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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

דורַריזער טרובאַבער : ּפאָק גראַזשא

– יוצאַ ּפערזענלעכקייט, א6ן אויסנעמיקעַבער איז געווען אָק גראַזשא

ס שרַײבט לידער אויףָעט וואָ יונגער ּפאַ א— 8 אין זַײן דור7הּכלל–מן

 לידער ! נישט וועגן שטעטל און בולבעס אוןַר אַס פֿאָדיש, און וואִיי

ן צי פֿרומעָּפאַל קאַר וועגן ּפערעסטרויקע, אָמעס, נאַדישע מאִיי

9נגעשריבן ווערטער און מוזיק צו צענדליקערָט אָ„ביטניקס“. ער הא

ליטישע לידער,ָריסטישע און ּפאָלידער, הומא–ליבעלידער, קינדער

.10ּפ“ ביז חסידישע ניגוניםַפֿון „רא

 לעבן אין מוזיקַא

מעַמא–טעַריז אין 1951. זַײנע טאַרן אין ּפאָער איז געבוירן געווא

.11ך דער מלחמהָנקרַײך פֿון ּפוילן נאַנגעקומען קיין פֿראָזַײנען א

סָטע, וואַנצייזיש. דער טאַדיש און פֿראִצווישן זיך פֿלעגן זיי רעדן יי

רבעט און דערַ שנַײדער, פֿלעגט זינגען בַײ דער אַאיז געווען א

דישעִ שטוב פֿול מיט ייַקסן אין אַק איז אויפֿגעוואַקליינער זשא

ט צו זינגען אוןַט ער ליב געהאָן האָלידער. פֿון קינדווַײז א

דישע קינדער איןִ סך ייַ. ווי בַײ א13ן עולםַר אַ פֿא12רויסצוטרעטןַא

דיש נישט געוועןִ צו יי14ונגִציַך דער מלחמה איז זַײן באָנקרַײך נאַפֿרא

ך, פֿוןַ היימישע שּפראַ. פֿון איין זַײט איז עס געווען א15קיין ּפשוטע

.17, פֿון די אומגעקומענע16ך פֿונעם חורבןַ די שּפרא—נדערער ַדער א

ט ערָנעלע לידער, האָדיציאַדיש, צו ערשט טראִזינגען אויף יי

ט זיךָרן. אין יענער צַײט האָ זיבעציקער יא18נגעהויבן סוףָא

דישער קולטור. אין דיִדיש און ייִ נַײער אינטערעס אין ייַנטוויקלט אַא

–דישע מוזיקִ אין יי19טייליקןַבער גענומען זיך באָט גראָרן 1980 האָיא

קענטַט זיך באָנד. ער האַנקרַײך און אין אויסלאַלן אין פֿראַפֿעסטיווא

ט אויףָס האָ, ווא20רביָזינגערין ׂשרה גא–דישִרימטער ייַמיט דער בא

ט רעגיסטרירט עטלעכע לידערָ. ער הא21 גרויסע השּפעהַט אַאים געהא

“,ָווע“ און „די שטימען פֿון געטאַלדענע ּפאָ „די גא22שמעסַאויף די טא

דישִ יי23חוץַדישע לידער“. אִנדערע ייַשמע „אַן אייגענע טאַווי אויך א

ָסך וואַ שּפראַנצייזיש פֿלעגט ער אויך זינגען אויף רוסיש, אַאון פֿרא

.24ט שטודירט און געלערנטָער הא

.25רווַײלונגַ מין פֿאַנגעהויבן צו שרַײבן ווי אָט ער אָדישע לידער האִיי

27:6 טיפֿערעַ איז א26ז די סיבהַנען אַרשטאַט ער פֿאָר שּפעטער האָנא

 דעם28רפֿןַּפוואָדישן ליד, אִדיציע פֿונעם ייַווַײטער צו פֿירן די טרא

טן פֿונעם חורבן.ָליזם און דערווַײטערן דעם שאַסענטימענטא

ר אוןָ מיט זייער פֿרישקייט, הומא29בערס לידער דערשטוינעןָגרא

זשן. זַײןַציעס פֿון ווערטער און אימאַציאָסאַ א30רטעַאומדערווא

1. khadoshim mois/months 2. aveyde perte/loss 3. mekhaber auteur/author 4. publication 5. Tshiriboym, Bibliothèque Medem, 2006
6. exceptionnel/exceptional 7. yoytse-minakla'l cas particulier/exception 8. dor génération 9. dizaines de/lots of (lit. "tens" of)
10. khsi'dishe nigunim mélodies hassidiques/Hasidic melodies 11. milkhome guerre/war 12. se produire/perform 13. oylem public/
audience 14. rapport/relationship 15. po'shete simple 16. khurbm Shoah 17. ceux qui ont péri/the dead 18. sof fin/end 19. partici-
per/take part 20. Sarah Gorby 21. hasphoe influence 22. cassettes 23. akhu'ts à part/aside from 24. enseigné/taught 25. sorte d'amu-
sement/a kind of amusement 26. sibe raison/reason 27. plus profond/deeper 28. rejeter/reject 29. surprennent/surprise 30. inattendus/
unexpected

[סוף זַײט 2]

ַוועלט געליטן א–דישִט די ייָ צוריק הא1ר חדשיםָ ּפאַמיט א
בער, דערָק גראַרבן זשאָ : ס‘איז געשטא2בֿדהַגרויסע א

דישע לידער. צוםִ פֿון יי3ריזער זינגער און מחברַליבטער ּפאַבא
 פֿון זַײן4ס דערשַײנעןָט ער נישט דערלעבט דאָדויערן האַבא

–רויסגעגעבן אין יוני פֿון דער מעדעםַ, א5טשיריבויםבוך 
טעק.ָביבליא

 © D. R.
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2 לץַר אַ פֿא1 ציטערַא

בערָק גראַפֿון זשא

3רויפֿגיין אויף דער בינעַאיך וועל א

4וו8סטער זוי'רער מינעַמיט מַײן בא

רטן נעמען דרייען,ָאון וועל זיך דא

 עּפעס דערפֿרייען.5ץַיאַ ּפאַס'מוז א

ר איר וועט קוקן אויף דער מינעָנא

רטן אויף דער בינעָ דא6ס גרויערטָווא

ּפ6!ָּפ, אָּפ, אָאון איר וועט שרַײען6: „א

.7ּפ6!“ָן עול פֿון קאַּפ אָראַא

8ּפָ טראַצל אַיאַ ּפאַצי קען א

ּפ6?ָרן צאַ פֿא9ען דעם עולםִצי

10 שינויַן אָר בלַײבן אָער וועט נא

12 און ׂשינאה11לטן ּכעסַהאַר באָאון גא

13און דרייען וועט מיט דער נשמה

,15 גומעַזאַ, א14 רַײפֿלַזאַמיט א

און איר וועט וויינען מיט דעם וויינער

רטן איין און איינער,ָס גרויערט דאָווא

 גוט און שיין16איר וועט זיך ווַײלן

 שטיין6!“ַרץ אַּפ פֿון האָראַ„א

ּפָ טראַצל אַיאַ ּפאַווי ס'קען א

ּפ6!ָרויפֿלייגן אויף אַײך זַײן קאַא

17ס און שיּכורַך בלַײבן בלאָער וועט נא

18און איר וועט רַײסן פֿון אים שטיקער

רפֿן וועט איר אויף אים שטיינער,ַאון ווא

רניט, ער איז קיינער.ָווַײל ער איז גא

20 און מיט קינאה19און מיט רחמנות

כן פֿון זַײן מינעַוועט איר שוין לא

ר איר ציטערן פֿון שרעק6!ַאון פֿא

6?“21 דער צוועקָך איז דאָס נאָ„ווא

1. frisson/tremble 2. lets clown
3. scène/stage 4. mine renfrognée/sour
expression 5. clown 6. פֿן פֿונעםַווערב געשא

דיעקטיוו „גרוי“ַא  7. … ol … libéré d’un
fardeau/freed from a burden ; référence
à la chanson de M. Gebirtig/allusion to
M. Gebirtig’s song דרַײ טעכטערלעך :

8. nigaud/fool 9. oylem le public/audi-
ence 10. shine changement/change
11. kaas colère/anger 12. sine haine/ha-
tred 13. neshome âme/soul 14. cerceau/
hoop 15. (en) caoutchouc/(made of) rub-
ber  16. s'amuser/have fun 17. shiker
ivre/drunk 18. mettre en pièces/tear him
apart 19. rakhmones pitié/pity 20. kine
jalousie/jealousy 21. but, utilité/purpose,
use.

