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םעט–םעט 

2נדעָז די סאַ א1ווי איר ווייסט, איז שוין עטלעכע חדשים

ס פֿון דעםָטאָלט אין שיקן פֿאַעקסּפרעס“ הא–רסַ„מא

ך די געוויינטלעכע בילדער פֿון רויטןָנעט. נאַרויטן ּפלא

 בילדַנגעקומען אָטערס איז אַמד און גרויסע קראַזא

רט. אויפֿן בילד זעטָ סא3ר אומגעריכטןָ גאַפֿון א

טָ גרוּפע רויטע מענטשעלעך. צו ערשט האַמען א

 אינעם4 טעותַ אָז ס'איז דאַכט אַמען געטרא

נערַרסיאַלטן די מאָלע ווייסן, וואַליר, ווַײל, ווי אָקא

 איז מען5רשונגעןָרטיפֿטע פֿאַך פֿאָרפֿט זַײן גרין. נאַגעדא

וו,סטעַס זענען די באָז דאַ א6בער געקומען צום אויספֿירָא

דן זוכן זיי שוין מער ווי צווייִס ייָדעלעך“, וואִ„רויטע יי

דעלעך“,ִר. די „רויטע ייָטויזנט יא

ן, זענען דיָווי מע רופֿט זיי א

 פֿון7רלוירענע 10 שבֿטיםַפֿא

בןָ הא9סיריערַס די אָ ווא8יׂשראל–מלכות

ָרוועקגעפֿירט אין יאַ און א10פֿטַרשקלאַזיי פֿא

ז זייַ געמיינט א12ט ּתמידָ. מען הא72211 פֿ"ק

ריבערַ און א13חושך–געפֿינען זיך הינטער די הרי

כט,ַט ניט געטראָר קיינער האָ, נא14דעם טַײך סמבטיון

נעט. דיַרף זיי זוכן אויפֿן רויטן ּפלאַז מע דאַא

ציע דערווַײלַרמאָלטן די אינפֿאַ הא15פֿטלערַוויסנשא

לד וועט מען קענעןַר באָז גאַפֿן אָר מיר האָ, נא16בסוד

ציע פֿון דערַקומענטאָפֿישע דאַגראָטאָקריגן די פֿולע פֿא

נטדעקונג.ַזיקער וויכטיקער אָדא

 דעם5 : איר רוימט אויף4 חלוםַזאַט אַט שוין זיכער געהאָאיר הא

סָ ווא8טשקערַײַ ּפאַ, א7 געמעלַן אויף אָ, איר טרעפֿט זיך א6בוידעם

רבַ ביסל פֿאַּפ, אָנג8; איר ּפוצט עס אַרן לאָ בַײ אַײך יא9לגערט זיךַווא

ַווַײזט זיך אַּפ : אונטן באָראַגייט א

ט לעצטנסָזוינס האַנדט... עּפעס אַרעמברא

רשע.ַסירט אין וואַּפא

ט געפֿונען בַײ זיך אין קעלער דערָלערערין הא– געשיכטעַא

רקויפֿן.ַלט פֿאָט געוואָס זי האָ ווא10 שענקלַבעס אָבא

לטעַר אָ ּפאַ ווינקל אַט זי געפֿונען אין אָאויסּפוצנדיק עס הא

ט זיי גענומען אין די הענט איזָ. ווען זי הא12 מיט שּפיצן11מַײטקעס

 און14דישע אותיותִט דערקענט ייָ. זי הא13יד– ּכתבַֿלן אַרויסגעפֿאַא

רישןָדישן היסטאִרשעווער ייַכט אינעם וואַט עס גלַײך געבראָהא

ַ שטייט א15ז בַײם סוףַלד געזען אַט מען באָרטן האָאינסטיטוט. דא

“16ן אונטערשריפֿט : „יצחקַ און א— דעצעמבער 1923 —טע ַדא

מיט גרויסע אותיות און „זינגער“ מיט זייער קליינע אותיות !

נגעַ לאַקע געווען אַס טאָ איז דא17אונטערן שטויב און שימל

זינגער.–שעוויסַדערציילונג פֿון יצחק בא

לעַט אָ, האדער סטודענטס זַײן טיטל איז ָס ווערק, וואָדא

 יוגנטווערק. דערַ פֿון א19 און חסרונות18מעלות

ר, איזָלט געווען 19 יאַלט אָס איז דעמאָ, ווא20מחבר

 פֿון זַײן עלטערן ברודער21לץ אונטער דער השּפעהַך אָנא

גישעָלאָדן מיט ּפסיכאָנגעלאָ און דער טעקסט איז א22י.8י.8זינגער

–מּפליצירטן סיּפורָר צו קאָ נישט דעם רַײכן נא23הערשטַליזן. ער באַנאַא

רשטָס פֿאָגיע, וואָלאָ סטודענט פֿון עטנאַ : דער העלד, א24המעׁשה

 שיינערַ מיט א26 מעׂשהַ אין א25נטערט זיךָרּפלאַלקסגלויבענישן, פֿאָפֿא
1. khadoshim mois/months 2. sonde/probe 3. inattendu/
unexpected 4. toes erreur/mistake 5. recherches/research
6. conclusion 7. shvotim tribus/tribes 8. malkhes-
yisroel royaume d’Israël/Kingdom of Israel 9. Assy-
riens/Assyrians 10. réduit en esclavage/enslaved 11. רַפֿא

.avant Jésus-Christ/B.C. 12 קריסטוסן tomid toujours/
always 13. hare-khoyshekh monts de Ténèbres ; dans
le folklore, synonyme de «bout du monde»/Mountains
of Darkness, in folklore, synonym of «end of the world»
14. sambatyen Le Sambatyon, fleuve légendaire infran-
chissable/The Sambatyon, a legendary impassable river
15. scientifiques/scientists 16. … beso'd gardent … se-
cret/keeping … secret.

[סוף זַײט 8]

1. découverte/discovery 2. Varsovie/Warsaw 3. Isaac Bashevis Singer
(1904-1991) 4. kholem rêve/dream 5. rangez/clean up 6. grenier/attic
7. peinture/painting 8. "croûte"/worthless painting 9. traîne/lying around
10. commode/chest 11. culottes/ladies' underwear 12. dentelles/lace
13. ksavya'd manuscrit/manuscript 14. oysyes lettres/letters 15. sof fin/
end 16. yitskhok 17. moisissure/mold 18. mayles qualités/virtues
19. khesroynes défauts/weaknesses 20. mekhaber auteur/author
21. hashpoe influence 22. Israel Joshua Singer (1893-1944) 23. maîtrise/
master 24. siper-hamayse intrigue/plot 25. s’empêtre/gets mixed up
26. mayse histoire/story

לדַבא

קומט
ּפורים !

