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pppppדישע ביכערִ יי

–אין דער מעדעם

טעק.ָביבליא

ניק ּפריםֵַ : אָטאָפֿא

...3נשּתנה–מה
טעק :ָביבליא–ג אין דער מעדעםָס מע קען הערן הַײנט צו טאָ ווא4די פֿיר קשיות

Dך ?ָ וואַגן אָכמיטאָפֿן בלויז פֿיר נאָטעק אָס איז די ביבליאָר וואַ פֿא
Dנען פֿול מיט ביכער ?ָרטאַס שטייען בַײ אַײך אומעטום קאָר וואַ פֿא
Dס ?ָדער זען קיין ווידעאָס קען מען נישט ניצן קיין אינטערנעץ אָר וואַ פֿא
Dדיש ?ִם פֿון ייָ דיּפלאַס קען מען נישט קריגן אָר וואַ פֿא
רט, נישט גענוג מענטשן צוָ גענוג אָס ס'איז נישטאָר וואַס ? דערפֿאָר וואַפֿא
.5םַגראָּפרא– קיין פֿולשטענדיקע לערןָרבעטן, נישט גענוג מיטלען, און נישטאַא

צענטער–דישִ נַײער ייַא
ריז אין 2003ַאין ּפא

ט איר שוין געהערטָאפֿשר הא

–ז די מעדעםַ א1נגעןַקלא

טעק וועט זיךָביבליא

 פֿון איר איצטיקן2עןִרויסציַא

 נַײעםַפֿן אַל און שאַקאָלא

צענטער, און איר–דישִיי

ס ?ָר וואַפֿרעגט זיך פֿא

 זַײנען עטלעכע ענטפֿערסָט דא

ַס אָר וואַגע „פֿאַאויף דער פֿרא

סָצענטער ?“. דא–דישִנַײער יי

ַ זיך קומט נישט פֿון א6עןִאיבערצי

ּפריז. דיַ קאַ צי א7ניעַמא–גרויסקייט

ט זיךָדישוועלט האִאיצטיקע יי

דיש איז נישט מער בלויזִגעענדערט. יי

ַך פֿון עלטערע מענטשן און אַ שּפראַא

 ווי מיט8דישיסטןִרברענטע ייַהַײפֿל פֿא

ג איז דערָר צוריק. הַײנט צו טא20ָ יא

רן פֿיל ברייטער. יונגעלַײטָ געווא9עולם

10לשון–מעַנטדעקן מאַווילן ווידער א

דיציע, מוזיק,ַמיט זַײן רַײכער טרא

 סך פֿון דיַטור. אַקונסט און ליטערא

זיקע מענטשן קומען אין דערָדא

טעק ּכדי צו ניצן אירעָביבליא–מעדעם

. אי11קסן ּכסדרַס וואָמלונגען, וואַזא

ר די ביכערַר די מענטשן אי פֿאַפֿא

לַקאָרט. דער איצטיקער לאָפֿעלט א

ס איזָנזשע), וואַבולא–רענע(52 רי 

ט זיך אין דערָר האַנואַאין יא
טעקָביבליא–מעדעם

–קטיוויטעטןַן אַנגעהויבן אָא
ם אונטער דעם טיטלַגראָּפרא

ַ : א1„און טרערן ווערן שטערן
דישערִבליק אויף דער יי

דזש“ָקולטור אין לא

ר צוריק איז געווען איןָ יאַיט א

ןַטעק אָביבליא–דער מעדעם

טָאויסשטעלונג געווידמעט דער שטא

ט מען אויסגעקליבןָר האָס יאָווילנע. דא

דזש ? איןָ לא2ס דווקאָר וואַדזש. פֿאָלא

רהונדערט איז עסָנהייב פֿון 19טן יאָא

 קליין שטעטל מיטַך געווען אָנא

ווייניקער ווי 800 אַײנוווינערס, און

ס איזָדן. וואִ 260 יי3ן ערךַצווישן זיי א

ר שּפעטער איזָז הונדערט יאַגעשען, א

ט מיטָ גרויסע שטאַרן אָדזש געוואָלא

דישערִדער צווייטער גרעסטער יי

זיקעָ אין ּפוילן ? די דא4קהילה

ָטנטוויקלונג האַאומגלייבלעכע א

–נקען דער טעקסטילַרדאַדזש צו פֿאָלא

5כטַרישע מאַס די צאָאינדוסטריע, ווא

פֿן אין דיַרטן געשאָט דאָהא

דישִיי
דזשָלא

[המשך זַײט 2]
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1. citation du poème de Moyshe
Broderzon Jusqu’aux étoiles (1919)/
quotation from Moyshe Broderzon’s
poem To the Stars (1919) 2.␣ dafke
justement/precisely 3.␣ … erekh envi-
ron/approximately 4.␣ kehile commu-
nauté juive/Jewish community 5.␣ le
pouvoir tsariste (à l’époque cette par-
tie de la Pologne appartenait à la Rus-
sie)/czarist rule (at the time, this part
of Poland belonged to Russia)

1.␣ rumeurs/rumors 2.␣ déménager/move out 3.␣ manishtane "en quoi est dif-
férent", allusion aux premiers mots des quatre questions posées au début du
repas de la Pâque/"how does it differ", reference to the first words of the four
questions asked at the Passover seder 4.␣ kashes (sing. קשיא) questions 5.␣ cy-
cle complet d'études/complete program of studies 6.␣ déménagement/moving
7.␣ folie des grandeurs/megalomania 8.␣ une poignée de yiddishistes fervents/a
handful of fervent Yiddishists 9.␣ oylem public 10.␣ …-loshn langue maternelle
(yiddish)/mother tongue (Yiddish) 11.␣ keseyder continuellement/continually
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–רָרן פֿון 19טן יאָנציקער יאַצווא

בן דיָנהייב האָהונדערט. אין א

ס די רוסישעָ, ווא6דַײטשישע וועבערס

רבעטן,ַרטן פֿאָט דאָרעגירונג הא

 און קליינע7טןַרשטאַפֿן וואַגעשא

בערָקטורן. מיט דער צַײט אַנופֿאַמא

נטוויקלט דיַט זיך אָהא

ט געבויטָציע, מע האַליזאַאינדוסטריא

טָדזש האָבריקן און לאַגרויסע פֿא

 „דער8מעןָגן דעם צונאָגעקרא

מעןַנטשעסטער“. צוזאַּפוילישער מא

 זענען9נדערע נַײע אַײנוווינערסַמיט א

דן.ִ סך ייַנגעקומען אָט אָאין דער שטא

בן זיי געמעגט וווינעןָנהייב האָאין א

סן, שּפעטערַר גאָ ּפאַבלויז אויף א

ט מען זיי דערלויבט זיך צוָבער האָא

דזש. צווישן דיָנץ לאַזעצן אין גאַבא

ר גרויסעָ ּפאַדן זענען געווען אִיי

אינדוסטריעלע (ווי צום בַײשּפיל דער

ַנסקי), אַזנאָנט ּפאַבריקאַווּוסטער פֿאַבא

,12, קרעמער11, הענדלער10סך מעקלער

סָסטע וועבער, וואָ ּפרא13און דער עיקר

רבעט אין קלענערעַבן געאָהא

 און געוווינט14אונטערנעמונגען

טָרשטאָרעמער פֿאָמַײסטנס אין דער א

בןָרבעטער האַא–.  די טעקסטיל15לוטַבא

רשיידענעַטייליקט אין די פֿאַזיך בא

וועגונגען, דער עיקרַליטישע באָּפא

קטיווַבן אָ, און זיי הא16אינעם בונד

לוציע פֿוןָנטיילגענומען אין דער רעוואָא

.1905

מען מיט דעם ווּוקס פֿון דערַוזא

נטוויקלטַפֿעלקערונג אַדישער באִיי

לעבן. עס–דיש קולטורִ ייַזיך אויך א

דישע ּפרעסע : פֿון דיִקומט אויף די יי

דזשָן עקזיסטירן אין לאָרן אָצענער יא

דזערָלאצַײטונגען, –גָצוויי גרויסע טא

,טַגעבלאַדזער טאָלא און טַלקסבלאָפֿא

רישעַאון אויך עטלעכע ליטערא

דערניסטישעָס מאָצַײטשריפֿטן, ווי דא

 גרוּפעַ געגרינדט פֿון אדישִיי–יונג

סטיקער מיט משהַשרַײבער און ּפלא

דזש וווינעןָ. אין לא17ן בראשָדערזאָברא

–דישִעטלעכע שרַײבער, ווי דער יי

טורגַמאַעט און דראָשער ּפאִהעברעי

ס איז שּפעטערָן, וואָצענעלסאַיצחק קא

–18רן מיט זַײן חורבןָרימט געוואַבא

ס ליד פֿון אויסגעהרגעטןָדאעמע ָּפא

.19לקָדישן פֿאִיי

נטוויקלטַס קולטורעלע לעבן אָא

ך ּפוילנסָזיך ווַײטער נא

 אין 1918. אין20ּפהענגיקייטָאומא

דישעִלט ייָדזש עקזיסטירן דעמאָלא

ַרזאַג לאַרלאַ, ווי דער פֿא21גןַרלאַפֿא

דישע שולן,ִ נעץ ייַן, און אַהאַקא

וועלטלעכע און רעליגיעזע. אין 1927

ן דעםָדערזאָגרינדט משה ברא

, ווּו22ררט“ַטער „אַטעא–קליינקונסט

נדערע,ַ, צווישן א23רויסַעס טרעטן א

ן אוןַמיקער, דזשיגאָווּוסטע קאַצוויי בא

כער.ַשומא

רן דערגרייכט דיָאין די דרַײסיקער יא

דזשָפֿעלקערונג פֿון לאַדישע באִיי

ן ערךַאיבער 000 200 מענטשן, א

לע אַײנוווינערס.30%ַ פֿון א

עם 8טן סעּפטעמבער 1939

רמיי דיַזעצט די דַײטשישע אַבא

ר 1940 ווערטַט און אין פֿעברואָשטא

רנעמטַס פֿאָ, וואָאַײנגעפֿירט די געטא

רןַמעטער. פֿאָט קילאַדראַפֿיר קווא

ָ–נפֿירער פֿון דער געטאָא

שטימען די דַײטשןַציע באַדמיניסטראַא

 מרדכי24פֿטלעכן טוערַ געזעלשאַא

לע איןָווסקי. זַײן ראָ רומקא25חיים

ַג אָרויס ביז הַײנט צו טאַ רופֿט אָגעטא

ווסקיסָווערסיעס. רומקאָנטראָסך קא

 די26לטןַטעגיע ּכדי אויפֿצוהאַסטרא

נג ווי מעגלעך איז זיַזוי לאַ אָגעטא

ר די דַײטשן. ערַ פֿא27כןַניצלעך צו מא

בריקן, איןַפֿט עטלעכע קליינע פֿאַשא

רבעט די גרויסע מערהייטַוועלכע עס א

,28ס די סיבהָדן. אפֿשר איז דאִפֿון די יי

 ווערטָדזשער געטאָז די לאַא

 איןָליקווידירט ווי די לעצטע געטא

ּפוילן, ערשט אין אויגוסט 1944.

