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פֿענונגעןָהא 1רטעַּפגענאָדי א
2נדַרבאַפֿא–טןַדן אין ראִיי

1. trompés/deluded 2. Union soviétique/Soviet Union 3. presque/almost 4. …-maysele conte de fées/fairy tale 5. appel/appeal 6. perets
7. shloyme 8. lesof à la fin/in the end 9. persécuté/persecuted 10. épanoui/blossomed 11. pression/pressure 12. tkufe époque/period
13. moyshe 14. dovid 15. basye … de/by Batia Baum 16. Le Tas/The Mound 17. oysgehargete assassinés/murdered 18. melukhe…
théâtre d’Etat/State Theater 19. oylem public 20. agev au fait/by the way 21. inauguration 22. anniversaire du décès/anniversary of
the death.

זיקע געשיכטע איז די טעמע פֿון דערָי דא

–דישִריזער ייַם אינעם ּפאַגראָנַײער ּפרא

צענטער, „אויפֿקום און אומקום פֿון דער

נד“. דעםַרבאַפֿא–טןַדישער קולטור אין ראִיי

נג זיךַרהאָט דער פֿאָרץ 2003 הא5ַטן מא

 קורצןַן מיט אָאויפֿגעהויבן אויף דעם סעזא

פֿילם (געדרייט אין 1941) אין וועלכן מע זעט

 פֿון דרַײ5טישן אויפֿרוףַמאַדעם דרא

רקיש דערַ מא6רימטע קינסטלער0: ּפרץַבא

ר אוןָקטיאַעלס דער אָ מיכא7שרַײבער, שלמה

ר, און סערגיי אַײזענשטייןָרעזשיסא–טערַטעא

דן פֿון דערִר, רופֿן ייָרעזשיסא–דער פֿילם

נשליסן אינעםָלן זיך אָנצער וועלט זיי זאַגא

זיקערָשיזם. דער דאַמף קעגן פֿאַקא

רירנדיקער אויפֿרוף איז אויך געווען

ונגען צווישן דערִציַר די באַטיש פֿאַעמבלעמא

וועטישערָדישער קולטור און דער סאִיי

ט זי צו ערשט צוגעצויגן,ָס האָכט, וואַמא

8ן אונטערגעדריקט און לסוףַאויסגעניצט, דא

ז צוויי פֿוןַנען אָמיר דערמאָ (לא9לגטָרפֿאַפֿא

די דרַײ קינסטלער זענען אומגעקומען אין די

ליניסטישע רעּפרעסיעס).ַסטא

דישעִזוי די ייַן ווַײזט ווי אָזיקער סעזאָדער דא

 אין10נטוויקלט און צעבליטַט זיך אָקולטור הא

טָזוי זי האַרן, און ווי אָנציקער יאַדי צווא

סן צוםַשּפעטער געּפר4ווט זיך צוּפא

. די11קסנדיקן דרוקַווא

רירןַקטיוויטעטן באַא

לע געביטן : עס קומעןַא

טן אויףַר רעפֿעראָפֿא

דישִנצייזיש און ייַפֿרא

טור,ַוועגן ליטערא

טער,ַ, טעאָקינא

לערַײ אוןָמא

גטעגלעכן לעבן איןָטא

נד ;ַרבאַפֿא–טןַרא

יעקציעס,ָּפרא–פֿילמען

 ציקלַזונדערש אַבא

שטומע אוקרַײנישע

רןָפֿילמען פֿון די יא

1930ַ ; א—1910

ט וועגןַרשטאַווא

דישע לידער פֿון דערִיי

12וועטישער ּתקופֿהָסא

ק, ּפרץַ קולבא13און וועגן די שרַײבער משה

פֿשטיין ; און צווייָ הא14רקיש און דודַמא

ציע פֿוןַ רעציטא15קלען : בתיה בוימסַסּפעקטא

ַל רעציטאַ און א16די קוּפערקישעס ַּפרץ מא

17פֿונגען פֿון די אויסגעהרגעטעַמיט שא

עטן ; ביז דעם 24סטן מַײ קען מעןָדישע ּפאִיי

אויסשטעלונג וועגן דעם–ָטאָ פֿאַאויך זען א

.18טערַטעא–דישן מלוכהִסקווער ייָמא

–טןַדישער קולטור אין ראִדן און ייִדי געשיכטע פֿון יי

ָטס זי האָפֿענונגען וואָלע האַנד, מיט אַרבאַפֿא

ַ ווי א3ער נישטִנגעהויבן שיָט זיך אָ הא—דערוועקט 

געדיע.ַ טראַר זיך געענדיקט ווי אָ, נא4מעׂשהלע–פֿעען

רבעט דערַן, פֿאָזוי, אויף זַײן ערשטן סעזאַא

 צו19צענטער דעם עולם–דישִריזער ייַּפא

ליטעט פֿון דערַנטדעקן די גרויסע וויטאַא

נדַרבאַפֿא–טןַפֿט אין ראַדישער געזעלשאִיי

,20גבַֿרן. אָאיידער זי איז דערשטיקט געווא

–21רץ 2003, דעם דערעפֿענונגַדעם 5טן מא

לןַן, איז אויך אויסגעפֿאָג פֿונען סעזאָטא

 !22רצַײטָלינס פֿופֿציקסטער יאַסטא

ד

צענטער–דישִריזער ייַן אין ּפאָוועטישן סעזאָט פֿון דעם סאַקאַדער ּפלא
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1. Union soviétique/Soviet Union 2. geroydeft persécuté/persecuted 3. développer/develop 4. instituts de recherche/research institutes
5. maisons d’édition/publishing houses 6. ont attiré l’attention/attracted the attention 7. épanouissement/blossoming 8. recueil litté-
raire/literary yearbook 9. «En propre»/«Our Own» 10. dovid 11. mekhaber auteur/author 12. der nister lit. «le caché»/«the hidden
one» 13. pinkhes 14. moyshe 15. perets 16. Le Tas/The Mound 17. erets-yisroel terre d’Israël/land of Israel 18. matsev situation
19. bero'sh en tête/at the head 20. hashpoe influence 21. kedey afin de/in order to 22. attaques/attacks 23. sof fin/end 24. au maxi-
mum/to the utmost 25. y compris/including 26. besha's pendant/during 27. purges 28. assassinés/killed 29. mishpokhe famille/family

טורַדישע ליטעראִדי יי
1נדַרבאַפֿא–טןַאין רא

לוציע פֿון 1917ָך דער רוסישער רעוואָא

קולטור אין–דישִר דער ייַבן זיך פֿאָהא

נד און אוקרַײנעַנד, ווַײסרוסלאַרוסלא

לשעוויקןָגעעפֿנט נַײע ּפערסּפעקטיוון. די בא

ַש ווי אִ העברעי2בן גערודפֿטָהא

לע“ אוןַנערע“, „קלעריקאָקציאַ„רעא

בןָבער האָדיש אִך, ייַ„עליטיסטישע“ שּפרא

לק.ָדישן פֿאִך פֿון ייַזיי געשטיצט ווי די שּפרא

3נטוויקלעןַלפֿן אָט געהאָדי רעגירונג הא

טער,ַ, טעא4אינסטיטוטן–רשָדישע שולן, פֿאִיי

רבעטןַר וויכטיקע אָ און ּפרעסע. גא5גןַרלאַפֿא

רן אויף די געביטן פֿוןָזענען ּפובליקירט געווא

רשונג, געשיכטע,ָכפֿאַדישער שּפראִיי

–טורַגעשיכטע און ליטערא–טורַליטערא

סטישע קונסט און דערַקריטיק. די ּפלא

דערנעָבן געפֿונען נַײע, מאָטער האַטעא

בן צוגעצויגן דעםָס האָמיטלען, ווא–אויסדרוק

דישערִיי– אויך פֿון דער ניט6אויפֿמערק

נצער וועלט. דערַקריטיק אויף דער גא

טור איזַדישער ליטעראִ פֿון דער יי7אויפֿבלי

עווִן אויסערגעוויינטלעכער. אין קיַגעווען א

דערניסטישע שרַײבער פֿוןָבן די יונגע מאָהא

רויסגעגעבן דעםַעווער גרוּפע“ אִדער „קי

 (1920-1918), אין9אייגנס 8ַךנאַלמאַא

םָשטרארויס די צַײטשריפֿט ַסקווע איז אָמא

רף מעןַ(1924-1922). צווישן די שרַײבער דא

ניסטישןָנען דעם אימּפרעסיאָדערמא

ן (1952-1884),ָ בערגעלסא10קער דודִַיזאָּפרא

ליסטישעָ פֿון סימבא11דעם מחבר

נים פֿוןָ (ּפסעוודא12דערציילונגען דער נסּתר

וויטש, 1950-1884), דעםָנאַהאַקא13 ּפנחס

ק (1896ַ קולבא14קער משהִַיזאָעט און ּפראָּפא

ניסטישע דיכטערָ-1937), און די עקסּפרעסיא

וו4סטערַרקיש (מחבר פֿון דער באַ מא15ּפרץ

, 1952-1895),16די קוּפעעמע ָּפא–םָגראָּפא

פֿשטיין (1952-1889) און לייבָדוד הא

רן ווערט דער מצבֿ פֿון דיָאין די 30ער יא

לינסַ סטא26טיש : בשעתַמאַשרַײבער דרא

 אין 1937 ווערן27„רייניקונגען“

נדערע, משהַ, צווישן א28אומגעברענגט

ריקערָהיסטא–טורַק און דער ליטעראַקולבא

ך עטלעכע (ווי דערָקס עריק ; נאַמא

ריק) ווערןַעט איזי כאָרישער ּפאַלעטאָּפרא

רעסטירט. פֿונדעסטוועגן דערשַײנעןַא

דילט עטלעכע וויכטיקע ווערק, ווי ָדעמא

ַןמאָליסטישער ראַ רעאַ, אשבערַ מא29משּפחה

פֿון דעם נסּתר.

