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 ביסל נעענטערַג רוקט זיך צו אָלע טאַא

 נַײער,ַ, א1 קלייניקייטַר 2000. נו, אָס יאָדא

 געשעעניש אויףַ. א2רטויזנטָ פֿרישער יאַא

,3דער וועלט. מיר ווילן ניט, חלילה

ס איזָר וואָ, נא4רשטערן די ׂשימחהַפֿא

לעַדן ? ווי אִר ייַר 2000 פֿאָס יאָקע דאַטא

דישןִווייסן, זַײנען מיר שוין לויט דעם יי

רָר 5760. אונדזער יאָר אינעם יאַלענדאַקא

נג הינטער אונדז. לויט2000ַ איז שוין לא

ָס, איז דא5רעכענונג–לגעמיינער צַײטַדער א

, ווען6ר 1760 פֿ''קָלן אינעם יאַאויסגעפֿא

ך נישט געווען איןָ איז נא7בֿינוָבֿרהם אַא

ך נישטָדן זַײנען נאִ און די יי8נד ּכנעןַלא

בן זיי נישט געווּוסטָ הא—דן ִגעווען קיין יי

 און9ך בראשיתָר נאָס איז 2000 יאָז דאַא

.10כט קיין גרויסע פַֿײערונגעןַנישט געמא

ַרטן מיר ? לויט אַס וואָאויף ווא

1. pas une mince affaire/no small thing ;
2. millénaire/millenium ; 3. KhOLILE Dieu nous
en garde/God forbid ; 4. SIMKhE fête/party ;

רשטערן די ׂשימחהַפֿא  jouer les trouble-fête/spoil the
fun ; 5. ère commune/common era ; 6. רַפֿא
av. J.C./B.C. ; 7. AVROM OVINU le קריסטוס
patriarche Abraham/the Patriarch Abraham␣ ;
8. KNAAN Canaan ; 9. BREYShIS Création ;
10. fêtes/celebrations ; 11. MESIBE fête,
réception/feast, gathering ; 12. MEShIEKhS ...
temps messianiques/Messianic times ;
13. MAYREVDIKER ... les pays occidentaux/the
Western world ; 14. "s'éclater"/have a ball.

לטערַן אַ גוטע געלעגנהייט זיך צו שּפילן מיט אַ א—ר 2000 ָיא
 מיןַ. עס איז א2ן גימטריאָס מע רופֿט אָדיציע, וואַידישער טראִי

5 און קבלה4 סך אין מדרשַס מע געפֿינט אָשּפיל“, ווא–3„ווערטער/אותיות

ט איז די מעׂשה :ָ !). א6נדער אופֿןַן אַפֿילו בַײ ד''ר פֿרויד, אויף אַ(און א
ז מע ציילטַ''וו...), און אַל (א=1, ב=2, אאָ צאַיעדער אות איז גלַײך א

ץ, קען מען געפֿינעןַנצן זאַ גאַדער אָרט אָ וואַמען די אותיות פֿון אַצוזא
נדערע ווערטער. עס זענעןַציעס מיט אַציאָסאַריגינעלע אָנַײע און א

סָ סיסטעם וואַ ציילן מיר לויט אָרשיידענע אופֿנים צו ציילן. דאַן פֿאַראַפֿא
לן פֿון 1 ביז 9 (צוםָר די צאָס ניצט נאָ“, ווא7הייסט „מיסּפר קטן

מען ווי „משה“=345=3+4+5=12=3.ָ נאַבַײשּפיל : י=10=1, כ=20=2, א
רויס...ַס עס קומט פֿון דעם אָמיר זען, וואָלא

‡ÈÀ≤∞∞∞ ¯…

‡Ã˜È„‰Â˘Ó ±‡È À¯

(סוף זַײט 2)

רָנצע וועלט רעדט וועגן יאַז די גאַמערקט, אַוודאי באַבן אָלע האַא
 מיט8רגטָרזאַטעם, אויך זַײן פֿא–2000. וועט איר, לייענענדיק דעם טעם

רשטייט זיך.ַ, פֿא9ידישלעכן קוקווינקלִ יַרט וועגן דעם, פֿון אָ קליין וואַא
טָנשטאָ 2000“ און פַֿײערווערק וועט מען נישט שמועסן. א10גָוועגן „בא

 ווערטל פֿון ר' נחמןַר, זיך צוצוקוקן צו אָדעם לייגן מיר פֿא
זוי שטייטַט אָליזירן. אַנאַס מע וועט שּפילעוודיק אָ, ווא11ווערַסלאַברא

 צו זַײן“14 פֿרייליך13 משונה12„דו ביסט מחויבֿאין ספֿר : 
ר 2000 ? נו,ָ, צום יא16, וועט איר טענהן15ס שַײכותָס איז דאָווא

רויס :ַ עס קומט א—ץ ַמען די אותיות פֿונעם זאַציילט צוזא
רשטייט זיך !ַר 2000, פֿאָס איז „2“ ? יא1091ָ=1+0+9+1=11=2. ווא

ס ? אוןָס לערנט אונדז דאָר וואָגוט, גוט, וועט איר ווַײטער טענהן, נא

דיציע וועט זַײן די גרויסעַדישער טראִיי

ר 6000, ווען עס וועלןָ אין יא11מסיבה

לט וועלןָ. דעמא12נהייבן משיחס צַײטןָזיך א

נצן, אוןַלע עסן, טרינקען און טאַמיר א

נצער וועלט.ַס'וועט זַײן שלום אויף דער גא

ר…ָך 240 יאָרטן נאַרף בלויז וואַמע דא

בן אויך זייערעָנדערע פֿעלקער האַא

רן. בַײ די כינעזער,ַלענדאַאייגענע קא

לטָבער, ווי בַײ אונדז, וואַראַנער, אַּפאַיא

ַזאַכן אַרפֿט מאַר 2000 נישט געדאָיא

נקרַײך, וויַ אין פֿראָר דאָם ! נאַראַראַטא

,13נצער מערבֿדיקער וועלטַאין דער גא

 ׂשימחהַק. נו, אַ געשמא14וועט מען הוליען

 מעג מען הוליען גלַײך— ׂשימחה ַך אָאיז דא

 הוליעט געזונטערהייטָלעמען ! טאַמיט א

ַ געזונט, אַ גוט, אַאון מיר ווינטשן אַײך א

ר !ָגליקלעך יא

1.MEShUNEDIK étrange, bizarre/strange, queer ; 2. GIMATRIYE calcul des valeurs numériques des lettres dans un mot ou une phrase/computation
of numerical values of letters ; 3. OYSYES sing. OS lettres/letters ; 4. MEDRESh Midrash textes d'exégèse biblique/works of biblical exegesis ;
5. KABOLE Cabale, un courant mystique du judaïsme/Cabala, a Jewish mystical philosophy ; 6. OYFN pl. OYFANIM façon/way ; 7. MISPER KOTN lit.
petit nombre/small number ; 8. vous disposerez de/you will be provided with ; 9. point de vue/point of view ; 10. bogue/bug ; 11. REB NAKhMEN

... Rabbi Nahman de/of Bratslav ; 12. MEKhUYEV obligé/obliged ; 13. MEShUNE un mot à double sens : étrange ou, ici : doublement/the word has
two meanings: strange or, here: doubly ; 14. לטער אויסלייג פֿון „פֿריילעך“ַפֿרייליך : א  ; 15. ShAYKhES rapport/connection ; 16. TAYNEN arguer, opposer/argue
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גיעָ„קדוש“ איז דער דריטער פֿילם אין דער טרילא

