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ַנגעהויבן מיט אָט זיך אָנקרַײך האַר אין פֿראָס נַײע יאָדא
 ּפונקט3זןָט גענומען בלאָ. דער ווינט הא2 שטורעם1לדיקןַגווא

ָטציעס. ער האַקאַווא–4אין מיטן פֿון די ניטל
 ביימער,7רויסגעריסןַ, א6 דעכער5ּפגעריסןָא
ןָנידערגעוואַא  און– עלעקטריע8רפֿ

 סך מענטשן זענעןַ. א9סלוּפעס–ןָטעלעפֿא
ן עלעקטריע,ָנג אַכן לאָגעבליבן צוויי ווא
 און אין דער קעלט.10אין דער פֿינצטער

–ַלן, קיין צענטראָ מער קיין טעלעפֿאָנישטא
, קיין טעלעוויזיע, קיין11הייצונג
, קיין12אויוון–ליעסַ–כוואָמיקרא

שין.ַשמאַווא
שןַט געוואָס האָן עלטערע פֿרוי וואַרט אִט אינטערוויויָמע הא

ָט. זי הא15שבעקןַ שטיינערנעם וואַ אין א14 בַײם טַײך13וועש
זוי פֿיל דערציילטַט אונדז אָליסט : „מע האַגט צום זשורנאָגעזא

1. terrible ; 2. tempête/storm ; 3. souffler/blow ; 4. Noël/Christmas ; 5. arraché/blew off ; 6. toits/roofs sing. ַךדער דא   7. déraciné/tore out ;
8. abattu/knocked down ; 9. poteaux/poles ; 10. obscurité/dark ; 11. chauffage central/central heating ; 12. four à micro-ondes/micro-
wave oven ; 13. faisait la lessive/doing the washing ; 14. rivière/river ; 15. lavoir/wash-house ; 16. MAYLE avantage/advantage ; 17. “bogue
2000”/”bug Y2K” ; 18. à cause de/ ; 19. bien comportés/behaved well ; 20. MAYSE histoire/story ; 21. YERUShOLAIM Jérusalem ; 22. récemment/
recently ; 23. anniversaire/birthday ; 24. AVADE surement/certainly ; 25. s’inscrire/enroll ; 26. école maternelle/kindergarten.

נהייבערסָר אַנַײעס פֿא
ר 1900 !“ָס יאָן ווי דאָר 2000 און עס הייבט זיך אָוועגן דעם יא

ָטבלעמען האָּפרא–לע שטורעםַ די א17 : צוליב16איין מעלה
“. די18ג 2000ָרגעסן אין דעם „באַמען פֿא

רגעסן אוןַבן אויך פֿאָמּפיוטערס האָקא
20. איין מעׂה19בן זיך גוט אויפֿגעפֿירטָהא

 ּתלמיד פֿון דיַסירט : אַ ּפאָבער יאָט אָהא
ט דערציילט וועגן זַײנעםָקורסן הא–דישִיי
 און21ס וווינט אין ירושליםָ פֿרַײנד וואַא

ר.ָרן 104 יאָלט געוואַ א22ס איז לעצטנסָווא
ט ערָ הא23גָטא–ך זַײן געבוירןָלד נאַבא

ון דער שטאַגן אָגעקרא –טָ בריוו פֿ
ַ פֿון א24וודאיַציע (געשריבן אַדמיניסטראַא

25רשרַײבןַז ער מעג זיך איצט פֿאַגט אָס זאָמּפיוטער) וואָקא

לןָבלעמען זאָ… נו, קיין גרעסערע ּפרא26רטןָגא–אין קינדער
בן !ָמּפיוטערַײ נישט האָמיר פֿון דער קא

פֿטַנדשאַ חרובֿע לאַא

נגענעם דעצעמבער איז צו אונדזַרגאַפֿא

ַ א1נגעקומען ּפלוצלינג פֿון דער העלער הויטָא

ַגט אָשטימע פֿון דער ווַײטן, בעסער געזא

ָטס האָסקווע, וואָ פֿון מא2מעלדונג–סטָבליצּפא

זוי :ַנגעהויבן אָזיך א

„שלום עליכם טַײערע חבֿרים !