נעלעָציאַ סענסאַא
2רשעַ אין ווא1נטדעקונגַא

נַײע בילדער
רס !ַ פֿונעם מא

נטורעַוואַ לעצטע (צי ערשטע ?) א3שעוויסעסַבא
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2רשטעלט זיךַ פֿון פֿרייד און געלעכטער. מע פֿא1טובֿ– יוםַּפורים איז א

סן, מע שּפילטַ אויף די גא3סטיומען, מע הוליעטָסקעס און קאַמיט מא

צַײט–. ּפורים5 שיּכורן4פֿילוַריש און אַכן נאַטער, מע מעג זיך מאַטעא

זוי פֿיל, ביז מע ווייס ניט קייןַז ס'איז גוט צו טרינקען אַגט מען אָזא

ָסכן, וואַ סך זאַ. א7 און המן הרשע6אונטערשייד צווישן מרדכי הצדיק

8: צום בַײשּפיל,9, זַײנען דערלויבט8רווערטַזַײנען געוויינטלעך פֿא

רקערט. מע מעגַשע קליידער און פֿאִן אין פֿרוייָנטאָמענער מעגן זיך א

–8! דער ּפורים12 און פֿון דער ּתורה11 פֿון די רבנים10כןַפֿילו חוזק מאַא

 פֿלעגט מען14כן פֿון וועמען ער וויל. אין די ישיבֿותַּפלאָ מעג א13לץ

דיעס אויף ערנסטעָראַכן ווילדע ּפאַ און מא15רבֿ– ּפוריםַאויסקלַײבן א

19. אין וועלטלעכע סבֿיבֿות18דער שטיקלעך גמראָ א17 פֿון ּתנך16ספֿרים

ַ אָ איז דא21 : אין שולן אין יׂשראל20וועסָטאַקען מען אויך טרַײבן קא

לעס אויף אייןָ און לערערס בַײטן זיך מיט די רא23ז ּתלמידיםַ א22מינהג

 דערלויבטטעם–דישער טעםִייט זיך דער ָר האַג. און דערפֿאָטא

“ און זיי שטעלן אויף דער ערשטער24טשקעסַכטן „קאַאויסצוטרא

זַײט8!

סן זיך גוטַס ּפאָ סך עלעמענטן וואַ אָ איז דא25מעׂשה–אין דער ּפורים

לעס בַײטן זיך8:ָ“. די רא26ּפויערַדער „קאָרקערט“ אַטיוו „פֿאָצום מא

 און דער28 ּפערסישע מלּכהַכטער, ווערט אָדישע טאִ, די יי27אסּתר

ָטס ער האָ ווא29נגען אויף דער ּתליהָמעכטיקער המן ווערט אויפֿגעהא

 דערקלערט מען די30אסּתר–ר מרדכין. אין מגילתַליין צוגעגרייט פֿאַא

רקערטע“ מינהגים8: אין יענער צַײט „איז זיי [דיַ פֿון די „פֿא31סיבות

 און פֿון טרויער33 ׂשימחהַ אין א32רן פֿון קומערָרקערט געוואַדן] פֿאִיי

טובֿ“.– יוםַאין א

דישע ווערסיע פֿונעםִ ייַל, אָפֿט מאָגט אָ איז ּפורים, ווי מע זאָטא

קע אין דיַרפֿן זיך טאַל8? די ענלעכקייטן וואַוואַרנאַקריסטלעכן קא

סטיומען,ָסקעס און קאַוועט מען אויך מיט מאַל ּפראַוואַרנא8ַ! קא34אויגן

ל ?ַוואַרנאַדישער קאִ ייַ א—ּפורים 

 און קירכע,36דיעס קעגן מלוכהָראַ ּפא35גטעַנג, געוואַטענץ און געזא

ַן אָדער (ווי מען פֿלעגט עס טאָ א37מלך–לַוואַרנאַ קאַווי אויסוויילן א

קליידער.–39ףָרשטעלן אים אין בישאַ און פֿא38ן אייזלַל) נעמען אָמא

40ל, דער עיקרַוואַרנאַז דער קריסטלעכער קאַפֿט אָקע אַגט טאָמען זא

רק געווירקטַט שטאָעלטער, הא–ליענישע שטעט אין מיטלַאין די איטא

ז ביידעַבער אָגן מיינען אָלאָמינהגים. די עטנא–אויף די ּפורים

נישעַגאַלטע ּפאַ די א— 41רויס פֿונעם זעלבן מקורַקסן אַדיציעס וואַטרא

42ליען, ווען די צוימעןַטורנאַפַֿײערונגען, ווי די רוימישע סא–פֿרילינג

זיקע מינהגיםָר ווילד. די דאָּפ און מע מעג זיך פֿירן גאָראַלן אַפֿא

ז ניט דיַלק, אָ בַײם פֿא43רצלטָרק אַײנגעוואַזוי שטאַזענען געווען א

ט מעןָ. הא44פֿןַּפשאָבן זיי ניט געקענט אָקירכע, און ניט די רבנים הא

ז מען הוליעןָ און לא—טַײט ַ רעליגיעזן באַסט אַזיי צוגעּפא

ר…ָ יאַל אָ איין מא45טשָגעזונטערהייט8! כא

1. yontev fête/holiday 2. se déguise/disguise themselves 3. fait la fête/celebrate 4. afile même/even 5. shi'kern se soûler/get drunk
6. mordkhe hatsadik Mardochée le Juste (héros de l'histoire de Pourim)/Mordecai the Just (hero of the Purim story) 7. homen
haroshe Haman le Méchant/Haman the Wicked 8. interdits/forbidden 9. permis/permitted 10. khoyzek … se moquer/make fun
11. rabonim rabbins/rabbis 12. toyre Torah 13. lets bouffon, plaisantin/jester, prankster 14. yeshives écoles rabbiniques/rabbinical
schools 15. rov rabbin/rabbi 16. sforim livres (saints)/(holy) books 17. tana'kh Bible hébraïque/Hebrew Bible 18. gemore Talmud
19. svives milieux/circles 20. plaisanter/fool around 21. yisroel Israël 22. mineg coutume/custom ; plur. מינהגים minhogim 23. talmidim
élèves/pupils 24. ici canulars/here hoaxes, spoofs 25. mayse histoire/story 26. à l'envers/upside down 27. ester Esther 28. malke reine/
queen 29. tlie potence/gallows 30. megiles-ester Rouleau d'Esther (9 : 22)/Scroll of Esther (9:22) 31. sibes raisons/reasons 32. peine/
sorrow 33. simkhe joie/joy 34. sautent aux yeux/are obvious 35. osés/daring 36. melukhe État/state 37. meylekh roi/king 38. âne/
donkey 39. évêque/bishop 40. … iker surtout/mainly 41. moker source 42. barrières/barriers 43. enracinés/deeply rooted 44. suppri-
mer/do away with 45. au moins/at least.
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1אסּתר–מגילת