ָט. ער הא45רבעט, הַײנט“ַא–דישִ„בַײ דער יי

דישִט „צו ייַ רעפֿעראַלטן אַרטן געהאָדא

דורכן ליד“, וו8 ער רעדט וועגן איבערגעבן

שרַײבט זַײןַדיש אין אונדזער צַײט. ער באִיי

ָסצעס און דאָּפרא–פֿונגַאייגענעם שא

רגעניגן (און אויך די שוועריקייטן) פֿוןַפֿא

דישןִ אויפֿן בוים פֿון יי46 נַײעם צווַײגַפֿן אַשא

ליד.

ריזערַט מען אין דעם ּפאָדעם 18טן יוני הא

ָס דא47ּפגעמערקטָצענטער פַֿײערלעך א–דישִיי

בן זיךָבערס בוך. עס האָדערשַײנען פֿון גרא

ענטע,ָטייליקט זַײנע פֿרַײנד און נאַדערבַײ בא

ס פֿלעגן מיט איםָ סך פֿון די וואַווי אויך א

ָסרן וואָנצערטן און אין די כאָזינגען אויף קא

נגעפֿירט.ָט מיט זיי אָער הא

ס איזָן“ (וואָּפאַל קאַ„א

געקומען פֿון רומעניע

ליע) זיצטַט פֿון איטאָנשטאַא

לון און „גריזשעטַ סאַאין א

. אין31ן“ָשן מיט מאַטא–המן

ַנדער ליד הערט מען אַן אַא

דַײטשישן שמועס–דישִיי

ַך „א—ציענט ַ ּפאַר פֿרויד און אָקטאָצווישן דא

קסט מירַ עס ווא32ס6?ָס איסט לאַ, אונד וואַיא

33 מבֿיןַקע אַבער איז טאָז6!“. גראָ נעווראַא

34טעמטעַכיקע שּפילערַײען, באַאויף פֿילשּפרא

נגען צווישן וועלטן און קולטורן. איןַאיבערגא

כן“,ַאיינעם פֿון זַײנע ערשטע לידער, „שּפרא

זינגט ער :

,35ן צו רוישןָכן הייבן אַדי שּפרא

 קריג :ַצווישן די ווערטער גייט א

 !36לשון–מעַנצייזיש, מאַרוסיש, פֿרא

 ?37 בריקַ ווי לייגט מען צווישן זיי א

שּפילער–כןַ שּפראַא

דישע אוןִ סך לידער מישט ער צונויף ייַאין א

, ווי צום בַײשּפיל אין38נצייזישע שורותַפֿרא

 :39ּפ זיך אויף“ַזַײן „רא

,40 קושַב איך איר אָגעגעבן הא

C’était plus doux qu’le dos d’une biche !41

ט זי מיר צוויי קלעּפ,ָגעגעבן הא

C’était plus dur qu’le dard d’une guêpe !42

 פֿונעם43בער שעּפןָציע פֿלעגט גראַאינסּפירא

גטעגלעכן לעבן, ווי אויך פֿון דיָטא

ָסדישע לידער. דאִנעלע ייָדיציאַטרא

ַר אַ ציטער פֿאַטישע ליד „אַטעמאָאויטא

רן וויָפֿן געוואַנטקעגן) איז געשאַ“ (זע א44לץ

מען אין די צַײטןָנאָרבעט וועגן ּפראַ היימאַא

–דישִנגען אויף ייַבער איז געגאָווען גרא

בערָלעקציעס6; גלַײכצַײטיק ניצט ער א

נטַקאַ באַטיוו פֿון געבירטיגס אָ מאַרטן אָדא

ליד „דרַײ טעכטערלעך“.

נטיילָבער אָק גראַט זשאָר 2000 האָאין יא

זיוםָלן סימּפאַנאָציאַן אינטערנאַגענומען אין א

[סוף פֿון זַײט 1]

31. … homen-tashn… grignote des homen-tashn au pavot/gnaws homen-tashn with
poppy seeds 32. Ach ja, und was ist los ? Qu'est-ce qui ne va pas ?/What is the matter?
33. meyvn expert 34. batamte savoureux/savory 35. faire du bruit/make noise 36. …
loshn Yiddish 37. pont/bridge 38. shures vers/lines 39. rapveille-toi (jeu de mots khap/
rap)/wake up (pun on khap and rap) 40. prononcer/pronounce kish 41. It was softer
than a doe's back 42. It was harder than a wasp's sting 43. tirer/draw 44. lets clown
45. voir actes du colloque/see proceedings of symposium La Culture yiddish aujourd'hui,
Bibliothèque Medem, 2004 46. branche/branch 47. célébré/marked.

ןַן, זשאַאויבן פֿון רעכטס צו לינקס : סילווי סיווא

וונטָלדגעוויכט און מישעל טויבער אויפֿן אָגא

רטַבער. אונטן : מאָק גראַלּכבֿוד זשא

.D. R ©זיער ָדערא
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ַ מוזיקער און אַלדגעוויכט איז אָן גאַזשא

ריערעַנגער קאַ. אין זַײן לא4דיריגענט–ָרכא

רשיידענעַרבעט מיט זייער פֿאַט ער געאָהא

דערנע אוןָסישע, מאַ קלא—נערס ַזשא

מוזיק,–ּפערעָלקסטימלעכע ווערק6: אָפֿא

ָבלאַקיס און ּפאַראָדאָזינגלידער פֿון טעא

 פֿון ּפיער5לידער“–דער „די מגילותָ, אַנערודא

ַווסקי. אָדאַלע צו די טעקסטן פֿון גראָשא

ט ערָג, האָגאַטישער ּפעדאַריזמאַכא

ָטנפֿירער און האָא–ָר סך כאַ א6אויסגעבילדט

7לע אינעם אויפֿבליָ וויכטיקע ראַגעשּפילט א

נקרַײך.ַרמוזיק אין פֿראָפֿון דער כא

ט אים געשטעלטָ האטעם–דישער טעםִדער יי

געס.ַר פֿראָ ּפאַא

 פֿונעם בוך און8 אויף דער הילעטעם6:–טעם

 שיינעםַקטל זעט מען אַמּפאָפֿונעם קא

רוםַס נעמט אָ גרויסע זון ווא6ַ: א9אויסגעניי

לירן, אַײערָרשיידענע קאַקליינע זונען אין פֿא

ז אירַגן אָ ווערק. צי קען מען זאַטנס אַטא

ס נייט מיטָ ווא— 10 מין העפֿטערַזַײט אויך א

 מין וויזיע פֿוןַז די הילע איז אַנגען, און אַקלא

ר6?ָ כאַא

רןַנק אַײך פֿאַ איך דאלדגעוויכט6:ָן גאַזשא

רגלַײכן מיך מיט מַײןַס פֿאָ דא—מּפלימענט ָקא

ַז א11טן דערפֿרייט מיך זייער. ס'איז אמתַטא

 סךַס צונויפֿפֿלעכטן אָב ליב דאָאיך הא

דיריגענט איז–ָר כאַ פֿון א12שטימען. די הנאה

ריסטן.ָצו זינגען דורך די מַײלער פֿון די כא

ל זיךָז יעדער איינער זאַב ליב אָאיך הא

 רַײכעַס גיט אָנצן. דאַ אין גא13אויסדריקן

ַ איז צו געפֿינען א14ניע. דער עיקרָרמאַהא

 און דער16 צווישן דעם יחיד15גלַײכגעוויכט

גרוּפע.