ז אַײערַמיר זענען צופֿרידן אַײך צו מעלדן א

3נד מיט הנאהַ אין רוסלאָצַײטונג לייענט מען דא

רשטעלן. מירָמיר זיך פֿאָרגעניגן. (...) לאַאון פֿא

צענטער–דישִ נַײעם ייַ פֿון א4רזיצערָזענען די פֿא

סקווערָך פֿון מאַרבעט אונטערן דאַס אָווא

ַ. מיר הייסן מיטיא5נד הללַרבאַסטודענטישן פֿא

און יורי און מיר זענען ביידע סטודענטן אין

פֿן דעם צענטערַבן געשאָאוניווערסיטעט. מיר הא

ראינטערעסירט מיטןַס זענען פֿאָר די וואַפֿא

ווידערגעבורט, מיטן אויפֿשטַײג פֿון אונדזער

קעַבן זיך טאָזוינע מענטשן האַך... און אַשּפרא

 צו אונדז קומען שוין פֿון צען ביז פֿופֿצן—געפֿונען 

סקוועָנַײעס פֿון מא
נגלעך און מיידלעך…“ִיי

סטָנק דעם ווּונדערלעכן מיטל פֿון בליצּפאַ דאַא

ן אוןַבן מיר זיך דורכגעשמועסט מיט מיטיאָהא

6בן אונדז געגעבן מער ּפרטיםָיורין און זיי הא

פֿילו צוגעשיקטַ און א7וועגן זייערע טעטיקייטן

לַײט זענען געבוירן–פֿיעס. ביידע יונגעַגראָטאָפֿא

קסןָסקווע און זענען אויפֿגעוואָרן אין מאָגעווא

פֿילו נישט הערנדיק קייןַנישט רעדנדיק און א

–דישִבן ביידע שטודירט אויפֿן ייָדיש. זיי האִיי

סָעוו אין זומער 1999 און דאִר אין קיַסעמינא

פֿן איןַנק צו שאַט זיי געגעבן דעם געדאָהא

צענטער :–דישִסקווע דעם ייָמא

ַניזירט אַרגאָט הלל אָ הא8השנה–שָ„אויף רא

דישעִר טויזנטער ייַלע פַֿײערונג פֿאַסאָלאָקא

ט אונדזָן. מע האָטעל רעדיסאָסטודענטן אין הא

נגעןַרויפֿגעגאַרט און מיר זענען אָס וואָגעגעבן דא

דיש,ִנגעהויבן רעדן ייָבן אָאויף דער בינע אין הא

בןָנדערן און האַאיבערזעצנדיק איינער דעם א

דערציילט וועגן אונדזער צענטער. עס איז אפֿשר

ט געקלונגעןָז עס האַל אָס ערשטע מאָגעווען דא

ל. (...) בַײםַזיקן לוקסוסדיקן זאָדיש אינעם דאִיי

גט : „מירָבן מיר געזאָסוף פֿון אונדזער רעדע הא

דן אַײך אַײן אויף אונדזער ערשטערַלא

ַגעגעניש דעם 16טן סעּפטעמבער, 19 אַבא

ג פֿון 16טן סעּפטעמבער, הייסטָזייגער.“ דער טא

ג.“ָטא–עס, איז אונדזער געבוירן

שטייט ערשטנס אין לערנעןַם באַגראָזייער ּפרא

בן נישט געפֿונען קייםָלד זיי האַדיש. וויבאִיי

נגעהויבן צוָבן זיי אָ לערנביכער הא9סיקעַּפא

גנילצולּפ:קורדסיוא .1  2. message e-mail/e-mail
message 3. hanoe: plaisir/pleasure
4. présidents/chairmen ; 5. Hillel : association
internationale d’étudiants juifs/international
Jewish students’ association
6. protim: détails/details 7. ןטעטיוויטַקא

8. rosheshone 9. convenable/suitable

(סוף זַײט 3)