. ווי שוין אין די4“ און „דבֿרים“3יום–ך „יוםָנא

שעפֿטיקט זיך גיטאי אויך אינעםַערדיקע פֿילמען באִפֿרי

טיק פֿון דער יׂשראלדיקערַבלעמאָנַײסטן מיט דער ּפרא

5ּפ אין חיפֿהָנדערע צוויי שּפילן זיד אַפֿט. די אַגעזעלשא

ר די מעׂשה איןָל קומט פֿאָס מאָ. דא6בֿיבַֿא–און ּתל

ט“, ירושלים, און ּפרּוווט אונדזָדער „הייליקער שטא

7קסישע קהילהָדאָרטאָצו ווַײזן פֿון אינעווייניק די א

 פֿונעם פֿילם איז צו9. דער ּתמצית8שערים–פֿון מאה

10זוי די שטרענג רעליגיעזע ּכלליםַווַײזן ווי א

נטוויקלונג פֿונעםַנצן די פֿרַײע אַגרענעצן אין גאַבא

ס ווערט געוויזן דורך צווייָאינדיווידועלן מענטשן. דא

 פֿון צוויי11 די ּפערזענלעכע גורלות—בַײשּפילן 

נגערערִ דער עלטערער מלּכה און דער יי—שוועסטער 

ר צוויי עקסטרעמעָלאה. ביידע שטעלן מיט זיך פֿא

רויסברענגען פֿון זיך : מלּכהַקסישע קהילה קען אָדאָרטאָס די אָטיּפן ווא

.12ּפיקורסטעַן אַכטער און לאה ווערט אָדישע טאִאיז די פֿרומע, ּכשרע יי

1. KADOSh saint, martyr/holy, martyr ; prononciation
en hébreu moderne/modern Hebrew pronunciation
(prononciation ashkenaze/Ashkenazi pronuncia-
tion: KODESh) ; 2. AMOS GITAI ; 3. YOM YOM ;
4. DEVARIM␣ ; 5. KhAYFE ; 6. TEL-AVIV ; 7. KEHILE

communauté/community ; 8. MEYE-ShEORIM Mea-
Shearim ; 9. TAMTsES fond, essence/gist, essence ;
10. KLOLIM (sing. KLAL) règles, normes/rules,
norms␣ ;␣ 11. GOYROLES (sing. GOYRL) destins/desti-
nies␣ ; 12. APIKOYRESTE mécréante/non-believer ;
13. KORBONES victimes/victims ; 14. GET divorce ; 15. נפֿליקטן ָקא  ;
16. convaincant/convincing ; 17. SEKhAKL en somme/all told ; 18. ...
TOKh ... au fond/basically ; 19. prévenir/warn␣ ; 20. ... KAPORES ne valent
rien/are worthless.

ןעמ זומ ליוו ןעמ יוו טינ ןעק ןעמ זַא —

.ןעק ןעמ יוו ןלעוו

ןַײז טעוו רעוו ,רע יוו ןַײז לעוו ךיא זַא —

? ךיא יוו

סט ניטָ ווען דו הא5ב ניט קיין מוראָ הא—

.6נדער ברירהַקיין א
1. proverbes/proverbs ; 2. lire/read ; 3. réfléchir/think over ;
4. IBERKhAZERN répéter/repeat ; 5. ... MOYRE n’aie pas peur/
don’t be afraid ; 6. BREYRE choix/choice.

1קדוש

 פֿון זייער אייגענער13רשידן, זַײנען זיי ביידע קרבנותַזוי פֿאַטש זיי זַײנען אָכא

ס זייָן, וואַ פֿון איר מא14 גטַנצונעמען אָקהילה. מלּכה ווערט געצווּונגען א

ך נישטָט זי נאָך דער חתונה האָר נאָבן זיך ביידע זייער ליב, ווַײל צען יאָהא

טָס זי האָן וואַ מאַבן מיט אָקיין קינדער. לאהן צווינגט מען חתונה צו הא

,15גישע רַײסענישןָלאָר זיך גענומען איז פֿול מיט ּפסיכאַפַֿײנט. יעדע מעׂשה פֿא

ַר אַל פֿאַטעריאַנטער מאַ רַײכער און אינטערעסאַלטן געווען אָס וואָווא

 פֿילם.ַזאַכן אַס גיטאיען איז נישט געלונגען צו מאָד, וואָ שאַר אָפֿילם. נא

רן, וויָקטיאַנגע סצענעס און די שּפיל פֿון די אַער שּפילט זיך מיט צו לא

ן אמתער הויכּפונקטַ.  א16גן, זַײנען נישט איבערצַײגנדיקָלאַאויך די דיא

רבט און לאהַמע סוף (מלּכה שטאַטש דער סאָדויערן, כאַפֿעלט, צום בא

רק.ַ שטאָזט די קהילה) איז יאָרלאַפֿא

 שלעכטַז ס'איז אַגן אָ קען מען זא17הּכל–סך

,18טש די מעׂשה, אין ּתוך גענומעןָכטער פֿילם (כאַגעמא

19רענעןָאיז נישט שלעכט !). דערצו מוז מען אויך ווא

ז די אונטערטיטלען טויגןַנצייזישע צוקוקערס אַדי פֿרא

סנטייווצ. ערשטנס זַײנען זיי נישט גענוי און 20אויף ּכּפרות

קיטירקַ א ןיוש זיא ָסאד רעָבא .ךעלקיטש עצַנאג סיוא ןלֿעפ

…ָראסישזער ןטימ ָןאט וצ טשינ ָטאה ָסאוו

רָדער נַײער פֿילם פֿון יׂשראלדיקן רעזשיסא
נקרַײךַט אויפֿגעוועקט אין פֿראָהא2 עמוס גיטאי

רפֿע דיסקוסיעסַנדערע לענדער שאַאון אין א

נהייבערסָר אַפֿא
ס איר קענטָווא1 שּפריכווערטער

 און3כטןַ, איבערטרא2איבערלייענען

ר :ָ אינעם נַײעם יא4איבערחזרן

ס ניט ּפשוט פֿריילעך ? ליבעָר וואַס הייסט „משונה“ פֿריילעך, פֿאָווא
ס איזָקע „משונה“, דאַך דער עיקר פֿון דער מעׂשה. טאָס איז דאָלַײט, דא

דןִ בַײ יי18רָמיר דערקלערן : ווי איר ווייסט, איז הַײיאָ. לא17מען אויסן
ס געפֿינט איר ?5ָ), און ווא+6+7+מען (0ַר 5760. ציילט צוזאָס יאָדא

ַ“. איז עס א19ס מיינט „לעבעדיקָס שרַײבט זיך „חי“, און ווא18ָ, ווא
רָר,  נישט נאָנץ יאַ גאַוודאי פֿרייען אַרף מען זיך אַר, דאָלעבעדיק יא

 20.2000דעם 31סטן דעצעמבער, ערבֿ
ך עּפעס צו :ָשין, עס קומט נאַמא–וועק די רעכןַך ניט אָרפֿט נאַנו, ווא
רויס ? 9 ! איצט,ַס קומט אָמשונה“, און ווא+מען „ערבֿ 2000ַציילט צוזא

ל 9 ! אוןָ מאַך אָמען „שבת“… נאַטיילט 18 אויף 2 : אויך 9. ציילט צוזא
לט אויס ערבֿ שבת, וועט אירַר 2000 פֿאָז ערבֿ יאַגט אַײך, אָאויב מע זא

וודאי אויסרופֿן : משונה !ַא
נצער מעׂשה ? ּכדי צו זַײןַ פֿון דער גא21ס איז די סיבהָ איצטער, ווא

 :22 ווי עס שטייט אין ירושלמי—רף מען זיך לערנען ַמשונה פֿריילעך דא
בן געהערט די ּתורה פֿוןָ„ווען קינדער לערנען, איז גלַײך ווי זיי הא

“ …23רג סיניַבא
 !24ר מיט ׂשׂשון וׂשימחהָנץ יאַ גאַידיש אִ לערנט זיך גוט יָטא

17. ס מיינט מען ָדא  ; 18. cette année/this year␣ אויב  איר ווילט וויסן מער וועגן .19 ;
„חי“ זעט זַײט 3 ␣ ;␣ 20. EREV la veille/eve ; 21. SIBE raison/reason ;
22. YERUShALMI Talmud de Jérusalem/Jerusalem Talmud ; 23. SINAI ;
24. SOSN VESIMKhE : פֿריילעכן אויפֿןַאויף א .

