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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

דןִנדטס ייַרעמברא

“ פֿון6דישע ּכלהִט געזען „די ייָך דעם ווי מע האָווי קען מען, נא

נדער אידעע פֿון ליבע! ? ווי קען מען,ַן אַבן אָנדט, האַרעמברא

, ניט איבערלעבן7נדטס „צוריקגעקערטן זון“ַר רעמבראַשטייענדיק פֿא

טער!? אוןָגעגעניש גלַײכצַײטיק מיטן זון און מיטן פֿאַס באָדא

,8נדטס „משה רבנו“ַל געזען רעמבראָט איין מאָס האָעמעצער, ווא

זוי. דער וועלטַט אויסגעזען ּפונקט אָז משה האַ קלערן, א9וועט ּתמיד

ט געוווינטָס האָנדט, וואַלער רעמבראָלענדישער מאָרימטער האַבא

ם, איזַמסטערדאַ אין א11לַרטאַדישן קוואִר אינעם ייָ 25 יא10ּכמעט

דישער קינסטלער וועמענס ווערק מעִ דער איינציקער נישט יי12אפֿשר

דישערִדוצירן אין ביכער וועגן דער ייָזוי ליב צו רעּפראַט אָהא

געשיכטע.

ר אויף דער אוניווערסיטעטָפֿעסאָּפרא–פֿיעָזאָ פֿילאַדלער, אַסטיווען נא

נדטסַנץ בוך וועגן „רעמבראַ גאַנגעשריבן אָט אָנסין, האָפֿון וויסקא

,15לערס שכניםָ וועגן דעם מא14נטע ּפרטיםַ מיט אינטערעסא— 13דן“ִיי

.16דעלן און קוניםָמא

לַרטאַדישער קוואִדער יי

,17ס איז אויפֿן אינדזל פֿון וולוענבורגָל וואַרטאַדישן קוואִאינעם יי

נדט געקומען לעבןַ, איז רעמברא18ַלקזאָנישט ווַײט פֿונעם הַײנטיקן ווא

ס וועטָ, וואַסקיאַ מיט סאָרבעטן אין 1631. ער טרעפֿט זיך דאַאון א

 זיך צו19 הויז, ּכדיַ אָשּפעטער ווערן זַײן ווַײב. אין 1636 קויפֿט ער דא

.20זעצן מיט דער משּפחהַבא

בןָדן האִזוי זעט אויס וולוענבורג אין יענע צַײטן!? די ערשטע ייַווי א

רהונדערט. זיי זענען געוועןָנהייב 17טן יאָוויזן אַרטן באָזיך דא

, זיך געקליידט ווי די22הענדלער–לַניאָלאָ, קא21רמעגלעכע סוחריםַפֿא

בן גערעדטָגן קורצע בערד. זיי האָלענדער און געטראָהא

ל אוןַרטוגאָנגעקומענע פֿון ּפאָ, א24, זענען געווען ספֿרדים23דזשודעזמע

ך געווען אונטערָס איז נאָ, ווא25נטווערּפןַניע, ווי אויך פֿון אַשּפא

26רטן צוליב די רדיפֿותָוועק פֿון דאַפֿט. זיי זענען אַנישער הערשאַשּפא

 בעסער לעבן איןַפֿענונג צו פֿירן אָ האַפֿון דער אינקוויזיציע מיט א

בן זייָם האַמסטערדאַלענדישער רעּפובליק. און אין אָדער נַײער הא

ל איזַרטאַדישער קוואִנץ!: דער ייַלעראָ גרויסע טאַקע געפֿונען אַטא

פֿןָן אַבן געקענט פֿירן אָדן האִ, ייָכטע געטאַרמאַניט געווען קיין פֿא

. שּפעטער זענען28טובֿים–ווען יוםַלעבן, בויען שולן און ּפרא–27קהילה

ָסדן, וואִ יי30שּכנזישעַ סך אַּפע אָאיירא–29אויך צוגעקומען פֿון מיזרח

נדערעַ און א31מעןָגראָפֿן פֿון כמעלניצקיס ּפאָנטלאַזענען א

,33כותָמלא–. זיי זענען געווען קליינע סוחרים, בעל32לגונגעןָרפֿאַפֿא

1. cette année/this year 2. on fête/we celebrate 3. expositions/exhibitions 4. talmide étudiante/student (fem.) 5. relations 6. kale fian-
cée/bride 7. prodigue/prodigal 8. moyshe rabeynu Moïse/Moses 9. tomid toujours/always 10. kima't presque/nearly 11. quartier/
quarter 12. efsher peut-être/perhaps 13. Steven Nadler, Rembrandt’s Jews, University of Chicago Press (2003) 14. protim détails,
sing. ּפרט prat 15. shkheynim voisins/neighbors, sing. שכן shokhn 16. koynim clients, sing. קונה koyne 17. Vlooienburg 18. gare/
railway station 19. kede'y afin de/in order to 20. mishpokhe famille/family 21. … sokhrim négociants fortunés/rich merchants, sing.
.soykher 22 סוחר marchands de produits coloniaux/dealers in colonial products 23. judéo-espagnol/Judeo-Spanish 24. sfardim séfa-
rades/Sephardic 25. Anvers/Antwerp 26. redifes persécutions 27. kehile communauté/community 28. … yomtoyvim célébrer les
fêtes/celebrate the holidays 29. mizrekh- oriental/Eastern 30. ashkena'zishe ashkénazes/Ashkenazi 31. les pogromes de Chmielnicki/
Chmielnicki’s pogroms (Ukraine, 1648-1649) 32. persécutions 33. bal-melokhes artisans/craftsmen

[סוף זַײט 8]

ג פֿונעםָטא– מען דעם 400סטן געבוירן2 פַֿײערט1ָרהַײיא
—ן רין (1606 ַנדט וואַלענדישן קינסטלער רעמבראָגרויסן הא

נצער וועלטַט מען אויף דער גא1669ָ). צוליב דעם הא
 פֿון4 ּתלמידהַמען. אַגראָ און ּפרא3ניזירט אויסשטעלונגעןַרגאָא

ַןנגעשריבן אָט אָ, האַלעקסעיעוואַ אַרינאַקורסן, מא–דישִדי יי
דן.ִ מיט יי5ונגעןִציַנדטס באַרטיקל וועגן רעמבראַא

.D. R ©נדטס משה רבנו ַרעמברא
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ס זענעןָדישע ווערטער וואִלע ייַפֿון א

