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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

דיש :ִט גערעדט ייָ הא1ווען די ווַײסל
רשעַדישע קולטור אין וואִיי

ט איזָר די שטאָרהונדערט, נאָרשע זינט דעם 15טן יאַבן געוווינט אין וואָדן האִיי

 אין 19טן י''ה. אין8דישער צענטער ערשטִמע וויכטיקסטער ייַרן דער סאָגעווא

רגרעסערט,ַלדיק פֿאַדישע אַײנוווינער גוואִל ייָט זיך די צאָרן 1880 האָדי יא

. זיי9ציע פֿון די ּפוילישע שטעטלעך און פֿון דער ליטעַ גרויסער עמיגראַצוליב א

 (וו) דער11רשע גופֿאַ און אין ווא10געַט ּפראָרשטאָבן געוווינט אין דער פֿאָהא

12ס רוֿבָלעווקעס). דאַס נאַרן די גאָדישן פֿערטל איז געוואִל פֿונעם ייָסימבא

 ס'איז אויך געווען13טשָדיש, כאִלט גערעדט ייָבן דעמאָדן האִרשעווער ייַווא

ך און קולטור. אויףַטענדענץ צו דער ּפוילישער שּפרא–ציעַסימילאַרק די אַשטא

נהייב איז עסָר אין אָטער, נאַטור/און טעאַ ליטעראַנטוויקלט אַט זיך אָדיש האִיי

ט זיךָרן און דעם שונד האָטאַסימילאַ. קעגן די א15 געווען שונד14דער עיקר

טע פֿוןַ (1915-1852), „דער טא16לייבוש ּפרץ–געשטעלט דער שרַײבער יצחק

רשע אין 1886. זַײנעַנגעקומען אין וואָס איז אָטור“, וואַדישער ליטעראִדער יי

 לידער, דערציילונגען, עסייען און—ש ִדיש און העברעיִפֿונגען אויף ייַשא

נצערַדן אין ּפוילן און אויף דער גאִ יי17בן אינסּפירירט דורותָמעס, האַדרא

 : געגרינדט18 קולטורעלע סבֿיבֿהַרשע אַפֿן אין וואַט אויך געשאָוועלט. ער הא

נטן צוַלאַ סך יונגע טאַ א19רישע צַײטשריפֿטן און דערמוטיקטַעטלעכע ליטערא

ַרן אָנע נומ' 1 איז געוואַס צעגלאַ אויף דער גא20דיש. זַײן דירהִשרַײבן אויף יי

ן“.ָלאַרישער סאַמין „ליטערא

רןָ, ווען ּפוילן איז צוריק געווא21מלחמה–ך דער ערשטער וועלטָנא

דישער קולטור.ִר דער ייַ פֿא23 בליצַײטַנגעהויבן אָט זיך אָ, הא22ּפהענגיקָאומא

רד,ַנגאַוואַדישער אִוויזן דער ייַרשע באַט זיך אין וואָרן האָנהייב 1920ער יאָא

עטןָרויסגעגעבן פֿון די ּפאַ, אסָטראַלבאַא צי 24סטרעַליאַכאמיט צַײטשריפֿטן ווי 

טערַדישן טעאִ. אין יי27וויטשַ און מלך רא26רקישַ, ּפרץ מא25צבֿי גרינבערג–אורי

כטערָ און איר טאַמינסקאַ קא28רחל–רן ווי אסּתרָקטיאַזעלכע אַבן געשּפילט אָהא

בןָָגן האַרלאַרעווסקי. צענדליקער פֿאָ מא29בֿרהםַוו צי אָ, די ברידער טורקאַאידא

ליטיק, געשיכטע,ָ, ּפא30רטן/: בעלעטריסטיקָלע סאַרויסגעגעבן ביכער פֿון אַא

נפֿירונגָדישע שולן, אונטער דער אִר די ייַ, ווי אויך שולביכער פֿא31פֿטַוויסנשא

). עס זענעןָציע (ציש"אַניזאַרגאָא–דישער שולִלער ייַפֿון דער צענטרא

הַײנטגצַײטונגען ָדיש (ווי די טאִנגען צענדליקער צַײטשריפֿטן אויף ייַרויסגעגאַא

רישע צַײטשריפֿטן איז די וויכטיקסטע געוועןַ). פֿון די ליטעראמענטָמאאון 

ר דערַדרעס פֿאַלער אַ (1939-1924). דער צענטרארישע בלעטערַליטערא

 און–דישער שרַײבערִרשע איז געווען דער „ייַדישער קולטור אין וואִיי

2מעַנג געווען דער סאַרשע איז לאַווא

דישער קולטור.ִוויכטיקסטער צענטער פֿון דער יי
טור, דערַ די ליטערא3רטן געבליטָט דאָעס הא

… פֿון4גןַרלאַטער און פֿילם, די ּפרעסע, די פֿאַטעא
ר אינעםָּפריל קומט פֿאַ א5ר ביז סוףַנוא27ַסטן יא

ןָ קולטורעלער סעזאַצענטער א–דישִריזער ייַּפא
דיש“,ִט גערעדט ייָמען „ווען די ווַײסל האָמיטן נא

רשע. דערַדישער קולטור אין וואִגעווידמעט דער יי
ן אויסשטעלונג פֿון צעןַ א6רוםַם נעמט אַגראָּפרא
רויסגעגעבענעַ, ביכער און צַײטשריפֿטן א7וולעןָטא

טן, פֿילמען,ַלרַײכע רעפֿעראָרשע, צאַאין ווא
נצערטן.ָרלייענונגען און קאָפֿא

1. Vistule/Vistula 2. le plus/most 3. s'épanouissait/flourished 4. maisons d'édition/publishing houses 5. sof fin/end 6. comprend/includes
7. panneaux/panels 8. seulement/only 9. Lituanie et Biélorussie d'aujourd'hui/area of today's Lithuania and Belarus 10. Praga (fau-
bourg de Varsovie/suburb of Warsaw) 11. gufe même/itself 12. … rov la majorité/most 13. bien que/although 14. … iker principale-
ment/mostly 15. de bas niveau/trash 16. Yitskhok-Leybush Perets 17. doyres générations, sing. dor 18. svive milieu 19. encouragé/
encouraged 20. dire appartement/apartment 21. milkhome guerre/war 22. indépendant/independent 23. épanouissement/blossoming
24. La Bande/The Gang 25. Uri-Tsvi Grinberg 26. Perets Markish 27. Meylekh Ravitsh 28. Ester-Rokhl 29. Avrom 30. littérature/
literature 31. science

[סוף זַײט 8]
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נג וועגן דעם. איןַ שוין לא2ס חלומעןָזעלכע לערער וואַ א1ַןראַפֿא