רן איןָבער איז געבוירן געוואָבערט באָרא

ריזַנגעקומען אין ּפאָבערלין אין 1931 און א

ַנט ווי אַקאַאין 1933. ער איז מערסטנס בא

פֿילמען. אין 1980–רַקומענטאָר פֿון דאָרעזשיסא

מעןַר דער טעלעוויזיע, צוזאַט ער געדרייט פֿאָהא

רימטןַרזש ּפערעק, דעם באָמיטן שרַײבער זשא

ס איזָ, ווא1נדַדערציילונגען פֿון עליס אַײלאפֿילם 

רעם. זַײן ערשט בוךָרויס אין בוכפֿאַשּפעטער א

 (1993)2ס הערט זיך מיט דער מלחמה ?ָווא

נקרַײךַדן אין פֿראִס לעבן פֿון ייָשרַײבט דאַבא

ך דער מלחמה דורך דיָרן נאָאין די ערשטע יא

.3טַרשטאַווא–ריזער קליידערַ ּפאַשמועסן אין א

4בערג און בעק

ּפ דיָ (1999) שּפילט זיך אבערג און בעקאין 

דישער קינדערהייםִ ייַמעׂה אין 1952, אין א

ַרבעט ווי אַווּו דער הויּפטהעלד יוסף בערג א

סירונגען אין דער קינדערהייםַ. די ּפא5ערִדערצי

נונגעןָ מיט בערגס דערמא6כטןָזענען דורכגעפֿלא

נרי בעק.ַחבֿר א–רטירטן שולָוועגן זַײן דעּפא

ט איבערגעלעבט, בעק נישט. און מיטָבערג הא

ן צו שרַײבן בעקן בריוו,ָל הייבט בערג אָ מאַא

סָר וואָוודאי נישט שיקן נאַס ער קען אָבריוו ווא

ָ.ך דאָז זַײן חבֿר איז נאַ א7ן אַײנדרוקַגיבן אים א

רבעטן אין דערַן צו אָווען בערג הייבט א

נדרעזי טרעפֿטַ פֿון א8סָקינדערהיים אינעם שלא

רלוירן די עלטערןַבן פֿאָס האָער קינדער, ווא

9ך אויפֿגעטרייסלטָאין דער מלחמה. זיי זענען נא

ערסִפֿון זייערע איבערלעבונגען און די דערצי

 די ליידן. צום10רגרינגערןַלץ זיי צו פֿאַטוען א

בירטָ צעוויינט זיך, ּפראַבַײשּפיל, ווען מילענא

 פֿון זַײן12 ּפליטעַ מיט א11יוסף זי אַײננעמען

ליבטער דזשעזמוזיק.ַבא

זוי ווייניק געלעבטַבן אָלע קינדער האַדי א

ונגען קומען זייִציַענטע באָז נאַ משּפחה, אַאין א

ס ווילָ פֿעטער וואַט אָנדרע האַ שווער. א13ָןא

נגל קען זיך ניטִס ייָר דאָאים נעמען צו זיך, נא

סן צו דער נַײער היים און דער פֿעטערַצוּפא

טָלעקס האַנדרעזי. אַברענגט אים צוריק אין א

1. Récits d'Ellis Island
2. Quoi de neuf sur la guerre ?
3. atelier de couture/"shop" (small clothing
manufacturer
4. Berg et Beck
5. moniteur, éducateur/child care worker ;
6. entremêlés/interwoven
7. impression
8. château/Château d'Andrésy, old mansion
in which the Home is situated
9. choqués, meurtris/upset, disturbed
10. atténuer/ease
12. disque/record
נקומען עמעצן שווערָא .13  être difficile pour qqu/
be hard for s.o.
14. compter sur/rely on
15. rides/lines, wrinkles
16. Union des anciens combattants juifs/ a
French association of Jewish War Veterans
17. dévoué/devoted
18. MEKANE... envié/envied
19. ALMONE veuve/widow
20. rare
21. KhURBM Shoah
22. destin/fate
23. honorable, "noble"
רטירטָדעּפא .24

25. "Tour de France" French bicycle race.

נַײע ביכער

ן פֿוןַמאָ נַײער ראַא

בערָבערט באָרא
ן עלטערן ברודער,ַא

ס ער קען זיך אויףָווא

בערָ, א14זןָרלאַאים פֿא

זויַער ווייס נישט ווי א

מיט אים צו רעדן.

