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2רן איז געווען צו ווַײזן די יסודותָטאַניזאַרגאָנק פֿון די אַ דער הויּפטגעדא

דישע אידענטיטעט, וויִשטימען די ייַדישן לעבן און קולטור, וועלכע באִפֿון יי

רום דער וועלט. דיַדישע קולטורן אִרשיידנקייט פֿון די ייַאויך די פֿא

ביעקטןָר אָס שטעלט פֿאָל, וואַזא–רַײנפֿירַן אַן מיט אָאויסשטעלונג הייבט זיך א
ַדישער קולטור : אִלישע ווערט אין דער ייָ סימבאַבן אָס האָאון טעקסטן ווא

 צי5ט פֿון הללַ ציטאַ“, א4השירים–גמענט פֿון „שירַ פֿראַ, א3ּתורה–ספֿר

רום ווַײזט שוין דער ערשטערַזוי אַ“. א6ָטשטא–ליקס ליד „אין שחיטהַביא
לע עס שּפילטָ וויכטיקע ראַר אַס פֿאָ ווא—נצער מוזיי ַ ווי אויך דער גא—ל ַזא

ָרל שטעלט פֿאַרט. דער צווייטער זאָס געשריבענע וואָדישן לעבן דאִאין יי

נקרַײך איןַדישע לעבן אין פֿראִס ייָדא
כטַ מא7רקן רושםַ שטאַעלטער ; א–מיטל

ריזערַ פֿון ּפא8מלונג פֿון מצבֿותַרט די זאָדא

. די אויסשטעלונג9עולמס–דישע ביתִיי
 די—גיש ָלאָנאָנטוויקלט זיך כראַא

רשיידענעַלן ווַײזן די פֿאַווַײטערדיקע זא

—דישן לעבן ִגַײסטיקע צענטערס פֿונעם יי
נס,ַליע אין די צַײטן פֿון רענעסאַווי איטא

ם אין 17טן י‘‘ה, ווּוַמסטערדאַט אָדי שטא

שּכנזישע און דיַסע טרעפֿן זיך די א
נקרַײך אין דער צַײטַספֿרדישע וועלט, פֿרא

נהייב פֿון 20סטןָּפע אין אָאיירא–דן, מיזרחִציע פֿון ייַנציּפאַפֿון דער עמא

שּכנזישעַטובֿים, די א–דישן שטייגער לעבן, די יוםִי‘‘ה... מע ווַײזט אויך דעם יי
–לעקציע חנוּכהָ קאַווּונדערן אַ מיר קענען למשל בא— 10און ספֿרדישע מינהגים

נצע ריי זילבערנעַ גאַכעס, אָרשיידענע ערטער און עּפאַלעמּפלעך פֿון פֿא

 פֿון 19טן11לטע סוּכהָמאַן עסטרַײכישע הילצערנע באַרינגלעך, א–חתונה
לעַשע געדרוקטע ביכער... אִלטע העברעיַר אָ און גא12ידן–לטע ּכתבַֿי‘‘ה, א

מען דערַלן. זיי שטאַריגינאָס מע ווַײזט אין מוזיי זענען אָ, ווא13טןַנאָעקסּפא

–ריזער קליניַ און פֿון ּפא14ָלדישן מוזיי פֿון רי דע סאִלטן ייַעיקר פֿונעם א
ס דערָביעקטן וואָטע מענטשן, אַ אויך מּתנות פֿון ּפריוואָמוזיי. ס‘זענען דא

נדערע מוזייען און אויךַרגט פֿון אָט אַײנגעקויפֿט צי אויסגעבאָמוזיי הא

ּפע בשעת דערָנץ אייראַבן גערויבט אין גאָציס האַס די נאָקונסטווערק ווא
מלחמה.–צווייטער וועלט

מען בַײם סוף 19טןָל געווידמעט די אינטעלעקטועלע שטראַאינעם זא

דיש.ִ וויטרינע מיט ביכער אויף ייַנהייב 20סטן י‘‘ה געפֿינט זיך אויך אָאון א
ז מיט דער צַײט וועטַפֿט אָל, האַנס סיגאַראָרין פֿונעם מוזיי, לאָדי דירעקטא

דישער קולטור. זייערִרט דער ייָ גרעסער אַּפגעבן אָמען קענען א

רימטע קינסטלערַנטע צייכענונגען, בילדער און סקולּפטורן פֿון באַאינטערעסא
דישערִגט דעם טיטל : „דער ייָס טראָקוקן אין דעם טייל וואַקען מען בא