ן...ָט מען עס געטאָליע האַאויסטרא

צענטער געווען מיד–דישִ ייַאין מעלבורן זענען די לערערס פֿון א

בן זייָ. הא4 צו הערן און צו לייענען די זעלביקע גרַײזן3ּכסדר

ג אין אונדזערָקסט הַײנט צו טאַס וואָ טענדענץ וואַלגט אָכגעפֿאָנא

. און5ליקע ווערטןָמאַפֿט : דער צוריקקער צו די אַדערנער געזעלשאָמא

ָט ! א7פֿןָסן צוריקצוברענגען פֿיזישע שטראָשלאַ בא6בן ּפשוטָזיי הא

סןַקלא–דישִ“ אין די יי8סיסטעם– קליין בילד פֿונעם „צייכןַט איר אָהא

טָס האָר/: דער וואָ פֿונעם ערשטן יא10 : בַײם סוף9קסענעַר דערוואַפֿא

— ווערטער 12קודשדיקע–ן לשוןָץ, אַ ּפשוטן זאַ לייענענדיק א11 טעותַא

ָטס האָר/: דער וואָ ! בַײם סוף פֿונעם צווייטן יא13טשַ ּפאַדער קריגט א

ר/: ווער עסָ ! אינעם דריטן יא15סקַ פֿראַ : א14סדר–ץַ טעות אינעם זאַא

 !16 זעץַציע : אַ טעות אין דער דעקלינאַט אָהא

ָר נישט נא17ּפגעקלונגעןָבן אָז די ּפעטש האַרשטעלן אָאיר קענט זיך פֿא

–דישִ. די יי18קן פֿון די אומגליקלעכע שלעכטע ּתלמידיםַאויף די בא

–דישִז דער ייַען אִבן אויסגעשריָנד האַנצן לאַבערס פֿונעם גאָליבהא

סָליער, וואַ. די אויסטרא19מעַ מין רעקלאַזאַרף נישט אַצענטער דא

22 אינדלערס21טעַ פֿון ווילדע מענטשן און ּתמעווא20 שםַבן שוין אָהא

 שםַבן אָז איצט וועלן זיי אויך האַ א23רק אויפֿגערעגטַבן זיך שטאָהא

בן זיך אויךָרעכט הא–ר מענטשןַפֿטן פֿאַ. די געזעלשא24פֿון ּפַײניקערס

 געריכט.ַר אַנגעקומען פֿאָך אַ איז די זא25סוף–ּכל–רַײנגעמישט/: סוףַא

נדלט זיךַ עס הא26לדַז ווי באַסן אָשלאַבער באָט אָדער ריכטער הא

.27ס צו טענהןָט קיינער נישט וואָקסענע, האַוועגן פֿרַײוויליקע דערווא

לערערס פֿון מעלבורן זייער צופֿרידן, ווַײל זיי–דישִאיצט זענען די יי

 וועט זי זיך28רבעט גוט. ווער ווייס, אפֿשרַדע אָז די מעטאַלטן אַהא

ראייניקט אַײך/!ַלע לענדער, פֿאַרשּפרייטן… ּתלמידים פֿון אַפֿא

1זט הרגענעןָלטן זיך געלאָליסטן וואַ צַײט ווען זשורנאַס'איז געווען א

 אין עק וועלט2זשַרן אָצו געפֿינען די ערגסטע נַײעס. זיי זענען געפֿא

פֿע צי דיָסטראַטאַ צו זַײן די ערשטע צו דערציילן די נַײסטע קא3ּכדי

רבַײ ! די נַײע טענדענץ :ַלץ איז פֿאַס אָ. דא4בלוטיקסטע מלחמה

נקַ דאַ א—נקרַײך ַ אין פֿרא—ס ָ. און דא5שרַײבן וועגן גוטע בׂשורות

גענטורן.ַזונדערע אַ צוויי בא6בן געגרינדטָס האָצוויי מענטשן ווא

–פֿענונגָגענטור „האַט געגרינדט די אָוויל האַבעט לאַעליזא

ס נעמעןָראינטערעסירט זיך אין מענטשן וואַ“/: זי פֿא7קערנדלעך

ס לעבן. דער צווייטערָרבעסערן דאַיעקטן צו פֿאָאונטער ּפרא

רטערןָט געגרינדט „רעּפאָן, האָרעדאַאָן דע באַּפטימיסט, קריסטיאָא

סָליסטן, וואַפֿט העלפֿט די זשורנאַט די געזעלשאָפֿענונג“ : אָפֿון הא

זיטיווע נַײעס, צו געפֿינען צַײטשריפֿטן גרייטע צוָגן ּפאָנזאָווילן א

נפֿירערס איז צו ווַײזןָ פֿון ביידע א8רטיקלען. דער צילַדרוקן זייערע א

ר נישטָז מע טאַלטן אַ. זיי הא9ז מע קען געפֿינען לייזונגעןַא

 שטעלונגַזאַ. טייל מענטשן קריטיקירן א11 דעם עולם10נטמוטיקןַא

נפֿירערסָקטן. די צוויי אַ די פֿא13רזיסט“ַז מע „פֿאַ א12טענהנדיק

רָרישער גוטסקייט, נאַ נאַ א15ז עס גייט נישט איןַ, א14רענטפֿערן זיךַפֿא

לעַנטקעגן אַ א16לפֿןָהאַז מען איז נישט אומבאַעס גייט אין ווַײזן א

רבעסערן די וועלטַס ּפר)וון פֿאָז די וואַלטן אַבלעמען. זיי האָּפרא

רשּפרייטַנדערע. די טענדענץ פֿאַנער ווי אָלוציאָפֿט מער רעוואָזענען א

לע לענדער,ַנדערע לענדער. ּפעסימיסטן פֿון אַזיך שוין איבער א

ראייניקט אַײך/!ַפֿא

נקרַײךַלץ גייט גוט אין פֿראַא

ליעַל אין אויסטראַנדאַסקא

1. il y a/there are 2. kho'lemen rêvent/dream 3. keseyder constamment/continually 4. erreurs/mistakes 5. valeurs d’autrefois/old-fashioned
values 6. poshet simplement/simply 7. châtiments corporels/corporal punishment 8. système de notation/grading system 9. adultes/adults
10. … sof à la fin/at the end 11. toes erreur/mistake 12. loshn-ko'ydeshdike d’origine hébraïque/of Hebrew origin 13. tape/slap
14. …-seyder ordre des mots/word order 15. gifle/smack 16. claque/punch17. résonné/resounded 18. talmidim étudiants/students 19. pu-
blicité/publicity 20. shem réputation 21. tamevate abrutis/stupid 22. surfers 23. irrités/upset 24. tortionnaires/torturers 25. sofkl-sof
finalement/finally 26. puisque/since 27. taynen se plaindre/complain 28. efsher peut-être/perhaps.