זויַ בענקט אַראָלא

ך אירָרק נאַשטא

ז זי צייכנטַמען, אַמא

 אויף איר15קנייטשן

ָללקעס ּפנים, זי זאַליא

מע.ַאויסזען ווי די מא

רן עולםַפֿא

בערטָווען רא

טָבער האָבא

רגעשטעלט זַײן בוךָפֿא

ראייןַאינעם „פֿא

ון געוועזענע יי דישעִקינדער פֿ

 סךַרטן געווען אָ“ זענען דא16נטןַטאַמבאָקא

ל געלעבט אין דיָ מאַבן אָס האָמענטשן ווא

וודאיַט זיי אָס בוך האָקינדערהיימען. דא

–נט אין זייערע קינדערָגערירט און זיי דערמא

ַזגט אָבן געזאָ טייל פֿון זיי האַבער אָרן, אָיא

זויַערס זַײנען ניט געווען אִזייערע דערצי

 ווי יוסף בערג. אין דער אמתן17איבערגעגעבן

רט געווען זייער שווער.ָס לעבן דאָאיז דא

ַזמערקט אַנדערע באַבן אָפֿונדעסטוועגן, הא

 געווען די קינדער פֿון די18זיי זענען מקנא

ַקינדערהיימען ווַײל זייער אייגן לעבן, מיט א

, איז געווען19למנהַן אַמען אַרוויינטער מאַפֿא

ז זייַגט אָבן געזאָר טרויעריק. עטלעכע האָגא

ַבן געפֿילט אין די קינדערהיימען אָהא

בן שויןָס זיי האָפֿט וואַרקע ברידערשאַשטא

מער נישט געפֿונען אין דער דרויסנדיקער

סָז זיי, וואַבן צוגעגעבן אָוועלט. עטלעכע הא

ַן אָמע, אַמא–טעַן טאָקסן אַזענען אויסגעווא

ט גרויסעַבן שּפעטער געהאָמשּפחה, הא

ן אייגענעַשוועריקייטן אויפֿצובויען א

מיליע.ַפֿא

בערָבער באָרא



3

נקרַײךַ ביכער אין פֿרא20בערג און בעק איז איינס פֿון די געציילטע
רַ. פֿא21בן איבערגעלעבט דעם חורבןָס האָוועגן די קינדער ווא

זוי ווייניק געשריבן אויף דער טעמע ?ַט מען אָס האָווא
רגעסענע פֿון דער געשיכטע. מעַזיקע קינדער זענען געווען די פֿאָדי דא

בער נישט וועגן זייערעָליין, אַרטירטע אָט גערעדט וועגן די דעּפאָהא

—בן זיך ווי געשעמט ָרלוירן, זיי האַבן זיך געפֿילט פֿאָקינדער. זיי הא
סָטן, צום בַײשּפיל. דאַלדאָסענע סאָבעסער צו זַײן קינדער פֿון דערשא

 איז אויך געקומען23 איז נישט גענוג בּכבֿודיק22ז זייער גורלַגעפֿיל א

לט פֿונעם קעמפֿער (איבערהויּפט איןַנדערע. די געשטאַפֿון די א
ץַזט קיין ּפלאָט נישט געלאָלעסטינע און שּפעטער אין יׂראל) האַּפא
בָקענט מיט די קינדער ווען איך האַב זיך באָר זייער ּפַײן. איך האַפֿא

 קינדערהיים.ַער אין אִ דערציַרבעט ווי אַגעא

פֿישע ?ַגראָביאָן אויטאַאיז די געשיכטע א
ס איךָב געוווינט אין דעם געגנט וואָ. איך האָ יא— גרויסע טייל ַא

ט איםָס מע האָ חבֿר בעק וואַט אַב געהאָשרַײב אין בוך, איך האַבא
לייןַדער אָב איך אָלע געשיכטעס פֿונעם בוך האַ. די א24רשיקטַפֿא

ט זיי מיר דערציילט. די ערטער זענעןָדער מע האָאיבערגעלעבט א
זיקע קינדער,ָך מיט די דאָג טרעף איך זיך נאָאמתע. ביז הַײנט צו טא

בעס און זיידעס !ָס זענען איצט באָווא

נען די קינדערַרשטאַזוי גיך פֿאַזוי גוט און אַערס אִבן די דערציָהא
ווי אין אַײער בוך ?

רפֿט זוכן אוןַט געדאָזוי גרינג. מע האַל געווען אָלע מאַס'איז נישט א
לט געקענט העלפֿן די קינדער. איךָס וואָלץ וואַזיך אויסלערנען א

ט (דזשעז, „טור דעַב ליב געהאָס איך האָפֿלעג רעדן וועגן דעם ווא

 פֿערטל שעה מיטַא

בערָבערט באָרא
‡È ÔË±∂ ÌÚ„Ã‡ÂÃ‡‰ ≤∞∞∞ ¯À‡¯ ËÀË¯Ú·

‡·À‡ Ô·Ú‚Ú‚ ¯Ú·ÃÏÚÈˆÚtÒ ÂÈÂÂ¯ÚËÈ‡ Ô

‡ ÙÃ  Ô¯ÈÈ�ÌÚË Ô˘È„–ÌÚË
רַײנצופֿירןַדערס...) ּכדי אָרקס בראַ“, פֿילמען ווי די מיט די מא25נסַפֿרא
ס דרויסנדיקע לעבן אין זייער וועלט.ָדא