דערנע צַײטן ווערןָנטייל אין דער קונסט פֿון 20סטן י‘‘ה“.  די מאָא

דישע לעבן איןִס ייָס ווַײזן דאָפֿיעס וואַגראָטאָ ריי פֿאַרגעשטעלט דורך אָפֿא
רשיידענע עקן פֿון דער וועלט.ַפֿא

ריזַדישער מוזיי אין ּפאִדער נַײער יי
דישער קונסטִט זיך געעפֿנט דער מוזיי פֿון ייָנגע צוגרייטונגען, האַך לאָאין דעצעמבער 1998, נא

ַדישן „ּפלעצל“, אין אִענט צום ייָרע, נאַל מאַרטאַ. ער געפֿינט זיך אינעם קווא1און געשיכטע

ן“.ַעניא–טעל סענטָּפרעכטיקער רעזידענץ „הא
דערנע צַײטן, גייט מען דורך דורך דעםָאיידער מע קומט צו צו די מא

ַשטייט פֿון אַזיקער טייל באָ. דער דא15ס איז געווידמעט דעם חורבןָטייל, ווא

נסקי : אויףַלטאָן באַציע פֿון קריסטיאַלאַן אינסטאַלן הינטערהויף מיט אָשמא

 מיט די נעמען פֿון16נט פֿונעם הינטערהויף הענגען טעוועלעךַדער גרויער ווא
 סך פֿון זייַס אָ ווא—ן ַעניא–טעל סענטָליקע אַײנוווינערס פֿונעם האָמאַדי א

נטקעגן דעם איזַטעס ; אַדא–מען מיט זייערע לעבנסַ צוזא—דן ִזענען געווען יי

ריז בשעת דערַס לעבן אין ּפאָר דאָס שטעלט פֿאָל, וואַ קליינער זאַ אָדא
 גרויסן רושםַכט זייער אַציע מאַלאַנסקיס אינסטאַלטאָטש באָמלחמה. כא

בן זיך פֿון עטלעכע זַײטן געהערטָקטער, האַראַסקעטישן כאַדורך איר א

ריזער מוזייַז דער ּפאַקריטיקן, א
“ די17„היּפערט איבער

נגעווייטיקטע טעמע פֿון חורבן.ָא

ז,ַל דערקלערט אַנס סיגאַראָלא
בן איןָלד האַערשטנס, וועט מען בא

מוזיי–ן אמתדיקן חורבןַריז אַּפא

ךָל נאַריאָ(אינעם בנין פֿונעם „מעמא
“).  צווייטנס, מיינט זי18די קדושים

ז ס‘איז אויסערגעוויינטלעך שווערַא

רצושטעלן דעם חורבן, דער עיקרָפֿא
צירטַ קונסטמוזיי, ווּו מע שּפאַאין א

ן איןָרַײנצוטאַסט אַלט זיך ּפשוט נישט געּפאָצווישן שיינע בילדער ; ס‘ווא

לטָציע פֿונעם חורבן.  זי וואַ בילדערישע רעּפרעזענטאַספֿער אָטמאַ אַזאַא
רָ נא— ליידיק רוים ַ, א19 ּתהוםַליזירן דעם חורבן ווי אָלט סימבאָגעווא

נסקיס ווערק שטעלט מיט זיךַלטאָס נישט געווען מעגלעך. באָטעכניש איז דא

נעןַ (פֿון ווא20רבינדט עס דעם בניןַ מין איבעררַײס און דערצו פֿאַזאַר אָפֿא
סָלט פֿונעם מוזיי, דאַרטירט מענטשן) מיט דעם אינהאָקע דעּפאַט טאָמע הא

לגעמיינער.ַהייסט די ּפערזענלעכע געשיכטע מיט דער א

 חוץ דער ּכסדרדיקערַ א—רט ָ לעבעדיק אַדער מוזיי וויל זַײן א
זיומס,ָאויסשטעלונג וועלן אויך זַײן צַײטווַײליקע אויסשטעלונגען, סימּפא

טעק (מיט עטלעכעָ גרויסע ביבליאַ שוין אָנצערטן. ס‘איז דאָפֿילמען און קא

לד וועטַפֿע. באַ קאַם און אָ ביכערקראַטעק, אָ ווידעאַדיש), אִביכער אויף יי
.טנגוי ןוא רעדניק ַרֿאפ ןטעטיוויטַקא ערעדַנא ןוא ןַטאטשַראוו ןבייהָנא ךיוא ןעמ

1. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Hôtel Saint-Aignan, 71 rue
du Temple, 75003 Paris, tél. 01 53 01 86 53␣ ; 2. YESOYDES fonde-
ments / foundations ; 3. SEYFER-TOYRE rouleau de la Thora / Torah
scroll ; 4. ShIR-HAShIRIM Cantique des Cantiques / Song of Songs ;
5.␣ Hillel ; 6. ... ShKhITE ... «Dans la ville du massacre» / «In the City of
Slaughter» ; 7. ROYShEM impression ; 8. MATsEYVES pierres tombales /
tombstones ; 9. BEYS-OYLEMS cimetières / cemeteries ; 10. MINHOGIM

coutumes / customs ; 11. SUKE souccah (tabernacle) / booth for
Sukkoth␣ ; 12. KSAV-YADN manuscrits / manuscripts ; 13. objets expo-
sés / exhibited objects ; 14. Rue des Saules ; 15. KhURBN Shoah ;
16. plaques ; 17.␣ omet / omits ; 18. KEDOYShIM martyrs ; 19. THOM

abîme / abyss ; 20. BINYEN immeuble / building.
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 פֿון דעם2לוטעַרן די נַײע וואָאיז געווא ָאיירא  דער
.3נדַרבאַשן פֿאִּפעיָאיירא

ך ניטָפֿיזיש עקזיסטירט ער נא
 די4בער ער איז סַײ וויָא
סָל מען דאָלוטע. זאַפֿיציעלע וואָא

אָ סימבאַנעמען ווי א רןַל פֿ
נד ?ַרבאַשן פֿאִּפעיָאיירא

ָל מאַנד איז אַרבאַדער פֿא
כע גרוּפע פֿון זעקסַ שוואַגעווען א

 צווישן6ל ניט געווען מסּכיםָס זענען קיין מאָ ווא5מיטגלידער
לץ ניטַך אָס זענען נאָט ער פֿופֿצן מיטגלידער וואָזיך. הַײנט הא

מסּכים צווישן זיך. פֿון די פֿופֿצן מיטגלידער וועלן עלף
ָ.אייראריבערגיין אויף דעם ַא

ז זיי וועלן בלַײבן מיט זייערַגט אָבן געזאָדי ענגלענדער הא
רלירןַ צו פֿא8גןָרטראַ קענען זיי ניט פֿא7פֿונט שטערלינג. מסּתמא

טן.ָנקנאַ אויף די בא9ליבטער מלּכהַרטרעט פֿון זייער באָדעם ּפא
ל ווערן קעניג, וועטָרלס זאַז ּפרינץ טשאַרטן אפֿשר אַזיי ווא

.ָאייראריבערצוגיין אויפֿן ַזיי שוין זַײן גרינגער א
.10ריבערגיין זַײן זייער ּפשוטַס אָנצויזן וועט דאַר די פֿראַפֿא

נקן אויף נַײע.ַלטע פֿראַבן זיי איבערגעביטן די אָאין 1960 הא

·Ú‚ È„‡¯ÈÈ‡ ÌÚÂÿÙ Ë¯ÂÀ
ר 1999 איז ער צום סוףַנואַדעם 1טן יא

 איז געווען זייער1רן. די קימּפעטָגעבוירן געווא
ט זיךָט זיך געקריגט, מע האָשווער. מע הא
ַןך אָט געפֿירט איין מלחמה נאָגעזידלט, מע הא

סן און דורותָט זיך געגאָנדערער, בלוט האַא
נגען.ַריבערגעגאַזענען א

רטויזנטָ פֿונעם דריטן יא2ָריאַאיצט אינעם קא
מעס עלטער אוןַמא–טעַ טא3געדיקעָזענען די טרא
4 הסּכםַרן. זיי זענען געקומען צו אָקליגער געווא

מען פֿון זייער קינד. עס וועטָ דעם נא5ס שייךָווא
ּפע. אויףָך זַײן היים, אייראָ“ נאָהייסן „איירא

 ביסל ווי אויףַרט אָס וואָדיש קלינגט דאִיי
נצייזישַבער אויף פֿראָ. א6העלדנצייזיש ַפֿרא

ָדנע. ל‘אייראָ און מא7קלינגט עס זייער מיאוס
סָ, דא9טַײט, מחילהַס באָ, ווא8ָָלע ראנט ָדערמא

נץ גוטַבער גאָסט אַרט ּפאָס וואָ. דא10גרעּפסל
.11רמעט עופֿעלעָ איבערגעקאַזאַר אַפֿא

ל הייסןָלט ער זאָבן געוואָנצויזן האַדי פֿרא
קע צו ערשטַט מען אים טאָזוי האַ און אעקו