– זענען די לעבנסָדזשער געטאָאין לא

 זייער שווער, עס הערשט29דינגונגעןַבא

חוץַ. א30פֿטַהונגער, קרענק און ענגשא

רטןָזעצט מען דאַדן באִדזשער ייָלא

נד, עסטרַײך אוןַדן פֿון דַײטשלאִאויך יי

פֿטַ שאָקיע. אין געטאַוואָסלאָטשעכא

ר פֿינףַגער פֿאַ קליינעם לאַמען אויך א

בער גיךָס ווערן אָטויזנט ציגַײנער, ווא

 קיין אוישוויץ און31רשיקטַפֿא

.32אומגעברענגט

 ּפרּוווט מעןָדזשער געטאָין לא

סָלטן דאַבער אויפֿצוהאָא

חוץ דערַקולטורעלע לעבן. א

–צַײטונג און מוזיק–ָפֿיציעלער געטאָא

33וונטן עקזיסטירן אויך געהיימעָא

ס דער גרעסטערָשרַײבערקרַײזן, ווא

רום דערַפֿון זיי איז דער קרַײז א

ווער, דערָדיכטערין מרים אולינא

בעסָדער בא לידערבוך ַ פֿון א34מחברטע

. צו דעם קרַײז געהערן, צווישן35אוצר

 שּפיגל, חווה36נדערע, ישעיהוַא

[המשך פֿון זַײט 1]
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דישערִדזשער ייָלא

שול אין 1903

א

[סוף זַײט 12]

 u u u u uשלמה

רקַאַײזענשטא

ַ(שּפעטער א

ר)ָקטיאַדישער אִיי

טן. דערַמיטן טא

לט איןַטע האַטא

סָדי הענט דא

דזערָ„לא

ט“ַגעבלאַטא

6.␣ tisserands/weavers 7.␣ ateliers/workshops 8.␣ surnom/nickname 9.␣ habitants/inhabitants 10.␣ courtiers/brokers 11. commerçants, négo-
ciants/merchants 12.␣ boutiquiers/shopkeepers 13.␣ … iker surtout/above all 14.␣ entreprises/businesses 15.␣ un pauvre faubourg juif de
Lodz/a poor Jewish suburb of Lodz 16.␣ Bund, Union des Travailleurs Juifs, mouvement socialiste fondé en 1897/Jewish Workers’ Union,
socialist movement founded in 1897  17.␣ berosh à sa tête/at the head 18.␣ khurbn Shoah 19.␣ … oysgehargetn … Chant du peuple juif
assassiné/Poem of the Murdered Jewish People 20.␣ indépendance/independence 21. maisons d’édition/publishing houses 22. … ararat
le café-théâtre Ararat/cabaret theater Ararat 23. se produisent/appear 24. responsable communautaire/community leader 25. mordkhe
khaim 26.␣ préserver/maintain 27. le rendre utile/to make it useful 28. sibe cause/reason 29.␣ conditions de vie/living conditions 30.␣ pro-
miscuité/crowding 31. déportés/deported 32.␣ assassinés/murdered 33.␣ secrets/secret 34.␣ mekhaberte auteur (fém.)/author (fem.)
35.␣ … oytser Le trésor de Grand-mère/Grandmother’s treasure 36.␣ yeshaye

ד



3

pppppדער שרַײבער 

יהושע–יׂשראל

זינגער

.(1944-1893)

דזש זענען די געשעפֿטןָין לא
ס שטעטלָנגען. דאַזייער גוט געגא

ג.ָג צו טאָקסן פֿון טאַאיז געווא
בןָס האָדן, וואִך די ערשטע ייָנא

געקריגן ּפריווילעגיעס צו עפֿענען
דן,ִ סך ייַבן אָ […], הא8וועבערַײען

, גענומען10טישעַלעבאַ, בא9סטעָּפרא
כןָ וועבערַײען איינער נא11רלייגןַפֿא
סָ, ווא12מטעַאַנדערן. די רוסישע באַא

רן איןָרַײנגעזעצט געוואַזענען איצט א
בןָקן האַזאָך דעם ווי די קאָנד, נאַלא

13נד פֿון די ּפריציםַדעם אויפֿשטא

 גענומען14בן זייער גערןָדערדריקט, הא
סָדן, וואִ פֿון די יי16 און מּתנות15ַרבאַכא
רבעטן און לעבן. זייַלט אָבן געוואָהא
בן געקוקט דורך די פֿינגער אויף דיָהא
בןָס האָדישע וועבערַײען, וואִיי

,17טָלטשטאַּפט פֿריילעך אויף אַגעקלא
דישעִבן די ייָטש די דַײטשן האָכא

.18רַײנגענומען אין צעךַוועבער נישט א
[…]

–דישע בעלִבן [די ייָנהייב האָין א
] גענומען דַײטשן צו דער19הבּתים

רעמע וועבערָרבעט. די דַײטשע אַא
דןִנגען צו די ייַ[…] זענען גערן געגא

1שּכנזיַדי ברידער א
פֿון י. י. זינגער

רבעטן, גערנער ווי צו די דַײטשעַא
בן נישטָדן האִמַײסטערס. די יי

לןָרבעטער, זיי זאַנגט פֿון די אַרלאַפֿא
רגן. […]ָנט יעדן פֿרימאַזיי קושן אין הא

בןָגן, ווען זיי האָבן נישט געשלאָזיי הא
רבעטער אין קעשענעַן אַקט בַײ אַגעּפא

. זיי21ָל ווא20ּפגעגנבֿעטעָראַא  ביסלַא
רויסגענומען אוןַבן עס בלויז אָהא
רט. איןָרפֿן צוריק אויפֿן אָוועקגעוואַא

 זענען די דַײטשע22כטסןַנא–צו–די שבת
רבעטער געזעסן אין די קיכן פֿוןַא
רט אויףַדישע מַײסטערס, געוואִיי

, גערויכערט ליולקעס, געשּפיגן23לוין
און דורכגערעדט זיך מיט די ווַײבער

דיש.ִאון קינדער אין ריינסטן יי
גט דיָבן זיי געיאָ הא—, 24בית– ר' בעל—

הבּתים, […] גיט די עטלעכע–בעל
כן דיַרמאַלד וועט מען פֿאַגולדן. בא
שענקען.

נגלעך,ִדישע ייִבן ייָיסלעכווַײז הא
26ווַײבטעַפֿילו באַ און א25בחורים

גענומען קומען פֿון די שטעטלעך און
רבעט. […] איןַאויסגעלערנט זיך די א

-ַדי הונדערטער זענען זיי איצט געשטא
27רמלקעסַנען בַײ די שטולן. מיט יא

 איבער28קטנס–אויף די קעּפ, מיט טלית
30 הויזן, מיט צויטן בַײנוול29די צַײגענע

ר און אין דיָאין די געקרַײזלטע הא
בן זיי מיטָצנדיקע בערדלעך, האָשּפרא

לענע אוןָפֿלינקע הענט געוועבט ווא
 און ווַײבערישע31בַײנוולנע סחורות

כטַג ביז אין דער נאָרטאַטיכער פֿון פֿא
הבּתים זענען–רַײן. […] די בעלַא
גטָנגען […] און אונטערגעיאַרומגעגאַא

ל, ווען איינערָ יעדעס מא32די געזעלן
ּפווישןָּפגעשטעלט אָט זיך אָפֿון זיי הא

דערָדעם שווייס פֿון שטערן א
ס. […]ָּפיראַ ּפאַרדרייען אַפֿא

טָ. די שטא33ט געהוליעטָדזש האָא
ג, מיטָקסן מיט יעדן טאַאיז געווא

לטן איןַט געהאָ. מע הא34יעדער שעה
. אויסלענדער35איין בויען, מויערן
לערליי רַײזנדע,ַפֿט, אָזענען געקומען א

נדַרשטייער. פֿון דַײטשלאָפֿא–נדלסַהא
זענען ּכסדר געקומען אינזשינירן,

שּכנזי“,ַן פֿון י. י. זינגער „די ברידער אַמאָווּוסטער ראַדער בא
ַ פֿון אַגאַ גרויסע סאַרן 1937-1935, איז אָגעשריבן אין די יא

נהייב 20סטןָדזשער משּפחה אין 19טן און אין אָדישער לאִיי
 די געשיכטע פֿון2בער גלַײכצַײטיקָרהונדערט. עס איז אָיא
רן 1830, ווען דיָנהייב אין די יאָמע אַדזש, פֿון איר סאָלא

4נגעקומען מיט זייערע וועבשטולןָ זענען א3דַײטשע וועבער

לטָדזש (דעמאָזעצט אינעם שטעטל לאַקיין ּפוילן און זיך בא
רן פֿוןָ), איבער די יא5פֿטַרישער הערשאַאונטער צא

ך ּפוילנסָליזירונג און ווּוקס ביז דער צַײט נאַאינדוסטריא
גמענטן זעט מען,ַ. אין די ווַײטערדיקע פֿרא6ּפהענגיקייטָאומא

קטער פֿון דערַראַנדערע, דעם מולטיקולטורעלן כאַצווישן א
דן, דַײטשן אוןִקן, ייַלאָ ּפא7נדַנאַט, ווּו עס וווינען לעבן אָשטא
רוסן.

א

א
לב

[סוף זַײט 4]

1.␣ ashkenazi 2.␣ en même temps/at the same time 3.␣ tisserands/weavers 4.␣ métiers à tisser/looms 5.␣ domination tsariste/czarist rule 6.␣ in-
dépendance/independence 7.␣ côte à côte/side by side 8.␣ filatures/weaving plants 9.␣ petites gens/common folk 10.␣ balebatishe aisés/well-
to-do 11.␣ établir, fonder/establish, set up 12.␣ fonctionnaires/officials 13.␣ pritsim seigneurs, propriétaires terriens/lords, landowners (sing.
porets) 14.␣ volontiers, de bon cœur/willingly, gladly 15.␣ pots-de-vin/bribes 16.␣ matones cadeaux/gifts 17.␣ dans la Vieille Ville (un
quartier pauvre de Lodz)/in the «Old City» (a poor quarter of Lodz) 18.␣ corporation/guild 19.␣ balebatim patrons, propriétaires/bosses,
owners (sing. balebos) 20.␣ aropgeganvete volé/stolen 21.␣ laine/wool 22.␣ shabes-… samedis soir/Saturday evenings 23.␣ salaire, paye/
wages 24.␣ reb bal(e)bos monsieur le patron/“mister” boss 25.␣ bokherim ici␣ : (hommes) célibataires/here: bachelors 26.␣ (hommes)
mariés/married (men) 27.␣ calottes/skullcaps 28.␣ tales-kotns sous-vêtement rituel des hommes juifs/ritual undergarment worn by Jewish
males 29.␣ d’étoffe bon marché/of coarse cloth 30.␣ mèches de coton/tufts of cotton 31.␣ …skhoyres tissus de laine et de coton/ woolen and
cotton cloth 32.␣ ouvriers (compagnons)/weavers (journeymen) 33.␣ s’amusait, se distrayait/was jumping, was amusing itself 34.␣ sho
heure/hour 35.␣ construire (murs, murailles)/building (brick walls)
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ט אונדז דערקלערטָם האַילה פֿלא
ווי וויכטיק די לידער זענען געווען

. איןָפֿעלקערונג פֿון געטאַר דער באַפֿא
ַ, א13כטןָרַײנגעפֿלאַדי לידער זענען א

14לע ּפרטיםַר, אָפֿילו מיט הומאַל אָמא

טָטעגלעכן לעבן. זי הא–ָגפֿון דעם טא
נקלַגעוויזן בילדער ווּו מע זעט יא

ַס זינגט אויף אָוויטש, וואָהערשקא
זט הערןָט געלאָס. זי האַדזשער גאָלא
געבליבענע–סעטן אין וועלכע לעבןַקא

