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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

1. yontev fête (Lire en fête)/holiday (to celebrate reading) 2. manifestation/event 3. bemeshekh pendant/during 4. sof-... week-end 5. on 
fête/celebrate 6. domaine/realm 7. mizrekh de l'Est/Eastern 8. soirée de commémoration/commemoration 9. lekoved en l'honneur de/in 
honor of 10. yitskhok Katzenelson (1886-1944) 11. ... o'ysgehargetn ... Le Chant du peuple juif assassiné/Song of the Murdered 
Jewish People 12. maison d'édition/publishing house 13. ... mekhabers de l'auteur/the author's 14. basye Batia Baum 15. goyrl destin/
fate 16. royshem impression 17. oylem public 18. shabes samedi/Saturday 19. mikhoel 20. yisroel Israël 21. nesie voyage/journey  
22. goles exil/exile 23. croisée des chemins/crossroads 24. ... iker surtout/especially 

הַײיָאר  זענען ייִדיש געביט6 ֿפון דעם אויף

אינטערעסַאנטע צוויי ֿפָארגעקומען

הָאט ָאקטָאבער 19טן דעם אונטערנעמונגען.

(מיזרח7– וויטעל אין שטָאט–ביבליָאטעק די

ָאנדענק–ָאוונט8  ַאן ָארגַאניזירט ֿפרַאנקרַײך)

איז  קַאצענעלסָאן10 ווָאס יצחק ּפָאעט ייִדישן בַארימטן דעם לּכֿבוד9

געווען געטָא, ווַארשעווער ֿפונעם ֿפַארניכטונג דער נָאך ,1943-44 אין

ָאנגעשריבן ער הָאט דָארטן וויטעל. אין אינטערניר–לַאגער דעם אין

ַא גרומבערג, עוולין פָֿאלק11. ייִדישן אויסגעהרגעטן פֿון ליד דָאס

ווָאס  מעדעם–ביבליָאטעק, דער ֿפַארלַאג12 ֿפון אינעם מיטַארבעטערין

(ייִדיש דער ּפָאעמע ֿפון ַא צוויישּפרַאכיקע אויסגַאבע ּפובליקירט הָאט

דעם דערמָאנט און ווערק, דָאס ֿפָארגעשטעלט הָאט ֿפרַאנצייזיש), —

ייִדיש–לערערין  ַא ּפרים–מַארגוליס, שַאֿפן. ַאניק און לעבן מחברס13

לידער ֿפון ּפָאר ַא ֿפָארגעלייענט הָאט ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער אינעם

ֿפון איבערזעצונג ֿפרַאנצייזישער דער אין און ייִדיש אויף ּפָאעמע דער

טרַאגישער גורל15 ֿפונעם  דער ווי אויך די ֿפָארלייענונג, בתיה בוים14.

עולם17. נישט–ייִדישן דעם אויף רושם16 ַא גרויסן הָאבן געמַאכט מחבר,

ּפַאריזער ייִדיש–צענטער אין

ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דער ָאקטָאבער הָאט שבת18 דעם 20סטן

מיכאל19  און בערינסקי ֿפַארגעניגן אויֿפצונעמען לעוו דָאס געהַאט

און לעבן ייִדיש אויף צו טָאג הַײנט שַאֿפן ווָאס ֿפעלזענבַאום,

ַא בערינסקי, הָאט לעקציע ליטערַארישער יׂשראל20. אין זַײן אין

ווי שַארֿפקייט, מיט דערקלערט ,1939 אין רומעניע אין געבוירענער

געֿפירט הָאט דער ליטערַאטור. ער צוגַאנג צו איז, זַײן שטייגער זַײן

ליטערַאטור,  איירָאּפעיִשער דער דורך נסיעה21 עולם אין ַא דעם

דעם אינסּפירירט, הָאבן אים ווָאס מחברים צווישן די דערמָאנענדיק,

איציק ָאוויד, לַאטַײנישן ּפָאעט דעם ּפָאעט רעמבָא, ֿפרַאנצייזישן

ּפָאר אויך ַא און נָאענט, זיך זייער ֿפילט ער וועמען מַאנגער, צו

ַא איז ליטערַאטור ייִדישע די ַאז אונטערגעשטרָאכן הָאט ער מוזיקער.

ֿפרעמדקייט ֿפַארנעמט ֿפון געֿפיל דָאס וועלכער גלות22–ליטערַאטור אין

ַא קרייצוועג23: אויף געענדיקט זיך הָאט נסיעה די גרויסן ָארט. ַא

זיך בערינסקין נייטיקט זי לויט ? ליטערַאטור די ייִדישע ווּוהין גייט

זי  זָאל קריטיק, ווָאס ּפרָאֿפעסיָאנעלער ַא גוטער, אין עיקר24 דער

ליטערַאטורן. ַאנדערע ַאלע ווי דערשַאצן און בַאטרַאכטן

ֿפון לידער ּפָאר ַא ֿפון געניסן געקענט דער עולם הָאט דערווַײל

ֿפָארגעלייענט איר  הָאט בוים לופֿטבלומען און בתיה ציקל בערינסקיס

ֿפרַאנצייזיש. אויף איבערזעצונג

ֿפעלזענבַאום מיכאל

אין אוקרַײנע אין געבוירענער ַא ֿפעלזנבַאום, מיכאל הָאט זונטיק

הָאט ער שרַײבער. ייִדישער געווָארן ַא איז ווי ער דערציילט ,1951

שּפעטער ערשט און טעַאטער אויף רוסיש אין קַאריערע זַײן ָאנגעהויבן

פֿרַאנקרַײך אין לייען–יום–טוב1ֿ

מּתנה1 אַ
ייִדישע הויּפט–טעמע די איז דעם נומער אין

זייער  סימבָאליק, זייער ָאּפשטַאם, זייער — אותיות2

דָא דערפַֿאר וועט איר פָֿאלקלָאר… ייִדישן אין רָאלע

דעם ַאלף–בית4  מיט ַא לייען–צייכן3 : מּתנה ַא געפֿינען

עס  די אותיות. ניצט די נומערישע ווערטן5 פֿון און

! געזונטערהייט

יום–טובֿ  ַא - Lire en Fête נָאמען אימּפרעזע2 מיטן ַאן פֿרַאנקרַײך אין פָֿאר קומט יָאר ַאלע

