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מיט זעכציק יָאר צוריק
אין ָאנדענק פֿון די אומגעברענגטע1 שרַײבער

דעם 12טן אויגוסט 1952 הָאט די סָאוועטישע מַאכט אומגעברענגט אין 

דער מָאסקווער ּתֿפיסה2, ליוביַאנקע, דרַײצן ייִדישע ּפערזענלעכקייטן. 

צווישן זיי זענען געווען די שרַײבער דוד3 בערגעלסָאן, דוד הָאפֿשטיין, 

ּפרץ4 מַארקיש, איציק פֿעפֿער, לייב קוויטקָא, דער אַקטיָאר און 

רעזשיסָאר בנימין5 זוסקין, ווי אויך 

זשורנַאליסטן, וויסנשַאֿפטלער6, קולטור– און 

ּפָאליטישע טוערס. מע הָאט זיי ַארעסטירט 

אין די יָארן 1949-1948 און ָאנגעקלָאגט7 אין 

שּפיָאנַאזש און ֿפַאררַאט8. נָאך לַאנגע ֿפַארהערן9, 

און ַא ּכלומרשטן11 ּפרָאצעס12, הָאט  ּפַײניקונגען10

מען זיי דערשָאסן. 

אין רַאטן–ֿפַארבַאנד13 איז דָאס שוין געווען 

די צווייטע גרויסע כווַאליע14 רדיֿפות15 קעגן 

נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן בכלל16 און קעגן 

ייִדן בֿפרט17. בשעת ווען18 ביזן סוף 1920ער 

יָארן הָאט די ייִדישע ליטערַאטור געקענט 

זיך ַאנטוויקלען רעלַאטיוו ֿפרַײ, איז ֿפון 

ָאנהייב 1930ער יָארן ָאן דער דרוק19 ֿפון 

דער סָאוועטישער מַאכט אויף ַאלע 

קולטור–געביטן20 געווָארן גָאר שטַארק. דער 

סָאצרעַאליסטישער סטיל21 און ּפָאליטישער

אינהַאלט, מיט לויבן22 ֿפַאר סטַאלינען, 

זענען דעמָאלט אויֿפגעצווּונגען געווָארן אויף 

.ַײבער ֿפונעם גַאנצן רַאטן–ֿפַארבַאנד.ַײבער ֿפונעם גַאנצן רַאטן–ֿפַארבַאנד. שר

אין יָאר 1937 איז ֿפָארגעקומען ַא גרויסע 

כווַאליע רדיֿפות אין ֿפַארשיידענע ַאסּפעקטן 

ֿפונעם סָאוועטישן לעבן — ַארמיי, ּפַארטיי 

און אויך קולטור, ַארַײנגערעכנט ייִדישע 

. דעמָאלט הָאט מען ַארעסטירט און קולטור. דעמָאלט הָאט מען ַארעסטירט און קולטור. דעמָאלט הָאט מען ַארעסטירט און 

אומגעברענגט עטלעכע ייִדישע שרַײבער, 

ווי משה23 קולבאַק און איזי כַאריק, ווי אויך 

1. assassinés/murdered/2 שנרצחו. tfise prison/3 בית סוהר. dovid 4. perets 5. binyomin 6. scientifiques/scientists/7 מדענים. accusés/ac-
cused/8 האשימו. trahison/treason/9 בגידה. interrogatoires/interrogations/10 תחקורים. tortures/11 עינויים. klo'ymershtn de simulacre/mock/
/גל/גל/vague/wave .14 ברית המועצות/URSS/USSR .13 משפט/procès/trial .12 מדומה  15. redifes persécutions 16. bikhla'l en général/in general 
17. bifra't en particulier/in particular 18. besha's ... tandis que/whereas/19 ואילו. pression/pressure/20 לחץ. domaines/areas/תחומים
21. réalisme socialiste/socialist realism/22 ריאליזם סוציאליסטי. louanges/praise/23 שבחים. moyshe 24. maisons d'édition/publishing houses/
תמיכה/milkhome guerre/war 28. soutien/support .27 כתיב/emes vérité/truth 26. orthographe/spelling .25 הוצאות לאור

ליטערַאטור–קריטיקער ווי משה ליטוואַקָאוו. מע הָאט ֿפַארמַאכט

ַא סך ייִדישע שולן, ֿפַארלַאגן24, צַײטשריֿפטן און ַאנדערע 

אינסטיטוציעס אין ֿפַארשיידענע שטעט. דָאס ייִדישע קולטור–

לעבן איז ּפראַקטיש צענטרַאליזירט געווָארן אין מָאסקווע, מיטן 

איינציקן ֿפַארלַאג — „דער אמת25“ (געשריבן ֿפָאנעטיש, לויטן 

סָאוועטישן אויסלייג26 — „עמעס“).

אין די יָארן ֿפון דער צווייטער וועלט–מלחמה27 הָאבן זיך די 

רדיֿפות ָאּפגעשטעלט. די סָאוועטישע מַאכט הָאט געדַארֿפט די 

אונטערשטיצונג28 ֿפון ייִדן אין אויסלַאנד צו קריגן ֿפינַאנציעלע 

און ּפָאליטישע הילף צו ֿפירן מלחמה. הָאבן עטלעכע ייִדישע 

צוויי רעקָארדירונגען און 

ַא בוך אין ָאנדענק ֿפון די 

אומגעברענגטע שרַײבער  

[סוף אויף ז' 8]
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דוד הָאפֿשטיין

ַאן עּפל
דוד1 הָאפֿשטיין

דו, ריינער לָאגל2 ֿפול מיט ווַײן, מיט שניייִק הַארטן3, 

ווי דורכזיכטיק, ווי דוֿפטיק4 איז דַײן דינינק הַײטל5,

ווי מילד ֿפַארזיגלט6 ביסט מיט שטעמּפעלעך7 מיט צַארטע

! ֿפון ביידע זַײטן

ווָאס זָאל איך טָאן ? די ציין, דער גומען8 ווַארטן.

ווי זָאלן זיך די אויגן שוין צעשיידן
מיט ַאזַא גרוס ַא העלן ַא געגַארטן9

ֿפון ֿפרילינגס–ֿפריידן ?

ַא ווַײטער גרוס ֿפון ווַײסע בליטן10,

ֿפון ערדן–רויך מיט זונענשטרַאלן.

