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דישערִדער יי

םעט–םעט 

רַײן !ַס אַאין קלא
ריקע קינדער רעדן, זינגען, לייענעןָיא– ביז עלף–סן וו פֿירַצוויי קלא

דישִאון שרַײבן אויף יי

1. cette année/this year 2. ampleur/scope 3. collège/secondary school 4. khoydesh mois/month 5. un dimanche sur deux/every other
Sunday 6. ateliers artistiques/arts (and crafts) workshops 7. gufe même/themselves 8. selon/according to 9. … iker surtout/mainly
10. khayes animaux/animals 11. po'shete simples/simple 12. mishpokhe famille/family 13. nounours/teddy bears 14. זוי ווַײטערַאון א

15. ma'yselekh petites histoires/little stories 16. pause 17. grignoter/snack 18. kede'y pour/in order to 19. modeler/knead, form 20. en
même temps/along with these 21. yontoyvim fêtes/holidays 22. pommes de terre/potatoes 23. inyen sujet/subject

ר ווי עס עקזיסטירט אינעםָר יאָ ּפאַשוין א

 קינדערשול (זעטַצענטער א–דישִריזער ייַּפא

ָרּפריל 2002). נאַ נומ' 33, פֿון אטעם–טעם

 פֿיל גרעסערןַקומען אַט זי באָ הא1ָרהַײיא

בן זיךָ. אין סעּפטעמבער 2004 הא2רנעםַפֿא

נציק קינדער, פֿון פֿיר ביזַאַײנגעשריבן צווא

ס ווילן זיך אויסלערנעןָלט, וואַר אָעלף יא

ר ווערט דיָל הַײיאָדיש. און צום ערשטן מאִיי

נעלעָפֿעסיאָנגעפֿירט דורך צוויי ּפראָשול א

קינק,ָ סטאַניקאָלערערקעס. ווערא–קינדער

 לערעריןַרבעט מיט די קליינע, איז אַס אָווא

ניקַרטן און אָגא–נצייזישן קינדערַ פֿראַאין א

רנעמט זיך מיט דיַס פֿאָרגוליס, וואַמא–ּפרים

סטישערַ לערערין פֿון ּפלאַעלטערע, איז א

.3נצייזישער מיטלשולַ פֿראַקונסט אין א

ַל אָר צוויי מאָדי קינדערשול קומט פֿא

, פֿון 2 ביז5 זונטיקַ זונטיק איבער אַ, א4חודש

םַגראָג. דער ּפראָך מיטאָ זייגער נא5ַ א

כקורסַ שּפראַשטייט פֿון צוויי טיילן.: אַבא

. אויף די6טןַרשטאַאון קינסטלערישע ווא

 ווערן די קינדער7כלעקציעס גופֿאַשּפרא

 דעם8אַײנגעטיילט אין צוויי גרוּפעס לויט

ר)ָעלטער. די קליינע (פֿון פֿיר ביז זעקס יא

זויַ ווי א— צו רעדן 9לערנען זיך דער עיקר

רצושטעלן, צו דערקענען די נעמען פֿוןָזיך פֿא

לירן, ציפֿערן, און ענטפֿערן אויףָ, קא10חיות

12 משּפחהַבן אָגעס. זיי האַ פֿרא11ּפשוטע

מע בער,ַס הייסן מאָ, ווא13קליינע בערעלעך

.14ז''ווַנקעלע, אאַטע בער, גיטעלע, יאַטא

ט זיך זַײן אייגן בערעלע אוןָיעדעס קינד הא

טער אוןַמיט די בערעלעך שּפילן זיי טעא

. די גרויסע15כטן אויס קליינע מעׂשהלעךַטרא

ר) לערנען זיך שוין צוָ(פֿון זיבן ביז עלף יא

לייענען און צו שרַײבן.

17רבַײסןַ (צו פֿא16 קורצן איבעררַײסַך אָנא

לע קינדערַ קיכעלע) קלַײבן זיך אַמיט א

 צו18מען מיט ביידע לערערקעס ּכדיַצוזא

ָך סקולּפטורן און נא19לן, קנעטןָזינגען, מא

קומעןַ בא20קטיוויטעטן… דערבַײַנדערע אַא

דיציעַדישער טראִזיי עלעמענטן פֿון דער יי

נעלע אוןָדיציאַ, טרא21טובֿים–דישע יוםִ(יי

יעקטָלידער). דער ערשטער ּפרא–נַײע קינדער

רום דער טעמעַנטוויקלט אַט זיך אָהא

23דוקטיווער עניןָ ּפראַ זייער א— 22בולבעס

בןָדישקייט.! די קינדער האִאון פֿול מיט יי

נטיקָס ליד „זונטיק בולבע, מאָגעזונגען דא

בן זיי זיךָרום האַזוי אַ און א—בולבע“ 

[סוף זַײט 8]
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רט וועגןָ וואַ א—צווישן צוויי וועלטן 
ַלקלמן סעגא

1. chercheuse/researcher 2. université Jagiellon, Cracovie/Jaggiellonian University, Krakow 3. kalmen 4. mekhaber auteur/author
5. milkhome guerre/war 6. Union soviétique/Soviet Union 7. déporté/deported 8. … iker surtout/mainly 9. publié/published 10. à la
fois … et …/both… and … 11. … oyle… a immigré/immigrated 12. yisroel Israël13. yerusholaim Jérusalem 14. bien que/although
15. khurbm Shoah 16. efsher peut-être/perhaps 17. o'ysgehargetn exterminé/exterminated 18. incita/prompted 19. eydes … té-
moigner/bear witness 20. s'est efforcé/endeavored 21. pompeux/bombastic 22. pashtes simplicité/simplicity 23. afile même/even 24. tra-
duisant/translating 25. pogrom de Kielce (1946)/Kielce pogrom (1946) 26. vigne vierge/ivy 27. bardeaux/shingles 28. roucoulent/coo
29. lets lutin/prankster

1946

רשע, 1952)ַ (וואלידערפֿונעם בוך 

לטע היים,ַב ווידער געזען מַײן אָכ'הא

קסן,ָוואַ בא26מיט ווילדן ווַײן

שַײנט.ַמיט זון בא

נץ די שויבן.;ַלע פֿענצטער זענען גאַאין א

ך.;ַ אין דאָ זענען דא27לע שינדלעןַאון א

ען געל און רויט די רויזן,ִס'בלי

 ערגעץ מַײנע טויבן,28רקעןָס'ווא

[…]

כט.ַרמאַר ס'איז די שטוב פֿאָנא

[…]