 זינגען די לידערָדזשער געטאָפֿון לא
לץ איזַמיט ציטערנדיקע שטימען. א

.15נט און רירנדיקַגעווען אינטערעסא
ט זי אונדז געוויזןָס האָר וואַר פֿאָנא
גישעַ פֿילם ? אויף די טראַזאַא

ווַײסע (עס גלוסט זיך מיר צו–רץַשווא
ָשרַײבן די גרויע) בילדער פֿון געטא

ַ אָ דא—רבן ַט מען צוגעגעבן פֿאָהא
 ביסל בלוי ; דיַרט אָביסל רויט, דא

בןָס מענטשן האָ ווא16דודן–מגן
גן אויף דער ברוסט און אויףָגעטרא

ל ליכטיקָ מאַבן אָדער ּפלייצע הא
 רויטַ לץ אין גרין מיט אַגעשַײנט ; א
ט פֿריילעך געזונגען איןָהיטעלע הא

וויטשעס לידער, וויָעבֿריּת הערשקא
ּפערעטקע. און אין דער לופֿטןָן אַאין א

 ווי פֿייגעלעך די17טערטַבן געפֿלאָהא
דישִ ייַן אָוודאי אַלץ אַטעס. אַגעלע לא

.18דישן טעםִ ייַן אָ און א—רט ָווא

נד זענעןַמַײסטערס. פֿון ענגלא
–נגעקומען, מוסטערָ אכעמיקער
בן גרויסעָנד האַ. פֿון רוסלא36צייכענער

 אין בלויע38ּפעסַצאַ, קא37סוחרים
טעס און אין ברייטע הויזן איבערָּפאַקא

קירטע שטיוול, געצויגןַקורצע, לא
נדלט און געהוליעט.ַהער און געהאַא
נערן,ָמיסיאָרן, קאָזשאַיאָדישע וואִיי
גענטן, פֿריילעכע יונגען, וויצלער,ַא

ס מערָבן זיך וואָ הא39קעסַהוליא
–דזשער יונגעָט. לאָזעצט אין שטאַבא

שעִן זיך גוייָנטאָבן גענומען אָלַײט הא
לן די בערד.ָּפגאָקליידער, א

–רעטן, שּפילַבאַנען, קאַראָרעסטא
ל נַײעָלע מאַבן זיך געעפֿנט אָהַײזער הא

און זענען פֿול געווען מיט געסט.
בןָרישע טענצערינס האַאונגא

ט אוןָלדשטאָנגעשמעקט די נַײע גאָא
רברענגען.ַ פֿאָגעקומען דא

בןָנדערנדיקע טרוּפעס, צירקן, האַווא
רשע, ּפעטערבורג,ַגעצויגן פֿון ווא

ּפעסט. רוסישעַבערלין און בודא
בן גענומעןָפֿיצירן, האָמטע, אַאַבא
,40רקויפֿט אויף עבֿירותַר, פֿאַבאַכא

רפֿןָ, געהוליעט, און געווא41געשיּכורט
ט געטרונקען,ָדזש האָמיט געלט. לא

דירט אין דיָּפלאַנצט, אַגעזונגען, געטא
טערס, געזינדיקט אין די פֿריילעכעַטעא

רטן.ָ, און געשּפילט אין קא42הַײזער

 די גרויסע שולppppp[סוף פֿון זַײט 3]

ַרסקאָלבאָפֿון ווא

דזשָס אין לאַגא

אין 1937

גטָט אונדז געזאָ'איז אמת, הא
ז דער פֿילם איזַם, אַגילה פֿלא

בןָס האָנישט געפֿעלן די, ווא
בערָרן. אָדורכגעלעבט די ביטערע יא

ער ווערט געוויזן די שולקינדער אין
ז עס געפֿעלטַיׂשראל און זעט אויס א

ך און וויי צו דער געשיכטע, אויבָזיי. א
רטן…ָזוי איבערגעגעבן דאַזי ווערט א

ט מירָוויטשעס לידער האָהערשקא
ךָלד נאַט באַסעלע ווַײסבלאָגעזונגען יא
ב איךָזוי האַ. א19דער מלחמה

נגעהויבן זיך צו דערוויסן פֿון לעבןָא
ו, ווּוַ און אין בירקענאָאין געטא

מען מיט זַײןַסעלע איז  געווען צוזאָיא
וויטש.ָנקל הערשקאַיא20 חבֿר

ט זיך גענומעןָוויטש האָווען הערשקא
טַט ווַײסבלאָס לעבן אין 1972 האָדא

לע לידער און איןַמענגעקליבן אַצוזא
רויסגעגעבן אין1994ַ זיי א

ל.ָ גַײסטיקן דענקמאַ ווי א21רעםָבוכפֿא
לושינסקיַרענע קא

1דער מלך

2און דער לץ

סג

ווסקיס בילדָרומקא

רַלענדאַ קאַאויף א

געדרוקט אין

ttttt ָדזשער געטאָלא

36.␣ dessinateurs textiles/textile-desi-
gners 37.␣ sokhrim commerçants/
merchants 38. ␣ Russes (péj.)/
derrogatory term for Russians 39.␣ fê-
tards/revelers 40.␣ …aveyres רקויפֿטַפֿא

ל ַאומלעגא  41.␣ geshikert se soûlaient/
got drunk 42.␣ maisons closes/brothels.

1.␣ meylekh roi/king 2.␣ lets bouffon/jester 3.␣ dans le cadre/as part of the
4.␣ ateliers/workshops 5.␣ gila 6.␣ mekhaberte auteur (fém.)/author (fem.)
7. ␣ Le roi et le bouffon (Israël, 1999)/The King and the Jester (Israel, 1999)
8.␣ Yossi Godard 9.␣ mordkhe khaim… Mordechai Chaim Rumkowski
(1877-1944) 10.␣ Yankl Hershkovitsh (1910-1972) 11.␣ ivrit 12.␣ dessins ani-
més/cartoon figures 13.␣ entremêlés/woven into 14.␣ protim détails (sing. prat)
15.␣ touchant/moving 16.␣ mogn-dovidn étoiles de David/Stars of David
17.␣ voleté/fluttered 18.␣ tam saveur, ici esprit/taste 19.␣ milkhome guerre/war
20.␣ khaver ami/friend 21.␣ ָדזשער געטאָנג פֿון לאַדער געזאוויטש, ָנקל הערשקאַיא

, 1994)ריזַ(ּפא .  ␣

ַרגעקומען אָם איז פֿאַגראָדזשער ּפראָ פֿון דער לא3מעןַאין די רא
דזשערָלע פֿון לידער אין לאָ וועגן דער רא4טןַרשטאַציקל ווא

רשע פֿון דערָם, די דירעקטאַ פֿלא5נגעפֿירט דורך גילהָ, אָגעטא
טעק אין ירושלים און אויך דיָביבליא–לער מוזיקַנאָציאַנא

ט דער טעמע. בַײם לעצטןָ בוך וועגן אַ פֿון א6מחברטע
7 פֿילם, „דער מלך און דער לץ“ַט זי געוויזן אָט האַרשטאַווא

. עס דערציילט די געשיכטע8כט אין יׂשראל פֿון יוסי גודרדַגעמא
ַטנפֿירער פֿונעם יודענראָ, דעם א9ווסקיןָפֿון מרדכי חיים רומקא

, „דעם10וויטשָנקל הערשקאַ (דער „מלך“) און יאָאין געטא
11“, (דער „לץ“). דער פֿילם איז אויף עבֿריּתָדור פֿון געטאַטרובא

שּפיל און–רןָקטיאַל, אַטעריאַמא–רכיווןַאון מישט אויס א
לושינסקי גיט איבער אירַ. רענע קא12בילדער–ציעַנימאַא

ּפערזענלעכן בליק אויף דעם פֿילם.
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ךָנדענקבוך נאָן אַבוך איז א– יזּכור

נעלָדיציאַ. טרא2אומגעקומענע

ךָזעלכע ביכער נאַפֿלעגט מען שרַײבן א

נדער מיןַן אַם צי אָגראָ ּפאַא

ג מיינט עסָפֿע. הַײנט צו טאָסטראַטאַקא

נדענקָ בוך געשריבן אין אַסּפעציעל א

דישע שטעט און שטעטלעךִפֿון די יי

רן איןָ געווא3ס זַײנען צעשטערטָווא

. ניקי4מלחמה–דער צווייטער וועלט

ריז 7)ַלּפערן (אוניווערסיטעט ּפאַהא

רשן וועגן דער טעמעָלט אין פֿאַהא

זונדערןַ באַביכער מיט א–יזּכור

גטָרמאַס פֿאָדזש, וואָר לאַאינטערעס פֿא

ביכער.– דרַײ יזּכור5זשַא

בןָ הא6רָנץ יאַ גאַדן פֿון אִנק ייַ דא

רום 700 אויסערגעוויינט-ַמיר א

–רטרעטן פֿונעם לעבנסָלעכע ּפא

ַר פֿא7ּפעָאיירא–שטייגער אין מיזרח

מלחמה. דער מין–דער צווייטער וועלט

ַזאַבוך. א– יזּכורַמלונג הייסט אַזא

נער, לויט דער הַײנטיקערַזשא

ך דערָן נאָדעפֿיניציע, הייבט זיך א

סָדן וואִנדענק פֿון די ייָמלחמה, צום א

 און די8זענען אומגעקומען אין חורבן

.9דישע קהילותִצעשטערטע יי

10פֿטַנשאַנדסמאַ לאַרויסגעגעבן פֿון אַא

סָנטן וואַפֿט פֿון אימיגראַ(געזעלשא

– יזּכורַרט) איז אָמען פֿון איין אַשטא

11רבעט. ס'רובַֿלעקטיווע אָ קאַבוך א

 זַײנען מיטגלידערס, אי די12מחברים

טָוועק פֿון דער היימשטאַס זַײנען אָווא

מלחמה, אי–ר דער צווייטער וועלטַפֿא

זוי זַײנען דיַ. א13הּפליטה–די שארית

ַרן און עסייען מערסטנס אַמעמוא

ָל מאַדוקט. אָלקסטימלעכער ּפראָפֿא

פֿיעס,ַגראָטאָרַײן לידער, פֿאַנעמט מען א

ּפעס אוןַרטלעך, מאַסטקאָּפא

צייכענונגען.

עדעס בוך איז געווידמעט דער

ט. די מיטגלידער גיבןָשטא–געבוירן

בן עסָ זיי הא—ליין ַרויס אַעס א

מלט, געדרוקט… אוןַגעשריבן, געזא

רקויפֿט צווישן זיך.ַך דעם פֿאָנא

רף נישט זַײן קייןַבער מע דאָא

ביכער און–ן צו לייענען יזּכורַנדסמאַלא

 זיי15ן אוצרַר אַס פֿאָ ווא14צןַּפצושאָא

 אויב מע וויל זיך16זַײנען, בפֿרט

ס לעבן,ָזוי איז געווען דאַלערנען ווי א

אויס, אין די–גָאַײן, טא–גָטא

ָסדישע שטעטלעך וואִהונדערטער יי

נדערַן קיין אָרן אָלן געוואַרפֿאַזַײנען פֿא

שּפור.