 : ל. פֿרידָטאָפֿא

(סוף פֿון זַײט 1)

ָקינא



טעם נומער 22–דישן טעםִגע צו דעם ייַבַײלא
ט ווילנעָגעווידמעט דער שטא

א

שטייט פֿוןַדי אויסשטעלונג בא

וולעןָזיבן רַײך אילוסטרירטע טא

און צוויי וויטרינעס מיט ביכער,

קומענטן. דיָצַײטשריפֿטן און דא

אַהאַוולען באָטא ר-ַנדלען פֿ

דישןִסּפעקטן פֿון ייַשיידענע א

–לעבן אין ווילנע : די זעקס

יעריקע געשיכטע פֿון–הונדערט

ט,ָ אין דער שטא2שובִֿדישן ייִיי

דישע אינסטיטוציעס, שולן,ִדי יי

סָס וואָ און דאָרישע גרוּפע „יונג ווילנע“, ווילנער געטאַדי ליטערא

דישער ווילנע.ִבלַײבט הַײנט פֿון דער יי

רַרשטייט מען, פֿאַט געזען די אויסשטעלונג פֿאָך דעם ווי מע האָנא

 די—מען „ירושלים דליטא“ ָט ווילנע געגעבן דעם נאָס מע האָווא

פֿעלקערונג (64 000ַדישע באִ גרויסע ייַט אַט ניט בלויז געהאָט האָשטא

מלחמה אויף 250 000–ר דער צווייטער וועלטַדן קורץ פֿאִיי

 מיט איר הויכער רעליגיעזער,3ט אויך געשמטָבער האָאַײנוווינערס), א

וודאיַבן אָלע האַדישער קולטור. אִ יי4און שּפעטער אויך וועלטלעכער

, 6-1720זלמן– (אליהו בן שלמה5וןָגעהערט וועגן דעם ווילנער גא

, געלערנט אין ּתורה,7חכם– גרויסער ּתלמידַס איז געווען א1797ָ) ווא

ס איז געווען דיָפֿטן און וואַפֿילו אין וועלטלעכע וויסנשאַ און א8גמרא

). ביז דער10 (די קעגנער פֿון די חסידים9הויּפטפֿיגור פֿון די מתנגדים

מלחמה איז ווילנע געבליבן איינער פֿון די גרויסע–צווייטער וועלט

נצער נעץַ גאַדישע שטודיעס, מיט אִצענטערס פֿון די רעליגיעזע יי

דרוקערַײ–םָווּוסטער ראַ און מיט דער בא12 און ישיבֿות11פֿון חדרים

, אויך געדרוקט וועלטלעכע ביכער), געגרינדעט13גבַֿט, אָס האָ(ווא

ַט צווישן 1835 און 1854 געדרוקט אָר 1799, ווּו מע האָאין יא

.14בבֿלי–רימטע עדיציע פֿון ּתלמודַבא

 דער15ט זיך אין ווילנע צעבליטָדישע קולטור האִדי וועלטלעכע יי

ַ א16נעןַנטשטאַלט זענען אָמלחמות. דעמא–עיקר צווישן ביידע וועלט

נעןָ דערמאָרף דאַליטישע אינסטיטוציעס. מע דאָריי קולטורעלע און ּפא

רָ), געגרינדעט אין יאָוואִפֿטלעכן אינסטיטוט (ייַדישן וויסנשאִדעם יי

קסַרשער מאָפֿא–דישִנפֿירונג פֿון דעם גרויסן יי1925ָ אונטער דער א

מלעןַּפגעגעבן דער עיקר מיט זאָט זיך אָווַײנרַײך. דער אינסטיטוט הא

,17רשיידענע ּתחומיםַרבעטן אין פֿאַציע און ּפובליקירן אַקומענטאָדא

טיסטיק.ַטור, בילדונג און סטאַך, ליטעראַדישע געשיכטע, שּפראִווי יי

–רדַנדאַפֿן די סטאַט מען אויך געשאָ האָוואִמען פֿון ייַאין די רא

דיש.ִפֿיע פֿון ייַגראָרטאָא

ַגרלאַווּוסטער פֿאַגן (ווי דער באַרלאַגט עטלעכע פֿאָרמאַט פֿאָווילנע הא

רימטעַ באַטעק), אָביבליא–שוןַטעקן (ווי די סטראָב. קלעצקין), ביבליא

רשיידענע צַײטונגעןַ רַײכע ּפרעסע מיט פֿאַטרוּפע און א–טערַטעא

1ירושלים דליטא

). איןדי גרינינקע ביימעלעךל, ַזשורנא– קינדערַפֿילו אַלן (אַאון זשורנא

שע שולן,ִדישע און העברעיִ נעץ פֿון ייַפֿן אַט זיך אויך געשאָווילנע הא

ציעס. ּכדי אויסצובילדן לערערסַריענטאָליטישע אָגרוּפירט לויט ּפא

ר, ווּו איינער פֿון דיַסעמינא–דישן לערערִט מען געגרינדעט דעם ייָהא

קער משהִַיזאָעט און ּפראָרן איז געווען דער גרויסער ּפאָפֿעסאָּפרא

ק.ַקולבא

פֿן אין 1929,ַנען די גרוּפע „יונג ווילנע“, געשאָרף אויך דערמאַמע דא

18דע צי אלחנןַבֿרהם סוצקעווער, חיים גראַפֿון יונגע שרַײבער (ווי א

טעק)ָביבליא–רכיוו געפֿינט זיך אין דער מעדעםַס זַײן אָגלער, וואָווא

בן זיך שּפעטערָס האָלעס צי בען, וואָ כווא19און קינסטלער (ווי רפֿאל

ריז).ַזעצט אין ּפאַבא

ס קולטורעלע לעבןָדא

ט זיך ניט איבער-ָהא

פֿילו אין דערַגעריסן א

ון שווערער צַײט פֿ

 (6טערָווילנער געטא

—סעּפטעמבער 1941 

23סטער סעּפטעמבער

ט1943ָ), ווּו מע הא

נ-ָניזירט קאַרגאָא

רשטעלונ-ָצערטן, פֿא

ַפֿן אַט זיך אויך געשאָ האָקלוב. אין געטא– יוגנטַגען און א

ציעַניזאַרגאָנער אַרטיזאַראייניקטע ּפאַוועגונג, די פֿאַבא–נדסַווידערשטא

.).ָ(פֿ.ּפ.א

וועטישן רעזשיםָרן פֿון דעם סאָך צענדליקער יאָ און נא20ך דעם חורבןָנא

דישןִליקן ייָמאַבלַײבן הַײנט אין ווילנע בלויז די רעשטן פֿון דעם א

דן.ִ פֿיר טויזנט יי22ן ערךַ פֿון א21 קליינער קהילהַלעבן, מיט א

—קטיוויטעטן ַ ריי אַניזירט אַרגאָט מען אָרום דער אויסשטעלונג האַא

רַ סעמינאַוונט און אָא–ציעַ רעציטאַיעקציעס, אָּפרא–טן, פֿילמעןַרעפֿערא

–ר און בשעת דער צווייטער וועלטַוועגן דעם לעבן אין ווילנע פֿא

ר שלום בַײנפֿעלד.ָפֿעסאָנער ּפראַמעריקאַנגעפֿירט פֿונעם אָמלחמה, א

קוקן ביז סוף דעצעמבער.ַך באָדי אויסשטעלונג קען מען נא

1. YERUShOLAIM DELITE Jérusalem de Lituanie/Jerusalem of Lithua-
nia␣ ; 2. YIShEV population ; 3. GEShEMT fut célèbre/was famous for ;
4. laïc/secular ; 5. ... GOEN le Gaon de Vilna/The Vilna Gaon ;
6. ELYE BEN SHLOYME ZALMEN ; 7. TALMED-KhOKhEM érudit talmudique/
Talmudic scholar ; 8. GEMORE Talmud ; 9. MISNAGDIM ; 10. KhSIDIM

Hassidim ; 11. KhADORIM, sing. KhEYDER écoles religieuses ;
12. YEShIVES academies religieuses ; 13. AGEV par ailleurs/by the
way␣ ; 14. TALMUD BAVLI le Talmud Babylonien/Babylonian Talmud ;
15. épanoui/blossomed ; 16. apparus/appeared ; 17. TKhUMIM

domaines/fields ; 18. ELKhONEN ; 19. REFOEL ; 20. KhURBN Shoah ;
21. KEHILE communauté/community ; 22. ... EREKh à peu près/about.

ן אויסשטעלונגַריז געעפֿנט אַטעק אין ּפאָביבליא–ט זיך אין דער מעדעםָוועמבער 1999 האָדעם 18טן נא

דישער קולטור אין ווילנע“.ִ בליק אויף דער ייַלע טירן צו דער וועלט. אָ„טויזנט שמא

ן שטרוקַבילד : הערמא

ָט פֿון ווילנער געטאַקאַ ּפלאַא



1ַןמַײן חבֿר דער בוטשא

,2זעָ בעריאַט ער געוווינט אויף אָל האָ מאַא
 :3 זומערדיקן זמןַ א—נטקעגן מיר ַא

זע,ָנקטע, ראַצַײט, מיט פֿיס געשלא–און סוּכות
ַןענדיק אין לופֿט, איז דער בוטשאִווי קני

, איבער ימען,4לחם–געפֿלויגן קיין בית
ן.ַּפלאָ ערא5גלייבטןַאין אייגענעם, בא

—מען ַ מַײנע שענסטע גרא6בלטָאון מיטגעשנא
ן.ַמַײן חבֿר דער בוטשא

7הבא–ט ער געקויפֿט זיך עולםָגעוויס הא

—צינד ַר אָפֿט. נאַר מיטנעמען מַײן בענקשאַפֿא
,8בעַבויגנדיקע זשא– רעגן—בל ָאין שנא

ער פֿליט צוריק ווּו איך געווען בין קינד,
צן.ַלאַ געבויט ּפא9פֿון אייגן מירמלפֿלייש

.10ןַ טומא—ט זיי ָנשטאַגעפֿינען וועט ער א
צן,ַל אים ניט ּפלאָרץ זאַס האָז דאַב מורא, אָכ‘הא

ן.ַמַײן חבֿר דעם בוטשא

ב

רן דעם 15טן יולי 1913ָבֿרהם סוצקעווער איז געבוירן געוואַא
 משּפחה פֿון רבנים. דיַנד), אין אַן (ווַײסרוסלאָרגאָאין סמא

–פֿן קיין סיביר בעת דער ערשטער וועלטָנטלאַמשּפחה איז א
שעִל געהערט העברעיָט ער צום ערשטן מאָרטן האָדא מלחמה.