...“2חשוורושןַ„און עס איז געווען אין די טעג פֿון א

3אסּתר, וו, עס ווערט דערציילט די מעׂשה–ן מגילתָזוי הייבט זיך אַא

 שיינע פֿרויַמעׂשה8: א–לקסָ טיּפישע פֿאַס קלינגט ווי אָפֿון ּפורים. דא

חשוורוש) און, מיטַ מעכטיקן קעניג (אַ מיט א5ט חתונהָ) הא4(אסּתר

 זי איר7טעוועטַ), רא6ן (מרדכיַנדסמאַ קלוגן לאַדער הילף פֿון אירס א

לד דיַ). ווי בא8 שלעכטן מיניסטער (המןַלק פֿון די הענט פֿון אָפֿא

 אין ּפערסיע, וו, די הויּפטהעלדן (אסּתר און9ּפָמעׂשה שּפילט זיך א

ַ געשיכטע פֿון אַדן, ווערט עס אִאיר קוזין מרדכי) זַײנען יי

.10לער אויסלייזונגַנאָציאַנא

חשוורוש,ַרישע עלעמענטן8: אָר היסטאָ ּפאַ אָאין דער מעׂשה איז דא

זַ ּפערסישער קעניג (מע מיינט אַקע געווען אַצום בַײשּפיל, איז טא

דער מרדכיָ, אסּתר א12בער פֿון המן, וושּתיָ) א11ס איז קסערקסעסָדא

בן שויןָריקער האָ אין דער געשיכטע. היסטאָ נישטא13איז קיין שּפור

ז די נעמען אסּתר און מרדכי זַײנען זייער ענלעך צוַמערקט אַנג באַלא

רשטייטַ. פֿא15רַרדוק און אישטאַ געטער מא14די נעמען פֿון די בבֿלישע

 פֿון ּפערסישע לעגענדעס.16מטַס שטאָז דאַזיך א

 אין וועלכן18 פֿונעם ּתנך17אסּתר איז אויך דער איינציקער ספֿר–מגילת

ַזר מיינט מען אַמען. דערפֿאָטס נאָל נישט גאָנט קיין מאָמען דערמא

רַײנגענומעןַט אָס מע האָס איז איינער פֿון די לעצטע ספֿרים וואָדא

ווערסן. די מעׂשה איזָנטראָך גרויסע קאָ נא19ן, און דערצוָנאַאינעם קא

 זי21ט געזוכט ּתירוציםָז מע האַּפולער אָזוי ּפאַ געווען א20מסּתמא

 דער פֿריילעכער מעׂשה פֿון22חוץַ און געפֿונען, א—רַײנצונעמען ַא

רן זענען צו דערָטַײטן. מיט די יאַרישע באָלעגאַנדערע אַדערלייזונג, א

טן וועלכעָנעקדאַ סך לעגענדעס און אַ מעׂשה צוגעקומען א23ּתנכישער

עטן.ָבן אינסּפירירט קינסטלער און ּפאָהא

געפֿונען אין דער ּפרעסע

נען דיַנצייזיש איז געשטאַדישער צַײטונג אויף פֿראִריזער ייַ ּפאַאין א

4:8ווַײטערדיקע מעלדונג

– געווידמעט שלום7ַרסעמינא– זונטיק6 פֿון חודשלעכן5מעןַ„אין די רא

, מיט דער מיטהילף פֿון9ווייָלאָסעלע סאָ ווערק, וועט יא8עליכמס

ליזירן דעם שרַײבערס יוגנטווערק. […]“.ַנאַרסקי, אָ ניבא10יצחק

רטן מיר, צוםַליז, וואַנאַליז איז זעלבסטאַנאַזוי ווי דער בעסטער אַא

8!11ר, אויף טבֿיה דעם מילכיקערַסעמינא–קומענדיקן זונטיק

12מעַ רעקלאַגעפֿונען אין א

טָנצייזישע פֿירמע האַ פֿרא8ַ? א13ריגינעלע מּתנהָן אַאיר זוכט א

רשיידענעַסלעטן אין פֿאַסטישע בראַכט ּפלאַ סעריע אַרויסגעגעבן אַא

ןַר8!“ אויף אָ גוט יאַנגעשריבן „אָסלעט איז אַלירן. אויף יעדן בראָקא

ש8:ִגט דעם וו,נטש אויף העברעיָסלעט טראַך. איין בראַנדער שּפראַא

–ִשרשטייט ניט8? שרעקט זיך ניט8! די העברעיַ„הבוט הנש“. איר פֿא

ַ אויך אָרשטייען עס אויך ניט… צום גליק איז דאַקענערס פֿא

 און—  shana tova —טַײנישע אותיות ַנסקריּפציע מיט לאַטרא

ר 2006 וועט מען שרַײבןָז אין יאַרום דערוויסן מיר זיך, אַזוי אַא

ש פֿון לינקס צו רעכטס8!ִהעברעי

—לעמען ַאיז ווינטשן מיר א

ַי טוג אָ! רא

סָ ווא1לץ–ז דער ּפוריםַזעט אויס א
,2שּפילט זיך מיט ווערטער און אותיות

3ר שיינע שּפיצלעךָ ּפאַן אָּפגעטאָט אָהא

…טעם–דישן טעםִייניט בלויז אין דעם 

1. purim-lets génie moqueur de Pourim/Purim prankster 2. oysyes
lettres, caractères/letters 3. bons tours, coups tordus/pranks 4. an-
nonce/announcement 5. dans le cadre de/as part of
6. kho'ydeshlekhn mensuel/monthly 7. séminaire de littérature,
organisé par la Maison de la culture yiddish/seminar in Yiddish
literature held at the Paris Yiddish Center 8. sholem-aleykhems
de/by Sholem-Aleykhem 9. héros éponyme d'un roman de Sholem-
Aleykhem/hero of Sholem-Aleykhem's novel with the same name
10. yitskhok 11. tevye … Tevye le Laitier/Tevye the
Dairyman12. publicité/advertisement 13. matone cadeau/gift.