ַכט אַט דורכגעמאָ איר האטעם6:–טעם

ריזערַסישע אויסבילדונג אין דער ּפאַקלא

ָט, וו8 איר הא17ר מוזיקַלשול פֿאַרמאָנא

. צי18רן פֿידלַגן די ערשטע ּפרעמיע פֿאָגעקרא

רנומען מיטַלט פֿאָט איר זיך שוין דעמאָהא

דישער מוזיק6?ִיי

ב איך געהערטָדישע לידער האִ ייזש. ג. :

19בלויז אין דער היים. איך בין דורכגעדרונגען

מע פֿלעגט זינגען.ַס מַײן מאָמיט די לידער ווא

ריזערַרן געזונגען אינעם ּפאָנגע יאַט לאָזי הא

ר,ָג, צו 94 יאָ. ביזן הַײנטיקן טא20ָרלקסכאָפֿא

 שיינע שטימע6!ַלץ אַך אָט זי נאָהא

ריבער פֿון פֿידלַ ווי זַײט איר אטעם6:–טעם

נג6?ַרגעזאָאויף כא

 איז פֿידל געווען21ך דער מלחמהָ נאזש. ג.6:

 בעסער—מיטל –מַײן בעסטער אויסדרוק

בָר איך האָך. נאַ ווי די שּפרא22פֿילוַא

רעמער היים און אין יענערָן אַמט פֿון אַגעשטא

כןַל ניט געקענט מאָלט איך קיין מאָצַײט ווא

מוזיקער. בין–נצערטָ קאַריערע ווי אַקיין קא

ב איךָבער האָלד אַ לערער. באַרן אָאיך געווא

ס לערנען מוזיק אין דיָז דאַנען אַרשטאַפֿא

ב איךָר עליטיסטיש. האָשולן איז גא

ס איזָנג, וואַרגעזאָאויסגעקליבן כא

ר יעדןַ פֿא23טיש און צוגענגלעךַקראָדעמא

איינעם.

סָס ערשטע ליד וואָס איז דאָ וואטעם6:–טעם

ניזירט6?ָרמאַט האָאיר הא

ס איז געווען די מוזיק פֿונעם פֿילםָ דאזש. ג.6:

 ניט געווען25. ס'איז אפֿשר24כט און נעּפלַנא

ַרר ס'איז געווען פֿאָ, נא26מע ערשטעַס סאָדא

27גןָט צוגעטראָס האָס וויכטיקסטע. דאָמיר דא

ניע.ַנג אין ברעטאַרגעזאָצום אויפֿבלי פֿון כא

בן עס געזונגען מיט דרַײ הונדערטָמיר הא

 גרויסןַריסטן אין 1965 אין ברעסט, אין אָכא

ס'איז געווען ל.ַרטזאָ סּפא28קטןַנגעּפאָא

 סךַ א—מענט ָ מא30 רירנדיקערַ א29באמת

בן געוויינט.ָמענטשן הא

רבעט איבער לידערַט געאָ איר האטעם6:–טעם

ניע,ַ ברעטא—רשיידענע ערטער ַפֿון פֿא

לעַ אין זיי א—נד… ַנד, רוסלאַטשילי, גריכנלא

לק, אידענטיטעט, שווערעָרעדט זיך וועגן פֿא

רפֿטַ. צי דא31נדַפֿענונג, ווידערשטאָצַײטן, הא

זעלכע טעמעס אויף צוַ א32איר דווקא

אינסּפירירן אַײער מוזיק6?

לק,ָס פֿאָזינגען דאַרף באַדאַ איך באזש. ג.6:

 ווערק אין וועלכע די33ב נייטיקָאיך הא

 פֿון34ּפשּפיגלונגָן אַריסטן קענען געפֿינען אָכא

 און35זייער אייגן לעבן, מיט זייערע חלומות

ר מיר איז די מוזיק דיַפֿענונגען. פֿאָהא

רקןַרשטאַס קען פֿאָרעם וואָהעכסטע קונסטפֿא

.36ּכוח–דעם אינערלעכן לעבנס

דישע ליד6?ִס ייָרַײנגערעכנט דאַ אטעם6:–טעם

דישע ליד איזִס ייָ דא— 37וודאיַ, אָ יאזש. ג.6:

דורך דיַס איז אָ ווא38דעםָ רויטער פֿאַווי א

לקָס פֿאָלטן דאַט אויפֿגעהאָגעשיכטע און הא

לע זַײנע אומגליקן.ַ א39צו להכעיס

רןַנק פֿאַ שיינעם דאַ אטעם6:–טעם

לערנדיקן שמועס.ַבא

1לדגעוויכטָן גאַ פֿון זשאאויפֿן וועג

ָסטעק געפַֿײערט דאָביבליא–ט מען אין דער מעדעםָדעם 20סטן מַײ 2006 הא
ַןניזירט דורך זשאָרמאַדישע לידער האִמלונג ייַ זאַ, אאויפֿן וועגס בוך ָרויסגעבן דאַא

ָטס האָ, ווא2ן“ַאָזשאַ „איזאִָאט געזונגען דער טריָלדגעוויכט. עטלעכע פֿון זיי האָגא
, מיט לידער פֿונעם בוך.אויפֿן וועג 3קטלַמּפאָ קאַט רעגיסטרירט אַשוין געהא

1. Jean Golgevit 2. Isajoan 3. C.D. 4. chef de chœur/choral director 5. megiles… Le Chant des rouleaux de/by Pierre Cholley 6. formé/
trained 7. renouveau/flowering 8. couverture/cover 9. broderie/embroidery 10. brodeur/embroiderer 11. emes vrai/true 12. hanoe plaisir/
pleasure 13. s'exprime/express himself 14. … iker le principal/the main thing 15. équilibre/balance 16. yokhed individu/individual
17. École normale de musique, Paris 18. violon/violin 19. imprégné/permeated 20. Chorale populaire juive de Paris/Jewish People's
Chorale, Paris 21. milkhome guerre/war 22. afile même/even 23. accessible 24. Nuit et Brouillard/Night and Fog de/by Alain Res-
nais, 1956 25. efsher peut-être/perhaps 26. le tout premier/the very first 27. a contribué/contributed 28. bondé/packed 29. beemes
vraiment/truly 30. émouvant/moving 31. résistance 32. dafke justement/just 33. il me faut/I need 34. reflet/reflection 35. khaloymes
rêves/dreams 36. …-koyekh force vitale/life force 37. avade bien sûr/of course 38. fil conducteur/continuous thread 39. tsulehakhes
en dépit de/in spite of.



