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רקָיא– אין ניו1רשערסָפֿא–דישִיונגע יי

1. chercheurs/researchers 2. der iker surtout/especially 3. beshutfes en association/jointly 4. YIVO Institut de recherches juives/
YIVO Institute for Jewish Research 5. beys-sholem-aleykhem, tel-aviv centre Sholem-Aleykhem/Sholem-Aleykhem House 6. par-
ticipants 7. limudim études/studies 8. expérimentés/experienced 9. participé/took part 10. rare occasion 11. florissant/flourishing
12. de cette année/this year's 13. rus Ruth Wisse 14. dovid David Roskies 15. Eugene Ornshteyn 16. dovid David Fishman
17. rakhmiel Peltz 18. Avrom Noversztern 19. Sholem Ash (1880-1957) 20. yankev Glatshteyn (1895-1971) 21. introspectivistes/
Introspectivists רןָרק אין די 20ער יאָיא–עטן אין ניוָדישע ּפאִ גרוּפע ייַא  22. développement/development 23. agev d'ailleurs/by the way

רןָניזירט געוואַרגאָר איז אַ ער סעמינא

בשוּתפֿות
3

 דורך דרַײ אינסטיטוציעס :

ָוואִיי
4

רַגישער סעמינאָלאָדישער טעאִ, דער יי

עליכם–שלום–רק) און ביתָיא–(ניו
5

– (ּתל

ר איז געוועןַבֿיבֿ). דער ערשטער סעמינאַא

 נומ' 22),טעם–טעםאין יׂשראל אין 1999 (זע 

רק. דיָיא–און די לעצטע צוויי אין ניו

נטיילנעמערָא
6

– זַײנען אוניווערסיטעט

דישעִרנעמען זיך מיט ייַס פֿאָסטודענטן ווא

לימודים
7

רבעט.ַרשאָ פֿאַס גרייטן צו אָ און ווא

רענעַ טייל זַײנען שוין דערפֿאַא
8

רשערס,ָ פֿא

נגעהויבן זייערעָבן ערשט אָנדערע האַאון א

לעַבן מיר אָבער האָך אַשטודיעס. איין זא

ן אינטערעס אין דערַ א—ט בשוּתפֿות ַגעהא

דישער קולטור.ִיי

כןָט געדויערט דרַײ וואָר האַער סעמינא

טייליקטַבן זיך אין אים באָאון עס הא
9

רשיידענע לענדער.ַדרַײסיק סטודענטן פֿון פֿא

ט לעקציעס מיטַט מען געהאָג האָיעדן טא

רשערס און אויך געהערטָוו4סטע פֿאַבא

בןָרום האַזוי אַטן פֿון די סטודענטן. אַרעפֿערא

ט די זעלטענע געלעגנהייטַמיר געהא
10

רבעט אי מיט דיַרומצורעדן אונדזער אַא

נדערעַרן אי מיט די אָפֿעסאָּפרא

נטיילנעמער.ָא

רק געוועןָיא–לע ווייסן, איז ניוַי א

איינער פֿון די גרעסטע און

דישערִלעבעדיקסטע צענטערס פֿון דער יי

ַטור און אַ רַײכער  ליטעראַקולטור, מיט א

ענדיקןִבלי
11

, ּפרעסע אוןָטער, קינאַ טעא

ריקןָ. די טעמע פֿונעם הַײיאָדיאַרא
12

ַר סעמינא

רק“. דיָיא–דיש אין ניוִקע געווען „ייַאיז טא

רַײנגענומען לעקציעס וועגןַט אָם האַגראָּפרא

נגעפֿירט דורך רות ווַײסָטור (אַליטערא
13

 און

סקעסָדוד רא
14

), געשיכטע (יודזשין

רנשטייןָא
15

ַןהירש פֿישמא–, דוד
16

,(

פֿיע (רחמיאל ּפעלץַגראָעטנא
17

) און

ווערשטערןָבֿרהם נאַפֿיע (אַגראָביבליא
18

.(

זעסָנקל מאָאנען ַמאָבן געלייענט די ראָמיר הא

שַ פֿון שלום אאיסט ריוועראון 
19

, שטודירט

טשטייןַלידער פֿון יעקבֿ גלא
20

, איינער פֿון די

נטעַמע אינטערעסאַוויכטיקסטע און סא

עטן פֿון דער גרוּפע „אינזיכיסטןָּפא
21

“. מיר

קענט מיט דער געשיכטע אוןַבן זיך באָהא

נטוויקלונגַדער א
22

דישע שולן איןִ פֿון די יי

גבַֿבן זיך אָרק, אין וועלכע עס האָיא–ניו
23

–דישִ סך פֿון די הַײנטיקע ייַגעלערנט א

רשערס.ָפֿא

ט מעןָלעקציעס הא–פֿיעַגראָויף די עטנא

דערנעָזוי צו ניצן מאַזיך געלערנט ווי א

דן בַײ אינטערוויוען אוןָפֿישע מעטאַגראָעטנא

דיש רעדנדיקעִטרעפֿונגען מיט יי

דער זומער איז געווען הייס, דער עיקר
2

רט איזָרק ? ווַײל דאָיא–ס עּפעס אין ניוָר וואַרק. פֿאָיא– אין ניו

דישער קולטור.ִִר אין ייַלער סעמינאַנאָציאַרגעקומען אין יולי דער דריטער אינטערנאָפֿא

ד

ד

[סוף זַײט 8]

עליכמס קבֿר–רשערס בַײ שלוםָפֿא–דישִ די גרוּפע יי

רקָיא–עולם אין ניו–רינג בית–רבעטערַאויפֿן א

וו
א
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רעכענונג–דישע צַײטִי יי
3

ן מיט בראשיתָ הייבט זיך א
4

ָס, דא

פֿונג פֿון דער וועלט. ּכדיַשאַהייסט מיט דער בא
5

 צו געפֿינען

ט מען צונויפֿגערעכנטָרן, האָפֿן געוואַשאַווען די וועלט איז בא
6

 די

רן פֿון לעבן פֿון די וויכטיקע העלדן פֿונעם ּתנ"ךָיא
7

. לויט
8

ָט א

בערָס איז אָר 5763. דאָדער רעכענונג זַײנען מיר איצט אין יא

דן=: אין דיִרעכענונג בַײ יי–ניט געווען די איינציקע צַײט

נהייבנדיק מיטָרן אָט מען געציילט די יאָליקע צַײטן האָמאַא

מצרים–יציאת
9

המקדש–, מיטן אויפֿבוי פֿונעם בית
10

דער,ָ א

המקדש–בית–שּפעטער, מיט דעם חורבן
11
.