די מלחמה
–טןַל אויפֿן ראַנפֿאָך דעם דַײטשישן אָנא

ציע פֿוןַנד, אין 1941, ווערט די סיטואַרבאַפֿא

 די— ביסל גרינגער ַדישע שרַײבער אִדי יי

פֿט צו קריגן הילףָוועטישע רעגירונג האָסא

פֿןַנד ; עס ווערט געשאַדן אין אויסלאִפֿון יי

דישערִסקווע אין 1942 דער ייָאין מא

נציקערַ (1952-1890). אין די צוואָקוויטקא

זיקעָרן איז יעדער איינער פֿון די דאָיא

רברענגטַרן און פֿאָרומגעפֿאַ סך אַשרַײבער א

נד,ַ לענגערע צַײט אין ּפוילן, דַײטשלאַא

בןָ. זיי הא17יׂשראל–דער ארץָנקרַײך אַפֿרא

ר שווערעָפֿט אין גאָרטן געלעבט אָבער דאָא

ָרר יאָ ּפאַך אָדינגונגען און נאַטעריעלע באַמא

–טןַלע אומגעקערט אין ראַבן זיי זיך אָהא

לט מיט זיךָט דעמאָס האָנד, וואַרבאַפֿא

דישערִרגעשטעלט די צוקונפֿט פֿון דער ייָפֿא

רן פֿוןָך עטלעכע יאָקולטור. נא

בער דערָט זיך אָקינסטלערישער פֿרַײהייט הא

 פֿון די שרַײבער, צוריקגעקומענע פֿון18מצבֿ

רערגערן.ַנגעהויבן צו פֿאָנד, גיך אַאויסלא

ּפָראַא–רגַבא
ן קריגן דיָרן אָפֿון דער מיט פֿון די 20ער יא

ריק אוןַרישע שרַײבער (ווי איזי כאַלעטאָּפרא

איציק פֿעפֿער) מיט דעם קריטיקער משה

20לץ מער השּפעהַ א19שָוו בראָקאַליטווא

רָרישן לעבן און קריטיקירן גאַאינעם ליטערא

לגן ניט דיָס פֿאָלע שרַײבער וואַרק אַשטא

 אויסצומַײדן די21ליניע ; ּכדי–רטייַּפא

 פֿון דער קריטיק, ּפר4וון די22לןַנפֿאָא

לעַרנעמען מיט מער נייטראַשרַײבער זיך פֿא

טור ציַליטערא–נערס, ווי קינדערַזשא

דיש. זיי ּפר4וון זיךִאיבערזעצונגען אויף יי

ליזם“,ַוועטישן רעאָסן צו דעם „סאַאויך צוּפא

זטער וועגָס ווערט דער איינציקער דערלאָווא

 פֿון די 20ער23טור. פֿונעם סוףַאין ליטערא

כטַוועטישע מאָגרענעצט די סאַן באָרן אָיא

לעַנאָציאַ די קולטורעלע און נא24רָביז גא

רשיידענע פֿעלקער פֿוןַציעס פֿון פֿאַסּפיראַא

דן. דיִ די יי25רַײנגערעכנטַנד, אַרבאַפֿא–טןַרא

ליסטיש איןַציאָרף זַײן „סאַטור דאַליטערא

רעם“.ָל אין פֿאַנאָציאַלט און נאַאינהא

נ

[סוף זַײט 3]

סקווע),ָ(מא ¸łŁøדי הילע פֿון דער צַײטשריפֿט 

ַלגאַרק שאַגעצייכנט פֿון מא
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1. estafette, héraut/herald, envoy 2. sheliekh messager/messenger
3. dim. de/of גרוב fossé/ditch 4. kho'reve délabré/broken-down
5. dim. de/of שויב vitre/windowpane 6. dayget se fait du souci/is
worrying 7. Dieu/God 8. merakhem … aura pitié/will be merciful
9. leytse dim. de/of Leye (Leah) 10. ménager/spare 11. kheyder
école religieuse juive/traditional Jewish religious school 12. gâ-
ter/spoil 13. kadesh prière récitée en particulier par un fils pour
son père défunt/prayer said especially by a son for a dead parent
14. efsher peut-être/perhaps.

מיטעט, אין וועלכן עסָשיסטישער קאַנטיפֿאַא

דישע שרַײבער. דערִ סך ייַטייליקן זיך אַבא

ר אוןָקטיאַוו4סטער אַּפרעזידענט איז דער בא

טער,ַטעא–30דישן מלוכהִר פֿונעם ייָרעזשיסא

טור פֿוןַדישע ליטעראִעלס. די ייָ מיכא31שלמה

 סך וועגן דעםַזיקער צַײט רעדט אָדער דא

33ך דער מלחמהָר גיך נאָדן. נאִ פֿון יי32גורל

רַטיווע פֿרַײהייט פֿאַענדיקט זיך די רעלא

דישע שרַײבער. שוין אין 1946 קריטיקירטִיי

ליטן“ איןָּפאָסמאָ די „קא34ווָנאַזשדא

טור און קונסט. אין 1948 הייבן זיךַליטערא

ר ווערטַנואַרן0: אין יאָרצע יאַן די שוואָא

עלס, סוף 1948ָ שלמה מיכא35דערהרגעט

דישע שרַײבער אוןִרעסטירט די ייַווערן א

לע אינסטיטוציעס פֿונעםַטוער. א–קולטור

נד, וויַרבאַפֿא–טןַדישן לעבן אין ראִיי

שטערנדל
,1פֿעטעלעַשטערנדל, שטערנדל, בלויער שטא

ל אין מַײן שטעטעלע.ַ און פֿא2 שליחַזַײ מיר א

,3 גריבעלעַך דעם אָ געסעלע, נאַזען וועסט א

 שטיבעלע.4רטן געפֿינט זיך מַײן חרובֿעָדא

,5ליין בַײ0דער פֿינצטערער שַײבעלעַעלנט, א

 מַײן ווַײבעלע.6רטרויערט און דאגהטַרט פֿאָזיצט דא

רַײן.ַטרייסט איר, דו שטערנדל, לַײכט איר אין שטוב א

.8 וועט זיך מרחם זַײן7ג איר : דער אייבערשטערָזא

 און ריוועלע ;9נקעלע, לאהצעַכט יאַס מאָפֿרעג ווא

ג זיי איך לייען און קוש זייער בריוועלע.ָזא

,10לעוועןַל מען ניט זשאָנקעלען זאַז יאַג זיי אָזא

.12לעוועןַ, גענוג אים צו בא11געבן אין חדר

רף צו זַײן,ַ ווי ס'דא13ל ער זיך אויסלערנען קדישָזא

ט וועט מרחם זַײן.ָר גאָ… מען ווייסט ניט… נא14אפֿשר

גן ווערןַרלאַטערס, צַײטשריפֿטן און פֿאַטעא

כט. דעם 12טן אויגוסט 1952 ווערןַרמאַפֿא

נדערע, די שרַײבער דודַסן, צווישן אָדערשא

רקיש,ַפֿשטיין, ּפרץ מאָן, דוד האָבערגעלסא

 (דער נסּתרָאיציק פֿעפֿער און לייב קוויטקא

ל אין 1950). דיָרבן אין שּפיטאָאיז געשטא

רן ניט וויסןָנגע יאַדרויסנדיקע וועלט וועט לא

ס מיט זיי איז געשען.ָווא

–טןַצווישן 1948 און 1958 הערשט אין רא

דישעִרום ייַ שטילשווַײגן אַנד אַרבאַפֿא

דישִטעמעס0; ביז 1959 דערשַײנט ניט קיין יי

בוך ; ערשט אין 1961 דערלויבט די רעגירונג

רישערַ ליטעראַציע פֿון אַדי ּפובליקא

נדַוועטיש היימלאָסאסקווער ָצַײטשריפֿט, מא

קציע פֿונעםַ(1991-1961), אונטער דער רעדא

ט דערָרום אַ ווערגעליס. א36הרןַעט אָּפא

דישעִצַײטשריפֿט גרוּפירן זיך נַײע יי

זיקערָפֿונגען פֿון דער דאַשרַײבער. די שא

רגלַײכן מיט דעםַ קען מען ניט פֿא37ּתקופֿה

אויפֿטו פֿון די אומגעברענגטע שרַײבער,

בער פֿונדעסטוועגן ווערן אין דער צַײטָא

פֿן עטלעכע וויכטיקע ווערק, ווי דערַגעשא

. דער38ערבֿן ַן פֿון עלי שעכטמאַמאָרא

נדַוועטיש היימלאָסאלעצטער נומער פֿון 

לט זיךַדערשַײנט אין 1991, ווען עס צעפֿא

נד.ַרבאַפֿא–טןַדער רא

ַקמשה קולבא
(1937-1896)

[סוף פֿון זַײט 2]

מט פֿוןַק שטאַ קולבא1שה

נד0; וועגן דערַווַײסרוסלא

ט געוווינטָגעגנט וו4 ער הא

ט ער שּפעטערָקינדווַײז הא

. ער3רַײסן 2עמעָ ּפאַנגעשריבן אָא

ןַ פֿון א4איז אויך דער מחבר

עמע וועגןָפֿישער ּפאַגראָביאָאויטא

דיסנעררן אין בערלין, ָזַײנע יא

זעווערק : דערָר וויכטיקע ּפראָ ּפאַ, און א5לדָראַטשַײלד הא

ַ, און א6משיח בן אפֿריםן ַמאָדערניסטישער ראָמא

טָר האָר יאָ ּפאַ. אנערַזעלמעניאן ַמאָרא–7ליסטישער משּפחהַרעא

–טורַזיע ווי ליטעראַדישער גימנאִרבעט אין ווילנער ייַער געא

.9 אויף זַײנע ּתלמידים8רקע השּפעהַ שטאַט אַלערער און געהא

נד, וו4 מעַרבאַפֿא–טןַרן אין ראָאין 1928 איז ער צוריקגעפֿא

ט אים אומגעברענגט אין 1937.ָהא

רישערַקס ליטעראַאיז געווען קולבאשטערנדל ס ליד ָדא

רישעַליטעראּפגעדרוקט אין די ווילנער ָט עס אָדעביוט. ער הא

, אין 11.1916מלחמה– דער ערשטער וועלט10 בשעתמלהעפֿטןַזא

אוןשטערנדל נגעשריבן מוזיק צום ָט מ. קיּפניס אָאין 1918 הא

לקסליד.ָ פֿאַט עס געזונגען ווי אָמע הא

30. melukhe- d’Etat/State 31. shloyme
32. goyrl destin/fate 33. milkhome
guerre/war 34. homme politique influent,
théoricien du réalisme socialiste/influential
political figure, theoretician of socialist
realism 35. derharget assassiné/killed
36. arn 37. tkufe époque/period
38. erev A la veille de... /The Eve.

1. moyshe 2. long poème/long poem 3. Biélorussie/Bielorussia syn.
נדַווַײסרוסלא  4. mekhaber auteur/author 5. allusion au poème de

Byron Childe Harold/reference to Byron's Childe Harold
מט פֿון דעם שטעטל דיסנע.ַדער העלד שטא  6. meshiekh ben efroim Le Messie

fils d'Ephraïm/Messiah, son of Ephraim 7. mishpokhe famille/
family 8. hashpoe influence 9. talmidim élèves/students
10. besha's pendant/during 11. milkhome guerre/war.