1. megiles-ester Rouleau d'Esther/Scroll of Esther
2. akhashve'yreshn d'Assuérus/of Ahasuerus 3. mayse histoire/
story 4. ester 5. … kha'sene  se marie/marries 6. mordkhe Mar-
dochée/Mordecai 7. sauve/saves 8. homen Haman 9. se déroule/
takes place 10. rédemption 11. Xerxès 12. vashti première femme
d'Assuérus/Ahasuerus' first wife 13. trace 14. bo'vlishe babylo-
niens/Babylonian 15. Ishtar (Astarte) 16. provient/is derived
17. seyfer livre (biblique)/book of the Bible 18. tana'kh Bible
hébraïque/Hebrew Bible 19. qui plus est/moreover 20. mistome
probablement/probably 21. terutsim prétextes/pretexts
22. akhu'ts à part/aside from 23. tana'khisher biblique/Biblical.
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ךָמיטווא

רטָמַײן קוזינקע און איך טרעפֿן זיך אויפֿן פֿליּפא

מען איןַרן צוזאָ גרוּפע פֿרויען צו פֿאַמיט א

נדןַ און מיר לא3 פֿלי פֿון צוויי שעהַציע. אַאָקרא

גרעב זעטַ שניישטורעם. זאַגרעב, אין אַאין זא

ר וויפֿל קען מען זעןָט, נאָ שיינע שטאַאויס ווי א

 שניי8?ַזאַלט אַווען עס פֿא

נערשטיקָדא

רט קיין סּפליט, בַײם ברעג פֿוןָאונדזער גרוּפע פֿא

בער אונטערָמעטער, אָטישן ים. 400 קילאַדריאַא

לץ איז שניי ווַײס, מע זעטַ שניי. יענער שטורעם8! אַא

זַמעלעך אַזוי ּפאַבוס שלעּפט זיך אָרנישט און דער אויטאָגא

פֿן אויף דער זון ווען דערָרשּפעטיקן זיך. נו, מיר האַמיר פֿא

 ווען— 4 נסַ א—נגער טונעל, און ַ לאַענט. אָים וועט זַײן נא

ר קיין8ָ! נא5 קיין איין שנייעלעָרויס, איז נישטאַרן אָמיר פֿא

נצעַזון אויכעט נישט… עס רעגנט. עס וועט רעגענען די גא

 שירעם.ַב מיטגענומען אָז איך האַ גליק אַנג. אַרַײזע לא

פֿרַײטיק

ץ.ַלאַנס ּפאַקלעציאָ דיא6זוכן סּפליט, דער עיקרַמיר בא

רן לעבן סּפליט אין 245 אוןָן איז געבוירן געוואַקלעציאָדיא

 קלייןַץ איז אַלאַ רוימישער קייסער. זַײן ּפאַאיז געווען א

וווינט.ַלץ באַך אָשטעטל און איז נא

7שבת

בער מיטָווניק, אָבוס פֿירט אונדז קיין דובראָאונדזער אויטא

 שיף ווַײל מירַרט שוין אויף אונדז א8ַ: עס ווא8ּפנייגָן אַא

. דער ים איז שטורמיש9ַרטשולאָן אינדזל8: קאַרן אויף אָפֿא

נג, 20 מינוט, נישטַבער דער וועג איז נישט זייער לאָא

ט פֿוןָזוכן די געבורטשטאַקרענק8! מיר בא– יםַר אַגענוג פֿא

ס איזָר וואָצן און די קלויסטערס. נאַלאַ, די ּפאָלאָ ּפאָרקאַמא

זוך אויףַּפונקט פֿונעם בא–געווען דער קולמיניר

 עסן מיט10מּפטָן עקסּפראַ זייגער א8ַ? פֿינף אַרטשולאָקא

בן זיךָ שענק אויפֿן וועג. מיר האַ אין א11אויסטערס

רן איןָריזער פֿרויען פֿאַ גרוּפע ּפאַא
 און געפֿינען2ציע זוכנדיק זון און יםַָאקרא

 סך געשיכטעַשניי, רעגן און א

ציעַָאר אין קראָנַײיא
 רַײזעַריכט פֿון אַ באַא

ריזַקורסן אין ּפא–דישִ סטודענטקע פֿון די ייַ, א1ן פֿרייַפֿון א

1. Anne Frey 2. yam mer/sea 3. sho heures/hours 4. nes miracle 5. flocon de neige/snowflake 6. … iker surtout/especially 7. shabes
samedi/Saturday 8. détour 9. Korcula 10. improvisé/impromptu 11. huîtres/oysters 12. nous nous sommes régalés/we had a treat 13. Saint-
Sylvestre/NewYear’s Eve 14. avade bien sûr/of course 15. bâtiments/buildings 16. dégats/damages 17. milkhome guerre/war.

 מיט די פֿרישע אויסטערס8!12געקוויקט

טעל, מיטָ אין הא13וונטָא–ן, דער סילוועסטערַאון דא

.14וודאיַניער, אַמּפאַשא

זונטיק

ַט, אָ שיינע שטאַווניק. זייער אָזוך אין דובראַדער בא

ס דיָ ווא16דנסָ. די שא15געבַײדעס–נסַט מיט רענעסאָמוזיישטא

ז מעַרירט, אַזוי גוט רעּפאַכט זענען אַט געמאָ הא17מלחמה

זעט זיי נישט.

נטיקָמא

ריז. ס'איז אין דער פֿרי. און עס רעגנט אויך8!ַצוריק קיין ּפא

© D.R.
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דישעִ פֿרומע ייַר אָדער פֿילם שטעלט פֿא

 (טוניזיע)ַ פֿון דזשערבא3, ספֿרדים2משּפחה

ריזערַס וווינען איצט אין דער ּפאָווא

סן זעטַ. אויף די גא5רסעלַ, סא4ָטרשטאָפֿא

,6פֿעלקערונגַמען די מולטיקולטורעלע בא

ס גייען זיךָדן, וואִרצע, ייַבער, שוואַראַא

רבַײ נישט קוקנדיק איינער אויפֿןַפֿא

צווייטן.