ָסט דאָכן, האַנדערע שּפראַנט אויף אַקאַבא

כט די גרעסטעַרט „שלומיאל“ געמאָווא

דישע וועלט קעןִיי–טש די ניטָ כא—ריערע ַקא

 „שלעמיל“.2רויסרעדַעס בעסער מיטן א

ַַ שלומיאל!? ס'איז עּפעס צווישן אַס איז אָווא

. דער אונטערשייד ?4 נעבעכלַ און א3שלימזל

ז וועןַרימטסטע דערקלערונג איז, אַדי בא

לטַ טעלער זוּפ, פֿאַ א5רגיסטַדער שלומיאל פֿא

ס נעבעכלָ און דא—די זוּפ אויף דעם שלימזל 

…6מעןַלץ אויפֿראַרף אַדא

מט,ַרט „שלומיאל“ שטאָס וואָנען דאַפֿון ווא

ז עסַלטן, אַווייס מען ניט גענוי. אייניקע הא

8. אינעם חומש7מט דירעקט פֿון ּתנךַשטא

ל מיטןַ גענעראַל אָר מאָ ּפאַנט מען אַָדערמא

ָס ווא9 ּפירושַ אָמען שלומיאל. ס'איז דאָנא

ּפי– על10רןָז ער איז דערהרגעט געוואַגט אָזא

ָרט מען געמיינט, נאָ ניט אים הא— 11טעות

 שלומיאל…ַקע אַנדערש. נו, טאַעמעצן א

12ס איז די אמתעָז ניט דאַגן אָנדערע זאַא

מען קומט פֿוןָז דער נאַר אָגיע, נאָלאָעטימא

פֿן.ָגע בלַײבט אַדַײטש. די פֿרא

דיש איז דער „שלומיאל“ איינער פֿוןִאויף יי

ס מעָ ווא13ניםָראַרטן נאָדי צענדליקער סא

ר. איןָלקלאָטור און פֿאַגעפֿינט אין ליטערא

גט דערָ זא14שעוויסעס „גימּפל ּתם“ַיצחק בא

ַטב איך געהאָ הא15העלד : „זיבן צונעמען

קס,ַרפֿלאָאייזל, הא–16ּפ, חמורָ[…]. טרא

מּפ, שמויגער און ּתם“. און דיָלעקיש, גלא

לטָנימען וואָמּפלעטע ליסטע סינאָקא

רשיידע-ַנצע זַײט… אויך פֿאַרנומען די גאַפֿא

20פֿילוַ) און א19, בהמה18לבַ (ווי קא17נע חיות

) זַײנען23, חזן22 (שוסטער, מלמד21כןַפֿא

רישקייט.ַר נאַ פֿא24דבֿר– שםַנגענומען ווי אָא

רָ, נא25ט זיך זַײן קנייטשָרט האָיעדער ווא

ך נישט אונדזער שלומיאל. דערָס איז נאָדא

, דער26ן אומגעלומּפערטערַשלומיאל איז א

ן, און קען נישט,ָס ּפר?ווט צו טאָווא

27ן אמתע מּכהַאון דערבַײ איז ער א

דערָלען אַ. וו?די א28רוםַנצן אַרן גאַפֿא

ר ּפיערָקטיאַנצייזישער אַדער פֿרא

פֿטָר צום בַײשּפיל שּפילן אַרישא

לעס פֿון אמתע שלומיאלס…ָרא

29טעמטעַלע באַזוי, פֿון אַאיז ווי א

ך,ַדישער שּפראִווערטער פֿון דער יי

רט שלומיאלָס וואָ דא30איז דווקא

רן אויף דערָרימט געוואַבא

ָטלער סצענע!? עס האַנאָציאַאינטערנא

ַנגעהויבן אין 1814 מיט אָזיך א

דַײטשיש בוך פֿונעם שרַײבער

ּפעטער, ָמיסאַן שאָדעלבערט פֿאַא

שלעמילס אויסערגעוויינטלעכע

32 רייַ. דער העלד לעבט דורך א31געשיכטע

ווענטורעס (זעט ז' 3).  אויךַאומגליקלעכע א

נט די פֿיגור פֿוןָהַײנריך הַײנע דערמא

עטן זַײנעןָלע ּפאַז אַגט אָשלומיאל און זא

רטָס וואָזַײנע קינדער. מיט דער צַײט איז דא

ןַר אַנים פֿאָ סינאַרן ווי אָנט געוואַקאַבא

 מענטש אין דַײטש און דער33קןִאומפֿעי

נער ענגליש. הַײנט צוַמעריקאַ אין א34עיקר

פֿטלעכעַפֿילו וויסנשאַכט מען אַג מאָטא

 אויף דער טעמע „שלומיאל ווי35רשונגעןָפֿא

דער „שלומיאל וויָ, א36דערנער העלד“ָ מאַא

.37ר“ָפֿאַ מעטאַא

1. shlumiel maladroit, andouille/bungler, fool 2. prononciation/pronunciation 3. shlimazl malchanceux/unlucky 4. malheureux/
helpless, unfortunate 5. renverse/spills 6. nettoyer/clean up 7. tana'kh la Bible juive/Jewish Bible 8. khumesh Pentateuque/Pentateuch
9. peyresh commentaire/commentary 10. derharget … a été tué/was killed 11. alpi toes par erreur/by mistake 12. e'mese vrai/true
13. imbéciles/fools, sing. רַנא  14. … tam “Gimpel le naïf”/“Gimpel the Fool” de/by Isaac Bashevis Singer 15. surnoms/nicknames ; les
mots suivants sont synonymes de “idiot”/the following words are all synonyms of “fool” 16. khamer âne/ass 17. khayes animaux/
animals 18. veau/calf 19. beheyme bête, vache/cow 20. afile même/even 21. métiers/trades 22. melamed maître d’école/teacher of
young children 23. khazn chantre/cantor 24. shem-dover éponyme/byword 25. nuance 26. maladroit/bungler 27. make plaie/scourge
28. entourage/those around him 29. batamte savoureux/savory 30. dafke justement/precisely 31. Histoire merveilleuse de Peter
Schlemihl/The wonderful story of Peter Schlemihl de/by Adelbert von Chamisso 32. série/series 33. incapable 34. … iker surtout/most
of all 35. recherches universitaires/scholarly research 36. Ruth R. Wisse, The Schlemiel as Modern Hero, The University of Chicago
Press (1971) 37. Sanford Pinsker, The Schlemiel as Metaphor: Studies in Yiddish and American Jewish Fiction, Southern Illinois Univer-
sity Press (1991) 38. shoyresh racine (hébraïque)/(Hebrew) root 39. shleymes perfection 40. tam goût/taste 41. déduire/deduce.