מ
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מעָנאָדישע אויטאִ יי—ן ַבידזשאָבירא
2נדַרבאַפֿא–טןַ אין רא1געגנט

ריע0?ָלע טעריטאַנאָציאַ נאַדן אִט מען געגעבן ייָס האָר וואַא

רפֿטַלק געדאָ פֿאַט אָגיע האָלאָוועטישער אידעאָלויט דער סא

דןִלק. די ייָ פֿאַל עס קענען דעפֿינירן ווי אָ מע זא4נד, ּכדיַ לאַבן אָהא

לעַנאָציאַ גרויסע גרוּפע מיט נאַנד זַײנען געווען אַרבאַפֿא–טןַאין רא

ט זיי ניט געקענט דעפֿינירן בלויז לויט דערָציעס און מע האַסּפיראַא

ך דערצו איןָ נא—רעליגיע 

נדערעַנד. אַסטיש לאִטעיַן אַא

נדַרבאַפֿא–טןַפֿעלקער אין רא

ט אייגענעַבן שוין געהאָהא

דער קלענערעָרעּפובליקן א

ט מעןָריעס, האָטעריטא

 געגנטַסן צו גרינדן אָשלאַבא

טָדן. דערצו האִר ייַאויך פֿא

כטַוועטישע מאָדי סא

ןַפֿן אַלט שאָגעווא

,5טיוו צום ציוניזםַלטערנאַא

לטָט שוין דעמאָס האָווא

.6נהענגערָ סך אַט אַגעהא

דישעִ ייַפֿן אַס שאָדא

מע געגנט איז אויךָנאָאויטא

ַן טייל פֿונעם ּפלאַגעווען א

רבעט,ַ דורך דער ערדא7דן, דער עיקרִציע“ פֿון ייַדוקטיוויזאָפֿון „ּפרא

.8דישע ּפרנסהִנעלע ייָדיציאַער ניט געווען קיין טראִס איז פֿריָווא

אין ווַײטן מיזרח
ס ליגטָן, וואַבידזשאָ בירא9ט מען אויסגעקליבן דווקאָס האָר וואַפֿא

ער ניטִבן פֿריָסקווע און וו4 עס האָמעטער פֿון מאָטויזנטער קילא

לט געוועןָז עס וואַרשטעלן אָדן0? מע קען זיך פֿאִגעוווינט קיין יי

דערָריע אין מיטן אוקרַײנע אָדישע טעריטאִ ייַפֿן אַשווער צו שא

רָדן, נאִ סך ייַקע געוווינט אַבן טאָנד, וו4 עס האַווַײסרוסלא

ט די רעגירונגָ. הא10פֿעלקערונגַרטיקער באָאויסגעמישט מיט דער א

בן געלעבט ווינציקָ געגנט אין ווַײטן מיזרח, וו4 עס האַאויסגעקליבן א

זוי וויַליזירן. אַלט אינדוסטריאָט געוואָס מע האָמענטשן, און ווא

ן ליגט בַײ דער כינעזישער גרענעץ, איז אירַבידזשאָבירא

טעגישן קוקווינקל.ַ געווען וויכטיק אויך פֿון סטרא11נטוויקלונגַא

נגעקומען טויזנטערָן אַבידזשאָרן זַײנען אין ביראָאין די ערשטע יא

נצער וועלט0:ַנד און פֿון דער גאַרבאַפֿא–טןַ פֿון רא12דישע משּפחותִיי

בן זיך גענומען צוָמעריקע. זיי האַנקרַײך, און דער עיקר אַּפוילן, פֿרא

בער געווען זייערָס לעבן איז אָזם. דאַרבעט מיט גרויס ענטוזיאַדער א

רניט ניט געווען, ניט קיין הַײזער, ניט קייןָרט איז גאָ אויפֿן א—שווער 

מען, ניט קיין שולן. מעָקרא

רפֿטַלץ געדאַט אָהא

אויפֿבויען מיט די אייגענע

הענט און מיט זייער ווינציק

דן פֿוןִ. יי13געצַײג–רבעטַא

בן געשיקט איןָנד האַאויסלא

ן געלט אוןַבידזשאָבירא

 סך פֿוןַר אָשינען, נאַמא

14רןָדעם איז צעגנבֿעט געווא

ל ניטָאויפֿן וועג און קיין מא

נגעקומען צום ציל. דערָא

וועטישער סיסטעם מיטָסא

רישןָטאַזַײן דיקטא

קטער אוןַראַכא

ט אויך ניטָטיע האַקראָביורא

דערלויבט צו פֿיל אייגענע

נטוויקלונג פֿון דערַרבעט און קיין פֿרַײע אַטיוו בַײ דער אַאיניציא

רט געוועןָדינגונגען אויפֿן אַטישע באַגעגנט. דערצו זַײנען די קלימא

לט אין ווינטער,ַ קא— פַֿײנטלעכע ַטור אַר שווערע און די נאָגא

רום, דער עיקר איןַרום און אַטעס אָ סך בלאַ אין זומער, א15פַֿײכט

לעַ. צוליב די א16נען מוקןָ און מיליא—פֿרילינג, ניט קיין גוטע ערד 

זטָרלאַנטן גיך פֿאַ פֿון די אימיגרא18ס רובָֿט דאָ הא17סיבות

פֿןַבער געבליבן און געּפר4ווט שאָנדערע זַײנען אַן. אַבידזשאָבירא

ך פֿוןַפֿיציעלע שּפראָלעבן. די א– קולטורַ א19פֿילוַ לעבן, און אַרטן אָדא

רטן דערשינען עטלעכעָדיש, עס זַײנען דאִן איז געווען ייַבידזשאָבירא

דערדישע צַײטונג ִ ייַדישע ביכער, צַײטשריפֿטן און אִיי

ר צוריק איז זיָר יאָ ּפאַס ערשט מיט אָ וואנער שטערןַבידזשאָבירא

לץ)ַך אָבן נאָט (און האַבן געהאָסן האַריבער אויף רוסיש. די גאַא

1. Région autonome juive/Jewish Autonomous Region 2. Union soviétique/Soviet Union 3. mizrekh de l’Est/eastern 4. kedey afin que/
so that 5. tsienizm sionisme/Zionism 6. sympathisants/followers 7. der iker surtout/especially 8. parnose gagne-pain/livelihood 9.dafke
justement/in particular 10. population 11. développement/development 12. mishpokhes familles/families 13. outils/tools 14. tseganvet
… a été volé/was stolen 15. humide/damp 16. moustiques/mosquitos 17. sibes raisons/reasons 18. dos rov majorité/majority 19. afile
même/even

ט פֿוןָטישן טייל, בַײ דער כינעזישער גרענעץ. די הויּפטשטאַזיאַנד, אין דעם אַרוסלא–3 געגנט אין מיזרחַן איז אַבידזשאָבירא

ריעָ טעריטאַרטן אָפֿן דאַסן צו שאָשלאַוועטישע רעגירונג באָט די סאָן. אין 1928 האַבידזשאָדער געגנט הייסט אויך בירא

מע געגנט.ָנאָדישע אויטאִרן די ייָפֿיציעל געוואָדן, און אין 1934 איז עס אִר ייַפֿא

ֿפ

[סוף זַײט 5]

ַןבידזשאָנציע פֿון ביראַנסטאַבא
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ט0!ָשטא

סט מיך פֿון ווַײטן גערופֿןָדו הא

0!2טָ פֿון דרא1מיט הודען

רג דיך געזען0!ַב שטענדיק אויף באָכ'הא

סט מיך פֿון ווַײטן געצויגןָדו הא

3נגעןַמיט צווא

— 4פֿון שַײן און פֿון שימער

5רטַרנאַסט מיך פֿאָדו הא

נגען0!ַסט מיך געפֿאָאון דו הא

רפֿישן צימערָדי רו פֿון מַײן דא

6סטו מיר צעעקבערטָהא

מיט פַֿײפֿן פֿון צוגן,

8, צעשּפליטערט7לטןָצעשּפא

…9מיט ציטער פֿון רעלסן

נגען,ַאין הייכן איז שטענדיק געהא

נגעןַאיז שטענדיק געגא

—נגען ַ קלא10רצויבערטעַדער אומרו פֿון דַײנע פֿא

ט0!ָשטא

נגען0!ַסט מיך געפֿאָדו הא

 אויגן11רבלענדעטעַר מַײנע פֿאַפֿא

12טָראַבא–אויף פֿעלדער און וועלדער

 שטיינערנער קערּפער13למעכטיקערַאיצט ליגט דַײן א

רצלט אין טיף פֿון דער ערד,ָרוואַ פֿא14מיט רערן

רעמס,ָ די א15צעשלַײדערט

רנט.ָגעהויפֿנט, געגא

,16צעקעסטלט, צעצימערט

שימערט.ַרצט און אין הייכן באַרשוואַאין גרונטן פֿא

רטורעמט,ַ פֿא18רפֿןַרשּפיצט און מיט שאַ פֿא17מיט קוימענס

נגען,ַ מיט רעלסישע שלא20רטלטַרגאַ און פֿא19רקניּפטַפֿא

נגעןַהאַ, בא21כטןָפֿלאַבא

—ט, ָ פֿון דרא22מיט שּפינוועבס

ט0!ָשטא

נגען.ַסט מיך געפֿאָדו הא

[…]

1. variante de/variant of הודיען/הודזשען bourdonnement/
humming 2. fil (électrique)/(electrical) wire 3. tenailles/
tongs 4. éclat/shimmer 5. leurré/enticed 6. percé/pierced
7. fendu/split 8. éclaté/shattered 9. rails 10. ensorcelés/
enchanted 11. éblouis/dazzled 12. livrés aux/left to the
mercy of 13. tout-puissant/almighty 14. tuyaux/tubes
15. écartelés/flung out 16. néologismes basés sur/
neologisms based on : cour/courtyard  הויף ; étage/storey

רןָגא  ; case/box קעסטל ; chambre/room 17 צימער. cheminées/
chimneys 18. des tranchants/sharp edges 19. noué/knotted
20. ceinturé/girded 21. tressé/braided 22. toiles d’araignée/
spiderwebs.

  (1889- 1952)פֿשטייןָדוד הא

טערַדיש טעאִ ייַרטן אָט געשּפילט דאָדישע שרַײבער, עס האִנעמען פֿון יי

דיש.ִבן זיך געלערנט אויף ייָאון קינדער אין די שולן הא

רלוירענע אילוזיעסַפֿא

ט מעןָן האַבידזשאָס זַײנען געבליבן אין ביראָסטן וואַ סך ענטוזיאַא

ג, סוףַרשיקט אין גולאַדער פֿאָ, א20רעסטירט און אומגעברענגטַא

ס קולטורעלעָ. דא22לינס „רייניקונגען“ַ סטא21רן, בשעתָדרַײסיקער יא

 אויף23ּפגעשטעלט אין 1948, בשעת די רדיפֿותָקטיש אַט זיך פֿאָלעבן הא

—רן ָוועקגעפֿאַדן זַײנען אִ סך ייַנד. אַרבאַפֿא–טןַדישער קולטור אין ראִיי

רן.ָכציקער און נַײנציקער יאַ אין די א—דער עיקר קיין יׂשראל 

 סך פֿון זייַדן (אִר טויזנט ייָ ּפאַן בלויז אַבידזשאָהַײנט בלַײבן אין בירא

ס שטעלן מיט זיךָרן) וואָוועקצופֿאַבן ניט וו4 אָס האָעלטערע מענטשן ווא

 שולַפֿעלקערונג. אין אייןַנצער באַצענט פֿון דער גאָ קליינעם ּפראַ א24ָרפֿא

דיש און אויף דערִלץ לערנען ייַך אָבער די קינדער נאָקענען זיך א

דישע אויפֿשריפֿטִלץ לייענען די ייַך אָנציע קען מען נאַנסטאַבא

ן“.ַבידזשאָ„בירא

20. tués/killed 21. besha's pendant/during 22. purges  23. redifes per-
sécutions 24. représentent/represent.