4

ווָּפיערניקאַ ּפא1יוסף

רשע איןַרן אין 1899 אין וואָוו איז געבוירן געוואָּפיערניקאַיוסף ּפא

ַ ביסל אין אַ און א4, זיך געלערנט אין חדר3רעמער משּפחהָן אַא

ס לערנעןָזן דאָרלאַר געמוזט פֿאָר צו 15 יאָ, נא5זיעַרוסישער גימנא

ט ער אויףָ שיינע שטימע האַט אַט געהאָרבעטן. ווַײל ער האַאון גיין א

ָר. גאַטאָ סירא7 גרשון6רימטן חזןַ צַײט געזונגען אין שול בַײם באַא

גיע,ָלאָליסטישער אידעאַציאָרן צו דער סאָיונג איז ער צוגעצויגן געווא

 און אויפֿבויען9 חלוץַ צו ווערן א8ר אין דער זעלבער צַײט געחלומטָנא

 אין דער11 מיטגלידַרן אָ. איז ער געווא10יׂשראל– נַײ לעבן אין ארץַא

, און אין 1924 איז ער13ציון–וועגונג, ּפועליַ בא12לינקער ציוניסטישער

ן שווערעָט ער געטאָרטן האָיׂשראל. דא–רן אין ארץָוועקגעפֿאַקע אַטא

ַ קליינוו8קסיקער און אַ ער איז געווען א14טשָרבעט (כאַפֿיזישע א

ריש איז איםַ דערפֿון. ליטערא15ט געליטןָכער) און זַײן געזונט האַשווא

זוי פֿילַט אַט ער ניט געהאָדישיסט האִ ייַ ווי א—נגען שווער ַאויך געגא

וויזןַרט באָט פֿאָל זיך קענען דרוקן. ער האָערטער וו8 ער זא

 (געדרוקט אין 1927 ניטנדַאין זוניקן לא בוך לידער, ַרויסצוגעבן אַא

רשע). אין 1929 איז ער צוריקגעקומעןַר אין וואָיׂשראל נא–אין ארץ

יׂשראל,–וועק אין ארץַל אָ מאַך אָר, און נאָאין ּפוילן, געבליבן דרַײ יא

ר.ָוו8 ער איז שוין געבליבן ביז זַײן טויט אין עלטער פֿון 92 יא

יׂשראל–אין ארץ

ר דיַדיש און געקעמפֿט פֿאִנצע צַײט געשריבן אויף ייַט די גאָער הא

טיק איז געווען דערַך. זַײן טעמאַדישער שּפראִרעכט פֿון דער יי

—ס חלוצישע לעבן ָפֿטן און דאַנדשאַ אירע לא—יׂשראל – ארץ16עיקר

ט ער אויסגעדרוקט די לַײדן און דיָר אין דער זעלבער צַײט האָנא

19ונגעןִציַר געזען די שווערע באָט קלאָ. ער הא18 פֿונעם יחיד17עלנט

ַזאַ אין א20נטוישונגַצווישן מענטשן אין יׂשראל און מען פֿילט זַײן א

 (1933)21:6ליד ווי „מיט לענדער גלַײך“

—ס מען וויל ָגן וואָל מען זאָאון זא

נד מיט לענדער גלַײך,ַ לאַ ווערט אָדא

,22שּפיל–טןָנד מיט ליכט און שאַ לאַא

רעם און פֿון רַײך.ָנד פֿון אַ לאַא

23םַמַײן ברענענדיקער שטא

 סך געשריבן אויף דערַט ער אָ הא24רן פֿון דער מלחמהָאין די יא

מַײן ברענענדיקערס ביכל ָטיק, ווי צום בַײשּפיל דאַטעמא–25חורבן

ליקסַ נַײע ווערסיע פֿון ביאַן אָ. שוין אין 1941 שרַײבט ער אַםשטא

ליד „אונטער די גרינינקע ביימעלעך“ („אונטער די גרינינקע

…“), אונטערן טיטל27, שלמהלעך26ביימעלעך שּפילן זיך משהלעך

„אונטער די ּפוילישע ביימעלעך“ (אונטער די ּפוילישע גרינינקע

ביימעלעך שּפילן זיך מער נישט קיין משהלעך, שלמהלעך…“).

נד עסייעןַ באַט אויך געשריבן דערציילונגען, אָוו האָּפיערניקאַּפא

1. yoysef 2. mekhaber auteur/author 3. mishpokhe famille/family
4. kheyder école traditionnelle juive/traditional Jewish school 5. ly-
cée/secondary school 6. khazn chantre/cantor 7. gershn
8. gekholemt rêvé/dreamed 9. khaluts pionnier/pioneer
10. erets-yisroel terre d’Israël/Land of Israel 11. membre/member
12. tsienistisher sioniste/Zionist 13. poyle-tsien Sionistes tra-
vaillistes/Labor Zionists  14. bien que/although 15. souffert/suffered
16. ... iker surtout/mainly 17. solitude/loneliness 18. yokhed in-
dividu/individual 19. relations 20. déception/disappointment
21. comme d’autres pays/like other countries 22. jeu de lumière et
d’ombre/play of light and shadow 23. tronc, souche/stem, trunk,
origin 24. milkhome guerre/war 25. khurbm Shoah
26. moyshelekh 27. shloymelekh 28. ivrit hébreu moderne/
modern Hebrew 29. koved honneur/honor 30. solitaire/lonely.

1ל זַײןָזא

ווָּפיערניקאַפֿון יוסף ּפא

,2ז איך בוי אין דער לופֿט מַײנע שלעסערַל זַײן, אָזא

,ָנצן ניטאַט איז אין גאָז מַײן גאַל זַײן, אָזא

אין טרוים איז מיר העלער, אין טרוים איז מיר בעסער,

ָ. דער הימל איז בלויער פֿון בלא3אין חלום

,4נגעןַל צום ציל ניט דערלאָז כ'וועל קיין מאַל זַײן, אָזא

,5ז מַײן שיף וועט ניט קומען צום ברעגַל זַײן, אָזא

,7נגעןַבן דערגאָל האָ אין דעם, איך זא6מיר גייט ניט

 זוניקן וועג.ַנג אויף אַר אין גאָמיר גייט נא

1. soit !/so be it! 2. châteaux/castles sing. ָסשלא  3. kholem rêve/
dream 4. atteindre le but/reach the goal 5. rivage/shore 6. peu m’im-
porte/it matters not 7. avoir abouti/to have achieved.

(1958)ענטע ָהיימישע און נאט געקענט, ָס ער האָוועגן שרַײבער ווא

עט סערגיי יעסענין. ערָנד איבערזעצונגען פֿונעם רוסישן ּפאַ באַאון א

סָנגעשריבן די מוזיק צו עטלעכע פֿון זַײנע לידער, ווי דאָליין אַט אָהא

ל זַײן“.ָרימטע „זאַבא

.28ט מען איבערגעזעצט אויף עבֿריּתָפֿונגען האַ טייל פֿון זַײנע שאַא

נץ לעבן געבליבןַ גאַ, איז ער א29ּפגעבן ּכבֿודָלע פֿלעגן אים אַטש אָכא

זיקן טרויער שּפירט מען איןָ מענטש און דעם דא30מערַן איינזאַר אָגא

עזיע.ָזַײן ּפא

וו,ָּפיערניקאַיוסף פא

„מַײן ברענענדיקער

בֿיבֿ,ַא–ם“, ּתלַשטא

ליין“,ַג „אַרלאַפֿא

.1945

פֿט און מעָס מע זינגט זיי אָזעלכע לידער וואַן אַראַאיז פֿא’ס
2בער וועגן דעם מחברָגיעס אָלאָנטאַלע אַגעפֿינט זיי אין א

ל זַײן“ פֿון יוסףָ ליד איז „זאַזאַווייס מען זייער ווייניק. א
וו.ָּפיערניקאַּפא
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גט6:ָבן אַײך געזאָדיש ? מענטשן האִנגעהויבן זיך צו לערנען ייָ א1ט ערשטָאיר געדענקט ווען איר הא

ט נישט קיין סטרוקטור.ָטיק, עס האַמאַט נישט קיין גראָך, עס האַ שּפרא2דיש איז נישט קיין אמתעִיי

. הייבט5ווערטער–מישע זידלָ קא4 סךַ און א3לטע וויצןַר שיינע לידער, עטלעכע אָ ּפאַר אָדיש איז נאִיי