רטָ וואַרום אַא

1שלומיאל

ָסז דאַמערקן, אַנט צו באַס'איז אינטערעסא

38רט „שלומיאל“ איז געבויט אויפֿן שורשָווא

נץ, ּפערפֿעקט“ַס מיינט „גאָ„ש ל מ“, ווא

  און דער שורש פֿון—) 39זוי ווי „שלמות“ַ(א

 און40רמישן מיטן „טעם“ַ„ּתם“ (ניט פֿא

טעם“!!) מיינט אויך–וודאי ניט מיטן „טעםַא

ַז א41ס זעלבע. צי מעג מען דערפֿון דרינגעןָדא

רישקייטַצו פֿיל ּפערפֿעקטקייט פֿירט צו צו נא

 צו קלוגער קען נישט זַײן קייןַז אַדער אָ א—

ּפערפֿעקטער מענטש ?

ט ניט.ָז מען קען ניט איז ערגער ווי מען הא1ַ. א

ז.ָגט זיך די נאָז און צעשלאָלט אויפֿן גראַ פֿא21. דער שלימזל

ך.ַא–ךַא–ַךן אייגענער איז אַ, אַכא–ַכאַ–ר איז כאַ פֿרעמדער נא3ַ. א

.3לותדער מערנען, לער מכט : ַ מא42. מלמד

1. shlimazl malchanceux/unlucky 2. melamed maître d'école/teacher of young children
(les initiales du dicton forment un acronyme/the initials of the saying form an acronym)
3. dales misère/poverty.

נים און אומגעלומּפערטקייטָראַר שּפריכווערטער וועגן נאָ ּפאַא
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נטשולדיקט מיר, מַײן הער, אויב איךַ א—

 אַײך. איר קענט מיך נישט!; איך מוז11נודזשע

זויַלט זַײן אָאַײך בעטן אויב מַײן הער ווא

גוט…

ב איךָ הא—טעס ווילן, מַײן הער!! ָ אום גא—

— זַײנע רייד 12גנדיקָאויסגערופֿן איבערשלא

ר…ַן פֿאָס קען איך טאָווא

מיר זענען געבליבן ביידע שטום און

רן.ָ זענען רויט געווא13אונדזערע ּפנימער

ט ערָמענט שטילקייט האָ קורצן מאַך אָנא

גט!:ָגעזא

בָס איך האָ אין דער קורצער צַײט ווא—

ס גליק זיך צו געפֿינען לעבן אַײך,ָט דאַגעהא

ב איך זיך געקענט צוקוקן מיטָהא

ָסטן וואָ שא14וו?נדערונג צו דעם ּפרעכטיקןַבא

 אין דער זון.15זוי גלַײכגילטיקַרפֿט אַאיר ווא

ָרנטשולדיקט מיר מַײן ּפרעטענזיע, נאַא

זוי גוט זַײן מירַלט איר געקענט אָווא

טן!?ָ אַײער שא16ּפצוטרעטןָא

ט מירָּפ האָרן. דער קאָער איז שטום געווא

דנערָ מאַר אַס פֿאָנגעהויבן צו דרייען!: וואָא

טן!? ער מוז זַײןָרקויפֿן מַײן שאַנג!! פֿאַרלאַפֿא

כט. און בַײטנדיקַב איך געטראָ, הא17משוגע

גט מיטן זעלבןָב איך געזאָמַײן שטימע, הא

ן ווי ער!:ָטא

טן איזָ אוי, מַײן פֿרַײנד, אַײער אייגענער שא—

ַר זייער אָאַײך ניט גענוג!? איר לייגט פֿא

ט ער געענטפֿערט.ָלד האַך. באַדנע זאָמא

רשיידענעַ פֿא18ב אין דער קעשענעָ כ'הא—

ַרט פֿאַלטן גרויס ווערט געהאָס וואָכן וואַזא

טן זעט מיר אויס דיַָ שאַזאַר אַאַײך. פֿא

גרעסטע סומע צו קליין. […]

גט,ָב איך אים געזאָ מַײן הער, הא—

.19זוי גוט, אַײער דינערַנטשולדיקט, זַײט אַא

זויַנען… ווי אַרשטאַב אַײך ניט גוט פֿאָאיך הא

ּפטרעטן מַײןָלט איך געקענט אַײך אָווא

טן!?ָשא

קט!:ַט מיר איבערגעהאָער הא

 איך בעט אַײך בלויז, דערלויבט מיר—

טן און איםָאויפֿצוהייבן אַײער טַײערן שא

זוי איךַן אין מַײן קעשענע. ווי אָרַײנצוטאַא

בלעם. איןָן איז מַײן ּפראָוועל עס טא

1. ombre/shadow 2. Peter Schlemihls wundersame Geschichte/Histoire merveilleuse de Peter Schlemihl/The wonderful story of Peter
Schlemihl  3. paru/was published 4. mekhaber auteur/author 5. Adelbert von Chamisso 6. mishpokhe famille/family 7. beys pendant/
during 8. Anne Frey 9. étrange personnage/strange character 10. propose/puts forth 11. ennuie/disturb 12. interrompant/interrupting
13. pe'nemer visages/faces, sing. ּפנים ponem 14. magnifique/splendid 15. indifférent 16. céder/cede 17. meshuge fou/crazy 18. poche/
pocket 19. votre serviteur/your servant 20. en échange/in exchange 21. preuve/proof 22. oytsres trésors/treasures 23. e'mesn vérita-
ble/true 24. לע טירןַוועלכן מע קען עפֿענען א רצל מיטָגישער וואַ מאַא  25. לדענע ָס בַײטן זיך אין גאָשנס וואָקוּפערנע גרא  26. ס קומט שטענדיק צוריק צוםָגעלט ווא

זיצערַערשטן בא  27. ס מע וויל עסןָלע שּפַײזן וואַדעקט זיך מיט אַס באָ טישטעך וואַא  28. ס מע ווילָס טוט וואָ קליינער טַײוול וואַא  29. ס מע ווילָלץ וואַס גיט אָ הוט וואַא

נדַ אין דַײטשלא3 איז דערשינעןּפעטער שלעמילס אויסערגעוויינטלעכע געשיכטעס בוך ָדא
ַמט פֿון אַט געשטא1838ָ), הא— (51781ָמיסאַן שאָדעלבערט פֿאַ, א4אין 1814. דער מחבר

לוציע. ערָ דער רעווא7נד בעתַט עמיגרירט אין דַײטשלאָס האָ, ווא6נצייזישער משּפחהַפֿרא
ט זיך אומעטום געפֿילט פֿרעמדָבער האָנקרַײך אַרן קיין פֿראָל צוריקגעפֿאָאיז עטלעכע מא

רבעט וויַט געאָפֿט און האַט ער שטודירט וויסנשאָ צווישן צוויי וועלטן. אין בערלין הא—
ן איןָרַײנגעטאַט גלַײכצַײטיק געשריבן און איז געווען אָר ער האָניקער, נאַטאָ באַא