1. … ha'rgenen se seraient fait tuer/would have risked their lives 2. jusqu’au/as far as 3. kede'y afin de/in order to 4. milkhome guerre/
war 5. psures nouvelles/news 6. fondé/founded 7. graines d’espoir/seeds of hope 8. but/aim 9. solutions 10. décourager/discourage
11. oylem public 12. taynendik arguant/arguing 13. édulcore/they sweeten 14. se justifient/justify themselves 15. il ne s'agit pas de/it's
not a question of 16. impuissant/helpless.
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 סך שיינע אוןַט אָדיש האִז ייַלע ווייסן, אַא

ַןראַנטע קללות. ס'איז פֿאַאינטערעסא

נצע ביכער אוןַ גא2פֿילוַרטיקלען און אַא

.3לשון–מעַווערטערביכער מיט קללות אין מא

ג איזָלט געקענט מיינען/: הַײנט צו טאָמען ווא

ט מעןָער האִרן לַײכט. פֿריָס לעבן געוואָדא

,4געמוזט קענען די קללות אויף אויסנווייניק

און איצט קען מען זוכן אין ווערטערבוך און

 קללה. די5סנדיקעַ ּפאַשטענדיק געפֿינען א

.6זוי ּפשוטַבער ניט אָציע איז אַסיטוא

–מעַן קללות אין מאַראַ, עס זענען פֿא7אמת

ן אייביקעַכט זיך, אַבן, דאָס האָלשון, ווא

ל זיך אויסדרייען“, „דיָווערט. „דַײן מויל זא

ל בַײָרן זאַלן“, „אויסדאַּפפֿאָל דיר אָצונג זא

זיקע קללות קען מעןָ“ - די דא8דיר דער מוח

ט זייָזוי גוט ווי מע האַג אָנוצן הַײנט צו טאַבא

ר אויבָר צוריק. נאָנוצט מיט הונדערט יאַבא

9אוצרווס ָ קוק אין סטוטשקאַאיר טוט א

ַז, וועט איר זען, א10מלונגַדער אין גוריס זאָא

 זייער שיין,11טשָדישע קללות, כאִִ סך ייַא

דערן. שטעלט זיךָנצן מאַזענען ניט אין גא

.12 חבֿרַר/: איר זענט בייז אויף אַײערן אָפֿא

געגענישַ באַגן/: „אָצי וועט איר אים זא

13ק/!“/? מסּתמאַזאָ קאַבן מיט אָלסטו האָזא

ט הַײנטָגן/: ווער האָס ניט זאָוועט איר דא

/?ּקןַזאָר קאַ פֿא14מורא

דער איר מיינט, אז אַײער פֿרַײנד איזָא

ציע/!ַפֿטע סיטואָן אַריש/? אַנא

ריש - ווי ווער/?ַר נאָנא

 ווי דעם כעלעמער15אפֿשר

ר איידערָ/? נא16חזנס אינדיק

זיקן שיינעםָנוצט דעם דאַאיר בא

ָטגט מיר/: צי האָאויסדרוק, זא

ד איןִאיר געזען איין איינציקן יי

הַײנטיקן כעלעם/? און ווער

 פֿונעם חזן/? און ווער17שמועסט

שמועסט פֿון זַײן אינדיק/?

זויַס זענען ניט אָן קללות, וואַראַס'איז אויך פֿא

ַרסן ניט פֿאַר זיי ּפאָרעלטערט, נאַרק פֿאַשטא

 שווער19. עס קען למשל18לע סבֿיבֿותַא

ַקורס וועט א–דישִ ייַך אָז נאַ, א20לט זַײןָגעמא

לטעַ/: „אין די קא21 חבֿרטעַגן צו אָמיידל זא

, און22לסטו זיצן שיבֿעהָווינטערדיקע טעג זא

לסטו גיין צוָאין די הייסע זומערדיקע טעג זא

קינד/!“.

דערנעָס זשע טוט מען, וו) געפֿינט מען מאָווא

ַר פֿא23סן ּפונקטַס ּפאָדישע קללות, וואִיי

ַרבן מיר פֿאָ האָדיש/? דאִ פֿון יי24ּתלמידים

ר קללות, לייענט אוןָ ּפאַאַײך אויסגעקליבן א

נוצט געזונטערהייט/!ַבא

לסט שרַײבן דעם „ג“ ווי דעם „ז“, דעםָ זא—

„ז“ ווי דעם „ג“, די ביידע וועלן דיר קומען

 און וועסט ניט קענען25צו חלום

נדערן/!ַנדערשיידן איינעם פֿונעם אַפֿונא

רגעסן, דיַלסטו פֿאָ זא26בית–לףַ דעם א—

נגערַרלירן, דער לאַלסטו פֿאָ זא28ּפתח–27קמץ

 און דער31 קרום30ל בַײ דיר זַײן ּתמידָ זא29פֿא

גן אויף דיָל דיך טראָ זא32נגער צדיקַלא

ּפלייצעס/!

 ווי דעם33מם–ָס וועסט לייענען דעם שלא—

לע דַײנעַמם, א–ָס„ס“, דעם „ס“ ווי דעם שלא

, אויס35םרעָ וואַ וועט אויפֿפֿרעסן א34סרעַווא

לייןַ, דו א37ם שויַ וועט ווערן א36סדַײן שוי

, וועסטםָטאַן אַ וועסטו ווערן א38סָטאַאויס א

ר וועסטָן, נאַניאַרטאַגיין זוכן דַײן חבֿר דא

לעקול/!ָרויס פֿון דַײן מאַניט קענען א

ןַר איר זענט אפֿשר שוין אָנא

נסירטער ּתלמיד, אַײערע חבֿריםַוואַא

בן שוועריקייטן אין טיפֿערע ּפונקטןָהא

טיק, און איר ווילטַמאַדישער גראִפֿון דער יי

מּפליצירטערעָוויסן, וו) קען מען געפֿינען קא

,39 מומחהַדער איר זענט שוין אָקללות/? א

 סך קללות און זוכט נַײע אוןַקענט שוין א

דערנע אויסדרוקן/?ָמא

1דישע קללותִדערנע ייָמא

נע ערשלערַפֿון אנהייבערס ָר אַפֿא

1. kloles malédictions/curses 2. afile même/even 3. …-loshn Yiddish 4. par coeur/by heart 5. adapté/suitable 6. poshet simple 7. emes
c’est vrai/it’s true 8. moyekh cerveau/brain 9. oytser ווָ פֿון נחום סטוטשקאַךדישער שּפראִדער אוצר פֿון דער יי  Thésaurus de/of Yiddish 10. Yosef
Guri, Let's hear only good news: Yiddish blessings and curses, Jerusalem (2004) 11. bien que/although 12. khaver ami/friend 13. mistome
probablement/probably 14. … moyre a peur/is afraid 15. efsher peut-être/maybe 16. … khazns … le dindon du chantre de Chelm/the
Chelm cantor's turkey 17. à plus forte raison/not to mention 18. svives milieux 19. lemoshl par exemple/for example 20. s’imaginer/
to imagine 21. kha'verte amie/(girl)friend 22. shive les sept jours de deuil/seven days of mourning 23. précisément/precisely 24. talmidim
étudiants/students 25. kholem rêve/dream 26. alef-beys alphabet 27. komets le signe de la voyelle O/sign of vowel O 28. pasekh
signe de la voyelle A/sign of the vowel A 29. … fey nom de la lettre ף/ name of the letter 30 ף. tomid toujours/always 31. tordu (la lettre
ֿפ )/crooked (the letter ֿפ ) 32. … tsadek nom de la lettre ץ/ name of the letter 33 ץ. …-mem nom de ם/name of 34 ם. marchandises/wares
35. ver de terre/worm 36. giron/bosom 37. écume/foam 38. de Athos/from Athos 39. mumkhe expert 40. psure nouvelle/news 41. ma-
lédictions/cursing 42. jurons/swearwords 43. altercations/quarreling 44. limed étude/study 45. kloles ukhro'mes malédictions et
anathèmes/curses and anathema 46. kloles nimro'tses malédictions véhémentes/vehement curses 47. atelier/workshop 48. oyfn fa-
çon/manner 49. gekhasmet avec le sceau/stamped 50. purim-rov rabbin de pourim/Purim rabbi.

