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ּפַאריז  קיין קעשענעוו1 פֿון

און לידער, ייִדישע ֿפון זינגער און קָאמּפָאזיטָאר איז ַא טשָארני יעֿפים

זַײן הומָאר. סך ַא און כַאריזמע געווַאלדיקער ַא מיט מענטש ַא דערצו

יָארן, לַאנגע שוין זינגט ער וועמען מיט גערגוס, סוזַאן בַאגלייטערין7,

ניגונים8 מיט  ייִדישע די שּפילט ווָאס ּפיַאניסטקע, טַאלַאנטירטע ַא איז

געֿפיל. און טיֿפן ליבשַאֿפט

קעשענעוו, אין מוזיק–טעַאטער ייִדישן דעם מיט ָאן ֿפירן ביידע זיי

שוין נעמען זַײנען 1992. זייערע אין געגרינדט הָאט יעֿפים ווָאס

עיקר9 אין  דער מוזיק, ייִדישער ֿפון וועלט דער אין בַאקַאנט לַאנג

אין ָאנטייל נעמען זיי מיזרח10–איירָאּפע, ווּו און ענגלַאנד דַײטשלַאנד,

זיי ֿפרַאנקרַײך זַײנען אין קלעזמער–טרעֿפונגען. און ֿפעסטיווַאלן סך ַא

יָארן. לעצטע די אין מָאל געקומען ַא ּפָאר אויך

ַא מיט זיי שּפילן צווייט12, זַאלבע קָאנצערטן זייערע ַאחוץ11

גרוּפע ַא קלעזמער–ַאליַאנס13, נָאמען מיטן קלעזמער–קַאּפעליע

צו טָאג הַײנט רוֿפט מע ווָאס דעם ֿפון ֿפַארקערּפערונג14 ַא איז ווָאס

זיי און לענדער ֿפיר ֿפון שטַאמען מוזיקערס זעקס די „וועלטמוזיק“.

אויף צו לערנען אויך און קָאנצערטן מַאכן צו וועלט ַארום דער ֿפָארן

ווַארשטַאטן15...) אין (ֿפעסטיווַאלן, אונטערנעמונגען אינטערנַאציָאנַאלע

און סוזַאן קומען בַײשּפיל, צום זומער, דעם ַאמעריקע. און איירָאּפע

ֿפון קלעזמער–ווַארשטַאט אינעם נעמען צו ָאנטייל ּפַאריז אין יעֿפים

יולי). 10טן ביז 6טן (ֿפון ייִדיש–צענטער ּפַאריזער

געלעגנהייט16  די אויסגעניצט טעם–טעם דער דעם קָאנצערט הָאט ֿפַאר

מוזיקער. די מיט שמועס ַא כַאּפן צו

? איר קומט ווַאנען ֿפון : טעם–טעם

די הַײנט איז ווָאס קעשענעוו, אין ביידע לעבן סוזַאן גערגוס : מיר

ַאלע און געווָארן געבוירן איך בין דָארט מָאלדָאווע. פֿון הויּפטשטָאט

מוזיק. און ּפיַאנע פֿון לערערין ַא ווי איך ַארבעט ַארבעטן יָארן געלעבט.

ס'איז ַא קעשענעוו. אין געבוירענער ַא אויך טשָארני : איך בין יעֿפים

זענען בַאפֿעלקערונג17. לַײדער ייִדישע גרויסע ַא אונדז בַײ געווען מָאל

מעגלעך. געווען ס'איז נָאר ווי אויסלַאנד אין ַאוועק סך ַא זייער

אין  לעבן ייִדיש ֿפָארט18 ַא בלַײבט עס ָאבער : טעם–טעם

? קעשענעוו

רעליגיעז  ַא דָא ס'איז 15000 ייִדן. ַארום דָארטן וווינען עס טש. : יָא, י.