נָאר ָאט די ציין — זיי ווַארטן, היטן11…

ַא ביס12 — ֿפַארֿפַאלן13…

1. dovid 2. outre/wineskin/3 נאד יין. de vin dur comme la neige/
with hard, snowy wine/כשלג קשה  ביין  /odorant/aromatic .4 מלא 
חותמות/sceaux/seals .7 חתום/scellé/sealed .6 עור/peau/skin .5 ריחני
8. palais/palate/9 ֵחְך. désiré/yearned for/לו /fleurs .10 שמשתוקקים 
blossoms/11 פריחה. gardent/guard/12 שומרים. morsure/bite/נשיכה
13. tant pis/too bad/13כמה חבל. tant pis/too bad/13כמה חבל. tant pis/too bad/ .

 דוד1 הָאפֿשטיין איז איינער ֿפון די גרעסטע ייִדישע ליריקער ֿפונעם 

20סטן יָארהונדערט. ער איז געבוירן געווָארן אין ַאן אוקרַײניש 

שטעטל אין 1889. צו נַײן יָאר הָאט ער ָאנגעהייבן צו שרַײבן לידער 

אויף ייִדיש. ער איז איינער ֿפון די גרינדערס ֿפון דער ַאזוי גערופֿענער 

קיִעווער גרוּפע, ווָאס הָאט געשּפילט זייער ַא וויכטיקע רָאלע אין 

דער ייִדישער ליטערַאטור בַאלד נָאך דער רעווָאלוציע ֿפון 1917. ער 

הָאט אויך מיטגעַארבעט מיט דער מָאסקווער ליטערַארישער גרוּפע 
שטרָאם2. איינס ֿפון זַײנע בַארימטסטע ווערק איז די ּפָאעמע טרויער3

ָאנגעשריבן נָאך די שרעקלעכע ּפָאגרָאמען ֿפון די יָארן 1921-1919. מע 

הָאט זי ַארויסגעגעבן אין 1922 מיט אילוסטרַאציעס ֿפון מַארק שַאגַאל. 

אין 1924 איז ער ַאוועק אין בערלין, נָאך זַײן קָאנפֿליקט מיט דער 
סָאוועטישער מַאכט ווָאס הָאט זיך ָאנגעהויבן ווען ער הָאט ֿפַארטיידיקט4

ַאנדערע ייִדישע שרַײבער און זיך געשטעלט קעגן די רדיֿפות5 אויף 

העברעיִש אין רַאטן–ֿפַארבַאנד6. ער הָאט אויך געמַאכט ַא רַײזע אין

, ווּו ער הָאט געשריבן אויף ייִדיש און העברעיִש. נָאר 7, ווּו ער הָאט געשריבן אויף ייִדיש און העברעיִש. נָאר 7, ווּו ער הָאט געשריבן אויף ייִדיש און העברעיִש. נָאר  ארץ–יׂשראל

ַאזוי ווי זַײן משּפחה8 איז געבליבן אין רַאטן–ֿפַארבַאנד, הָאט ער זיך 

אומגעקערט ַאהין אין 1926 און הָאט געמוזט „זיך שלָאגן על–חטא ֿפַאר 

זַײנע זינד9“. אין די מלחמה10–יָארן הָאט ער געַארבעט מיט דעם ייִדישן 

ַאנטיֿפאַשיסטישן קָאמיטעט. נָאר בַאלד הָאט מען אים באַשולדיקט 

אין „קליינבירגערלעכע11–נַאציָאנַאליסטישע שטימונגען“. הָאפֿשטיין 

איז ַארעסטירט געווָארן אין 1949 און אומגעקומען12 מיט די ַאנדערע 

שרַײבער דעם 12טן אויגוסט 1952.

1. dovid 2. courant/current/3 זרם. tristesse/sorrow/4 עצבות. défen-
du/defended/על על/du/defendedגֵן  /du/defendedגֵן  ברית/redifes persécutions 6. URSS/USSR .5 ֵה
 erets-yisroel Palestine 8. mishpokhe famille/family .7 המועצות
9. ... al-khe't faire acte de contrition pour ses péchés/confess his 
sins/10 להביע חרטה. milkhome guerre/war 11. petit-bourgeois/זעיר
.כאן: נרצח/ici fut assassiné/perished .12 בורגני

די הילע ֿפון „טרויער“.  
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1. perets 2. mishpokhe famille/family 3. de Volhynie/in Volhynia/
ממדרגה/milkhome guerre/war 5. de premier ordre/first-rate .4 וואהלין
 ,dovid 7. Le Tas, trad. Batia Baum, dans Caravanes .6 ראשונה
n° 7, 2001 ; Le Monceau, trad. Charles Dobzynski, L'Improviste, 
2000/mound/8 ֲעֵרָמה. meylekh 9. uri-tsvi 10. bande (traduction 
française : Khaliastra. La Bande, Lachenal & Ritter, 1989)/gang/
 Ordre de Lénine/Order of .12 ברית המועצות/URSS/USSR .11 כנופיה
Lenin/13 עיטור לנין. redifes persécutions 14. Gilles Rozier, D'un 
pays sans amour, Paris, Grasset, 2011.

 דער וועג אין געטָא
 ּפרץ1 מַארקיש

 ַא וויגל2 ָאן ַא קינד. ַא לַײכטער3 ָאן ַא ליכט.

 ַאן אורַאלטע מצֿבה4 מיט ֿפַארמעקטע5 נעמען.

 די שוועל6 איז נידעריק און ָאֿפן איז די טיר, —

 ווער סע ֿפַארלַאנגט — דער קָאן עס קומען נעמען...

 ַא קלומעק7 בַײ דער זַײט. ַא שטעקן ֿפַאר דעם וועג.

 און אין דער הייך — ַא שטערן, ווי ַא שטילער יָארצַײט8 פֿלעמלט.

 ס'איז אויסגעציילט ביז לעצט דער ָארעמער ֿפַארמעג9, —

 ווער סע ֿפַארלַאנגט — דער קָאן עס קומען נעמען...

 ֿפון ווַײטע גענג10 — ַא ניט–געשטילטער רעש11.

 און טרויער ליכטיקער ֿפון וועלן ַאלץ בַאנעמען12.

 ס'איז ַאלץ אין וויי ֿפון טליִענדיקן אַש13, —

 ווער סע ֿפַארלַאנגט — דער קָאן עס קומען נעמען...

ַאן אויֿפגעוויגטער14 קָאּפ, ַאן אויסגעשטרעקטער הַאלדז.

 ַא טרוימענדיקער בליק אונטער ֿפַארוויינטע ברעמען15.

 מער גָארניט איז ֿפַארַאן. ָאט דָאס איז ַאלץ.

 ווער סע ֿפַארלַאנגט — דער קָאן עס קומען נעמען...

[...]