מע מיט צווייַ מאַשטייט פֿון אַדי משּפחה בא

טילד, איז שויןַ די עלטערע, מא—טעכטער 

ַן, זי לעבט מיט איר מא7טעַגעהא– חתונהַא

, איזַראָנגערע, לאִאון פֿיר קינדערלעך. די יי

 סטודענטקע און לערנט זיךַך אָנא

זויַפֿיע אויף דער אוניווערסיטעט. אָסאָפֿילא

 אין קעניגסבערג, גייט זי8נטַווי עמנואל קא

ציר אין דערַ שּפאַג אויף אָיעדן טא

שטימטן וועג.ַ באַזעלביקער צַײט און לויט א

ַרבעט זי ווי אַרדינען געלט, אַ צו פֿא9ּכדי

 שול. מע וויל זי חתונהַרוימערין אין א

מעַ די מא11טשָר זי וויל ניט, כאָ, נא10כןַמא

 און12ּפר,ווט אונטערהעלפֿן מיט שּפרוכן

געגנטַ באַראָגישע מיטלען. לאַנדערע מאַא

רליבן זיך.ַבער און זיי פֿאַראַ יונגן אַבער אָא

ַט אָטילד, האַדי עלטערע שוועסטער, מא

ס איז ניטָן, וואַבלעם8מיט איר מאָּפרא

ונגעןִציַצופֿרידן פֿון זייערע סעקסועלע בא

ס ער געפֿינט ניט איןָאון זוכט אין דרויסן ווא

דער היים.

זעלכעַרלויף פֿונעם פֿילם זעט מען אַאין פֿא

ןַ, א14 שולַ אין א13 ׂשרפֿהַסירונגען ווי אַּפא

שּפילערס…–ָלדישע פֿוסבאִ אויף יי15לַנפֿאָא

ַ און א16 שבתדיקן קידושַמע זעט אויך א

17וויזירטערָן אימּפראַפֿריילעכן ּפורים אין א

 אין וועלכן מע לייענט18 געצעלטַ א—שול 

ּפן מיט דיַ און די קינדער קלא19אסּתר–מגילת

מען.ָ נא21 ווען זיי הערן המנס20גערסַגרא

8? די22זוי ענדיקט זיך די מעׂשהַווי א

 לערנט אויס24 פֿון דער מיקווה23טוקערין

ן.ַזוי צופֿרידנצושטעלן איר מאַטילדן ווי אַמא

ז ערַבער וויל ניט אַראַדי משּפחה פֿון יונגן א

1ס קליינע ירושליםָדא

 זילבערשטייןַלבו מיט עלזאַרען אַ נַײער פֿילם פֿון קאַא

ל חתונהָזא

ַבן מיט אָהא

דיש מיידל.ִיי

25צום סוף

וועק איןַדישע משּפחה אִרט די ייָפֿא

ס בלַײבט איןָן, וואַראָ לא27חוץַ, א26יׂשראל

ן מיט אירע שטודיעס.ָנקרַײך און גייט אַפֿרא

 פֿון28ּפשּפיגלונגָן אַדער פֿילם איז זיכער א

ן אינעווייניקסטןַ, געזען פֿון א29 סבֿיבֿהַא

טישַזוי סכעמאַ. ס'איז נישט א30קוקווינקל

. די32 פֿילם „קדוש“31ווי עמוס גיּתאיס

זויַ ניט א33 געשילדערטָדן ווערן דאִפֿרומע יי

 די34פֿרידיקןַאיינזַײטיק. דער פֿילם וועט בא

דישעִטישע“ ייָס ווילן זען „עקזאָווא

כן פֿוןַס ווילן לאָ און די, ווא35מינהגים

ט קוקטָז גאַמענטשן וועלכע גלייבן א

ר מען גייטָ. נא36אונטער די לַײלעכער

לטָז ס'וואַ מיטן געפֿיל אָרויס פֿון קינאַא

געקענט זַײן ערגער.

ןַשלמה זילבערמא

1. … yerusholaim La Petite Jérusalem, Karin Albou (2005) 2. mishpokhe famille/family 3. sfardim sépharades/Sephardic Jews
4. banlieue/suburb 5. Sarcelles 6. population 7. kha'sene… mariée/married 8. Emmanuel Kant 9. kede'y afin que/in order 10. kha'sene
… la marier/marry her off 11. bien que/even though 12. sortilèges/spells 13. sreyfe incendie/fire 14. ici/here synagogue 15. agression/
attack 16. sha'besdikn kidesh bénédiction du shabbat/Sabbath blessing 17. provisoire/temporary 18. tente/tent 19. megiles-ester
Rouleau d’Esther/Scroll of Esther 20. crécelles/noisemakers 21. homens de Haman/Haman’s 22. mayse histoire/story 23. surveillante
au bain/bath attendant 24. mikve bain rituel/ritual bath 25. sof fin/end 26. yisroel  27. akhu'ts sauf/except for 28. reflet/reflection
29. svive milieu 30. point de vue/viewpoint 31. amos gitays de/by Amos Gitaï 32. kadosh 33. dépeints/depicted 34. satisfaire/satisfy
35. minhogim coutumes/customs 36. draps/sheets.
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ר 2006ַנואַ אין יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