ּפטַבן זיך געכאָבער די דַײטשן האָנגערופֿן. אָא

ָארייא םעד ןגעוו ןסיוו טלָאוועג טָאה ריא סָאוו ץלַא
ןגערֿפ 1טגַאוועג טשינ ןוא

ענטָך צו נאַ קלינגט אויף זייער שּפראעקוז ַא
 בהמה .ַס מיינט אָ, וואקו ַצו א

 נישטל‘עקולט ָנצייזיש וואַאויך אויף פֿרא
סָ, ווא עקוגעקלונגען זייער שיין. ווַײל דער 

נצייזישעַ פֿראַרצַײטנס געווען אַאיז פֿא

בעָרויסגערופֿן גראַפֿט אָט אויך אָ, הא13מטבע
 מיט, זַײט14ווערטערשּפילן אין שַײכות

.16, דעם ּתחת15מוחל
עטיש. מיט דעםָמיר ּפרּווון זַײן מער ּפאָלא
, דעםסָערא קען מען חלומען פֿון ָאיירא

1. accouchement/childbirth ; 2.aube/dawn ; 3. «enceints»/pregnant ; 4. HESKEM accord/agreement ; 5.ShAYEKh concernant/concerning␣ ;
6. héros (hero) ; 7. MIES laid/ugly␣ ; 8. le rot (belch) ; 9. MEKhILE sauf votre respect/begging your pardon ; 10. le rot (belch) ; 11.␣ ...OYFELE

enfant trop bien nourri/overfed child ; 12. Kuh (vache/cow) ; 13. MATBEYE pièce de monnaie/coin ; 14. ... ShAYKhES ... à propos de/related
to ; 15. ... MOYKhL voir/see n°9 ; 16.␣ TOKhES ; 17. flèches/arrows ; 18.␣ suceur de sang/bloodsucker ; 19. רגַ באַא  ; 20. à propos/by the way ;
21. MEYLE tant pis/never mind ; 22. heureux (happy) ; 23. Ehre (honneur/honor).

לעַ א11בן ּכמעטָר שּפעטער, האָהַײנט, בלויז פֿערציק יא
נצויזן זיך אויסגעלערנט רעכענען אין נַײעַפֿרא
ך.ַוועט זַײן די זעלבע זא ָאייראנקן. מיטן ַפֿרא

לץַרום וועלן זיי אַר אָזעכציק יא–אין פֿופֿציק
רשטיין.ַפֿא

גישָלאָליענער וועט זַײן ּפסיכאַר די איטאַפֿא
12זוי פֿיל נולןַרלירן אַגעדיע. זיי וועלן פֿאַ טראַא

נער אויף לירעס וועטָ מיליאַז אַפֿון זייער געלט א
.ָסאיירא אויף 13 קבצןַווערן א

ָס געלטסיסטעם וואַקסן פֿון אַרויסגעוואַאיז אָ אייראדער  
ל דיָ זא15יַ. הלווא14נגַנגערופֿן די שלאָזוי שיין אַט אָמע הא

–נג אין גןַ שלעכטע ווי די שלאַזאַנג נישט זַײן אַזיקע שלאָדא
 פֿון אירע פֿרוכטן ווי17לן מיר מער געניסןָי זאַ. און הלווא16עדן

סן פֿון די פֿרוכטן פֿונעם בוים פֿוןָבן גענאָ הא18בֿותָאונדזערע א
וויסן.

פֿליגלטעַס באָבער דאָט פֿון ליבע. אָגריכישן גא
 מיאוסע געוווינהייט צו שיסן זַײנעַט אָנגעלע האִיי

רַײן און פֿון דיַ אין מענטשנס הערצער א17פַֿײלן
ַ וועט אויך זַײן אָווּונדן גיסט זיך בלוט. דער איירא

נגַריבערגאַ. ערשטנס וועט דער א18ּפערַבלוטצא
 מיט געלט. און צווייטנס, ווען19נטיקָיאַ מאַסטן אָקא

רקן אוןַנקן און מאַרבַײטן די פֿראַער וועט פֿא
ַזס געפֿיל אָבן דאָלע מענטשן האַס, וועלן אַּפעסעטא

נטָז מע דערמאַֿ, א20גבַֿבן ווייניקער געלט. אָזיי הא
מען,ָ שיינער נאַנק געווען אַלט פֿראָנק, וואַשוין פֿרא

בי דערַ, א21רציקער. נו מילאַהא–פֿןָן אַ ברייטער, אַא
לד,ָך גאָ איז ווערט געלט, און געלט איז דאָאיירא