ַ אָ איז דאס הערט זיך מיט דער מלחמה?ָוואאין אַײער ערשט בוך 
רזש ּפערעק ?ָס זשאָרזש. איז דאָנגל זשאִיי

רן. ערָקענט מיט ּפערעקן ערשט אין די זיבעציקער יאַב זיך באָאיך הא

ט דעם העלדָ קינדערהיים. מיט אַל נישט געווען אין אָאיז קיין מא
לט געקענט זַײןָס וואָרשטעלן וואָלט מיר פֿאָב איך געוואָרזש האָזשא

 קינדערהיים.ַלס קינד אין אַּפערעק א

דיש ?ִרבינדונגען מיט ייַס זענען אַײערע פֿאָווא
טע איז געקומען פֿוןַ“ ! מַײן טא26דישִכענעם ייָרבראַ פֿאַאיך רעד „א

ט גערעדטָמע. זי האַגעגנט מַײן מאַט באָּפוילן קיין בערלין, ווּו ער הא
סָנצייזיש, וואַב געענטפֿערט אויף פֿראָדיש, און איך האִדַײטש, ער יי

ב איךָנהייב האָרטן. אין אָגא–ב זיך אויסגעלערנט אין קינדערָאיך הא

ס איז. שּפעטערָך דאַנען, נישט וויסנדיק וועלכע שּפראַרשטאַלץ פֿאַא
רבעט אין דיַב געאָדיש ווען איך האִב איך געהערט רעדן ייָהא
טורירןַריקאַלט קאָב איך ניט געוואָטן. אין מַײנע ביכער האַרשטאַווא

דישִזן הערן די מוזיק פֿון ייָר בעסער צו לאָקצענט, נאַדישן אִדעם יי

רשטייט זיך,ַס קען מען, פֿאָך. דאַנצייזישער שּפראַדורך דער פֿרא
 רעדןָ ווַײל דאס הערט זיך מיט דער מלחמה ?ָווא אין 27בעסער שּפירן

ס קומטָלשון און דא–מעַדיש איז זייער מאִס ייָקסענע וואַדי דערווא

 זענען די העלדןבערג און בעקך דער מלחמה. אין ָר גלַײך נאָפֿא
.ךַײרקַנאֿרפלַײט, געבוירענע שוין אין –מיינסטנס קינדער און יונגע

.ןושל רעייז ןיא שיִדיי ןֿופ קיזומ יד רעקינייוו ןעמ טרעה ַרֿאפרעד

גנילצולּפ:קורדסיוא .1  2. message e-mail/e-mail message 3. hanoe: plaisir/pleasure 4. présidents/chairmen 5. Hillel: association internationale
d’étudiants juifs/international Jewish students’ association 6. protim: détails/details 7. ןטעטיוויטַקא  8. rosheshone 9. convenable/suitable
10. dépassé/old fashioned 11. rov: rabbin/rabbi 12. kehile: communautée/community 13. département/department 14. mistome: probablement/
probably 15. nesie: voyage/trip, journey 16. dans le monde totalement inexploré/in this completely unexplored world