/:40 גוטע בׂשורהַר אַײך אַבן מיר פֿאָ האָדא

לע ּתלמידים קענעןַך די לעקציעס וועלן אָנא

.47ַטרשטאַווא– שילטַנטייל אין אָן אַנעמען א

נטרעפֿן אויףָס וועלן זיך אָדי ּתלמידים ווא

זונדערע שוועריקייטן אינעם לערנען וועלןַבא

נקומען צו דיָג אויך קענען אָך מיטאָנא

ָסס וועט דאָלערערס/: מיט יעדן איינעם ווא

מּפעטענטע לערערסָנגען וועלן די קאַרלאַפֿא

 ּפערזענלעכןַקטיצירן די קללות אויף אַּפרא

לעַך דעם קורס וועלן אָ. נא48אופֿן

פֿיציעלןָן אַקומען אַנטיילנעמערס באָא

49ם, אונטערגעשריבן און געחתמעטָדיּפלא

.50רבֿ–ריזער ּפוריםַפֿונעם ּפא

© ַ לעקסעיעוואַ אַרינאַבילדער : מא

רץ 2007 וועט אינעםַזונטיק, דעם 4טן מא

ַןרקומען אָצענטער פֿא–דישִריזער ייַּפא

דישע קללות, מיטִאינטענסיווער קורס פֿון יי

ען/:ָלעקציעס אויף דרַײ ניווא

דישעִ/: מַײנע ערשטע יינהייבערסָא1. 

ר אוןַבולאַקאָרער וואַקללות (עלעמענטא

נייטיקסטע אויסדרוקן).

,14ןעגנוטליש :ָ/אווינ רעטייווצ .2

43 און צעווערטלענישן42זידלווערטער

– פֿון שילט44(אויסגעברייטערטער לימוד

טעכניקעס אין דער גערעדטער און

ך).ַגעשריבענער שּפרא

–/: דער לינגוויסטיקנסירטעַוואַא3. 

—נעלע זידלערס ָפֿעסיאָר ּפראַר פֿאַסעמינא

“.46 און קללות נמרצות45„קללות וחרמות
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נהייבערסָר אַשּפיל פֿא

1. yontev fête/holiday 2. purim 3. … oder le 14 du mois d’Adar/14th of the month of Adar
4. cette année/this year 5. s'amuser/enjoy oneself 6. se déguiser/disguise oneself 7. afile même/
even 8. approprié/suitable 9. préparé/prepared 10. purim-mayse histoire de Pourim/Purim
story 11. sur leurs deux oreilles/soundly 12. beheymes bétail/cattle 13. poules/hens sing. הון
14. sommeillent/are dozing 15. grenouilles/frogs 16. mare/pond 17. lion 18. ours/bear 19. cages
20. chouette/owl 21. hulule/hoots 22. khayes bêtes/animals 23. quelqu’un/someone 24. purim-
lets lutin de Pourim/Purim clown 25. se cache/hides 26. ganvet… se faufile/sneaks in 27. far-
ces/pranks 28. s’éveille/wakes up 29. sons/sounds 30. vache/cow 31. mouton/sheep 32. khazer
cochon/pig 33. coq/rooster 34. oie/goose 35. colombe/dove 36. grillon/cricket 37. la pauvre/
poor thing 38. branche/branch 39. jambe/leg 40. … kapore bien fait pour lui ! /serves him
right! 41. voix/voices.

10מעׂשה– ּפוריםַא

4ָרר). הַײיאַלענדאַדישן קאִ (אינעם יי3דרָלט אויס דעם 14טן אַ. ּפורים פֿא2 ּפורים1טובֿ–לד קומט דער יוםַבא

זוי פֿיל וויַ א5רווַײלןַטובֿ, ווען מע מעג זיך פֿא– פֿריילעכער יוםַרץ. ס'איז אַס זַײן דעם 4טן און 5טן מאָוועט דא
 זיך צו8סטַזוי ווי עס איז זייער צוגעּפאַ טרינקען ! א7פֿילוַנצן, זינגען, און אַ, טא6רשטעלן זיךַמע וויל : פֿא

נצע צוויי זַײטן מיט גרינגע שּפילן.ַ גא9בן מיר צוגעגרייטָ האשּפילן,

[ענטפֿערס אויף ז' 5]

 אין זייערע בעטן. די11ַקפֿן געשמאָלץ איז שטיל. די מענטשן שלאַכט אין שטעטל. אַבַײ נא

 אין די נעסטן און14 אין הינערהויף. די פֿייגל דרעמלען13פֿן אין פֿעלד און די הינערָ שלא12בהמות

נגעקומען אין שטעטל דער צירק. אין צירק איזָ. נעכטן איז א16זשלקעַ אין דער סא15בעסַדי זשא

פֿט ניט. זי זיצט אויףָ שלא20וועָר די סאָ. נא19פֿן אין די שטַײגןָ. זיי שלא18 בערַ און א17 לייבַ אָדא

.21רום. זי הוקעטַ בוים און קוקט זיך אַא

23בער עמעצערָדר. ס'איז ּפורים. אָכט איז דער 14טער אַזיקע נאָז די דאַ ווייסן ניט א22די חיות

רט. אין מיטןַלד און ער וואַ אין ווא25לט זיךַהאַ. ער בא24לץ–. ס'איז דער ּפוריםָס יאָווייסט דא

לעַ אין א26רַײןַרַײן. ער גנבֿעט זיך אַזט זיך אין שטעטל אָרויס און לאַכט שּפרינגט ער אַנא

סער און אין דער לופֿט. און ער טוטַלד און אין פֿעלד, אין וואַלע שטַײגן, אין וואַהַײזער, אין א

ס שטעטלָרט. ווען דאַלט ער זיך ווידער. ער וואַהאַך באָ. דערנא27זַײנע ּפורימדיקע שטיפֿערַײען

/:29נגעןַזעלכע קלאַ אין דער פֿרי, דערהערן זיך א28ּפט זיך אויףַכא

וקעטַדער הונט מיא

קעטָץ קוואַדי קא

 קרייט30די קו

ס פֿערד ברומטָדא

גערטָ גא31דער שעּפס

קעטַ קווא32דער חזיר

רקעטָדער לייב ווא

דער בער הוקעט

די הון מוקעט

 כרוקעט33ןָדער הא

 בלעקעט34נדזַדי גא

דער פֿויגל גרילצט

 בילט35די טויב

 ברילט36די גריל

בע צוויטשעטַדי זשא

ט צוָנשטאַ, א37ווע, נעבעךָלטע סאַאון די א

 און הירזשעט/!38 צווַײגַפֿן, זיצט זי אויף אָשלא

ז ער איזַרק, אַזוי שטאַכט אַט ער זיך צעלאָס געהערט, האָט דאָלץ הא–ווען דער ּפורים