לוטעַ. מיט דער נַײער וואָראָא איז ָס הייסט, אייראָדא
ּפע.ָנץ אייראַרן אין גאָרומצופֿאַוועט זַײן גרינגער א

, גליקלעך !22נצייזיש) ערעַוועלן מיר זַײן (אויף פֿרא
רום וועלןַר אָאון ווער ווייס, אין עטלעכע יא

גריסןַ(אויף דַײטש) צו בא 23ערעבן די  ָמיר אפֿשר הא
מען געבןָ נאַס מע וועט אָזַײן קליין ברודערל, ווא

כן דיַס וועט קענען גליקלעך מאָ“, און וואָנדאָ„מא
נצע וועלט.ַגא

1. osé/dared ; 2. devises/currency; 3. union ; 4. de toute façon/
anyway ; 5. membres/members ; 6. MASKIM d’accord/in agreement ;
7. MISTOME probablement/probably ; 8. supporter/bear ; 9. MALKE

reine/queen ; 10. POSHET simple ; 11. KIMAT presque/nearly ;␣ 12.␣ zéros ;
13. KAPTsN pauvre/pauper ; 14. serpent (monétaire)/snake
(monetary) ; 15. HALEVAY pourvu que/may God grant that ;
16.␣ GANEYDN Jardin d’Eden/Garden of Eden ; 17. profiter/benefit
participe: סןָ גענא ; 18. OVES ancêtres/ancestors.
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1רשטענדלעכער נַײגעריקייטַ פֿאַמע  גייט זען דעם פֿילם מיט א