29 לץַאון אין דעם פֿענצטער שטייט א

כט אויס מיר,ַאון לא

—כט ַאון לא

נישןָגיעלאַ אויף דעם יא1רשעריןָ פֿאַ, אַ רוטאַלענאַגדאַמא

 בוךַרויסגעגעבן אַט לעצטנס אָ, ּפוילן, הא2קעָאוניווערסיטעט אין קרא

דישִט אונדז געשיקט אויף ייָל. זי האַ סעגא3אויף ּפויליש וועגן קלמן

 קורצן איבערבליק איבער דעם שרַײבער.ַדעם ווַײטערדיקן טעקסט, א

לןַ דערציילן וועגן קלמן סעגאָאיך וויל דא

דערנעםָ דעם לעצטן מא—(1980-1917) 

ט געלעבטָס האָ, ווא4כיקן מחברַצוויישּפרא

ך דער צווייטערָפֿן אין ּפוילן נאַאון געשא

.5מלחמה–וועלט

קָנאַרן אין סאָער איז געבוירן געווא

ַט זיך געלערנט אין אָליציע), וו ער האַ(גא

ט ערָרן האָיא–זיע. די מלחמהַּפוילישער גימנא

,6נדַרבאַפֿא–טןַדורכגעלעבט אין רא

ך זַײןָ אין סיביר. אין 1946 נא7רשיקטַפֿא

נגעהויבןָט ער אָצוריקקומען קיין ּפוילן הא

 וועגן דער8דיש, דער עיקרִשרַײבן אויף יי

 ביסלַר דער מלחמה. אַדישער וועלט פֿון פֿאִיי

 זַײנע9רעפֿנטלעכטַט ער פֿאָשּפעטער הא

ערשטע ּפוילישע ווערק, מַײסטנס אויף דער

ט ערָזעלביקער טעמע. אויף ּפויליש הא

 סַײ—דיש ִזע, אויף ייָר ּפראָגעשריבן נא

 לידער. ביזן10נען און דערציילונגען, סַײַמאָרא

ט ער ּפובליקירט 25 ביכער,ָר 1969 האָיא

דיש.: דרַײ בענדִצווישן זיי זיבן אויף יי

מלונגען.ַזא–זעָלידער און פֿיר ּפרא

ניע פֿון דערַמּפאַנטיסעמיטישע קאַדי א

ט אים געצוונגען צוָּפוילישער רעגירונג הא

זן ּפוילן אין 1969. ער איז עולהָרלאַפֿא

זעצט איןַ און זיך בא12 אין יׂשראל11געווען

ך צווייָּפגעדרוקט נאָט אָ, וו ער הא13ירושלים

ביכער, ווי אויך די פֿערטע און די–זעָּפרא

רבןָמלונג. ער איז געשטאַזא–לעצטע לידער

ק.ַטאַרצאַ האַאין 1980 פֿון א

 סך פֿון זַײנעַז אַנט אַס'איז אינטערעסא

ַ א—בן צוויי ווערסיעס ָדערציילונגען הא

ס זענען זייערָ ווא—דישע ִ ייַּפוילישע און א

ַז ניט אידענטיש. ס'קען זַײן א14טשָענלעך, כא

16לט ער אפֿשרָ, ווא15ווען ניט דער חורבן

זַס געפֿיל אָר אויף ּפויליש. דאָגעשריבן נא

געבליבענער, געהערט צום–ער, דער לעבן

ט איםָלק, האָדישן פֿאִ יי17אויסגעהרגעטן

קע אויףַגן, און טאָ צו זא19 עדות18געשטויסן

ז צו שרַײבן אויףַכט זיך אַבער ס'דאָדיש. אִיי

לץ געווען וויכטיק, אוןַך אָּפויליש איז אים נא

קע מער געשריבן אויף ּפויליש וויַט טאָער הא

 צו20רעטַט זיך געסטאָדיש. ער האִאויף יי

 וויזיע פֿון דער וועלט,ַזאַפֿן אין ּפויליש אַשא

ל „רעדן“ צו די ּפוילישע לייענערס.ָס זאָווא

רשיידענעַנוצט פֿאַט ער באָצוליב דעם הא

דיעקטיוון,ַ סך מער אַסטיליסטישע מיטלען (א

נימען),ָרשיידענע סינאַעּפיטעטן, פֿא

ן פֿון די דערציילונגעןָדיפֿערענצירט דעם טא

גישעַמישע צי טראָרטיפֿנדיק די קאַפֿא

ַזכטן אַלט געקענט זיך דאָעלעמענטן.  ס'ווא

פֿון דעם קינסטלערישן קוקווינקל זענען די

ר ס'איז ּפונקטָּפוילישע טעקסטן בעסער, נא

 ביסל צוַ זיי זענען א—רקערט ַפֿא

דישע, מיט זייערִ. די יי21סטישַמבאָבא

טירלעכער.ַ, קלינגען נא22ּפשטות

ט ער געשריבן סַײָ אין יׂשראל הא23פֿילוַא

דיש, סַײ אויף ּפויליש,ִאויף יי

 זַײנע דערציילונגען פֿון24איבערטַײטשנדיק

לטָר דעמאָך אין דער צווייטער. נאַאיין שּפרא

ז זַײן ליבע צו ּפוילןַט ער שוין געווסט אָהא

ןַן אָ געוויסן זינען אַאיז געבליבן אין א

 ליד מיטן טיטלַמיר לייענען אָענטפֿער. לא

כן קעלצערָט געשריבן נאָס ער האָ ווא1946

.25ָםגראָּפא

[סוף זַײט 2]

© D.R. , „צווישן צוויי וועלטן%:ַ רוטאַלענאַגדאַמא

קע, 2003 (אויףָל“, קראַוועגן קלמן סעגא

)ַם מושקאַדאַ בילד פֿון אַדער הילע%א
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ד

רשעמט.ַרשעמט, פֿאַב זיך פֿאָכ'הא

,30רקלעמטַ ווייטיק מיך פֿאַט אָעס הא

געדריקט.

בן טרערן מיך געשטיקט.ָעס הא

,32 שווַײגט מיט קימל31נקעָר איין גרינע לאָנא

סמין.ַ מיט זשא—רטן ָדער גא

 מַײן בליק33און ס'לעכערט דורך

 דעם הימל.:34עקשנותדיק

נען, כ'וועלַ איך וועל נישט גיין פֿון דא—

נישט גיין.!

ס ליד איבערגעזעצט אויף ּפוילישָט דאָער הא

רָמע הויז), נאַס איינזאָם“, דאָטני דאָמאַ(„סא

ּפגעדרוקט. איבערגעזעצטָל נישט אָקיין מא

זוי.:ַ א35דיש קלינגען די לעצטע שורותִאויף יי

[…]

ליין און ווער צעזעצט פֿוןַאיך בין א

—פֿט ַבענקשא

נען,ַ און וועל נישט גיין פֿון דא— ָאיך בין דא

— — —ט ווהין ַלט געהאָפֿילו אויב איך וואַא

דישער טעקסט איזִז דער ייַכט זיך אַס'דא

ער, ווען דער מחבר איזִרן פֿריָגעשריבן געווא

רביטערטַרצווייפֿלט און פֿאַרק פֿאַגעווען שטא

ך די דריטעָם. און איצט קומט נאָגראָכן ּפאָנא

ּפגעדרוקט אין יׂשראל אין 1979,ָווערסיע, א

כן עולהָר נאָם, 10 יאָגראָכן ּפאָר נא33ָ יא

זַײן.