[סוף פֿון זַײט 4]

פֿשטיין איזָ הא1וד

ַרן אין אָגעבוירן געווא

עוו.ִשטעטל ניט ווַײט פֿון קי

נגעהויבן צוָט אָער הא

שרַײבן לידער אויף

ש, רוסיש אוןִהעברעי

ר גיך איז ערָאוקרַײניש, נא

מעןַדיש. צוזאִריבער אויף ייַא

נען אוןָמיט בערגעלסא

פֿןַט ער געשאָרקישן האַמא

ַעווער גרוּפע“, אִדי „קי

דערניסטישעָגרוּפע מא

רום דערַדישע שרַײבער אִיי

צַײטשריפֿט „אייגנס“. ער איז

ָרר יאָ ּפאַאויף א

–טןַרן פֿון ראָוועקגעפֿאַא

ך דעם ווי ערָנד, נאַרבאַפֿא

 די2רטיידיקטַט פֿאָהא

טָך. ער האַשע שּפראִהעברעי

נד אוןַגעוווינט אין דַײטשלא

–טןַט ער זיך צוריקגעקערט אין ראָ. אין 1926 הא3יׂשראל–אין ארץ

נדערעַמען מיט אַרן צוזאָנד, וו4  ער איז אומגעברענגט געוואַרבאַפֿא

דישע שרַײבער דעם 12טן אויגוסט 1952.ִיי

עט דעםָדריקט אויס דער ּפאט ָשטאדערניסטישן ליד ָאין דעם מא

ט.ָ גרויסער שטאַ פֿון א4ּכוח–געפֿערלעכן צוצי

1. dovid 2. plaidé pour/spoken in defense of 3. erets-yisroel terre
d'Israël/land of Israel 4. ...-koyekh force d'attraction/power of
attraction.

ָטשטא

ד



6

רגעקומעןָט איז פֿאַרשטאַער ווא

פֿונעם 17טן ביז דעם 22סטן

–דישִריזער ייַר 2003 אינעם ּפאַפֿעברוא

 זַײנען6נעמער–נטיילָצענטער. די 40 א

 מענטשן— מוזיקערס 7רענעַגעווען דערפֿא

ן אינסטרומענטַס שּפילן שוין אויף אָווא

און ווילן זיך אויסלערנען די סּפעציפֿישע

סטיל. זיי–זמר–טעכניקעס פֿונעם ּכלי

סןַ אין קלא8טייליקטַבן זיך באָהא

רימטע מוזיקערס. זייַנגעפֿירט פֿון באָא

בן אויך געזען פֿילמען, געהערטָהא

טן און געקענט גיין אויףַרעפֿערא

לעַנג. אַנץ און געזאַטן פֿון טאַרשטאַווא

רשטייט זיך, געוועןַכט זַײנען, פֿאַנא

ּפעליעסַרשיידענע קאַנצערטן פֿון פֿאָקא

לעַנצערט פֿון אָ קאַ א—און בַײם סוף 

נעמער, לערערס און סטודענטן,–נטיילָא

נד“. זייַמען אין איין „ביג באַלע צוזאַא

.10ָגר טאַ ביז פֿא9בן געשּפילט און געהוליעטָהא

ק,ַנצער אונטערנעמונג איז עסטעל הולאַרין פֿון דער גאָטאַניזאַרגאָדי א

יעקט איז מירָזיקער ּפראָצענטער. „דער דא–דישִריזער ייַפֿונעם ּפא

רָגט עסטעל. „ווי נאָנג“, זאַרן לאָרצן שוין יאַענט צום האָגעלעגן נא

ב איך זיך גענומען צוָל האַקאָקומען אונדזער נַײעם לאַבן באָמיר הא

ָלס זאָ מוזיקער וואַרפֿט געפֿינען אַבער געדאָב אָרבעט. איך האַדער א

.11סּפעקטן פֿון דער אימּפרעזעַלישע אַרנעמען מיט די מוזיקאַזיך פֿא

נעלעָפֿעסיאָ ּפראַ, א12זיערָרטע דעראַרגעשטעלט מאָט מיר פֿאָמע הא

ּפעליעַקא–זמר– מיטגליד פֿון דער ּכליַשּפילערין און א–13פֿלייט

ס'“.ָ'מישעגא

ריזער קלעזקעמּפַ ּפאַא
ר מירַ. אויך פֿא14רטע0: „איך בין גלַײך מסּכים געוועןַדערציילט מא

זַשטימט אַבן באָ. מיר הא15לטער חלוםַן אַם געווען אַגראָ ּפראַזאַאיז א

וועמבער0!ָ ס'איז שוין געווען נא—ר ַרקומען אין פֿעברואָס וועט פֿאָדא

 אויפֿן אינטערנעץ און16ָןרף געטאָ וואַבן זיך אָ און מיר הא—

קומעןַבן מיר באָרום האַר טעג אָ ּפאַנס. אין אָנאַן אַרויסגעשיקט אַא

נער,ַמעריקאַ סך אַלע לענדער, אויך פֿון אַ, פֿון א17ּפרופֿןָהונדערטער א

ט אונדזער בודזשעט אונדז נישט דערלויבט זייָר לַײדער האָנא

נצענטרירט אויףָבן מיר זיך קאָמעריקע. האַריבערצוברענגען פֿון אַא

 גרוּפע18ּפגעקליבענעָן אַבן צונויפֿגענומען אָּפע און מיר האָאיירא

 (פֿון דער גרוּפע19רימטע מוזיקערס, ווי מערלין שעּפהערדַבא

„נַײער  (ביידע פֿון דער21לקַנקל פֿאַ, יא20ב ּכהןָוויץ“), באָ„בודא

23רזיצערָ (פֿא22ווסקיָזשיקאָּפעסט) און מישעל באַּפעליע“ פֿון בודאַקא

).24דישער מוזיק“ פֿון גענףִפֿט „פֿרַײנד פֿון דער ייַפֿון דער געזעלשא

25נט, זַײן חושַלאַגן זַײן סּפעציפֿישן טאָט צוגעטראָיעדער איינער הא

1. klezmer musicien/musician 2. ne cesse de croître/is constantly
growing 3. groupes/groups 4. disques/records 5. atelier/workshop
6. participants 7. expérimentés/experienced 8. ont participé/took
part 9. fait la fête/celebrated 10. aube/dawn 11. manifestation/
event 12. Marthe Desrosières (du groupe/from the group
Mishegos) 13. flûte 14. maskim … j'ai été d'accord/I agreed
15. kholem rêve/dream 16. nous nous sommes jetées/we threw
ourselves 17. réponses/responses 18. trié sur le volet/select
19. Merlin Shepherd (du groupe/from the group Budowicz)
20. Bob Cohen 21. Jack Falk (tous les deux de/both from Di Naye
Kapelye) 22. Michel Borzikovski 23. président 24. Genève/
Geneva 25. khush sensibilité/feeling 26. compétences/skills
27. Klezcamp, stage de musique klezmer/camp session on klezmer
music 28. protimdike détaillés/detailed 29. oylem public
30. koyekh force/strength.

, שּפיל !1זמר–שּפיל, ּכלי
–זמר– ּכליָ סך לענדער זַײנען דאַ. אין א2קסןַג אין איין וואָלט הַײנט צו טאַמוזיק הא–זמר–ר ּכליַדער אינטערעס פֿא

ס ברענגען צונויףָלן וואַניזירט פֿעסטיוואַרגאָ, מען א4טעסַרויס ּפלאַנצערטן און גיבן אָס שּפילן קאָ ווא3ּפעליעסַקא

רגעקומען צום ערשטןָּפעליעס, איז איצט פֿאַקא–זמר– ּכליָנג דאַנקרַײך, וו4 ס'איז שוין לאַטויזנטער מענטשן. אין פֿרא

מוזיק.–זמר–ר ּכליַ פֿא5ַטרשטאַ וואַל אָמא

ד

בן מיר זיךָם האַגראָניזירן די ּפראַרגאָ. בַײם א26קייטןִאון פֿעי

, מיט27דער „קלעזקעמּפ“ַנאַנער און קאַמעריקאַאינסּפירירט פֿון דעם א

ריע, אוןָלישער טעכניק און טעאַ לעקציעס וועגן מוזיקא28ּפרטימדיקע

–נטיילָ. צווישן די א29רן ברייטערן עולםַטן פֿאַנצערטן און רעפֿעראָקא

נקרַײך, יונגע אוןַנץ פֿראַנעמער זַײנען געווען מענטשן פֿון גא

רגעניגן צוַ פֿאַזאַט אַבן געהאָדן. זיי האִיי–דן און ניטִעלטערע, יי

מען0! אין הַײנטיקע שווערעַרברענגען צוזאַנצן און פֿאַשּפילן, טא

 פֿון מוזיק אין30נען דעם ּכוחָצַײטן איז גוט זיך צו דערמא

מענברענגען מענטשן.“ַצוזא

און די צוקונפֿט0?

ס קענען ווַײטערָז מיר וועלן דאַרטע, „אַפֿן“, ענטפֿערט מאָמיר האָ„לא

דוקטיוו. נַײעָט דער ערשטער ּפר4וו איז שוין געווען ּפראָבער אָפֿירן. א

בן זיךָלטע האַר אָ ּפאַּפעליעס זַײנען זיך צונויפֿגעקומען און אַקא

סן איןָט געשלאָס מע האָפֿטן וואַנטשאַקאַנק די באַ דאַרגרעסערט, אַפֿא

ט.“ַרשטאַדעם ווא

ּפעליע“ַנצע „קאַדי גא
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פֿיגורן פֿון דער–מבערג איז איינע פֿון די הויּפטַרין סקלאָא

מוזיק. ער זינגט מיט דער גרוּפע–זמר–נער ּכליַמעריקאַא

– פֿון קלעזקעמּפ3טיקס“ און ער איז דער גרינדערַ„קלעזמא

דישערִרַײנצונעמען אין דער ייַל גרייט אָלע מאַ. ער איז א4ַלפֿעסטיווא

מוזיק נַײע עקסּפערימענטן.