ַ א2ס'קומט זעלטן הַײנט אויס צו רעצענזירן

רףַר דאַדיש. […] דערפֿאִנַײעם פֿילם אויף יי

ס הַײנט זענען,ָמען זיך פֿרייען מיט דעם, ווא

 צו4ותָ, די הוצא3גישע סיבותָלאָצוליב טעכנא

לן. די ביליקעַלדיק געפֿאַפֿן פֿילמען גוואַשא

ט לעצטנס דערמעגלעכט דיָגיע האָלאָטעכנא

פֿן פֿילמעןַטוער“ צו שא–פֿרומע „קולטור

. צום5רעדנדיקן ציבור–דישִר זייער ייַפֿא

זעלכע פֿילמעןַ א6דויערן, זענען ס'רובַֿבא

– פֿילמירונגען פֿון חסידישע ּפורים7סּתם

 בעסער אויפֿגעפֿירט ווי די8 אפֿשר—שּפילן 

 נישט זייער9כמענישַבער פֿאָגעוויינטלעכע, א

זיקע „פֿילמען“ קומעןָנט. די דאַאינטערעסא

CD-ROMשמעס, ַטאָ–רויס אויף ווידעאַא

ס זעט מען זייָ אין קיין קינא— DVDדער ָא

 „פֿרומע פֿילמען“ גייט10נישט. וועגן דעם ענין

12 אין דער חרדישער11רפֿער וויּכוחַ שאַן אָא

רף יעדערַז דערווַײל דאַזוי אַוועלט, א

ליין, צי ער ווילַר זיך אַשליסן פֿאַבא

רַײנברענגען אין זַײן היים דעם טרייפֿענעםַא

, און זיך13קעסטל“–ס „שטותיםָט, דאַראַּפאַא

זעלכע פֿילמען. […]ַצוקוקן צו א

ָס, ווא14רחידושטַר ווערט מען פֿאַדערפֿא

, אין16רַײן אין „אַײכלערס“ַ מע גייט א15בעת

ם“ פֿוןָלקראַאוניווערסא–ַקאִַידעם „יודא

נצעַ גאַרק, זעט מען גלַײך אַּפאָ–ראָבא

נגעפֿילט מיט דעם נַײסטן אוןָ א17ליצעָּפא

ַא —רויס ַס איז אָדישן פֿילם, וואִבעסטן יי

נגעשריבןָט אָר האַ. דעם סצענאגעשעפֿט

ט דעם פֿילםָמיכאל קירש און רעזשיסירט הא

ָסשּפיל איז דא– קירש. […] קיין ּפורים18יעקבֿ

ר זיך פֿון 90ַ פֿילם פֿא19ן אמתערַר אָנישט, נא

, מיטָ געוויסן ניוואַכט אויף אַמינוט, געמא

 גוט.20ל, ּכמעטָ מאַס זענען, אָרן, וואָקטיאַא

 דערציילט די געשעפֿטַא[…] דער פֿילם 

 פֿון זַײנע—סבערג ָ גרא21געשיכטע פֿון ּפרץ

נטּפלעקטַט זיך אָרן, ווען ער האָיא–קינדער

,23עבֿירה– קליינער בעלַ און א22 שטיפֿערַווי א

ן זַײןָנציקער, ווען ער הייבט אַביז זַײנע צווא

–. סוף24רברעכערַן אמתער פֿאַריערע ווי אַקא

ַ פֿון א26הבית– ווערט ּפרץ דער בעל25סוף–ּכל

, וו, ער פֿירט27נסיָגעשעפֿט אין מא–לץָהא

רקויפֿן דיַ בַײם פֿא28„לינקע“ חשבונות

נקורענט איז ר'ָ. זַײן איינציקער קא29סחורה

ז יענער איזַלט אַס ּפרץ האָלף זיכלער, וואָווא

רפֿן פֿונעםָרויסגעוואַשולדיק אין זַײן ווערן א

 דעם טויט31 קינדווַײז. ּפרץ איז גורם30חדר

 פֿון32רלוסטַפֿון זיכלערס ווַײב און דעם פֿא

 צוצונעמען בַײ אים33זַײן איינציקן זון ; ּכדי

 אים34פֿילוַס געשעפֿט, איז ּפרץ גרייט אָדא

„קידנעּפן“. נישט אומזיסט שטייט אויפֿן

DVDעס35קסענע“ַר דערווא8ַ: „געאייגנט פֿא .