1946

,געזעגענונגגמענט, פֿונעם בוך ַ פֿראַ(א

ירושלים, 1979)

[…]

נקע שווַײגט מיט קימלָר איין גרינע לאָנא

סמיןַ מיט זשא—רטן ָדער גא

און ס'לעכערט דורך מַײן בליק עקשנותדיק

דעם הימל

ל איך גיין.?ָזא

ווהין ?

 בעקערַנועלאַפֿון מא

דישערִן פֿון דער ייָלעקסיקא רייזענס 2אין זלמן

 (ווילנע,גיעָלאָטור, ּפרעסע און פֿילאַליטערא

נגער איזַז איציק מא1927ַ) שטייט געשריבן א

זיקעָרן אין בערלין. די דאָגעבוירן געווא

ַרשּפרייט. אַליין פֿאַעט אָט דער ּפאָ הא3מעׂשה

ז ער איז געבוירןַגן אָל פֿלעגט ער אויך זאָמא

ן פֿון בערליןַדער „אין באָ א4סַרן אין יאָגעווא

ס איזָנגער, וואַוויץ“. איציק מאָקיין טשערנא

ס, ניט איןַרן ניט אין יאָקע געבוירן געוואַטא

ר איןָן, נאַבערלין און ניט אין בא

ַט ליב געהא6ט ּתמידָ, הא5וויץ גופֿאָטשערנא

טָצו מיסטיפֿיצירן זַײן אייגן לעבן. ער הא

–ָן דאַבונד, אַגאַ וואַ בילד פֿון אַפֿן אַגעשא

 מענטשן פֿון8ס רובָֿ. און דא7 שיּכורַן, אַזשוא

פֿן,ַגראָ, ווי אויך שּפעטערע ביא9זַײן ּתקופֿה

. די מעׂשיות10ר אמתַנגענומען פֿאָס אָבן דאָהא

זיידע אין די שטעטלעך–בעָוועגן די בא

11 ּפניםַבן אָמיי האָלאָּפטשעט און קאָסטא

–ר זיי זענען קודםָ, נא12פֿישע ּפרטיםַגראָביא

 דיכטונג.13ּכל

15עד–רשערין אפרת גלָ פֿא14די יׂשראלדיקע

–דישִזיום פֿון ייָט אויף דעם סימּפאָהא

ר איןָרגעקומען הַײיאָס איז פֿאָשטודיעס ווא

רף גערעדט וועגן „דיכטונג און אמתָדיסלדא

–פֿיע“. אפרת גלַגראָנגערס ביאַאין איציק מא

פֿיע פֿונעםַגראָ ביאַלט אין צוגרייטן אַעד הא

רשט זי אין דערָר פֿאַעט און דערפֿאָגרויסן ּפא

טעקָביבליא– און אוניווערסיטעט–ַלנאָציאַנא

, וו עס געפֿינט זיך דער16אין ירושלים

רכיוו. אין אירַא–נגערַמא–איציק

 צו18וויזןַט זי באָט האַ רעפֿערא17נענדיקןַשּפא

 אין19רף די סּתירותַר און שאָווַײזן קלא

נגערס צעריסן לעבן, דעם שווערןַמא

ר אויך זַײן טיפֿקייט.ָקטער זַײנעם, נאַראַכא

עד–ט אפרת גלָ הא20קערשטָא

ןַנד אַ אין דַײטשלא21רעפֿנטלעכטַפֿא

ןַ, א22לדָטונקלגאגיע מיטן טיטל ָלאָנטאַא

לעַעזיע פֿון אָנגערס ּפאַּפקלַײב פֿון מאָא

ליין איבערגעזעצט דיַט אָּתקופֿות. זי הא

ס וויכטיקסטעָמערהייט פֿון די לידער און דא

לָז די איבערזעצונג זאַאיז בַײ איר געווען א

ל. דערַריגינאָדישן אִענט צום ייָבלַײבן נא

 און23טןָקע זייער געראַט איז טאַרעזולטא

 טַײער בוך מיט מערַרויסגעקומען אַס'איז א

 סךַווי 60 לידער און דערצו א

ציעס וועגן די לידער און וועגןַרמאָאינפֿא

פֿיעס פֿונעםַגראָטאָנגערס לעבן, מיט פֿאַמא

 טייל פֿון זיי זענעןַס אָרכיוו, וואַא–נגערַמא

ל.ָ צום ערשטן מאָרעפֿנטלעכט דאַפֿא

ַרּכל פֿא–נט קודםַס בוך איז אינטערעסאָדא

ר ניט בלויזָס קענען דַײטש, נאָלייענערס ווא

 איז די24ר זיי. צוליב צוויי סיבותַפֿא

–נגערַלע מאַר אַ פֿא26ַי אויך ּכדא25בעַאויסגא

לע לידער אויךַבערס. ערשטנס זענען אָליבהא

שעִדיש (מיט העברעיִּפגעדרוקט אין ייָא

נסליטערירט), צווייטנס איזַ און טרא27אותיות

 וו איציק28קטלַמּפאָ קאַן אַראַאינעם בוך פֿא

נגער גופֿא רעציטירט זַײנע לידער.ַמא

 צו הערן דעם גרויסן29 חידושַא

 !30דיכטערס.אייגן קול

30. oppressé/oppress 31. prairie/meadow
32. cumin/caraway 33. דורכלעכערן trouer/to
bore a hole in 34. aksho'nesdik avec obs-
tination/obstinately 35. shures lignes/lines.