נצייזישַלד איבערגעזעצט אויף פֿראַט באָס מען האָרישע קרַײזן. מיט דעם בוך, וואַליטערא
גט הַײנטָדער, ווי מען זאָנט. דער העלד (אַקאַר באָרן גאָכן, איז ער געוואַנדערע שּפראַאון א
ן מיטןַ יונגער מאַהעלד“), איז א–נטיַג, „אָצו טא

ַּפ אָ אָמען ּפעטער שלעמיל. מיר דרוקן דאָנא
ַגמענט, פֿרַײ איבערגעזעצט דורך אַפֿרא

ריזערַקורסן אין ּפא–דישִסטודענטקע פֿון די יי
.8ן פֿרייַצענטער, א–דישִיי

אין דער סצענע טרעפֿט זיך ּפעטער שלעמיל
ס לייגט איםָ, ווא9רשויןַדנעם ּפאָ מאַמיט א

—ן אומגעוויינטלעך געשעפֿט ַ א10ָרפֿא

טן.ָּפצוקויפֿן בַײ אים זַײן שאָא

1טןָרלוירן זַײן שאַט פֿאָס האָן וואַדער מא

2ּפעטער שלעמילס אויסערגעוויינטלעכע געשיכטע

[סוף זַײט 4]

 וועל איך אַײך געבן, מַײן הער,20אויסטויש

רקייט,ַנקבאַ פֿון מַײן דא21ווַײזַ באַווי א

ס איךָ ווא22אויסצוקלַײבן צווישן די אוצרות

,24רצלָ שּפרינגווא23ב מיט מיר!: דעם אמתןָהא

, דעם25שנסָרע, די וועקסלגראָגאַנדראַדי מא

סָ, דא27, דעם ווינטשטישטעך26לערָרויבטא

ַרבן פֿאָבער עס וועט ניט האָ… א28טַײוועלע

אַײך קיין ניץ. בעסער וועט זַײן

, פֿריש29טוסעס ווינטשהיטלַרטונאָפֿא

רירט, און אויסער דעם זַײןַרעּפא

.D. R ©ָ מיסאַן שאָדעלבערט פֿאַרטרעט פֿון אָּפא

טן.ָרקויפֿט זַײן שאַט פֿאָּפעטער שלעמיל הא

נק (1835)ַרדזש קרוקשאָבילד פֿון דזשא
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ן פֿרייַפֿרַײ איבערגעזעצט דורך א

ז ס'איזַנטדעקט אַר ער אָקע רַײך, נאַּפעטער שלעמיל ווערט טא

טן. מען וויל אים ניטָ שאַן אָאוממעגלעך צו לעבן צווישן מענטשן א

נצןַ אין גא45ּפָר אים. ער זונדערט זיך אַ פֿא44בן מוראָלע האַקענען, א

ן אינדזל.ַליין אויף אַ און גייט לעבן א46פֿטַפֿון דער געזעלשא

 סך געשריבן וועגן די ענלעכקייטן צווישן דעםַט אָדי קריטיק הא

זיקייט אוןָמחבר און זַײן העלד, זַײן געפֿיל פֿון היימלא

ז דערַגט מען נישט אָטש אינעם בוך זאָ. כא47רצלטקייטָאויסגעווא

ַר אַסט די פֿיגור פֿון ּפעטער שלעמיל זייער גוט פֿאַד, ּפאִ ייַהעלד איז א

49נדַנד, אויפֿן ראַ היימלאַן אָ לעבן אַ א— 48דישן גורלִ ייַל פֿון אָסימבא

נדערעַ. א50לגטָרפֿאַּפגעזונדערט און פֿאָפֿט, אַפֿון דער געזעלשא

ָטס האָ מענטש וואַבן געזען אין ּפעטער שלעמיל אָקריטיקער הא

ציע אין דערַליענאַל פֿון אָ סימבאַרלוירן זַײן אידענטיטעט, אַפֿא

 שיינעַל ניט זַײן, איז עס זייער אָדערנער וועלט. ווי עס זאָמא

ס יעדער קען לייענען מיט גרויסָ ווא51סטישע מעׂשהַנטאַפֿא

רגעניגן!!ַפֿא

[סוף פֿון זַײט 3]

אומאויסשעּפלעך

.30געלטבַײטל

טוסעסַרטונאָ פֿא—

אומאויסשעּפלעך

ב איךָגעלטבַײטל!? הא

 איך31טשָקט. און כאַּפגעהאָא

קן,ָזוי דערשראַבין געווען א

ּפ גענומעןָט מיר דער קאָהא

 פֿון דעם32שווינדלען

ב שויןָ. איך הא33ָגנשלאָא

לדענעָז איך זע גאַגעמיינט א

.34קערבלעך

רויסגעצויגן פֿוןַט אָס בַײטל. און ער האָ מַײן הער, ּפר?ווט אויס דא—

, ניט גרויס און ניט קליין, מיט צוויי35ןַפֿיאַ בַײטל פֿון סאַקעשענע א

בָט עס מיר געגעבן. איך האָסיקלעך. ער האַלעדערנע ּפא

לדענע קערבלעך,ָרויסגענומען צען גאַנט און אַרַײנגעשטעקט די האַא

ב איךָלד האַך צען. באָך צען, און נאָך צען, און נאָאון נא

!:36ּכף– ּתקיעתַנט און אים געגעבן אַאויסגעשטרעקט די רעכטע הא

ָטטן“. ער האָזיקן בַײטל גיב איך מַײן שאָר דעם דאַ!! פֿא37כטַּפגעמאָ„א

לד געשטעלט אויף די קני אוןַנט, זיך באַּפ געגעבן אין האַ קלאַמיר א

טן פֿונעםָ דעם שא39ּפגעשיידטָט אָ ער הא38ב געזען ווי געשיקטָאיך הא

 און41, צונויפֿגעלייגט40ּפ ביז די פֿיס, אַײנגעוויקלטָז פֿון קאָגרא

ט זיך אויפֿגעשטעלט,ָרַײן. ער האַרַײנגעשטעקט אין דער קעשענע אַא

–נגען אינעם רויזןַל אַײנגעבויגן און צוריקגעגאָ מאַך אָט זיך נאָהא

ר איךָכט. נאַט שטיל געלאָז ער האַכט אַט זיך מיר געדאָרטן. עס האָגא

רום מיר איז די ערד געוועןַלטן!; אַב מַײן בַײטל פֿעסט געהאָהא

.43ּפגעטשוכעטָך ניט אָב זיך נאָ מיט ליכט און איך הא42רפֿלייצטַפֿא

30. bourse inépuisable/bottomless purse 31. bien que/although
32. tourner/spin 33. proposition/proposal 34. pièces d’or/gold coins
35. maroquin/Morocco leather 36. tkies-kaf poignée de mains/
handshake 37. conclu/agreed 38. habilement/adroitly 39. séparé/
separated 40. roulé/rolled up 41. plié/folded 42. inondé/flooded
43. repris mes esprits/come to my senses 44. … moyre ont peur/
are afraid 45. s’isole/cuts himself off 46. société/society 47. déra-
cinement/rootlessness 48. goyrl destin/destiny 49. marge/edge
50. persécutés/persecuted 51. mayse histoire/story.