ַאנדערע און ביכערקרָאמען ביבליָאטעקן, אין סוף–ווָאך4, גַאנצן ַא פֿון במשך3 לייענען. פֿון

פָֿאר  לייענט מע און ליטערַאטור דער זיך5 מיט מען פֿרייט לַאנד, אין אומעטום אינסטיטוציעס

שּפרַאכן. ַאנדערע אויך און פֿרַאנצייזיש אויף ווערק ליטערַארישע פַֿארשיידענע

[8 זייַט [סוף

1. matone cadeau/gift 2. oysyes lettres (de l'alphabet)/
letters (of the alphabet) ; sing. אות os 3. marque-page/
book mark 4. alef-beys alphabet juif/Jewish alphabet 
5. valeurs numériques/numerical value.
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דער „...אין : געשריבן שטייט „הַאלָאווין“ (נומ' 61) ַארטיקל דעם אין

זיך ביסלעכווַײז  דערווַײטערט די זון קירצער... ווערן די טעג ווען צַײט

ֿפון  דרומדיקע2 לענדער די אין אמת1 איז טַאקע דָאס ערד...“. דער ֿפון

עס ווּו צֿפון3–ַאמעריקע, אין ָאדער איירָאּפע אין ערד, ָאבער נישט דער

ערשטן  אויֿפן זיך דַאכטן קען ווי אונדז נישט ּפונקט4 ֿפַארקערט, איז

דרומדיקע די אין ווען זון דער צו נענטער איז ּפלַאנעט אונדזער בליק.

ווינטער. לענדער צֿפונדיקע די אין איז דַאן ָאבער זומער, איז לענדער

יָאר– די יָאר. ַא ּפונקט דויערט זון דער ַארום אונדזער וועג

זיך געֿפינט זון די נָאר עליּפס, ַאן איז ּפלַאנעט ֿפונעם טרַאיעקטָאריע

געֿפינט ערד די ווּו ווַײזט דָאס בילד עליּפס. ֿפונעם ניט אין דער מיט5

זון. דער ַארום טרַאיעקטָאריע אויף איר דַאטעס ֿפַארשיידענע אין זיך

רָאטַאציע–ַאקס ֿפונעם  די ֿפָאר שטעלט „ד“ אויֿפן בילד ּפונקט דער

און נעכט די און טעג די זיך דערֿפון נעמען ווָאס זיך, ַארום ּפלַאנעט

ַאלטערנַאציע. זייער

ּפלַאנעט ֿפונעם בַאוועגונג דער ֿפון רעזולטַאט דער זענען סעזָאנען די

איז ערד–רָאטַאציע ֿפון דער ווָאס דער ַאקס ֿפון דעם און זון דער ַארום

אינקלינירט. נָאר ָארביט, איר צו ּפערּפַאנדיקולער ניט

ערשטער און צֿפון–לענדער די אין ווינטערטָאג ערשטער דער

געֿפינט ערד די ווען טָאג דער איז דרום–לענדער די אין זומערטָאג

שטח6  ַאז דער זען אונדז לָאזט דָאס בילד .(4) ּפָאזיציע דער אויף זיך

איז ,(4) ּפָאזיציע עקווַאטָאר, ֿפונעם צֿפון איז בַאלויכטן7 אויף ווָאס

ֿפון דעם ווערט דרום–לענדער. אין די בַאלויכטענער קלענער ווי דער

דרום. אין ווי צֿפון אין קירצער דַאן זענען טעג די ַאז געדרונגען8

שטרַאלן9  די ריכטונג, זענען לויט זייער ַאז, דָא אויך בַאמערקן מיר

ווָאס  די, בַאלכסונדיק10 ווי מער עקווַאטָאר ֿפונעם צֿפון ֿפַאלן ווָאס

איז, ַאלץ שטרַאל ַא בַאלכסונדיק מער ווָאס דרום. אין קומען ָאן

קילער ַאלץ און ערד, די דערגרייכט ווָאס טייל דער איז שווַאכער

ַארום ַאזוי קומען דָאזיקע ערטער. מיר די אין טעמּפערַאטור די איז

איז (4) ּפונקט אין דורכשניט12–טעמּפערַאטור די ַאז אויסֿפיר11 צום

ַאז דַאכטן אונדז זיך קען דערֿפַאר דרום. אין ווי צֿפון אין נידעריקער

שווַאכער. ווינטערצַײט שַײנט זון די

ָארט  אויֿפן זיך אונדזער ּפלַאנעט געֿפינט שּפעטער חדשים13 זעקס

די אין ווַארעמער און לענגער זענען טעג די .(2) נומ' מיטן בַאצייכנט

טייל אונדזער אין זומער ס'איז דרומדיקע. די אין ווי לענדער צֿפונדיקע

מילכבערג גיטעלע וועלט.                                     

1. ... emes c'est vrai/it's true 2. do'remdike du Sud/Southern  
3.  tsofn du Nord/North- 4. exactement/exactly 5. au milieu/center 
6. shetekh surface/area 7. éclairé/illuminated 8. déduit/deduced  
9. rayons/rays 10. bala'khsndik en biais/more slanted 11. con-
clusion 12. moyenne/average 13. khadoshim mois, sing. חודש 
khoydesh. 

דזשייקָאבסָאן” „דזשייקָאב
בינע1 דער אויף ווידער

ֿפונעם בַארימטן ייִדיש– דזשייקָאבסָאן“ „דזשייקָאב ּפיעסע די

הָאט (1973-1898) צייטלין ַאהרן2 דרַאמַאטורג און ּפָאעט העברעיִשן

זינט ֿפרַאנקרַײך. אין טעַאטער–מענטשן די בַײ גרויסן דערֿפָאלג3 ַא

41993, איז אין ֿפרַאנצייזיש אויף איבערגעזעצט זי הָאט מע ווי דעם
ֿפרַאנצייזישער  דער אויף מע שטעלט עס מָאל ווי דריטע דָאס שוין עס

הָאט עס געשּפילט אויף  מן–הסּתם5 מער ווי מע איז — ווָאס בינע
ייִדיש !