לעבן. קולטורעל ייִדיש און

1. Kishinev/Chisinau (capitale de Moldavie/capital of Moldova) 2. Efim Chorny, Susan Ghergus 3. se sont produits/performed 4. mai-
rie/Town Hall 5. arrondissement/district 6. oylem public/audience 7. accompagnatrice/accompanist 8. nigunim mélodies 9. … iker 
surtout/mainly 10. mizrekh de l’Est/eastern 11. akhu'ts à part/aside from 12. à deux/as a duo 13. Klezmer Alliance 14. incarnation/em-
bodiment 15. ateliers/workshops 16. saisi l’occasion/took the opportunity 17. population 18. quand même/still 

געמַאכט הָאבן לעצטנס (מָאלדָאווע), קעשענעוו מוזיקער פֿון צוויי סוזַאן גערגוס2, און יעפֿים טשָארני
זַײנען מַארץ 10טן דעם ּפַאריז. אין ָאּפגעשטעלט וועג זיך אויפֿן איירָאּפע און איבער טורנע גרויסן ַא

שטָאטקרַײז5 און  רָאטהויז4 פֿון 20סטן דעם אין ייִדיש–צענטער פַֿארן ּפַאריזער ַארויסגעטרָאטן3 זיי
עולם6. גרויסן דערפֿרייט ַא שטַארק קָאנצערט הָאט זייער

[8 זייַט [סוף
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אויער

הערן ֿפון ָארגַאן דער איז אויער דָאס

ַא מענטש ווָאס קען חוש–השמיעה3. —

טויב איז ַא טויבער. ַא ביסעלע הערן ניט

גַאנצן טויב אין און הייסט טויבלעך

דָאס איז טַאקע ווַאנט. די ווי טויב הייסט

זָאגט ווערטל ַאנדער ַאן ווַײל טשיקַאווע4

! ֿפַארשטיי גיי אויערן. הָאבן ווענט ַאז

ּפַארַאדָאקס ַא נָאך

אויער מיינט זייער  ַאן אין ווי שטיל ַאז איז

און ַא קרוג6  אויערל5 ַאן הָאט נָאדל ַא שטיל.

מע  צירונג7 ווָאס אויערן. ַא הָאבן צוויי קען

אוירינגל8. ַא איז אויער אין טרָאגט

וויל נָאר הערן קען ווָאס מענטש ַא

הערנדיק9 ָאדער  נישט זיך מַאכט ניט,

עקשן10 ָאדער  ַאן איז דָאס וויסנדיק. ניט

ַא ֿפָאלגט ניט מע ווען היּפָאקריט. ַא גָאר

הערט אים ווי מע מען ַאז מענטשן, זָאגט

ַא גרַאגער13. דעם המן12 ווי אים מע הערט קָאטער11 ָאדער דעם

אויסדרוק14 איז ווָאס הערט טָאגטעגלעכער

ֿפרַײנדלעכער ַא ביסל ַא אין ָאדער ? זיך15

? עּפעס גוטס זיך הערט ווָאס נו, : ֿפָארעם

ַא זיך ? ס'ערט : אויף ֿפַארקירצט ָאדער גָאר

בָאבע : די איז דעם אויף שּפַאסיקער16 ענטֿפער

שערט זיך18  זיך17 ָאדער דער זיידע יערט

נַײעס). קיין נישטָא הייסט, (דָאס

קול19, ַא קלַאנג, ַא איז הערט מע ווָאס דָאס

זיך  הערט עס אויך זָאגט מע ָאבער טומל... ַא

ריח, ַא שּפירט ַאז מע ווָאס מיינט ריח20, ַא

צום חוש–הריח21  דָאס ברענגט אונדז צו און

נָאז. די איז ָארגַאן ווָאס זַײן — שמעקן,

נָאז

ֿפַאר  רעטעניש22 — דָאס ַאלטע קענט איר

ּכדי23 צו  ווָאס הָאט ַא מענטש ַא נָאז ?

זיך זיצט נָאז די ברילן. די איר אויף טרָאגן

זעט עס נָאר ּפנים24, מיטן אין שטילערהייט

אויסדריקן25, ַא סך מען קען קערּפערטייל דָאזיקן דעם ַאז מיט אויס

ּפנים. עמעצנס לויט ֿפַארשטיין מיינט נָאז דער אין דערקענען ווַײל

מיט אומצוֿפרידן זַײן מיינט נָאז דער מיט קרימען26 ָאדער דרייען

הָאבן גרויס. הַאלטן זיך שטָאלץ, זַײן מיינט נָאז די ֿפַאררַײסן עּפעס.

ָאדער ּפרעטענציעז זַײן מיינט נָאז דער אין ֿפליי28) ֿפליגן27 (ָאדער

לָאזט מע ווען ֿפַארקערט, קַאּפריזנע.