ַרסאָגלא–טיקַטעמאַמא
רעכענען

ציילן

די רעכענונג (ען),

[khezhbm]דער חשבון (ות) 

ל (ן)ָדי צא

)—דער/די ציפֿער (

לן,ָברוכצא

[tishboyres]ּתשבורת 

צענט (ן)ָדער ּפרא

[khiber]דער חיבור 

[khi'bern]צוגעבן, חיבורן 

די סומע,

[sakhakl]הּכל –דער סך

,[khiser]דער חיסור 

ּפנעמעןָראַס אָדא

ּפנעמעןָראַא

,[keyfl]דער ּכפֿל 

ציעַדי מולטיּפליקא

, מערן[keyflen]ּכפֿלען 

,[khilek]דער חילוק 

די טיילונג

,[khi'lekn]חילוקן 

טיילן (אויף)

די גלַײכונג (ען)

calculer/calculate
compter/count
calcul/calculation

nombre/number
chiffre/digit, number

 fractions

pourcentage,
pour cent/percent
addition
ajouter/add
somme/sum

soustraction/
subtraction
soustraire/subtract
multiplication

multiplier/multiply
division

diviser/divide

équation

ּפלוס

מינוס

[keyfl]צייכן –ּכפֿל

[khilek]צייכן –חילוק

גלַײכצייכן

איינס ּפלוס איינס איז (גלַײך) צוויי

דרַײ מינוס צוויי איז (גלַײך) איינס

ל דרַײ איז (גלַײך) זעקסָצוויי מא

פֿיר געטיילט אויף צוויי איז (גלַײך) צוויי

+
 -

x
:
=

1 + 1 = 2
3 - 2 = 1
2 x 3 = 6
4 : 2 = 2

ציעסַּפעראָריטמעטישע אַא
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2ר און מיר ניצן אויס די געלעגנהייטָ גוט יאַר 5767. ווינטשן מיר אַײך אָ פֿונעם נַײעם יאטעם–טעםס איז דער ערשטער ָדא

.4 און אותיות3 ביסל וועגן ציפֿערןַצו רעדן א

ָטנצע וועלט האַס די גאָלן, וואָבישע ציפֿערן. די צען סימבאַראַס מע רופֿט אָ מיר די ציפֿערן ווא5ווען מיר שרַײבן 5767 ניצן

ביש שרַײבט מעןַראַ). אין א7בן זיי גענומען פֿון די אינדיערָבער (און זיי האַראַ גענומען פֿון די א6קעַט מען טאָּפטירט, האָּדאַא

נדערש :ַ ביסל אַבער אָזיי א

ר די נומערן :ַלן פֿאָבן סּפעציפֿישע סימבאָנדערע נומערישע סיסטעמען.!די כינעזער האַ אָז ס'איז דאַלע ווייסן אַא

בעט :ַלפֿאַלן פֿונעם אָ סימבא10 מיט געוויסע9לןָבן געשריבן די צאָ הא8די רוימער

ר יעדן אות :ַ פֿא12 נומערישן ווערטַט אַבן געהאָ הא11די גריכן

 נומערישןַט אָ. יעדער אות הא13בית–לףַשן סיסטעם ניצט מען די אותיות פֿון דעם אִנעלן העברעיָדיציאַאויך אין דעם טרא

ווערט, ווי אין גריכיש!:

ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
400  300 200 100  90  80   70   60  50  40  30  20   10   9   8   7    6    5    4    3    2    1

!: 15 = ט"ו, 16 = ט"ז).14רזיכטיקָצום בַײשּפיל : י"א = 11!; י"ב = 12!; כ"ה = 25!; מ''ב = 42!; קצ"ט = 199 (פֿא

רט.ָל און ניט קיין וואָ צאַס איז אָז דאַ, א16 צייכןַ דעם לעצטן אות איז א15רַס מען שטעלט פֿאָפֿן וואָסטראָּפאַדי צוויי א

ף!:ָסטראָּפאַ איין א19ר מע גיט צוָל פֿון „א“, נאָ מאַך אָ נא18ָן, הייבט מען א17צו שרַײבן די טויזנטער

א' = 1000, ב' = 2000, ג' = 3000!; צום בַײשּפיל : ב'ר"ל = 230 2

טיקַטעמאַדיש... און אין מאִ אין יי1נהייבערָר אַפֿא

  I V X L C D M

זוי :ַר 5767 שרַײבט מען אָס יאָדא

ּת   ש   ס  " ז
767 =   7   +  60  + 300 + 400

ליין. אויב מע וויל צוגעבן דיַרשטייט מען פֿון זיך אַס פֿאָז דאַ א21ןָ ניט. מע נעמט א20די טויזנטער שרַײבט מען געוויינטלעך

.ה'ּתשס"זזוי :  ַטויזנטער, שרַײבט מען א

.[hatashsaz] ; ה'ּתשס''ז = [tashsaz]“!: ּתשס''ז = ַ „א23לַקאָ מיטן ווא22רויסַטעס רעדט מען אַלע דאַא

דישע צַײטונגִרקער ייָיא–רן אויף זַײט 4. אויך די ניוַסאָטיק, קוקט אויף די גלאַטעמאַאויב איר ווילט ווַײטער גיין מיט מא

רַ פֿא26. אויב איר שרעקט זיך ניט25טיקערַטעמאַטיק און מאַטעמאַראינטערעסירט מיט מאַ פֿא24ט זיך לעצטנסָ הארווערטסָפֿא

רטיקלען אויף זַײטן 6 און 7.ַדיש, קענט איר לייענען די אִ אויף יי27טיק און דערצוַטעמאַהעכערער מא

1      2      3     4     5    6      7      8     9   10   100  1000  10 000

1    2  3 …                10  20 …                     100…          500…

1. débutants (le pluriel de ce mot peut être נהייבערסָא ou  נהייבערָא )/beginners (the plural form may be נהייבערסָא or  נהייבערָא ) 2. אויסניצן די 