 אין די5רוםַ טייל פֿון אַײער אַמוזיק געווען א–זמר–- צי איז ּכלי

רן ?ָיא–קינדער

ַקסן אין אַנדזשעלעס און אויפֿגעוואַס אָאיך בין געבוירן אין לא

טיוו“ַנסערוואָמעריקע „קאַס הייסן אין אָ, פֿון די ווא6קהילה

ךָלט, גלַײך נאָבער דעמאָקסיש). אָדאָרטאָר נישט אָנעל נאָדיציאַ(טרא

–זמר–, פֿלעגט מען נישט הערן קיין ּכלי7מלחמה–דער צווייטער וועלט

ט זיך צוָנשטאַ יׂשראל ; א8ט געלעבט מיטן ּפנים צוָמוזיק. מען הא

ט צו הערןָנשטאַ, א9ט מען זיך געלערנט עבֿריּתָדיש, האִלערנען יי

 זינגערס...10דישע לידער, פֿלעגט מען הערן יׂשראלדיקעִיי

 און13ט די ירושהָּפצוגעפֿינען אָ א12מיטַט איר זיך באָ הא11רוםַזוי אַ- א

ט ליב זי איבערצוגעבן...ָאיר הא

רכיוויסט.ַן אַ, ווי א14ָוואִרבעט איך איצט אין ייַר אַקע דערפֿאַ, טאָיא

ַרדנט דעם קלעזקעמּפ, אָב איך אַײנגעאָנד האַנאַך אָר נאָפֿערצן יא

טייליקַז איך באַלץ אָזמרים. איך בין שטא–ר ּכליַ פֿא15גערַלא–זומער

ן צווייַראַג זענען פֿאָנס : הַײנט צו טאַזיקן רענעסאָ אין דעם דא16זיך

קסן הערנדיק און שּפילנדיק דיַס זענען אויפֿגעוואָ ווא17נַײע דורות

דיש.ִדישוועלט, און זינגענדיק אויף ייִמוזיק פֿון דער יי

 אין18וונטַהאַזמרים געווען בא–רהונדערט, זַײנען ּכליָנהייב יאָ- א

ַן אַראַבן גוט געקענט דעם חזנישן סטיל. צי איז הַײנט פֿאָ, הא19חזנות

 ?20אויסשולונג–זמרים–ר דער ּכליַדעל פֿאָמא

ַז ברייטערן קוק, זיי ווייסן אַזמרים א–בן די ּכליָג האָהַײנט צו טא

נדערעַרשטיין דעם אייגענעם סטיל, מוזן זיי הערן אַ צו פֿא21ּכדי

בן זיך ווידערָס האָבן די, וואָרן האָמוזיקן. אין די זיבעציקער יא

ס איז צו זייָס וואָמוזיק, געהערט דא–זמר–גענומען לערנען ּכלי

–לקסָנער פֿאַמעריקאַסטע צו דער אַ צוגעּפאַ מוזיק אַנגען : אַדערגא

רבונדן מיט חזנותַרום איז זי נישט געווען דירעקט פֿאַזוי אַקולטור. א

בן דיָנס האַט דעם רענעסאָ. אין א23 ניגונים22דער מיט חסידישעָא

ן אייגענעם וועג איןַנטדעקן אַמוזיקערס זיך געפֿילט פֿרַײער צו א

רשיידענע מוזיקן מיט וועלכעַרשט די פֿאָבן אויסגעפֿאָילן, און האּשּפ

,24די רומענישע, ציגַײנערישע ּפט :ַנגעזאָט זיך אָמוזיק הא–זמר–די ּכלי

ז דיַס הייסט, אָלקסמוזיק... דאָאוקרַײנישע און אויך די ּפוילישע פֿא

נַײונג פֿון דערַ באַ א25מוזיק איז גיכער–זמר–דערנע ּכליָמא

ז ס'איז גוטַכט זיך מיר אַמוזיק, און דא–זמר–נעלער ּכליָדיציאַטרא

זוי.ַא

 ?26ררופֿט איר זיךַזמרים פֿא–- אויף וועלכע ּכלי

לּפערט, פֿון דערַ איך זייער מַײקל א27וו4נדערַצווישן די זינגערס, בא

ס איז געווען מַײןָרלד“, און עדריען קוּפער וואָלד וואָגרוּפע „ברייוו א

ס ער איז געקומען פֿון דער וועלטָל, וואַלערערקע. און אויך דייוו ווא

רקסטןַכן דעם שטאַס מאָסּפעל און ער איז איינער פֿון די, וואָפֿון גא

.28רושם

ס ווילָ מענטש וואַלט איר געקענט געבן אָ ווא29ן עצהַר אַס פֿאָ- ווא

מוזיק ?–זמר–זיך לערנען שּפילן ּכלי

ּפןַנזאָרף מען זיך אַן דאַרף מען זיך לערנען די טענץ. דאַצו ערשט דא

 : לייענען, הערן חזנות, חסידישע30רשיידענע מקוריםַמיט די פֿא

.31"ווַניגונים, אא

יעקטן ?ָס זענען אַײערע נַײע ּפראָ- ווא

לבום („שטייט אויף“)ַטיקס אַ. דער נַײער קלעזמא32טעסַצוויי נַײע ּפלא

רַײננעמען איַוועט דערשַײנען קומענדיקן פֿרילינג ; ער וועט א

ב אויךָזיציעס. איך האָמּפאָנעלע מוזיק, אי נַײע קאָדיציאַטרא

ָבן און ראָנדאָנק לאַיעקט“ מיט פֿראָ ּפרא33רדירט דעם „זמירותָרעקא

 זמירות.34ציע פֿון שבתדיקעַ נַײע אינטערּפרעטאַשווימער. ס'איז א

1. klezmer musicien/musician ; plur. זמרים–ּכלי  klezmorim 2. talmidim élèves/students 3. fondateur/founder 4. stage de musique klezmer/
camp session on klezmer music 5. environnement/background 6. kehile communauté/community 7. milkhome guerre/war 8. … ponem
… tourné vers/facing toward 9. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 10. yisroeldike israéliens/Israeli 11. donc/thus, so 12. efforcé/
made an effort 13. yerushe héritage 14. YIVO פֿטלעכער אינסטיטוטַדישער וויסנשאִיי  15. colonie de vacances/summer camp 16. participe/am
taking part 17. doyres générations ; sing. dor 18 דור. compétents/well-versed 19. khazones le chant liturgique/cantorial music 20. for-
mation/training 21. kedey afin de/in order to 22. khsidishe hassidiques/hasidic 23. nigunim mélodies 24. tsigane/Gypsy 25. plutôt/
rather  26. font référence pour vous/are your references 27. admire 28. royshem impression 29. eytse conseil/advice 30. mekoyrim
sources 31. זוי ווַײטער ַאון א  32. disques/records 33. zmires chants du shabbat/Sabbath songs ; «The Zmiros Project» (Traditional Crossroads,
2002) 34. shabesdike du shabat/Sabbath (adj.).

טיקס“ַ פֿון „קלעזמא1זמר– ּכליַא
רןָטיקס“, איז געשריבן געוואַמבערג, פֿון די „קלעזמאַרין סקלאָן אינטערוויו מיט לאַרטיקל, אַדער ווַײטערדיקער א

נצייזיש,ַט ער אין פֿראָליסט. געשריבן האַנצייזישער זשורנאַ פֿראַלדענשטיין, אָ פֿון בלעז גאטעם–דישן טעםִיירן ַסּפעציעל פֿא

צענטער.–דישִריזער ייַ פֿונעם שרַײבקורס אין דעם ּפא2רן פֿון די ּתלמידיםָס איז איבערגעזעצט געוואָאון דא

ל

ּפעליעַדי קא

 (ים)1זמר–דער ּכלי

דער מו'זיקער

 (ים)2דער ניגון

נץ (טענץ)ַדער טא

אינסטרומענטן :–סטרונע

דער/די פֿידל

סַדער בא

אינסטרומענטן :–זָבלא

רנע'טַדער קלא

די פֿלייט

ניעָרמאַדי הא

אינסטרומענטן :–גָשלא

דער צימבל

די ּפויק

טיילן אינסטרומענטן :

דער סמיטשיק

די סטרונע

ווי'שַדער קלא

ensemble de musiciens
musicien populaire
musicien, artiste
mélodie, air
danse
instruments à cordes :
violon
contrebasse
instruments à vent :
clarinette
flûte
accordéon
percussions :
cymbalum
caisse, tambour
parties d'instruments :
archet
corde
touche

1. klezmer pl. klezmorim 2. nign pl. nigunim

מוזיק–רום קלעזמערַר אַבולאַקאָווא
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2שבֿועות1 טובֿ–דער יום