ָדיש איז יא6ִ! יי7טעָלץ בלאַס איז אָז דאַרשטייט מען אַ פֿא6לָ מאַ וויי וויי ! מיט א—ן צו לערנען ָמען א

 און— 9, ּכללים8ר, אויסלייגַבולאַקאָטיק, וואַמאַכן, גראַלע שּפראַט, ווי אָך. עס האַן אמתע שּפראַא

נטיווןַדיעקטיוון צו דעקלינירן, סובסטאַניוגירן, אָ ווערבן צו קאָ פֿון די ּכללים ! ס'איז דא10מעןַאויסנא

15נווערבןָ, און… און… ּפרעפֿיקסן און קא14 סדר13שטימטןַ באַבן אָס האָ ווא12צןַ, זא11מיט דרַײ מינים

לטן,ַ צווישן אויפֿהא18ס איז דער אונטערשיידָ ווא17ָ. טא16ָּפ קאַרדרייען אַס קענען גוט פֿאָווא

6?19לטןַלטן און אונטערהאַלטן, איבערהאַרהאַלטן, פֿאַאויסהא

פֿישעַגראָרטאָנצייזיש, קיין אַט נישט קיין 36 צַײטן ווי פֿראָדיש האִז ייַדי גוטע נַײעס איז א

 ווי דַײטש און קיין20מעטער די לענגָציעס ווי ענגליש, קיין ווערטער איין קילאַמּפליקאָקא

ַּפן אַ, כא22 מעׂשהַר לערנען קען מען דערציילן אָר יאָ ּפאַך אָ ווי כינעזיש. נא21לישע טענערַמוזיקא

ל זי קענען.ָ מען זא25ַיס ס'איז ּכדאָטור וואַ רַײכער ליטעראַ א24נהייבן צו געניסן פֿוןָ און א23וויץ

… ביז מע וועט27 איז6: זיך לערנען… און ווַײטער לערנען26ן6? די איינציקע עצהָס קען מען טאָ וואָטא

.28זיך אויסלערנען

6!30 בעזעםַט וויל, שיסט אָז גאַ א—6? 29ס ווערטלָגט דאָווי זא

1. à peine/first 2. e'mese véritable/real 3. blagues/jokes 4. … sakh beaucoup de/lots of 5. jurons/curses 6. soudain/all at once 7. foutaise/
nonsense 8. orthographe/spelling 9. klolim règles/rules, sing. ּכלל klal 10. exceptions 11. minim genres/genders 12. phrases/sentences
13. établi/determined 14. seyder ordre/order 15. co-verbes (préfixes détachables)/coverbs (detachable prefixes) 16. faire perdre la boule/
scramble one’s brains 17. alors/so 18. différence 19. respectivement : maintenir, supporter, retenir, surmonter, soutenir/respectively: maintain,
endure, detain, live through, support 20. de long/long 21. tons/tones sing. ן6ָדער טא  22. mayse histoire/story 23. piger une blague/get a joke
24. apprécier/enjoy 25. … keda'y cela vaut la peine/it’s worthwhile 26. eytse conseil/advice 27. continuer à/continue to 28. tout ap-
prendre/learn everything 29. dicton/saying 30. Si Dieu veut, un balai fait feu !/If God wills it, a broom can shoot!

ס איז געוועןָלעקציע ווא–דישִ ייַל בין איך געווען אויף אָ מאַא

ַן אָטיק און נַײע ווערטער אַמאַזונדערש שווער6: פֿול מיט גראַבא

,2ּפ פֿול מיט ּכלליםָ קאַפֿן מיט אָב זיך געלייגט שלאָל6! כ'האָצא

ט זיךָוויזמען. האַזמען און סלאִציעס, העברעיַציעס, דעקלינאַניוגאָקא

ג. איןָס איך געדענק אים ביז הַײנט צו טאָ חלום וואַזאַ א3מיר געחלומט

 איך— קלוגע ַ שיינע און אַדיש, אִ רעדע אויף ייַלט איך אַחלום הא

 און איך זוך ניט די ווערטער.5ך ניט קיין גרַײזןַ ניט, איך מא4מלַשטא

 אין מיטן חלום וו8נדער6פֿילוַז אַזוי שנעל, אַזוי גרינג, אַן אָזיי קומען א

ב איך זיךָרגן האָזוי שיין. אויף מאַז איך קען רעדן אַאיך זיך א

רשוו8נדן מיט דערַר די ווערטער זַײנען פֿאָנט דעם חלום, נאָדערמא

ר יוסףַנק פֿאַ גרויסן דאַנגעשריבן (מיט אָב איך אָכט. האַנא

ס ווַײטערדיקעָל) דאַריגינאָר פֿונעם אָ, דער אויטא7ווָּפיערניקאַּפא

ליד6:

1. kholem rêve/dream 2. klolim règles/rules 3. …gekholemt j’ai rêvé/I dreamed 4. balbutie/stammer 5. erreurs/mistakes 6. afile même/
even 7. yoysef… Joseph Papiernikov 8. minim genres/genders 9. … yoytsres je m'emmêle les pinceaux/get all mixed up 10. je lutte/I
struggle 11. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 12. moyekh cerveau/brain 13. vite/fast 14. s’efforcer/make an effort 15. emes vérité/truth
16. …-loshn yiddish (lit. langue maternelle/mother tongue).

ל זַײןָזא
,9רבַײט איך די יוצרותַ פֿא8ז מיט מיניםַל זַײן אָזא

נווערבן קומען ניט גרינג,ָז די קאַל זַײן אָזא

אין טרוים רעד איך בעסער, אין טרוים שרַײב איך שענער,

ר איך זינג.ָאין חלום איז נישט ווי איך רעד, נא

ציע,ַ מיט דעקלינא10נגל זיךַז איך ראַל זַײן אָזא

רשווינדט,ַ פֿא12 פֿון מַײן מוח11קודש–נץ לשוןַאון גא

אין טרוים גייט עס גיכער, אין טרוים קומט עס שנעלער,

.13ר און געשווינדָדי ווערטער אין חלום קומען קלא

,14עןִמיַרקער באַמיר זיך נעמען און שטאָ לאָטא

ר צו זַײן,ָרף נאַזיך ּפר8וון אויסלערנען ווי עס דא

,15ן אמתַלד אין אַדער טרוים קען זיך בַײטן שוין בא

רַײן6!ַּפ מיר אָ וועט אין קא16לשון–מעַנץ מאַאון גא

                            ריוועלע

נהייבער !ָן אַשווער צו זַײן א

סטודענט–דישִ ייַפֿון א 1 חלוםַא

נהייבערָר אַ פֿא

גבא
הד
טחזו נמלכי
עס

צפ ק

דגבא
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 אין מַײ 2006רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