נגעווייטיקטערָ צוטרעטן צו דער א— קינסטלער ַ פֿון א2צום אויפֿטו

ַ אין א3רטירונג און אומקוםָטעמע פֿון דעּפא

 נַײעםַגער אויף אַלא–ציעַנצענטראָדַײטשן קא

ר אוןָ הומא5ס שליסט נישט אויסָ ווא4אופֿן

מעדיע !ָקא

רקַרויס שטאַבער אָ גייט מען אָפֿון קינא

 גרויסערַקע אַ. בעניני איז טא6נטוישטַא

7 יורשַמעדיע, אָמַײסטער אויפֿן געביט פֿון קא

ּפלין און פֿון לוביטש, און מע מעגַפֿון טשא

ר“,ָטיוון הומאַ ווערן פֿון זַײן „קומולא8נתּפעל

מישעָן און חזרט איבער די קאָס קלַײבט אָווא

ניצן,ַעלעמענטן מיט וועלכע ער וויל זיך בא

 סעקונדעלעַ, א9ווַײזטַביז דער צוקוקער בא

א ון דער קא10ָזרן אויסלאַפֿ מישערָ פֿ

זויַרבינדן. אַליין זיי צו פֿאַנסטרוקציע, אָקא

ַך אי פֿונעם לא11ט יעדערער הנאהָרום האַא

ענטערָ נאַז ער איז אויך אַאי פֿונעם אַײנדרוק א

ָסלן וואַלע ווּונדערלעכע צופֿאַ צו א12שוּתף

ר דיָ. נא13ליין גורםַדער העלד איז א

רקט זיך בשעתַרשטאַס פֿאָענטקייט, וואָנא

–רַליענישע פֿאַכט אויס די איטאַבעניני לא

, ווערט14שיסטישע סמעטענעַמלחמהדיקע פֿא

רַײן אינעם צווייטןַר מע טרעט אָצעריסן ווי נא

ילם, אינעם ּכלומרשטן 15טייל פֿ

רַר נישט דערפֿאָדי צעשיידונג קומט פֿא גער.ַלא–ציעַנצענטראָקא

סּפעקטַגישן אַוועלכן עס איז טרא  פֿון16כט חוזקַס בעניני מאָווא

ז ערַט דעם אַײנדרוק אָס מע האָר וואַר דערפֿאָגער, נאַפֿונעם לא

לץַס ווַײטער אינעם פֿילם, אָכט חוזק פֿונעם צוקוקער : וואַמא

 איז, ּפונקט17רס ּכוונהָז דעם רעזשיסאַס געפֿיל אָרפֿער ווערט דאַשא

19רבלענדןַזון, צו פֿא  זַײן18טע טוט אין דער מעׂשה לגביַווי דער טא

נרעגונגען און אים נישטָנעלע אָציאָרקע עמאַדעם עולם מיט שטא

רוםַרציט אַר פֿאָקטיאַס דער אָרויסקוקן פֿונעם נעּפל וואַזן אָלא

.20מותַזַײנע דלּת א

קטעריסטישע עלעמענטןַראַלע כאַ א21רזעןַאיז ווערן למשל פֿא

חוץ הונגער,ַגער, (אַלא–ציעַנצענטראָ דַײטשן קאַרן לעבן אין אַפֿא

בן געקענט פֿירןָס האָ), ווא22ניעַרעוואָסט און שווערער האָפֿרא

–לטענער מענטשןַאויסגעהא ןַט פֿון אַצום שרעקלעכן רעזולטא

ל.ַראָשער מאִפֿט מיט חייַגעזעלשא

 אויף דערָ דאָס זענען יאָ ווא23נדַײטונגעןָר אָדי ּפא און

ַך אָר בלויז ווי נאָ קומען פֿא24רטיליקונגַפֿא–סןַמוראדיקער מא

לישעַמען מיט די רירנדיקע מוזיקאַסטישער עלעמענט צוזאַּפלא

ס לעבן איז שייןָדא
 הערט מען ּכסדר פֿרישעס לעבן איז שייןָדא בעניניס פֿילם ָבערטאָרויס ראַזינט ס‘איז א

רויס : צי קעןַס עס רופֿט אָגע וואַרום דער פֿראַרום דעם ווערק גופֿא און אַַמיינונגען א

כן ?ַן ענין צום לאַדער חורבן זַײן א

רקן דעםַרשטאַלַײכטונג. זיי פֿאַּפגעהיטענער באָטיוון און דער אָמא

די סיסטעם רַײןַסט זיך אַהינטערגרונט אין וועלכן עס ּפא נעלןָציאָעמא

סָ, ווא25פֿון אינעווייניקסטע רמזים

נהייב פֿילםָך פֿון אָבעניני שּפינט נא

רטַרשּפאַן, און אין וועלכער ער פֿאָא

אויף ביסלעכווַײז זיך און דעם עולם.

 דער—ס קינד ָז דאַזוי ווַײט, אַא

 פֿונעם עולם אינעם26רשטייערָפֿא

לטןַהאַ בלַײבט צום סוף בא—פֿילם 

 קליין בודקעלע און קוקט זיךַאין א

רעםָ לעכל מיט דער פֿאַצו דורך א

ן ווי דער העלד, זַײןַעקרא–ָ קינאַפֿון א

טע, דערווַײטערט זיך אוןַטא

רשווינדט מיט דער צופֿרידענערַפֿא

ט דערגרייכטָז ער האַזיכערקייט, א

סָנקען זַײן זון אי דאָ געשא—ציל  זַײן

זַס גליק נישט צו וויסן אָלעבן אי דא

.27סּכנה ער איז געווען אין

זַסוף א–ּכל–קומט זיך סוףַעס בא

רָנדלט זיך וועגן גאַאין דעם פֿילם הא

גטעָנגעזאָנדערש ווי די אַעּפעס א

רשטייט שוין נישטַטעמע, און מע פֿא

28ס די אויסגעקליבענע רעםָמיט ווא

זוי נייטיק.ַגער איז אַפֿונעם לא

 משלַ בלויז א29הּכל–בלַײבט בסך

זון, און וועגן דעם ּכוח פֿון טן צו זַײןַ טאַפֿט פֿון אַוועגן דער ליבשא

גן די ביטערע שוועריקייט פֿון לעבן.ָרטראַס העלפֿט פֿאָזיע וואַנטאַפֿא

שטייט אין נישטַז גליק באַ איז א30הׂשּכל–בער אויב דער מוסרָא

.31רום זיך טוט זיך, מעג מען נישט אַײנשטימעןַס אָוויסן ווא

¯ÊÚÈÏ‡   
1. curiosité/curiosity ; 2. réalisation/accomplishment ; 3. mort/death␣ ;
4. OYFN façon/way ; 5. אויסשליסן exclure/exclude ; 6. déçu/disap-
pointed␣ ; 7. YOYRESh héritier/heir ; 8. NISPOEL impressionné/impressed␣ ;
9. parvient/manages ; 10. conclusion ; 11. HANOE plaisir/pleasure ;
12. ShUTEF associé ici : complice/partner here : accomplice ;
13.␣ GOYREM entraîne, provoque/causes, brings about ; 14. crême
ici ␣ : gros bonnets/cream here : bigshots ; 15. KLOYMERShT soi-disant/
so-called, supposed to be ; 16. KhOYZEK se moque/makes fun ;
17. KAVONE intention ; 18. LEGABE par rapport à/in relation to ;
19. éblouir/dazzle ; 20. DALET AMES espace intime/private space ;
21. omis, occulté/omitted, neglected ; 22. travail pénible/hard
labor ; 23. allusions  ; 24. anéantissement/mass murder ;
25. REMOZIM allusions ; 26. représentant/representative ; 27. SAKONE

danger ; 28.␣ cadre/framework, setting ; 29. BESAKhAKL en somme/
all in all ; 30. MUSER-HASKL morale de l’histoire/moral of the story ;
31. être d’accord/agree, go along.
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ÓÚ„ÚÌ–·È·ÏÈ‡ÀËÚ˜