.profiter de l'occasion/take the opportunity 3 געלעגנהייט chiffres/numbers, digits 4. oysyes lettres/letters, sing. אות os 5. nous em-
ployons/we use 6. en effet/indeed 7. Indiens (Inde)/Indians (India) 8. Romains/Romans 9. nombres/numbers 10. certains/certain
11. Grecs/Greeks 12. valeur numérique/numeric value 13. alef-beys alphabet hébraïque/Hebrew alphabet 14. attention !/careful!
15. ici avant/here before 16. signe/sign 17. les milliers/thousands 18. נהייבןָא  commencer/begin 19. צוגעבן ajouter/add 20. d'habitude/
usually 21. ננעמעןָא  supposer/to assume 22. רויסרעדןַא  prononcer/pronounce 23. voyelle/vowel 24. dernièrement/recently 25. mathéma-
ticiens/mathematicians 26. si vous n'avez pas peur/if you're not afraid 27. et de plus/and moreover.
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 אין יולי און סעּפטעמבער 2006רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

1ס“ָאַגס „כאָן גאַווא

טיקערַטעמאַאינטריגירט מא
 איבערגעגעבן,2פֿטלערַ גרוּפע וויסנשאַט אָכן צוריק האָמיט צוויי ווא

ַןמען“ אויף די שּפעטערדיקע בילדער פֿון וואָטישע „שטראָאַז די כאַא

דעל פֿוןָטישער מאַטעמאַ ּפינקטלעכער מאַג זעען אויס ווי אָגא

3רשונגָצעסן. די אויספֿאָּפרא–טירלעכע טורבולענץַמּפליצירטע נאָקא

 פֿיזיקער פֿונעםַן, אָגאַראַס אִסע לויָרן דורך כאָאיז דורכגעפֿירט געווא

,ָט מעקסיקאָמישן אוניווערסיטעט“ אין דער שטאָנאָלן אויטאַנאָציאַ„נא

רד.ָקספֿאָניע און אַטיקער פֿון שּפאַטעמאַמען מיט צוויי מאַצוזא

ָטלענדישער קינסטלער, האָג, דער גרויסער האָן גאַווינצענט ווא

 אויף דער4ז. נישט געקוקטָגעליטן פֿון עּפילעּפסיע און ּפסיכא

לטָפֿט געמאָרבעט זייער שווער, אַט ער געאָנקהייט, האַּפסיכישער קרא

רקער זונהיץ, אוןַנג אין דרויסן, אונטער דער שטאַלא–5שעהען

 מיט6נפֿןָברא–זָ ביטערגרא—בסענט ַווע און אַ סך קאַגעטרונקען א

טָ, הא8לןַנפֿאָך זַײנע עּפילעּפטישע אָ. נא7פֿטןַגענע אייגנשאָלוצינאַהא

רע וויזועלעָל געזען זייער קלאָפֿט מאָדער קינסטלער א

נרופֿן „דער אינערלעכערָציעס, וועלכע ער פֿלעגט אַלוצינאַהא

שטורעם“. […]

ז זייַט געוויזן, אָליז פֿון די בילדער האַנאַטישער אַטעמאַדער מא

רמולע“ פֿוןָפֿא–ווָראָגאַלמאָשטימען ּפינקטלעך מיט דער „קא

רשּפרייטונגַצעסן, ווי די פֿאָזעלכע ּפראַשרַײבט אַס באָטורבולענץ, ווא

– ּפרַײזן10פֿילוַמען און אָשטרא–ןַקעאָ, א9פֿונעם רויך איבערן קוימען

ַןז ווען וואַבער, אָנט אַרק. ס'איז אינטערעסאַציעס אויפֿן מאַפֿלוקטוא

ּפגעשטעלט דיָבן אָס האָמענטן, וואַג פֿלעגט אַײננעמען די מעדיקאָגא

לקנס אוןָ ווא11לן בלויז ּפשוטעָט ער געקענט מאָציעס, האַלוצינאַהא

ט נישט געשטימט מיט די עכטעָס זייער סטרוקטור האָמען, וואָשטרא

צעסן. […]ָּפרא–טורַנא

ריָטיקער גריגאַטעמאַט דער רוסלענדישער מאָדעם 22סטן אויגוסט הא

 די העכסטע—“ 5ּפרעמיע– פֿון דער „פֿילדס4גטָּפגעזאָן זיך אַּפערעלמא

נצערַטיק. הונדערטער מעדיומס איבער דער גאַטעמאַּפרעמיע אין מא

זיקערָלד ּפובליקירט דערקלערונגען וועגן דער דאַבן באָוועלט הא

ציע.ַסענסא

 שרַײבן די—סּפוטין“ ַ נַײער ראַן ? „אַווער איז ּפערעלמא

 מיינען די—“ 7ּפָ ּפאַ פֿון א6 ּפניםַט אָנער צַײטונגען. „ער האַמעריקאַא

ַר אַ פֿא8פֿילוַל אַנאָנווענציאָנצייזישע צַײטשריפֿטן. „ניט קאַפֿרא

. „צום געלט איז ער10“ “ שרַײבט מען אין יׂשראל9וןָטישן גאַטעמאַמא

…]ּנד. [ַלט מען אין דַײטשלאַ הא—“ 11נץ גלַײכגילטיקַגא

רעם פֿוןָשריבן די פֿאַט באָן דערגרייכט ? „ער האַט ּפערעלמאָס האָווא

ט געלייזט דעםָ מיינען אייניקע. „ער הא—דעם אוניווערס“ 

–בלעם אין דרַײָרימטע ּפראַ באַ', א12טעזָהיּפא–רעַנקאַ'ּפוא

…].ּרק טַײמס“ [ָיא– שרַײבט „ניו—“ 13גיעָלאָּפאָלער טאַנאָדימענסיא

בלעמעןָרימטע ּפראַרהונדערט זַײנען געווען דרַײ באָאינעם 20סטן יא

 פֿון15, דערוויזן14רעם“ָטעאַ–טיק!: די גרויסע „פֿערמאַטעמאַאין מא

1. chaos 2. scientifiques/scientists 3. recherche/research 4. malgré/
despite 5. shoen heures/hours 6. alcool à base d’herbes amères/
alcohol made with bitter herbs 7. propriétés/properties 8. attaques/
attacks 9. cheminée/chimney 10. afile même/even 11. po'shete
simples/simple.