רויסַדיש רופֿן אִ אויף יי1שמעסַנַײע טא
 קרַײזן2קציע אין חסידישעַרעא

ט אונדזערָ, הא3ר 2006ַנואַנומער פֿונעם 13טן יא–רווערטסָפֿאאינעם 

ַאשמע, ַטאָ– נַײע ווידעאַשריבן אַ, באָנדענט, לייזער בורקאָרעסּפאָקא

 און מענדל5, יעקב4ֿנסיָס צוויי פֿרומע ברידער פֿון מאָ, וואגעשעפֿט

 דער ערשטער6 איז מסּתמא געשעפֿטַארויסגעגעבן. ַבן אָקירש, הא

8מט פֿון דער חרדישערַס שטאָדיש, וואִפֿילם אויף יי–ליוו8דָהא–7ּכמו

לָז דער פֿילם זאַ, א9מיטַבן זיך באָטש די ברידער האָבער כאָוועלט. א

ּפגעדרוקטָלד אַבן זיך באָ, הא10סט צו דער פֿרומער סבֿיבֿהַזַײן צוגעּפא

 און12דער איד צַײטונגען, 11רערַטמאַנסן אין די צוויי סאָנאַנימע אָנאַא

 קעגן דעם פֿילם.טַדער בלא

טַבלאר 2006) אינעם ַנואַ, (דעם 20סטן יא13אינעם נומער פֿון ּכ' טבֿת

ןָס הייבט זיך אָנס (זע אויבן), וואָנאַנצע זַײט דער אַ גאַרנעמט אַפֿא

 פֿון14 סּכנהַ „טַײערע אידן6! מיר זענען אין א—מיט די ווערטער 

 „מיר—“, און ווַײטער לייענט מען 15טער ח"ו [חס ושלום]ַאידישן טעא

מער וועלןָ! ווַײל טא מיטלען16רפֿסטעַקעמפֿן מיט די שאַס באָמוזן דא

טער ח"ו“. „עסַצינד שטיל זַײן וועלן מיר זיך דערזען אין טעאַמיר א

מעןָ, מיטן נאָווידעא–טערַ „אידישער“ טעאַרקויפֿט אַווערט פֿא

ָס“, ווא18 פֿון „חינוך און מידות17נשטעלָלשן אַ פֿאַ, מיט אגעשעפֿט

ן עפֿענונגַ, איז עס א19ּפסול–ס עס איז פֿול מיט טריפֿהָאויסער דעם ווא

1. cassettes 2. khsi'dishe hassidiques/Hasidic 3. .4  נומ' 53טעם–טעםזע  Monsey, communauté hassidique (état de New York)/Hasidic
community (upstate New York) 5. yankev 6. mistome sans doute/probably 7. kmoy pseudo- 8. khare'ydisher ultra-orthodoxe/strictly
orthodox 9. se sont efforcés/made an effort 10. svive milieu 11. de Satmar (courant hassidique)/Satmar (Hasidic group) 12. דִדער יי  (les
journaux hassidiques ne suivent pas les règles d’orthographe du YIVO/the Hasidic newspapers do not follow YIVO spelling) 13. kof
teyves le 20 tevet (la date selon le calendrier juif traditionnel)/20th Tevet (the date according to the traditional Jewish calendar)
14. sakone danger 15. khas vesholem que Dieu nous en garde !/God forbid! 16. les plus forts/sharpest 17. faux-semblant/false pretense
18. khinekh… mides éducation… vertus/education… virtues 19. treyf-posl idées interdites/forbidden notions 20. khurboynes dé-
sastres/disasters 21. maski'lishe ici éclairés, modernes/here enlightened, modern 22. sof fin/at the end of 23. keyneynore que le
mauvais œil en soit écarté/no evil eye 24. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 25. … rabonim Conseil de rabbins hassidiques/Council of
Hasidic rabbis 26. Williamsburg, quartier hassidique de Brooklyn/Hasidic district in Brooklyn 27. oser interdit/forbidden 28. de Skver
(courant hassidique)/Skver (Hasidic group) 29. khosid hassid/Hasid; plur. חסידים khsidim 30. oylem public 31. mashpie… influer/
affect 32. simen signe/sign 33. kehile communauté/community 34. efsher peut-être/perhaps.

טער, וועלכעַצום אידישן טעא

 אין אידישקייט אין די20כט גרויסע חורבונותַנגעמאָט אָהא

ּפט.“ […]ַרַײנגעכאַבן זיך אָ לענדער, וו8 זיי הא21מׂשּכילישע

ַ אדער אידרן אין דער צַײטונג ָּפגעדרוקט געוואָר איז אַ פֿעברוא22סוף

רדירונג פֿונעם חסידישןָקציע אויף דער נַײער רעקאַחסידישע רעא

דישִמלונג לידער אויף ייַ זאַ, א23הרע–קיין עיןזינגער ליּפא שמעלצער, 

–און–ָקדער ראָ א–רדירט מיט דזשעזָ, צום טייל רעקא24קודש–און לשון

נס איז אונטערגעשריבן פֿונעם […]ָנאַנזשירונגען. דער אַראַל אָרא

נס שרַײבטָנאַ. אינעם א26מסבורגַ אין וויליא25ט פֿון חסידישע רבניםַרא

שמע.ַ צו קויפֿן און זיך צוהערן צו דער טא27סורָז ס'איז אַמען א

רןָט זיך אין די לעצטע יאָ, הא29 חסיד28 סקווערערַליּפא שמעלצער, א

דישע לידער וועגן די חרדישעִריגינעלע ייָאויסגעצייכנט מיט זַײנע א

ָ–דיאַדישע ראִפֿט אויף ייָקרַײזן. […] [זַײן] מוזיק הערט מען א

זיקעָ. צי די דא30ליבט בַײם עולםַמען, און ער איז באַגראָּפרא

ריערע ווייסט מען דערווַײלַ אויף זַײן קא31קציע וועט משּפיע זַײןַרעא

דישִפֿונגען אויף ייַזוינע נַײע שאַז אַ א32 סימןַבער ס'איז אָנישט. […] א

, און33נצער קהילהַבַײ די חסידים ווערן נישט געשטיצט דורך דער גא

רגן.ָ שטערן דעם חסידישן קינסטלער פֿון מא34וועט אפֿשר

ַרלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 6ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן6: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר 6ָ: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 6ָ: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט6: 

נומער6: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע6: ...........................................ַדא–4נגַדרעס6: ..............................................................................     אויסגאַא

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

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס6: ַא–סטָבליצּפא

דרעס6:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
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–ווסקיָט די זשיטלאָר צוריק האָמיט צוויי יא