ָספֿיציר וואָן עסטרַײכישן אַ, א3 ּפלעניקַנדירט פֿון אַלידער סקא
טעַעט. אין 1920 איז דער טאָדישער ּפאִ ייַאיז אויך געווען א

רן קיין ווילנע.ָוועקגעפֿאַרבן און די משּפחה איז אָגעשטא
נגעהויבן שרַײבן אין 1927, צו ערשט אויףָט אָסוצקעווער הא

ט זיך דערנענטערטָדיש ווען ער האִש, שּפעטער אויף ייִהעברעי
עטן פֿון דער גרוּפע „יונג ווילנע“. זַײן ערשטעָצו די ּפא
 (1933), און זַײןַלסקנבאַ מאַא ליד, ַציע איז געווען אַּפובליקא

רשע אין 1937.ַרויס אין וואַ איז א— לידער —ערשט בוך 
צַײט איז סוצקעווער געווען אין ווילנער–אין דער מלחמה

קטיווַרטן איז ער געווען אָציע. דאַ ּכמעט ביז  דער ליקווידאָגעטא
 סך געשריבן (ווי למשלַט אָרשיידענע געביטן : ער האַאויף פֿא

ציע פֿון דערַס דערציילט די ליקווידאָ, ווא4ּכל נדרידי לידער 
ס ווערטָ קינד וואַ, וועגן אקינד–5ס קבֿרָדא און ָקליינער געטא

רישן קרַײזַ ליטעראַנגעפֿירט מיט אָגעבוירן צווישן די קבֿרים), א
אַאון א אַרַײנגעשמוגלט געווער פֿ ראייניקטערַר דער פֿ

בן דיָר 1942 האַנואַ.). אין יאָציע (פֿ.ּפ.אַניזאַרגאָנער אַרטיזאַּפא
 קיין6אוצרות–דישע קונסטִריבערצופֿירן די ייַנגעהויבן אָציס אַנא

זיקערָשטימט אויף דער דאַט מען באָנד. סוצקעווערן האַדַײטשלא
בערָט ער אָ הא7רבעטערַא–נגַנדערע צוואַרבעט. מיט די אַא

טעווען די וויכטיקסטעַאויסגעניצט די געלעגנהייט אויף צו רא
בן זיךָרום האַזוי אַ.  אָלטן אין געטאַהאַביעקטן און זיי באָא

עליכם, ביכער פֿון 15טן– (פֿון שלום8ידן– סך ּכתבַֿאויפֿגעהיט א
י,ָלסטאָווּוסטע שרַײבער (טאַרהונדערט), בריוו פֿון באָאון 16טן יא

ל).ַגאַליק), בילדער און צייכענונגען (שאַרקי, ביאָגא
 אין סעּפטעמבער 1943 איזָציע פֿון געטאַ דער ליקווידא9ערבֿ
ן מיט זַײן ווַײב און זַײן פֿרַײנד שמערקעָנטלאַער א פֿ

נער פֿון דערַרטיזאַדישע ּפאִלד צו די ייַטשערגינסקי אין וואַקא
סקווע,ָריבער קיין מאַרץ 1944 איז ער אַ“. אין מא10גרוּפע „נקמה

דישע שרַײבערס :ִפֿן מיט רוסישע און ייָט זיך געטראָווּו ער הא
ָט ערענבורג. ער האַרקיש, איליאַק, ּפרץ מאַסטערנאַריס ּפאָבא

11צישע רציחותַ און דערציילט די נאָדיאַגערעדט אויף דער רא

ָ.ט געזען אין געטאָס ער האָווא
 אויפֿן נירנבערגער12ן עדותַאין 1946 איז ער געווען א

זעצט אין יׂשראל, ווּו ערַט ער זיך באָצעס. אין 1947 האָּפרא
גירטַט ער רעדאָג. פֿון 1949 ביז 1996 האָוווינט ביז הַײנט צו טא

ך דערָרישע צַײטשריפֿט פֿון נאַדישע ליטעראִדי וויכטיקסטע יי

1. poésie mondiale/world poetry ; 2. lutte/struggle ; 3. prisonnier de
guerre/war prisoner ; 4. KOL NIDRE prière recitée la veille de Yom Kippour/
prayer recited on Yom Kippur eve ; 5. KEYVER pl. KVORIM tombeau/
tombe ; 6. ...-OYTsRES trésors artistiques/art treasures ; 7. travailleurs
forcés/forced labourers ; 8. KSAVYADN manuscrits/manuscripts ; 9. EREV

la veille/eve ; 10. NEKOME vengeance/revenge ; 11. RETsIKhES actes de
cruauté/acts of cruelty ; 12. EYDES témoin/witness ; 13. ZIKhROYNES

mémoires/memoirs.

bouleau/birch  בערעזענים פֿוןָסינא .cigogne/stork ; 2 בושלנים פֿוןָסינא  .1
tree ; 3. ... ZMAN 4 ;  זומערַדי צַײט פֿון א. BEYS-LEKhEM Bethlehem ;
5. fiable, digne de confiance/reliable, trusty ; 6.   צונויפֿגעשטעלט

בלָ : מיטגענומען אין זַײן שנארטָווא  ; 7. ... OYLEM HABE  a fait une action
méritante (pour gagner le paradis)/did a good deed (to earn
paradise) ; 8. grenouille aux couleurs chatoyantes/rainbow-
colored frog ; 9. אייגן פֿליישאון מירמלשטיין רט צונויפֿגעשטעלט פֿוןָווא  ;
10. brume,brouillard/mist,fog.

בֿרהם סוצקעווערַא

דורךַען זיך אִ. אין זַײן ווערק צילדענע קייטָדי גאמלחמה, 
עמעָטיוון : די קינדהייט אין סיביר (ּפאָקטעריסטישע מאַראַכא

לידער פֿון, די פֿעסטונגצַײט (לידערביכער –), די מלחמהסיביר
 אוןריוםַקוואַגרינער א, דערציילונגען טָדי געהיימשטא, ָגעטא

אין, גַײסטיקע ערדיׂשראל (–) און ארץָווילנער געטא 13זכרונות
רָ). צו זַײנע 50 יאאין מדבר סיני, דע צו דער טויבָא, גןָווא–פַֿײער

ַן, אעטישע ווערקָּפאזענען דערשינען צוויי בענד פֿון זַײנע 
 סך פֿוןַפֿונג. אַלטיקער שאָאויסקלַײב פֿון זַײן ביזדעמא

ש אוןִסוצקעווערס ווערק זענען איבערגעזעצט אויף העברעי
כן.ַנדערע שּפראַא

עט…ָדישער ּפאִדער יי
דישער געשיכטע אין 20סטןִבֿרהם סוצקעווער איז איינער פֿון די וויכטיקסטע ּפערזענלעכקייטן פֿון דער ייַא

ך, און זַײנעַדישער שּפראִרטקינסטלער פֿון דער ייָעט איז ער צווישן די פַֿײנסטע וואָדישער ּפאִ ייַרהונדערט. ווי אָיא
נער איז ער געווען, איןַרטיזאַ ּפאַ. ווי א1מע שענסטע ּפערל פֿון דער וועלטדיכטונגַלידער רעכענען זיך צווישן די סא

 קעגן די דַײטשן.2נגלַ העלד פֿונעם געראַלד, אַ און שּפעטער בַײ די קעמפֿער אין וואָווילנער געטא