נדרעזיַאין קינדערהיים א

ריזַלעבן ּפא

פֿ'ָס בוך פֿון ּפראָנדערע, דאַ לערנבוך, ניצנדיק, צווישן אַליין אַשרַײבן א

דישִר אויסלערנען זיך ייַדיש : לערנבוך פֿאִנדלער,  „ייַשימעון סא

סָס איינציקע לערנבוך וואָסקווע), דאָזעלבשטענדיק“ (1989, מא

ַרבעטן אויך אויף אַ און יורי אַעקסיסטירט הַײנט אויף רוסיש. מיטיא

ר זייערע סטודענטן, ווַײל די ווערטערביכערַקליין ווערטערביכל פֿא

וועטישעָ און ניצן סא10רעלטערטַן זענען שוין פֿאַראַס זענען פֿאָווא

 חוץ דעם,ַשע ווערטער. אִר די העברעיַפֿיע פֿאַגראָרטאָנעטישע אָפֿא

רבעטןַדישע ביכער און פֿאִמען ייַדיש, לייענען צוזאִזינגען זיי אויף יי

רבונדענע מיט קולטורַדער פֿאָרעדנדיקע א–דישִרשיידענע געסט, ייַפֿא

 דוד ווַײס פֿון יׂראל,11דיש. לעצטנס איז צו זיי געקומען דער רבִֿאויף יי

ר דערַ פֿא12ווער קהילהַטיסלאַדער זון פֿונעם הויּפט רבֿ פֿון דער ברא

בן איבערגעזעצט אויף רוסישָדיש און זיי האִט גערעדט ייָמלחמה. ער הא

לשון. דער–מעַנגעהויבן זיך צו לערנען מאָר אָבן נאָס האָר די וואַפֿא

ַלפֿעסטיווא–נטייל גענומען אין דעם קהילהָט אויך אָצענטער הא–דישִיי

וועמבער.ָרגעקומען אין נאָס איז פֿאָסקווע, וואָדישן בוך אין מאִפֿון יי

(סוף פֿון זַײט 1)

צענטער די ערשטע–דישִלגעמיין איז דער הלל ייַסקווע אין אָאין מא

דיש. עסִען יונגע מענטשן צו ייִס איר ציל איז צוצוציָציע וואַניזאַרגאָא

לָ קליינע צאַראייניקט בלויז אַבער ער פֿאָקלוב א–דישִ ייַן אַראַ פֿאָאיז יא

ר אין אייןָך לערנט מען ערנסט נאַדישע שּפראִעלטערע מענטשן. די יי

פֿ'ָ איז ּפרא13טעדרעַקא–דישִרזיצער פֿון דער ייָאוניווערסיטעט. דער פֿא

ַר. דערפֿאָסקווע נישטאָדיש איז הַײנט אין מאִנדלער. קיין צַײטונג אויף ייַסא

– צווייַ א14 צַײטונג, מסּתמאַרויסגעבן אַכטן די חבֿרים וועגן אַטרא

ל זַײן :ָס זאָכיקע, וואַשּפרא

ןוא( ןדִיי )עגנוי טינ ןוא( עגנוי רעווקָסאמ יד ןזַײוַואב ָלאז ןוא ,קידעבעל ןוא ףיט„

ןעק טנַײה עַקאט יוו ןוא ,רוטלוק–שידיי יד זיא ךעלרעדנּווו ןוא ןייש יוו )ןדִיי טינ

קידַלאווג ןַײז 61טלעוו רעטשָרֿאפעגסיוא–טינ ןצַנאג ןיא רעד ָטא ןיא 51העיסנ יד

“.טַנאסערעטניא
10. dépassé/old fashioned 11. rov : rabbin/rabbi 12. kehile :
communauté/community 13. département/department
14. mistome : probablement/probably 15. nesie : voyage/trip, journey
16. dans le monde totalement inexploré/in this completely unexplored
world.
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קעטָאילביב–םעדעמ

ב איך בַײ אונדז אין דער היים געפֿונעןָל האָ מאַא

טער,ָפֿיע פֿון מַײן פֿאַגראָטאָ פֿאַ א2דָ שופֿלאַאין א

נציק,ַר צוואָ יאַן פֿון אַמא– יונגערַלט אָדעמא

אין4  ביקסַ און מיט א3 גרוּפע זעלנערסַצווישן א

 פֿון דעם6 קודם5ב זיך געחידושטָדי הענט. כ'הא

ל געווען יונג, אוןָ מאַטער איז אָס מַײן פֿאָווא

ַל געווען אָ מאַס ער איז אָך פֿון דעם וואָדערנא

ט מיר דערקלערט מיט געציילטעָזעלנער. ער הא

טָז מע האַ שמייכעלע אַ און מיט א7ווערטער

זעפֿסָיא–נץַרַײנגענומען אין פֿראַט אַאים געהא

טָזיקער ביקס האָז מיט דער דאַבער אָרמיי אַא

ן.ָס נישט געטאָער קיין איין שא

טער איז נישט געווען קיין העלד,ָניין, מַײן פֿא

ן איידעלער, מיטַ קליינער, אַד אִ ייַר אָנא

סָנצעלעך, העלע בלויע אויגן וואָנדע וואָבלא

בן געקוקט אויף יעדן איינעם מיט „סבֿר ּפניםָהא

ס מעָ בלייכער, דינער הויט וואַ“,מיט א8יפֿות

9טשעטַרקאַט פֿאָט געקענט זען ווען ער האָהא

.11 ּכדי צו לייגן ּתפֿילין10רבלַדעם א

בן איםָנטע האַקאַ און בא12לע אונדזערע שכניםַא

גערופֿן „דער קליינער דודל“.