לייןַבוך א– יזּכור17צייכענונגַי בא

ַ אָז ס'איז דאַרשטיין אַגיט צו פֿא

,20 יזּכור19 מיט דער ּתפֿילה18שַײכות

לעַנדענק פֿון אָנט דעם אָס דערמאָווא

– יזּכורַרום איז אַזוי אַרבענע. אָגעשטא

ן אויסדרוק פֿון הייליקע אוןַבוך א

, צו די21וועלטלעכע התחייבֿותן

רבענע, צו די לעבן געבליבענעָגעשטא

.22און אויף להבא

ט זוכהָדזש האָט לאָי גרויסע שטא

—ביכער – צו דרַײ יזּכור23געווען

דערווַײל ! און מיט זיי דערציילט מען

דזש אוןָצוויי געשיכטעס : וועגן לא

דן, און אויך די געשיכטע פֿוןִאירע יי

ביכער.–יזּכור

 דער מלחמה, אין 24,1943ך בשעתָא

דן איןִדזשער ייָ גרוּפע לאַט אָהא

דזשערָלאס ָרויסגעגעבן דאַרק אָיא–ניו

זונדער,ַר באָס בוך איז גאָ. דאבוך–יזּכור

טע איַדא–ציעַאי צוליב זַײן ּפובליקא

לט. מע געפֿינטַ זַײן אינהא25מחמת

דזשָדישן לאִרטן די געשיכטע פֿון ייָדא

–רבעטערַסטיעס, אַ דינא26(רבנישע

1ביכער–דזשער יזּכורָלא

ַא

ַא

י

ד

ד

פֿיעַגראָ שטיקל ביבליאַא

נ

pppppהילע פֿון 

–דזשער יזּכורָלא

רויסגעגעבןַבוך א

אין מעלבורן אין

1974

[סוף זַײט 9]

1.␣ yizker-… sing. בוך–יזּכור  livre de souvenir/memorial book 2.␣ péris, assassinés/(people) perished,
killed 3.␣ détruits/destroyed 4.␣ …-milkhome deuxième guerre mondiale/Second World War 5.␣ pas
moins de/no less than 6.␣ des gens ordinaires/ordinary people 7.␣ mizrekh-… Europe de l’Est/
Eastern Europe 8.␣ khurbn Shoah 9.␣ kehiles communautés juives/Jewish communities 10.␣ ami-
cale des immigrants originaires d’une même localité/fraternal society of immigrants from one
locality 11.␣ s’rov la plupart de/most 12.␣ mekhabrim auteurs/authors 13.␣ sheyres-hapleyte
survivants/survivors 14.␣ apprécier/appreciate 15.␣ oytser trésor/treasure 16.␣ bifrat surtout/
especially 17.␣ désignation 18.␣ shaykhes rapport/relationship 19.␣ tfile prière/prayer 20.␣ yizker
prière pour les morts/prayer for the dead 21.␣ hiskhayvesn devoirs/duties 22.␣ … lehabe pour
l’avenir/for the future 23.␣ zoykhe … a été honoré de/was worthy of, had the honor of 24. beshas
pendant/during 25.␣ makhmes à cause de/because of  26. rabonishe rabbiniques/rabbinic

Dדזשערָלא, 1רן, יצחקָלדקאָ גא
דישעִרטרעטן : אומגעקומענע ייָּפא

בֿיבֿ, 1963ַא–, ּתלשרַײבער און טיּפן

Dדי געשיכטע פֿון, 2 הערץ, שלום
רק, 1958ָיא–, ניודזשָבונד אין לא

Dָדזשער געטאָלא, 3 טרונק, ישעיה: 
גישעָלאָציאָרישע און סאָ היסטאַא

רק, 1962ָיא–, ירושלים/ניושטודיע

Dּפוילן ישעיה, –4 טרונק, יחיאל—
, ב' 6 און 7 : און בילדער5זכרונות

,6מלחמות–דזש צווישן ביידע וועלטָלא
רק, 1951ָיא–ניו

Dדי געשיכטע פֿוןלף, ָסני, וואַ יא
וועגונג איןַבא–רבעטערַדישער אִדער יי

דזש, 1937ָ, לאדזשָלא

Dדי געשיכטע פֿוןלף, ָסני, וואַ יא
רן פֿון דערָדזש אין די יאָדן אין לאִיי

, ב' 7,2-1טונגָאויסרא–דןִדַײטשער יי
בֿיבֿ, 1966/1960ַא–ּתל

Dדזש שלָלאלייב, – פֿוקס, חיים
דישע גַײסטיקע אוןִס ייָ : דא8מעלה

בֿיבֿ, 1972ַא–, ּתלדזשָדערהויבענע לא

1.␣ yitskhok 2.␣ sholem 3.␣ yeshaye
4.␣ yekhiel 5.␣ zikhroynes
mémoires/memories 6.␣ milkhomes
guerres/wars 7.␣ extermination
8.␣ shel mayle␣ céleste, ici␣ :
spirituel/celestial, here: spiritual
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דער קליינער

ד וועלכערִ ייַחיאל שולעוויטש, א

ר אין ניצע,ָוווינט די לעצטע 20 יא

– וויזיט אין ניוַט בעת אָנקרַײך, האַפֿרא

ז ער איז אויך געוועןַרק דערציילט, אָיא

רעַלאָנאיַצאנרעטניאט פֿון דער ַלדאָ סאַא

ט געקעמפֿט אין דערָדע און האַבריגא

.ַראַכאַלאַדאַכט בַײ גוואַרימטער שלאַבא

דןִנדערע ייַ סך אַ ווי א—שולעוויטש 

1נישער בירגערקריגַדן אין שּפאִדי יי

רגעסןַווערן נישט פֿא
רק)ָיא– שעכטער (ניו2רחל–פֿון ׂשרה

 אין דער2 די וויילער—ריז. ַּפא

3לןַבן אין די וואָריז האַט ּפאָשטא

פֿון זונטיק, דעם 18טן מערץ,

,4לרונדעַאין דער לעצטער ווא

רַליסט פֿאַציאָ סאַ א5דערוויילט

ריז, צום ערשטןַר פֿון ּפאָמעיא

ר.ָל אין איבער הונדערט יאָמא

6ליסטישער זיגַציאָדער סא

ַכט ווי אַטראַווערט בא

רןַּפ פֿאַרקער קלאַשטא

טיוון ּפרעזידענט פֿוןַנסערוואָקא

ק, וועלכערַק שיראַנד, זשאַלא

ר געוועןָער ּכמעט 20 יאִאיז פֿרי

ריז.ַר פֿון ּפאָמעיא

לטן,ַרן האָטאַבסערוואָ סך א

 פֿון זיג7סיבה–ז די הויּפטַא

–נַליסטישן קאַציאָפֿונעם סא

ע,ָנאַנד דעלאַט, בערטראַדידא

נקרַײךַפֿרא
—ליסט ַציאָסא

 פֿון1רָמעיא
ריזַּפא

ן מיטָרטיקל הייבט זיך אַדער א
ניזירונג פֿון די אינטער-ַרגאָדער א

כןָדעס נאַלע בריגאַנאָציאַנא
נישןַך פֿונעם שּפאָאויסברא

בירגערקריג אין 1936, און
שרַײבונגַ באַענדיקט זיך מיט א

ס מעָ ווא3 געדענקשטייןַפֿון א
ט אויפֿגעשטעלט מיט די נעמעןָהא

לענע איןַדישע געפֿאִפֿון די יי
ָסגמענט וואַ. דער פֿרא4כטַשלא

ַבן אויסגעקליבן איז אָמיר הא
5נונג פֿון יחיאלָדערמא

 געוועזענערַשולעוויטש, א

דעס.ַקעמפֿער אין די בריגא

י

ַזפֿט, אָט געהאָ הא—אין יענער צַײט 

טייליקונג אין דער מלחמהַדורך זַײן בא

 וועט ער העלפֿןָנקאַקעגן פֿרא

 די געפֿערלעכע6צעשמעטערן

ר איןָ נישט נא7שיסטישע ּכוחותַפֿא

נד.ַר אויך אין דַײטשלאָניע, נאַשּפא

בערָט אָולעוויטשעס משּפחה הא

ַס אָר וואַנען פֿאַרשטאַנישט פֿא

 גערער חסידישערַדישער בחור פֿון אִיי

ַ, וועמענס זיידע איז געווען א8משּפחה

ַן אָנטאָר אָל גאָ, זא9צקער חסידָקא

גן אויפֿןָ און זיך גיין שלא10מונדיר

נט. אין מַײ 1939 שרַײבטָפֿרא

שולעוויטשעס ברודער : „איז דען

ַר פֿא11ּכדאי זיך מקריבֿ צו זַײן

ָטניע ?“ שולעוויטש האַשּפא

צוריקגעשריבן : „ס'ווּונדערט מיר,

ןַט אָס האָ מענטש ווי דו, וואַס אָווא

רשטיין. מעַס נישט פֿאָל דאָל, זאַאידעא

רף איצט קעמפֿן קעגן אונדזערַדא

ָבשיסטן. כ'האַ די פֿא— 12גרעסטן ׂשונא

לד פֿילן אויףַז איר וועט באַמורא, א

אַײערע ּפלייצעס די שרעקלעכע

עס'.“– פֿון די 'עס13חיהשע נעגל

בן דיָ שּפעטער הא14מיט פֿיר חדשים

רדירט ּפוילן.ַמבאָציס באַנא

דעם 23סטן מערץ 2001, ז. 18

ש

uuuuuי. שולעוויטש 

 חבֿר אין דיַמיט א

לעַנאָציאַאינטערנא

דעסַבריגא

ןַבערטרא

ע, דערָנאַדעלא

ריזערַנַײער ּפא

tttttמַײסטער –בירגער

ַא

1. maire (terme américain)/mayor
(American term)  גט מעןָדיש זאִאויף יי

מַײסטער–אויך בירגער  2. électeurs/voters
3. élections 4. tour (élection)/round
(of elections) 5. ont élu/elected
6. victoire/victory 7. ... sibe raison
principale/main reason

1. guerre civile espagnole/Spanish
Civil War 2. sore rokhl 3. plaque
commémorative/commemorative
stone 4. bataille/battle 5. yekhiel
6.␣ briser/crush 7. koykhes forces
8.␣ … khsidisher mishpokhe
disciples du rabbin de Guer/
followers of the rabbi of Ger
9.␣ … khosid disciple du rabbin de
Kotsk/follower of the rabbi of
Kotsk 10.␣ uniforme/military
uniform 11. … makriv … se
sacrifier/sacrifies oneself 12. soyne
ennemi/ennemy 13. khayishe …
griffes barbares/savage claws
14.␣ khadoshim mois/months (sing.
khoydesh חודש).
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נטַקאַנצויזן זענען באַי פֿרא
–ן“ָסאַמיט זייערע „קרוא

בער די ערשטעָבייגעלעך, א
כטַנען זענען געמאָסאַקרוא
 אין עסטרַײך,1רן דווקאָגעווא

נקרַײך. געשען איזַנישט אין פֿרא
ר 1683. דיָס אינעם יאָדא
ַטבן געהאָנישע טערקן האַמאָטאָא

רןָ, און ס'איז געווא3 ווין2לןַפֿאַבא
נד. איןַ גרויסער הונגער אין לאַא

 58 טעג זענען4משך פֿון
רבןָטויזנטער עסטרַײכער געשטא

בןָר הונגער. די בעקערס האַפֿא
כט צוַג און נאָרבעט טאַגעא
ט מיט ברויט.ָ די שטא5רגןָזאַבא