ּפרץ1 מַארקיש
 ּפרץ מַארקיש איז געווען, לויט ַא סך קריטיקער, דער בעסטער 

עקסּפרעסיָאניסטישער ּפָאעט ֿפון זַײן צַײט. ער איז געווען ַא שיינער, 

זייער כַאריזמַאטיש און מיט ַא פֿלַאמיקן טעמּפערַאמענט, און איז 

גָאר בַאליבט געווען בַײ ייִדיש–לייענערס אויף דער גַאנצער וועלט.

ער איז געבוירן געווָארן אין 1895 אין ַאן ָארעמער משּפחה2 אין ַא 

ווָאלינער3 שטעטל. ער איז ֿפַארווּונדיקט געווָארן אויֿפן ֿפרָאנט ֿפון דער 

ערשטער וועלט–מלחמה4 און דערנָאך זיך בַאזעצט אין קיִעוו. ער הָאט 

ָאנגעהויבן שרַײבן אין 1917 און בַאלד איז ער ָאנערקענט געווָארן ווי 

ַן ערשטרַאנגיקערַאן ערשטרַאנגיקערַאן ערשטרַאנגיקער5 ַאווַאנגַארדיסטישער ּפָאעט. ער איז איינער ֿפון די 

יונגע מָאדערניסטישע שרַײבער (מיט דוד6 הָאפֿשטיין, לייב קוויטקָא, 

דוד בערגעלסָאן און ַאנדערע) ווָאס מע רוֿפט די קיִעווער גרוּפע. איינע
7די קוּפע7די קוּפע7 די קוּפעם–ּפָאעמע די קוּפעם–ּפָאעמע  ֿפון זַײנע בַארימטסטע שַאֿפונגען איז די ּפָאגרָא

(1922). ָאנהייב צווַאנציקער יָארן איז ער ַאוועק אין ווַארשע, ווּו ער 

הָאט, צוזַאמען מיט מלך8 רַאוויטש און אורי–צֿבי9 גרינבערג געשַאֿפן די 

10כַאליַאסטרע10כַאליַאסטרע10 (1924-1922). נָאך ַא ּפָאר יָאר אין בערלין און  צַײטשריֿפט 

רַײזעס ַארום דער ייִדישער וועלט הָאט ער זיך אומגעקערט אין 1926 

אין רַאטן–ֿפַארבַאנד11. אין 1939 הָאט ער געקרָאגן דעם לענין–ָארדן12. 

ווען עס הָאט זיך ָאנגעהויבן די צווייטע וועלט–מלחמה, הָאט ער ַא 

סך געשריבן וועגן די לַײדן ֿפון ייִדן אין ּפוילן און מיטגעַארבעט מיטן 

ייִדישן ַאנטיֿפאַשיסטישן קָאמיטעט. אין דער צַײט ֿפון רדיֿפות13 אויף דער 

ייִדישער קולטור אין רַאטן–ֿפַארבַאנד איז ער ַארעסטירט געווָארן אין 

1949 און דערשָאסן דעם 12טן אויגוסט 1952.

זַײן דרַאמַאטיש לעבן איז לעצטנס באַשריבן געווָארן אין ַא ֿפרַאנצייזישן 

רָאמַאן ֿפון זשיל רָאזיע פֿון ַא לַאנד ָאן ליבשַאפֿט14, ווָאס זַײנע 

הויּפטהעלדן זַײנען די דרַײ גרינדערס ֿפון כַאליַאסטרע.

1. perets 2. berceau/cradle/3 עריסה. bougeoir/candlestick/פמוט
4. … matseyve pierre tombale ancienne/ancient tombstone 5. ef-
facés/worn out/6 מטושטשים. seuil/threshold/7 מפתן. baluchon/bun-
dle/8 צרור. bougie pour l'anniversaire d'un décès/candle lit on an-
niversary of  a death/9  נר נשמה. biens/goods/10 רכוש. ici chemins 
parcourus/here distances covered/11 מרחק רב. rash vacarme/noise 
12. comprendre/understand/13 להבין. cendres incandescentes/
glowing ash/לוהט ici cils/here .15 מתנדנד/ballotté/swaying .14 אפר 
eyelashes/כאן: ריסים
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דוד1 בערגעלסָאן

דוד בערגעלסָאן (1952-1884) איז געווען דער וויכטיקסטער ייִדישער 
ַארום ווָאקזַאל3 ּפרָאזַאיִקער ֿפון זַײן דור2. שוין מיט זַײן ערשט ווערק,

ִדישער ער רעווָאלוציָאנירט דעם סטיל ֿפון דער ייִדישער ער רעווָאלוציָאנירט דעם סטיל ֿפון דער ייִדישער  (1909) הָאט 

ּפרָאזע. זַײן בַארימטער רָאמַאן נָאך ַאלעמען (1913) איז אויֿפגענומען 

געווָארן דורך דער קריטיק מיט גרויס ענטוזיַאזם. ער איז געווען דער 

ערשטער אימּפרעסיָאניסט אין דער ייִדישער ליטערַאטור און הָאט 

דער עיקר4 איבערגעגעבן די שטימונג ֿפון דעקַאדענץ, מעלַאנכָאליע און 

ָאּפהענטיקייט5 אין ַא ייִדיש שטעטל אין די יָארן ַארום דער ערשטער 

וועלט–מלחמה6. אין דער צַײט ֿפון דער רוסישער רעווָאלוציע איז 

ער געווען איינער ֿפון דער קיִעווער גרוּפע, דערנָאך, אין די יָארן ֿפון 

ָמַײנער ּפָאגרָאמַײנער ּפָאגרָאמען, איז ער ַאוועק אין בערלין, ווּו ער הָאט  די אוקר
ֿפַארברענגט לַאנגע יָארן. קורץ ֿפַארן אומקערן זיך אין רַאטן–ֿפַארבַאנד7

רבירָאבידזשַאנערבירָאבידזשַאנער. צוליב  אין 1934 הָאט ער ַארויסגעגעבן דעם רָאמַאן 

דעם דרוק ֿפון דער סָאוועטישער צענזור און קריטיק הָאט ער אין די 

דרַײסיקער און פֿערציקער יָארן געדַארֿפט שטַארק בַײטן זַײן סטיל, 

ער זָאל זיך צוּפַאסן צו דעם ָאֿפיציעלן סָאצרעַאליזם8. מע הָאט אים 

ַארעסטירט אין 1949 און אומגעברענגט9 דעם 12טן אויגוסט 1952.