ָאּפ זיך שּפילט וועלט–אונטערגַאנג6, ַא וועגן רעדט ווָאס ּפיעסע, די
ֿפון ים7 און אין  טיֿפענישן אין די טרַאנסַאטלַאנטיק–שיף, ַא אויף

טיערי  און רחל10 קַאמעלגַארן ֿפון אינסצעניזַאציע9 נַײע גן–עדן8. די
ַארויס12 גלַײכצַײטיק הייבט און געלונגענע11 איז זייער ַא לַאשקַאר

ֿפון דער דרַאמע, כַארַאקטער איבערצַײטיקן13 דעם און ַאקטועלן דעם
מינימַאליסטישע סצענָאגרַאֿפיע מָאדערנע, די אין 1931. ַאָנגעשריבן

ּפיעסע די ווערק. ֿפונעם גרָאטעסק דער צו צו גוט זייער זיך ּפַאסט

„מַאלּפעס–קָאמּפַאניע“14 און ביז  טרוּפע דער דורך געשּפילט ווערט
לע מַאן15. און רוַאן שטעט די אין זען געקענט זי מען איצט הָאט

! יישר–ּכוח16

1. scène/stage 2. arn 3. succès/success 4. Aaron Zeitlin, "Jacob 
Jacobson", trad. par Jacques Mandelbaum, dans : Théâtre yiddish, 
Tome II, L'Arche, 1993 5. minasta'm probablement/probably 
6. la destruction du monde/the destruction of the world 7. yam 
mer/sea 8. gan-eydn paradis/paradise 9. mise en scène/staging  
10. rokhl 11. réussi/successful 12. fait ressortir/brings out 13. in-
temporel/timeless 14. La Compagnie des Singes 15. Rouen, Le Mans  
16. yasher-koyekh bravo ! 17. représentation/performance. 

רעדַאקציע דער אין בריוועלע ַא

אין  : שוין געשריבן מיר הָאבן אינסצעניזַאציעס די ֿפריִערדיקע וועגן

ּפַאריז און אין  אין דער אויֿפֿפירונג17 נָאך ,(2001) טעם–טעם נומער 31
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אותיות1  ייִדישע

1. oysyes lettres (de l'alphabet)/letters (of the alphabet), sing. אות os 2. tomid toujours/always 3. tfutses Diaspora 4. judéo- 
espagnol/Judeo-Spanish (sometimes called Ladino) 5. galokhim prêtres/priests, sing. גלח galekh 6. galkhes caractères latins/Latin 
letters 7. alef-beys alphabet 8. ... shayekh quant à/concerning 9. origine/origin 10. mi'tsrishe égyptiens/Egyptian 11. bo'vlisher 
babylonien/Babylonian 12. écriture cunéiforme/cuneiform writing 13. phénicien/Phoenician 14. צַײט–רעכענונג קריסטלעכער  .av ֿפַאר
J.C./B.C. 15. préservé/preserved 16. inscriptions 17. 18 יָארהונדערט. ayen (nom de la lettre/name of the letter ע) 19. beys (nom de 
la lettre/name of the letter 20 (ב. zayen (nom de la lettre/name of the letter ז) 21. arme/weapon 22. goles-bovl exil babylonien/ 
Babylonian exile 23. ksav-ashuri écriture assyrienne/Assyrian script 24. lettres carrées/square letters 25. ... e'mesn en réalité/in fact  
26. Araméens/Arameans 27. Grecs/Greeks 28. seyder ordre/order 29. ara'mishn araméen/Aramaic 30. simonim signes/signs 31. sakone 
danger 32. toyre Torah 33. צַײט–רעכענונג קריסטלעכער   ap. J.C./A.D.  34. nekudes signes vocaliques/vowel signs 35. adapter/adapt נָאך
36. akhu'ts à part/in addition to.

העברעיִשע אותיות  הייסט דָאס ייִדישע, ּתמיד2 געניצט די הָאבן ייִדן
שּפרַאכן ייִדישע ַאלע אויך נָאר העברעיִש, שרַײבן צו נָאר ניט —

(אויך ייִדיש–ּפערסיש... ייִדיש–ַארַאביש, ווי ייִדיש, די ּתֿפוצות3, ֿפון
לַאטַײנישע מיט עס מען שרַײבט טָאג צו הַײנט ווָאס דזשודעזמע4

אין אותיות). ייִדישע מיט שרַײבן ַא מָאל ֿפלעגט מען אותיות,
ווָאס שריֿפט, לַאטַײנישע די געקענט ווען זעלטן ייִדן הָאבן איירָאּפע

זייער רעליגיע. קריסטלעכער דער מיט ֿפַארבונדן געווען זיי ֿפַאר איז
קריסטלעכער  דער איינציקע אין די די גלחים5 געווען לַאנג זענען

ייִדן ֿפלעגן דערֿפַאר שרַײבן. און לייענען געקענט הָאבן ווָאס וועלט
„גלח“). (ֿפון „גלחות6“ אותיות לַאטַײנישע די ָאנרוֿפן

געשיכטע. לַאנגע ַא ס'איז אותיות ? די ייִדישע קומען ווַאנען ֿפון נָאר
ַאלף– ערשטער דער ניט איז הַײנט מיר קענען אותיות ווָאס 22 די
היּפָאטעזעס  ֿפַארשיידענע דָא ס'איז געניצט. הָאבן ייִדן ווָאס בית7

ַא מָאל  מע הָאט — ָאּפשטַאם9 ֿפון ייִדישן ַאלף–בית דעם שייך8 ווָאס
ֿפון  ָאדער מצרישע10 היערָאגליֿפן די ֿפון קומט ער ַאז געטרַאכט

דער ַאז ֿפָארשער די מיינען ֿפלעקלשריֿפט12. הַײנט בֿבלישער11 דער
ֿפעניקישן13 און ַאז  דעם צו איז גָאר נָאענט ַאלף–בית העברעיִשער

סעמיטישן ַאלֿפַאבעט ַאלטן ַאן — ָאּפשטַאם זעלביקן דעם הָאבן ביידע
ֿפ"ק14). יָארטויזנט 2טן ֿפון צַײט (ֿפון דער

ווינציק  זיך אויֿפגעהיט15 גָאר הָאבן ַאלף–בית יענעם ַאלטן ֿפון
צו רעכטס ֿפון שרַײבן דָאס ַאז ָאבער ווייסן מיר אויֿפשריֿפטן16.