–דישִנדערע ייַ ריי אַציע, און אַפֿונדא

רק,ָיא–ציעס אין ניוַניזאַרגאָ א3וועלטלעכע

סָ דא5 פַֿײערלעכן אופֿןַ אויף א4ּפגעצייכנטַא

נטןַקאַר פֿון באָיא–הונדערטסטע געבוירן

 איטשע7טוער–דישִ און יי6ערִשרַײבער, דערצי

ן איזָרן אָלדבערג. פֿון זַײנע יונגע יאָגא

–ן אין עבֿודתָרַײנגעטאַלדבערג אָאיטשע גא

–דישִ לערער אין די ייַ, ווי א8דישִיי

דע און אין דיַנאַוועלטלעכע שולן אין קא

– פֿון לערן9טן, מחברַראייניקטע שטאַפֿא

ר פֿוןָגיעס און דירעקטאָלאָנטאַביכער און א

דישערִר ייַציע פֿאַפֿונדא–ווסקיָדער זשיטלא

רישע צַײטשריפֿטַונג. די ליטעראִדערצי

לדבערגָס איטשע גאָ, וואדישע קולטורִיי

ָטר, האָ שוין איבער דרַײסיק יא10קטירטַרעדא

ן ערנסטער טריבונע,ַ אין א11נדלטַרוואַער פֿא

נערקענטע שרַײבערָוו8 עס דרוקן זיך סַײ א

נטן. אין יעדן נומער פֿוןַלאַאון סַײ נַײע טא

 מיט12טןָרטראַל איז איטשע פֿאַדעם זשורנא

קטועלעַרן איבער אַמענטאָ קא13ּתוכיקע

1 צוויי—עסייען לדבערגס ָאיטשע גא

דע)ַנאַ, קאָנטאָראָוויטש (טאָ סימכא2פֿון ׂשמחה

פֿטלעכעַקולטורעלע און געזעלשא–דישִיי

רטיקלען אוןַפֿט אויך מיט אָ און א14ענינים

דישעִעסייען וועגן שרַײבער, ביכער און יי

ט די שריפֿטן זַײנעןָ טייל פֿון אַבלעמען. אָּפרא

ַרן אין אָמלט געוואַ אַײנגעזא15בשעּתו

– (ניועסייעןמען ָ בוך מיטן נא16רנעמיקַפֿא

רק, 1981).ָיא

רהונדערט שּפעטער,ָ פֿערטל יאַר, מיט אָהַײיא

נד פֿון איטשעַ נַײער באַרויס אַאיז א

 צוויי—עסייען ס בוך ָלדבערגס שריפֿטן, דאָגא

סָזוי ווי דאַס נַײע בוך, אָרק, 2006). דאָיא–(ניו

17השירים–ערדיקע, איז איין גרויסער שירִפֿרי

 און איר18דישן לשוןִצום יי

דיש איז דערִטור. […] ייַליטערא

ט פֿוןַנצענטראָוו8נדערלעכער קא

,19רונגַלקישער דערפֿאָאונדזער פֿא

לקישערָפֿט פֿון דער פֿאַנדשאַדי לא

. […]20נשמה

21טור איז, לויטַדישע ליטעראִדי יי

22לדבערג, דורכגענומעןָאיטשע גא

 און23דישע מידותִיי–לטַמיט די א

 און25, רחמים24הבֿהַווערטן פֿון א

פֿט צוםַהבֿה, ליבשאַ. די א26בטחון

, ווי27רטָלק, איז געּפאָאייגענעם פֿא

 און29, מיט מוסר28בַײ די נבֿיאים

רבעסערןַ צו פֿא31, ּכדי30פֿריידָשטרא

לקסלעבן6;ָס פֿאָרשענערן דאַאון פֿא

ַן אין א32רצלטָרוואַאון דער בטחון איז פֿא

 אויף דעם33ז ניט קוקנדיקַּפטימיזם, אָא

ן מען די וועלטָ, קא34הערשנדיקן רישעות

 צום גוטן.36רקערעוועןַ און פֿא35מתקן זַײן

דישערִרחמים איז „דער ניגון פֿון דער יי

וועגטַס באָד, וואָס עטישע ראָטור, דאַליטערא

גלייט זיַס באָטן, וואָלישער שאַראָזי, דער מא

…“. […]37ּכסדר

 ריי עסייען וועגן דיַך דעם] קומען אָ[נא

ס זַײנעןָסיקער, און די וואַ, די קלא38ראשונים

 די39שטעטיקןַס באָך זיי, וואָגעקומען נא

–נקען פֿון מחבר. מענדעלע מוכרַגעדא

ַטירע איז געווען אַ סא40ספֿרימס

 און היילנדיקע און אין דער41פֿרַײערישעַבא

 פֿון הויכער42 יצירהַזעלבער צַײט א

טָליטעט. מענדעלע האַרישער קוואַליטערא

ָסרומגערייניקט דאַאויך דערהויבן און א

 פֿון43פֿן דעם נוסחַלשון און געשא–לקסָפֿא

מינירט אין דערָס דאָליזם, וואַלירישן רעא

טור.ַדישער ליטעראִיי

ר, ווי מענדעלעסָ הומא44עליכמס–שלום

רויסגעברענגט דיַט אָטירע, […] האַסא

בער ניט דערפֿירטָדישן לעבן אִגיק פֿון ייַטרא

.46ּפהענטיקייטָדער אָ א45אושִצו קיין יי

 זַײנען47רשוינעןַעליכמס ּפא–רקערט, שלוםַפֿא

 מיט די48נגלען זיךַסיוו, זיי ראַניט ּפא

 פֿון זייער ביטערן לעבן און49נדןַאומשטא

פֿענונג אויף בעסערעָ די הא50גיבן ניט אויף

,51 בעסערער וועלט. אויך ּפרץַצַײטן און א

דערנער שרַײבער פֿון דיָממיינסטן מאַדער א

טורַז ליטעראַלטן, אַט געהאָסיקער, האַקלא

ס לעבן פֿוןָּפשּפיגלען דאָרף ניט בלויז אַדא

טָ. ּפרץ הא52לטןַר עס העלפֿן געשטאָלק, נאָפֿא

ןַבער מיט אָ, אָרויסצוגיין פֿון געטאַגערופֿן א

דישן וועג צוםִ, אויפֿן יי53אייגן ּפנים

לן, ווַײל „יעדע שעפֿערישקייט,ַאוניווערסא

 טיף54ל, ווערט במילאַנאָציאַס איז טיף נאָווא

ל“. […]ַאוניווערסא

נדערע שרַײבער געפֿינט אויס דערַאויך בַײ א

דישן רחמיםִ פֿון יי55מחבר די גרונטשטריכן

ָסנגערן, וואַזוי בַײ מאַאון בטחון. א

 טרויער צו57 דורך געלַײטערטן56שטרעבט

פֿענונג פֿוןָער האָדערגיין צו דער בלא

1. Essais - II/Essays - II (N.Y. 2006, 6דישע קולטורִיי ) 2. simkhe 3. laïques/secular 4. marqué/marked 5. … oyfn d’une manière solennelle/
in solemn fashion 6. éducateur/educator 7. militant/activist 8. avoydes… activités autour du yiddish/work in favor of Yiddish
9. mekhaber auteur/author 10. est rédacteur en chef/is editor-in-chief 11. transformé/transformed 12. représenté/represented 13. to'khike
de fond/substantial 14. … inyonim sujets de société/social issues 15. beshayte à l’époque/at that time 16. volumineux/thick
17. shir(h)ashirim Cantique des Cantiques/Song of Songs 18. loshn langue/language 19. expérience 20. neshome âme/soul 21. se-
lon/according to 22. imprégné/permeated 23. mides qualités/virtues 24. a'ave amour/love 25. rakhmim miséricorde/mercy 26. bitokhn
foi/faith 27. s’accompagne/is accompanied 28. neviim prophètes/prophets 29. muser morale/moral lessons 30. réprimande/reproof
31. kede'y afin de/so that 32. enraciné/rooted 33. malgré/despite 34. rishes malveillance/malice 35. mesakn… améliorer/improve
36. orienter/turn 37. keseyder en permanence/constantly 38. reshoynim premiers/early (writers) 39. confirment/confirm 40. mendele
moykher-sforims de/of Mendele 41. libérateur/liberating 42. yetsire création 43. nusekh style 44. sholem aleykhems de/of Sholem
Aleykhem 45. yiesh désespoir/despair 46. impuissance/helplessness 47. personnages/characters 48. luttent/struggle 49. conditions 50. ne
renoncent pas/do not give up 51. perets 52. former/shape 53. ponem visage/face 54. bemeyle forcément/necessarily 55. traits princi-
paux/basic features 56. aspire/strives 57. sublimé/sublimated

[סוף זַײט 8]
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ל געזען אויף דערָ מאַב אָאיך הא
ם וועגן דערַגראָ ּפראַטעלעוויזיע א

טןַלדאָנער סאַמעריקאַ פֿון א2נדונגַלא
 דער צווייטער3נדיע בשעתַרמאָאין נא
ז ס‘איז שויןַ. איך ווייס א4מלחמה–וועלט