/! איצט העלפֿט די40 שיינע ריינע ּכּפרהַ. א39 פֿוסַכן אָלן פֿון זַײן בוים און זיך צעבראַּפגעפֿאָראַא

/!41קומען זייערע אייגענע שטימעןַחיות צוריקצובא

דער הונט …………

ץ …………ַדי קא

די קו …………

ס פֿערד …………ָדא

דער שעּפס …………

דער חזיר ……………

דער לייב ……………

דער בער ……………

די הון ……………

ן ……………ָדער הא

נדז ……………ַדי גא

דער פֿויגל ……………

די טויב ……………

די גריל ……………

בע ……………ַדי זשא

ווע……………ָדי סא

נען אונדזערע געטרַײעָמיר דערמא

ז אין דערַלייענערס א

ך רופֿט מעןַליסטישער שּפראַזשורנא

ַ…כטע נַײעס אַן אויסגעטראַא

סט זיךַטשקע“. און ּפורים ּפאַ„קא

זעלכע שּפילן/!ַאַרזייער גוט פֿא
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 רעטענישַא
ס/?ָס איז דאָווא

ברידערלעך צוויי

זַײנען זיי ;

3גלַײך אין איין ריי

זיצן זיי ;

איינער דעם צווייטן

 ;4גלייטןַטוען זיי בא

כן,ַוויינען און לא

,5כןַפֿן און וואָשלא

,6נדערןַקוקן און ווא

נדערןַר איינער דעם אָנא

זעען ניט זיי.

ווער זַײנען זיי ?

ַרדיש אין ּפוילן פֿאִצַײטשריפֿט אויף יי–נטסטע קינדערַקאַדי בא

די גרינינקע איז זיכער געווען 1מלחמה–דער צווייטער וועלט

 און–2 חודשַ פֿון ווילנע (1939-1927). ס'איז געווען אביימעלעך

נטןַקאַ באַ דורך א3ל, געגרינדטַזשורנא–כןָווא– צווייַשּפעטער א

מסקי. טויזנטער קינדערָסטאַ בא4ג, שלמהָגאַווילנער ּפעדא

נירןָבאַ פֿלעגן עס א6נדַ אין אויסלא5פֿילוַנץ ּפוילן און אַאיבער גא

ט מען געקענטָ. אין יעדן נומער הא7דער לייענען בַײ חבֿריםָא

טור, וויציקעַדישער ליטעראִגעפֿינען טעקסטן פֿון דער יי

9ּפוצטַלץ באַס אָ, בריוו פֿון לייענערס און שּפילן, דא8מעׂשיות

מען „גרינינקע ביימעלעך“ָציעס. דער נאַמיט שיינע אילוסטרא

דישע קינדער/: „אונטערִ ליד געווידמעט יי10ליקסַקומט פֿון ביא

“.12, שלמהלעך11די גרינינקע ביימעלעך שּפילן זיך משהלעך

נהייבערסָר אַמער שּפילן פֿא
ַ, אגרינינקע ביימעלעך ווערטערשּפיל. ביידע קומען פֿון ַ און א1 רעטענישַ א—ך צוויי שּפילן ָט איר נאָט האָא

די ענטפֿערס וועט איר געפֿינען אונטן.. 2מלחמות–ל ּפובליקירט אין ווילנע צווישן ביידע וועלטַזשורנא–קינדער

ענטפֿערס פֿון זַײט �4:

דער הונט בילט, די קא ַ ץ מיא ַ וקעט, די קו מוקעט, דא ָ ס פֿערד הירזשעט, דער שעּפס בלעקעט, דער חזיר כרוקעט, דער לייב ברילט, דער בער ברומט, די הון

קווא ָ קעט, דער הא ָ ן קרייט, די גא ַ נדז גא ָ גערט, דער פֿויגל צוויטשעט, די טויב ווא ָ רקעט, די גריל גרילצט, די זשא ַ בע (און די

ַקא טשקע/!) קווא ַ קעט, די סא ָ ווע הוקעט.

ענטפֿער אויף דער רעטעניש�:  די אויגן.

ענטפֿער אויפֿן ווערטערשּפיל�:  פֿויל, לויף, מויז, זוים.

אונדזערע קא ַ טשקעס�: ַ זַײט וויסן א ז די „נַײעס“ פֿון אויסטרא ַ ליע אויף זַײט 2 זַײנען פֿא ַ לש, אויסגעטרא ַ כט, און אין גא ַ נצן ניט אמת/!

דער קללות – סעמינא ַ ר איז אויך אויסגעזויגן פֿון פֿינגער. א ַ לע א ַ נדערע א ַ רטיקלען זַײנען ערנסט. א ַ ַ פֿריילעכן ּפורים א לעמען/!

1. milkhome guerre/war 2. khoydesh mois/month 3. fondé/
founded 4. shloyme 5. afile même/even 6. à l'étranger/abroad
7. khaveyrim amis/friends 8. mayses histoires/stories 9. décoré/
decorated 10. Khaim Nakhman Bialik (1873-1934) poète yid-
dish et hébreu/Yiddish and Hebrew poet 11. moyshelekh
12. shloymelekh.

1. devinette/riddle 2. …-
milkhomes guerres mondia-
les/world wars 3. rangée/row
4 . s ' a c c o m p a g n e n t / a r e
together 5. veillent/stay awake
6. se promènent/wander 7. ca-
ses/squares 8. oysyes lettres/
letters, sing. os 9. directions.

ווערטערשּפיל
 ז.— פֿ — מ — וי —/: ל /8בעלע די אותיותַ פֿון דער טא7רַײנשרַײבן אין די קעסטעלעךַרף אַמע דא

ל) קענען איבערלייענען פֿיר ווערטער.ַנאָגאַ (דיא9ל/אין די פֿיר ריכטונגעןָז מע זאַזוי אַא

גרינינקע ביימעלעך
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 דעם 22סטן דעצעמבער 2006רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