,6ווען דער עסטרַײכישער צד
נדערעַליציע מיט אַאָ קאַדורך א

ּפטַט צום סוף צעקלאָלענדער, הא
ט די עסטרַײכישעָדי טערקן, הא

 די7לוינעןַלט באָקייסערינע געווא
ָטר זייער הילף. זי האַבעקערס פֿא
 דערלויבעניש צוַזיי געגעבן א

ָלס זאָ געבעקס וואַפֿן אַשא
רעּפרעזענטירן דעם עסטרַײכישן

 איבער די טערקן. די8נצחון

ַבן אָבייגעלעך הא–ן“ָסאַ„קרוא

ליטישע געשיכטעָּפא

ַכט אַבן אויסגעטראָבעקערס הא
רעםָ אין דער פֿא9בולקע–ּפוטער
 דער— 10לבער לבֿנהַ האַפֿון א

ַס געפֿינט זיך אויף אָל, וואָסימבא
ט מעןָן. גערופֿן האָטערקישער פֿא

בןָ. ווען די ווינער האקיּפפֿלַ עס א
ָטלבע לבֿנות“, האַגעגעסן די „הא

ליזירטָעס בַײ זיי סימבא
רשלינגען“ דיַעסטרַײכס „פֿא

רמיי.ַקירנדיקע טערקישע אַטאַא
ַרן אָ איז גלַײך געוואקיּפפֿלס ָדא
ליבט געבעקס סַײ בַײ דיַבא

, סַײ בַײ די ּפויערים.11הויפֿלַײט
ריזַרַײן אין ּפאַ איז אקיּפפֿלס ָדא

נעט. אירַנטואַרי אַדורך מא
מוטער, די עסטרַײכישע

ָט, האַ טערעזאַריאַקייסערינע מא
רןַכטער פֿאָכט די טאַחתונה געמא

 פֿונעם12ריקן בכורָיא–15
דער13 נצייזישן קעניג. לּכבֿודַפֿרא

נַײער עסטרַײכישער ּפרינצעסין,
נצייזישע בעקערסַבן די פֿראָהא
ָס, וואקיּפפֿלס ָקן דאַנגעהויבן באָא

—ן“ ָסאַנגערופֿן „קרואָבן אָזיי הא
ַררט פֿאָנצייזישע וואַס פֿראָדא

לבע לבֿנה“. שּפעטער איזַ„הא
רןָרימט געוואַן“ באָסאַדער „קרוא

ַנצער וועלט ווי אַאיבער דער גא
געבעקס.–נצייזיש פֿרישטיקַפֿרא

ּפריל 2001, ז. 20ַ דעם 20סטן א

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַ, איך וויל אָיא
מען : ...........................................ָנא
דרעס : .....................................................................................ַא

.....................................................................................................
ּפרַײזן :–נעמענטָבאַא

ַרלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ : איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט :
רַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ : איין יא2סטָּפא–ים

רַלאָ 97 דא—ר ָ : איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער :–רטעַקא–קרעדיט
טע :ַדא–4נגַאויסגא

דרעס :ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס : ַא–5סטָבליצּפא
1.␣ Etats-Unis/United States 2.␣ poste maritime/surface mail 3.␣ poste aérienne/
airmail 4.␣ expiration 5.␣ courrier électronique/E-mail.

סָס, וואָאַאיז געווען דער כא

ט געהערשט אין דערָהא

רטיי. […]ַטיווער ּפאַנסערוואָקא

וין אין דער ערשטער

ךָ וואַלרונדע, מיט אַווא

ט דערָער, האִפֿרי

טַנדידאַטיווער קאַנסערוואָקא

צענטָקומען 31.4 ּפראַבא

. אין דער לעצטער8שטימען

ַבער אָט אָרונדע הא

ליציעַאָראייניקטע לינקע קאַפֿא

9געווּונען 89 פֿון די 163 ערטער

.10טַטראָאין דעם שטא

 זיג11פֿילו דער מעסיקער

ליסטישןַציאָפֿון סא

 גרויסעַט וועט זַײן אַנדידאַקא

ליסטישןַציאָרן סאַהילף פֿא

נעלָמיניסטער ליא–ּפרעמיער

סּפען, וועלכער וועטָזשא

קן אין דיַנדידירן קעגן שיראַקא

לן דעםַווא–ּפרעזידענט

ר. […]ָקומענדיקן יא

דעם 23סטן מערץ 2001, ז. 3

1. ␣ dafke en fait/in fact 2.␣ attaqué/
attacked 3.␣ Vienne/Vienna
4. ␣ … meshekh… pendant/for
5.␣ approvisionner/supply 6.␣ tsad
côté, camp/side (plur. צדדיםtsdodim)
7.␣ récompenser/reward 8.␣ nitsokhn
victoire/victory 9. ␣ petit pain au
beurre/butter roll 10.␣ …levone demi-
lune/half moon 11. ␣ courtisans/
courtiers 12.␣ pkhor fils aîné (le Dau-
phin)/eldest son 13.␣ lekoved en
l'honneur de/in honor of.

ש

ַא

8. voix/votes 9. sièges/seats
10.␣ conseil municipal/city council
11.␣ modéré/moderate.

ד
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 איזטורַליטערא–חורבןגריף ַער בא
וווּוסט. זַײןַר באָג גאָהַײנט צו טא

 פֿון2יוצא–רשּפרייטקייט איז דער ּפועלַפֿא
ציעס וועגן דערַ ריי ּפובליקאַא

רום דערַפֿונג אַרישער שאַליטערא
דישן חורבןִרונג פֿון ייַרישער דערפֿאָהיסטא

–אין דער צַײט פֿון דער צווייטער וועלט
4 פֿון ס'רוב3ֿמלחמה. דער אויפֿמערק

רשערס און אויך לייענערסָפֿא–טורַליטערא
 מערסטנס אויף טעקסטן5ווענדט זיך

ס זייערעָ 1945, וואךָנאגעשריבענע 
נט.ַלאַרישן טאַ ליטעראַווַײזן אַמחברים בא

רנעמען זיךַ פֿא6ריקער ווידערָדי היסטא
דערָגעבליבענע א– פֿון לעבן7מיט זכרונות

—רן ָנגעווייטיקטע יאָגביכער פֿון די אָטא
–נדער ברייטער צווַײג פֿונעם חורבןַן אַא

ן שריפֿטןַראַר עס איז אויך פֿאָנער. נאַזשא
נגעשריבן אי בעת דעםָט אָס מע האָווא

רישערַ בפֿירוש ליטעראַחורבן אי אין א
8ּפגעהיטעָ סך אַרעם, און צווישן זיי אָפֿא

פֿט זַײנעןָגערן. אַס און לאָלידער פֿון געטא

: 1ַלרגעסענער קוואַפֿא–רגןָרבאַ פֿאַא

ָדזשער געטאָלידער פֿון לא
,ןירט םירמ טקישעגוצ טָאה לקיטרַא ןקיזָאד םעד

ןגעוו טעבַרא–ָראטָקאד ריא טציא טבַײרש ָסאוו

ָסאטעג ןיא ןבירשעג ָטאה עמ ָסאוו רעדיל יד

רעטייווצ רעד ןֿופ טַײצ רעד ןיא ןרעַגאל ןוא

.המחלמ–טלעוו
ס איז געבליבן פֿוןָס איינציקע וואָזיי דא

ָר איז נישט נא9מענטשן, וועמענס ּכוונה
 בילד פֿון דיַּפצוהיטן אָגעווען א

ַרר מער פֿאָרישע געשעענישן נאָהיסטא
לץ אויסצודריקן ּפערזענלעכעַא

און אינעווייניקסטע10 כטונגעןַטראַבא
רבינדונג מיט דערַ אין פֿא11 איבערלעבונגען

ט אויף זייָס די געשיכטע האָגעדיע וואַטרא
נטּפלעקט זיך דערַ אָרפֿן. דאָרויפֿגעוואַא

לַ קוואַזעלכע טעקסטן ווי אַטַײט פֿון אַבא
אוןציע וועגן דעם פֿיזישן ַרמאָפֿון אינפֿא

ָדישן לעבן בעתן חורבן. טאִגַײסטיקן יי
לַזיקן קוואָט מען דעם דאָס זשע האָר וואַפֿא

זַ א13 ? דער ּתירוץ12רקוקטַביז איצטער פֿא
רןָּפגעפֿונען געוואָקיין סך איז נישט א
.14צַײגט נישט איבער

לטַרכיוון פֿאַער עס זוכט אין די א
לן. מירַטעריאַ ים מיט מאַרַײן אין אַא
ּפן פֿון ים,ָ טראַר אָנען נאָ דערמאָווילן דא

רן אין דיָס איז צונויפֿגעקליבן געוואָווא
 אין יׂשראל און אין15רכיוון פֿון יד ושםַא
רשע,ַרישן אינסטיטוט פֿון וואָדישן היסטאִיי

סּפעקטן פֿונעםַּפ אָס שּפיגלט אָאון ווא
. דיָדזשער געטאָטעגלעכן לעבן אין לא–ָגטא

 לויט16כטןַטראַלידער קען מען בא
ך,ַקריטעריעס ווי צום בַײשּפיל שּפרא

רישעַטיוון און ליטעראָטישע מאַטעמא
דזשער לידערָקייט פֿון מחבר. די לאִפֿעי

רן מערסטנס אויףָזַײנען געשריבן געווא
בער אויך אויף דַײטשָדיש און ּפויליש, אִיי

ש. זיי רעּפרעזענטירןִאון העברעי
 פֿון דער17לוסןָגלַײכצַײטיק די צוויי ּפא

פֿט איןַדישער געזעלשאִלטיקער ייָדעמא
 מיט18נעלע סבֿיבֿהָדיציאַּפוילן : די טרא

סימילירטעַלשון און די מער א–מעַמא
טעגלעכער–גָ טאַר אַסבֿיבֿה מיט ּפויליש פֿא

 קענען19ך. לידער אין ביידע לשונותַשּפרא
 פֿונעם20 בילד פֿון דער השּפעהַגעבן א

21אויף דעם אופֿן קולטורעלן הינטערגרונט

די  בַײ22די ווירקלעכקייט  נעמעןַבא
נט זַײנען דיַרן. זייער אינטערעסאָאויטא

ס ווערן געשעּפט פֿון דערָגריפֿן וואַבא
ָסאון ווא קולטורדישער ִיי23 בשוּתפֿותדיקער

לעקטיווןָרעם פֿון קאָ פֿאַ א24דריקן אויס
ווַײזןַפֿטסטן באָווּוסטזַײן. צום אַדישן באִיי

טיוון ווי הונגער, נויט, קרענק,ָזיך מא
רבעט און טויט. דיַשווערע א

 עקזיסטענציעלע25דרינגענדיקסטע
רשטייט זיך, דיַבלעמען זַײנען, פֿאָּפרא

בער ּכמעטָהויּפטטעמעס. זיי ווערן א
–רבונדן מיט עטישַשטענדיק פֿא

, גלויבן26נקען ווי יושרַפֿישע געדאָסאָפֿילא
ַןלע פֿון יׂשראל ווי אָט, די ראָאין גא

לק און דער זין פֿון זַײנעָאויסדערוויילט פֿא
 זַײנען די28לנדיקַ. אויפֿפֿא27יסורים
סָּפטימיזם וואָליקע שּפורן פֿון אָפֿילצא