ג

1דערקענטעניש

א
טע ?! “ַ, טאָג, ווּו ענדיקט זיך די וועלט, אָ„זא

.2שיידַ באַן איך אָפֿיש מאָזאָפֿילא
3טעַן ענטפֿער : „הינטער יענער כאַקומט א

רגייט“.ַרגשּפיץ, ווּו די זון פֿאַאויפֿן בא
 ניט קלערן,—זוי, ַקע ? אויב אַאמת טא

 ! און איך לויף4גן די שקיעהָניאָא
 זילבערנעץ פֿון טרערן,ַאויבן, דורך א

רויף.ַרג אַווּו די וועלט זיך ענדיקט, בא
נען,ָט די אויגן מאָבַײם סיבירער גא

ל ניט זַײן מַײן בענקעניש אומזיסט.ָזא’ס
נען,ָמיליא–ָררן ביז מיר, יאָלע יאַא

גריסט.ַּפלען פֿון די שנייען : זַײ באַצא

ב
טע.ַ טאַ ּפינטעלע אַ א—הינטער מיר 

ּפ.ָלאַנטקעגן, אין גאַרץ, דער זון אַהא’ס
טע !ַפֿן אויבן צו דער כאָשוין, דערלא

ּפ.ָזט ניט אָ, לא5ניעטַנונג מאַר די שּפאָנא
,6ען זיך צום שַײטערִמַײנע ליּפן צי

.7ָיענדיקן דנאָשַײנט דעם וואַס באָווא
טינקע ! עס ציט די וועלט זיך ווַײטער,ַטא

ָ., ניטאָ, ניטאָ ניטא—און קיין סוף 
לן גרינע.ַטע הערט ניט. שטערן פֿאַטא
8ז פֿון העלער הויטַטע זעט ניט, אַטא

,9ווינעַ לאַנגל - אִ ייַווער איך פֿון א

ט געבויט.ָוועמען ליכט און ווּונדער הא

1. reconnaissance, révélation/recognition, discovery ; 2. solution ; 3.
hutte/hut ; 4. ShKIE גַנאגַרֿאפנוז  ; 5. attire/lures, beckons ; 6. bûcher (ici :
métaphore du soleil)/pyre (here: metaphor for the sun) ; 7. fond
hurlant/howling depths ; 8.  גנילצולּפ : קורדסיוא  ; 9. avalanche.

ַט אַבן געהאָ האָ אין ווילנער געטא1קעמפֿערס–נדַדי ווידערשטא
םָרימטער ראַ פֿון דער בא2טןַן צו נעמען די בלַײענע ּפלאַּפלא

 אויף קוילן.4 און זיי שמעלצן3דרוקערַײ

טןַדי בלַײענע ּפלא
מס דרוקערַײָפֿון רא

5ןַטארג ךרוד עטקערטשעג רעגנֿיפ יוו ןָבאה רימ

—נגען די ליכטיקע לופֿט פֿון דער פֿרַײ ַצו פֿא
טן,ַכט זיך געצויגן, צו נעמען די ּפלאַדורך נא

מס דרוקערַײ.ָטן פֿון ראַדי בלַײענע ּפלא
טןַלדאָרפֿן איצט ווערן סאַדאַמיר, טרוימער, בא

.ַײלב םענֿופ טסַײג םעד ןליוק ףיוא ןצלעמש ןוא

6בן ווידער געעפֿנט דעם שטעמּפלָאון מיר הא

.7 היימישער אייביקער היילַצו עּפעס א
— לעמּפל ַ, בַײם שַײן פֿון א8נצערטַּפאַטנס באָמיט שא

 צייל,ַך אָ נא9 ציילַ א—סן די אותיות ָגעגא
ל אינעם טעמּפלָ מאַזוי ווי די זיידעס אַא

 דעם אייל.10מנורות–טובֿ–אין גילדענע יום

ט געלויכטן בַײם אויסגיסן קוילן,ָס בלַײ האָדא
ן אות.ַך אָן אות נאַנגען אַ צעגא—11מחשבֿות

,13 שורה פֿון ּפוילןַ, א12 שורה פֿון בבֿלַא
.14ָסטן, געפֿלייצט אין דער זעלביקער מאָגעזא
,16רהוילןַ, אין ווערטער פֿא15דישע גבֿורהִדי יי

! ָסאשַ א טימ טלעוו יד רעטציא 71ןסַײֿרפיוא זומ

81ןייז–ילּכ ָסאד ןעזעגָ אטעג ןיא ָטאה‘ס רעוו ןוא

—דישע הענט ִמערט אין העלדישע ייַרקלאַפֿא
נגלען זיך ירושלים,ַט ער ראָגעזען הא

ניטענע ווענט ;ַלן פֿון יענע גראַס פֿאָדא
,ןעַײלב ןיא ןצָלאמשַרֿאפ ,רעטרעוו יד 91ןעמונַרֿאפ

רצן דערקענט.ַאון זייערע שטימען אין הא

‡ËÚ‚ ¯ÚÏÈÂÂÀ±π¥≥ ¯Ú·ÓÚËtÚÒ ÔË±≤ ¨
1. combattants de la résistance/resistance fighters ; 2. plaques
de plomb/lead plates ; 3. la Maison Romm, célèbre imprimerie
de Vilnius fondée en 1799/Romm Press, famous Vilnius print-
ing house founded in 1799 ; 4. fondre/smelt ; 5.barreaux/bars ;
6. ici sceau/seal ; 7. grotte/cave ; 8. blindé/armored, shielded ;
9. rangée/row, line ; 10. YONTEV-MENOYRES Menoras ;
11. MAKhShOVES נקעןַגעדא  ; 12. BOVL Babylone/Babylon ; 13. allu-
sion aux différentes sortes de livres imprimés par Romm, du
Talmud babylonien aux livres modernes en yiddish et hébreu/
reference to the variety of books printed by Romm Press, from
the Babylonian Talmud to modern works in Yiddish and He-
brew ; 14. ici moule/ mold ; 15. GVURE héroïsme/strength, hero-
ism ; 16. caché, tapi/concealed ; 17. exploser/blow up ;
18. KLEZAYEN armes/weapons ; 19. double sens entendu,
réquisitionné/double meaning heard/requisitioned.