טערַדישן טעאִרגענטינער ייַ פֿון א1פֿישןַא
ַןטעסמאָפֿון איציק גא

רק און איןָיא–ר אין ניוָ נישט נא2ט געבליטָטער האַדישער טעאִדער יי

 פֿון דער4ּפע ; איינער פֿון זַײנע צענטערס במשךָאיירא–3מיזרח

רגענטינע,ַרהונדערט איז געווען אָערשטער העלפֿט פֿונעם 20סטן יא

בער זענען געווען געטרַײָליבהא–טערַוו) צענדליקער טויזנטער טעא

ל טרוּפעס, סַײָ גרעסערע צאַ. א6דישער בינעִ יי5רטיקערָדער א

ַזבן געוו)סט, אָסט, האַאייגענע, סַײ די, וועלכע זענען געקומען צו גא

.8רעם אויףַ נעמט זיי ווא7עולם–טערַרגענטינער טעאַדישער אִדער יי

ַרויסגעגעבן אַציע“ אַפֿונדא–9ָוואִרגענטינער „ייַט די אָר האָס יאָדא

פֿישןַא–טערַדישע טעאִרקויפֿט : ייַאויספֿא —ם ָלבאַא–לירטן בילדערָקא

ן,ַנסמאַ האַקציע פֿון סילוויאַ אונטער דער רעדא— 10רגענטינעַפֿון א

ווַײזט דיַס בוך באָן. דאַגאַ קאַבריעלאַ און גאַ סקוראַנאַסוסא

דישןִ פֿונעם יי12רשּפרייטקייטַ, ווי אויך די פֿא11רטיקייטַרשיידנאַפֿא

רגענטינע.ַליקער אָמאַטער אין דער אַטעא

–טערַ טעאַפֿן אַ“ געשאָוואִרגענטינער „ייַט דער אָאין 1945 הא

לן.ַטעריאַמא–טערַטיש די טעאַמלען סיסטעמאַמיסיע, […] צו זאָקא

ט מען צונויפֿגעקליבן מער ווי צוויי טויזנט סקריּפטן,ָרכיוו האַאינעם א

מען, און הונדערטערַגראָפֿישן און ּפראַ דרַײ טויזנט א13ּכמעט

רטן אויךָ. עס געפֿינען זיך דא14פֿיעס און רעצענזיעסַגראָטאָפֿא

רן. […]ָקטיאַּפירן פֿון די אַטע ּפאַצענדליקער ּפריווא

ַ א15ר 1901 און איז מודיעָמט פֿון יאַפֿיש שטאַדער עלטסטער א

נדערעַ. די א16דעןַלדפֿאָבֿרהם גאַ פֿון אלעמל–קונירשטעלונג פֿון ָפֿא

ָט האבע מיטן אייניקלָדי באדען ווי ַלדפֿאָבֿרהם גאַּפערעטעס פֿון אָא

 פֿונעם18 אין דער ערשטער ּתקופֿה17רגעשטעלט, בפֿרטָמען אויך פֿא

. אין19מלחמה–ר דער ערשטער וועלטַך פֿאָטער, נאַדישן טעאִרטיקן ייָא

רַײנגענומען בילדער פֿון עטלעכעַט מען אויך אָמלונג האַדער זא

לן. […]ַזא–טערַאַײרעסער טעא–ָסבוענא

ט מען איןָטער, האַדישן טעאִנדערע צענטערס פֿונעם ייַווי אין א

,20נערַרישן זשאַ מער ליטעראַמעס פֿון אַרגענטינע געשּפילט סַײ דראַא

טערַנער. אין איין טעאַזשא–21עוועניו“–נדָסַײ ּפיעסעס פֿון דעם „סעקא

מעס אין דערַדרא–22זוינע „שונד“ַט מען אויפֿגעפֿירט פֿיר אָהא

געלד,, 23 שוויגערַאוי א, ט פֿון ליבעָגא, טיר נומער 2זעלביקער צַײט - 

.24נדעַליבע און שא

ָטטער האַדישן טעאִרגענטינער ייַר פֿונעם אַדער רעּפערטוא

טור וויַליטערא–מעס פֿון דער וועלטַסישע דראַרַײנגענומען קלאַא

–טערַרט אינעם טעאָ וויכטיק אַבער אָ. אדי רויבערפֿרידריך שילערס 

רגינעלע ּפיעסעס וועגן דעםָרנומען אַבן פֿאָר האַרעּפערטוא

 פֿון25נקמהט מען געשּפילט ָדישן לעבן. אין 1919 האִרגענטינער ייַא

ַקענט זיך אַוויצקי. אין דעם ווערק באָכאַ פֿון י. ש. ליאנערַאינדיא

נער,ַניע מיט די טעהועלטשער אינדיאָגאַטאַ אין ּפא26דישע משּפחהִיי

נקורו. […]ַאון מיט זייער שעף, נא

ַפֿישן, אַ ווערט דערציילט, דורך די ארקויפֿטַאויספֿאאינעם בוך 

ס בוךָגעשיכטע ; דא–דישער קולטורִּפיטל פֿון דער ייַוויכטיקער קא

28ַיס ס'איז ּכדאָלן, וואַטעריאַ פֿון מא27ן אוצרַגט אָרמאַפֿא

ל.ָאיבערצולייענען מער ווי איין מא

1. affiches/posters 2. s’est épanoui/blossomed 3. mizrekh de l’Est/Eastern 4. bemeshekh pendant/during 5. local 6. scène (théatrale)/
stage 7. … oylem public 8. .accueillir/welcome 9 אויפֿנעמען YIVO פֿטלעכער אינסטיטוטַדישער וויסנשאִיי  10. Sold Out : Yiddish Theater Posters in
Argentina, Buenos Aires (2006) 11. diversité/diversity 12. expansion/breadth 13. kima't presque/nearly 14. critiques/reviews 15. … moydie
annonce/announces 16. avrom Goldfaden (1840-1908) 17. bifra't spécialement/especially 18. tkufe époque/period 19. milkhome
guerre/war 20. genre 21. théâtre de boulevard/popular theater 22. pièces sans valeur/worthless plays 23. belle-mère/mother-in-law 24. honte/
shame 25. nekome vengeance/revenge 26. mishpokhe famille/family 27. oytser trésor/treasure 28. keda'y vaut la peine/worthwhile.
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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