 לוחר הייסטַלענדאַדישער קאִער יי
12

סָ. דער לוח רעגולירט דא

–טעס פֿון יוםַשטימט די דאַנעלע לעבן : ער באָדיציאַטרא

טובֿים
13

, ּתעניתים
14

, און ּפרשיות
15

ך. לויט דעם לוחָ פֿון דער ווא

רטעגָנדערע יאַרעכנט מען אויך א
16

רצַײטןָ ווי יא
17

– און בר

מיצוות
18
.

ר קען מען רעכענען לויט דער זון (ווי עס טוט דערָיא

דער לויט דער לבֿנהָר) אַלענדאַקריסטלעכער קא
19

 (ווי

דער מוסולמענישער
20

 געמיש פֿוןַר). דער לוח איז אַלענדאַ קא

 יעדער—ביידע סיסטעמען. די חדשים רעכנט מען לויט דער לבֿנה 

ַ נַײעם חודש. פֿון איין נַײער לבֿנה ביז אַן אָנַײע לבֿנה הייבט א

ז טיילַשטימט אַט מען באָלבן. האַ האַצווייטער איז 29 טעג מיט א

 רעכענונגַזאַבן 29 טעג און טייל 30 טעג. לויט אָלן האָחדשים זא

שטייט, ווי מיר ווייסן,ַבער באָר אָ זוניאַר 354 טעג. אָ יאַט אָהא

ָלפֿון 365 טעג. ּכדי די צא
21

ל שטימעןָ טעג זא
22

ר מוזָ מיטן זוניא

–ס טוט מען ּכדי די יוםָס פֿעלן. דאָמען צוגעבן די עלף טעג ווא

רָלן שטימען מיט די צַײטן פֿון יאָטובֿים זא
23

ז ּפסחַ, צום בַײשּפיל, א
24

לן פֿרילינגצַײט און סוּכותַל אויספֿאָ זא
25

לןַל אויספֿאָ זא

רבסטַהא
26

דרָ צווייטן חודש אַמּפליצירטער רעכענונג) אָ קאַר (לויט אָדרַײ יא–לע צווייַ. מען גיט צו אין פֿרילינג א
27

ס מע רופֿטָ (ווא

דר“ָדער „ואָדר שני“ אָדר ב'“, „אָן „אָאים א
28

רָיא–ן עיבורַר מיט 13 חדשים הייסט אָ יאַזאַ). א
29
.

בבֿל–נגעהויבן ניצן ערשט אין דער צַײט פֿון גלותָט מען אָי נעמען פֿון די חדשים הא
30

ט מען זיי גערופֿן בלויזָער האִ. פֿרי

ז"ווַ„ערשטער חודש“, „צווייטער חודש“, אא
31

מט פֿונעם שורשַרט חודש שטאָס וואָ. דא
32

ָסס מיינט „נַײ“, דאָ ווא— „ח ד ש“ 

רבסט מיטן חודש ּתישריַן אין האָר הייבט זיך אָדישע יאִס ייָהייסט, פֿון דער נַײער לבֿנה. דא
33

לע חדשים און דיַ. (די נעמען פֿון א

טובֿים וועט איר געפֿינען אויף ז' 3).–טעס פֿון וויכטיקע יוםַדא

רַלענדאַקאדישער ִדער יי
ַבער איז שוין מיט אָדישער וועלט אִר 2003. אין דער ייָ נַײ יאַלד צו פַֿײערן אַדי גרויסע וועלט גרייט זיך בא

ר חדשיםָּפא
1

ר ּתשס"גָס נַײע יאָרן דאָ צוריק געווא
2

.(5763) 

1. khadoshim mois/months ; sing.  חודש khoydesh 2. tashsag prononciation des lettres correspondant au chiffre 5763/pronunciation of
the letters corresponding to the number 5763 3. mesure du temps/time measurement 4. breyshes Genèse/Genesis 5. kedey afin de/in
ordre to 6.  additionné/added up 7. tanakh Bible juive/Jewish Bible 8. selon/according to 9. yetsies mitsraim  la sortie d'Egypte/exodus
from Egypt 10. …beys hamigdesh la construction du Temple/building of the Temple 11. khurbm… la destruction du Temple/destruc-
tion of the Temple 12. luekh 13. yomtoyvim fêtes/holidays 14. taneysim jeûnes/fasts 15. parshes sections hebdomadaires du Pentateu-
que/weekly portions of the Pentateuch 16. anniversaires/anniversaries 17. anniversaires de décès/anniversaries of death 18. bar mitsves
Bar Mitsva (plur.) 19. levone lune/moon 20. musulman/Muslim 21. nombre/number 22. correspondre/correspond 23. saisons/seasons
24. peysekh Pâque/Passover 25. sukes Soucot/Sukkoth 26. automne/autumn 27. oder Adar 28. oder beys, oder sheyni, veoder :
trois façons de dire le 2e mois d'Adar/ three ways to say the second month of Adar 29. iber-… année embolismique/leap year 30. goles-
bovl exil babylonien/Babylonian exile 31. זוי ווַײטערַאון א  32. shoyresh racine 33. tishre Tishri.