י"ה17 ֿפ"ק. די נעמען  12טן אין סיסטעמַאטיש געווָארן איז לינקס
ָאדער העברעיִש הָאבן געהַאט ַא בַאטַײט אויף אותיות די ֿפון

זין20  הויז, ַא בית19 — אויג, מיינט (עין18 שּפרַאכן סעמיטישע ַאנדערע
צו געווען ענלעך טַאקע דעמָאלט זענען זייערע ֿפָארמעס געווער21). —

דָאזיקע ָאביעקטן. די
י"ה ֿפ"ק) הָאבן ייִדן גלות–בֿבל22 (אין 6טן ֿפון צַײט דער אין נָאר

אותיות העברעיִשע ַאלטע די ֿפון ָארט אויֿפן ַאלף–בית. זייער געביטן
ווָאס ַאשורי“23), („ּכתֿב שריֿפט“ „ַאסירישע די ָאנגענומען זיי הָאבן

הַײנטיקע ַא לַאנגער עווָאלוציע, שטַאמען אונדזערע נָאך זיי, ֿפון
איבערגענומען  ַאסירער די אמתן25 הָאבן דער אין קווַאדרַאט–אותיות24.

ַארַאמער26. די ֿפָאלק, סעמיטיש ַאנדער ַאן ֿפון שריֿפט זייער
ַא סך איבער ֿפַארשּפרייט זיך הָאט ַאלף–בית סעמיטישער דער
די איבערגענומען ֿפ''ק י"ה אין 8טן גריכן27 הָאבן די לענדער.

אויך ֿפון אותיות און די נעמען דערֿפַאר זענען ֿפעניקישע שריֿפט :
גימל  — בעטַא, ַאלֿפַא, בית ענלעך (ַאלף — סדר28 זייער זייער

דער שטַאמט ַאלֿפַאבעט גריכישן ֿפונעם דעלטַא…). — דלד גַאמַא, —
ַארמישן29  דעם ֿפון ַאלֿפַאבעט, קירילישער דער און לַאטַײנישער

ַארַאבישער אויך דער נָאר העברעיִשער, נָאר דער ניט שטַאמט
ַאנדערע. ּפָאר ַא נָאך און ַאלֿפַאבעט

זַײנען אותיות אירע ַאלע און שּפרַאך סעמיטישע איז ַא העברעיִש
סימנים30 ֿפַאר  קיין געניצט ניט לַאנג הָאט מען זייער קָאנסָאנַאנטן.

געווען מער העברעיִש איז ניט ווען צַײט נָאר אין דער ווָאקַאלן,
ַא סּכנה31 ַאז מען וועט ניט מער  געווָארן שּפרַאך איז גערעדטע קיין

ַא  נ''ק33 צוגעטרַאכט י''ה 8טן אין מען הָאט ּתורה32. די לייענען קענען
נקודות34  זיי רוֿפט מען ווָאס צייכנס קליינע — ווָאקַאליזַאציע–סיסטעם

העברעיִש). אויף („ּפינטעלעך“
יָאר (ַארום ָאנגעהויבן הָאבן לענדער גערמַאנישע די אין ייִדן ווען
נַאטירלעך  עס הָאבן זיי שּפרַאך, לָאקַאלע די צו רעדן נ''ק) 1000

ָאבער געמוזט הָאבן זיי אותיות. בַאקַאנטע זייערע געשריבן אין
אין ַאן  שּפרַאך. ַא גערמַאנישער צו ַאלף–בית סעמיטישן דעם צוּפַאסן35

ווָאקַאלן. סטַאבילע הָאבן מען מוז דַײטש ווי שּפרַאך איירָאּפעיִשער
„ע“  און „א“ ווי קָאנסָאנַאנטן — די ַאז ַא ּפָאר ֿפון בַאשטימט מען הָאט

ווָאקַאלן. ווערן זָאלן —
ַאנטוויקלט  קווַאדרַאט–אותיות, ַאחוץ36 די זיך, הָאבן מיטלעלטער אין

ַאנדער ַאן שוין איז דָאס נָאר קורסיוו, סָארטן ֿפַארשיידענע
געשיכטּעּ…

 1939 ייִווָא, ווילנע, ווײַנרײַך, מַאקס „די שווַארצע ּפינטעלעך“, ֿפון
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ָאנהייבער פַֿאר זַײט  ַא

ווַארשַאווסקי מַארק פֿון

פַֿײערל ַא ברענט ּפריּפעטשיק אויפֿן

הייס. איז שטוב אין און

קינדערלעך קליינע לערנט און דער רבי2

ַאלף–בית3. דעם

: רעפֿריין

זשע טַײערע, געדענקט זעט זשע4, קינדערלעך,

דָא, לערנט איר ווָאס

: מָאל טַאקע נָאך ַא און מָאל זשע נָאך ַא זָאגט

! ָא5 : קמץ–ַאלף

חשק6, גרויס מיט קינדער, לערנט,

ָאן, אַײך  ַאזוי זָאג איך

עבֿרי7, קענען אַײך פֿון גיכער ס‘וועט ווער

פָֿאן8. ַא בַאקומט דער

ווערן, עלטער קינדער, וועט, איר ַאז

פַֿארשטיין, ַאליין איר וועט

ליגן טרערן10, די אותיות9 וויפֿל אין

ווי פֿיל געוויין11. און

שלעּפן12, גלות דעם קינדער, וועט, איר  ַאז

זַײן, אויסגעמוטשעט13

שעּפן14, ּכוח אותיות די פֿון איר זָאלט

ַארַײן ! זיי אין   קוקט

1. Odessa 2. … mishpokhe famille aisée/well-to-do family 3. lycée/high school  
4. droit/law 5. distraction/entertainment 6. …אי   …à la fois… et…/both…and אי… 
7. Sholem-Aleykhem (1859-1916) 8. publier/publish 9. introduction 10. larmes du 
meunier/the miller's tears 11. la cadette mariée/the youngest daughter given in mar-
riage 12. la coupe de vin/the wine goblet.