טוב0ֿ? ווַײל– וויכטיקער יוםַזאַס איז שבֿועות אָר וואַא

בןָדן האִג ווען ייָצַײט פַֿײערט מען דעם טא–שבֿועות

 זַײנען4. ווען די קינדער פֿון יׂשראל3גן די ּתורהָגעקרא

נדערט איןַנג געוואַבן זיי לאָ, הא5רויס פֿון מצריםַא

ּפגעשטעלט בַײם פֿוס פֿוןָבן זיך אָ. ווען זיי הא6מידבר

ָטרט האָרג. דאַרויף אויפֿן באַ א8, איז משה רבנו7רג סיניַבא

גן די צוויי שטיינערנעָנט געקראַטס האָער פֿון גא

. אויף די לוחות10ס מע רופֿט זיי די לוחותָ, ווא9וולעןָטא

ס הייסט די צעןָ, דא11הדיברות–נען די עׂשרתַזַײנען געשטא

נצערַמענט פֿון דער גאַס זַײנען דער פֿונדאָ, ווא12ָטגעבא

רג סיני הייסטַט אויפֿן באָס געבן די צען געבאָּתורה. דא

ָסדיציע איז דאַדישער טראִ. לויט דער יי13ּתורה“–„מּתן

 די לעבעדיקע, די שוין—לק ָדישע פֿאִנצע ייַגא

נעןַ געשטא—ך ניט געבוירענע ָרבענע, און די נאָגעשטא

נגענומען די ּתורה.ָט אָרג סיני און האַאונטערן בא

ערשטע פֿרוכטן
טובֿ פֿון די ערשטע–בער אויך דער יוםָשבֿועות איז א

— (מַײ 15 דעם 6טן און 7טן סיוון14לט אויסַפֿרוכטן. ער פֿא

ווַײזן זיךַס שוין זומער, עס באָיוני). אין יׂשראל איז דא

. אין די16כט דעם ערשטן שניטַפֿרוכטן און מע מא

זיקע פֿרוכטןָ צַײטן פֿלעגט מען ברענגען די דא17ּתנכישע

.19המיקדש–, אין בית18נד אין ירושליםַנצן לאַפֿון דעם גא

–דישע יוםִר וויכטיקע ייָשבֿועות איז איינער פֿון די דרַײ גא

רשיידענע שטעט אוןַטובֿים ווען מע פֿלעגט קומען פֿון פֿא

 אין20רגל זַײן–ס הייסט עולהָדערפֿער קיין ירושלים, דא

טובֿים ווען מע פֿלעגט–נדערע יוםַהמיקדש. די צוויי א–בית

.22 און סוּכות21קומען אין ירושלים זַײנען ּפסח

מעןָטובֿ „שבֿועות“0? דער נא–ס הייסט דער יוםָר וואַפֿא

טובֿ–כן“. און דער יוםָש „וואִ„שבֿועות“ מיינט אויף העברעי

ך ּפסח. שבֿועות רופֿט מען אויךָכן נאָלט אויס זיבן וואַפֿא

 אויף—ג)“ ָכן) „דער פֿופֿציקסטער (טאַ(אויף עטלעכע שּפרא

לט אויס פֿופֿציקַ ווַײל ער פֿא—סטע“ ָגריכיש „ּפענטעקא

בן די קריסטן געגעבן דעםָך ּפסח. שּפעטער האָטעג נא

רוםַלט אויס אַס פֿאָטובֿ ווא– קריסטלעכן יוםַמען אָזיקן נאָדא

טע.ַדער זעלביקער דא

ָטדי צען געבא
ט. מע לייענטָ די צען געבא23שבֿועות לייענט מען אין שול

ס רעדט וועגן שניטצַײט. רות איזָ ווא24אויך דעם ספֿר רות

נגענומען דעםָבער אָט אָס האָדישע פֿרוי וואִיי– ניטַגעווען א

.26המלך–רויס דודַ קומט א25דישן גלויבן. פֿון איר משּפחהִיי

רן און אויךָז דוד איז געבוירן געוואַגט, אָדיציע זאַדי טרא

צַײט.–רבן שבֿועותָגעשטא

ּפע, ווען עסָאיירא–27אין די שטעט און שטעטלעך פֿון מיזרח

28ּפוצןַטובֿ שבֿועות, פֿלעגט מען בא–פֿלעגט קומען דער יום

די שולן מיט בלומען און גרינע בלעטער. עסן פֿלעגט מען

. מען ווייס ניט30מיט קעז , צום בַײשּפיל בלינצעס29מילכיקס

דיציע צו עסן מילכיקס,ַנען עס קומט די טראַר פֿון וואָקלא

רגַרט אונטערן באַבן געוואָדן האִז ווען ייַגט אָר מע זאָנא

 פֿלייש און31טןָט קיין צַײט צו בראַבן זיי ניט געהאָסיני, הא

ס מע קען גיך צוגרייטן.ָ ווא32כט מאכליםַגעמא

ֿפ
רהונדערט)ָטור פֿון 13טן יאַט (מיניאָדן די צען געבאִמשה רבנו גיט די יי

1. yontev fête/holiday ; pl. yontoyvim טובֿים–יום  2. shvues Chavouot, Pentecôte/Shabuoth, Pentacost 3. toyre Torah 4. … yisroel
לקָדישע פֿאִס ייָדא  5. mitsraim Egypte/Egypt 6. midber désert 7. … sinay le mont Sinaï/Mount Sinai 8. moyshe rabeynu Moïse (notre

maître)/Moses (our master) 9. tables de pierre/stone tablets 10. lukhes les Tables de la Loi/Tables of the Law 11. aseres-hadibres les
dix commandements/the Ten Commandments  12. les dix commandements/the Ten Commandments 13. matn-toyre le don de la
Torah/the giving of the Torah 14. tombe/falls on 15. sivn le mois de Sivan/the month of Sivan 16. moisson/harvest 17. tana'khishe
bibliques/biblical 18. yerusholaim Jérusalem 19. beys-hamigdesh le Temple de Jérusalem/the Temple 20. oyle-regl … faire le pèle-
rinage/make the pilgrimage 21. peysekh Pâque (Pessah)/Passover 22. sukes Soucot/Succoth 23. ici/here synagogue 24. seyfer rus le
livre de Ruth/the Book of Ruth 25. mishpokhe famille/family 26. dovid-hameylekh le roi David/King David 27. mizrekh de l’Est/
Eastern 28. décorer/decorate 29. plats à base de laitages/dairy dishes 30. crêpes au fromage/cheese blintzes 31. rôtir/roast 32. maykholim
plats/dishes ; sing. maykhl 33 מאכל. khoydesh mois/month ; pl. khadoshim  34 חדשים. kivn de bonnes intentions/good intentions.

רום שבֿועותַר שּפריכווערטער אָ ּפאַא

34 גוטן ּכיווןַט אָ סיוון הא33 דער חודש—

ס הייסט זייער שטיל]ָּתורה [דא– שטיל ווי בַײ מּתן—

ס הייסט צו שּפעט]ָּתורה [דא–ך מּתןָ געקומען נא—

ָטּפ די צען געבאָ היט א—ט ָן גאָט, אָ מיט גא—
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2מענער–פֿלָנטאַ און ּפא1פֿלָנטאַּפא

נד)ַכער (טרירער אוניווערסיטעט, דַײטשלאַ שומאַפֿון יוטא

כט,ַהיים אויף דער נאַען איר קומט א

—ג ָרבעטסטאַנגן און שווערן אַ לאַך אָנא

ס טוט איר צום ערשטן ? איך שטעל זיךָווא

ָןז איר טוט אויס די שיך און טוט אַר, אָפֿא

פֿל. צי בין איך גערעכט0?ָנטאַקוועמע ּפאַבא

לַײט0: צוליב–רגט זיך נישט, יונגעָבער זאָא

פֿל, זַײט אירָנטאַגט ּפאָס איר טראָדעם ווא

ַמענער. א–פֿלָנטאַך ווַײט נישט קיין ּפאָנא

– בעלַלט איר וויסן, אָן איז, זאַמא–פֿלָנטאַּפא

זויַ נישט א4ס פֿילט זיך מסּתמאָ ווא3הבית

ווויל אין דער היים ווַײל ער איז אונטערן

.5הביתטע–פֿל בַײ זַײן ווַײב, דער בעלָנטאַּפא

ז ער איז אונטערגעדריקטַס מיינט אָאון דא

מינירט, אוןָבַײ איר, ער ווערט פֿון איר דא

.8פֿילוַ א7ּפעטָגט זי אים און קאָ שלא6אפֿשר

טָס האָר וואָ. נא10גישער גורלַ טראַ א9באמת

0?11טשןַן מיט אונדזערע לאָס צו טאָדא

גיעָלאָעטימא
נישַמאָ ראַפֿל“ איז אָנטאַרט „ּפאָס וואָדא

ס מען געפֿינט פֿון 15טןָרט, וואָווא

נצייזישַן אין פֿראָרהונדערט אָיא

[pantoufle]ליעניש ַ, איטא[pantofol],

נצייזישַ. פֿון פֿרא[pantufla]ניש ַאון שּפא

רןָט עס יאָליעניש האַדער פֿון איטאָא

שּפעטער איבערגענומען די דַײטשישע

, און פֿון דַײטש איז עס[pantoffel]ך ַשּפרא

ווישע און דיַרַײן אין די סלאַביסלעכווַײז א

 אין12 למשל—כן ַווישע שּפראַנדינאַסקא

, דעניש[pantofel]ּפויליש און טשעכיש 

[tøffel] שוועדיש ,[toffel] —,און 

דיש.ִרשטייט זיך, אין ייַפֿא

ַטור געפֿינט מען אַדישער ליטעראִאין דער יי

סָ בוך פֿון 1650, וואַפֿל שוין אין אָנטאַּפא

15ן עצהַ גיט א14. דער מחבר13ציון–דרּכיהייסט 

רט קייןָפֿל, ווען מען פֿאָנטאַמיטצונעמען ּפא

רטן,ָלט דאַפֿט קאָ, ווַײל ס'איז א16ירושלים

פֿל זַײנען נישט גוט.ָנטאַאון די ירושלימער ּפא

 פֿון 1707 רעדט מען17הנפֿש–ׂשמחתאויך אין 

ַז, א18פֿל. ס'איז געשריבן דער דיןָנטאַוועגן ּפא

סָך דעם וואָשן די הענט נאַ מוז זיך ווא19 ּכהןַא

בער ווען ערָן זַײנע שיך. אָנגעטאָט אָער הא

ן דיָן אָס מע טוט זיי אָ, ווא20ן שטעקשיךָטוט א

שן די הענט.ַרף ער נישט וואַהענט, דא

ט דעם שוך אוןָ פֿון א21םַּפשטאָדער גענויער א

רט זַײנען נישטָגיע פֿון דעם וואָלאָדי עטימא

ַז, אָבער וויסן ווייסט מען יאָר. אָזייער קלא

ַ געווען א22פֿל איז נישט ּתמידָנטאַדער ּפא

ס מעןָף, וואָדער שטאָ א23שטעקשוך פֿון פֿילץ

ל איז ערָ מאַגט אים אין דער היים. אָטרא

סנשוך פֿוןַ געוויינטלעכער גאַגעווען א

 מיןַל אָ מאַלץ, אָדער האָ א24ריקָקא

ןַל אָ מאַרן ווינטער און אַק פֿאָאייבערזא

גןָבן אים געטראָס עס האָנטער שוך, וואַעלעגא

פֿילו דערַדער אָ א26, די מלּכה25דללַײטַא

.28 אין דער עפֿנטלעכקייט27ּפויּפסט

און דער ּפויּפסט0?
 נישט קיין29וודאיַ ּפויּפסט איז אַניין, א

ךָט דאָ ּפויּפסט האַן. אַמא–פֿלָנטאַּפא

ל איםָס זאָגעוויינטלעך נישט קיין ווַײב, ווא

 וווינט דער ּפויּפסט30חוץ דעםַגן. אָקענען שלא

ליענישַליע, און אין איטאַאין איטא

רטָס וואָ נישט דא31עקסיסטירט ּפשוט

ן“ מיט דעם טַײטשַמא–פֿלָנטאַ„ּפא

ן“. אויך נישט איןַ„אונטערגעדריקטער מא

 אין קיין שום32נצייזיש, בקיצורַפֿרא

ַזכט זיך אַך נישט. דאַנישער שּפראַמאָרא

נישע לענדער זַײנעןַמאָפֿרויען אין די רא

נישט קיין אונטערדריקערינס.