ד

ד

ַא

ד

צייכנס, ווילנע, 1925.–קַדיאָר מיט זאַלענדאַדישער קאִ ייַא
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אלול

שרי
ּתי

ֿת
ב
ט

וז
מ
ּת

ון
יו
ס

ר
איי

ניסן

דרָא

בֿט
ש

לו
ס
ּכי

שוון
ח

בָֿא

די צוועלף חדשים
ּתישרי

[tishre]
בערָקטאָסעּפטעמבער/א

Tishri

חשוון
[kheshvn]

וועמבערָבער/נאָקטאָא

Heshvan

ּכיסלו
[kislev]

וועמבער/דעצעמבערָנא

= Kislev

טבֿת
 [teyves]
רַנואַדעצעמבער/יא

 Tevet/Tebeth

שבֿט
[shvat]

רַר/פֿעברואַנואַיא

Shevat/Shebat

דרָא
[oder]

רץַר/מאַפֿעברוא

Adar

ניסן  
[nisn]

ּפרילַרץ/אַמא

 Nissan

אייר
[iyer]

ּפריל/מַײַא

Iyar

סיוון
[sivn]

ינוי/ַײמ

Sivan

ּתמוז
[tamez]

יוני/יולי 

 Tamouz/Tammuz

בָֿא
[ov]

יולי/אויגוסט 

Av/Ab

אלול
[elel]

אויגוסט/סעּפטעמבער 

Eloul/Elul Tous droits réservés

טובֿים–טעס פֿון די וויכטיקסטע יוםַדי דא

 דעם 1טן ּתישרי[rosheshone]השנה–ראש

 דעם 10טן ּתישרי[yonkiper] ּכיּפור–יום

 פֿון 15טן ביזן 22סטן ּתישרי[sukes] סוּכות

דעם 23סטן ּתישרי[simkhes-toyre] ּתורה–ׂשימחת

 פֿון 25סטן ּכיסלו ביזן 2טן טבֿת[khanuke] חנוּכה

דרָ דעם 14טן א[purim] ּפורים

 פֿון 15טן ביזן 22סטן ניסן[peysekh] ּפסח

 דעם 18טן אייר[leg-boymer] בעומר–ל"ג

 פֿון 6טן ביזן 7טן סיוון[shvues] שבֿועות

בָֿ דעם 9טן א[tishebov] בָֿבא–ּתישעה

Rosh Hashana : Nouvel An/New Year
Yom Kippour : le Grand Pardon/
Yom Kippur : The Day of Atonement
Soucot : fête des Cabanes/Sukkoth : Festival of Booths
Simhat Torah : fête de la Joie de la Torah/Torah Celebration
Hanouca/Hanukkah

 Pourim/Purim
Pâque/Passover
Lag b'Omer
Shavouot : fête des Prémices/Shabuoth : Festival of first fruits
Tisha b'Av : le 9 du mois d'Av
Tisha b'Ab : the ninth day of Ab

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ר !ָ גוט יאַא
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סטודענטן פֿרעגן זיך שטענדיק–דישִי

ָריאס ָגן „דאָרף זאַזוי מע דאַווי א

ס וועט קומען“ָוואר ָיאס ָס איז“, „דאָווא

וודאיַס איז געווען“. אָוואר ָיאס ָאון „דא
4

סָדא, ָרס איצטיקע יאָדאגן ָקען מען זא

ָרס לעצטע יאָדא, און ָרקומענדיקע יא

בער מערָ. אָרנגענע יאַרגאַס פֿאָדאדער ָא

ָרהַײיאגט מען ָטיש זאַמאָאידיא
5

דערָ (א

רןָ יאַר אַפֿא), ָרהַײנטיקס יא
6

, און

ָר יאַאיבער א
7

 הערטָרהַײנטיקס יא. 

מען, צום בַײשּפיל, אין דעם שיינעם ליד

„שנירעלע ּפערעלע“ : „משיח
8

 וועט

גטָר“. ווען מע זאָהַײנטיקס יא קומען

רָ, אויב מע וויל רעדן גאָר יאַאיבער א

ַז א—ר ָ יאַהיימיש, גיט מען צו „איבער א

מ'עט לעבן
9

 אם—ר ָ יאַ„איבער א דערָ“ א

ירצה השם
10

ןַ גיט אויך ארןָ יאַר אַפֿא“.  

=; צום בַײשּפיל,ריקָיאַראַ פֿאדיעקטיווַא

דערָריקער לערער“ אָיאַראַ„מַײן פֿא

ריקן נומער“. ווען מעָיאַראַ„אינעם פֿא

ז עּפעס איז ניט וויכטיק,ַוויל אויסדריקן א

כט ניט אויסַעס מא
11

רטַגט מען „עס אָ, זא

מיך
12

ריקער שניי“.ָיאַראַ ווי דער פֿא

ַן ענטפֿער אויף אַ איז אָרגוט יא

גריסונגַבא
13

=; ווען מע הערט

דערָוונט“ אָ גוטן אַרגן“, „אָמא–„גוט

„גוט שבת
14

 גוטַ“ קען מען ענטפֿערן „א

ָןר אָיא לעַר אָס קומט פֿאָר“. עּפעס וואָיא

ן אויסנעםַא
15

רָר אַײן יאָיאגט מען ָ זא

ר מיטָ יאַ אנגע צַײט איזַ לאַ. זייער אאויס

.ךָ מיטוואַא

בערָ, ארןָ יא איזָריאל פֿון ָי מערצא

רשיידענע אויסדרוקן (וויַאין פֿא

דער אויבָר“) אָר יאָ ּפאַר“, „אָלע יאַ„א

 ציפֿער (ווי „ער איזַמע ניצט עס מיט א

ר“),ָדער „ביז 120 יאָר“ אָלט 20 יאַא

ָרלע יאַאל. ָניצט מען עס אין איינצא

רןָלע מַײנע יאַאבער ָר. אָמיינט יעדעס יא

ַנץ לעבן. „ער איז אַמיינט=: מַײן גא

רן“ מיינט=: ער איזָמענטש אין מַײנע יא

פֿונעם זעלביקן עלטער
16

ַא ווי איך. 

ןַ איז שוין ארןָמענטש אין די יא

רןָ מויד אין די יאַאעלטערער מענטש. 

ז ס'איז שויןַס מע מיינט אָ מיידל וואַאיז א

בןָל חתונה האָצַײט זי זא
17

נץַ גאַפֿון א. 

כעדיקָ מיינט „געוויינטלעך, וואָריא
18

.“

סטעָ זַײנען ּפראָרנץ יאַ גאַדן פֿון אִיי
19
,

דורכשניטלעכע
20

 מענטשן.

 סך צוַר ניצט מען אָרט יאָס וואָא

ווינטשן און צו שעלטן
21

. מע קען

“. וועןרןָנגע יאַצו לאעמעצן ווינטשן „

 לעבעדיקן אין דערַנט אָמע דערמא

 טויטן, איז גוטַזעלבער צַײט ווי א

ז"ווַדער אים, איר, אאָ(אדיר צוצוגעבן 
22

(

ז מע ווילַרקערט, אַ. פֿארןָצו לענגערע יא

ווינטשן עמעצן שלעכטס, קען מען אים

דערָ ארןָרקירצטע יאַפֿאווינטשן 

ז זַײןַס הייסט, אָ, דארןָּפגעשניטענע יאָא

נג געדויערןַל ניט לאָלעבן זא
23

דערגיין. 