ז פֿון ּפרץ וועט קייןַכטן, אַקען זיך אויסדא

רגעסטַבער פֿאָרויסקומען : אַגוטס נישט א

.37 פֿון ּתשובֿה36נישט דעם מעכטיקן ּכוח

דיש :ִנצן אויף ייַ גייט ּכמעט אין גא געשעפֿטַא

נט רעדטַליציאָרצער ּפאַפֿילו ווען דער שוואַא

ענגליש, ווערן זַײנע ווערטער איבערגעזעצט

דיש דורך אונטערשריפֿטן. דערִאויף יי

DVD קען אויך אויסקלַײבן אויפֿן 38צושויער

שע אונטערשריפֿטןִדער העברעיָדי ענגלישע א

ַרן רעדן אָקטיאַלע אַנצן פֿילם […]. אַרן גאַפֿא

 טייל פֿוןַ א39דיש, הגםִריש ייַאונגא–חסידיש

לטָ ווא40ַיזיי זעען נישט אויס חסידיש. (הלווא

לעַז אַזיע, אַנטאַ פֿאַעס נישט געווען סּתם א

דיש !).ִנסי רעדן ייָדן אין מאִיי

פֿישעָסאָדער פֿילאָלישע אַראָקיין מא

ַזאַרט מען נישט פֿון אַסובטילקייט דערווא

 נישט41פֿילם, און צוליב דעם וועט דער עולם

נטוישט. […] נישט געקוקט אויפֿןַזַײן א

 געשעפֿטַאגליקלעכן סוף, בלַײבט דער פֿילם 

,42ּכל–ל : קודםַראָטיש אין זַײן מאַבלעמאָּפרא

 פֿילם אין דער חרדישער וועלט,ַסּתם ווי א

זויַבער אויך צוליב קינסטלערישע סיבות. אָא

ל אין די פֿילמען, איזָ מאַווי עס טרעפֿט זיך א

ַ לעבעדיקע און אַ, ּפרץ, זייער א43דער רשע

רגלַײך מיטןַּפנדיקע פֿיגור אין פֿאַרכאַפֿא

ט געפֿילן,ָלף. ּפרץ האָ, ר' ווא44צדיק

לעבט דעם פֿילםַמביציעס, אידעעס. ער באַא

. דער46 און כיטרעקייט45מיט זַײן חוצּפה

פֿילוַלף, ווידער, וויינט נישט אָפֿרומער ר' ווא

בַײם דערוויסן זיך וועגן דעם טויט פֿון זַײן

קע, וויפֿלַווַײב. […] עס פֿרעגט זיך טא

לַײט וועלן זיך–ל חסידישע יונגעַראָמא

זיקן פֿילם.ָּפלערנען פֿון דעם דאָא

ן אמתַפֿונדעסטוועגן, דערציילט דער פֿילם א

ס פֿון דעם וועטָ געשיכטע, ווא47נענדיקעַשּפא

. […]48בן הנאהָאונדזער עולם אויך הא

אינדוסטריע– פֿילם1 געשעפֿט“ : די חסידישעַ„א
רק)ָיא– (ניוָפֿון לייזער בורקא

1. khsi'dishe hassidique/Hasidic 2. faire un compte rendu/review 3. sibes raisons/reasons 4. hetsoes coût/cost 5. tsiber public 6. s'rov
la plupart/most 7. stam simplement/merely 8. efsher peut-être/perhaps 9. professionnellement/professionally 10. inyen sujet/subject
11. vikuekh controverse/controversy 12. khare'disher ultra-orthodoxe/strictly orthodox 13. shtusim-… «boîte à bêtises»/«idiot
box» 14. farkhidesht surpris/surprised 15. beys quand/when 16. Eichler’s, librairie hassidique à Boro Park, Brooklyn/Hasidic bookstore
in Boro Park, Brooklyn 17. rayon/shelf 18. yankev 19. e'meser vrai/real 20. kima't presque/almost 21. perets 22. coquin/mischief-
maker 23. bal-aveyre pécheur/sinner 24. criminel/criminal 25. sofkl-sof finalement/finally 26. balebo's patron/owner 27. Monsey,
communauté hassidique (état de New York)/Hasidic community in upstate New York 28. … kheshboynes comptes falsifiés/dishonest
accounting 29. skhoyre marchandise/goods 30. kheyder école/school 31. goyrem cause 32. perte/loss 33. kede'y afin de/in order
to 34. afile même/even 35. pour adultes/for adults 36. koyekh force 37. tshuve repentir/penitence 38. spectateur/spectator 39. haga'm
quoique/although 40. haleva'y si seulement/if only 41. oylem public 42. koydem kol tout d’abord/first of all 43. roshe méchant/
villain 44. tsadik bon/hero 45. khutspe culot/nerve 46. malice/cunning 47. prenant/suspenseful 48. hanoe plaisir/pleasure.
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דרעס8:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

ט מען געוויסָר (2005) האָאין דעם לעצטן יא

רצַײט פֿון דעםָגעפַֿײערט דעם 20סטן יא

ל,ַגאַרק שאַדישן קינסטלער מאִרימטן ייַבא

2שיינעןַּפ און באָראַס זַײנע ווערק קוקן אָווא

 סך היימען און וויכטיקעַדי ווענט פֿון א

3חוץַאינסטיטוציעס איבער דער וועלט. א

,6דירןַ און רא5 געמעלן4זַײנע ּכישופֿדיקע

,8נעלןַ, ּפא7זשןַוו,סט זַײנע וויטראַזַײנען בא

ַרפֿן פֿאַט געשאָס ער האָ, ווא9נטגעמעלןַווא

, דעם11ל אין ירושליםָשּפיטא–10דעם הדסה

, דעם13ראייניקטע פֿעלקערַ פֿון די פֿא12בנין

, דעם14ל, די ּכנסתַזא–ּפערעָליטען אָּפאָמעטרא

סקוועָ אין מא15טערַטעא–דישן מלוכהִיי

ָטל האַגאַנדערע. שאַסעט), און אָ(גא

ר דער וועלט די טיּפן אוןַכט פֿאַרגעבראָפֿא

ער איןִרום, פֿריַ פֿון זַײן א16זשןַּפייסא

טָריז. ער האַך אין ּפאָוויטעבסק, דערנא

17רטיקעַרגעשטעלט אין זַײנע אייגנאָפֿא

 אין דעם18רצלטקייטָרוואַקונסטווערק זַײן פֿא

ר און קונסטָלקלאָדישן לעבן, אין דעם פֿאִיי

לק.ָדישן פֿאִפֿון דעם יי

ענט צו דערָל איז געווען נאַגאַרק שאַמא

.19פֿטלעכקייטַדישער קולטור און געזעלשאִיי

ציעס צוַט געצייכנט אילוסטראָער הא

21כער“, דעם נסּתרסַמא– „קונצן20ּפרצעס

ַ מיט א22 מעׂשהַדערציילונגען „א–קינדער

פֿשטיינסָס ציגעלע“, האָן“ און „דאָהא

 ליעסין,23בֿרהםַעזיע פֿון אָ„טרויער“, דער ּפא

בֿרהםַ„סיביר“ און „פֿידלרויז“ פֿון א

דישעִט צענדליקער ייָסוצקעווער. ער הא

24בריוו געשריבן צו זַײן פֿרַײנד יוסף

בן זיך אויפֿגעהיט איןָס האָשו, וואָטאַּפאָא

ָלט עטלעכע מאָרכיוו. ער האַא–25ָוואִיי

 אין ווילנע,ָוואִגריסט דעם ייַבא

סָוואִטייליקט אין דעם ייַזיך בא

ר אין 1935, אוןָמענפֿאַצוזא

פֿןַן צו שאַגעשטיצט דעם ּפלא

דישןִ ייַסעקציע און א– קונסטַא

מוזיי בַײם אינסטיטוט. עס איז

רקַז מאַנט, אַקאַווייניק בא

ט אויך געשריבןָל האַגאַשא

ס זַײנעןָדישע לידער, וואִיי

דירן אין ָגעדרוקט געווא

, נומ' 9 (1951)לדענע קייטָגא

און 60 (1967). […] אין זַײנע

לידער הערט מען זַײן

רט,ָפֿט צו זַײן היימאַבענקשא

דישןִענטקייט צום ייָזַײן נא

לק, זַײן טרויער אויפֿןָפֿא

וו,נדערונגַ און זַײן בא26חורבן

רצַײטָ. צו זַײן יא27ר יׂשראלַפֿא

ר פֿון זַײנע לירישעָ ּפאַנען מיר אָדערמא

רעפֿלעקסיעס. […]

ַגמענט זינגט ער אַאין דעם ווַײטערדיקן פֿרא

נד :ַרבן צו זַײן געבורטלאַליד אין פֿא

רב געזונגען,ַב צו דיר אין פֿאָאיך הא

ווער ווייס צי דיר געפֿעלט מַײן ליד ;

 שטימע גייט פֿון מַײנע לונגעןַא

כט מיך טרויעריק און מיד.ַאון מא

ב איך פֿון דיר די בילדער,ָלט האָגעמא

די בלומען, וועלדער און די מענטשן,

 ווילדער,ַ ווי א28ל דַײן ּפניםָאיך מא

.29כט איך וויל דיך בענטשןַג און נאָאון טא

[…]