בירָאבידזשַאנער הָאט ער ָאנגעשריבן נָאך ַא רַײזע אין בירָאבידזשַאן,

דער ייִדישער אויטָאנָאמער געגנט אויֿפן ווַײטן מיזרח10 ֿפון 

. ער באַשררַאטן–ֿפַארבַאנד. ער באַשררַאטן–ֿפַארבַאנד. ער באַשרַײבט דָארטן די ָאנהייבן ֿפון דער ייִדישער 

קָאלָאניזַאציע. אין דעם קַאּפיטל, ווָאס מיר דרוקן דָא ֿפון אים ַא ּפָאר 

ֿפרַאגמענטן, שילדערט ער די גרינדונג ֿפון דעם קָאלכָאז ווַאלדהיים, אין 

מיטן טַײגע. די צוויי העלדן, שימקע און זאַקס, ֿפרישע אימיגרַאנטן ווָאס 

זַײנען נָאר ווָאס ָאנגעקומען מיט דער בַאן, זוכן ַא צוגעּפַאסט, טרוקן ָארט 

ווּו צו בויען הַײזער. 

1. dovid 2. dor génération 3. gare/railway station/רכבת אונים/impuissance/helplessness .5 בעיקר/iker surtout/mainly … .4 תחנת  חוסר 
6. milkhome guerre/war guerre/war guerre/   7. URSS/USSR/8 ברית המועצות. réalisme socialiste/social realism/9 ריאליזם סוציאליסטי. assassiné/killed/10 נרצח. … 
mizrekh Extrème-Orient/Far East.  

דוד בערגעלסָאן. בילד : לעָאן ּפָאך.  

מַאּפע ֿפון בירָאבידזשַאן  
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 [...] זעט מען שוין,  זָאגט ער,  ווי די ביימער 

נען ביימער, מע קען ֿפון זיי הָאבן די ַײ נען ביימער, מע קען ֿפון זיי הָאבן די ַײ נען ביימער, מע קען ֿפון זיי הָאבן די  ז

זערַײ זערַײ זער2, אי די ערד איז דָא  ברעווענטשַאטע ה

ך ווי אויֿפן טיש. עס קָאן זיך דָא ַײ ך ווי אויֿפן טיש. עס קָאן זיך דָא ַײ ך ווי אויֿפן טיש. עס קָאן זיך דָא  טרוקן גל

אויסשטעלן ַא דָארף און ַאֿפילו3 ַא שטָאט. ָאט 

דָא וועט שטיין איין גַאס, און דָא ַאנטקעגן — 

די ַאנדערע...

 בַײ  שימקען צעלויֿפן4 זיך די אויגן :

 — ָאט דָא ?

 — יָא, — ענטפֿערט קַאלט זאַקס — טאַקע דָא.

 ער שטעלט ָאן אויף שימקען ַאזַא בליק, אַקורַאט ווי5 ער ווָאלט ֿפרעגן :

 — ֿפַאר ווָאס דען ניט ? ווָאס איז דָא דער ווּונדער ? [...]

 — ניין, ֿפון ַאזַא שטיקל ָארט גייט מען ניט ַאוועק.

 אמת6, דָאס ווַאסער, ווָאס מע הָאט אין דער נָאענט געֿפונען, איז ניט 

, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא 7, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא ַײ , נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא 7, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא 7ַײ 7, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא ַײ , נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא ַײ , נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא 7, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא 7, נָאר ווער וועט דען ניט לָאזן אויסגרָאבן דָא ַא  –ַײ –ַײ –א –ַײ –ַײ –א ַאזוי א

ן גָאר גוט ? ּכדַאיַײ ן גָאר גוט ? ּכדַאיַײ ן גָאר גוט ? ּכדַאי9,  טיפֿערן ברונעם8, ווּו דָאס ווַאסער, מעגלעך, וועט ז

ֿפונדעסטוועגן, ַא ּפרּווו צו טָאן : ווי ַאזוי וועט דָאס געֿפונענע ווַאסער 

ן אויֿפן טעםַײ ן אויֿפן טעםַײ ן אויֿפן טעם10, ַאז מע וועט עס ָאּפקָאכן — מע זעט דָאך : ַאֿפילו  ז

ניקַײ ניקַײ ניק13 אויף  רויערהייט11 קָאן מען זיך מיט דעם ניט סמען12. ַא טש

ָאנצוטשעּפען און ָאּפקָאכן ווַאסער געֿפינט זיך בַײ  זאַקסן אין זעקל.

[...] ווי בַאלד מע הָאט זיך ָאּפגערוט, ֿפַארטרונקען מיטן אויֿפגעקָאכטן 

ווַאסער, ווי מיט טיי, ווילט זיך דָא עּפעס ַא בַאלעבַאטעווע טָאן14, און 

ןַײ ןַײ ן16 דָאס ָארט“ זָאל עס הייסן ווי מע וויל : „ַא חזקה געבן15“, „קונה ז

זן, ַאז מע איז דָא געווען די ערשטע. אין קָאנטָארַײ זן, ַאז מע איז דָא געווען די ערשטע. אין קָאנטָארַײ זן, ַאז מע איז דָא געווען די ערשטע. אין קָאנטָאר17 הָאט מען  — דערוו

נט צו גלייבן עמעצן אויף נאמנותַײ נט צו גלייבן עמעצן אויף נאמנותַײ נט צו גלייבן עמעצן אויף נאמנות18, איז בעסער, ַאז מע וועט זיי דָא  ֿפ

ך ַא סימןַײ ך ַא סימןַײ ך ַא סימן20.  זן... ט'הָאטַײ זן... ט'הָאטַײ זן... ט'הָאט איר19 א נָאך דעם קָאנען בַאוו

ן מיטגעברַאכטע האַק, שַארט זיך מיט איר ַאוועק ַײ ן מיטגעברַאכטע האַק, שַארט זיך מיט איר ַאוועק ַײ ן מיטגעברַאכטע האַק, שַארט זיך מיט איר ַאוועק  שימקע נעמט ז

לע צווישן די ביימער, באַקוקט איטלעכן ַײ לע צווישן די ביימער, באַקוקט איטלעכן ַײ לע צווישן די ביימער, באַקוקט איטלעכן  דלַײ דלַײ דל21, דרייט זיך ַא וו ֿפונעם ב

גרעבערן בוים ֿפון אויבן ַארָאּפ און ֿפון אונטן ַארויף, ֿפַארמוחעט זיך22, 

ֿפט דערבַײ ֿפט דערבַײ ֿפט דערבַײ  צו מיט די ליּפן, ווי ער ווָאלט צום בוים זָאגן : ֿפ

ן גוטער מַאטעריַאל — דָא אויֿפן ַײ ן גוטער מַאטעריַאל — דָא אויֿפן ַײ ן גוטער מַאטעריַאל — דָא אויֿפן  , גוטער ברודער, וועט ֿפון דיר זַײ , גוטער ברודער, וועט ֿפון דיר זַײ , גוטער ברודער, וועט ֿפון דיר ז — א

ָארט קוילעט23 מען דיך און דָא אויֿפן ָארט וועט מען ֿפון דיר בויען ַא 

ט וועט מען דיך ניט דַארֿפן שלעּפן.ַײ ט וועט מען דיך ניט דַארֿפן שלעּפן.ַײ ט וועט מען דיך ניט דַארֿפן שלעּפן. הויז, וו

בט ער שטיין און באַקומט ַײ בט ער שטיין און באַקומט ַײ בט ער שטיין און באַקומט  גרָאבן24 בוים בל לעבן איינעם ַא נישקשהדיק

ַא גווַאלדיקן יצר–הרע25 ַא האַק צו טָאן אין אים מיט דער האַק. [...] 