ז מַײןַב איך געזען אָּפירן האַאויף זַײנע ּפא

בערָרן אין ּפוילן אָטער איז געבוירן געוואָפֿא

ב איךָל האָפֿט מאָא

געהערט ווי ער

ַז ער איז אַגט אָזא

נער“.ַליציאַ„גא

רשטיי... פֿוןַגיי פֿא

ון ּפוילן, פֿ

ב איךָנד האַרוסלא

געהערט אין דער

סָבער וואָשולע, א

ז דערַהייסט א

ַטע איז אַטא

נער ? ערַליציאַגא

גטָס געזאָט דאָהא

כטַטַײט, דאַט באָס האָ שמייכעלע וואַזאַמיט א

לץ דערפֿון.ָז ער איז נישט שטאַזיך מיר, א

 איז  דער קליינער דודל נישט געווען13בכלל

ר איז ער געוועןָלצער. עטלעכע יאָקיין שטא

טָבער האָ פֿון אונדזער שול א14דער גבאי

ט נישטָ, ווַײל ער הא15ט דעם ּכבֿודָאויפֿגעגעבן א

רַײנצומישן אין די קריגערַײעןַט זין אַליב געהא

16פֿון דער קהילה.

כן : דינעןַט צוויי זאַט ער געהאָ הא17אין זין

, עס18ר ּפרנסהַרגן פֿאָדעם אייבערשטן און זא

רנישט אויספֿעלן.ָל אונדז גאָזא

זַס הייסט אָ“, דא19 „הויזירערַער איז געווען א

רן איבער די קליינע שטעטָרומגעפֿאַער איז א

בן געוווינט זַײנעָרט ווּו ס'האָ, דא20רום מעץַא

 1<<  ; 1. DOVIDL ; 2.tiroir/drawer; 3. soldats/
soldiers ; 4. fusil/rifle ; 5.GEKhIDEShT etonné/
astonished ; 6. KOYDEM  d’abord/first ; 7. en
peu de mots/ in a few words ; 8. SEYVER PONEM

YOFES לעמעןַיד אִ פרומער יַרף אַזוי דאַפט: אַמיט גוטשא

נטקעגנקומען:ַא  ; 9. retroussé/rolled up ; 10.
manche/sleeve ;11. ... TFILN mettre les
phylactères/put on phylacteries ; 12. ShKhEYNIM

voisins/neighbors ; 13. BIKhLAL en
général/in general; 14.  GABE

administrateur/administrator; 15.
KOVED honneur/honor ; 16. KEHILE

communauté/community ; 17. בןָהא

avoir dans l' idée/to have in אין זין
mind 18. PARNOSE gagne-pain/a
living ; 19. רקויפֿט פֿוןַס פֿאָ מענטש וואַ א

Metz ; 21. KOYNIM .20 ;הוייז צו הויז 

clients/customers ; 22. expression à
crédit/on credit ; 23. KOLERLEY toutes
sortes/all kinds ; 24. SKhOYRES

marchandises/goods ; 25. BITL un
peu méprisant/with some contempt
; 26. ... ASOKIM occupations pro-
fanes/worldly dealings ; 27.matone

cadeau/present ; 28.shekheyonu bénédiction
récitée quand on déguste un fruit pour la
première fois de l' année/blessing on tasting a
new fruit (for the first time in the year) 29. qui
va de soi/self-evident ; 30.emune foi/faith ;
31.mitsves : préceptes religieux/religious pre-
cepts 32. mekayem... toyre expression:
accomplir les préceptes de la Thora/ fulfill the
precepts of the Torah ; 33.devoir/duty ;
34.hanoe plaisir/pleasure ; 35.kolzman: tant
que/as long as ; 36. moyde ani: ס מעָ ּתפֿילה וואַא

כט אויף אין דער פֿרי ַֿגט ווען מע וואָזא   ; 37.KRISHME:
lecture du Shéma (profession de foi
fondamentale du judaïsme) au coucher/read-
ing of the Shema before sleeping ; 38.שול ;
39.sider livre de prières/ prayer book ; 40.
...nakhes expression: frémir de plaisir/to beam
with delight ; 41. melamed enseignant/teacher
; 42.... toyve rendre service/do a favor;
43.moyde... avouer/admit ; 44. khoyzek se
moquer/make fun of ; 45. hashpoe influence ;
46.tsionistke: sioniste (féminin)/female zionist
; 47.ivrit hébreu moderne/modern Hebrew ;48.
lekoved en honneur de/in honor of ; 49. kholem
rêve/dream