1. emes vérité/truth 2. inventions 3. Grigori Perelman : mathématicien russe/Russian mathematician 4. refusé/refused 5. Prix Fields/
Fields Prize 6. ponem visage/face 7. pope/Orthodox priest 8. afile même/even 9. goen génie/genius 10. yisroel Israël 11. indifférent
12. conjecture Poincaré/Poincaré conjecture 13. topologie/topology 14. théorème de Fermat/Fermat’s Theorem 15. prouvé/proved

[סוף זַײט 7]

2כטענישןַ און אויסטרא1דער אמת

3ןַרי ּפערעלמאָוועגן גריגא
נקרַײך)ַנע ערשלער (פֿראַפֿון א

כט“ַגס בילד „שטערננאָן גאַווא
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ!: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן!: –נעמענטָבאַא

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

נומער!: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע!: ...........................................ַדא–4נגַדרעס!: ..............................................................................     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.comדרעס!: ַא–סטָבליצּפא

דרעס!:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

טעז“ָהיּפא–רעַנקאַר צוריק, דער „ּפואָ צען יאַענדרוי ווַײלסן מיט א

,17טעז“ָהיּפא–ןַנען, און דער „רימאַ איצט דורך ּפערעלמא16,געלייזט

…]ּג. [ָפֿן ביזן הַײנטיקן טאָס בלַײבט אָווא

–גט פֿון דעם ּפרעסטיזשפֿולן „פֿילדסָּפגעזאָט זיך אָן האַּפערעלמא

פֿטלערַל אין דער געשיכטע ; קיין וויסנשאָ צום ערשטן מא—ל“ ַמעדא

גט פֿרַײוויליק פֿון דערָּפגעזאָל ניט אָך קיין מאָט זיך אויך נאָהא

לַליסטן פֿונעם זשורנאַ שמועס מיט זשורנאַּפרעמיע“. אין א–בעלָ„נא

ג. לויטָּפזאָ פֿון זַײן א18ן די סיבותַרקער“ דערקלערט ּפערעלמאָיא–„ניו

פֿט ניט גענוגַרמעס אין וויסנשאָנען זַײנען די עטישע נאַּפערעלמא

– געווינער פֿון דער „פֿילדסַר וויל ער ניט, ווי אַהויך, דערפֿא

טישערַטעמאַר דער מאַ פֿא19חריותַס אָגן דאָּפרעמיע“, טרא

ר אים ניט וויכטיק.ַ איז פֿא20ז דער ּפריזַגט אויך אָפֿט. ער זאַגעזעלשא

טיק זייער הויך,ַטעמאַרמעס אין מאָאין דער אמתן, זַײנען די עטישע נא

טיקער קלינגטַטעמאַ סך מאַר אַל, און פֿאַ ניט אידעא21טשָכא

ָסר די, וואַבער פֿאָ ביסל אומגעוויינטלעך. אַנס מיינונג אַּפערעלמא

.22זיציע ניט קיין חידושָקטער, איז זַײן ּפאַראַנס כאַקענען ּפערעלמא

רן אין 1966 איןָן איז געבוירן געוואַ) ּפערעלמאַרי (גרישאָגריגא

ל אויףַלדענעם מעדאָ גאַט ער געוו?נען אָד. אין 1982 האַלענינגרא

טיק!; דעםַטעמאַדע אין מאַלימּפיאָא–לער שולַנאָציאַדער אינטערנא

דערַנגעהויבן שטודירן אין דעם לענינגראָט ער אָר האָזעלבן יא

ט,ָנקען גאַס זַײנען, דאָ אוניווערסיטעט. אין יענע צַײטן, ווא23מלוכישן

ַד צו ווערן אִ ייַר אַר שווער פֿאָרבַײ, איז געווען גאַנג פֿאַשוין לא

–סטודענט אין געוויסע אוניווערסיטעטן. די געווינער פֿון דער שול

נצושליסן אין יעדןָט רעכט זיך אַבער געהאָבן אָדע האַלימּפיאָא

דער אינסטיטוט.ָאוניווערסיטעט א

ָט אין דעם זעלבן אוניווערסיטעט הא24נטורַסּפיראַך דער אָנא

 אין25לע שטעלעסַראָקטאָסטדאָר ּפאָ ּפאַט אַן געהאַּפערעלמא

לעַל צענטראָ צאַט ער שוין געלייזט אָמעריקע. אין יענער צַײט האַא

רבעטן צוַט אים פֿאָמעטריע“!; מ'האָגעא–ַןבלעמען אין דער „רימאָּפרא

נערַמעריקאַ א26וו?סטעַמע באַר פֿון די סאָפֿעסאָ ּפראַווערן א

גןָרשלאָנגענומען די פֿאָבער ניט אָט אָן האַאוניווערסיטעטן. ּפערעלמא

ַט אַט געהאָט זיך אומגעקערט קיין ּפעטערבורג, וו? ער האָאון הא

רטן,ָטישן אינסטיטוט“. דאַטעמאַווס מאָ אין „סטעקלא27שטעלע–רשָפֿא

ט ערָרשער און נישט געבנדיק קיין לעקציעס, האָ פֿאַזַײענדיק א

רשונגען.ָרעטישע פֿאָּפגעבן מיט טעאָנצן אַגעקענט זיך אין גא

בערָנד איז אַרשער אין רוסלאָפֿא–טיקַטעמאַ מאַ פֿון א28לטַדער געהא

ט בַײָ פֿוסנאַג. אין אָגעווען זייער קליין, קוים דורכצוקומען דעם טא

“–רעַנקאַ פֿון דער „ּפוא29רטיקלען מיטן דערווַײזַזַײנע שּפעטערדיקע א

ר דיַנקט פֿאַדאַן באַט ּפערעלמאָטעז, האָהיּפא–ציע“ַמעטריזאָאון „געא

ס געלט,ָז דאַנער סטיּפענדיעס. ווַײזט אויס אַמעריקאַרטע אָּפגעשּפאָא

זוכן איןַדעמישע באַקאַ זַײנע א30רט בעתָּפגעשּפאָט אָס ער האָווא

 צען31ך ּכמעטָנד נאַט אים דערלויבט צו לעבן אין רוסלאָמעריקע, האַא

 פֿון דעם32ר דער לייזונגַרפֿט פֿאַט געדאָנג, ווי ער האַזוי לאַ א—ר ָיא

טעז“.ָהיּפא–רעַנקאַ„ּפוא

ט קיינער ניטָמעריקע, האַך זַײן צוריקקער פֿון אָלט, נאָבער דעמאָא

זיקערָרבעטן אויף דער דאַכט צו אַן טראַז ּפערעלמאַגעוו?סט, א

לטןַרטיקלען, צו האַט אויפֿגעהערט צו ּפובליקירן אָבלעם. ער האָראּּפ

נפֿערענצן. ס'איז געוועןָנטיילצונעמען אין קאָ און א33טןַרעפֿערא

 שווערערַנצענטרירט אויף אָנצן קאַט זיך אין גאָדער ער האָר!: אָקלא

ט אויפֿגעהערטָרקערט, ער האַדער, פֿאָבלעם אָפֿטלעכער ּפראַוויסנשא

לץ מער מענטשן זיךַבן אָרן האָ יא35. אין משך פֿון34רבעטן בכללַצו א

 צו דער צווייטער ווערסיע.36גענייגט

 אויף דער37רעפֿנטלעכטַן פֿאַט ּפערעלמא2003ָ הא—בער אין 2002ָא

ציעַ סענסאַרן אָס זַײנען] גלַײך געוואָרטיקלען, [וואַאינטערנעץ דרַײ א

…]ּטישער וועלט. [ַטעמאַאין דער מא

16. résolu/solved 17. hypothèse de Riemann/Riemann’s hypothesis 18. sibes raisons/reasons 19. akhrayes responsabilité/responsibility
20. prix/prize 21. bien que/although 22. … khidesh pas étonnant/not surprising 23. melu'khishn d’État/state 24. études de doctorat/
doctoral studies 25. postes/positions 26. les plus connus/the most famous 27. poste de recherche/research position 28. salaire/salary
29. preuve/proof 30. beys pendant/during 31. kima't presque/almost 32. solution 33. conférences/lectures 34. bikhla'l complètement/
completely 35. … meshekh … pendant/for 36. penchaient/leaned 37. publié/published.