דישע ביכער פֿון בערליןִיי
ווָ קרוטיקא1פֿון מיכאל

ַרן אָרן איז בערלין געוואָנהייב 20ער יאָא

דישערִוויכטיקער צענטער פֿון דער יי

קטיוויטעט. דערצו זַײנעןַקולטורעלער א

ליטישע אוןָ, סַײ ּפא2געווען עטלעכע סיבות

–ך דער ערשטער וועלטָמישע. נאָנאָסַײ עקא

נדַקריג אין רוסלא– און דער בירגער3מלחמה

ןָז געטאָ לאַבן זיך קיין בערלין אָהא

 פֿון5נטן און ּפליטיםַ עמיגרא4מעןָשטרא

. צווישן זיי זַײנען געווען6ּכלערליי מינים

נד אוןַדן פֿון רוסלאִצענדליקער טויזנטער יי

לגעמיינעַט די אָּפוילן. צו יענער צַײט הא

פֿעלקערונג  פֿון דער דַײטשישערַדישע באִיי

.7פֿן 170 טויזנט נפֿשותָטראַט באָהויּפטשטא

 סך מענטשן, צווישן זיי שרַײבער,ַ[…] א

 און8פֿטלעכע טוערַקינסטלער, געזעלשא

, זַײנען געקומען10ָרנץ יאַ גאַדן פֿון אִ יי9סּתם

. צוליב דער ריזיקער11קיין בערלין זוכן גליקן

ס1923ָ איז דא—רן 1921ָציע אין די יאַאינפֿלא

רַנץ ביליק פֿאַנד געווען גאַלעבן אין דַײטשלא

 פֿון12קומען הכנסהַבן באָס האָדי ווא

דישעִר די ייַ פֿא13נד/; בפֿרטַאויסלא

ליסטן. דיַטן, קינסטלער און זשורנאַליטערא

נג/: דיַבן געדויערט ניט לאָ„גוטע צַײטן“ הא

14ט זיך בהדרגהָמיע האָנאָדַײטשישע עקא

כט איזַוועטישע מאָביליזירט, די סאַסטא

—רן 1925ָרקער, און אין די יאַרן שטאָגעווא

 צענטער15רן אויס1926ָ איז בערלין געווא

דישער קולטור.ִפֿון יי

דישערִדי געשיכטע פֿון דער יי

 אין בערלין16רלעגערישער טעטיקייטַפֿא

–נטוויקלונג. בסךַזיקע אָּפ די דאָשּפיגלט א

18רויס בערךַט אָ זַײנען אין דער שטא17הּכל

 העלפֿט פֿון זיי אין דיַטיטלען, א–360 ביכער

ס לעצטע בוך אויף1923ָ. דא—רן 1922ָיא

וויזן אין בערלין אין 1936.ַט זיך באָדיש האִיי

דישער קולטורִ[…] די געשיכטע פֿון דער יי

ט צוגעצויגן דעם אויפֿמערק פֿוןָאין בערלין הא

לָבער צום ערשטן מאָ. א19רשערָעטלעכע פֿא

טיוו פֿולןַ רעלאַקומען מיר איצט אַבא

דישעִג פֿון די ייָלאַטאַטירטן קאָנאַא

ס זַײנען דערשינען אין דערָציעס, וואַּפובליקא

סָמלחמות. דא–ט צווישן ביידע וועלטָשטא

נירטָבן פֿונקציאָ הא21גןַרלאַדישע פֿאִ יי20רובֿ

רויסגעגעבןַ קורצע צַײט און אַר אָנא

פֿינף טיטלען. בלויז– פֿיר22דורכשניטלעך

–23זעלכע ווי „ּכללַ א—גן ַרלאַאייניקע פֿא

בןָק“, „וועלט“ האָסטאָג“, „וואַרלאַפֿא

דוקציע. דערָ ּפרא24 ממשותדיקעַגט אָרמאַפֿא

דוקטיווסטער צווישן זיי איז געוועןָמע ּפראַסא

רויסגעגעבןַט אָג“, וועלכער האַרלאַפֿא–„ּכלל

41 טיטלען.

לודעוויג איז– קיןַריאַמען פֿון מאָדער נא

נט אין דער וועלט פֿון דער דַײטשישערַקאַבא

ס נַײעָרשונג […]. דאָפֿישער פֿאַגראָביבליא

דישע ביכער פֿוןִייג ָלאַטאַווערק אירס, דער קא

ַ, א25ספֿק– איז, בליבערלין, (1936-1918)

דישערִ אין דער יי26ָגוויכטיקער בַײטרא

דישע ביכער פֿון יענערִפֿיע. ייַגראָביבליא

 זַײנען צעזייט און צעשּפרייט איבער27ּתקופֿה

ּפע,ָטעקן פֿון אייראָרשידענע ביבליאַפֿא

מעריקע אוןַא

יׂשראל, און

אייניקע פֿון

זיי זַײנען

שוין מער ניט

. די28בנמצא

רכיוון אוןַא

גן זַײנען נעלםַרלאַקומענטן פֿון די פֿאָדא

נטסטעַקאַמע באַ. צו די סא29רןָגעווא

ציעס פֿון דער בערלינער ּתקופֿהַּפובליקא

דערניסטן/:ָדישע מאִגעהערן די ווערק פֿון יי

, לייב31ןָ, דוד בערגעלסא30דער נסּתר

, ווי אויך די33ַק, משה קולבא32ָקוויטקא

דישע צַײטשריפֿטן און אילוסטרירטעָּפעריא

 פֿון34ןָזאַּפאַדיא–נערַבער דער זשאָביכער. א

טור אין בערלין איז געוועןַדישער ליטעראִיי

ָל גרויסע צאַ געפֿינט מען אָנץ ברייט/: דאַגא

 פֿון דַײטש35איבערזעצונגען, דער עיקר

צענט), ווי אויך פֿוןָ פֿופֿציק ּפרא36(בערך

ט מעןָ דעם, הא37ש. חוץִרוסיש און העברעי

גישע,ָגאַליטישע, ּפעדאָרויסגעגעבן אויך ּפאַא

רַטור און ביכער פֿאַפֿטלעכע ליטעראַוויסנשא

38סטַרפֿאַג איז פֿאָלאַטאַקינדער. […] דער קא

 עטלעכע גרויסע39רן אויפֿן סמך פֿוןָגעווא

טעק,ָביבליא–, מעדעםָוואִטעקן/: ייָביבליא

טעקן איןָאוניווערסיטעטישע ביבליא

נקפֿורטַ, בערלין, מינכן, טריר, פֿרא40ירושלים

נדערעַרף, ווי אויך עטלעכע אָאון דיסלדא

טעקן. […]ָביבליא

1. mikhoel 2. sibes raisons/reasons 3. milkhome guerre/war 4. ici vagues/streams 5. pleytim réfugiés/refugees 6. ko'lerley minim
toutes sortes/all sorts 7. nefoshes âmes/souls 8. militants/activists 9. stam simplement/just plain 10. Juifs ordinaires/ordinary Jews
11. ici/here leur bonheur/their fortune 12. hakhnose revenus/income 13. bifra't en particulier/particularly 14. behadroge peu à peu/
gradually 15. cessé d'être/no longer 16. activité éditoriale/publishing activity 17. besakhakl en tout/in all 18. beerekh environ/about
19. chercheurs/researchers 20. … rov la plupart/most 21. maisons d’édition/publishing houses 22. en moyenne/on average 23. klal
24. mamo'shesdike  substantiel/substantial 25. bli-sofek sans aucun doute/doubtless 26. contribution 27. tkufe époque/period
28. benimtse disponibles/available 29. nelm … disparus/disappeared 30. Der Nister (1884-1950) 31. Dovid Bergelson (1884-1952)
32. Leyb Kvitko (1890-1952) 33. Moyshe Kulbak (1896-1937) 34. gamme de genres/range of genres 35. … iker surtout/mainly
36. beerekh environ/about 37. khuts à part/aside from 38. composé/drawn up 39. … smakh … sur la base de/based on 40. yerusholaim
Jérusalem.
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

רָקטאַ רעדאַנט ווי אַקאַלדבערג, באָאיטשע גא

– מַײסטערַ שרַײבער, איז אויך געווען אַאון א

לערער, און איך בין צווישן די גליקלעכע

דישעִבן זיך בַײ אים געלערנט ייָס האָווא

בן אים געהערט צוםָטור. ווען מיר האַליטערא

ל, זַײנען מיר געווען איבער-ָערשטן מא

נטעַ רַײכע און עלעגאַר אַס פֿאָ ווא3שטַגערא

בן מירָך ער רעדט. דערפֿון האַשּפרא

דישִ ייַן אין אָ קוק צו טאַ א4גן חשקָגעקרא

ווערטערבוך/! זַײנע אידעען וועגן דער

בן אונדזָטור האַדישער ליטעראִיי

אינסּפירירט.