ן ַא גרויסער קָאלווירטַײ ן ַא גרויסער קָאלווירטַײ ן ַא גרויסער קָאלווירט26 — ַא דָארף, איז  — אויב דָא–ָא וועט ַא מָאל ז

דָאך דער ערשטער האַק עּפעס ווערט27 — ַאנו, ווָאס ֿפַאר ַא טעם הָאט 

ער ? 

— טֿפו, טֿפו…

כטן ַײ כטן ַײ כטן שּפַײ  אין איין הַאנט. אין דער צווייטער  שימקע טוט ַא ל
ֿפַארווַארֿפט ער די האַק ווַײט ַארונטער און לָאזט ַארַײן איר שַארף28

נידעריק אין בוימס שטַאם29 ַארַײן, נָאך ַא מָאל און נָאך ַא מָאל, און 

 [...] ֿפונעם בוימס שטַאם [...] הייבן ָאן פֿליִען די ערשטע שּפענדלעך30.

ֿטיק–ֿפרישער ֿפטיק–ֿפרישער ֿפטיק–ֿפרישער  אונטער דער בַײסיקער שַארף ֿפון האַק ווערט דער זַא

קַארב31 אין בוים ַאלץ טיפֿער. ער ֿפַארשיּכורט32 שימקעס בליק, רוֿפט 

בַײ אים ַארויס ַאלץ מער און מער אימּפעט33, ַא זיס שיּכרות34 גיסט זיך 

ַארַײן שימקען אין קָאּפ, אין ַאלע אֿברים35 איטלעכס מָאל, ווָאס ער טוט 

ַא טרַאכט :

— דער ערשטער בוים, ַא ? [...] 

— ס'איז געשען…

הָאבן זיך ביסלעכווַײז אַײנגעשטילט. זאַקס  די ַארומיקע ווידערקולות36

הָאט ַא הוסט געטָאן — איין מָאל און צוויי מָאל, ניט געכַאּפט37 ַא וויש 

געגעבן זַײן מויל ַאהין און צוריק, גַאנץ שטיל ַא זָאג געטָאן :

— נו … זָאל זַײן מיט מזל38.

און ביידע — זאַקס און שימקע — זַײנען געבליבן שטיין ַא ביסל 

געקוקט אויֿפן אומגעֿפַאלענעם בוים  ֿפַארמוחעט און ֿפַארמוחעטערהייט39

— דער ערשטער אומגעֿפַאלענער בוים דָא אין דער טַײגע, דָא, ווּו זאַקס 

: „דָא וועט שטיין איין גַאס, און דָא  הָאט ֿפריִער ַא ביסל ָאנגעוויזן

ַאנטקעגן וועט שטיין די ַאנדערע“. אויך איצט הָאט זאַקס אויסגעזען, ווי 

איינער, ווָאס אויסבויען דָא אין דער טַײגע ַא דָארף צי ַא שטָאט איז בַײ

אים איינע ֿפון די גרינגסטע זַאכן — ַא שּפַײ און שוין…

1. dovid 2. cabanes en rondins/log cabins/3 בקתות מבולי עץ. afile même/even 4. font le tour du lieu/look all around/5 מתרוצצות. exacte-
ment comme si/just as if/6  ממש כאילו. emes c'est vrai/true 7. pas terrible/not so great/8 לא מי יודע מה. puits/well 8. puits/well 8. puits/  keda'y ça vaut .9 ְבֵּאר/
la peine/it's worthwhile 10. ... tam au goût/to the taste 11. non bouilli, tel quel/just as it is, untreated/12 כאן: פי שהם, לא רתוחים. samen
s'empoisonner/be poisoned/13 לחלות. bouilloire/kettle/14 קומקום. prendre les choses en main/put things in order/לידיים לקחת את העניינים 
15. khazoke … prendre possession/take possession/16 לנכֵס. koyne … acquérir/acquire/17 לרכוש. bureau/office/18 משרד. ... nemones sur 
parole/on faith/ָאט הָאט איר .19 לתת אמון במילה 20. simen la preuve/a proof/21 הוכחה. cabane/cabin/22 ביקתה. farmoykhet … réfléchit/thinks 
it over/23 הרהר על כך. on abat/bring you down/24 שוחטים. nishko'shedik … de bonne taille/pretty hefty/25 רחב למדי. yeytser-hore forte 
envie/strong desire/26 חשק רב. kolkhoze 27. vaut quelque chose/is worth something/28 שווה משהו. tranchant/blade/29 לַַהב. tronc/trunk/
shikres .34 תנופה/entrain/momentum .33 משכר/farshikert enivre/intoxicates .32 ָחִריץ/entaille/notch .31 שביבים/copeaux/chips .30 גזע
ivresse/intoxication 35. eyvrim membres/limbs 36. viderkoyles échos/echoes/37 הדים. lentement/slowly/38 לאט. ... mazl bonne chance/
good luck to us 39. farmo'ykheterheyt absorbés/deep in thought/שקועים במחשבות.

בירָאבידזשַאנער 
(פֿרַאגמענטן פֿונעם רָאמַאן)

דוד1 בערגעלסָאן

קָאלָאניסטן אין בירָאבידזשַאן  
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ַאלף–בית1 
פֿון לייב קוויטקָא

א
ַאן ַאלף7 הָאט ֿפיר עקעלעך —

ַא שטעקל מיט צוויי ֿפלעקעלעך8.

ב
בַאר9 און בַאל10 ֿפליִען ווויל —

בַאל צום בַאלקן11, בַאר צום מויל.

ג
גַאנדז12 און גָאנער13

גייען שּפַאצירן,

געלע

גענדזעלעך זיי ֿפירן.

ד
דָאס דריידל14 דרייט זיך,

דָאס יַאטל15 ֿפרייט זיך.

ה
הוידלקע16, הייב זיך

העכער און העכער,

הייב די קינדער

ביז די דעכער !

