פֿינצטערסטע פֿון פֿינצטערע

לעתן–מעת
16
,

בעת
17

זַײט–ט אויף יענערָ מען הא

געשלַײדערט
18

דן אין די אויוונס,ִ יי

פֿערשווימעןַפֿלעגט א
19

 צו מיר נישט איין

לטַס געשטאָל דאָמא

נצעַס איז, ווי ס'גאָד, וואִפֿון יענעם יי

לק זַײנס,ָפֿא

.קיבייא ָראנ ,טַלא טשינ ,גנוי טשינ ןעוועג
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ן איבערציַז אַלע ווייסן א
2

ַן איז א

איבערקערעניש
3

. ווען מע ציט זיך

רויסַא
4

רט און מע ציט זיךָ פֿון איין א

רַײןַא
5

רט געפֿינט מעןָנדער אַן אַ אין א

ערִט פֿריָס מע האָכן וואַ סך זאַא

רן. הינטער די מעבל און צווישןָרלאַפֿא

1. alef-beys alphabet juif/Jewish alphabet
2. déménagement/moving house
3. bouleversement/upheaval 4. on
déménage/one moves out 5. on emménage/
one moves in 6. étagères/shelves
7. parapluie/umbrella 8. serviette/towel
9. scie/saw 10. poignée/handle 11. poignée
de porte/door knob 12. נטַקאַ באַלוזיע אויף אַא

ַן אָמקע אַ קליאַן מיר איז ווי אָן דיר און דו אָליבעליד „איך א

.13 טיר“  d'innombrables/innumerable
14. glissé/slid down 15. milkhome guerre/
war 16. ainsi nommés/so called 17. camps
de réfugiés (D.P. = abrév. de displaced per-
sons)/Displaced Persons' Camps.

נהייבערסָר אַפֿא

ַא

 רַײכןַר אָר גאָער צענטער לייגט פֿא

ם פֿון לימודיםַגראָּפרא
16

 און

קטיוויטעטן: מער קורסן אויףַקולטורעלע א

ען, נַײע לעקציעס. צום בַײשּפילָלע ניוואַא

 קורסַן אינטענסיווער שרַײבקורס, אַא

געווידמעט חורבן
17

ַןטור, אַליטערא–

טן אויףַט, רעפֿעראַרשטאַווא–איבערזעצונג

טור אוןַדישער ליטעראִנצייזיש וועגן ייַפֿרא

ר קינדער.ַדישקורס פֿאִ ייַגעשיכטע, און א

 ציקלַנען אָמיר אויך דערמאָלא

דישע שטעט איןִטן געווידמעט ייַרשטאַווא

מיזרח
18

רוםַּפע : צו ערשט „אָאיירא–

וו“. זייָכאָרום טשענסטאַלובלין“ און „א

זענען אויסן
19

סָ צונויפֿצונעמען מענטשן ווא

קענען מיט דערַווילן זיך בא

דישן לעבן. דערִנגענהייט פֿונעם ייַרגאַפֿא

פֿטןַנפֿירער וועט ברענגען עדותשאָא
20
,

ביכער–רטיקלען, יזּכורַרישע אָהיסטא
21
,

רפֿן נישטַס דאָטייליקטע, וואַבער די באָא

לייןַדיש, וועלן אִדינגט קענען ייַאומבא

לן אוןַטעריאַאויך ברענגען ענלעכע מא

דערָקומענטן, אייגענע אָדא–מיליעַפֿא

געפֿונענע אויף אינטערנעץ.[סוף פֿון זַײט 1]

רט אין דרַײָט אויך איר אָוזיק הא

טן : מע זינגט,ַרשטאַרשיידענע וואַפֿא

נירט לידער.ָמּפאָמע שּפילט, מע קא

דיש דורךִנדערע נַײעס : לערנען ייַא

 פֿרישער אופֿןַפֿילמען, א
22

 צוצוקומען צו

ך.ַדער קולטור און דער גערעדטער שּפרא

רשטעלונגען,ַָרקומען פֿאָעס וועלן אויך פֿא

יעקציעס.ָּפרא–אויסשטעלונגען און פֿילמען

און לסוף
23

ך :ַר וויכטיקע זאָ גאַ, א

רלוירן גיין,ַס עסן ! ס'וועט נישט פֿאָדא

טן. און דיַרשטאַווא–ךָנק די קאַ דאַא

לעָפֿעטעריע וועט אויך שּפילן איר ראַקא

דיציע !ַזיקער טראָאין דער דא

קטיוויטעטן וויל דערַלע אַורך די א

 ברייטן עולםַען אִצענטער צוצי
24

 צו

רענערָפֿט פֿרעמד געוואָר אָדער רַײכער, נא

ל זַײן מיט מזלָקולטור. זא–דישִיי
25

! 

ליצעסָדי ּפא
6

– פֿון דער מעדעם

ט מען געפֿונען :ָטעק האָביבליא

שירעם– רעגןַ א�
7

שָכענע בראָ צעבראַ א�

נטעךַ צעריסענעם האַ א�
8

 לעפֿל און צוויי טעלערַז, אָ גלאַ א�

1תיב–ףלַא רעטלַא ןַא

16. limudim études/studies 17. khurbm
Shoah 18. mizrekh de l’Est/Eastern 19. ils se
proposent de/they aim to 20. eydesshaftn
témoignages/testimonies 21. yizker-… livres
du souvenir/memorial books 22. oyfn façon/
way 23. lesof pour finir/finally 24. oylem
public 25. … mazl bonne chance/good luck.

 זעגַ א�
9

 הענטלַן אָ א
10

מקעַ קליאַ א�
11

 טיר@!)ַן אָ (א
12

ָל צאַן אָאון א
13

 בלַײערס און פֿעדערס

ן טינט צי מיט טינט).ָ(א

 קליין, שיין ביכעלעַר אָאון אויך… גא

רונטערגעגליטשטַט זיך אָס האָווא
14

ָסצווישן די גרעסערע ביכער, און ווא

בןָז מיר האַמיר זַײנען זייער צופֿרידן א

ביכל,–בית–לףַן אַעס געפֿונען. עס איז א

נד)ַרט (דַײטשלאַגעדרוקט אין שטוטגא

בןָס האָר קינדער וואַאין 1948 פֿא

ך דערָר נאָגעלעבט עטלעכע יא

מלחמה
15

זוי גערופֿענעַ אין די א
16

גערןַלא–די. ּפי.
17

 רעכטס דרוקן מירָ. דא

ּפ איין זַײט פֿונעם ביכל.ָא

ד

ד

טעק, 1948ָדישע ביבליאִרט, ייַ"ב“, שטוטגאַמינסקי, „מַײן אַ י. קא�����

מ