1רשונגָ נַײע פֿאַא[סוף פֿון זַײט 2]

נגערַוועגן איציק מא

1. recherche/research 2. zalmen 3. mayse histoire/story plur. מעׂשיות mayses 4. Jassy
(Roumanie) 5. gufe même/itself 6. tomid toujours/always 7. shiker ivrogne/drunkard
8. … rov majorité/majority 9. tkufe époque/time 10. emes vrai/true 11. aponem
apparemment/it seems 12. protim détails, sing. ּפרט prat 13. koydem-kol tout d'abord/
first of all 14. yisro'eldike israélienne/Israeli 15. efrat gal-ed 16. yerusholaim
Jérusalem 17. passionnant/exciting 18. a réussi/was able 19. stires contradictions
20. récemment/just recently 21. a publié/published 22. Dunkelgold (Jüdischer Verlag im
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004) 23. réussi/successful 24. sibes raisons/rea-
sons 25. édition 26. keda'y utile/useful 27. oysyes caractères/characters 28. C.D. 29. a
khidesh quelle merveille !/a wonder ! 30. kol voix/voice.
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רַזיום פֿאָנטייל גענומען אינעם 7טן סימּפאָט אָריז, האַס שטודירט איצטער אין ּפאָסקווע, וואָ פֿון מאַיאַנסקאָלאָ ּפאַלינאַא

ר אין טרירָר יעדעס יאָזיום קומט פֿאָריכט. דער סימּפאַנד און אונדז צוגעשיקט איר באַדישע שטודיעס אין דַײטשלאִיי

בער 2004.ָקטאָרף, פֿונעם 4טן ביזן 6טן אָר איז עס געווען אין דיסלדאָס יאָרף. דאָדער אין דיסלדאָא

רן פֿוןָניזירט געוואַרגאָזיום איז אָדער סימּפא

רן,ָפֿעסאָּפרא–דישִנטע ייַקאַצוויי גוט בא

1רף און שמעוןָּפטרוט אין דיסלדאַן אָריאַמא

טיק איז געוועןַנויבערג אין טריר. די טעמא

לץַז ס'איז שווער אַ רַײכע אַזאַא

 ּפרוון צוָאיבערצוגעבן, וועל איך דא

טן.ַטש וועגן עטלעכע רעפֿעראָדערציילן כא

זונדערסַר מיר זענען געווען באַפֿא

בןָס האָטן וואַנט די רעפֿעראַאינטערעסא

2געביטן אונדזער קוקווינקל אויף ּכלומרשט

ָט הא3עד–כן. אפרת גלַנטע זאַקאַבא

 מיט אירע4גַײסטערט דעם עולםַבא

נגערסַדערקלערונגען וועגן איציק מא

עטָזוי דער ּפאַס און ווי אָר וואַפֿיע. פֿאַגראָביא

ס פֿון זַײן אייגןָ מיטאַט אויסגעקלערט אָהא

 קען מען6 ּתירוץַ. א5 שיינע קשיאַלעבן איז א

נגער (זעטַעדס בוך וועגן מא–זוכן אין גל

רטיקל זַײט 3).ַא

ריז, איצט איןַברונעס פֿון ּפא–כערַרי שומאַמא

 נַײעם בליקַרגעשטעלט אָט פֿאָבריסל, הא

, דעם שרַײבערס צווייט7 ּפרץַאויף העלענא

ונגען און ּפרצעס בריווִציַווַײב, זייערע בא

(אויף ּפויליש און רוסיש) צו איר. פֿון די

בריוו, געשריבן אין דער צַײט ווען ּפרץ איז

ט, קען מעןַקאָדוואַווינציעלער אָ ּפראַגעווען א

 גרויסןַ א8ז ער שנַײדט זיך אויףַשוין זען א

רשערין שרַײבט אירָשרַײבער. די פֿא

רויסַציע וועגן ּפרצן און מיר קוקן אַדיסערטא

ציע.ַאויף דער ּפובליקא

ָט הא9גן–ן פֿון רמתַטלערמאָריס קאָבא

 פֿון10ותָרשיידענע נוסחאַרבעט איבער פֿאַגעא

ס געפֿינען זיך איןָ, ווא דער מילכיקער11טבֿיה

. אין די13בֿיבַֿא– הויז אין ּתל12עליכם–שלום

 געביטן די15ט דער מחברָ הא14ידן–דרַײ ּכתֿב

נישןִַי און איר אוקרא16געשיכטע פֿון חווהן

 ווילדערַס אין איין נוסח איז ער אָן, וואַמא

לדענערָ גאַ צווייטן אַנטיסעמיט און אין אַא

ט אויך דערציילט דיָן. ער האַמא–יונגער

–טערַּפנדיקע געשיכטע פֿון די טעאַרכאַפֿא

ּפיעסעס און פֿילמען וועגן טבֿיהן אין דער

ַנצער וועלט. איצט גרייט מען אַגא

ן.ַּפאַרשטעלונג… אין יאָפֿא

ז איןַ א17ר איז מודיע געוועןִ מויָסימא

גירן אוןָלאַטאַלט מען אין קאַהעלסינקי הא

דישע ביכערִלע ייַּפן אַ איבערקלא18פֿילוַא

נד פֿון 1884 ביזַרויס אין רוסלאַס זענען אָווא

ןַר אַס פֿא1917ָ. מען קען ניט וויסן ווא

רטן אויף אונדז… די ביכערַ ווא19אוצרות

לעמען אויףַר אַ פֿא20וועלן זַײן צוגענגלעך

אינטערנעץ.

ַאויסערגעוויינטלעך איז געווען א

ןָמסאַּפערזענלעכע געשיכטע פֿון עספֿיר ברא

ט דערציילט וועגן אירָפֿון ווילנע. זי הא

וונע,ָ קא21רמלחמהדיקןַדישער שול אין פֿאִיי

אירע לערערס, אירע לערנביכער און אירע

רן.ָיא–קינדער

נטיילנעמער אינעםָנגסטער אִדער יי

ָסזיום איז געווען טרַײנע נויבערג, דאָסימּפא

ריקע טעכטערל פֿון שמעון נויבערג.ָיא–איין

ר זיָלטן נאַט זי נישט געהאָקיין רעדע הא

רווַײלט קריכנדיק צווישן דיַט זיך גוט פֿאָהא

רייען.

טיק,ַמאַטן וועגן גראַאויך די רעפֿערא

געשיכטע זענען–ַךלעקטן און שּפראַדיא

בןָנט און האַנץ אינטערעסאַגעווען גא

.22רפֿע וויּכוחיםַרויסגערופֿן שאַא

ַבן מיר געקענט זען אָ הא23אין די הפֿסקות

דישעִוונדערלעכע אויסשטעלונג פֿון יי

ציעס פֿון 20סטןַאילוסטרא–ביכער

רהונדערט. זיי זענען געווען פֿוןָיא

רשיידענע לענדער און סטילן.: איןַפֿא

זענפֿעלדָריס ראָ בוך פֿון מאַיוגנדסטיל, א

–(בערלין, 1902) אילוסטרירט פֿון אפֿרים

זוי גערופֿענעםַ ליליען.; אין דעם א24משה

ציעסַניזם“, אילוסטראָדישן עקסּפרעסיאִ„יי

25דערנער יׂשראלדיקערָפֿון דער מא

 בוך פֿוןַדרי בערגנער צו אָקינסטלערין א

אַײרעס, 1962).;–ָסוויטש (בוענאַ רא26מלך

וועטישע קינדערביכער מיט בילדער פֿוןָסא

סלָבילדער פֿון יא–.; מלחמה27אל. ליסיצקי

29 און משה28חיים–בערגנער, מולא בן

לע ביכער קומען פֿון דערַבערנשטיין. א

רפֿערָטעק פֿונעם דיסלדאָביבליא

אוניווערסיטעט.