ם אויףַגראָ ּפראַ אָ חודש איז דאַל אָאיין מא
ס גיט זיךָ ווא1נצייזישער טעלעוויזיעַדער פֿרא

זשן. לעצטןַרטאָרשיידענע רעּפאַ מיט פֿא2ּפָא
דישעִבער איז די טעמע געווען : די ייָקטאָא
נקרַײך בעת דערַפֿרא–3רבעטער אין דרוםַא

זש איז געדרייטַרטאָמלחמה.  דער  רעּפא
4ִָאט, מיָ קליינער שטאַרן אין אָגעווא

רימט מיטַס איז באָרן), וואַרטעמענט טאַ(דעּפא
–אינדוסטריע און הענטשקעס–איר לעדער

–בריקַליקן פֿאָמאַבריקן. דער זון פֿון דעם אַפֿא
לטע רעגיסטערס מיטַט געוויזן אָ הא5הבית–בעל

גטָרבעטער און געזאַדישע אִדי נעמען פֿון די יי
קע מענטשן.ִז זיי זענען געווען ערלעכע, פֿעיַא

ב איך געזעןָבער האָקטאָָָג אין אָָאיין טא

6מען שמעוןָזין דעם נאַגאַמא– טעלעוויזיעַאין א

ַגט אָנגעזאָט אָרטיקל האַווַײנבוים. דער א

ון וואָאִזש וועגן מיַרטאָרעּפא נען דערַ, פֿ

רן דורךָרעסטירט געוואַזיקער שמעון איז אָדא

ליציי אין 1942 אוןָנצייזישער ּפאַדער פֿרא

 רַײזע אין דער צַײטַא

צוויי לייענערס שרַײבן

 מיט זַײן משּפחה.7רשיקטַפֿא

סָּפן דאַנגעהויבן קלאָט מיר אָעס הא

סָזיקער שמעון וואָס דער דאָרץ : איז דאַהא

–לס יונגןַלס קינד און אַב געקענט אָאיך הא

גערן ?ַן ווען ער איז צוריקגעקומען פֿון די לאַמא

נצערַ ער איז דער איינציקער פֿון דער גא

ס איז געבליבן לעבן.ָמשּפחה ווא

גָרט אויפֿן טאַב זיך קוים דערוואָאיך הא

זש.ַרטאָפֿונעם רעּפא

ב געהערט די נעמען פֿון זַײנעָווען איך הא

ברידער און שוועסטער, בין איך געווען זיכער

 בריוועלעַלץ אַך אָב נאָס איז ער. איך האָז דאַא

ט מירָריעט האַס שוועסטערל מאָס דאָווא

 אין 1941. איך בין מיט אירָאִגעשיקט פֿון מי

.8ס אין בריסלַר אין איין קלאָגעזעסן זעקס יא

דערָפֿיע פֿון 1938 אַגראָטאָ פֿאַב אויך אָאיך הא

קינדער, און–1939 ווּו איך בין מיט די ווַײנבוים

ט מען געוויזןָפֿיע האַגראָטאָדי זעלביקע פֿא

אויף דער טעלעוויזיע.

1. «De quoi je me mêle ?» ARTE ; 2. traite
de/deals with ; 3. DOREM sud/south ; 4.
Millau ; 5. …BALEBOS propriétaire d’usine/
factory owner ; 6. ShIMEN Simon ; 7. dé-
porté/deported ; 8. Bruxelles/Brussels ; 9.
gare/train station

 רַײזע אין אוקרַײנעַא
 רַײזע פֿון צען טעג איןַכט אַב איך געמאָנהייב יולי האָא

ַן, א1רן דורך ּפר‘ דובֿ נויָאוקרַײנע. זי איז געפֿירט געווא
3ר אין ירושלימערָלקלאָדישן פֿאִרשער פֿון ייָ פֿא2נגעזעענעםָא