ֿפַארמעג- ַא אין אין ָאדעס1 געווָארן איז געבוירן (1907—?1848) ווַארשַאווסקי מַארק

זשיטָאמיר,  רוסישער גימנַאזיע3 אין ַא אין געלערנט הָאט זיך ער לעכער משּפחה2.

ַאן ַאדווָאקַאט.  געווָארן און קיִעווער אוניווערסיטעט יוריסּפרודענץ4 אין שטודירט

אי6 די  געשריבן הָאט ער ֿפַארווַײלונג5. ַא בלויז אים ֿפַאר געווען איז לידער שרַײבן

לידער זַײנע ֿפרַײנד. זַײנע קָאנצערטן ֿפַאר געבן פֿלעגט און מוזיק די ווערטער אי

ַאזוי אים זיי זַײנען געהערט זיי הָאט שלום–עליכם7 ווען בַאקַאנט. זייער געווָארן זַײנען

ענ- ַאן ָאנגעשריבן הָאט און ַארויסצוגעבן8 אין 1901 זיי געהָאלֿפן הָאט ער ַאז געפֿעלן

און  „80 ער לידער זַײנען בַאקַאנטסטע ווַארשַאווסקיס ַארַײנֿפיר9. צווישן טוזיַאסטישן

בעכער12“, „דער און אויסגעגעבן11“ מיזינקע „די טרערן10“, מילנערס „דעם זי“, 70

צו טָאג. הַײנט סך ַא נָאך זיי זינגט מען ווָאס

ווַארשַאווסקי  מַארק

אויפֿן
ּפריּפעטשיק1

1. âtre/hearth 2. rebe maître/teacher 3. alef-
beys alphabet 4. alors, donc (pour insister)/so, 
then (for emphasis) 5. komets-alef : "o"  
6. kheyshek envie/eagerness 7. ivre lecture de 
l'hébreu/reading Hebrew 8. drapeau (donné 
comme récompense)/flag (given as a reward)
9. oysyes lettres (de l'alphabet)/letters (of 
the alphabet), sing. אות os 10. larmes/tears  
11. pleurs/crying 12. goles ... subir l'exil/bear 
the exile 13. épuisés/exhausted 14. koyekh … 
puiser la force/find strength.

d.r. ווישניַאק רָאמַאן ֿפון בילד — חדר אין לערנט רבי ַא
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ֿפון ַאלע  ּפָאּפולערסטע דָאס אפֿשר2 איז ּפריּפעטשיק1“ „אויֿפן

געֿפינט מען ַאלע קָאנצערטן, אויף הערט עס מען לידער. ייִדישע

מָאל ָאֿפט ווערט מעלָאדיע די און רעקָארדירונגען ַאלע אויף עס

די סוגערירן וויל מען ווָאס מָאל יעדעס ֿפילמען, אין געניצט

אמת3  קיין נישט ָאבער איז ליד דָאס וועלט. ייִדישע טרַאדיציָאנעלע

יָארהונדערט סוף4 19טן געווָארן געשריבן איז עס ֿפָאלקסליד.

קיִעווער דער ֿפון ייִד מָאדערנער ַא געווען איז אויטָאר דער און

מיטן נָאמען מַארק ֿפַאך5, לויטן ַאדווָאקַאט ַאן אינטעליגענציע,

.(4 ז' (זעט ווַארשַאווסקי
אין חדר6

ייִדישער טרַאדיציָאנעלער ַא ֿפון בילד ַא אונדז גיט ליד דָאס

קליין  ַא אויוון7 אין דעם לעבן זיצן קינדער די חדר. דעם — שול

„צימער“) בַײם טַאקע9 מיינט „חדר“ ווָארט (דָאס שטיבעלע8

יָאר ֿפינף ָאדער ֿפיר זַײנען ייִנגעלעך היים. די דער אין רבין10

דַארֿפן זיי ערשט צו חדר. אין גיין צו ָאן הייבן זיי ַאלט ווען

די לייענען צו ַאזוי ווי הייסט, דָאס „עֿברי“11, אויסלערנען זיך

ּתורה15 און  די לייענען קענען צו ּכדי14 נקודות13, די און אותיות12

קמץ–ַאלף17 =  : און זָאגט אותיות די ווַײזט רבי דער ּתֿפילות16. די

ּפתח–ַאלף20  [גָא]... = (גָ) קמץ–גימל19 [בָא], = (ָב) קמץ–בית18 [ָא],

און ַאלע אותיות ַאזוי מיט און [בַא], = (ַב) ּפתח–בית21 [ַא], =

ַא  מיט קול23 און ַא אויף נָאך22 זָאגן קינדער די נקודות. ַאלע מיט

אויסנווייניק25. אויף קענען דָאס ביז זיי מָאל סך ַא סך ַא ניגון24,
טרייסט26 און טרערן

ֿפיל  די ליד דערמָאנט מיינען דָאס ּכוח27 ווָאס דער און טרערן די

און  הָאפֿענונג און די ייִדישער געשיכטע דער ֿפַארֿפָאלגונגען28 ֿפון

הייליקע ביכער. די אין געֿפינען קען ייִד ַא טרייסט ווָאס
זעט  מע ַאלף–בית29 ווָאס ליבשַאֿפט צום די ווַאנען קומט ֿפון
ווערן די אותיות ָאט ווָאס דערֿפַאר ? ערשטנס, ליד דעם אין
טרַאדיציע דער לויט צווייטנס, און ייִדן. דורך בלויז געניצט

איז  ווָאס — ּתורה צו לערנען ייִדן בַײ ווערט30 העכסטע די איז
זיי ַארום סימבָאליזירן ַאזוי אותיות. די דָאזיקע מיט ֿפַארשריבן

אידענטיטעט. ייִדישע די

1. âtre/hearth 2. efsher peut-être/perhaps 3. emes vrai/real  
4. sof fin/end 5. de son métier/by profession 6. kheyder école 
juive traditionnelle/traditional Jewish school 7. poêle/stove  
8. pièce/room 9. effectivement/indeed 10. ... rebn chez le maître/in 
the teacher's house 11. ivre lecture de l'hébreu/reading Hebrew  
12. oysyes lettres (de l'alphabet)/letters (of the alphabet), sing. אות os  
13. nekudes signes vocaliques/vowel signs 14. kede'y afin que/in
order to 15. toyre Pentateuque/Pentateuch 16. tfiles prières/
prayers 17. komets-alef 18. komets-beys 19. komets-giml  
20. pasekh-alef 21. pasekh-beys 22. répètent/repeat 23.  ... kol 
à haute voix/aloud 24. nign mélopée/melody 25. par cœur/by 
heart 26. consolation 27. koyekh force/strength 28. persécutions  
29. alef-beys alphabet 30. valeur/value. 