רףָדיש אין דיסלדאִיי

© D.R.

ַ קוקאַנאַא

זיוםָאויפֿן סימּפא

רףָאין דיסלדא

1. shimen 2. kloymersht soit-disant/supposedly 3. efrat gal-ed 4. oylem public 5. kashe question 6. terets ici réponse/here answer
7. perets 8. il est en train de devenir/he has the makings of 9. ramat-gan 10. nuskhoes versions sing. .nusekh 11 נוסח tevye 12. sholem-
aleykhem 13. tel-aviv 14. ksav-yadn manuscrits/manuscripts 15. mekhaber auteur/author 16. khaven de Khave/of Khave 17. medie
… a fait savoir/announced 18. afile même/even19. oytsres trésors/treasures 20. accessibles/accessible 21. farmilkho'medikn d’avant-
guerre/pre-war 22. vikukhim discussions/debates sing. וויּכוח vikuekh 23. hafsokes pauses/breaks 24. efroyim-moyshe
25. yisro'eldiker israélienne/Israeli 26. meylekh 27. El Lissitzky 28. mula ben-khaim 29. moyshe.



5

זיצן און ליגן

רטָ וואַרום אַא

נגעןַאינעם לעצטן נומער זַײנען מיר געגא

 מיט1רום די אויסדרוקןַציר אַ שּפאַאויף א

מיר זיךָ. איצטער לאשטייןאון גיין 

.ליגןאון זיצן  אויף די ווערבן 2ּפשטעלןָא

ליגט שטול און ַאויף אזיצט  מענטש ַז אַא

ךָס נאָר וואָלע. נאַס ווייסן אָ בעט, דאַאין א


ִק רויַאזיצן נט ָ? געוויינטלעך דערמאזיצט

, זיצן מיט3בילד.: זיצן שטילערהייט

 מענטשַבער ווען אָ... א4רלייגטע הענטַפֿא

ז ער קעןַ מיינט עס א5זיצט אויף שּפילקעס

ַש. וועגן אִנישט זיצן, ער איז זייער נערוועי

ל נישט בלַײבןָס ער קען קיין מאָמענטשן ווא

גט מעןָט נישט קיין געדולד, זאָס האָק, וואִרוי

,רזיצןַפֿא. זיצפֿליישט נישט קיין ָז ער האַא

ט נישטָז זי האַ מיידל, מיינט אַגט וועגן אָגעזא

לָ מאַ מיידל פֿלעגט מען אַזאַ. א6טַחתונה געהא

לטע מויד.ַן אַדער אָ ארזעסענעַאֿפ ַרופֿן א

בער געוועןָס איז אָדא

ר דערַפֿא

–פֿרויענרעכט

 !7וועגונגַבא

גט מעןָהַײנט זא

ס איזָ דא—עס נישט 

ליטישָנישט „ּפא

איזזיצן  פֿון 9ַל פֿא8דנערָ מאַך אָרעקט“. נאָקא

גן „ערָ. ס'איז גענוג צו זא10זיצן אין ּתפֿיסה

ז ער זיצט נישטַרשטיין אַל פֿאָזיצט“ מע זא

קע אין ּתפֿיסה.ַר טאָבַײ זיך אין דער היים, נא

טָר“ מיינט.: ער האָּפגעזעסן צען יאָ„ער איז א

דערָ, א11ר אין טורמעָכט צען יאַדורכגעמא

זע, איןָ אין חדר, אין קא—ן אייפֿעמיזם ַמיט א

...12חד גדיא

ליגןּפיר און בלַײערס ַ? ּפאליגט
ס ָאון ווא

. געלט קען13דָדער אינעם שופֿלאָאויפֿן טיש א

ר ס'איז בעסער ווען עסָאין קעשענע נאליגן 

ליגט עמעצןנק ַ געדאַ. א14 סייףַאין אליגט 

כט וועגןַז ער טראַס הייסט אָ דא— אין זינען

נצןַכט אין גאַרקערט, אויב ער טראַדעם. פֿא

גן : „עס ליגט מירָנישט וועגן דעם קען ער זא

דער „עס ליגטָ“ א15טעַאין דער לינקער ּפיא

טע,ַ“.! די ּפיא16מיר אין דער לינקער ּפאה

ּפ.ָקע ווַײט פֿונעם קאַרשטייט זיך, איז טאַפֿא

 די17ס דווקאָר וואַר די ּפאה.? און פֿאָנא

ַ א18ז מען לייזטַ מיסטעריע.! און אַלינקע.? א

בלעםָ ּפראַ א19ּפטַדער מען דערטאָמיסטעריע א

 אויסדרוק20 בילדערישןַך אָמעג מען ניצן נא

 מעג מען אויסשרַײען— ַהאַ: „אליגן מיט 

“.21בןָגראַ ליגט דער הונט באָ דא—

“ מיינט22„ליגן אין דר'ערד

ס זעלבע ווי „זַײן אויףָדא

ַזאַ“. פֿון א23צרות

ָספֿט דאַאויסדרוק שא

זעלכע שיינעַלק אָפֿא

ווערטלעך ווי „ער ליגט אין

קט בייגל !“ַדר'ערד און בא

ליגןרט ָנדער וואַן אַ אָ, ס'איז דא24גבַֿא

ן מיט קייןָרנישט צו טאָט גאָס האָווא

רקערטעַס פֿאָ איז דא ליגןַאזיציע.: ָּפא

איז דערליגנער ַ  א— 25פֿון דעם אמת

רקערַדער שטאָ, אליגנסגט ָס זאָווא

דערָקט אַקט, באַגט, ער האָגעזא

רטָס לעצטע וואָמיר געבן דאָקט ליגנס. לאָברא

רגעסט נישט.!ַפֿא

די ביידע ווערבן (ווי אויך די צוויי

ניוגירן זיך מיטָפֿון לעצטן נומער) קא

בן אומרעגולערעָ„זַײן“ און הא

רטיציּפן.:ַּפא

נגעןַ איך בין געגא—גיין 

נעןַ דו ביסט געשטא—שטיין 

 זי איז געזעסן—זיצן 

 ער איז געלעגן—ליגן 

שּפריכווערטער

ז מען זיצט אין דער היים צערַײסט מען ניט די שיך.ַ א—

לן.ַז מען ליגט אויף דער ערד, קען מען נישט פֿאַ א—

רבעט ליגנדיק.ַפֿט זיצנדיק און אָ שלא1 פֿוילערַא —

 אונטן.2רטָט זיצט אויבן און ּפאָ גא—

 אין דר'ערד.3נצער גוףַר, ליגט דער גאַ נאַּפ איז אָז דער קאַ א—

.!ָז קיין זיסערס איז נישטאַ און מיינט א5 זיצט אין כריין4רעםָ דער ווא—

1. paresseux/lazy man 2. fait des mariages/makes matches 3. guf corps/body 4. ver/
worm 5. raifort/horseradish.