רביטערן איםַמיינט=: פֿארן ָעמעצן די יא

רן“ָס לעבן. „דו דערגייסט מיר די יאָדא

ט געהערט מער וויָס מע האָץ וואַ זאַאיז א

דישע משּפחותִ סך ייַל בַײ אָאיין מא
24

ַ. א

ר „טַײוולַנים פֿאָסינא
25

דער“ איז 

ַן אויב מע וויל א—דער ָ אָררציאַשווא

. צווייָרדער גוטער יא —אייפֿעמיזם  

גוטע, היימישע קללות
26

ל דיַצו א :  

ל איםָר זאָ גוטער יאַ א,ָררצע יאַשווא

נעמען
27
.

 צונויפֿגעשטעלטעָ'איז דא
28

 ווערטער

(100רהונדערט ָיאַ ר : אָיא מיט

ַר)=; אָ(1000 יארטויזנט ָיאַ ר)=; אָיא

ָגרטאָיא
29
 געשעענישַטע פֿון אַ דאַ(א 

ס מע פַֿײערטָווא
30

ג) ;ָטא– געבוירןַ, ווי א

טע ווען מע געדענקטַאיז די דארצַײט ָיא

ן איןָן עמעצנס טויט, ווען מע צינדט אָא

נדענקָזַײן א
31

סָ. דאליכט–רצַײטָיאַ  א

דירמישן מיט ַרף מען ניט פֿאַרט דאָווא

 (פֿרילינג, זומער,ָרפֿיר צַײטן פֿון יא

רבסט, ווינטער).ַהא

 ון בַײם סוף
32

זיך, איין ווערב : 

רָ יאַס הייסט, ווערן מיט אָ, דאיערן

רגן“ מיינטָעלטער. „ער יערט זיך מא

ג. אויבָטא–רגן זַײן געבוירןָס'וועט זַײן מא

ס הערטָגריסט אַײך מיט „וואַעמעצער בא

ַזיך=?“ און איר ווילט ענטפֿערן מיט א

ַם גראַוויץ (און מיט א
33

ָג זאַ), קענט איר א

“בע יערט זיך%!ָדי באן: „ָטא

1. poshet simple 2. kheynevdike charmants/charming 3. expressions 4. avade bien sûr/of course 5. cette année/this year 6. l'année
dernière/last year 7. l'année prochaine/next year 8. meshiekh le Messie/The Messiah 9. contraction de/of : si Dieu nous  ז מע וועט לעבןַא
prête vie/may we live (till then) 10. im-yirtse-hashem/mirt(se)shem si Dieu le veut/God willing 11. cela ne fait rien/it doesn't matter
12. cela m'importe/it matters to me 13. salutation/greeting 14. shabes Shabbat 15. exception 16. âge/age 17. khasene … se marier/to
be married 18. ordinaire, de tous les jours/ordinary, everyday 19. simples/simple 20. moyens/average 21. maudire/curse 22. זויַאון א

=ווַײטער  etc. 23. ne dure pas longtemps/may not last long 24. mishpokhes familles/families 25. diable/devil 26. kloles malédictions/
curses 27. qu'il aille au diable/may he go to the devil 28. composés/compound 29. anniversaire/anniversary 30. que l'on célèbre/which
is observed 31. à sa mémoire/in his memory 32. … sof enfin/finally 33. rime/rhyme.

רָיא
רטָ וואַרום אַא

 קליין, ּפשוטַ א— ָריארט ָס וואָנען דאָר איז גוט צו דערמאָצום נַײעם יא
1

נטע אוןַ סך אינטערעסאַבער אָפֿן זיך אַרום דעם שאַס אָרט, וואָווא

חנעוודיקע
2

 אויסדרוקן
3
.

ר,ַלענדאַקא–ּפרַײסָדישן אִ ייַאיין זַײט פֿון א

רשע, 1929.ַווא

י

ַא

ד

ד

א

ס



5

1. .2 נומער 31 און 35)טעם–דישער טעםִיירשע 1931, נומער 2, ז. 86-1 (זע ַ ווא יובֿל,ַל אין אָמאַאמלבוך ַהרן צייטלין געדרוקט אין דעם זאַ ּפיעסע פֿון א Bloomsbury
Theatre  3. arn Tseytlin (1898-1973) 4. yitskhok 5. critique/review  6. khayke-brurye Wiegand 7. chercheuse/researcher 8. … megulgl
… s’est métamorphosée/turned into 9. esprit des eaux/water spirit 10. entrepris de/undertook to 11. mettre en scène/stage, produce
12. University College 13. khayele Helen Beer 14. département/department 15. limudim études/studies 16. captivé/fascinated 17. …סַײ

.aussi bien…que/both … and 18 סַײ actualité/timeliness 19. moyrediker effrayant/terrifying 20. … milkhome guerre chimique/chemical
warfare 21. oylem public 22. indications 23. livnat 24. yisroel 25. jouer/perform 26. résoudre/solve 27. mise en scène/staging 28. mazl
chance/good fortune 29. metteur en scène/director 30. dovid Schneider 31. art dramatique/dramatic art 32. poshete simples/simple
33. éclairages et bruitages/light and sound effects 34. suggérer/suggest 35. gan-eydn jardin d’Eden/Garden of Eden 36. lemoshl par
exemple/for example 37. eyts hadas arbre de la Connaissance/Tree of Knowledge 38. bemeshekh pendant/during 39. khadoshim
mois/months 40. répétitions/rehearsals 41. ambiance/mood 42. mamesh vraiment/really 43. extraordinaire/extraordinary 44. madreyges
niveaux/levels 45. emesdike vrais/real 46. expérience

קטריסע דערציילטַ יונגע אַ : א1ָןבסאָב דזשייקאָדזשייקא
טערַטעא–נער בלומזבעריָנדאָרגעקומען אינעם לאָדעם 18טן יוני 2002 איז פֿא