רמעןָריסטישע פֿאָדריקן זיך אויס אין הומא
דיעס.ָראַאון ּפא

 (ליבע)ליד צום ברויט :ַ צום בַײשּפיל אָדא

ברויט
גן,ָווא29  רמעלטןַפֿון פֿא

ּפ,ָראַז דו ווינקסט אַא
30שווינדלט אין די אויגן

ּפ.ָרליר דעם קאַאון כ'פֿא
,31ר דַײן ריחָשּפיר איך נא

,32דַײן ווּונדער צויבער רייץ
,34גלטָ איך גענא33ּפלַצא

.35קנקרייץַרצן האַאויף שווא
ן, 1942,ַבער גוטמא–[מאיר

]ברויטפֿע פֿון ָדי ערשטע סטרא

ד

וו
qqqqqס שערָ דא–

ט פֿון דערַבלא

העפֿט מיט

לדבערגסָ. גאַא

לידער פֿון

ָדזשער געטאָלא

1. une source cachée et oubliée/a forgotten and hidden source 2.␣ poyel yoytse
résultat/result 3.␣ attention 4.␣ srov majorité/majority 5.␣ se dirige/has focused
on 6.␣ ici␣ : en revanche/here␣ : on the other hand 7.␣ zikhroynes mémoires/
memories 8.␣ préservés/preserved 9.␣ … kavone dont l'intention/whose inten-
tion 10.␣ réflexions/reflections 11.␣ expériences intimes/inner experiences
12.␣ ignoré, négligé/overlooked 13.␣ terets ici␣ : explication/here␣ : explanation
14.␣ ne convainct pas/is not convincing 15.␣ yad vashem 16.␣ aborder/examine
17.␣ pôles 18.␣ svive  milieu 19.␣ leshoynes כןַשּפרא  20.␣ hashpoe influence
21. ␣ oyfn façon/way 22. ␣ concevoir la réalité/conceive the reality
23.␣ beshutfesdiker partagé/shared 24.␣ qui expriment/which express 25.␣ les
plus urgents/the most urgent 26.␣ yoysher justice 27.␣ yesurim souffrances/
suffering 28.␣ frappant/striking 29.␣ couvert de farine/flour-covered 30.␣ la vue
se trouble/I grow dizzy 31.␣ reyekh arôme, odeur/scent 32.␣ charme, attrait,
séduction/charm, attraction 33.␣ je m'agite/I quiver 34.␣ cloué/nailed to 35.␣ croix
gammée/twisted cross (Swastika)
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מען מיטַלעבן…), צוזא–מפֿן, קולטורַקא

–נטןַריכטן פֿון עטלעכע אימיגראַבא

 וועגן דערנַײעסנדן, ווי אויך די ַרבאַפֿא

ציעס אוןַרטאָ, די דעּפאָדזשער געטאָלא

 איזבוך–דזשער יזּכורָלא.  27די קרבנות

מעַ און אויך דער סא—דער ערשטער 

רויס דיַגט אָס זאָ ווא—לעצטער 

טעווען דיַך ראָז מע קען נאַפֿענונג אָהא

ַך אָּפע און אויפֿבויען נאָדן אין אייראִיי

דזש.ָדיש לעבן אין לאִ ייַל אָמא

דיש, איזִגעשריבן אויף ענגליש און יי

זונדערןַ באַקומענט פֿון אָ דאַעס א

מענט אין דער געשיכטע. אין 1974ָמא

ט דיָליע) האַאין מעלבורן (אויסטרא

פֿטַנשאַנדסמאַדזשער לאָלא

ַדזש : אָדיש לאִיירויסגעגעבן איר ַא

28נגַל איז דער צוגאָס מאָ. דאבוך–יזּכור

ס ערשטעָרטן ווּו דאָנדערש. דאַר אָגא

 צו דער29ן אויפֿרוףַבוך איז א–יזּכור

טָ קוק אין דער צוקונפֿט, האַוועלט, א

 מער אינערלעכן בליקַס צווייטע אָדא

 דער30נצן געווענדט צוַאון איז אין גא

ָרף דאַנגענהייט. (מע דאַרגאַפֿא

ט זייערָליע האַז אויסטראַנען אָדערמא

 גרויסע קהילה פֿון לעבן געבליבענע).ַא

 איז אויך געשריבן אויףדזשָדיש לאִיי

רטיקלען אויףַ טייל אַדיש, מיט אִיי

ש.ִענגליש און אויף העברעי

טָ, הא31ווַײטער, אין 1976 אין ירושלים

ּפנקסמען ּפובליקירט אין דער סעריע 

נד געווידמעטַ, דעם בא32הקהילות

 ביסלַש, מיט אִדזש, אויף העברעיָלא

—דעַקאַן אַס איז אָזוי ווי דאַדיש… אִיי

, ּפובליקירט פֿון33בעַמישע אויסגא

ש,ִ און דערצו אויף העברעי34יד ושם

ריקער מערָר די היסטאַט עס פֿאָהא

נדערע.ַריטעט ווי די צוויי אָאויטא

ז הַײנט צוַב לעצטנס געהערט אָאיך הא

נירן די לעצטעַרק ּפלאָיא–ג אין ניוָטא

דזשערָמיטגלידער פֿון דער לא

ך אייןָרויסצוגעבן נאַפֿט אַנשאַנדסמאַלא

דזש…ָבוך געווידמעט לא–יזּכור

לּפערןַניקי הא

[סוף פֿון זַײט 5]

27. ␣ korbones victimes/victims
28.␣ approche/approach 29.␣ appel/
appeal 30.␣ tourné vers/turned toward
31. ␣ yerusholaim Jérusalem
32.␣ pinkas hakehilot Chronique des
communautés (série consacrée aux
communautés disparues dans la
Shoah)/Chronicle of communities
(series devoted to the Jewish
communities destroyed in the Shoah)
33.␣ publication 34.␣ yad vashem Mé-
morial de la Shoah (Jérusalem)/
Holocaust Memorial (Jerusalem).

פֿענונגען אויףָיר געפֿינען אויך הא
צוקונפֿט און גלויבן אין גערעכטיקייט.

ןֿופ ןוז יד — רעטנוא טייג טולב ןיא
ֿברעמ

 אויף מיזרח36רעגנבויגנס ּכישופֿן
ליעס פַֿײער.ַּפ כוואָס'שווימען א

און די ביימער אַײנגעהילט אין
37לדענע עטרותָגא

..38שעּפטשען ּתפֿילות בלחש
כט וועטַך דער נאָ נא—פֿענונג ָמיט הא

די זון שַײנען…
[י. בריקס]

ס פֿעלט אויך נישט דער קריטישער
ליין און אויף דערַקוק אויף זיך א

אייגענער קהילה. נישט זעלטן ווענדט זיך
39די קריטיק קעגן דעם ווערן אויס מענטש

לישע ווערטן.ַראָגן זיך פֿון מאָּפזאָאון א
–נישָרפֿסטן איז זי אין איראַצום שא

סטישעַרקאַר סאָדער גאָטירישע אַסא
דישעִ קעגן די יי40טעקסטן מיט טענות

,ָדזשער געטאָ“ פֿון לא41„הויכע שישקעס
. מיר42שָווסקי בראָחיים רומקא–מיט מרדכי

רביטערטקייטַגעפֿינען אין די לידער אי פֿא
.43אי דעם רוף צו נקמה

ט און ווייסט נישטַאיר זַײט איצטער זא
פֿון קיין נויט

ט אַײערע נשמותָווַײל איר הא
רקויפֿט.ַפֿא
[…] און ס'וועט קומען די צַײט,

—וועלן מיר זַײן גרייט 
פֿטעַן : „איר עקלהאָ געשריי טאַאון א

 !44בריאות
ר אַײך :ַבן מיר פֿאָאיין אויסוועג הא

 !“45גרויסע ּתליות
ן, 1943]ַ[דוד זיסמא

לט שויןָ סך לידער זענען פֿון דעמא
ן אויךַראַנטע שרַײבער. פֿאַקאַבא

טָנט האַלאַמחברים וועמענס טא
–ָאויפֿגעבליט דווקא אין די שווערע געטא

ַדינגונגען, למשל ירחמיאל בריקס, אַבא
טןָרויסגעטראַס איז אָעט וואָיונגער ּפא

מ

36.␣ kishefn font de la magie/do their
magic 37.␣ atores bordures ornemen-
tales du châle de prières/ornamental
collar of the prayer shawl 38.␣ …tfiles
belakhesh murmurent des prières
tout bas/they whisper silent prayers
39.␣ contre la déshumanisation/against
the loss of humanity 40.␣ taynes re-
proches/reproaches 41.␣ iron. notables/
bigshots 42. ␣ berosh en tête/at the
head 43.␣ nekome vengeance/revenge
44.␣ …bries créatures répugnantes/
loathsome creatures 45.␣ tlies poten-
ces/gallows 46.␣ louanges/hymns of
praise 47. ␣ shefe abondance/
abundance 48.␣ nitsoytses étincelles/
sparks (sing. nitsets).

ע

ַא

ל אין 1940 מיטָמינדעסטנס דרַײ מא
פֿונגען אויף געהיימעַאייגענע שא

מענטרעפֿן. געווען אויךַרישע צוזאַליטערא
סן צוָנטשלאַבן זיך אָס האָשרַײבער ווא

ווסקי. ּכדי צוָר ּפרעזעס רומקאַרבעטן פֿאַא
–בלַײבן לעבן פֿלעגן זיי שרַײבן לויב

–ָפֿיציעלע געטאָ צו אים. די א46הימנען
סעּפטעמבער 1941)–רויס מערץַצַײטונג (א

עט פֿוןָן אייגענעם ּפאַט אַט זיך געהאָהא
דזשערָ לאַן, אַרט : לייב בערמאָדעם סא
ר דער מלחמהַווּוסט פֿאַליסט, באַזשורנא

לי“.ַף קאַמען „גראָאונטערן ּפעננא

—רבעט ַדי געזונטע גיט ער א
רוף,ַיעדערן לויט זַײן בא

 מילך און ּפוטער—נקע ַאון די קרא
אויסצוהיילן זייער גוף…

גמענט פֿוןַן, 17.4.41 ; פֿראַ[ל. בערמא

]נקעַר די קראַ פֿא—דער ּפרעזעס 

מעס אוןַלט, מאַבן יונג און אָגעשריבן הא
רבעטער. די ברייטעַעטן און אָקינדער, ּפא

 פֿון גַײסטיק לעבן47 שפֿעַווַײזט אַמע באַגא
פֿון וועלכן ס'זַײנען געבליבן בלויז

י צו ּפרּוווןַ. עס איז ּכדא48ניצוצות
 שּפורן מיט זייערעָא–רשטיין דיַפֿא

ר דעם איז : זייַדינג פֿאַאייגנקייטן. איין בא
ָ. זַײנען  זיי דא—ּפגעפֿינען. ווַײל זַײן ָא

מרים טרין

pppppס פֿוןַ גאַ א

ָדזשער געטאָלא

ר 1940ָאין יא
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3שּכנזַ פֿון א2אוצר–רָלקלאָינעם פֿא