נערַרטיזאַ…און ּפא

‡t ¯Ú„ ÔÂÿÙÀ¯È·ÈÒ ÚÓÚ

םָבילד : בענציע מיכטא



ד

ר חבֿריםָ ּפאַגעלייענט מיט א

קס ווַײנרַײכס דערקלערונגעןַמא

ך בכללַבו אין דער שּפראַוועגן טא

ךַדישער שּפראִאון אין דער יי

ינט מעןָ. דא1בפֿרט רטן געפֿ

רק)ַנדערע : „ער איז (שטאַ סך אַ צ''ב צווישן א—בַײשּפילן פֿון אייפֿעמיזמען 

ר :ַמענטאָגעזונט…“ און ווַײנרַײך גיט צו דעם ווַײטערדיקן קא–ניט

 פֿונעם ּפרימיטיוון יעגער2וועלט–גריפֿןַס פֿון דער באָ„ווי ווַײט איז דא

בער‘ און קלַײבט’ ַר אַרט פֿאָס רעגולערע וואָ צו ניצן דא3ס שַײט זיךָווא

עסער‘ ?“–ניקָהא’ט דעם ָנשטאַאויס א

ס זענעןָ ּפרימיטיווע יעגערס וואָא– אויף די4 מרמזָדער מחבר איז דא

 : די6יהַרא–ָוון, והאַלע סלאַ פֿון א5בֿותיםַא–בֿותָך אויף זיכער די אָדא

רַרט פֿאָשע וואִּפעיָאיירא–ָלטע אינדאַס אָווישע לשונות נוצן נישט דאַסלא

עסער“…–ניקָגיש מיינט ער „האָלאָס עטימאָן אייפֿעמיזם וואַר אָבער, נא

 בַײשּפילַס איז אָז דאַנט, אַקאַס איז גוט באָז דאַט זיך געדוכט אָמיר הא

נדערערַבו… דער אַר וועגן טאָס מע נוצט ּכסדר ווּו סע רעדט זיך נאָווא

)7 וויזלַנצייזישע „בעלעט“ (אַס פֿראָנטער בַײשּפיל איז דאָדערמא–פֿטָא

גָז הַײנט צו טאַמערקט, אַבער באָב איך אָ „שיינדל“. האַס מיינט אָווא

נט.ַקאַלעמען באַ בַײשּפילן נישט אָא–זענען די

ב איךָל האָ מאַב זיך דערווּוסט וועגן זיי שוין קינדווַײז. אָאיך הא

כן, וועגןַנצייזיש וועגן שּפראַ שיין בוך אויף פֿראַזאַגן אָגעקרא

םַטא–ַםפֿון טאט געהייסן ָס האָציע בכלל, וואַמוניקאָצווישנמענטשישער קא

.ַרביז טעלסטא

טָלט האָז דעמאַרף מען געדענקען אַרשטיין דעם טיטל, דאַּכדי צו פֿא

דערנסטע „מעדיומס“ אויףָמע מאַ צווישן די סאטעם–טעםמען פֿון קיין 

רויס איינצַײטיקַס גייט אָל וואַ זשורנאַזאַס נישט געווּוסט (אַדישער גאִדער יי

רָ ס'איז גא—ניש אויפֿן אינטערנעט !) ָאי געדרוקטערהייט אי עלעקטרא

ַנגיקע מעלדונגען איבער אַ ּפרימיטיווע ּכלי אויף צו שיקן קלאַזאַגעווען א

לט נישט געוועןָר ווידער איז דעמאַטעליט טעלסטאַ און דער סא—נגל ָדזשא

–ציעַמוניקאָדערנער קאָמע מאַר געווען דער סאָלטאַײזן, ס'איז גאַ קוּפע אַזאַא

רשטעלן !ָט זיך געקענט פֿאָס מע האָמיטל ווא

—ך ַבו אין דער שּפראַּפיטל וועגן טאַ קאַרטן אויך געווען אָנו, איז דא

ל די צוויי בַײשּפילן, „שיינדל“ָב איך געזען צום ערשטן מאָרטן האָאון דא

לעקער“.–ניקָאון „הא

נדערע,ַּפיטל, צווישן אַנטן קאָמ. ווַײנרַײך דערקלערט אין דעם דערמא

ך : דערַדישער שּפראִנטסטן בַײשּפיל פֿון אייפֿעמיזם אין דער ייַקאַדעם בא

 אין צפֿון, אין ליטע, ווּו—. 8ליטווישער „ווּו פֿרייט איר זיך ?“ דהַײנו

—קענט זיך שוין מיט מענטשן ַז מע באַ א—„וווינען“ קלינגט ווי „וויינען“, 

 מיטל אויף נישט צו פֿרעגן בַײ יענעם ווּו ער „וויינט“…ַזאַרף מען אַדא

ליבטער בַײשּפילַ באַז וועט בלַײבן אָקוריא–ךַז דער שּפראַפֿן אָמיר האָלא

ס, איז אפֿשר געוועןָמער וואָבער טאָ א—לערנערס –דישִ צווישן יי9לדורות

„ווּו פֿרייט איר זיך ?“
שמעון נויבערגפֿון 

רשטיין דעם ביטערן טעםַל קענען פֿאָ מע זא— איבערצוחזרן ָי אים דאַּכדא

בֿרהם סוצקעווערַנטּפלעקט אַט אים אָנוץ ווי עס האַרקערטן באַ פֿאַזאַפֿון א

עמע וועגן דיָפֿישע ּפאַגראָביאָן אויטאַ א— 10טָגעהיימשטאאין זַײן 

לן פֿון ווילנערַנאַ אין די קא11לבע צענט“ַלק זאָ פֿאַאיבערלעבונגען פֿון „א

–מעןַפֿעס (מיטן גראָ 10שורהדיקע סטרא12קטעָ געשריבן אין געטא—ָ געטא

סָפֿע וואָמען !). די סטראַ בלויז ווַײבלעכע גרא— : אבאבגדגדהה 13שליסל

 ווילנערַ א—ּפיטל (וועגן דער „ווינגרי“ ַאיך מיין געפֿינט זיך אין צווייטן קא

פֿע) :ָערדיקער סטראִ קען מען זיך דערוויסן מער פֿון דער פֿרי—ס ַגא

מלעןַרזאַלן פֿאַ ווּו די ווינגרישע קווא14אין רער

ען זיך שּפעטער,ִמען און ציַלע צוזאַזיך א

—, 16מלעןַ סטרוניקן שטאַ אונטער דר'ערד, מיט א15רצווַײגטַפֿא

 דרַײ פֿערטל מעטערַרטן אין רער פֿון אָט דאָא

 לבֿנהַקט ווי אַ איז אויסגעהא—בַײם קרייצוועג 

נעןַ. דורך דא17לקןַך אין טשוגונענעם באָ לאַא

ן מינדסטער סּכנהָרַײנקריכן קענסטו אַא

נען.ַב און אויסגעגלַײכט שּפאָאין ערדענעם אויסגרא

,18לינעַס איז אונדזער אייגן געבויטע מאָדא

.19 אונטער פֿליגל פֿון שכינהָמיר „פֿרייען“ זיך דא

קט פֿון דערַ קיין פֿאָ… נישטא

 פֿון20 קיין גזירהָך, נישטאַשּפרא

מענטשן, זיי מעגן זַײן ווי ּפרימיטיוו,

 צו21ל נישט זַײן מסוגלָעט זאָדער ּפא

לד,ָ קערנדל גינגאַגעפֿינען אין זיי א

בןָרפֿן גראַך אים דאָל נאָפֿילו ער זאַא

נַײן איילן אין דער ערד.

גישן קוקווינקל אויף דערָלאָ פֿילאַרטיקל מיט אַן אַשמעון נויבערג (אוניווערסיטעט פֿון טריר) שיקט אונדז ווידער א
בו“ אוןַן „טאָס מע רופֿט אָמענען וואָל גייט עס וועגן די לינגוויסטישע פֿענאָס מאָטור. דאַדישער ליטעראִיי

דערָט צו טון מיט טויט אָס האָרט (וואָ וואַרויסצורעדן אַדער מע שרעקט זיך אָ„אייפֿעמיזמען“ : ווען מע שעמט זיך א
ציע ציטירטַן אילוסטראַרטרעטן. ווי אַל אים פֿאָרט, עס זאָנדער וואַן אַרט אָטרויער, צום בַײשּפיל), ניצט מען אויף זַײן א

בֿרהם סוצקעווער.ַ ליד פֿון אַר אָדער אויטא

1. ... BIKhLAL ... BIFRAT ... en général ... en particulier/... in general ...
in particular ; 2. monde conceptuel/conceptual world ; 3. craint/is
afraid ; 4. ... MERAMEZ fait allusion à/alludes to ; 5. OVES AVOYSIM

ancêtres/forefathers ; 6. VEHORAYE et en voici la preuve/and this is
the proof ; 7. belette/weasel ; 8. DEHAYNE ס הייסט ָדא ␣ ; 9. LEDOYRES pour
toujours/for ages ; 10. ville secrète/secret city ; 11. דןִ גרוּפע פֿון צען ייַ  א

12. bien tournés, ciselés/well turned ; 13. agencement de rimes/
rhyme scheme ; 14. égouts/sewer ; 15. ramifié/branched out ;
16. balbutiements de cordes (de violon)/stringlike (reverberating)
stammering ; 17. plafond en fonte/cast iron ceiling ; 18. א ַ

ָסהעלטעניש, בפֿרט אין די געטאַבא  ; 19. ... ShKhINE sous les ailes de la présence
divine/under the wings of the Divine Presence ; 20. GZEYRE décret
néfaste, persécution/evil decree, persecution ; 21. ... MESUGL être
capable de/be able to.

נט :ָ דערמאָס ווערן דאָביכער ווא

רקָיא–דן. ניוָגריפֿן, מעטאַקטן, באַך, פֿאַדישער שּפראִמ. ווַײנרַײך : געשיכטע פֿון דער יי

נד 1, ז' 199).ַר' 44.2, באַ ּפא1973ָ (דא

עטישעָ ז' 15). [איבערגעדרוקט אין : ּפאָבֿיבֿ 1948 (דאַא–ט. ּתלָ. סוצקעווער : געהיימשטאַא

– און אין : לידער פֿון ים— ז' 448) 537ָ (דא–נד 1, ז' 441ַבֿיבֿ 1963, באַא–ווערק. ּתל

 ז' 204)]293ָ (דא–בֿיבֿ 1968, ז' 197ַא–נדער. ּתלַלד און וואַ, וואָהמוות, פֿון ווילנער געטא

F. Folsom : Du tam-tam à Telstar. L'aventure du langage. Tournai-
Paris 1965. [The language book; נצייזיש פֿון ַּפטירט אויף פֿראַדאַא  P. Virey]
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נגע און ערנסטעַך לאָט, נאָהא5 טערַטעא–סבורגער לופֿטַדער שטרא