נגער.ַליבטן שרַײבער איציק מאַדעם בא

גט ער.:ָ גרויסן ליגנער, זאַרעדנדיק וועגן א

.!“.26קשןָדענע לאִ ייַקט ליגנס ווי אָ„ער ברא

1. expressions 2. penchons-nous sur/let us stop to consider 3. tranquillement/quietly 4. les bras croisés/with arms folded 5. épingles/
pins 6. kha'sene … ne s’est pas mariée/is not married 7. M.L.F./Women’s Lib 8. étrange/odd 9. cas/case 10. tfise prison 11. prison
12. … kheyder … khad-ga'dye 3 mots d’argot pour/3 slang words for prison 13. tiroir/drawer 14. coffre-fort/safe 15. plante des
pieds/sole of foot 16. peye papillotte/sidecurl 17. dafke justement/precisely 18. résoud/solve 19. découvre/discover 20. pittoresque/
picturesque 21. voilà le hic ; c’est là où le bât blesse/there’s the rub !; that’s the fly in the ointment 22. lit. être étendu sous terre/lit. lie in
the earth 23. … tsores avoir de gros problèmes/to be in deep trouble 24. agev à propos/by the way 25. emes vérité/truth 26. (débite)
des nouilles/(shreds) noodles.
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וועמבער 2004ָבער און נאָקטאָ אין ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

ליענישערַ אין 1998 איז דער איטא—רוים. 

נערקענטָ בעניני אָבערטאָר ראָרעזשיסא

–3ר זַײן חורבןַרן איבער דער וועלט פֿאָגעווא

4ט דווקאָ, וו ער האס לעבן איז שייןָדאפֿילם 

ַר איבערגעגעבן די געשיכטע פֿון אָמיט הומא

נצענ-ָ קאַטער מיט זַײן זון אין אָדישן פֿאִיי

ט נישטָגער. בעניני, וועלכער האַלא–ציעַטרא

ר אויך געשּפילט דיָבלויז רעזשיסירט, נא

רןָטן, איז קריטיקירט געוואַלע פֿונעם טאָרא

ר.ָ דעם חורבן מיט הומא5ר שילדערןַפֿא

ט בעניני געוונען דעםָ, הא6פֿונדעסטוועגן

ר, און דערָקטיאַרן בעסטן אַר“ פֿאַסקאָ„א

ַררס“ פֿאַסקאָט געוונען די „אָליין האַפֿילם א

דעם בעסטן אויסלענדישן פֿילם און דער

.7רטיטורַבעסטער ּפא

מעדיע וועגןָ קאַרבעט בעניני אויף אַאיצט א

ציע.ַ סיטוא8נגעווייטיקטערָ הַײנטיקער אַא

 סענטימענ-ַ איז אדער טיגער און דער שניי

 בעניניס נַײסטער פֿילם1רָרעזשיסא
2מלחמה–ַקר אין איראָזוכט הומא

מלחמה.–קַרס וועגן דער איראַלער פֿאַטא

9 שלימזלדיקןַלע פֿון אָבעניני שּפילט די רא

 מיידלַרליבט זיך אין אַס פֿאָעט, וואָּפא

 פֿרוי,10(געשּפילט דורך זַײן אמתדיקער

שי) און געפֿינט זיךַ בראַלעטאָניקא

נהייב פֿוןָק, בַײם אַ אין אירא11אומגעריכט

זיע אין מערץ 2003.ַנער אינוואַמעריקאַדער א

ליענישערַן אינטערוויו אויף דער איטאַאין א

ט בעניני דערקלערט.: „דיָ האָדיאַרא

.: דווקא ווען מעַזאַ איז א12מענטשלעכע טבֿע

רַײן אין פַֿײער, דערוויסן מירַרפֿט אונדז אַווא

זוי אויסצושטרעקן די פֿליגלען...“ַזיך, ווי א

ט מען שויןָליענישע סצענעס האַדי איטא

 וועט מען13פֿילמירט אין רוים, און בקרובֿ

דן איןָקישע עּפיזאַנהייבן פֿילמירן די איראָא

רדיניע. בעניניַ טייל פֿון סא14זטןָרלאַ פֿאַא

זט ווערןָרויסגעלאַז דער פֿילם וועט אַפֿט אָהא

ר.ָאינעם קומענדיקן יא

דישערִר ייַרניער אינסטיטוט פֿאָליפֿאַדער „קא

ָלך און קולטור“ וועט צום פֿינפֿטן מאַשּפרא

ר „דיַ סעמינא1ניזירן זַײן יערלעכןַרגאָא

ר וועט די טעמעָס יאָדיש“. דאִקונסט פֿון יי

רום דער וועלט“. דערַ א2 ליכטבריקַזַײן „א

רקומעןָר וועט פֿאַנגער סעמינאַלא–ךָווא

פֿונעם 19טן ביזן 25סטן דעצעמבער 2004,

–סָצענטער“ אין לא–קולטור–ָלאין „סקירבא

רניע.ָליפֿאַנדזשעלעס, קאַא

3 יעקבֿ—כלערערס ַג וועלן די שּפראָיעדן טא

6ר, יצחקָנשאָ גא5ן, חנהַ פֿישמא4סנער, ּפסחַבא

 לערנען די— צוקער 7רסקי און שבֿעָניבא

9, דרַײ שעה8ך מיט די ּתלמידיםַדישע שּפראִיי

ַג וועט מען קענען הערן אָג. בַײ טאָלע טאַא

 שנייער פֿונעם10פֿ' דודָציקל לעקציעס. ּפרא

לטןַדענווער אוניווערסיטעט וועט הא

דישערִיי–וועטישָלעקציעס וועגן דער סא

ריזַרסקי פֿון ּפאָפֿ' יצחק ניבאָקולטור ; ּפרא

לטן זַײנע לעקציעס וועגן דערַוועט הא

רגענטינע אוןַדישער קולטור אין אִיי

בעל בענדערָדיש.; סאִנקרַײך אויף ייַפֿרא

ל און דערַגאַוועט רעדן אויף דער טעמע „שא

רקַטער“ ; מאַדישער טעאִסקווער ייָמא

ט אויף דערַ רעפֿעראַלטן אַשמידט וועט הא

ציעס“.ַדעדיקא–דישע בוךִטעמע „יי

ך וועלןָלישן טייל פֿון דער וואַאין מוזיקא

נדזשעלעס,ַא–סָדיש“ : לאִ„די קונסט פֿון יי
פֿונעם 19טן ביזן 25סטן דעצעמבער

12וער און דבֿורהַרשאַ דזשעף ווא11אויפֿטרעטן

םַגראָ ּפראַוס אין אַשטרא

[סוף זַײט 7]