ו
ּפרּווו ֿפַארהַאלטן ַא ווּולקַאן,

ּפרּווו אים אַײנשּפַאנען אין שּפַאן17 !

ז
זַאנגען18 קענען שטיל ניט שטיין,

ַאז דער ווינט זיי בייגט.

זָאגן זַאנגען יָא און ניין —

ווי דער ווינט זיי נייגט19.

זשירַאף, זשירַאף, דו זַײ געהיט —

ַא זשוקל20 קריכט, צעטרעט עס ניט.

ט
— טַא–טַא–טי ! שּפילט די פֿלייט21,

טַאנצט דער אינדיק22 אויף דער בייט23.
טויבן בַײ דעם טויבנשלאַק24

בעטן : „טַאנץ אונדז ַא הָאּפאַק25 !“

י
איך, דער יוד26,

בין ַאוודאי27 ניט גרויס !

נָאר ייִדיש

קומט ָאן מיר ניט אויס28 !

, אאוי, איי, אאוי, איי, אַײ !

קומען זיך הוידען29 דרַײ :

אוי, איי און אַײ.

— אוי, כ'הָאב מורא30, — זָאגט דער אוי, —

די הוידע איז דָאך הויך ַאזוי !

— אַײ, — זָאגט אַײ, — ס'איז דָאך ּכדַאי31 !

— היי, — שרַײט ֿפריילעך אויס דער איי

און כַאּפט און זעצט זיך אויף מיט זיי.

כ/ח
חֿברה32, כ'הָאב ַא זַאך ֿפַאר אַײך !

כַאּפן ֿפישעלעך אין טַײך !

כ'הָאב אַײך נעכטן דָאך געברַאכט

ַאכצן קַארּפן גָאר ַא ּפרַאכט33 !

ל
לייטערל34, לייטערל, שטעל זיך אויף,

לָאז מיך אויֿפן דַאך ַארויף,

וועל איך זען מיט ַא מָאל —

ֿפָאנען35 ֿפָאכען ָאן ַא צָאל.

מ
— מַאמע, מַאמע, מָאל איך שיין ?— מַאמע, מַאמע, מָאל איך שיין ?

— מָאלסט, מַײן טָאכטער, מלא–חןַײן טָאכטער, מלא–חן36 !

נ
נעסטן37 לעבן נוסנבוים3838

נָאענט בַײם קַארניז39,

נעסטן ֿפול מיט עופֿעלעךנעסטן ֿפול מיט עופֿעלעך40,

נוסנבוים — מיט ניס.

ס/ׂש
סַאליוטן41, סַאליוטן אין מָאסק, סַאליוטן אין מָאסקווע,

עס דונערט42 מיט ׂשימחה43, עס קוועלטעס קוועלט4444 :

די ׂשונאים45 מיר הָאבן ֿפַארטריבן

און שלום46 געגעבן דער וועלט !

ע
עס ֿפירט דָאס פֿערד ֿפון ווַײטן בַארג

דעם קָאלווירטניק47 אויֿפן מַארק.

עּפל רויטע,

העלן הָאניק,

עמערס ֿפול מיט עסנווַארג.

דָאס איז ַאן ַאלף–בית פַֿאר קינדער ָאּפגעדרוקט אין מָאסקווע, אינעם יָאר 1947. דער מחבר2, לייב קוויטקָא 

(1952-1890), איז געווען גָאר ַא ּפָאּפולערער קינדער–שרַײבער אויף ייִדיש, ווָאס מע הָאט אים אויך ַא 

סך איבערגעזעצט אויף רוסיש. ער איז אויך געווען ַא לירישער ּפָאעט, איינער פֿון דער מָאדערניסטישער 
קיִעווער גרוּפע ווָאס הָאט זיך געשַאפֿן אין דער צַײט פֿון דער רוסישער רעווָאלוציע. ער איז אומגעקומען3

דעם 12טן אויגוסט 1952. מיר הָאבן דָא געמַאכט ַאן אויסקלַײב פֿון זַײנע ַאלף–בית–לידער. עטלעכע פֿון זיי זענען 

זענען אין סָאוועטישן סטיל (אין יענע יָארן הָאט מען ניט געקענט  ַ ּפָאראינסּפירירט פֿונעם ייִדישן פָֿאלקלָאר, ַא ּפָאראינסּפירירט פֿונעם ייִדישן פָֿאלקלָאר, ַא ּפָאר

ַארויסגעבן קיין בוך אויב ס'איז דָארטן ניט געווען קיין לויב4 פַֿאר סטַאלינען ָאדער פַֿאר דער סָאוועטישער מַאכט). 

אינעם ָאריגינַאל זענען די העברעיִש–שטַאמיקע ווערטער געשריבן פָֿאנעטיש — ַאזוי פֿלעגט מען שרַײבן אין רַאטן–

פַֿארבַאנד5. די אילוסטרַאציעס זענען פֿונעם בַאקַאנטן קינסטלער מיכאל6 יָא.

1. alef-beys alphabet 2. mekhaber auteur/author/3 סופר. ici fut assassiné/was killed/4 כאן: נרצח. louanges/praise/שבחים 5. URSS/USSR/
תקרה/plafond/ceiling .11 כדור/ballon/ball .10 אגס/poire/pear .9 יתדות/mikhoel 7. alef (la lettre)/(the letter) 8. piquets/pegs .6 ברית המועצות
12. oie/goose/13 אווזה. jars/gander/אווז 14. toupie/top/15 סביבון. petit gars/little boy/ילדון 16. balançoire/swing/נדנדה 17. mettre sous le 
joug/harness it/לרתום 18. épis/stalks/19 גבעולים. incline/pushes them/20 מכופף. petit scarabée/little bug/21 חרק קטן. flûte/חליל/חליל/  22. dindon/
turkey/23 תרנגול הודו. plate-bande/flower bed/24 ערוגה. pigeonnier/pigeon coop/25 שובך יונים. danse joyeuse/lively dance/26 ריקוד עליז. la 
lettre yud/the letter yud 27. avade bien sûr/certainly/28 בוודאי. ne peut pas se passer de moi/can't do without me/29 לא מסתדר בלעדי. ba-
lancer/swing/30 להתנדנד. … moyre j'ai peur/I'm afraid/31 אני מפחד. … keda'y ça vaut la peine/it's worth it 32. khevre les amis !/friends! 
33. magnifiques/splendid/34 נהדרים. échelle/ladder/35 סולם. drapeaux/flags/36 דגלים. mole-kheyn plein de charme/full of charm 37. nids/
nests/38 קינים. noyer/nut tree/39 עץ אגוזים. corniche/cornice/40 כְַּרכֹּב. o'yfelekh oisillons/baby birds/41 גוזלים. ici salves/here salvoes/:כאן
 ,sonim ennemis/enemies .45 הכל עולץ/simkhe joie/joy 44. déborde de joie/there's rejoicing .43 רועם/tonne, résonne/thunders .42 מטחים
sing. ׂשונא soyne 46. sholem paix/peace 47. membre d'un kolkhoze/member of a kolkhoz/חבר בקולחוז.
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לאָמיר זיך שּפילן...