2
הרן צייטלינסַּפרעמיערע פֿון א–דישע וועלטִ די יי

3

טעם–טעםדיש. אינעם ִל נישט געשּפילט אויף ייָבער קיין מאָרן אין 1931 אָ. די ּפיעסע איז געדרוקט געוואןָבסאָב דזשייקאָדזשייקא

 טיילן פֿון יצחקרווערטסָפֿארקער ָיא–בן מיר שוין איבערגעדרוקט פֿון ניוָנומער 35 הא
4

רסקיס רעצענזיעָ ניבא
5

 פֿון דער

נדַברוריה וויגא–פֿן מיט חיקעָבן מיר זיך געטראָרשטעלונג. לעצטנס האָפֿא
6

רשעריןָפֿא–דישִ ייַ, א
7

ס איז צוליב דער ּפיעסעָ ווא

רןָמגולגל געווא
8

סערגַײסטַלטן וואַן אַעט און אָ ּפאַ א—לעס ָט זי צוויי ראָקטריסע (געשּפילט האַן אַ אין א
9

 מיטָ). זי טיילט זיך דא

אירע אַײנדרוקן.

ַז אַקומען אַט עס זיך באָזוי האַ ווי א—

סטןָרמאַט זיך פֿאָרן האָטאַמאַגרוּפע א
10

 צו

שטעלן
11

 שווערע ּפיעסע%?ַזאַ א

נק צו שטעלן די ּפיעסע איזַ דער געדא—

רַ סעמינאַקסן פֿון אַרויסגעוואַא

לעדזשָאויפֿן יוניווערסיטי קא
12

נגעפֿירט פֿוןָן, אָנדאָאין לא

חיהלע ביר
13

טָ, וו4 מע הא

זיקע ּפיעסעָגעלייענט די דא

סטודענטן–דישִ גרוּפע ייַמיט א

ּפטיילָפֿונעם א
14

שעִ פֿון העברעי

דישע לימודיםִאון יי
15

. מיר

ּפטַרכאַזוי פֿאַזַײנען געווען א
16

 סַײ—פֿון דער ּפיעסע 
17

 פֿון איר

הַײנטצַײטיקייט
18

, מיט דער

מוראדיקער
19

 וויזיע פֿון כעמישער מלחמה
20
,

סַײ פֿון צייטלינס טיפֿן מיסטישן קוק אויף

סןָשלאַבן באָז מיר האַ א—דער וועלט 

ן עולםַר אַרצושטעלן די ּפיעסע  פֿאָפֿא
21
.

נגע אוןַ לאַס איז זייער אָ דא—

ּפָס שּפילט זיך אָמּפליצירטע ּפיעסע, וואָקא

רשיידענע „וועלטן“; ציַאויף דרַײ פֿא

רבעטן%?ַאַ סך באַרפֿט אַט איר עס געדאָהא

 ביסלַרפֿט אַבן מיר געדאָ ערשטנס הא—

לטָקירצן דעם טעקסט, ווַײל אויב נישט ווא

נג. צווייטנס,ַרשטעלונג געדויערט צו לאָדי פֿא

לישעַ סך מוזיקאַט אָזוי ווי די ּפיעסע האַא

נווַײזונגעןָא
22

רבעטן דיַבן מיר פֿאָ, הא

ברידער לבֿנּת
23

, צוויי יונגע מוזיקער פֿון

יׂשראל
24

נצושרַײבן און אויסצופֿירןָ, א
25

רשטעלונג.ָר דער פֿאַריגינעלע מוזיק פֿאָא

רפֿט לייזןַט מען געדאָדריטנס, הא
26

 סךַ א

ציעַבלעמען פֿון אינסצעניזאָּפרא
27

בןָ. מיר הא

ס מזלָט דאַקע געהאַטא
28

 צו

נעלןָפֿעסיאָ ּפראַבן אָהא

רעזשיסער
29

, דוד

שנַײדער
30

, און דרַײ

סטודענטן פֿון בינעקונסט
31

. זיי

זוי,ַבן אונדז געוויזן ווי אָהא

מיט ּפשוטע
32

 מיטלען, און מיט

עפֿעקטן–נגַ און קלא–ליכט
33
,

נצודַײטןָא
34

 אויף די דרַײ

נס-ַ טראַ א—„וועלטן“ 

ןַנטישע שיף, אַטלאַא

וועלט און דער–סערַאונטערווא

עדן–גן
35

. למשל
36

, אונטערן

לץ געווען איןַסער איז אַווא

נסן פֿון בלוי און גרין=;ַניוא

הדעת–דער עץ
37

רַ דאַעדן איז געווען א– אין גן

נגען מיט ביכער.ָהאַביימל בא

זוי איז געווען דיַ און ווי א—

רן%?ָקטיאַרבעט צווישן די אַמענאַצוזא

 במשך—
38

 די דרַײ חדשים
39

 פֿון אינטענסיווע

בעסָּפרא
40

 איז די שטימונג
41

 געווען ממש
42

אויסערגעוויינטלעך
43

[סוף זַײט 8]רן זענעןָקטיאַ.  די א

ר/ָדער רעזשיסא

רעזשיסער

ָרקטיאַדער א

קטריסעַדי א

ציעַדי אינסצעניזא

ציעַראָדי דעקא

לַײכטונג=ַדי בא

נגַדער קלא

די בינע

לעָדי רא

בעָדי ּפרא

די ּפרעמיערע

[oylem]דער עולם 

רטערַדער ּפא

ָןלקאַדער בא

קטַנטראַ דער א

נגַרהאָדער פֿא

פֿיבער–מּפןָדער לא

לַדער דורכפֿא

גערַדער שלא

metteur en scène/
director
acteur/actor

 actrice/actress

 mise en scène/
staging, direction

 décor

 éclairage/lighting

 son/sound

 scène, plateau/stage

rôle

 répétition/rehearsal

 première

public/audience

orchestre, parterre/
orchestra

 balcon/balcony

 entracte/intermission

 rideau/curtain

 trac/stagefright

 échec/failure

 succès/hit

רַסאָגלא–טערַטעא

רשיידענע מדרגותַגעווען אויף פֿא
44

דישִ פֿון יי

 עטלעכע זענען געווען אמתדיקע—
45

בן שוין גוט גערעדטָנדערע האַנהייבערס, אָא

ָל מאַר זענען שוין אָ ּפאַך. אַדי שּפרא

נדערע איז עסַר אַ בינע, פֿאַנען אויף אַגעשטא

 נַײע איבערלעבונגַנצן אַגעווען אין גא
46
.
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דער קליינער