1. annuel/annual 2. pont de lumière/bridge of light 3. yankev 4. peysekh 5. khane 6. yitskhok 7. sheve 8. talmidim élèves/students
9. sho heure/hour 10. dovid 11. se produire/perform 12. dvoyre

© D.R. רשע פֿונעםָל, די דירעקטאַראָמרים קא

אינסטיטוט

© D.R.  בעניניָבערטאָרא

1. réalisateur/director 2. milkhome guerre/war 3. khurbm Shoah 4. dafke justement/precisely 5. dépeindre/depict 6. néanmoins/
nevertheless 7. partition (musique)/score (music) 8. douloureux/painful 9. shlima'zldikn malheureux/unfortunate 10. e'mesdiker
véritable/real-life 11. inopinément/unexpectedly 12. teve nature 13. bekorev bientôt/soon 14. reculé/remote.
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ.: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן.: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר ָ.: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ.: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט.: 

נומער.: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע.: ...........................................ַדא–4נגַדרעס.: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................
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faivus@Yiddish.Forward.comדרעס.: ַא–סטָבליצּפא

דרעס.:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

רגענטינערַפֿילם דערציילט די געשיכטע פֿון די א
ניעסָלאָדישע קאִיי

טָ ס'הא—). 1ַט"אִאַײרעס (יי–סָבוענא

רענדיקן דעםַר צו פֿאָ צען יא2געדויערט ּכמעט

),3 (דער עזבֿוןָדאַלעגאפֿילם –ַרקומענטאָדא

ליקע לעבן פֿון דיָמאַס אָ דא4ס שילדערטָווא

 און, צום—ס“ ָוטשאַדישע „גאִרגענטינער ייַא

 פֿון דער צַײט נפֿטר5דויערן, זענען במשךַבא

ס מעָלטע לַײט, וואַ סך פֿון די אַ א6רןָגעווא

רן פֿילם.ַרט פֿאִט זיי אינטערוויויָהא

ר איז די שטימונג אויף דערַ דערפֿא7אפֿשר

ַזאַכן צוריק געווען אָּפרעמיערע מיט צוויי ווא

ט זיךָנעלע. ווען דער פֿילם האָציאָעמא

ַגירט מיט אַ רעא8ט דער עולםָגעענדיקט, הא

בן זיךָציע, מענטשן האַוואָשטייענדיקער א

רומגענומען און אויסגעדריקט זייערַא

סָר, וואַן אימאַדיש. וויוויאִזם אויף ייַענטוזיא

ַטאָ טראָרסעלאַט אין איינעם מיט מאָהא

ז דערַגט אָט געזאָ דעם פֿילם, הא9רעזשיסירט

כן און זעןַמענט בַײם מאָרירנדיקסטער מא

ריבערַדעם פֿילם איז געווען, ווען מע גייט א

ט מיךָדיש. „עס האִניש אויף ייַפֿון שּפא

דערנענטערט צו דער געשיכטע פֿון מַײנע

מערקט.ַר באַט אימאָזיידע“, הא–בעָאייגענע בא

דוצירט דורךָמינוטיקער פֿילם, ּפרא–דער 72

–לענבערגַווא–ולַלער ראַנאָציאַדער אינטערנא

ציע, מיט דער ּפערזענלעכער הילף פֿוןַפֿונדא

10איינעם פֿון אירע גרינדער, ברוך

ום, דערציילט די געשיכטע פֿון 820ַטענענבא

מעןָגראָפֿן פֿון די ּפאָנטלאַדן, וועלכע זענען אִיי

נד אין 1889 און געקומעןַרישן רוסלאַאין צא

רגענטינע. דיַ קיין אוועזערמיט דער שיף 

זעצט אין דיַבן זיך באָנטן האַאימיגרא

 פֿע אוןַנטאַס, סאָווינצן ענטרע ריאָּפרא

בן געגרינדעטָאַײרעס, וו זיי הא–סָבוענא

דישןִנצירט דורכן ייַניעס, פֿינאָלאָקא

ן הירש.ָראַּפ באָנטראַפֿילא

 לערער פֿלעגן11רטיסטן ווי שיפֿרהַנטע אַקאַבא

ניעס. אינעםָלאָ אין די […] קא12אויפֿטרעטן

ט שוין געוויזן אויףָס מע האָפֿילם, ווא

לן,ַפֿעסטיווא–ָלע קינאַנאָציאַעטלעכע אינטערנא

 פֿרויַדיש, וועגן אִדערציילט לערער, אויף יי

ַרגענטינע ווי אַנגעקומען אין אָס איז אָווא

 פֿונעם פֿילם13ריק מיידעלע ; צום סוףָיא–צען

ווייס שוין דער עולם וועגן די קינדער,

אייניקלעך פֿון דער פֿרוי–אייניקלעך און אור

1. גענטורַא–פֿןַדישע טעלעגראִיי  2. kima't presque/nearly 3. izovn legs/legacy 4. dépeint/depicts
5. bemeshekh pendant/during 6. nifter … ont disparu/died 7. efsher peut-être/perhaps
8. oylem public/audience 9. réalisé/directed 10. borekh 11. shifre 12. se produisaient/
performed 13. sof fin/end  14..yom kiper. 15. yisro'eldiker israélien/Israeli 16. refoel
eldad 17. dor génération 18. enraciné/deeply rooted 19. akshones obstination/obstinacy
20. plus fortunés/better off 21. sakone danger 22. disparaître/disappearing.

[סוף פֿון זַײט 6]

 צו14ּכיּפור–און מע זעט ווי זיי קומען אויף יום

ניע.ָלאָאיר אין דער קא

ט דערָ האָרויסגייענדיק פֿון קינאַא

,16ר, רפֿאל אלדדָדאַסאַמבאַ א15יׂשראלדיקער

דן איז געוועןִ יי17דערקלערט.: „יענער דור

ַזאַט אַ, געהא18רצלטָרק אַײנגעוואַזוי שטאַא

 סךַ. הַײנט, זענען מיר א19עקשנות

 ווי זיי זענער געווען, און20רמעגלעכערַפֿא

 פֿון21לק אין סּכנהָך איז אונדזער פֿאָדא

.“22אונטערגיין

 פֿון דער13פֿון מוזיק, ליד און טענץ. צום סוף

, דעם 25סטן דעצעמבער, פֿון14ך, שבתָווא

וונט, וועלן אויפֿטרעטן8:00ָ ביז 10:00 אין א

ס אוןָר ביקל, מַײק בורשטיין, שטראָדאָטעא

נצערט.ָקא– בענעפֿיטַוער אין אַרשאַווא

ר פֿונעם „אינסטיטוט“ איזָדער דירעקטא

דרעס.:ַא–סטָל. בליצּפאַראָ קא15מרים

Miriam@yiddishinstitute.org.