1. e'mese véritables/real/2 אמיתיים. sholem 3. sholem-yankev 4. pinkhes 5. shmuel 6. yoysef 7. brillant/מבריק mekhaber .8 זוהר, 
auteur/author 9. dibek dibbouk/dybbuk 10. … e'mesn véritablement/really/11 למעשה. shloyme 12. yitskhok 13. yisroel-yeshue 
14. matone cadeau/present 15. bal-makhshoves penseur/thinker 16. … nister caché/hidden 17. bal-khaloymes rêveur/dreamer 
18. sholem-aleykhem formule de salutation/greeting 19formule de salutation/greeting 19formule de salutation/greeting . hey 20. moyshe 21. moykher-sforim colporteur de livres/bookseller.

ווער איז דָאס ? 
ּפסעוודָאנימען פֿון ייִדישע שרַײבער

אמתע1 נעמען
רַאבינָאוויטש (1916-1859) געווָאלט בַאגריסן זַײנע  1. מיט זַײן ּפסעוודָאנים הָאט שלום2

לייענערס.
2. שלום–יעקֿב3 ַאברַאמָאוויטש (1917-1836), איינער ֿפון די קלַאסיקער ֿפון דער ייִדישער 

ליטערַאטור, הָאט געהַאט ַא העלד ווָאס ֿפירט ַא ווָאגן ֿפול מיט ביכער צו ֿפַארקויֿפן.
(1950-1884) הָאט זיך גוט בַאהַאלטן  3. דער סימבָאליסטישער שרַײבער ּפנחס4 קַאהַאנָאוויטש

הינטער זַײן ּפסעוודָאנים.
(1955-1883), דער בַארימטער ייִדישער קריטיקער, ווָאס זַײן נָאמען מיינט  טשַארני 5שמואל5שמואל5  .4

„שווַארץ“, הָאט זיך געֿפונען ַא ּפסעוודָאנים ווָאס מיינט ּפונקט דָאס זעלבע.
(1949-1881) איז געווען ַא גלענצנדיקער7 הומָאריסט מיט ניט קיין גלענצנדיקן  5. יוסף6 טונקל

נָאמען.
9דיבוק9דיבוק9 הָאט אין דער אמתן10 געהייסן שלמה11–זַאנוול  דיבוק ֿפונעם דיבוק ֿפונעם  6. ניט ַאלע ווייסן ַאז דער מחבר8

 .(1920-1863) רַאּפָאּפָארט
(1991-1904) הָאט ניט געווָאלט מע זָאל אים ֿפַארמישן מיט זַײן עלטערן ברודער  7. יצחק12 זינגער

יׂשראל–יהושע13 און הָאט זיך אויסגעקליבן ַא ּפסעוודָאנים לויט זַײן מַאמעס נָאמען.
(1962-1888) הָאט באַשלָאסן ַאז איין ּפָאעט מיטן נָאמען הַאלּפערן אין  8. לייוויק הַאלּפערן

ניו–יָארק איז שוין גענוג.
(1943-1885), ַא ּפָאעט, סַאטיריקער און קריטיקער הָאט מיט זַײן ּפסעוודָאנים  9. יצחק רַײז

געווָאלט זָאגן ַאז ער גיט זַײנע ווערק ַא מּתנה14 דעם ייִדישן לייענער.
(1924-1873), ַא באַקַאנטער קריטיקער, הָאט געווָאלט געבן צו ֿפַארשטיין  10. איזידָאר עליַאשעוו

ַאז ער טרַאכט ַא סך.
(1938-1886), ַא ּפָאעט און ַא זייגער–מַאכער ווָאס הָאט דערשָאסן אין  11. שלום שווַארצבַארד

ּפַאריז ַאן אוקרַאיִנישן ּפָאגרָאמשטשיק פֿלעגט אונטערשרַײבן זַײנע לידער מיט ַא רָאמַאנטישן 
ּפסעוודָאנים.

ּפסעוודאָנימען
א. ַאנ—סקי

ב. דער טונקעלער

ג. יצחק באַשעוויס
ד. בעל–מחשֿבות15

ה. דער נסּתר16
ו. בעל–החלומות17

ז. שמואל ניגער
ח. שלום–עליכם18

ט. ה.19 לייוויק

י. משה20 נַאדיר 
י"א. מענדעלע מוכר–סֿפרים21

ווי איר הָאט שוין זיכער בַאמערקט, הָאבן גָאר ַא סך ייִדישע שרַײבער ּפסעוודָאנימען 
— ַא מָאל ערנסטע (ָאדער גָאר ּפרעטענציעזע !), ַא מָאל קָאמישע און שיינע 

ווערטערשּפילן. ָאפֿט געדענקען די לייענערס נָאר דעם ּפסעוודָאנים און ווייסן שוין 

ניט ווי דער שרַײבער הָאט געהייסן. ּפרּוווט טרעפֿן ווער איז ווער !

ּפ
ּפען, ּפענדזל48 און ּפַאּפיר —

ּפוץ איך אויס49 ַא גָארטן דיר :

ּפַאוועס50 זיצן אויף די ערטער,

ּפָאּפוגַײען51 שרַײען ווערטער,

ּפיּפערנָאטער52 אין מונדיר53 —

ּפיף–ּפַאף — שיסט אין טיר.

צ
מַײן ציבעלע וואַקסט,

די שּפיצן צעצויגן.

דָאס ציגעלע ווַארֿפט

צו דעם די אויגן.

ניטע54, ציג !

ק
קלַאּפט ַא קינד אין ּפַײקל55 :

— קומט ַאהער, קומט ַאהער !

ַא קָאמעדיע מיט ַא בער ;

קונצן ווַײזט ַאן ַאלטער שּפער56 ;

קלוגע קעמלען טַאנצן שערן57 ;

קראָקָאדילן גיסן טרערן !

ר
רעדט צום ריבאַײזן58 די מער59 :

דַײן גלַאטע זַײט געפֿעלט מיר מער !

ש
שמידער60, שמידער,

שטעל אונדז ווידער

שטַארקע גליטשערס61,

שטעל ַאנידער

אונדז צו גליטשן זיך אויף זיי.