ר ּפונקטָניט פֿון די פֿרישסטע נַײעס, נא
ווילט זיך מיר איבערדערציילן דעם

ט...ָנעקדאַא

ט,ָמע הא

רשטייט זיך,ַפֿא

געוויזן און געהערט

 וועגן5עדותן– סך גבֿיתַא

גיקעָלע וואַ און ווי בַײ א—סירונגען ַדי ּפא

ַס אָ ווא7ל, ווערן די עדותָ מאַ פֿון א6ענינים

רף צוקומען צוַ מע דא— 9נגער… ד"הִ יי8ָריא

כןַבן איבערגעלעבט די זאָס האָמענטשן ווא

 ווער עס איז—רן, ווַײל ָר יונגע יאָאין גא

לט געווען פֿון די עלטערע איז הַײנטָדעמא

ָ.געוויינטלעך שוין נישטא

רשטייטַ פֿא— יונג מיידעלע דערציילט ַט אָהא

ָרזיך, אויך זי איז הַײנט מיט זעכציק יא

6: ווי זי איז10 רירנדיק מעׂשהלעַ א—עלטער 

1. mayse histoire/story 2. débarquement/landing 3. besha's pendant/during 4. milkhome
guerre/war 5. gvies-e'ydesn témoignages/testimonies 6. … inyonim sujets sérieux/
weighty matters 7. eydes témoins/witnesses 8. d’année en année/year by year 9. ס הייסטָדא

10. … ma'ysele histoire émouvante/moving story 11. …yam… village côtier/seaside vil-
lage 12. yaboshe terre ferme/mainland 13. s’est adressé/spoke 14. matone cadeau/gift
15. mouchoir brodé/embroidered handkerchief 16. … e'mesn en vérité/in fact 17. bien
plus tard/much later 18. sheliekh-mitsve personne en route pour accomplir une bonne
action et, de ce fait, supposée protégée contre tout danger/a person who sets out to do a
good deed is said to be protected from danger 19. besholem … arriver sain et sauf/
arrive safe and sound 20. protéger/protect 21. n’a pas osé/didn’t dare 22. poter … se
débarrasser/get rid of 23. occasion/opportunity 24. accomplir/take care of 25. khshad
soupçon/suspicion 26. mazl chance/luck 27. tari/ran out 28. probablement/probably
29. participants 30. afile même/even.

1דישע מעׂשהִ ייַא

פֿון שמעון נויבערג

ָסזוי בַײ סוצקעווערן, וואַ. און א58גאולה

 ליד געשריבן אין ווילנערַדערקלערט אין א

 זעטיק59 אין 61943: „אין לעצטן גורלָגעטא

רגן וועלן זיבן זונעןָז מאַמיך מיט גלויבן/א

 טרער“. […]ַאויפֿגיין אין א

ּפָזונדער אַלדבערג שטעלט זיך באָאיטשע גא

לןַנאָציאַ לענגערן עסיי אויף דעם נאַאין א

טור איןַדישער ליטעראִקטער פֿון דער ייַראַכא

רן פֿוןָ אין די דרַײסיקער יא60נדַרבאַפֿא–טןַרא

בן זיךָלט האָרהונדערט. שוין דעמאָריקן יאָפֿא

דישע שולן,ִציעס פֿון ייַנגעהויבן די ליקווידאָא

אינסטיטוציעס, ווי אויך– און לערן–קולטור

דישע שרַײבער און טוער. […]ִרעסטן פֿון ייַא

פֿןַבן] געשאָדישע שרַײבער [האִפֿירנדיקע יי

רן ווערק פֿון גרויסןָ יא61ט די מוראדיקעָאין א

בן אויף איין אופֿןָטַײט. זיי האַלן באַנאָציאַנא

ריעסָלעגאַ, א62נדערן, דורך רמזיםַן אַדער אָא

63רעטַלוזיעס זיך געסטאַרישע אָאון היסטא

רלירןַ ניט צו פֿא64פֿט מצליח געוועןָר אָאון גא

לק און זַײןָ מיטן פֿא65פֿעדעם–רבינדונגסַדי פֿא

. […]66עבֿר

 איז שיין צוויי—עסייען ס בוך ָדא

 און מיט67רטן אַײנבונדַרויסגעגעבן, אין האַא

רלַײכטערןַס פֿאָ, ווא68רגרעסערטע אותיותַפֿא

58. geule salut/salvation 59. goyrl destin/
fate 60. Union soviétique/Soviet Union
61. mo'yredike effayants/terrifying
62. remozim allusions, sing. רמז remez
63. ont tenté/tried 64. matsliekh... ont
réussi/succeeded 65. liens/links 66. over
passé/past 67. reliure/binding 68. oysyes
lettres/letters 69. riche contribution spiri-
tuelle/spiritual contribution 70. makhshove
pensée/thought 71. doyen/dean.

–ים–געווען לעבן בעקערַײ אין איר ברעג

קעגנגעקומען דערַ, ווען ס'איז איר א11דערפֿל

ָסר וואָ נאַט, אַלדאָנער סאַמעריקאַערשטער א

לערַנטינענטאָנגעקומענער אויף דער קאָא

, דערציילט13נדןָ, און זיך צו איר געווא12יבשה

ט אים מיטגעגעבן איןָמע האַז די מאַא

נצייזישַ פֿראַר אַ פֿא14 מּתנהַמעריקע אַא

רף איבערגעבן זַײענדיקַס ער דאָמיידל, ווא

… וויל ער די מּתנה אירָנד דאַשוין אין לא

ס קליינטשיקע ּפעקעלעָט זי דאָגעבן. הא

 געשטיקטַזאַאויפֿגעעפֿנט און געפֿונען א

ט דיָשנטיכל האַס טאָ און דא— 15שנטיכלַטא

ס הייסט,ָ דא—דערציילערין ביז הַײנט 

ט זי עסָ הא16אין דער אמתן

רַײן, ווַײלַגעגעבן אין מוזיי א

ָט, ווען זי הא17העט שּפעטער

ל דערציילט דיָס ערשטע מאָדא

רשטיין,ַט מען איר געגעבן צו פֿאָמעׂשה, הא

לן אויךָ זא—ך ַ רירנדיקע זאַז ס'איז אַא

נדערע זען און ווערן גערירט6!ַא

ב זיךָקע געווען גערירט6: איך האַבין איך טא

ָסמע, וואַרגעשטעלט די קלוגע מאָלד פֿאַבא

ַר אַכט דעם זון פֿאַט מיט דעם מיטל געמאָהא

…19ריבערַל בשלום אָ, ער זא18מיצווה–שליח

ן אים צוָט זי געקענט טאָס מער האָווא

רגעשטעלט דעםָב זיך פֿא6ָ? איך הא20שיצןַבא

21ט זיך ניט דערוועגטָס האָגעטרַײען זון ווא
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מעסַ פֿון דער מא22ער ּפטור צו ווערןִפֿרי

בער אויסגעניצטָט אָס האָגרינג ּפעקעלע, ווא

ס ערשטעָ דא— 23די ערשטע געלעגנהייט

ַזך, אַ די זא24 צו דערליידיקן—מיידעלע 

ל זיך ווַײטערָל ניט זען און ער זאָקיינער זא

,25 חשדַב אויך אָרפֿן שעמען. איך האַניט דא

ט זיך דעם יונגןָזיקער מּתנה האָן דער דאָז אַא

ר גיךָנקרַײך גאַ אין פֿרא26טס מזלַלדאָסא

רןָס עס איז געוואָ… און ווא27אויסגעשעּפט

 קיין28מע מסּתמאַט די מאָמיט דער מיצווה הא

נען…ַרשטאַל ניט פֿאָמא

29טייליקטעַב געקוקט אויף די באָאון איך הא

ריבער צוַס זענען גיך אָאין טעלעוויזיע, ווא

 ניט30פֿילוַנדער טעמע, און אַן אַא

ַבן זיי געהערט אָס האָז דאַנען אַרשטאַפֿא

דישע מעׂשה.ִיי

 גַײסטרַײכערַס לייענען. עס איז אָדא

–טורַדישער ליטעראִ צו דער יי69צושטַײער

יעריקן– פֿון דעם 70102קריטיק און מחשבֿה

דישקייט איןִ פֿון וועלטלעכער יי71ָרנעסטא

מעריקע.ַא