בער 2002ָקטאָ פֿון מַײ און ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַן אויסקלַײב פֿון אַא

 ?Yves Saint-Laurentרקע ַיר געדענקט די מא

איז שוין
2

 ! מער וועט מען ניט קענען קויפֿן קיין בגד,

ס איוו סעןָהויז, ווא–דעָריזער מאַרבעט אין דעם ּפאַאויסגעא

—ס לעצטע קלייד ָר 1961. דאָט געעפֿנט אין יאָן האַראָלא

קטריסעַנצייזישער אַוו4סטער פֿראַר דער באַאויפֿגענייט פֿא

טרין דענעווַקא
3
ס הויז איזָרטיק, און דאַ איז שוין פֿא— 

רבליבןַהַײזער זַײנען פֿא–דעָזעלכע מאַכט. בלויז עלף אַרמאַפֿא

זשַרגלַײך מיט אַריז, אין פֿאַאין איצטיקן ּפא
4

ס זַײנעןָ 20 ווא

ר צוריק. די סיבהָגעווען מיט צען יא
5

לץ ווייניקערַז אַ איז, א

רַר פֿאַלאָלן צענדליקער טויזנטער דאָמענטשן זַײנען גרייט צו צא

1. bgodim vêtements/clothing sing. בגד beged 2. ici
c’est fini !/ here it’s all over! 3. Catherine Deneuve
4. autant que/as many as 5. sibe raison/reason
6. lemoshl par exemple/for example 7. … sof vers
la fin/at the end.

כטן בגד. למשלַ סּפעציעל געמאַא
6

טָנס הויז האַראָ, איוו סען לא

ט צום סוףַגעהא
7

טשָ בלויז 120 שטענדיקע קליענטן, און כא

ק, די פֿֿרוי פֿונעםַדעט שיראַצווישן זיי איז געווען בערנא

רלירן ביז 10ַס געשעפֿט פֿאָאיצטיקן ּפרעזידענט, פֿלעגט דא

ר.ָ יאַר אַלאָן דאָמיליא

1. ratons laveurs/raccoons 2. khaye animal ; plur.
.khayes 3 חיות peaux/skins 4. sofkl-sof finalement/
in the end 5. gufe eux-mêmes/themselves 6. beys
pendant/during 7. milkhome guerre/war 8. khorev
… détruit/destroyed ; inf. כןַחרוֿב מא  détruire/destroy
9. mènent la belle vie/are living the good life 10. afile
même/even 11. סן זיךַצוּפא  s’adapter/to adjust 12. svive
milieu/surroundings 13. toyshvim habitants/
residents 14. … nakhes prennent plaisir/take
pleasure 15. exigent/demand 16. qu'on les protège/
to protect them 17. gêneur/nuisance 18. akhile nour-
riture/food 19. hoze culot/nerve 20. taynet ici on
dit/here it is said 21. aussi loin que/as far as.

סָז דאַלע לייענער ווייסן, אַר ניט זיכער, צי אָיך בין גא

בער די רייד וועט גייןָ, אraccoonּפ מיינט ָרט שאָווא

נער חיהַמעריקאַט דער אָקע וועגן אַטא
2

–ּפןָז שאַך איז, אַ. די זא

ּפעלצן
3

רן זייערָרהונדערט צוריק געוואָ יאַ זַײנען מיט א

סוף–ּכל–ּפע. סוףָּפולער אין אייראָּפא
4

נדַט מען קיין דַײטשלאָ, הא

כט די חיות גופֿאַגעברא
5

לטן אין סּפעציעלעַ און זיי געהא

זט אויףָרויסגעלאַּפן אָט מען פֿיר שאָר 1934 האָרמעס. אין יאַפֿא

ליין גענומען די פֿיס איןַבן שּפעטער אָנדערע האַדער פֿרַײ=; די א

פֿן, ווען דיָּפן זַײנען זיך צעלאָר הונדערט שאָ ּפאַדי הענט, און א

ט בעתָציע האַוויאַא
6

מלחמה– דער צווייטער וועלט
7

 חרוֿב

כטַגעמא
8

ַּפן אָרם ניט ווַײט פֿון בערלין. איצט לעבן די שאַ פֿאַ א

ּפןָ שא�����

א

א

מ

ָגטא
9

פֿילוַסן זיך אַנד און ּפאַל ערטער אין דַײטשלאָ צאַ אין א
10

צו
11

טישער סבֿיבֿהָשטא– צו דער גרויס
12
 אין בערלין,— 

נקפֿורט. אייניקע ּתושבֿיםַמבורג און פֿראַהא
13

 קלַײבן נחת
14

 פֿון

דערןָ סך פֿאַבער אָדער חיה, א
15

רטיידיקןַל זיי פֿאָ מע זא
16

 פֿון

דעם שטערער
17

רַײן אין די שטיבער, עסטַ, וועלכער קריכט א

כילהַאויף די א
18

ט דיָר די קעץ, האַט צוגעגרייט פֿאָס מע האָ ווא

העזה
19

ך זיךָזן נאָפֿעס און איבערלאַרַײנצוקריכן אין די שאַ א

שטינקענדיקע שּפורן.

ע טענהט
20

ּפן זיךָבן די שאָנד האַז פֿון דַײטשלאַ, א

זשַ א—שע לענדער ִּפעיָ סך אייראַרשּפרייט אין אַפֿא
21

 ביז

נד און דער שווייץ.ַניע, ווַײסרוסלאַשּפא

ּפעָ אין איירא1ּפןָדי שא

 !1ווּו קויפֿט מען איצט בגדים
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ראייניקן זיךַּפע פֿאָאיירא–2 פֿון דרום1שקעסַמורא
די עסטרַײךַוו און גענאָפֿון מיכאל קרוטיקא

שניקַ ריזיקער מורא
3

, זעקס טויזנט

ּפעַנג (קנאַמעטער לאָקילא
4

 פֿיר

טויזנט מַײל), ווערט שטילערהייט געבויט

זעַּפא
5

ברעג– דעם ים
6

ּפע.ָאיירא– פֿון דרום

שקעסַניעס פֿון מוראָלאָרשיידענע קאַפֿא

בן אויפֿגעהערט צו פֿירן מלחמותָהא
7

לטן איןַצווישן זיך און הא
8

פֿן אייןַ שא

ש הויז“. פֿון גענוע ביזִּפעיָגרויס „איירא

ָןבאַר ביז ליסאַלטאַרסעל, פֿון גיבראַמא

שקעס בשלוםַלע מוראַלעבן איצט א
9

 און

רעוועןָהא
10

 גוטןַמען ווי אין אַ צוזא

קיבוץ
11
.