הָאט אונדז טעמע איז אותיות1, זַײן ווָאס ליד, דָאזיקע דָאס

ּפַאריזער  אינעם ייִדיש–קורסן די פֿון ּתלמידה2 ַא צוגעשיקט

ייִדיש–צענטער.

ַאן אות

? ווָאס ֿפַאר און ווָאס צוליב

? שּפיל אין ַא שּפילסט נָאך און קינד, קיין נישט

איינציקן אות ָאן איין

שטיל. און הילֿפלָאז גַאנץ דיבור3 דַײן איז

איינציקן אות ָאן איין

„ַאך“. און מיר“ „וויי'ז בלויז זָאגן קָאנסטו

איינציקן אות ָאן איין

שּפרַאך. דַײן שטיקט און גוססט4

— קלַאנג5 איינציקן איין ָאן

— קלונג6 ֿפריידיקן ַא ָאן גלָאק ַא ווי

לַאנג. ניט גָאר ווָארט דַײן איז

צונג. דַײן איז ֿפַארשטַײֿפט7 שטַארק

— איין איינציקן קלַאנג ָאן

— טָאן וויכטיקן ַא ָאן טרָאּפ8 ַא ווי

קלַאנג איינציקן איין ָאן

מָאנָאטָאן–מָאנָאטָאן... קול9 דַײן איז

קול, דַײן דָאס ֿפַארכַאּפט ס'הָאט בַאלד ווי נָאר

: גלַאטיק שוין גייט'ס
דַײן אות ֿפון דיר ווַײכט10

מָאל, ַא מיט זינגסט דו און לויֿפסט דו און

! איז לַײכט : דָאס דו ֿפילסט און

ַאנע   

1. oysyes lettres (de l'alphabet)/letters (of the alphabet), sing. 
 ,os 2. talmide élève fém./pupil fem. 3. diber parole/talk אות
speech 4. goysest agonise/is dying 5. son/sound 6. sonnerie/ring 
7. raide/stiff 8. accent musical/musical tone 9. kol voix/voice  
10. s'éloigne/eludes.

קינדערלעך… לערנט,
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נָאוועמבער 2007 און ָאקטָאבער פָֿארווערטס אין צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקלען

1. dalet-ames quatre coudées ici limites étroites/four cubits here confined space 2. bifra't en particulier/especially 3. tkufe période/pe-
riod 4. bli-sofek sans aucun doute/undoubtedly 5. mayle avantage/virtue 6. afile même/even 7. … keda'y vaut la peine/worthwhile 
8. kede'y afin de/in order to 9. hagdome introduction 10. uri-tsvi 11. perets 12. couvertures/covers 13. faire apparaître/bring out  
14. variés/varied 15. effondrement/breakdown 16. yeyshu-hano'ytsri Jésus de/of Nazareth 17. sti'resdikn contradictoire/contradic-
tory 18. mehu's nature 19. hashpoes influences 20. mitsa'd ici venant de/here from 21. mekuyem... se réaliser/come true 22. dor 
génération.

ַא 1920ער יָארן בלַײבט ֿפון די ַאווַאנגַארד דער ייִדישער

דָאס קולטור. ייִדישער ֿפון ֿפָארשער די צווישן טעמע ּפָאּפולערע

ווען ייִדישער קולטור–געשיכטע, דער מָאמענט אין ַא געווען איז

שטעטל– דער ֿפון ַאמות1 ד' ֿפון די ַארויסגעריסן הָאט זיך ייִדיש

דער „וועלט–ּפרָאבלעמען“. גרויסע מיט ָאּפגעגעבן זיך און טעמע

נַײע זוכן דָאס רַאדיקַאליזם, ּפָאליטישער גַײסט, עקסּפערימענטַאלער

בַײ  שטַארקן ָאּפרוף ַא און קונסט געֿפינט ליטערַאטור ֿפָארמען אין

ַאלע  געקוקט אויף ניט יונגע. ָאבער בַײ די הַײנטיקע ֿפָארשער, בֿפרט2

ניט ֿפַארמָאגט לעצטנס מיר ביז ֿפָארשערישע דערגרייכונגען, הָאבן

ַאווַאנגַארד– דער ייִדישער ֿפון טעקסטן ַאנטָאלָאגיע ֿפון גוטע קיין

ּתקוֿפה3.

ַאן דורך אויסגעֿפילט געווָארן לעצטנס בלויז איז דָאזיקער דער

ווָאס ייִדיש–ַאווַאנגַארד“, „ווַארשעווער אויסגַאבע אויסגעצייכנטער

יונגער דער ֿפון רעדַאקציע דער אונטער גדַאנסק אין ַארויס איז

שיין בוך, דָאזיקע דָאס שימַאניַאק. קַארָאלינַא ֿפָארשערין ּפוילישער

דעם  בלי–סֿפק4 אויֿפלעבן אילוסטרירט, וועט רַײך און ַארויסגעגעבן

ַא ַאנדערע לענדער. אין ּפוילן און אין קולטור ייִדישער צו אינטערעס

ַאלע ָאריגינעלע  צוויישּפרַאכיקייט. איז די בוך ֿפונעם מעלה5 גרויסע

און אויף ייִדיש, ווָאס מַאכט ּפויליש אויף געדרוקט ווערן טעקסטן

ניט  די, ווָאס קענען ַאֿפילו6 ֿפַאר ניצלעך זייער ַאנטָאלָאגיע די

אויסצולערנען  ּכדַאי7 זיך זייער טַאקע איז עס (כָאטש ּפויליש לייענען

דער  הקדמה9 ֿפון די איבערלייענען קענען צו ּכדי8 ּפויליש, גענוג

רעדַאקטָארין).