 די—רנעמט דער חדר ַפֿא

5נגלעך, דער מלמדִיי– חדר4שטיפֿערישע

ָס, ווא7, די רביצין6נטשיקַמיט זַײן קא

נץַ גאַ א— אין קיך  8רעט זיךָּפא

ס גענוי איזָר וואָרט. נאָזונדער אַבא

ן אינסטיטוציע, וויַר אַס געווען פֿאָדא

ט מעןָס האָנירט, וואָט זי פֿונקציאָהא

רטן געלערנט ?ָדא

שִ פֿון העברעי—רט חדר ָס וואָא

 געפֿינט מען אין די—„צימער“ 

 זינט דעם 16טן9לטע ספֿריםַא

רהונדערט. אין שטעטל איז דער חדרָיא

קע אין איין צימער בַײםַגעווען טא

נגען,ַמלמד. אין חדר זַײנען געגא

נגלעך. מיידלעךִרשטייט זיך, בלויז ייַפֿא

דער אין דער היים,ָבן געלערנט אָהא

– סּפעציעלן מיידלַל אין אָ מאַדער אָא

בן זיך געלערנט לייענעןָחדר. זיי הא

לָ מאַדיש און אִ, שרַײבן יי10אין סידור

ך.ַנדשּפראַ ביסל אויך די לאַא

נגעהויבן צו גייןָט מען אָין חדר הא

טָ. דעם מלמד הא11ָר4 יא—צו 3

טָ און יעדעס קינד הא12מען גערופֿן רבי

. קיין13געלט–לן רביָצאַרפֿט באַגעדא

ט דערָרן לערנען האַנדער געלט פֿאַא

בןָס האָגן. קינדער וואָמלמד ניט געקרא

געלט–לן קיין רביָצאַניט געקענט בא

.14ּתורה–נגען אין ּתלמודַזענען געגא

זוי :ַ איז געווען א15הלימוד–דער סדר

ט געלערנט מיט דיָדער מלמד הא

17ף“ַך „טראָ, דערנא16בית–לףַקינדער א

ס מיינט לייענען די ווערטער), אוןָ(דא

צן,ַך „סידור“ (לייענען זאָדערנא

ט געקענט לייענען,ָז מע האַוונען). אַדא

ר לערנעןַאיז שוין געווען צַײט פֿא

ך מיטָליין, דערנאַ, צו ערשט א18חומש

.19רש''י

ט מען אין חומש מיטןָנגעהויבן הא

ך ביזָס נאָ (און דא20ספֿר „ויקרא“

ס מעןָר וואַ, פֿא21הַײנט). די סיבה

נגעהויבן מיט ספֿרָט נישט אָהא

לט געוועןָס וואָ (ווא22בראשית

ז וירקא רעדט פֿוןַגישער), איז אָלא

–כטונגען וועגן וועלטַן טראָ, א23דינים

... אינעם25''ווַ אא24הרע–פֿונג, יצרַשאַבא

נגעהויבןָט מען אָהעכערן חדר הא

לערנען די גרינגערע טיילן פֿון משנה

ך העכערע חדריםָ. אין די נא26און גמרא

סָ, און דא27ט מען געלערנט ּתוספֿותָהא

ט שוין געּפרּוווט לערנעןָנגל האִיי

ט געהייסןָס האָ, ווא28ר זיך“ַ„גמרא פֿא

„לייענען“. שּפעטער איז עס

 און29מדרש–נגען אין ביתַאיבערגעגא

.30ל אויך אין ישיבֿהָטייל מא

רןָר איז צעטיילט געוואָער שוליא

בן זיךָס האָ, ווא31אין צוויי זמנים

זויַ א— 33 און סוּכות32נגעהויבן ּפסחָא

ט צווייַבן די קינדער געהאָרום האַא

ס לערנעןָציעס . דאַקאַר וואָ יאַל אָמא

ג, פֿון פֿריָנצן טאַ גאַט געדויערט אָהא

גָך מיטאָחוץ פֿרַײטיק נאַביז שּפעט, א

1.␣ kheyder école religieuse élémentaire/religious elementary school (plur. khadorim) 2.␣ oytser trésor/treasure 3.␣ ashkenaz ici␣ : les
Juifs ashkénazes/here␣ : Ashkenazic Jewry 4.␣ espiègles/mischievous 5.␣ melamed maître d’école religieuse/teacher in religious school 6.␣ mar-
tinet/small whip (cat o'nine tails) 7.␣ rebetsn ici␣ : la femme du maître/here : teacher's wife 8.␣ s'affaire/busies herself 9.␣ sforim livres
religieux/religious books␣ (sing. seyfer) 10.␣ sider livre de prières/prayer book 11. à l'âge de …/at the age of … 12.␣ rebe 13. rebe-…frais
de scolarité/tuition fee 14.␣ talmud-toyre école religieuse financée par la communauté/community-supported religious school 15.␣ seyder-
halimed programme d’études/program of studies 16.␣ alef-beys alphabet 17.␣ litt. syllabe/lit. syllable 18.␣ khumesh Pentateuque/Pentateuch
19.␣ rashi ici␣ : le commentaire au Pentateuque rédigé par Rashi (Rabbi Shlomo Yitskhaki, 1040-1105)/here␣ : the commentary on the
Pentateuch by Rashi (Rabbi Shlomo Yitskhaki, 1040-1105) 20.␣ seyfer vayikro le livre de Lévitique/the Book of Leviticus 21.␣ sibe
raison/reason 22.␣ seyfer breyshis le livre de la Genèse/the Book of Genesis 23.␣ dinim lois/laws 24.␣ yeytser-hore mauvais penchant/
evil impulse 25.␣ זוי ווַײטערַאון א  26.␣ mishne… gemore Mishna… Guemara/Gemara 27.␣ toysefes Tosafoth, commentaire du Talmud rédigé
entre le XIIe au XIVe s./Tosafoth, commentary on the Talmud written between 12th and 14th C.  28.␣  .29  רבי ַן אָלערנען א besmedresh
maison d’études/study house 30.␣ yeshive école supérieure talmudique /institution of higher Talmudic learning 31.␣ zmanim semestres/
terms 32.␣ peysekh Pesakh/Passover 33.␣ sukes Soucoth/Sukkoth 34.␣ minheg coutume/custom 35.␣ ␣ matbeye pièce de monnaie/coin
36.␣ malekh ange/angel 37.␣ besht Rabbi Israel Baal Shem Tov (1700-1760), fondateur du hassidisme/founder of Hasidism 38.␣ bokhervayz
quand il était jeune homme/as a young man 39.␣ loshn-koydesh litt. langue sacrée, hébreu/lit. the sacred tongue,  Hebrew 40.␣ kheyder-
mesukn école religieuse modernisée/modernised religious school 41.␣ …limudim matières laïques/secular subjects (sing. limed).

...1ל אין חדרָ מאַא
א

א

נהייבןָ, בַײם א34 מנהגַאון שבת. א

רפֿןַּפצּווואָראַלערנען, איז געווען א

 צוקערלַ צי א35 מטבעַבית א–לףַאויפֿן א

ַז אַל גלייבן, אָרן קינד, עס זאַפֿא

רפֿן.ָּפגעוואָראַט עס אים אָ הא36מלאך

–נדערער „העלד“ אין דער חדרַן אַא

ַדיציע איז געווען דעם מלמדס אַטרא

ט אים גערופֿןָס מען האָהעלפֿער, וואַבא

לפֿן דעםָט געהאָ„בעלפֿער“. ער הא

נגלעך, העלפֿןִמלמד אין לערנען די יי

היים (מעןַּפפֿירן זיי אָן זיך, אָנטאָזיי א

ַז, א37דערציילט וועגן דעם בעש''ט

 בעלפֿער,ַ איז ער געווען א38בחורווַײז

היים דיַּפפֿירן אָז ער פֿלעגט אַאון א

נג).ַקינדער מיט געזא

ט מען אויךָנעל האָדיציאַרא

 ביסל אויףַגעלערנט שרַײבן א

ַ און אויך א39קודש–דיש און לשוןִיי

נהייב 20סטןָביסל רעכענען. א

ט מען געגרינדט איןָרהונדערט האָיא

–נד און ּפוילן דעם „חדרַרוסלא

רמירטָט רעפֿאָ, ווּו מע הא40מתוקן“

שעִס לערנען, געלערנט די העברעיָדא

.41טיק און וועלטלעכע לימודיםַמאַגרא

ָא

ד
ט

ד

ppppp: צייכענונג 

לּכסנדר מייזלַא
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ל פֿונעםַּפריל איז אין זאַעם 1טן א

ּפגעשּפילטָצענטער א–מעדעם

 ; פֿיר1סַרן דער אמתער שּפאָגעווא

נצןַ גאַ א3רבלענדטַבן פֿאָ הא2שדימלעך

סער שּפיגלָ דורכן שּפיגל. ווא— 4עולם

ס מיינט מעןָ ווילט איר וויסן ? דא—

 דערציילונג פֿון יצחקַדעם „שּפיגל“, א

ַ, אינסצעניזירט אויף א5שעוויסַבא

 דורך6דערנעם אופֿןָנַײעריש מאַבא

ל. די שדימלעך זענען פֿירַמאָן דאַראָלא

דישעִ יי7 נַײער דורַ א—יונגעלַײט 

ַקינסטלער. דער הויּפטהעלד, א

טָ שדל, דערציילט ווי ער הא8ּתאווהדיק

דישִּפריזנע ייַ רַײך און קאַ א9קטַגעּפא

נגעַרברענגען לאַס פֿלעגט פֿאָווַײבל ווא

ליין בַײם שּפיגל אוןַטעג זיצנדיק א

ווּונדערנדיק די אייגענע שיינקייט.ַבא

רברענגט שעהען אונטערַט פֿאָער הא

קעטעַאיר בעט קוקנדיק אויף אירע נא

 ווי11 מחיהַ. א10לעקטַפֿיס... און זיך בא

כט מיטַנט מאַר הערשל גראָקטיאַדער א

גָדער צונג און מיט די ליּפן. איין טא

1. la bonne blague, la «meilleure»/ a good gag, a neat trick 2.␣ sheydimlekh petits diables/little devils sing.  שדל shedl ; dim. de/of שד

shed  diable/devil (pl. sheydim)3.␣ ont ébloui/dazzled 4.␣ oylem public/audience 5.␣ yitskhok... Isaac Bashevis Singer 6.␣ oyfn manière,
façon/ way, manner 7.␣ dor génération 8.␣ tayvedik concupiscent/lustful 9.␣ attrapé/caught 10.␣ s’est délecté/licked his lips with delight
11.␣ mekhaye un plaisir/a pleasure 12.␣ convaincre/convince 13.␣ créatures␣ malfaisantes/forces of evil 14.␣ balebos patron/boss 15.␣ sotn
Satan 16.␣ diablotins/elves 17.␣ petits démons/minor demons 18.␣ diables/devils (sing. טַײוול ) 19.␣ … sof une fin terrible/a bad end 20.␣ charme
aguicheur/seductive charm 21. hésitation 22. rukhes esprits malins/evil spirits 23. rusés/sly 24. penemer visages/faces (sing. ponem)
25.␣ dans le cadre de/in the framework of  26. jeux de langage ingénieux/ingenious language effects 27. qui se tissent avec/who are
interwoven with 28. nigunim mélodies 29. a encore connu le succès/was again a hit 30. Le Train de Vie, rue de la Verrerie, 75004 Paris
31.␣ kholemen rêvent de/dream of 32. en tournée/on tour 33. double sens se regarder dans une glace et se délecter/double meaning look
into a miror and delight in.