י געלערנטע חידושן זיך
12

, זעענדיק

לע ענדערונג אין דעםַדיקאַ ראַזאַא

שקעס.ַשע מוראִּפעיָקטער פֿון אייראַראַכא

ּכלל–בדרך
13

שקעס זייערַ זַײנען מורא

לדַגרעסיוו. געוויינטלעך, דערקענען באַא

די מיטגלידער פֿון איין שבֿט
14

 פֿרעמדןַ א

לויט זיין ריח
15

, און מען צערַײסט אויף

ס שמעקט עּפעסָשטיקער יעדן איינעם ווא

נדערש. דער נַײער בונדַא
16

 צווישן

שניקעסַרשיידענע מוראַמיטגלידער פֿון פֿא

לטן דיַגעזעצן, הא–טורַלע נאַאיז קעגן א

מומחים
17

ענינים–שקעסַ אין מורא
18
.

ַןכט אַבן געמאָרשערס האָי פֿא

ַט גענומען אָעקסּפערימענט : מען הא

ליע און זיַשקע פֿון איטאַמורא

שניק.ַנישן מוראַ שּפאַרַײנגעזעצט אין אַא

ט זיך גלַײךָנט האַדער נַײער אימיגרא

געפֿילט ווי אין דער היים און זיך גענומען

רבעט מיט דער נַײער חבֿרהַצו דער א
19
.

ט ניט קייןָדנע ענדערונג האָי מא

שַײכות
20

ראייניקןַצעס פֿון פֿאָ צום ּפרא

שע מדינותִּפעיָדי איירא
21

דרבאַ. א
22

, עס

ן מיט דעם נַײעם מיןָט צו טאָהא
23

טָס מען האָשקעס, וואַמורא

1. fourmis/ants 2. dorem sud/south 3. four-
milière/anthill 4. presque/nearly 5. le long
de/along 6. yam-… bord de mer/coastline
7. milkhomes guerres/wars 8. sont en train
de/are in the process of 9. besholem en
paix/in peace 10. רבעטןַא  שווער 11. kibets
kibboutz/kibbutz 12. khideshn… s’éton-
nent/are amazed 13. bederekh-klal en rè-
gle générale/as a general rule 14. sheyvet
tribu/tribe 15. reyekh odeur/odor
16. union 17. mumkhim experts
18. inyonim sujets, matières/matters ; sing.
.inyen 19 ענין khevre clan/group, friends
20. shaykhes rapport/relation 21. medines
pays/countries 22. aderabe ici au contraire/
here on the contrary 23. sorte/kind
24. meeyver leyam d’outre-mer/from
overseas 25. d'aussi loin que/all the way
from 26. sine haine/hatred 27. letoyves
pour le bien de/for the good of 28. malkes
reines/queens 29. dafke ici c'est elles qui/
here they are the ones who 30. multipliés/
multiplied 31. kimat presque/nearly
32. mer Méditerranée/Mediterranean sea
33. installés, indigènes/settled, native
34. koykhes forces 35. se défendre/defend
themselves 36. khayoles armées/armies.

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א
מען : ...........................................ָנא

דרעס=: .....................................................................................ַא

.....................................................................................................

ּפרַײזן=:–נעמענטָבאַא

טןַראייניקטע שטאַפֿא
1

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ=: איין יא

איבער דער וועלט=:

סטָּפא–ים
2

ַרלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ=: איין יא

סטָלופֿטּפא
3

ַרלאָ 97 דא—ר ָ=: איין יא

נומער=:–רטעַקא–קרעדיט

נגַאויסגא
4

טע=:ַדא–

דרעס=:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

The Yiddish Forward

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

סטָבליצּפא
5

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

רבעטַשקעס בַײ דער אַ מורא�����

ד

ַא

ד

ד

–כט מעבֿרַּפגעבראָראַא

לים
24

זשַ, א
25

 פֿון

רגענטינע. דיַא

שקעסַרגענטינער מוראַא

גרעסיווָזַײנען מער ּפרא

שעִּפעיָווי זייערע איירא

בן ניטָברידער. זיי הא

קיין ׂשינאה
26

ַ צו א

מעןַלע צוזאַרבעטן אַפֿרעמדן, און א

לטובֿת
27

 זייערע מלּכות
28

. דווקא
29

 זיי

דיעטָבן זיך צעּפלאָהא
30

– אין דרום

נק זייערַ דאַּפט, אַרכאַּפע און פֿאָאיירא

טיווער עטיק, ּכמעטַּפעראָאָקא
31

 דעם

נצן ברעג פֿון מיטללענדישן יםַגא
32

 און

בער דיָן. אַקעאָנטישן אַטלאַא

אַײנגעזעסענע
33

שעִּפעיָ איירא

לט ווַײטער לעבןָבן געוואָשקעס האַמורא

נעלע געזעצן.ָדיציאַלויט זייערע טרא

זוי ווי זייערע ּכוחות
34

 זַײנען

בן זיי זיךָלטן, האָגעווען צעשּפא

נט ווערןָניט געקא
35

 קעגן די

ראייניקטע חיילותַפֿא
36

 פֿון די

בן זיךָנטן, און האַרגענטינער אימיגראַא

געמוזט אונטערגעבן. […]

ַא
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 5]

ר די יונגעַנטן. זייער וויכטיק פֿאַרמאָאינפֿא

רשערס איז געווען דער קורס וועגןָפֿא

פֿישע מקוריםַגראָביבליא
 24

אין שַײכות
25

 מיט

רק, און וויָיא–דיש אין ניוִדער טעמע פֿון יי

מע קען צוקומען צו זיי.

ַיך איז ּכדאַך איין זאָא
26

—נען ָ צו דערמא

לט חלילהָאיר זא
27

ז מירַ ניט מיינען א

כן ּכסדרָס דרַײ וואַזַײנען געזעסן אין קלא
28
.