איז ַאז מע מיינט עס נָאז, ַארָאּפ די

זיך29. בַײ ַארָאּפגעֿפַאלן גַאנצן אין

ַא ווָאס דערֿפַאר, עס קומט מָאל ַא

אים הָאט כַאּפט זיך ַאז מע מענטש

און ווען נָאז. דער ֿפַאר געֿפירט

נַײגעריק30 אויף  איז זייער מען

און מען ַארויס נָאז שטעלט עּפעס,

גענוג קלָאר ניט ָאדער שטיל, רעדן צו אויערן.

שנַײצט32  ווען מע הָאט ַא קַאטער31, דער נָאז. רעדן אונטער הייסט

ניט נָאר נָאזטיכל. נָאז אין ַא מען זיך די

נעזער). (ָאדער נעז הָאבן מענטשן

קליין קעצעלע הָאט ַא ַא

הָאט העלֿפַאנד ַא נעזעלע,

דָא ס'איז און נָאז, לַאנגע ַא

אויף  הָארן ַא חיה33 מיט ַא

זי הייסט ַא דער נָאז, ווָאס

נָאזהָארן34.

1. simen la preuve/a sign, a proof 2. kha'zersher porcine/swine (adj.) 3. khush-hashmie l’ouïe/sense of hearing 4. curieux/curious 
5. chas/eye 6. cruche/jug 7. bijou/piece of jewelry 8. boucle d’oreille/earring 9. fait la sourde oreille/pretends not to hear 10. akshn 
entêté/stubborn 11. matou/tomcat 12. homen Haman 13. crécelle/noisemaker (les deux expressions signifient ne prêter aucune at-
tention à/both expressions mean completely ignore) 14. expression 15. quoi de neuf ?/what’s new? 16. humoristique/joking 17. a son 
anniversaire/has a birthday 18. se coupe les cheveux/is cutting his hair 19. kol voix/voice 20. reyekh odeur/smell 21. khush-hareyekh 
odorat/sense of smell 22. devinette/riddle 23. kede'y afin de/in order to 24. ponem visage/face 25. exprimer/express 26. froncer/here 
twist, turn up 27. mouches/flies 28. puces/fleas 29. découragé/discouraged 30. curieux/curious 31. rhume/cold 32. se mouche/blow (your
nose) 33. khaye animal 34. rhinocéros 

וואָרט ַא אַרום

הַאלדז — נָאז — אויער

ַאז איין סימן1, ַא — פַֿארבונדן נָאענט זַײנען ָארגַאנען די דָאזיקע דרַײ
דער פַֿאר ציטערט וועלט די ווען דרַײ. אין דער צַײט דָאקטער היילט ַאלע

ַאקטועל... זייער געווָארן מָאל ַא מיט טעמע די איז גריּפע חזירשער2 נַײער

2



3

1. proverbes/proverbs 2. kede'y afin que/so that 3. khalef  
couteau (pour l’abattage rituel)/ritual slaughterer’s knife  
4. kheyn charme/charm 5. en faire trop/overdo things 6. bale-
bo's patron/boss 7. shlimazl malchanceux/unlucky person.

שּפריכווערטער1

אויגן. הָאבן גַאסן אויערן, הָאבן ● ווענט

! ַארַײן אין גָאטס אויערן מויל דַײן ● ֿפון

רייד). דַײנע אויסהערן זָאל גָאט : מיינט (דָאס

ּכדי2  איין מויל, און אויערן צוויי מענטשן דעם הָאט געגעבן ● גָאט

רעדן. ווייניקער און הערן מער זָאל ער

הַאלדז. אויֿפן אים ליגט ● דער חלף3

ברעכט  דרַײ מָאל חן4, נָאך הָאט מָאל צוויי שיין, איז מָאל ● איין

ביין. און הַאלדז שוין מען

מָאס5). די איבערטרַײבן דַארף ניט מע מיינט ַאז (דָאס

נָאז. די ַארַײן אומעטום שטעקט גוטער בעל–הבית6 ● ַא

נָאז. די זיך צעשלָאגט און גרָאז אויֿפן ֿפַאלט שלימזל7 ● ַא

הַאלדז

ווען ווָאס טוט וויי דָאס איז ניט נָאר הַאלדז

הָאט  מע ווען ֿפַארקילט35 (ָאדער איז מען

דער אויך נָאר הַאלדז36), געריסן דעם זיך

רעשט ֿפונעם מיטן קָאּפ דעם ֿפַארבינדט ווָאס קערּפערטייל גַאנצער

נַאקן38 קען  און הַאלדז צעברעכן זיך גוף37.