ב אים אויך געקענט ווי דערָאיך הא

ציעַפֿונדא–ווסקיָר פֿון דער זשיטלאָדירעקטא

 פֿון מער ווי5ונג. במשךִדישער דערציִר ייַפֿא

רָקטאַר איז ער געווען דער רעדא40ָ יא

טָס האָ, וואדישע קולטורִייל ַפֿונעם זשורנא

רט אין דערָ וויכטיק אַרנומען זייער אַפֿא

וועלט. ביז צו זַײן–ציעַדישער ּפובליקאִיי

גָג איז ער יעדן טאָטא–100סטן געבוירן

ט געשריבןָ. ער האָנגען אין ביוראַגעגא

לקסשולן איןָר די פֿאַביכער פֿא–קינדער

רק, אוןָיא–דעלפֿיע און ניוַ, פֿילאָנטאָראָטא

ך איז ערָאויך צוויי ביכער עסייען. דערצו נא

6דישע לימודיםִר ייַר פֿאָפֿעסאָ ּפראַגעווען א

.7אין דער קווינס אוניווערסיטעט

רן איןָלדבערג איז געבוירן געוואָאיטשע גא

ט זיך אין 1914ָ הא9 (ּפוילן). די משּפחה8ּפטַא

רשע, וו) איטשע איזַזעצט אין וואַבא

10דערנער ציוניסטישערָ מאַנגען אין אַגעגא

ַרר פֿאַ סעמינאַשול, און שּפעטער אין א

לדבערגסָבן די גאָלערערס. אין 1920 הא

דע, און אין 1932 זענעןַנאַאימיגרירט קיין קא

נהייב איזָרק. בַײם אָיא–וועק קיין ניוַזיי א

–רבעטערַ לערער אין די אַאיטשע געווען א

-ָציאַשולן. ווען דער אינטערנא–רינג קינדער

רדן איז געגרינדטָא–רבעטערַלער אַנא

ָררן דער דירעקטאָרן, איז ער געוואָגעווא

. אין יענער צַײט11ּפטיילָדישן אִפֿונעם יי

זַײנען געווען אין די שולן מער ווי 80/000

 און אין12טןַראייניקטע שטאַשילער אין די פֿא

קענען דיַלט באָט געוואָדע ! איטשע האַנאַקא

דישערִ פֿון דער יי13שילער מיט די אוצרות

–טור ווי די ווערק פֿון מענדעלע מוכרַליטערא

נדערעַ, און א16, ּפרץ15עליכם–, שלום14ספֿרים

ט איטשע אונדזָ, הא17גבַֿשרַײבער. א

ז ער איז געווען אויף ּפרצעסַדערציילט א

רשע אין 1915.ַ אין ווא18לוויה

לדבערגָאיטשע גא

 פֿון דער1לדבערג, איינער פֿון די לעצטע פֿיגורן פֿון דער בליצַײטָאיטשע גא

רבן דעם 27סטן דעצעמבער 2006 איןָמעריקע, איז געשטאַדישער קולטור אין אִיי

רןַנגעשריבן פֿאָט אָ הא2 ּתלמידהַר. זַײנע אָרק, אין עלטער פֿון 102 יאָיא–ניו

נונגען.ָ די ווַײטערדיקע דערמאטעם–דישן טעםִיי

ּפטימיסט.ָן אַלדבערג איז געווען אָאיטשע גא

ר זַײןַ געקעמפֿט פֿא19ט ּתמידָער הא

רןַטור, און פֿאַדישער ליטעראִליבטער ייַבא

ך.ַדישער שּפראִלעבן פֿון דער יי–ווַײטער

ט ער געגלייבט,ָדורך איר עקסיסטענץ, הא

נגיין.ָוועט די קולטור א

ער וועט אונדז פֿעלן.

1. ici printemps/blossoming 2. talmide
étudiante/student 3. étonnés/amazed
4. kheyshek envie/desire 5. bemeshekh
pendant/during 6. limudim études/studies
7. Queens University 8. Opatow
9. mishpokhe famille/family
10. tsieni'stisher sioniste/Zionist 11. dé-
partement/department 12. Etats-Unis/Uni-
ted States 13. oytsres trésors/treasures
14. moykher-sforim 15. sholem-
aleykhem 16. perets 17. agev d'ailleurs/
by the way 18. levaye enterrement/funeral
19. tomid toujours/always.

[סוף פֿון זַײט 1]

32. Association d'écrivains et journalistes yiddish/Yiddish Writers' and Journalists' Club
33. khurbn Shoah 34. … erekh environ/approximately 35. population 36. se sauver/es-
cape 37. péri/perished 38. pleytim réfugiés/refugees 39. melukhe d'Etat/state 40. besha's
au cours/during 41. recherches/research.

ָשוירלי סוקא

צקעַמאָ אויף טלא32ראיין“ַליסטן פֿאַזשורנא

רימטעַט געקענט טרעפֿן בא13ָ, וו) מע הא

לטערַוויטש, אָלאַן סעגאַ זוסמא—שרַײבער 

נגערַציזנע, די ברידער זינגער, איציק מאַקא

נדערע.ַאון א

רשעַבן געלעבט אין וואָ הא33רן חורבןַפֿא

 דריטל פֿוןַ א34ן ערךַדן (אִאיבער 390/000 יי

 קליינערַ). א35פֿעלקערונגַנצער באַדער גא

,36טעוועןַוויזן זיך צו ראַט באָטייל פֿון זיי הא

– אין די טויט37ס רובֿ זענען אומגעקומעןָדא

ָך. נאָרשעווער געטאַדער אין וואָגערן אַלא

נד אין 1943 און דעםַדישן אויפֿשטאִדעם יי

טָנד אין 1944, איז די שטאַּפוילישן אויפֿשטא

נצן צעשטערט. סוף 1940ערַגעווען אין גא

נגעהויבן זיךָ א38בן די ּפליטיםָרן האָיא

ניזירןַרגאָרשע און צו אַאומצוקערן אין ווא

לעבן/: דעם– קולטורַס נַײ אָרטן פֿון דאָדא

ַגרלאַטער, דעם פֿאַטעא–39דישן מלוכהִיי

דישעִבוך“, און עטלעכע יי–דישִ„יי

 גרויסערַ א40צַײטשריפֿטן. אין 1968, בשעת

ט די מלוכהָליע, האַנטיסעמיטישער כוואַא

דישע אינסטיטוציעסִס רובֿ ייָכט דאַרמאַפֿא

דן צו עמיגרירן. ערשטִ סך ייַאון געצוו)נגען א

מוניסטישן רעזשים איןָכן סוף פֿונעם קאָנא

דישעִפֿן ייַט מען געקענט פֿרַײ שא1989ָ הא

–נטוויקלען אוניווערסיטעטַנצן און אַאינסטא

 וועגן דער געשיכטע און קולטור41רשונגעןָפֿא

דן.ִפֿון ּפוילישע יי