פֿעטער שניאור62,

שיט ָאן ווידער,

שניי אויף שניי !

[די ענטֿפערס אויף ז' 8]

48. pinceau/brush/מברשת 49. décore/de-
corate/מקשט 50. paons/peacocks/טווסים
51. perroquets/parrots/תוכים 52. dragon/
לא!/!non !/No .54 מדים/uniform .53 דרקון
55. petit tambour/small drum/קטן תוף 
56. moineau/sparrow/57 ציפור דרור. danses 
joyeuses/lively dances/עליז /rappe .58 ריקוד 
grater/59 פומפיה. carotte/carrot/60 גזר. fer-
ronnier/blacksmith/61 נַָפּח. patins/blades/
shneyer ... .62 מגלשיים ici hiver/here win-
ter/כאן: חורף. 



[ענטֿפערס אויֿפן שּפיל ֿפון זייַט 7]

ייִדיש רעדנדיקע ּפָאליציי אין יׂשראל1
פֿון רעניי גערט–זַאנד

1—ח.

2—י"א.

3—ה.

4—ז.

5—ב.

6—א.

1. yisroel 2. parnose source de revenus/livelihood 3. medine État/state 4. toes er-
reur/mistake 5. dehayne c'est-à-dire/that is 6. yerusholaim Jérusalem 7. khare'ydisher
ultra-orthodoxe/ultra-orthodox 8. bekhadre-khareydim yeshive-bokher .9 בַײ די ֿפרומע
étudiant de yeshiva/yeshiva student 10. bemeshekh au cours de/in the course of 11. en-
quêtes/investigations/12 חקירות. kehile communauté/community 13. yekhidim individus/
individuals 14. service de renseignement/intelligence service/שירותי ריגולvice de renseignement/intelligence service/שירותי ריגולvice de renseignement/intelligence service/  15. crimes/פשעים
16. ...-loshn ייִדיש.  

ַארטיקל דערשינען אין דער ניו–יָארקער צַײטונג פָֿארווערטס דעם 25סטן מַײ 2012

אויב איר הָאט צו זיך לעצטנס געזָאגט ַאז 
קיין סך ּפרנסה2 וועט די יׂשראל –רעגירונג 

נישט געבן ייִדיש–רעדערס אין דער מדינה3, 
הָאט איר געהַאט ַא טעות4. דהַײנו5 : די 
ּפָאליציי–אינסטַאנץ אין ירושלים6 זוכט 

ייִדיש–רעדערס, וועלכע זָאלן ווערן ַא טייל 
ֿפון דער „ּפָאליציי–צענטרַאלער גרוּפע“. לויט 

דער חרדישער7 וועבזַײט „בחדרי חרדים“8
הָאט מען אויֿפגעקלעּפט פֿלוגבלעטלעך איבער 

דער שטָאט, אויף וועלכע עס שטייט, ַאז 
„די יׂשראלדיקע ּפָאליציי ֿפון ירושלים זוכט 

געבוירענע ייִדיש–רעדערס ֿפַאר ַאן אינ-
טערעסַאנטער און קָאמּפליצירטער ּפָאזיציע. 

ֿפַאר דער ּפָאזיציע מעגן ַארַײנטרָאגן ַאן ַאּפלי-
ָס הַײ ֿפרויען, ווָאס הַײ ֿפרויען, ווָאס הָאבן שוין  קַאציע סַײ מענער, ס
ֿפַארענדיקט זייערע שטודיעס. די ּפָאזיציע איז 

נישט ֿפַאר קיין סטודענטן. דָאס הייסט, אויב 

מען איז נָאך ַא ישיֿבה–בחור9 קען מען נישט 
זַײן קיין ּפָאליציַאנט אין דער זעלבער צַײט. 

קָאנטאַקטן אין די ירושלימער ּפָאליציי–ָאּפטיילן 
דערציילן, ַאז במשך10 ֿפונעם הַײנטיקן יָאר 

זוכט מען ּפָאליציַאנטן, וועלכע שטַאמען ֿפון 
ֿפַארשיידענע סעקטָארן אין דער געזעלשַאֿפט, 

ווי : עטיָאּפיער, רוסישע און ַארַאבער. צוליב די 
אויסֿפָארשונגען11 לעצטנס אין דער חרדישער 

קהילה12, דַארף מען נייטיק הָאבן יחידים13, 
וועלכע קענען זיך בעסער ֿפַארשטענדיקן מיט 

דער דָאזיקער קהילה. די נַײע ייִדיש–רעדנדיקע 
ּפָאליציי ווָאלט מען געניצט ֿפַאר אויסשּפיר–

דינסט14, אויסֿפָארשונגען ֿפון ֿפַארברעכנס15 און 
ֿפַאר דער בַאהַאנדלונג ֿפון ֿפַארברעכערס. 
ַאזוי לַאנג ווי די ּפָאליציי וועט אויסֿפרעגן 

ֿפַארברעכערס אויף ייִדיש, איז מַאמע–לשון16

נישט טויט אינעם טָאג–טעגלעכן לעבן !

7—ג.

8—ט.

9—י.

10—ד.

11—ו.
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קולטור–טוער29 אויף סטַאלינס בַאפֿעל30

געגרינדט אין 1942 דעם ייִדישן 

ַאנטיֿפאַשיסטישן קָאמיטעט, ווָאס הָאט 

געשיקט דעלעגַאציעס אין ענגלַאנד און 

ַאמעריקע, מיט דעם ּפָאעט איציק פֿעפֿער 
און דעם רעזשיסָאר און אַקטיָאר שלמה31

מיכָאעלס. נָאר נָאך דער מלחמה הָאבן זיך

די ַאנטיסעמיטישע שטימונגען צוריקבַאוויזן. 

מיכָאעלסן הָאט מען געטייט אין ַאן 

„אויטָא–אַקצידענט“ אין 1948 און די 

ַאנדערע מיטגלידער ֿפונעם ַאנטיֿפאַשיסטישן 

קָאמיטעט הָאט מען ַארעסטירט. דעמָאלט 

הָאט מען אויך ליקווידירט ַאלע ייִדישע 

קולטור–אינסטיטוציעס אין רַאטן–ֿפַארבַאנד.  

אין דעם נומער וועט איר געֿפינען עטלעכע 

שַאֿפונגען ֿפון די שרַײבער ווָאס זענען 

דעם 12טן אויגוסט 1952. אומגעקומען32

[סוף ֿפון ז' 1]

29. personnalités/leaders/30 מנהיגים. or-
dre/order/31 פקודה. shloyme 32. ici ont 
été tués/were killed/כאן: נרצחו.