ס אינטערעסירט זיך מיטָ מענטש וואַר אַפֿא

–ך און קולטור, איז ניוַדישער שּפראִדער יי

נטיקַן אַרק אָיא
29

בן געלייענטָ. ווען מיר הא

פֿן זען דיָ זַײנען מיר גלַײך געלאאיסט ריווער

טַײך–ס בַײ דעם מיזרח42ַסטע גא
30

, וו4 עס

ט אונדזָבן געלעבט זַײנע העלדן. מען האָהא

רינג–רבעטערַגעפֿירט אויף ביידע „א

סעמעטעריס
31

לטן און דעםַ“ (אויף דעם א

עולם–נַײעם בית
32

 סךַ), וו4 עס ליגן, צווישן א

עליכם–נדערע, שלוםַא
33

לייב–, משה

לּפערןַהא
34

, ה. לייוויק
35

–נץַהרן גלאַ, א

לעיעלעס
36

דימיר מעדעםַ, און וולא
37

. דערצו

 קורצע עקסקורסיעַכט אַט מען געמאָך האָנא

–ער איסטָרישן „לאָאיבער דעם היסטא

סַײד“
38

ל געלעבט אין דיָ מאַבן אָ=וו4 עס הא

הַײזער–„טענעמענט“
39

דישעִ די ערשטע יי

רבעטער אין דיַ א—נטן ַאימיגרא

ּפס“ַ„סוועטשא
40

בן געזען דעם הויכןָ. מיר הא

בנין–רווערטסָפֿא
41

ס שטייט ביז הַײנטָ, ווא

[סוף פֿון זַײט 1]

24. mekoyrim sources 25. shaykhes rap-
port/relation 26. keday vaut la peine/is
worth 27. kholile à Dieu ne plaise/God
forbid 28. keseyder sans interruption/
without a break 29. un bijou/a treasure
30. mizrekh-… East River 31. cimetières
du Cercle ouvrier/Workmen's Circle
Cemeteries 32. beysoylem cimetière/
cemetery 33. Sholem-Aleykhem (1859-
1916) 34. Moyshe Leyb Halpern (1886-
1932) 35. H. Leyvik (1888-1962) 36. Arn
Glants-Leyeles (1889-1966) 37. Vladimir
Medem (1879-1923) théoricien du Bund/
theoretician of the Bund 38. Lower East
Side 39. tenement ר קליינעָרעמע הַײזער מיט גאַָא

רבעטערַבן געוווינט די אָשטיבער וו4 עס הא  40. sweat-
shops שווער בןָרבעטער האַטן וו4 די אַרשטאַווא

.41  רדינטַרבעט און ווייניק פֿאַגעא …-binyen im-
meuble du journal Forverts/Forverts buil-
ding 42. bien que/although 43. shoen …
des heures durant/for hours 44. ici : de tout
et de rien/here : everything in the world.

טשָכא
42

ליין געפֿינט זיךַ ארווערטסָפֿא דער 

בןָטטייל. מיר האָנדער שטאַן אַשוין אין א

דישעִצירט דורך די געסלעך, וו4 די ייַשּפא

עטן פֿלעגן זיצן שעהעןָשרַײבערס און ּפא

נ

47. kedey afin de/in order to 48. travaillé, élaboré/worked out 49. le roi des Boutons
de culotte/King of the trouser buttons 50. zoyne prostituée/prostitute 51. yam mer/
sea 52. moyre … pas eu peur/were not afraid 53. hanoe plaisir/pleasure 54. shaykhes
rapport/relation 55. malheureusement/unfortunately 56. détruire/to destroy 57. tra-
vaillé dur/worked so hard.

נגַלא
 43

פֿעטעריעס אוןַליקע קאָמאַאין די א

ס דיָלץ אויף וואַהייס דיסקוטירן וועגן א

וועלט שטייט
44

נטיק !ַן אַט אָ שטאַך, אַ. א

חיהלע ביר און איך זַײנען געזעסן מיט

זונדער ּכדיַרן באָקטיאַעטלעכע א
47

 צו

דישן טעקסט. דודִרבעטן מיט זיי אויפֿן ייַא

נטוויקלטַט גוט אָשנַײדער הא
48

 מיט אונדז די

ט ער אונדזָלעס. למשל האָרשיידענע ראַפֿא

 רַײכערַרף רעדן אַזוי עס דאַגעוויזן ווי א

–ד, „דער קעניג פֿון די הויזןִנער ייַמעריקאַא

קנעּפלעך
49

רעמעָן אַ“, ווי עס פֿירט זיך א

זונה
50

גַײסטער–סערַוועגן זיך וואַ, ווי עס בא

אין די טיפֿענישן פֿון ים
51

ך צענדליקערָ. נא

זוי גוט געקענטַבן מיר שוין אָבעס האָּפרא

ז אויף דער ּפרעמיערעַאונדזער טעקסט, א

ַטבן מיר מער נישט מורא געהאָהא
52

 צו שטיין

בן ּפשוט הנאהָאויף דער בינע. און מיר הא
53

ט צו שּפילן די ּפיעסע.ַגעהא

ל ?ָ מאַך אָ צי וועט איר שּפילן די ּפיעסע נא—

נירט צוַט ּפלאַן געהאָנהייב אָבן פֿון אָ מיר הא—

רשטעלונגען, אין שַײכותָגעבן דרַײ פֿא
53

ַ מיט א

סָטער, וואַדישן טעאִנפֿערענץ וועגן דעם ייָקא

ך דערָן. נאָנדאָרגעקומען אין לאָלט פֿאָאיז דעמא

ט מען לַײדערָרשטעלונג האָלעצטער פֿא
55

רפֿט צעשטערןַגעדא
56

סָציעס וואַראָלע דעקאַ א

רוםַזוי אַקל. אַרן סּפעקטאַפֿן פֿאַט געשאָמע הא

לץַל אָך א מאָלט געווען שווער נאָווא

ַר מיר איז ממש אַס נַײ. פֿאָאויפֿצובויען פֿון דא

נגיין מיטָבן נישט געקענט אָז מיר האַד אָשא

ך דעםָ לענגערער צַײט, נאַדער ּפיעסע אויף א

רעוועטָזוי שווער געהאַבן שוין אָווי מיר הא
57

!=

ש (ירושלים)ַוויקי א