בַײ די דַײטשן
בּתים–ווישע בעליַנדינאַדַײטשישע און סקא

פֿל בַײ זייערעָנטאַ זַײן אונטערן ּפאָקענען יא

רטןָבער רופֿן רופֿט מען זיי דאָפֿרויען, א

–פֿלָנטאַר „ּפאָמענער“ נא–פֿלָנטאַנישט „ּפא

ניש,ָרק איראַס איז שטאָהעלדן“, ווא

 אויסדרוק איזָא–רשטייט זיך. דערַפֿא

רהונדערט, וועןָאויפֿגעקומען אין  18טן יא

 שטוביקערַפֿל איז שוין געווען אָנטאַדער ּפא

ַ פֿון א33ר דער שליטהַל פֿאָ סימבאַשוך און א

ַן. ס'איז אַהביתטע איבער איר מא–בעל

טשן0!ַ אויף די אומשולדיקע לא34רחמנות

ן איןַמא–פֿלָנטאַן דעם ּפאָטש מען טרעפֿט אָכא

געגנט מעןַדישע ווערטערביכער, באִלע ייַא

טור ;ַפֿט אין דער ליטעראָזוי אַאים נישט א

רט…ָבער פֿאָא

35ספֿרימס–זעט למשל : אין מענדעלע מוכר

 רעדט דער36דלִייעמע, ָרישער ּפאָלעגאַא

רשוין איןַּפא–דלען, דעם הויּפטִ צו יי37ׂשטן

1. pantoufle/house-slipper 2. maris soumis/henpecked husbands 3. balebos ici chef de famille/here head of household ; plur. בּתים–בעלי

balebatim 4. mistome probablement/probably 5. baleboste maîtresse de maison/mistress of the house 6. efsher peut-être/perhaps
7. donne des coups de pieds/kicks 8. afile même/even 9. beemes vraiment/truly 10. goyrl destin/fate 11. פֿלָנטאַנים פֿון ּפאָסינא  12. lemoshl
par exemple/for example 13. darke-tsien 14. mekhaber auteur/author 15. eytse conseil/advice 16. yerusholaim Jérusalem
17. simkhes-hanefesh 18. din loi/law 19. koyen Cohen 20. פֿלָנטאַנים פֿון ּפאָ סינאַך אָנא  21. origine/origin 22. tomid toujours/always 23. feutre/
felt 24. liège/cork 25. les nobles/noblemen 26. malke reine/queen 27. pape/pope 28. en public/in public 29. avade bien sûr/of course
30. akhuts … d'ailleurs/moreover 31. poshet simplement/simply 32. bekitser bref/in short 33. shlite domination 34. rakhmones
quelle pitié !/a pity ! 35. … moykher sforims de/by Mendele Moykher Sforim (1836-1917) 36.  : רשע 1913, דיַנד 4, וואַ, באלע ווערקַאאין

טן זַײנען אויף די זַײטן 28 און 33.ַווַײטערדיקע ציטא  37. sotn Satan

[סוף זַײט 12]

וו
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רץ 2003ַר און דעם 14טן מאַנואַ דעם 3טן יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

3קטן און השערותַ : נַײע פֿא2 און זַײן דיבוק1סקי—ַנש. א

רד)ַקספֿאָוו (אָפֿון מיכאל קרוטיקא

ריגינעלן רוסישןָנטדעקונג פֿון דעם אַי א

מעַרימטער דראַ פֿון דער בא4יד–ּכתבֿ

ַ עפֿנט אצווישן צוויי וועלטן (דער דיבוק)

—ַנרשונג פֿון ש. אָּפיטל אין דער פֿאַנַײעם קא

נגַפֿונג. עס איז געווען לאַסקיס לעבן און שא

ט צו ערשטָסקי הא—נַז ש. אַוו4סט אַבא

אויף רוסיש. במשךדיבוק נגעשריבן דעם ָא

ַט ער געזוכט אָר האָר יאָ ּפאַ א5פֿון

מעַל אויפֿפֿירן זַײן דראָס זאָר, וואָרעזשיסא

נדערעַאויף דער רוסישער בינע. צווישן א

 צום גרויסן6נדןָט ער זיך געוואָהא

ווסקי פֿון דעםַניסלאַנטין סטאַנסטאָקא

7בער קיין מזלָטער, אַטעא–סקווער קונסטָמא

נדערע רוסישעַמיט אים, ווי אויך מיט א

סקי ניט—נַט ש. אָמענטשן, הא–טערַטעא

גמענט, איזַ איין קורצן פֿרא8חוץַט. אַגעהא

ל ניטָדער רוסישער טעקסט קיין מא

לטן,ַט געהאָדערשינען אין דרוק. און מע הא

10, בעת9רןָיד איז נעלם געווא–ז דער ּכתֿבַא

נד אין 1918.ַ פֿון רוסלא11סקיס ּפליטה—נַא

דיבוק פֿון דעם רוסישן 12בער איין נוסחָא

ּפגעהיט אינעםָט זיך פֿונדעסטוועגן אָהא

מיטעט בַײָקא–רישן צענזורַרכיוו פֿונעם צאַא

טעק.ָביבליא–טערַדער ּפעטערבורגער טעא

זיקער טעקסטָ[…] איצט איז דער דא

עווערִרן אין דעם קיָרעפֿנטלעכט געוואַפֿא

נד 10, 2002)ַ(בא 13יעהוּפעץך ַנאַלמאַא

רןַמענטאָ און קא14מען מיט דער הקדמהַצוזא

שטערן. די–ווסקיָ ּפעטרא15קטער יוחנןָפֿון דא

 נַײע שַײןַרפֿט אַציע וואַזיקע ּפובליקאָדא

צעסָמּפליצירטן ּפראָנגן און קאַאויף דעם לא

מע. דערַרבעט איבער זַײן דראַסקיס א—ַנפֿון א

–שטייט פֿון צוויי ּכתבַֿרוסישער טעקסט בא

נדערש פֿון דעםַנץ אַס זַײנען גאָידן, ווא

ט דערָ הא16 ּפניםַדישן נוסח.  אִנטן ייַקאַבא

 צוגעשטעלט דעם טעקסט פֿון זַײן17מחבר

. דער18מע אין צענזור אין צוויי חלקיםַדרא

צווישןגט דעם טיטל ָיד טרא–ערשטער ּכתבֿ

טישעַמאַדישע דראִ ייַצוויי וועלטן (דיבוק) א

רגלַײך מיטַ. אין פֿאקטןַלעגענדע אין דרַײ א

 דערָדישן טעקסט פֿעלט דאִנטן ייַקאַדעם בא

 דיבוק גייט19קט, אין וועלכן חננסַצווייטער א

. דער22 איר חתונה21 ערב20ֿרַײן אין לאהןַא

ג אוןָלאָ ּפראַמען מיט אַקט צוזאַצווייטער א

–נדערן ּכתבַֿג געפֿינען זיך אינעם אָן עּפילאַא

 שּפעטערדיקערַס זעט אויס ווי אָיד, ווא

 הייסט שויןָב צו דעם ערשטן, ווַײל דאָצוגא

טישע לעגענדע איןַמאַדישע דראִ ייַאדי ּפיעסע 

. דערגָן עּפילאַג און אָלאָ ּפראַקטן מיט אַפֿיר א

ג פֿון דעם רוסישןָג און דער עּפילאָלאָּפרא

נטןַקאַרַײן אין דעם באַטעקסט זַײנען ניט א

דישן נוסח.ִיי

ך איין וויכטיקער אונטערשייד0: איןָאון נא

נצן דערַדעם רוסישן נוסח פֿעלט אין גא

גלייט דיַ, וועלכער בא23לטַגעשטא–משולח

דישן נוסח מיט זַײנעִ אין דעם יי24נדלונגַהא

מערקונגען און דערקלערונגען. פֿון דעםַבא

נדּפונקט דינט דער משולחַסטרוקטורעלן שטא

פֿענער“ָרבינדונג צווישן דער „אַ פֿאַווי א

לקייט און דערַברייטער וועלט פֿון דער רעא

כטער“ קליינער וועלט פֿון דערַרמאַ„פֿא

לעגענדע. […]

סקי—נַט אָ] האדיבוקפֿן דעם ַ[בַײם שא

ל,ַטעריאַמא–ָרלקלאָאויסגעניצט דעם רַײכן פֿא

מלט בעת דיַנגעזאָט אָס ער האָווא

ר דערַ פֿא25פֿישע עקסּפעדיציעסַגראָעטנא

1. shin anski (1863-1920) pseudonyme de/pen name of Shloyme Zanvil Rapoport 2. dibek Le Dibbouk/The Dibbuk 3. hashores
hypothèses/hypotheses 4. ksavyad manuscrit/manuscript 5. bemeshekh… pendant/during 6. s'est adressé/turned to, applied to ; inf.
.7 ווענדן זיך mazl chance/luck 8. akhuts à part/except for 9. nelm… a disparu/disappeared 10. beys pendant/during 11. pleyte fuite/
flight (escape) 12. nusekh version 13. revue en russe consacrée à la culture juive/magazine in Russian devoted to Jewish issues
14. hagdome préface 15. yoykhenen 16. aponem apparemment/apparently 17. mekhaber auteur/author 18. khalokim parties/parts ;
sing.  חלק kheylek 19. khonens de Khonen/Khonen's  20. leyen en Leye/into Leye (Khonen et Leye sont les héros de la pièce/Khonen
and Leye are the heros of the play)  21. erev la veille de/on the eve of 22. khasene mariage/wedding 23. meshulekh … personnage du
messager/messenger figure 24. action 25. נדַר אין רוסלאָלקלאָדישן פֿאִמלען ייַזא ן עקסּפעדיציע צוַנטייל גענומען אין אָסקי א—ַנט אָפֿון 1912 ביז 1914 הא

[סוף זַײט 12]

לעט „לאה“ …ַצווי סצענעס פֿונעם בא

סקיס „דיבוק“—נַ… אינסּפירירט פֿון א

ד
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ַײ די סקווערער חסידים פֿון ברוקלין