 אינסצעניזירונג פֿון איציק6טענעָ געראַצוגרייטונגען, געשטעלט זייער א

ַס אָליין דערקלערט עס, איז דאַפֿיש אַ. ווי דער א7בוך פֿון גן-עדןנגערס ַמא

נעטן און זייערעָריאַרן, מאָקטיאַר אַשּפיל פֿא

לט פֿון דער שּפיל זענעןַטנס. אויפֿן אינהאָשא

9כימלעךָרויפֿקוקנדיקע מלאַ די צוויי א8מרמז

ונעם קינסטלער רא אַפֿ רימטַעלס באַפֿ

נגע געקרַײזלטעַגן זיי לאָ טראָ: דא10געמעל

!12רמלקעסַרצע יאַ און שווא11ּפאות

 דרַײ13הּכל–די טרוּפע (בסך

רן און צוויי קינדער)ָקטיאַנעלע אָפֿעסיאָּפרא

נעטן און דורךָריאַרבעטע מאַליין אויסגעאַנק קונציקע אַ דאַווַײזט, אַבא

רומצופֿירן צווישןַ, אונדז א15רטלעןָפֿא–לַײכטונגַ בא14לערישעַר אַײנפֿאָגא

, דער16באַא– שמואל—ערד און הימל אויף די שּפורן פֿונעם דערציילער 

ט נישטָ און ער הא18ּפגעגליקטָט אָ, וועמען ס'הא17געוועזענער מלאך

ס ערָנגל, נישט די ּתורה וואִדיש ייִ ייַרגעסן, בַײם געבוירן ווערן ווי אַפֿא

,19בֿותָנטורעס בַײ די הייליקע אַוואַל געלערנט און נישט זַײנע אָ מאַט אָהא

זשַ א21הבר–כן שורָגן זיך נאָ, זַײן יא20פֿט מיט שלמה המלךַנטשאַקאַזַײן בא

רַײן…ַעדן א–שן גןִביז אין גויי

נצייזיש,ַרשטעלונג גייט מערסטן טייל אויף  פֿראָז די פֿאַרשטייט זיך אַפֿא

ָל מאַצן, און אַ נישט ווינציק זא22כטןָרַײנגעפֿלאַבער עס ווערן אין איר אָא

24 דעם אופֿן23ּפפֿרעגןָלט אפֿשר געקענט אָדיש. מע וואִנצע לידער, אויף ייַגא

1. GAN-EYDN paradis/paradise ; 2. modeste/modest ; 3. KhEYNEVDIK

charmant/charming ; 4.“La Choucrouterie” ; 5. “LufTeater”; 6. réussi/
successful, very good ; 7. נט זיך זַײןָס דערמאָנגל וואִ קליין ייַזיע וועגן אַנטאַ שיינע פֿאַא

רן. ָעדן איידער ער איז געבוירן געווא–לעבן אין גן  ; 8. ... MERAMEZ suggéré par/
suggested by ; 9. MALOKhIMLEKh angelots/cherubs ; 10. 11 ; בילד. PEYES

papillottes/side curls ; 12. kippas ; 13. BESEKhAKL en tout/in all ;
14. astucieux/clever ; 15. effets d’éclairage/lighting tricks ; 16. ShMUEL-
ABE ; 17. MALEKh ange/angel ; 18. qui a eu de la chance/was lucky
enough ; 19. OVES patriarches/patriarchs ; 20. ShLOYME-HAMEYLEKh
Roi Salomon/King Solomon ; 21. ShORABOR le taureau légendaire que
les Justes mangeront aux temps messianiques/the legendary wild ox
that the righteous will eat when the Messiah comes ; 22. introduits/
woven in ; 23. remettre en question/argue with ; 24. OYFN façon/
way␣ ; 25. PROTIM sing. PRAT détails ; 26. MAYLES qualités/merits ;
/l'emporter sur/outweigh ; 28. MEKUYEM ... se réaliser איבערוועגן .27
come true ; 29. BEKOREV bientôt/soon ; 30. LEKhOLAPOKhES au moins/
at least.

1. KhAY ; 2. MAZL ... porte bonheur/ lucky charm ; 3. GIMATRIE רטיקלַסיסטעם פֿון אויסרעכענען די נומערישע ווערט פֿון ווערטער. אויב איר ווילט וויסן מער וועגן גימטריא זעט א
répandu/widespread ; 5. ShOYRESh racine/root ; 6. KhAYE ; 7. KhAIM ; 8. KhAYUNE gagne-pain/livelihood ; 9. gagner sa vie/earn a .4 ; אויף זַײט 1.
living ; 10. PARNOSE ; 11. créature/creature ; 12. TsAR-BALEKhAIM ; 13. RAKhMONES pitié/pity ; 14. trembler/tremble ; 15. KhIES ... expression: ta
vie est en danger/you’re risking your life ; 16. MEKhAYE ; 17. OS ... littéralement/literally ; 18. être utile/come in handy ; 19. LEKhAIM ; 20. MAShKE

boisson alcoolisée/alcoholic beverage ; 21. ל זַײן פֿריילעך !ָזא

‡Ã‡t˘ ÃÔ‚ ÔÈ‡ ¯Èˆ–Ô„Ú±

ַסבורג, „לאַל פֿון שטראַזא–טערַ טעא3ר חנעוודיקןָ נא2שיידענעםַ באַרן אין אָלעצטנס איז געעפֿנט געווא

טור…ַדישער ליטעראִ קליין פֿענצטערל סַײ צו די הימלישע וועלטן, סַײ צו דער ייַ“, א4שוקרוטערי

 פֿון דער שּפיל,25נדערע קלענערע ּפרטיםַן, ווי אויך אָס ווערט געטאָווי דא

קעַט זיך טאָ יעדע קריטיק. דער עולם הא27 וועגן איבער26ר אירע מעלותָנא

וונט מיט פֿרישןָ יעדן אָוואַטשן בראַרק בעטן אויף צו ּפאַזט שטאָנישט געלא

זם.ַענטוזיא

כןָרט איצט, שוין נאַטער וואַטעא–דער לופֿט

ַזרויסטריט אין דער שוקרוטערי, אַלעצטן א

מירָל אויפֿנעמען די ּפיעסע. לאָל זאַנדער זאַן אַא

 ווערן28ז דער ווּונטש וועט מקויםַפֿן אָהא

לייןַ איידער מיר וועלן א30הּפחות–, לכל29בקרוֿב

הבר…–רציעס שורָקריגן צו ּפא

ַז ס'איז אַל אָ מאַגן אָ. מענטשן זא1חירט ָס וואָלע קענען דאַא

– „מזלַלדז ווי אַרום האַגן עס אָ“ און טראלעבןל פֿונעם ָ„סימבא

קעַש מיינט עס טאִ. אויף העברעי2צירינגל“

 איז 18 (ח=3,8ל אין גימטריאָ„לעבעדיק“. זַײן צא

 מיינונג4רשּפרייטעַ פֿאַ אָר איז דאַי=10) און דערפֿא

דיש ניצטִנומער. אויף יי  מזלדיקערַז 18 איז אַא

בערָאחי  5ר זעלטן. פֿונעם שורשָרט גאָס וואָמען דא

נדערע ווערטער. צום בַײשּפיל,ַ סך אַמען אַשטא

לטןַ, אויסהא8חיונה. 7חייםן ַ מאַ און א6 חיה פֿרוי קען הייסןַא

– פֿירַ איז א חיה ַ. א10נים פֿון ּפרנסהָ סינאַ, איז א9לעבןס ָדא

ן, לויטןָר אים ניט שלעכטס טאָס מע טאָ, ווא11שעפֿענישַפֿיסיק בא

לץַ אויף א13ס הייסט, רחמנותָ, דא12חיים–בעלי–צערּפרינציּפ פֿון 

רטָ וואַרום אַא

     ÈÁ
ווילדעַ מע רופֿט איר קינד אַדישע מאִ ייַבער ווען אָ. אלעבטס ָווא

,14קע ציטערןַס קינד מעג טאָנדער מעׂשה, דאַן אַר אָ איז עס גא חיה

ַז עּפעס איז אַגט אָ !  ווען מע זא15ניט זיכערחיות 

ר אותָרגעניגן. נאַ פֿאַז ס'איז אַ מיינט מען א16מחיה

רט „עּפעסָטַײט פֿונעם וואַ איז דער בא17בַײ אות

ס קעןָרט וואָ“. איין לעצט וואלעבעדיקכט ַס מאָווא

ר :ָזיקער צַײט פֿונעם יאָ אין דער דא18קומען צו ניץ

לחייםגט ָז מע זאַלע ווייסן אַ. א לעבן, צום19לחיים

כןַמארום איז ַזוי אַ, און א20ז משקהָ גלאַווען מע גייט טרינקען א

–חי גלעזל. ַנים פֿון אויסטרינקען אָ סינאַרן אָ געווא  לחייםַא

 !21געלעבט

טערַטעא
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רעמונ םעד ןיא

: טעבַראעגטימ ןָבאה

,קיַנא ,רדנסּכַלא ,רזעילא
,קחצי ,לישז ,עדָלאג ,דינורב
…יבור ,ןילווע ַ,איַלאַטאנ ,םירמ