ט אונדזָזיקע מעׂה האָדי דא

ַן, אַן ווַײסמאָצוגעשיקט סימא

נקרַײך).ַנסי (פֿראַלייענערין פֿון נא

נץ צוגעּפסס צוַדעד סעקסט איז גא

ָסנהייבערס און אויך צו די וואָא

ווילן זיך אויסלערנען וועגן דעם

דישן לעבן.ִנעלן ייָדיציאַטרא

1דער קליינער דודל

Ï„Â„
ט זייָקן.  ער האַלאָ, מיינסטנס ּפא21קונים

ס זייָלץ וואַ“ א22רקויפֿט „אויף קוויטלעךַפֿא

23ף, קליידער, ּכלערלייָרפֿט : שטאַדאַבן באָהא

גן מיטָטעס“, פֿלעגט ער זאַ „שמא— 24סחורות

ר זַײנע וועלטלעכעַ פֿא25 מין ביטולַעּפעס א

.26עסקים

היימגעקומען פֿון דערַל ווען ער איז אָטייל מא

. נישט27 מּתנהַט ער מיר געברענגט אָרבעט, האַא

ט מען נישט געווּוסטָצקע, פֿון דעם האַקיין צא

),??קס(ַ שניצל לאַל אָ מאַר אָאין דער היים, נא

זשינקעס מיטָל ראָ מאַל ווַײנטרויבן, אָ מאַא

נגעהויבן דיָבן זיך אָנדלען. ווען ס'האַמא

ט ער זיך געפֿרייט אויסצוקלַײבןָזומערטעג, הא

היימצוברענגען די ערשטע שיינע פֿרוכטןַאון א

.28כן שהחיינוַאויף וועלכע צו מא

– זעלבסטַטנס פֿרומקייט איז געווען אַמַײן טא

ט נישט גערעדט וועגןָ. ער הא29רשטענדלעכעַפֿא

סָר וואַרף מען דערקלערן פֿאַ. צי דא30זַײן אמונה

31ּפגעהיט די מיצוותָט אָטעמט ? ער האָמען א

רן דערצו, מקייםָווַײל ער איז געבוירן געווא

ס איז געווען זַײן שטענדיקעָ. דא32צו זַײן די ּתורה

.34 און זַײן הנאה33פֿליכט

 קליין מיידלַך געווען אָ איך בין נא35זמן–ּכל

“ אין36ניַגט מיט מיר „מודה אָט ער געזאָהא

טָפֿט האָכט. אַ בַײ נא37שמע–דער פֿרי און קריאת

רַײן.ַ א38ער מיך מיטגענומען מיט זיך אין קלויז

 בענקלַט ער מיך געשטעלט אויף אָרט האָדא

וונעןַאון דא39 ל דערגרייכן צום סידורָאיך זא

בן מיר ביידעָלט האָמען מיט אים. דעמאַצוזא

.40לן פֿון נחתָגעקווא

,41 מלמדַשטעלט אַטער באָט מַײן פֿאָל האָאיין מא

טעַדיש. מַײן טאִל מיר לערנען לייענען ייָער זא

ן,ַרעמאָ דעם א42 טובֿהַן אָלט טאָט געוואָהא

נען.ַרשטאַס נישט פֿאָב דאָבער איך האָא

רָ יאַ מויד פֿון אַלט בין איך שוין געווען אָדעמא

בָז איך האַ זַײן א43צען און איך מוז איצט מודה

סָרעמען מלמד. צו וואָ פֿון דעם א44כט חוזקַגעמא

כט. מַײןַב איך זיך געטראָדיש, האִטויג מיר יי

ַט אויף מיר אַט געהאָעלטערע שוועסטער הא

כטַכגעמאָב איך זי נאָ, הא45רקע השּפעהַשטא

סָ ווא46 שטיקל ציוניסטקעַרן אָאון בין געווא

“.47לטן פֿון „עבֿריּתַט בלויז געהאָהא

ב איךָרן, האָאון איצט, אין מַײנע עלטערע יא

 מַײן48דיש לּכבֿודִזיך גענומען זיך לערנען יי

נדערעַט נישט גערעדט קיין אָס האָטער וואָפֿא

ך.ַשּפרא

ב איך איםָטערס טויט, האָך מַײן פֿאָל, נאָ מאַא

ס גייטָ קליין מענטשל וואַ: א49געזען אין חלום

ט זיך אומגעקערט צו מירָזיך זַײן וועג ; ער הא

גט צוויי ווערטער, „איך לעב“.ָאון געזא