ָארט צענטרַאלע דָאס ווַארשע ֿפַארנעמט טיטל, ֿפונעם קלָאר איז עס ווי

אורי–צֿבי10  זַײנען ַאנטָאלָאגיע דער ֿפון „הויּפט–העלדן“ די בוך. אינעם

גרוּפירט  טעמַאטיש ווערן טעקסטן ַאלע מַארקיש. ּפרץ11 און גרינבערג

הילעס12 און  מיט ּפלַאטן קָאלירטע צוגעגעבן זַײנען דערצו .[…]

ייִדיש אויף ּפובליקַאציעס עקסּפרעסיָאניסטישע די ֿפון אילוסטרַאציעס

יָארן. 1920ער די ֿפון

ּפרָאקלַאמַאציעס און מַאניֿפעסטן ליטערַארישע די ֿפון אויסקלַײב דער

דער  ֿפון קָאנצעּפציע די ָאּפ שּפיגלט „רעווָאלוציע“ ָאּפטייל ֿפַארן

און  ֿפַארשיידנַארטיקע14 אידעיִשע די ַאנטּפלעקן13 רעדַאקטָארין צו

ַאווִאַנגַארד ייִדישער
מיכאל קרוטיקָאוו פֿון

די און רעווָאלוציע די בַאוועגונג. דער ֿפון ווָארצלען עסטעטישע

די  און ייִדישקייט טרַאדיציָאנעלער דער ברָאך15 ֿפון דער ּפָאגרָאמען,

ֿפון שַארֿפע קריטיק דער רעליגיעזער מעטַאֿפָאריק. די ֿפון בַאנַײונג

די  — ָאט ַא ייִד ישו–הנוצרי16 ווי אויף קוק נַײער ַא און קריסטנטום

מהות18 ֿפון  ָאּפ דעם סּתירותדיקן17 שּפיגלען מָאטיוון און טעמעס ַאלע

אויס ַאנטָאלָאגיע דריקט דער אין שטים יעדע ייִדישן ַאווַאנגַארד. דעם

טעקסטן. ַאנדערע אין ָאּפקלַאנג ַאן בַאקומט ווָאס ּפָאזיציע, געוויסע ַא

נָאך זַײנען ייִדישן ַאווַאנגַארד ֿפונעם ּפרַאקטיק און טעָאריע די […]

די בעסער ֿפַארשטיין צו נָאך בלַײבט ניט אויסגעֿפָארשט. עס ווַײט

כרָאנָאלָאגיע, און געָאגרַאֿפיע איר בַאוועגונג, דער ֿפון דינַאמיק

און ליטערַאטור ֿפון צווַײגן ֿפַארשיידענע צווישן בַאציִונגען די

שּפרַאכן,  און קולטורן ַאנדערע מצד20 די השּפעות19 קונסט, און

דעם אויף דַײטש, און העברעיִש ּפויליש, רוסיש, ווי ַאזעלכע

קָאלעקטיוון ַא אין זיך מין ַארבעט נייטיקט ַאזַא ַאווַאנגַארד. ייִדישן

היסטָאריקער, ֿפַאראייניקן ליטערַאטור–ֿפָארשער, זָאל ווָאס ּפרָאיעקט,

דעם  אויף ווערן21 נָאר קָאן מקוים דָאס לינגוויסטן, קונסטֿפָארשער.

דַארף  ֿפָארשער ּפוילישע דור22 נַײער דער און ניווָא, אינטערנַאציָאנַאלן

רָאלע. וויכטיקע ַא שּפילן דערבַײ
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דָאלַאר 21 — יָאר הַאלב שטַאטן1 : איין יָאר — 36 דָאלַאר, ַאבָאנעמענט–ּפרייַזן : ֿפַאראייניקטע

דָאלַאר לוֿפטּפָאסט3 : איין יָאר — 97 דָאלַאר, 25 - יָאר הַאלב ים–ּפָאסט2 : איין יָאר — 40 דָאלַאר, : וועלט דער איבער

......................................... : קרעדיט–קַארטע–נומער .............................................................................. : נָאמען
........................................... : אויסגַאנג4–דַאטע .............................................................................. : ַאדרעס

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

פָֿארווערטס ַאבָאנירן דעם וויל איך

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.com : בליצּפָאסט–ַאדרעס
: ַאדרעס אויֿפן צעטל דָאס שיקט

שלום–עליכם1  יָאר 150 פַֿײערן וועט רעגירונג אוקרַאיִנישע

1. Sholem-Aleykhem (1859-1916) 2. président 3. lekoved en l'honneur de/in honor of 4. melukhe-… d'État/State 5. matbeye pièce de 
monnaie/coin 6. yaridn foires/fairs 7. destinés/aimed at 8. …סַײ… סַײ à la fois… et…/both…and… 9. talmidim élèves/pupils 10. yisroel 
Israël 11. kede'y afin de/in order to 12. beshu'tfesdike en commun/joint. 

זַײן וועט טַאבַאטשניק, דמיטרי וויצע–ּפרעמיער, אוקרַאיִנישער דער

צוצוגרייטן  בַאשטימט רעגירונג–קָאמיטעט ַא ֿפָארזיצער2 ֿפון דער

לּכֿבוד3 די 150  ,2009 אין ַאקטיוויטעטן און ּפרָאגרַאמען ֿפַארשיידענע

סּפעציעל געווָארן אין אוקרַאיִנע. שלום–עליכם איז געבוירן זינט יָאר

סימֿפערָאּפל, שטעט קיִעוו, די אין ּפרָאגרַאמען די דורכֿפירן מען וויל

קולטור– דָאס געבוירן–שטעטל). (זַײן ּפערעיעסלעוו און זשיטָאמיר

צונויֿפצושטעלן ֿפַארבעטן ווערן מלוכה4–ַארכיוו דער און מיניסטעריום

ֿפונעם  שַאֿפן און לעבן דעם 2008 וועגן אין ֿפָאטָא–אויסשטעלונג ַא

ַא ַארויסגעבן אויך וועט רעגירונג די שרַײבער. ייִדישן קלַאסישן

עטלעכע  אין בילד. שלום–עליכמס מיט ּפָאסט–מַארקע און מטבע5

בעסטע ֿפַאר די קָאנקורס ַא ַאנָאנסירן גיכן אין וועט מען שטעט

שרַײבער. דעם לּכֿבוד סטַאטועס ֿפון ּפרָאיעקטן

אויף ַארויסגעבן מען וועט שלום–עליכמען ֿפון ווערק געזַאמלטע די

דָאס שטיצן און דָאס קולטור–מיניסטעריום וועט אויך אוקרַאיִניש,

און אים וועגן ביכער ַארויסלָאזן

און קָאנֿפערענצן ָארגַאניזירן

ביכער–ירידן6 אויף דער טעמע 

ּפרָאגרַאמען די שלום–עליכם.