אומאַײנגענעמע ַאן זייער זַײן דערֿפַאר

ַא  ניט נָאר העלדזעלע איז ַא זַאך.

זַײן אויך קען עס — הַאלדז קליינער

גענדזן ַא ֿפלַאש. ַא ֿפון טייל ַא

געשמַאקער  ַא העלדזעלע39 איז

ַאנדערע ווָאס מאכל40, ייִדישער

מע ווען מעגעלע. ַא עס רוֿפן ייִדן

העלדזעלעך ֿפיל געגעסן — צו הָאט

מען זָאגט — זַאכן ַאנדערע ָאדער

מע הָאט געגעסן איבערן  ַאז

עס טוט ווען מע און הַאלדז,

ַא ָאנגערוֿפן מען ווערט רעגולער

איבערן הַאלדז קען  נָאר הַאלדז43. טרייֿפענער41 ָאדער געשמדטער42

און גענוג ֿפון זיי הָאט מע ווָאס זַאכן ַאנדערע זָאגן וועגן אויך מען

הַאלדז. ֿפון שוין ווָאס קריכן ָאדער געווָארן44 — נימאס זענען ווָאס

ַא  ַא צירונג און הַאלדזבַאנד45 איז ַא

ֿפון דער  טייל הַאלדזקנָאּפ46 איז ַא

איז דָאס ַאז זָאגט מע ַאנַאטָאמיע. מענלעכער

ווָאס  עּפל חווהס47 מוטער דער ֿפון שטיק ַא

אין הַאלדז.  ָאדמען48 געבליבן שטעקן איז

מען זיך ליב קען הָאט עמעצן אויב מע

ַאֿפילו50 ֿפַאלן אים ָאדער הַאלדזן49 אים מיט

ניט ַאז איינער הָאט געטָאן עּפעס און אויֿפן הַאלדז.

אין שעמען זָאל זיך ער אים, מען זָאגט שיינס,

ַארַײן51 !  הַאלדז ווַײטן

35. a pris froid/catch cold 36. s’est égosillé/shouted too much 
37. guf corps/body 38. se casser le cou/break your neck 39. cou 
d’oie farci/stuffed goose neck 40. maykhl plat/dish 41. non cachè-
re/unkosher 42. geshmater apostat, converti/apostate, converted 
43. les deux expressions signifient goinfre/both expressions mean 
glutton 44. nimes ... sont devenus lassants/you’ve had enough 
45. collier/necklace 46. pomme d’Adam/Adam’s apple 47. … kha-
ves de notre mère Ève/Mother Eve’s 48. o'demen Adam (datif)/in 
Adam’s 49. étreindre/embrace 50. afile même/even 51. il devrait 
avoir honte/he should be ashamed of himself.



ּפרָאפֿעסָאר
פַֿאבריקַאנט

אומגעוויינטלעכער  יׂשראל1 ַאן אין ַארויס איז צוריק יָאר ַא מיט

פַֿאבריקַאנט2, ּפרָאפֿעסָאר פֿון קַאבַארעט היסטָארישער דער רָאמַאן,

ַא  ֿפון רירנדיקע3 ַאווַאנטורעס און קָאמישע די דערציילט ווָאס

די  טשערנָאוויץ4 אין אין טעַאטער–טרוּפע ֿפיקטיווער ייִדישער

ּפינקוס5, ירמי ֿפון רָאמַאן ערשטער דער ס'איז יָארן. דרַײסיקער

בילדערשטרַײֿפן–צייכענער7  יׂשראלדיקער6 בַאקַאנטער יונגער ַא

ַא אינטערוויו ֿפַאר אויכעט קולטור–קריטיק. אין ַאן שרַײבט ווָאס

ָאנגעהויבן הָאט ער ווי ַאזוי ּפינקוס דערציילט צַײטונג יׂשראלדיקער

רעגולערע  ַא ער ּפובליקירט הָאט 2001 אין בוך. דָאס שרַײבן

ַאלגעמיינע פֿרַאנקפֿורטער דַײטשער דער אין בילדערשטרַײֿפן–רובריק

געווען  איז געצייכנט הָאט ער מעׂשיות8 ווָאס די ֿפון איינע צַײטונג.