ל, דער גרויסער קינסטלערַגאַרק שאַעזיע פֿון מאָדי ּפא
1רצַײטָצו זַײן 20סטן יא

טעקָפֿון חנה מלא

.D.R ©ל (1985-1887) ַגאַרק שאַמא

1. anniversaire du décès/anniversary of
death 2. embellissent/give beauty to
3. akhu'ts à part/aside from 4. ki'shefdike
magiques/magical 5. peintures/paintings
6. eaux-fortes/etchings 7. vitraux/stained
glass windows 8. panneaux/panels
9. peintures murales/murals 10. Hadassah
11. yerusholaim Jérusalem 12. binyen
bâtiment/building 13. ONU/U.N.
14. Knesset 15. melukhe-… Théâtre juif
d'État/Jewish State Theater (GOSET)
16. פֿטןַנדשאַלא  17. d'un style à part/in a style
of his own18. enracinement/deep-
rootedness 19. société/communal life
20. peretses de/by I.L. Peretz 21. …
nisters de/by Der Nister 22. mayse
histoire/story 23. avro'm 24. yoysef
25. YIVO פֿטלעכער אינסטיטוטַדישער וויסנשאִיי

26. khurbm Shoah 27. yisroel Israël
28. ponem visage/face 29. bénir/bless.
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לץ.– ּפוריםַ...און א

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

לעַ. א28רפֿערקעַווא–רטןָ קאַ, א27ציגַײנערין

–לבַ : דער העלד, האָטעמעס זענען שוין דא

 מיט29מּפערט זיךַמיש, אָקא–לבַגיש, האַטרא

פֿיזיק, מיט שלעכטס אוןַפֿרויען, מיט מעטא

רק אוןַ טיף, שטא— 30גוטס. בקיצור

8!31משוגע

נגעקומעןָיד א–זוי איז דער ּכתבַֿווי א

סָס איז דאָאין שענקל ? ווא

 מיט דער32שַײכות

בע ? מע ווייסטָבא

ז אין יענער צַײטַא

שעוויסַט באָהא

דישעִר ייַרבעט פֿאַגעא

רשעַצַײטונגען אין ווא

נדערט פֿוןַט געוואָאון הא

ַ צו א33הביתטע–איין בעל

בן איםָס האָצווייטער, ווא

ָסט ער דאָרט... צי האָגעגעבן מער ווי וווינא

ַןט אָ ? צי הא34 מּתנהַגעגעבן ווי א

ַס צוגענומען ווי אָ פֿרוי דא35אייפֿערזיכטיקע

ַ,נטדעקערין, פֿרוי ליגנערינסקאַ ? די א36נקמה

רשן דיָז זי וועט אויספֿאַגט אָט צוגעזאָהא

 ביז זי וועט37געשיכטע פֿון איר משּפחה

.38ךַדערגיין די זא

שטימט צו שיקןַט זי באָדערווַײל הא

ריז און אים איבערגעבןַיד אין ּפא–דעם ּכתבֿ

39יַס איז אוודאָטעק, וואָביבליא–דער מעדעם

דער. 40 אוצרַזאַר גליקלעך צו קריגן אָגא

 וועט עס דרוקן איןטעם–דישער טעםִיי

ַ אין א42 און עס וועט דערשַײנען41המשכים

רָ יאַ איבער א43בעַכיקער אויסגאַצוויישּפרא

ּפורים…

[סוף פֿון זַײט 1]

27. Tsigane/Gypsy 28. diseuse de bonne aventure/fortune teller 29. se débat/wrangles
30. bekitser bref/in short 31. meshuge fou/crazy 32. shaykhes rapport/connection
33. baleboste ici logeuse/here landlady 34. matone cadeau/gift 35. jalouse/jealous
36. nekome vengeance/revenge 37. mishpokhe famille/family 38. tirer l’affaire au clair/
get to the bottom of things 39. avade bien sûr/of course 40. oytser trésor/treasure
41. hemsheykhim épisodes/installments 42. paraître/be published 43. édition.

 קינד,ַ צַײטונג ווערט געבוירן אַווען בַײ א

8!  דער2טובֿ– מזלַקומט איר אויך א

צַײטונג אין–דישִרימטע ייַ, די בארווערטסָפֿא

לט שוין איבער 100ַס איז אָרק, וואָיא–ניו

מען איזָ קינד. זַײן נאַט איצט אָר, האָיא

סָ. און ביידע ווערטער מיינען דאווַײטער

זַײטיק– פֿירַס איז אָ“8! דא3רויסָזעלבע8: „פֿא

ַררטיקלען פֿאַרשיידענע אַבלעטל מיט פֿא

 יעדן4ס וועט דערשַײנעןָלערנערס ווא–דישִיי

.5חודש

– לייטַ אָאינעם ערשטן נומער איז דא

–דישִרטרעט פֿון דרַײ יונגע ייָ ּפאַ, א6רטיקלַא

 קורצע געשיכטע פֿוןַ, א7רשערינסָפֿא

 נַײעס וועגן8וועַ און טשיקארווערטסָפֿא

.11נעןָ און קעשעפֿא10, ווַײסע בערן9לּפעסַמא

 גרינגערַ אָאויף דער לעצטער זַײט איז דא

.13מעׂשהלע– קינדערַ און א12קעסטלשּפיל

ך,ַ שּפרא14 ּפשוטערַלץ איז געשריבן אין אַא

נַײעס 1אמתע
רקָיא–פֿון ניו

טעסָ, בילדער און פֿוסנא15מיט גרויסע אותיות

צו דערקלערן שווערע ווערטער און

נצןַ. די דערקלערונגען זַײנען אין גא16זעסַפֿרא

גישָגאַ גוט ּפעדאַס איז אָדיש, וואִאויף יי

ז מע גיט ניט קייןַ בלויז א17דָ שאַמיטל. א

מיקעַשטא–שִ פֿון די העברעי18רויסרעדַא

ווערטער.

 די20 אומזיסט19 ווערט צעשיקטווַײטער

–דישִנפֿירערס פֿון ייָלערערס און א–דישִיי

.21סבֿיבֿות–קרַײזן און 

8!22מיר ווינטשן דעם קינד געזונט און הצלחה

1. e'mese vrais/true 2. mazl tov félicitations/congratulations 3. en avant !/forward ! 4. paraître/be published 5. khoydesh mois/month
6. éditorial 7. chercheurs (fém.)/researchers (fem.) 8. curieux/curious 9. singes/monkeys 10. ours polaires/polar bears 11. téléphones
portables/cell-phones 12. mots croisés/crossword puzzle 13. ma'ysele histoire/story dim. de/of מעׁשה mayse 14. po'sheter simple
15. oysyes lettres/letters 16. expressions 17. dommage/a pity 18. prononciation/pronunciation 19. distribué/distributed 20. gratuite-
ment/free of charge 21. svives cercles/groups 22. hatslokhe réussite/success.