לב אין הימל פֿוןַ שוואַא
טערַדישן טעאִיי

ס שדל אינעם שּפיגלָווַײזט זיך דאַבא

ס ווַײב צוָ דא12און נעמט זיך צורעדן

רָכט אים אויס נאַזינד... זי לא

 אין זַײנעָראינטערעסירט זיך יאַפֿא

רגעניגנס.ַזיסע רייד וועגן גליק און פֿא

 קוש דעם שּפיגל אוןַצום סוף טוט זי א

רַײן אין די הענט פֿון דיַזוי אַלט אַפֿא

 : דער שד פֿליט מיט איר13גוטע–ניט

.15 דעם ׂשטן14הבית–וועק צו זַײן בעלַא

,16כן איר שוין די שרעטלעךַרטן מאָדא

ַ א18ניםָ, שדים, און טַײוולא17ּפיטוטןַלא

.19וויסטן סוף

ט ּפרעכטיקָגעל האָשע פֿאַא

איבערגעגעבן סַײ דעם

 פֿון איר20רפֿירערישן רייץַפֿא

סָלע סַײ דאָווַײבערשער רא

דישערִ פֿרומער ייַ פֿון א21קווענקלעניש

ר בייזעַט מורא פֿאָס האָכטער וואָטא

... איר איידעלע22רוחות

 פַֿײנערַך איז געווען אַקערּפערשּפרא

 בליקן.23ענטפֿער אויפֿן שדס כיטרע

ר צווישן די ביידע איזָבער נישט נאָא

לייןַס שדל אָנונג. דאַ שּפאַן אַראַפֿא

. זַײן צווייט ּפנים24ט צוויי ּפנימערָהא

סָל. ער איז דאַמאָן דאַראָהייסט לא

אינעווייניקסטע, דערציילערישע קול

רַײן די ּפיעסע איןַפֿון שד און שטעלט א

מיקַג. די דינאָלאָנאָ מאַ פֿון א25איר רעם

רקט זיך דורךַרשטאַפֿון דער שּפיל פֿא

 (אין26כנשּפילןַקונציקע שּפרא

דישע רייד הערטִהינטערגרונד פֿון די יי

נצייזיש, ענגלישַרטן פֿראָ און דאָמען דא

 מיט27רפֿלעכטן זיךַס פֿאָאון רוסיש) ווא

. זַײנעָלעקסי רעמבאַדער מוזיק פֿון א

רנעטַנע און קלאַ אויף ּפיא28ניגונים

רן אין זשעסט אוןָקטיאַריענטירן די אָא

רט.ָווא

לג פֿון דער ּפרעמיערעָכן דערפֿאָא

ט די ּפיעסע ווַײטערָהא

–רעטַבאַ אינעם קא29אויסגענומען

, און מע30ן פֿון לעבן“ַן „באַראָרעסטא

ל אינעםָך דרַײ מאָט זי געוויזן נאָהא

טָס האָצענטער. דא–מעדעם

זם בַײַרויסגערופֿן גרויס ענטוזיאַא

ָסנדערע שטעט וואַגעסט פֿון א

ּפצוברענגען דיָראַ איצטער א31חלומען

פֿןָמיר האָ. לא32לןָסטראַטרוּפע אויף גא

 סך צוקוקערס וועלן זיךַך אָז נאַא

 „שּפיגל“.ָא– אין דעם33קענען שּפיגלען

ד

מ
pppppָלעקסי רעמבאַ א

(רעכטס) און

נט.ַהערשל גרא

ניק ּפריםֵַ : אָטאָפֿא

uuuuuפֿון רעכטס צו 

לינקס : הערשל

ןַראָנט, לאַגרא

שעַל און מאַמאָדא

 :ָטאָגעל. פֿאָפֿא

נניק ּפריםֵַא
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

11

גָ, איז הַײנט צו טא13 300 ק''מ12ן ערךַגרויס א

–ציעס : די מעדעםַניזאַרגאָדי היים פֿון צוויי א

סָרינג (ווא–רבעטערַטעק און דער אָביבליא

לעקציעס דורך דעם–דישִניזירט ייַרגאָא

ך אוןַדישער שּפראִר ייַצענטער פֿא–„מעדעם

ַלקאָקולטור“). אין דעם זעלביקן לא

פֿטַניזירט אויך די געפֿי''ל („געזעלשאַרגאָא

קטיוויטעטןַ ריי אַ א14דיש לימוד“)ִרן ייַפֿא

. דער נַײער15דישער בילדונגִאויפֿן געביט פֿון יי

ל אינעם 9טןַּפטאַל, (26 רי שאַקאָלא

 דורכן16ריז), צוגעטיילטַטטייל פֿון ּפאָשטא

 פֿון18 שיינער בניןַ, איז א17טָטראָריזער שטאַּפא

19נטָ גרונטיקן רעמאַך אָרהונדערט. נא18ָטן יא

ר וועט דערָרף דויערן צוויי יאַס דאָווא

גן 1000 ק''מ,ָרמאַצענטער פֿא–דישִריזער ייַּפא

,20גערַלא– ביכערַלטן אַגענוג גרויס צו הא

ַר אַרט פֿאָלן, און אַזא– און לערן–לייען

ס וועלןָקטיוויטעטן וואַברייטער ריי א

ַרצענטער פֿא–אַײנגעפֿירט ווערן. דער מעדעם

רינג וועלן בלַײבן–רבעטערַדיש און דער אִיי

ל און ווַײטער פֿירןַקאָאינעם הַײנטיקן לא

–קטיוויטעטן. מיט דער מעדעםַזייערע א

ען דיִריבערציַטעק וועט זיך אויך אָביבליא

געפֿי''ל.

י נַײע אינסטיטוציע וועט הייסן דער

צענטער. די גרויסע נַײס–דישִריזער ייַּפא

קע אין דעםַזיקן צענטער ליגט טאָפֿון דעם דא

ַרן „אינסטיטוט פֿאַס ער וויל אַײנפֿירן אָווא

 פֿולשטענדיקערַלימודים“ מיט א–דישִיי

ם אויפֿן געביט פֿוןַגראָּפרא–21אויסבילדונג

ג קען מען זיך איןָדיש. הַײנט צו טאִיי

לָ צאַדיש אין אִנקרַײך לערנען ייַפֿרא

ָרנדערע צענטערס, נאַאוניווערסיטעטן און א

קומען. דיַם קען מען נישט באָקיין דיּפלא

רַכונג פֿונעם אינטערעס פֿאַלדיקע אויפֿוואַגווא

קסנדיקןַ וואַדישער קולטור ברענגט צו אִיי

לערערס,–דישִ אויף נַײע יי22כפֿרעגָנא

רן,ַטעקאָליסטן, איבערזעצערס, ביבליאַזשורנא

רן, זינגערס. דער צוקונפֿטיקערָקטיאַא

רויסצוגעבן דיַ א23אינסטיטוט וועט שטרעבן

ם.ָנערקענטן דיּפלאָן אַסטודענטן א

ערצו וועט דער צענטער ווַײטער פֿירן און

רבעט פֿוןַא–24גַרלאַרגרעסערן די פֿאַפֿא

רָרויסגעבן נישט נאַטעק, אָדער ביבליא

ר אויךָציעס נאַדעמישע ּפובליקאַקאַא

דיש סַײִטור (סַײ אויף ייַליטערא

),25בעסַכיקע אויסגאַצוויישּפרא

כביכער…ָאיבערזעצונגען, קינדערביכער, קא

ס דער עולם וויל. דער צענטער וועטָווא

ַל און אַזא–מּפיוטערָ קאַגן אָרמאַפֿא

ם, ער וועט דורכפֿירןָביכערקרא

 גרעסערַאויסשטעלונגען, וועט איבערגעבן א

26ַטרשטאַווא–נגַר און דעם געזאָרט דעם כאָא

רַטן פֿאַרשטאַרשיידענע וואַפֿן פֿאַאון שא

וודאי וועלןַקסענע. אַקינדער און דערווא

נצערטן,ָטן, קאַרקומען רעפֿעראָפֿא

גרוּפן…–רשטעלונגען, שמועסָטישע פֿאַמאַדרא

פֿעַ קאַך : אַך ? די הויּפטזאָס פֿעלט נאָנו, ווא

ז טייָ גלאַוודאי, ווּו מע קען אויסטרינקען אַא

, לייענען,27דיש מאכלִ ייַרזוכן אַאון פֿא

שמועסן, הערן מוזיק.

ַזרבעטער איז אַלע מיטאַפֿענונג פֿון אָי הא

 היים28ן אמתעַדער צענטער וועט זַײן א

 לעבעדיקערַר אַרט פֿאָן אַדיש, אִר ייַפֿא

דישער קולטור ווי אויך דער טרעפּֿפונקט פֿוןִיי

ך.ַדישער שּפראִבערס פֿון דער ייָלע ליבהאַא

בןָס האָ בריקס, ווא37רב און ירחמיאלַזענפֿאָרא

איבערגעלעבט די מלחמה, און ׂש.ב.

ָטבער האָס איז אומגעקומען, אָיעוויטש, וואַשא

–לךעמע ָלטן זַײן גרויסע ּפאַהאַוויזן צו באַבא

.38לך

ך דער מלחמה ּפרּוווט מען ווידערָא

דזש. עס קומעןָדישע לאִס ייָאויפֿלעבן דא

, דער עיקר39ן ערך 000 50 ּפליטיםַהין אַא

–טןַטעוועט אין ראַבן זיך געראָס האָדן וואִיי

נהייב פֿון די פֿופֿציקערָ. ביזן א40נדַרבאַפֿא

רן, ווען מע בויט אויף די צעשטערטעָיא

דישערִדזש דער גרעסטער ייָרשע, איז לאַווא

רטןָצענטער אין ּפוילן. עס דערעפֿענען זיך דא

ַרויס אַפֿילו אַדישע שולן (מע גיט אִיי

מיר קינדערָלאר קינדער, ַצַײטשריפֿט פֿא

ס נַײע לעבן“ אוןָגן („דאַרלאַ), פֿאלערנען

מינסקיסַ קאַבוך“), און אויך אידא–דישִ„יי

בער, אוןָרן אָטער. אין די פֿופֿציקער יאַטעא

 גרויסערַר 1968, בשעת אָשּפעטער אין יא

ליע אין ּפוילן,ַנטיסע-מיטישער כוואַא

ט.ָדן די שטאִזט די גרויסע מערהייט ייָרלאַפֿא

[סוף פֿון זַײט 2]

[סוף פֿון זַײט 1]

12.␣ …erekh environ/approximately 13.␣ מעטער–טַדראַקווא   mètres carrés/square meters
14.␣ … limed (pl. limudim) enseignement, matière/instruction, subject, studies␣ ; nom yid-
dish de/the Yiddish name of AEDCY (Association pour l'enseignement et la diffusion de la
culture yiddish)␣ 15.␣ instruction 16.␣ alloué/allocated 17.␣ mairie/city council␣ 18.␣ binyen im-
meuble/building 19.␣ rénovation complète/thorough renovation 20.␣ dépôt de livres/book
storage space 21.␣ formation/education, training ␣ 22.␣ demande/demand 23.␣ aura pour but/
will strive 24.␣ édition/publishing 25.␣ publications 26.␣ atelier de chant/song workshop
27.␣ maykhl plat/dish 28.␣ emese véritable/real.␣

נ

ד

ד

ד

יעקט קען מען לייענען מערָוועגן דעם ּפרא

דרעס :ַּפרטים אויף אינטערנעץ אויפֿן א

www.yiddishweb.com

37. ␣ yerakhmiel 38. ␣ lekh-lekho litt.
«Pars␣ !», allusion à Genèse XII, 1 /litt. «Get
thee out␣ !», reference to Genesis XII, 1
39.␣ pleytim réfugiés/refugees (sing. polet)
40.␣ Union soviétique/Soviet Union.