כט זיך די לעצטעָל קאָנטרעאָביז מא

 נַײעם נס0: מיט מערַכן וועגן אָר וואָּפא

 פֿישקרעמל איןַ צוריק, אין א3 חודשַווי א

זַרּפ דערקלערט, אַ קאַט אָ, הא4סקווער–נַײ

6 פֿון משה יהודה5ער איז די נשמה

נט וויַקאַגעשטעטענער (אויך בא

,8רןָ), און איז נתגלגל געווא7„מישהו“

. ווען מע9 ּתיקוןַט געזוכט אָווַײל ער הא

, וועט11 שבת10וועט עסן דעם פֿיש לּכבֿוד

– צו קומען אין גן12ער קענען זוכה זַײן

.13עדן

 שרַײבער בַײם ענגלישןַס, אָקס גראַמא

רן קייןָך געפֿאָרווערטס“, איז די וואָ„פֿא

סקווער, און שרַײבט אינעם לעצטן–נַײ

רט געהערט0: דערָט דאָס ער האָנומער ווא

ס מויל“ָ „געעפֿנט דא14 ּפניםַט אָרּפ האַקא

דישןִ נישט ייַ, אָס ניוועלאִצו לוי

טָ האָם. ניוועלאָרבעטער אין דער קראַא

 געשריי. זַײןַר שרעק געגעבן אַפֿא

 דריטערַזען, און אָ רא15ס, זלמןָלעבאַבא

זענפֿעלד,ָ רא16משה–רבעטער, זלמןַא

פֿן און דערהערט וויָזענען גלַײך צוגעלא

ַ. א17קודש–דער פֿיש רעדט אויף לשון

19טעות–ּפי–זען עלָט ראָ הא18צעחושטער

זיך צעשניטן מיטן מעסער. ּפלוצלינג איז

 בערגלַרַײנגעשּפרונגען אין אַדער פֿיש א

ט שוין נישטָבער מע האָנדערע פֿיש, אַא

ט מעןָגעוו4סט, וועלכער פֿיש ער איז, הא

נדערע.ַרקויפֿט מיט די אַאים פֿא

ָטם האָס פֿון דער קראָלעבאַדער בא

קומעןַט שוין באָז ער האַדערציילט, א

נען, וויָטויזנטער בריוו און טעלעפֿא

קעַ, צי ס'איז טא20בן ספֿקותָמענטשן הא

,22ט עס, למשלָ האָ. ווען ניוועלא21אמת

בן זיי איםָ הא23דערציילט זַײן משּפחה

.24ּפ פֿון זינעןָראַז ער איז אַגט, אָגעזא

. […]ָבער גלייבן אין דעם יאָנדערע אַא

 שילער, וועלכער לערנט25הרבֿ מאיר

ַזגט, אָ, זא26ישיבֿה–זונטיק אין דער מיידל

 רעדנדיקער פֿיש איז נישט קיין נַײעַא

 לערנען מיר וועגן27ך. „אין דער קבלהַזא

 אין28ס ווערן מגולגלָנשמות ווא

 אין30 בפֿרט—שעפֿענישן ַ בא29ּכלערליי

פֿיש.“

מערקט,ַט באָ הא31איין סקווערער חסידה

ט זי אויך געגלייבט,ָנהייב האָז בַײם אַא

ט זי זיךָבער מיט דער צַײט האָא

ט מען איןָרן האָיאַראַ. „פֿא32רעכנטַבא

רַײןַ איז א34 דיבוקַז אַגט, אָ געזא33יׂשראל

כטַ פֿרוי און איר געמאַ פֿון א35אינעם גוף

טָ הא37. צום סוף36נס קולַ מאַרעדן מיט א

ַז די פֿרוי איז בלויז אַ, א38רויסגעוויזןַזיך א

40ס איז מסּתמאָקטריסע. דאַ א39יׂשראלדיקע

ך.“ַן ענלעכע זאַא

 -2 בַײ די סקווערער חסידים1 נסַא
רּפַ רעדנדיקער קאַא

1. nes miracle ; pl. nisim 2 נסים. … khsidim
groupe hassidique originaire de Skver
(Ukraine)/Hasidic group originating from
Skver (Ukraine) 3. khoydesh mois/month
4. New Square : ville dans l’Etat de New
York fondée par ce groupe/town in upstate
New York founded by these Hasidim
5. neshome âme/soul 6. moyshe-yehude
7. mishehu 8. nisgalgl … s’est réincarné/
was reincarnated 9. tikn salut/salvation
10. lekoved en l’honneur de/in honor of
11. shabes shabbat 12. zoykhe … méritera
de/will earn the right to 13. gan-eydn pa-
radis/Paradise 14. aponem apparemment/
apparently 15. zalmen 16. zalmen-moyshe
17. loshn-koydesh langue sacrée (hébreu)/
holy tongue (Hebrew) 18. tsekhushter
troublé/bewildered 19. alpi-toes accidentel-
lement/by accident 20. sfeykes doutes/
doubts 21. emes vérité/truth 22. lemoshl
par exemple/for example 23. mishpokhe
famille/family 24. perdu sa tête/out of his
mind 25. horav meyer le rabbin/Rabbi
Meyer … 26. … -yeshive école de jeunes
filles/girls’ school 27. kabole Cabale/
Cabbala 28. … megulgl se réincarnent/are
reincarnated 29. kolerley toutes sortes/all
kinds of 30. bifrat spécialement/especially
31. khside femme hassidique/hasidic
woman ; fém. de/of חסיד khosed 32. a changé
d'avis/changed her mind 33. yisroel Israël
34. dibek esprit d'un mort qui entre dans
un être vivant/soul of a dead person that
enters the body of a living one 35. guf corps/
body 36. kol voix/voice 37. … sof finale-
ment/in the end 38. il s'est avéré/it turned
out 39. yisroeldike israélienne/Israeli
40. mistome probablement/probably.

ם אינעם שטעטלָ חסידישער פֿישקראַאין א

רק)ָיא–סקווער (ניו–נַײ

ב

מען : ...........................................ָנא

דרעס0: .....................................................................................ַא

.....................................................................................................

ּפרַײזן0:–נעמענטָבאַא

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 0ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט0:

ַרלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 0ָ: איין יא2סטָּפא–ים

ַרלאָ 97 דא—ר 0ָ: איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער0: ...........................................–רטעַקא–קרעדיט

טע0: ...........................................ַדא–4נגַאויסגא

דרעס0:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
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faivus@Yiddish.Forward.comדרעס0: ַא–5סטָבליצּפא
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/
airmail 4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א
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[סוף פֿון זַײט 9]

דישעִס ייָניפֿיצירט דאָעמע. ער ּפערסאָדער ּפא

. דער ׂשטן39 איז די ּתורה38לק און זַײן ּכלהָפֿא

ּפָכט אַן“ און לאַמא–פֿלָנטאַ „ּפאַדלען אִרופֿט יי

[סוף פֿון זַײט 10]

. דער רוסישער26מלחמה–ערשטער וועלט

 סךַרַײן אַנעמט אדיבוק נוסח פֿון דעם 

, דער28 לעגענדעס און מעׂשיות27חסידישע

בן דיָל האָ. צומא30 וועגן דעם בעש"ט29עיקר

 צו דעם31ּפן שַײכותַ קנאַזיקע דיגרעסיעס אָדא

 די33רשווערןַ און פֿא32המעׂשה–סיּפור

לייןַזוי אַסקי א—נַט אָ ּפנים האַנדלונג. אַהא

ַזַײטיקט אַט ער באָגעפֿילט, ווַײל שּפעטער הא

בןָרקירצונגען האַזיקע פֿאָסך פֿון זיי. די דא

מיש אוןַכט זַײן ווערק מער דינאַגעמא

טיש.ַמאַדרא

 ווַײזטדיבוק דער רוסישער נוסח פֿון דעם 

—ַנר אַ, ווי שווער עס איז געווען פֿא34בפֿירוש

סיקע רוסישע ווערטערַסקין צו געפֿינען ּפא

ליסטישע אוןַבאַר קאַאון אויסדרוקן פֿא

ל זַײנען זַײנעָ. צו מא35גריפֿןַחסידישע בא

רשטענדלעךַ ניט פֿא36איבערזעצונגען ּפשוט

ל קלינגען זייָדישן טעקסט, צו מאִן דעם ייָא

דישן אויער, ווַײל דערִ ייַר אַצו פֿרעמד פֿא

 אין37אוצר–רטָנצער „גַײסטלעכער“ וואַגא

מט פֿוןַך שטאַדער רוסישער שּפרא

קריסטנטום.

ַרר פֿאָבלעם ניט נאָ ּפראַפֿן אַט געשאָס האָדא

רישערַר דער צאַר אויך פֿאָדעם מחבר, נא

ן דריזעןָראַר באָצענזור. דער רוסישער צענזא

ן אויפֿגעקלערטער און פֿרַײנדלעכערַ(א

ּפרוף)ָסקיס אייגענעם א–נַמענטש, לויט א

 צוליב38לט געבן זַײן הכשרָט ניט געוואָהא

 טרַײבט דעם39דער סצענע, וו4 דער רבי

ָטד האָזיקער עּפיזאָרויס. דער דאַדיבוק א

26. milkhome guerre/war 27. khsidishe
hassidiques/hasidic 28. mayses histoires/
stories  29. … iker surtout/mainly
30. besht acronyme de/acronym of יׂשראל

-yisroel bal shemtov fonda בעל שם טובֿ 
teur du hassidisme/founder of Hasidism
31. … shaykhes peu de rapport/little to do
with 32. siper-hamayse intrigue/plot
33. alourdissent/weigh down
34. befeyresh clairement/clearly 35. con-
cepts 36. poshet simplement/simply 37. …-
oytser vocabulaire/vocabulary
38. hekhsher autorisation/authorization
39. rebe maître hassidique/hasidic rabbi
40. sheydim démons/devils 41. possédés/
possessed 42. sofkl-sof finalement/finally
43. pshore compromis/compromise 44. …
baytam parfum de grec ancien/flavor of
ancient Greek 45. zeykher trace.

ן דערָר אָנט דעם צענזאָדערמא

נגעלישער מעׂשה, אין וועלכער יעזוסַעווא

41זעסענעַ פֿון בא40רויס שדיםַטרַײבט א

ַט מען געפֿונען אָ הא42סוף–ּכל–מענטשן. סוף

רטָס וואָט געביטן דאָסקי הא—נ0ַ: א43ּפשרה

ט געקלונגען צו קריסטלעך,ָס האָ„גַײסט“, ווא

ט צוגעגעבן דערָס האָטן“, וואָאויף „שא

.44גריכישן בַײטעם–לטַן אַנצער מעׂשה אַגא

דישן נוסח איז קייןִרשטייט זיך, אין דעם ייַפֿא

רבליבן.ַ דערפֿון ניט פֿא45זכר

דיבוקר איז דער ָר יאָאין די לעצטע ּפא

נד. דיַּפולער אין רוסלאָרן ּפאָווידער געווא

זונדער געלויבטַט באָקריטיק הא–טערַטעא

אויף דער מוזיק פֿוןלאה לעט ַדעם בא

רד בערנשטיין, אויפֿגעפֿירט איןַנאָלעא

סקווע. […]ָמא

פֿון אים0: „צו פֿיל ליגסטו אונטערן ווַײבס

רויס פֿוןַפֿל“, און שּפעטער0: „קריך אָנטאַּפא

לָפֿל0!“. ביידע מאָנטאַאונטערן ווַײבס ּפא

פֿל“ָנטאַרט „ּפאָס וואָרטן דאָמט זיך דאַגרא

פֿל“.ָפֿיסטא’מיט „מ

40רגסַאון אין אליעזר שטיינבא

 איז דער העלד42שלומיאל 41משל

ַ פֿון א43ַסּפצאָ(שלומיאל) דער א

ַפֿל און אויך אָנטאַּפא

44 ּתמיד—ן ַמא–פֿלָנטאַּפא

ּפ.ָטרעט מען אים אויפֿן קא

בערָניצט אַרג באַשטיינבא

–פֿלָנטאַרט „ּפאָס וואָנישט דא

העלד“, ווי–פֿלָנטאַר „ּפאָן“ נאַמא

ס עסָאין דַײטש, צוליב דעם ווא

רטָמען מיט דעם וואַרף זיך גראַדא

סַּפצאָנטלויפֿט דער אַ א45„וועלט“. לסוף

רויס פֿון אונטערַשלומיאל, ער דרייט זיך א

טָליין, אַבער לייענט אָפֿל און… אָנטאַדעם ּפא

איז דער סוף פֿון דעם משל :

און געדרייט, געדרייט

קע אויסגעדרייט0!ַאון זיך טא

ס0? אומזיסט0!ָך וואָס0? נאָבער וואָא

רַײן איןַפֿל און אָנטאַאויסגעדרייט זיך פֿון ּפא

מיסט0!

38. kale sa promise/his betrothed
39. toyre Torah 40. eliezer … de/by
Eliezer Shteynbarg (1880-1932)
41. moshl fable ; plur. משלים mesholim.
42. shlumiel  : בֿיבֿ, 1956,ַא–נד 2, ּתלַ, באמשליםאין

.43 זַײטן 124-123 talon/heel 44. tomed tout
le temps/all the time 45. lesof à la fin/in
the end.
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בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
,ַליאַטאַרי, נאַלדע, זשיל, יצחק, מאָגא
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