[סוף פֿון זַײט 6]
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ַרסאָגלא–קונסט
לןָמא

צייכענען

דער קינסטלער

לערָדער מא

לערַײָדי מא

ס בילד (ער)ָדא

ס געמעל (ן)ָדא

ס לַײוונט (ן)ָדי/דא

ס איילבילד (ער)ָדא

די צייכענונג (ען)

וויור (ן)ַדי גרא

לצשניט (ן)ָדער הא

ך (ן)ָדער קוּפערשטא

דירונג (ען)ַדי רא

פֿיע (ס)ַגראָדי ליטא

רטרעט (ן)ָדער ּפא

זש (ן)ַפֿט (ן), דער ּפייזאַנדשאַדי לא

ס שטיללעבן (ס)ָדא

ל (ן)ַריגינאָדער א

ּפיע (ס)ָדי קא

דער ּפענדזל (ען)

דער בלַײער (ס)

דער/די טינט

רב (ן)ַדי פֿא

ליטרע (ס)ַדי ּפא

ט (ן)ַרשטאַטעליע (ען), דער וואַדער א

ס געשטעל (ן)ָדא

peindre/paint
 dessiner/draw

artiste/artist
peintre/painter

  peinture (art)/painting (art)
!image, tableau/picture, painting

tableau/painting
toile/linen, canvas
peinture à l'huile/oil painting
dessin/drawing
gravure/engraving
gravure sur bois/woodcut
gravure sur cuivre/copperplate
eau-forte/etching
lithographie/lithography
portrait
paysage/landscape
nature morte/still life
original
copie/copy
pinceau/brush
crayon/pencil
encre/ink
peinture (couleur)/paint
palette
atelier/studio
chevalet/easel
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דישערִדער יי
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא
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34. mendiants/beggars 35. priaient/prayed
36. kha'sene … se mariaient/intermarry
37. borekh Baruch 38. Menashe ben
Yisroel Menasseh ben Israel 39. rov rab-
bin/rabbi 40. eaux-fortes/etchings
41. meshiekhs du Messie/Messiah’s
42. akhu'ts à part/except 43. tableaux/
paintings 44. efroim 45. po'shete simples/
simple 46. contemporains/contemporary
47. indigne/unworthy 48. contrairement à/
unlike 49. … e'mesn en vérité/in fact
50. tana'kh la Bible juive/the Jewish Bible.

ַלעקסעיעוואַ אַרינאַמא

. זיי זַײנען געווען34רבעטער, בעטלערַא–ָגטא

נגעַרעדערס, מיט לא–דישִדן, ייִפֿרומע יי

נעלע קליידער. די צוויי קהילותָדיציאַטרא

 אין35וונטַ געדא—בן זיך ניט אויסגעמישט ָהא

 צווישן36ַטזונדערע שולן, ניט חתונה געהאַבא

זיך.

דןִנדט און די ייַרעמברא

ַטט געהאָנדט האַז רעמבראַנט אַקאַעס איז בא

ל.ַרטאַדן אינעם קוואִקטן מיט ייַנטאָפֿיל קא

זעלכעַזַײנע שכנים זענען געווען א

דערָ (אַזאָּפערזענלעכקייטן ווי מיגעל עסּפינא

ףָזאָטער פֿונעם פֿילאָ), דער פֿאַזאָסּפינא

, דער38, און מנשה בן יׂשראלַזאָ סּפינא37ברוך

ּפע אין יענעָ אין איירא39רימטסטער רבַֿבא

 סךַלט אָט געמאָנדט האַצַײטן. רעמברא

דישע קונים.ִר ייַבילדער פֿא

 גרויסןַנטייל גענומען אין אָט אויך אָער הא

 צום בוך40דירונגעןַ סעריע ראַ א—יעקט ָּפרא

ָס, וואַזאָריאָ גלאַּפיעדראפֿון מנשה בן יׂשראל, 

דישןִנצע געשיכטע פֿון ייַדערציילט די גא

טָ הא42חוץ דעםַ צַײטן. א41לק ביז משיחסָפֿא

 סך צייכענונגען,ַכט אַנדט געמאַרעמברא

—דן ִ פֿון יי43וויורן און געמעלןַגרא

44ר אפֿריםָקטאָּפערזענלעכקייטן, ווי דא

 לַײט, ווי בעטלער,45, און ּפשוטעָבוענא

וונענדיק אין שול.ַדן דאִרקויפֿער, ייַפֿא–רקַמא

רףַבן שאָלער האָ מא46ר מיטצַײטיקעָ ּפאַא

רנעמט זיךַז ער פֿאַנדטן אַקריטיקירט רעמברא

רן,ָקטיאַזעלכע טעמעס ווי „בעטלער, אַמיט א

ַר פֿא47דן, אומווערדיקִ יי—ס ערגסטע ָאון דא

לערַײ“.ָדער הויכער קונסט פֿון מא

ַדן איז אִנדטס בליק אויף ייַרעמברא

 פֿרַײנדלעכער, איןַליסטישער און אַרעא

שע קינסטלערִּפעיָ סך אייראַ א48קעגנטייל צו

פֿון יענער צַײט.

דישע ּכלה, דער צוריקגעקערטער זוןִאון די יי

 קען מען49און משה רבנו!? אין דער אמתן

דן.ִדעלן זַײנען געווען ייָניט וויסן אויב די מא

ט זיךָנדט האַז רעמבראַ אָבער יאָמען ווייסט א

ר זַײנעַדעלן פֿאָדישע מאִ סך ייַנוצט מיט אַבא

רום זעען מיר דורךַזוי אַסצענעס. א–50ּתנך

ָרטרעט פֿון אפֿרים בוענאָנדטס ּפאַרעמברא

ליקןָמאַדישע לעבן פֿון אִס ייָזַײנע אויגן דא

ם.ַמסטערדאַא