323—692—8151ן : ָטעלעפֿא

13. sof fin/at the end 14. shabes 15. miryam.

.D.R ©ן הירשָראַבא 
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

נהייבערסָר אַפֿא

ב איךָ קינד האַווען איך בין געווען א

–טעַדיש. טאִשטענדיק געהערט רעדן יי

נצייזישַבן גערעדט אויף פֿראָמע האַמא

ַזלט אָבן נישט געוואָבער ווען זיי האָא

1וודאיַ א—רשטיין ַלן פֿאָדי קינדער זא

בן גערעדטָ הא2דיש. דער עיקרִאויף יי

זיידע, צווישן זיך און–בעָדיש די באִיי

מעַאויך מיט זייערע טעכטער, די מא

בן זייָאון די מומע. אויך רוסיש הא

גערעדט מיט די טעכטער.

ב איך געהערט.?ָס האָאון ווא

דערָּפ.!“ אָראַ„מוניע, איך גיי א

ָטזוי האַ א—וועק.!“ ַ„מוניע, איך גיי א

בע פֿון דער טיר ביזָען די באִגעשרי

ָט וו דער זיידע הא3ַטרשטאַדעם ווא

,4רבעט, אין דער זעלבער דירהַגעא

ּפגיין עּפעסָראַרפֿט אַט געדאָווען זי הא

קעַט די ווערטער זַײנען טאָקויפֿן. א

ָבס איך האָצווישן די ערשטע ווא

דיש.ִגעהערט אין יי

 קינדַזוי ווי איך בין געווען אַוודאי, אַא

ב איךָ, הא5נגעשּפיצטע אויערןָמיט א

לץ אַײנגעשריבן בַײַלץ געהערט, אַא

. די ווערטער זַײנעןָּּפזיך אין קא

 ערגעץ וו6געבליבן טיף אַײנגעקריצט

בָבער האָ. רעדן א7בַײ מיר אין זּכרון

איך נישט געקענט, די ווערטער זַײנען

רויסגעקומען פֿון מוילַל נישט אָקיין מא

רויס.ַא

דישִז ייַס.? הַײנט מיין איך אָר וואַפֿא

ךַ זאַר מיר עּפעס ווי אַאיז געווען פֿא

קסענע מענטשן.ַר דערוואַבלויז פֿא

ב איך אויךָנדערע ווערטער האַא

גןָרויסזאַגעהערט און נישט געקענט א

1. avade bien sûr/of course 2. … iker surtout/mainly 3. atelier/workshop 4. dire appartement/apartment 5. à l’oreille attentive/with
sharp ears 6. gravés/engraved 7. zikorn mémoire/memory 8. gros mots/coarse words 9. kholile que Dieu nous préserve !/God forbid !
10. po'shete simples/simple 11. milkhome guerre/war 12. khurbm Shoah 13. loshn langue/language 14. j’ai été exclu/I was excluded.

ז זייַב געפֿילט אָס הייסט, איך האָ דא—

ר מיר“. זיי זַײנעןַזַײנען נישט „פֿא

,8בע ריידָנישט געווען קיין גרא

10. ניין, זיי זַײנען געווען ּפשוטע9חלילה

,11דן, וועגן מלחמהִווערטער וועגן יי

זעלכע.ַך אָ, און נא12חורבן

בן נישט געווסטָקסענע האַדי דערווא

 סך.ַרשטייט אַ קינד פֿאַז אַא

לט, מיט עטלעכעָב געוואָאויב איך הא

דיש, נישטִר צוריק, זיך לערנען ייָיא

ר אויך לייענען אוןָבלויז רעדן, נא

בָ דער גרונד : איך האָשרַײבן, איז דא

 פֿון13 לשוןַלט צוריקקריגן אָגעווא

סןָוועלכן איך בין אויסגעשלא

.14רןָגעווא

ך. שּפעטערָאויסגעלערנט די טעג פֿון דער ווא

כט בולבעס פֿון אַײנגעווייקטןַבן זיי געמאָהא

 זיך24ן אופֿןַ א—רבט ַּפגעפֿאָּפיר און זיי אַּפא

לרין. אוןָאויסצולערנען די נעמען פֿון די קא

כןַ קענען מא26צַײט וועלן זיי מסּתמא–25חנוּכה

טקעס.!ַ(און עסן) לא

די קליינע קינדער קענען שוין ענטפֿערן אויף

געס „ווי הייסטו.?“, „ווי הייסט דַײןַדי פֿרא

ליר איז דיָ קאַר אַס פֿאָבערעלע.?“, „פֿון ווא

בולבע.?“…

, קענען27די עלטערע דערקענען די אותיות

לן זייערע נעמען און לערנען זיךָשיין אויסמא

צן.ַזוי צו שרַײבן קורצע זאַווי א

ר פֿון די קינדער זענען שוין צוגעוווינטָ ּפאַא

בן זיךָצו קומען אין קינדערשול, עטלעכע הא

ס זייָר וואַגע פֿאַרט געשטעלט די פֿראָפֿא

לן איזַ סך פֿאַ אין א— 28וודאיַ. נו, אָזענען דא

נק געקומען דער עיקר פֿון דיַדער געדא

ָסמעס וואַמא–טעַ טאָעלטערן. עס זענען דא

סָנדערע וואַטעגלעך, א–ָגדיש טאִרעדן שוין יי

ךָך, נאַלטן זיך אין לערנען די שּפראַהא

לָ מאַבן בלויז געהערט אָס האָנדערע וואַא

30 אין דער היים… ּכלערליי29לשון–מעַמא

,31ל נישט זַײןָדיש.! ווי עס זאִוועגן פֿירן צו יי

ָר ּפאַך אָבן איצט די קינדער, נאָהא

 זיך צו לערנען32געגענישן, גרויס הנאהַבא

דיש.!ִאון שּפילן אויף יי

דישִלט זיך לערנען ייָב געוואָס איך האָר וואַפֿא

[סוף פֿון זַײט 1]

24. oyfn façon/way 25. kha'nuke Hanouca/Hanukkah 26. mistome probablement/
probably 27. oysyes lettres de l'alphabet/letters of the alphabet 28. avade bien sûr/of
course 29. … loshn yiddish 30. ko'lerley tous les/all 31. en tout cas/in any case 32. hanoe
plaisir/pleasure.

געלָלען שּפילפֿאַא
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