סַײ8 ֿפַאר  געצילט7 זַײן וועלן

ּתלמידים9, סַײ ֿפַאר  ייִנגערע

אוניווערסיטעט–סטודענטן.

אויסלַאנד–מיניסטעריום דָאס […]

אַײנשטעלן אויך וויל

יׂשראל10 וועגן  מיט קָאנטַאקטן

דַאטע, ּכדי11  דער וויכטיקער

בשוּתֿפותדיקע12  דורכצוֿפירן

גרויסן דעם ּפרָאיעקטן לּכֿבוד

שרַײבער. ייִדישן

ֿפונדַאציע“  „הַאנט–אין–הַאהט די

אין דרַײ שולן אויף ַאן אויג הַאלט

בערך2 750 ייִדישע  ווּו יׂשראל1,

זיך לערנען קינדער ַארַאבישע און

העברעיִש און ַארַאביש אין איינעם.

ּתלמידים3 ֿפונעם  : בילד אויֿפן

די ֿפון אין איינער קלַאס ערשטן

ירושלים4. אין שולן,

1. yisroel Israël 2. beerekh en-
viron/about 3. talmidim écoliers/
schoolchildren 4. yerusholaim 
Jérusalem.

שלום–עליכם
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ַאן מיט ווָארט ֿפונעם ָאנהייב דעם בלויז מען לָאזט מָאל ַא

: ַאּפָאסטרָאף

à ... heure(s)/o'clock : ַא זייגער = ַאז'

page זַײט : = ז'
monsieur/Mr. הער : ה' =

monsieur /Mr. (cordial) : ֿפ' = ֿפרַײנד
 monsieur (dans les milieux associatifs : [khaver] חֿבר = ח'

ou militants)/Mr. (in certain social and political circles)
 monsieur (suivi d'un prénom, tournure : [reb] = רב ר'

 traditionnelle)/Mr. (used with first name, traditional form
 of address)

madame/Mrs. : = ֿפרוי ֿפר'

צוויי מיט איבערגעהַאקטע מען עטלעכע אותיות ַא מָאל שרַײבט
: ַאּפָאסטרָאֿפן

 docteur/doctor : דָאקטער = ד"ר

et al. : ַאנדערע און = א"ַא

etc. : ווַײטער ַאזוי און = אַאז"וו

 et autres du même genre/and the : גלַײכן = און דָאס אד"גל

like

c.-à.-d./i.e. : הייסט דָאס = ד"ה

cf. (voir/compare) : = ֿפַארגלַײך ֿפ"גל

siècle/century : יָארהונדערט = י"ה

ap. J.C./A.D. : צַײט–רעכענונג קריסטלעכער נָאך = נ"ק

av. J.C./B.C. : צַײט–רעכענונג ֿפַאר קריסטלעכער = ֿפ"ק

ּכתוֿבים נֿביאים, = ּתורה, ּתנ"ך

[tana'kh : toyre, neviim, ksuvim]
Tanakh (la Bible juive), acronyme hébraïque de 
Pentateuque, Prophètes, Écritures/Jewish Bible (Hebrew 
acronym of Pentateuch, Prophets, Writings)

נעמען געָאגרַאֿפישע ּפָאר ַא

New York : ניו–יָארק = נ"י

Buenos Aires : בוענָאס–אַײרעס = ב"א
États-Unis/United States : שטַאטן ֿפַאראייניקטע = ֿפ"ש

 URSS/USSR : רַאטן–ֿפַארבַאנד = ר"ֿפ

Tel-Aviv : ּתל–ַאֿביֿב = ּת"ַא

ַא 

ג 

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער  דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com: אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

[1 זייַט ֿפון [סוף

רָאמַאנען און שרַײבן ּפיעסעס גענומען

רעדַאקטָאר אויך דער ער איז ייִדיש. אויף

אין צַײטשריֿפט ליטערַארישער דער ֿפון

געזען מען הָאט דערנָאך נייַע וועגן. יׂשראל

ֿפעלזענבַאומס ַא ֿפון ַאן אינסצעניזירונג

געשּפילט  בענקשַאפֿט, טעקסט, ּפָאעטישן

ֿפָאגעל, מַאשע מענטשן, יונגע דרַײ דורך

הָאבן זיי דָאמַאל. לָארַאן און גרַאנט הערשל

אינטערּפרעטַאציע  געשַאֿפן ַא ּפרעכטיקע25

קלַאנגען  און ריטעם מיט ַאזַא חוש26 ֿפון

קיין געֿפילט הָאט נישט מער עולם דער ַאז

מען איז מוזיק. און ּפָאעזיע צווישן גרענעץ

צום לייענען ֿפון איבערגעשּפרונגען גרינג

אימּפרָאוויזירטן ַאן ֿפעלזענבַאומס מיט זינגען

סוף27 ֿפַאר ַאזַא  ַא גָאר ּפַאסיקער רעציטַאל.

! יום–טוֿב

25. magnifique/wonderful 26. khush sens/
feeling 27. sof fin/end.

1. puisque/since 2. oysyes lettres de l'alphabet/letters of the alpha-
bet, sing. אות os 3. ... keda'y ça vaut la peine/it's worth 4. abrévia-
tions/abbreviations 5. roshe-teyves initiales/initials.

דערמָאנען  ּכדאי3 צו איז אותיות2, וועגן רעדן מיר בַאלד1 ווי

מָאל ָאפֿט ניצט מען שּפרַאכן, ַאלע ווי אין ייִדיש, אין ַאז

געפֿינט איר רָאשי–ּתיבֿות5. רופֿט זיי ָאן מע ווָאס קירצונגען4,

קירצונגען. ָאפֿטסטע די פֿון אויסקלַײב ַאן דָא

ווי לַאנג בעסער קורץ
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