 ּתלמיד, מרדכיַאוניווערסיטעט, מיט דער הילף פֿון זַײנעם א
ווסקי.ָיושקא

עוו ביזִרן פֿון קיָמיר זענען געפֿא
מיר,ָוויץ דורך זשיטאָטשערנא

זוכטַבן באָרדיטשעוו, וויניצע. מיר האַבא
רים ון ר‘ לוי יצחק4די קבֿ 5 פֿ

 אין6טובֿ–שם–רדיטשעווער, פֿון בעלַבא
סלעווערַ ברא7זש, פֿון ר‘ נחמןָמעדזשיבא
סלעוו.ַ אין ברא8ן און פֿון ר‘ נתןַאין אומא

קענט מיט לעבןַבן זיך באָמיר הא
,ַראָגער אין ּפעטשאַ לאַגעבליבענע פֿון א

בן געזעןָגעפֿירט פֿון די רומענער. מיר הא
 שטעטלעך ווי10רפֿענעָרוואַדישקייט אין פֿאִ פֿון יי9שּפורן

צירט איןַבן זיך דורכשּפאָד. מיר האַדער בערשאָד אָראָרגאַשא
עליכם.–רט פֿון שלוםָס געבורטסאָוו, דאַסלאַּפערעיא

רן אויףָס פֿאָדער הויכּפונקט פֿון אונדזער רַײזע איז געווען דא

נפֿערענץ,ָוויצער קאָר טשערנאָדער פַֿײערונג פֿון נַײנציק יא
ליסט איןַדישן זשורנאִנגעפֿירט פֿון יוסף בורג, דעם עלטסטן ייָא

ַטן אויך געווען אַדויערן, זַײנען די רעפֿעראַדער וועלט. צום בא
נג ווי אין 1908.ַרעלטערט, מיטן זעלבן קלאַביסל פֿא

דינגונגען זַײנעןַבא–נד און די רַײזעַרעם לאָן אַאוקרַײנע איז א
 סך וועלדערַנד איז זייער שיין, מיט אַס לאָבער דאָגעווען שווערע. א

נגענהייטַרגאַדישער פֿאִ פֿון דער יי11ליקע סימניםָאון טַײכן און אומצא
דישקייטִרנעמען זיך מיט ייַס פֿאָלע, וואַר אַאון עס איז נייטיק פֿא

זיי צו זען.
די דערקלערונגען פֿון אונדזערע צוויי

רַײכערט דיַרק באַבן שטאָפֿירערס הא
ַילט זיכער געווען ּכדאָרַײזע און ס‘ווא

ט איןַ רעפֿעראַדן אויף אַזיי אַײנצולא
ריז.ַּפא

‰ÓÏ˘                 
1. Professeur Dov Noy; 2. éminent/
eminent ; 3. YERUShALAYMER ; 4. KVORIM,
sing. KEYVER les tombes/tombs ; 5. REB

LEVI ITSKhOK Rabbi Lévi Isaac de/of
Berditshev (1740-1810), un des premiers
chefs spirituels du Hassidisme/ early and
influential leader of Hasidism ; 6. BAAL-
ShEM-TOV Rabbi Israel ben Eliezer, fondateur du Hassidisme mo-
derne/founder of modern Hasidism; 7. REB NAKhMEN... Rabbi
Nahman de/of Bratslav (1772-1811), fondateur du mouvement
hassidique de Bratslav/founder of Bratslav Hasidism ; 8. REB NOSN

Nathan Sternharz (1780-1845) disciple et scribe de Rabbi Nahman/
disciple and scribe of Rabbi Nahman ; 9. des traces/traces ; 10.
lointain/remote ; 11. SIMONIM, sing. SIMEN signes/signs

ןעזעג ָבאה ךיא ָסאוו ָלאמ עטצעל סָאד

לסירב ןיא 9ַלאזָקאוו ֿןפיוא ןעוועג זיא ןענועמש

1949. ןיא לארׂשי ןייק ןָרֿאפעגקעוַוא זיא רע ןעוו

וועקגעשריבן צוםַב גלַײך אָאיך הא

ן ענטפֿער…ַרט אויף אַליסט און איך וואַזשורנא

ׂשרה

ליסטַדער סוף פֿון דער מעׂשה : דער זשורנא
ט געשיקט דעם בריוו אין יׂשראל און שמעוןַָהא

ךָנגעקלונגען ׂשרהן. נאָט שוין אָווַײנבוים הא
בן זיי געקענט זיךָר צעשיידונג הא50ָ יא

רן איןָכט ׂשרה צו פֿאַדורכשמועסן. איצט טרא
לטן חבֿרַיׂשראל און ווידער זען איר א
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בןָאין דעם נומער הא
רבעט :ַמיטגעא

לדע,ָניק, ברוניד, גאַאליעזר, א
, רובי.ַליאַטאַזשיל, יצחק, מרים, נא