לכאלמַ א ןוא

,3ָוואִרקער ייָיא–רן דורכן ניוָר געוואַניזירט איז דער סעמינאַרגאָא

ּפטייל בַײם ירושלימער אוניווערסיטעט אוןָדישן אִ מיטן יי4בשוּתפֿות

בֿיבֿ.ַא– אין ּתל5עליכם–שלום–מיטן בית

רט אויףַנג שוין געוואַ לא6 ּפניםַט אָדישיסטן האִדער יונגער דור יי

ַטבן זיך נישט געהאָרן האָטאַניזאַרגאָפֿילו די אַ א— געלעגנהייט ַזאַא

ט מעןָנסן. צום סוף האָנאַנג פֿון זייערע אַּפקלאָ אַזאַגעריכט אויף א

–רִדויַנסירטע גראַוואַרבעטן 30 יונגע אַ און פֿא7רגטַנישט געקא

יׂשראל. געקומען זענען זיי פֿון די–סטודענטן פֿון 9 לענדער קיין ארץ

ון אונגערןַראייניקטע שטאַפֿא ,8טן, פֿ

נד, עסטרַײך,ַנד, ענגלאַליע, דַײטשלאַאיטא

נקרַײך ּכדיַנד און פֿראַיׂשראל, רוסלא

כןָדישער קולטור צוויי וואִּפצוגעבן דער ייָא

פֿון אינטענסיווע שטודיעס. יעדער איינער

–רשָפֿון זיי איז געקומען מיט זַײן פֿא

ס איז אויך געוועןָיעקט אין ּפעקל.  דאָּפרא

קענען דיַאיינער פֿון די הויּפטצילן, צו בא

יונגעלַײט צווישן זיך, זיי צו געבן די געלעגנהייט צו שמועסן און

דיש.ִדיסקוטירן אין און וועגן יי

בןָרן האָטאַניזאַרגאָז אויך די אַרויסגעוויזן, אַלד אַט זיך באָעס הא

רט אויף דער שעה צו ווַײזן דיַט געוואַנג שוין געהאַלא

10יׂשראל–דיש במדינתִ פֿון יי9קטיוויטעטן אין ּתחוםַנטסטע אַאינטערעסא

קט מיט לעקציעסַנגעּפאָ סך ! די טעג זענען געווען אַן אַראַ און פֿא—

ןַדישער קולטור : דוד פֿישמאִרום דער ייַרשטייט זיך) אַדיש, פֿאִ(אויף יי

ט גערעדט וועגן דעםָ) האָוואִר, ייַגישער סעמינאָלאָדישער טעאִ(יי

דישער קולטורִדערנער ייָנטוויקלונג פֿון דער מאַ און דער א11אויפֿקום

דישער ּפרעסע.ִ אויף דער יי12ּפגעשטעלטָּפע און זיך אָאיירא–אין מיזרח

רַ סעמינאַנגעפֿירט מיט אָט אָן אוניווערסיטעט) האַריך (מישיגאָחנה נא

נצע וועלטַ גאַטן“. אַראייניקטע שטאַטור אין די פֿאַדישע ליטעראִ„די יי

טָאינדעקסן הא–מּפיוטערָפֿיעס און קאַגראָרכיוון, ביבליאַדישע אִפֿון יי

שער אוניווערסיטעט,ִווערשטערן (העברעיָבֿרהם נאַרגעשטעלט אָפֿא

1. Séminaire de recherche yiddish/Yiddish Research Seminar : 2. le rideau s’est levé/the curtain went up on ; 3. YIVO פֿטלעכערַדישער וויסנשאִיי

BEShUTFES conjointement/jointly ; 5. BEYS ShOLEM ALEYKhEM Maison Sholem Aleichem/Sholem Aleichem House ; 6. APONEM .4 ; אינסטיטוט

apparamment/apparently ; 7. n’a pas lésiné/gave unsparingly ; 8. Hongrie/Hungary ; 9. TKhUM domaine/field ; 10. BEMEDINES YISROEL dans
l’Etat d’Israël/in the State of Israel ; 11. émergeance/rise ; 12. s'est arrêté sur/spoke in particular on ; 13. PERETs-... la plus importante maison
d'édition yiddish en Israël/largest Yiddish publishing house in Israel ; 14. Union Soviétique/Soviet Union ; 15. ajouté, attaché/added to,
connected with ; 16. GIVAT RAM טעקָנַײער בנין פֿונעם אוניווערסיטעט ווּו עס געפֿינט זיך די גרויסע ביבליא  .

 אין יׂשראל1ַרסעמינא–רשָדישער פֿאִיי
יעקט : פֿונעם 20סטן יוניָּפרא–דישִ פֿרישער ייַ א2נגַרהאָט אויפֿגעהויבן דעם פֿאָדעם זומער הא

בֿיבֿ און אין ירושליםַא–רגעקומען אין ּתלָביזן 2טן יולי 1999 איז פֿא

דישער קולטור“.ִר ייַר פֿאַסעמינא–רשָלער פֿאַנאָציאַדער ערשטער „אינטערנא

ט מען געווידמעטָבֿיבֿ האַא–כמיטיקן אין ּתלָעליכם). צוויי נא–שלום–בית

סָס קול און דאָדיש : דאִיעקט „ייָּפרא–ָלן ווידעאַמעדיא–דעם מולטי

ן.ַסמאָנגעפֿירט פֿון דבֿורה קאָבילד“, א

נט געניסן פֿוןָט דער עולם יונגעלַײט געקאָוונט האָּכמעט יעדן א

נצערטן, ּפיעסעס,ָרגעקומען קאָדישער קולטור : ס'זענען פֿאִיי

 וויזיט אינעםַדישע שרַײבער און קינסטלער, אִטרעפֿונגען מיט יי

ַא טרֿיפעג ָטאהעליכם) –שלום–ן (ביתַ. לייבל רויטמא13ַגרלאַפֿא–ּפרץ

.זיוה–קיַלאיב ןיא טיזיווַ א טימ ֿ,בֿיַבא–לּת רעביא רוט ןשיַרארעטיל

רגעקומעןָאין ירושלים זענען די קורסן פֿא

שן אוניווערסיטעט. חווהִאויפֿן העברעי

רטן געלערנט וועגן דערָט דאָנסקי האַטורניא

טור, פֿון דיַדישער ליטעראִעלטערער יי

עלטסטע טעקסטן ביז די זכרונות פֿון גליקל

–דישער קולטור אין צווישןִמעל. וועגן ייַהא

ט רעפֿערירט שמואלָמלחמהדיקן ּפוילן הא

לעדזש) און וועגןָוו (טריניטי קאָסאַקא

לטשולער. צו דערַ מרדכי א— 14נדַרבאַפֿא–טןַדישער קולטור אין ראִיי

 וויזיט איןַ א15ם איז אויך געווען צוגעקניּפטַגראָדעמישער ּפראַקאַא

בן געוויזן דיָסל בירשטיין האָנסקי און יאַ, ווּו חווה טורניא16גבֿעּת רם

ַרכיוון. וועראַטעק און דערציילט וועגן אירע אָאוצרות פֿון ביבליא

יעקטָרגעשטעלט דעם ּפראָט פֿאָן (העבר' אוניווערסיטעט) האָמאָלאָסא

ַט אַט געהאָדיק“ און מען האָדישער ּפעריאִ„אינדעקס צו דער יי

מּפיוטער אויף אייגענעָוועקצוזעצן בַײם קאַמעגלעכקייט זיך גלַײך א

רשונגען.ָפֿא

פֿט,ַגעזעלשא–דישער קולטורִוונט איז מען געווען בַײ דער ייָאיין א

סל בירשטיינען לייענענדיק פֿון זַײנעָט מען געהערט יאָל האָאיין מא

ס (העבר' אוניווערסיטעט) געפֿירטַט וויקי אָזכרונות און בַײם סוף הא

רום ירושלים.ַדישן טור אִ ייַא

חנה קלַײנע (טרירער אוניווערסיטעט)

ר אין ירושלים“ָס קומענדיקע יאָ„דא