און ווַײבער ַאלטע טעַאטער–טרוּפע ַא ווָאס ירשנט9 מענטש וועגן ַא

צוֿפרידן ַאזוי געווען נישט דעמָאלט איז זיי. ּפינקוס מיט ַארום ֿפָארט

ער טעמע ווָאלט ַאז די אַײנגעזען הָאט ער רעזולטַאט, ָאבער מיטן

ביסלעכווַײז הָאט ער מעׂשה. לענגערער ַא צו ַאנטוויקלען געקענט

ֿפַארשטַאנען  ער סוף10 הָאט צום און בילדער, מער און מער צוגעגעבן

ניט צייכענען. און שרַײבן עס געדַארֿפט ער ווָאלט אמתן11 דער אין ַאז

רָאמַאן. ַא געווָארן מעׂשהלע12 איז ֿפונעם ַאזוי ָאט

העברעיִש פַֿארייִדישט
נָאר אויֿפקום13, זַײן צוליב נָאר נישט בַאזונדער איז בוך דָאס ָאבער

מען אין יׂשראל יָארן הָאט שּפרַאך. לַאנגע און טעמע זַײן צוליב אויך

יׂשראלדיקע  מערהייט די קולטור. און שּפרַאך ייִדישע די ָאּפגעשטויסן14

זייער  טייל ֿפון ֿפינצטערן ַא ווי צו זיי בַאצויגן15 צו זיך הָאבן

גַאנצן אין געווָאלט בעסער ווָאלט מע ווָאס עּפעס ֿפַארגַאנגענהייט,

חוזק בעסער שוין איז ֿפַארגעסן נישט עס קען מע אויב ֿפַארגעסן, און

און  מער זיך ֿפַאראינטערעסירן יָארן לעצטע די אין מַאכן16 דערֿפון. צו

איז רָאמַאן ּפינקוסעס און ייִדיש, אין מענטשן יונגע יׂשראלדיקע מער

דערציילט  ער ווָאס נָאר נישט ֿפענָאמען. דעם ָאט ֿפון טייל מסּתמא17 ַא

דָאס גוֿפא19, שּפרַאך די נָאר סֿביֿבה18, רעדנדיקער ייִדיש ַא וועגן

אויך  און אויסדרוקן ווערטער, ייִדישע דורכגעזַאּפט21 מיט איז עֿבריּת20,

בַאשערטע24, : ווי ווערטער ַאזעלכע טעם23. ייִדישן ַא מיט ַאזוי22 סּתם

און  קעצעלע און ייִנגעלע בַאשיינען דעם טעקסט דריידל26, שַאצעלע25,

סּפעציֿפישע די ֿפוסנָאטעס28. אין דערקלערט און ֿפַארטַײטשט27 ווערן

לשון–קודש די דורך ֿפַארשטַארקט אויך ווערט ַאטמָאסֿפער ייִדישע

ייִדיש  אין ניצט מע ווָאס אויסדרוקן און שטַאמיקע29 ווערטער

געוויסן אין ַא : בַײשּפיל העברעיִש. צום מָאדערנעם אין ָאבער ניט

„יישר–ּכוח31, ַאקטריסעס די צו טעַאטער–עולם30 דער רוֿפט מָאמענט

צו טָאג הַײנט אויסדרוק דעם ווָאלט מען עֿבריּת יישר–ּכוח !“. אויף

לייענער יׂשראלדיקער דער קָאנטעקסט, ָאבער דעם אין געניצט ניט

אין ַאן  ֿפוסנָאטע. שום ַאֿפילו32 ָאן קיין גייט, עס ווָאס אין ֿפַארשטייט

דָאס  שעה“33 (זע ייִדישע רַאדיָא–עמיסיע „די ֿפַאר דער אינטערוויו

איז נישט שּפרַאך די ֿפַארייִדישן דָאס ַאז ּפינקוס דערקלערט רעמל)

דָאס ווייכער מַאכן געווָאלט הָאט ער ּפרָאצעס. צוֿפעליקער קיין געווען

ָאנהייב אין אומבייגעוודיק34. זַײן מָאל ַא ווָאס קען, לויט אים, עֿבריּת,

ַארַײנגעֿפלָאכטן35 אינעם  געווען ַאֿפילו מער ייִדישע עלעמענטן זענען

ּכדי36 דָאס  זיי ֿפון טייל ַא ַארויסנעמען געדַארֿפט הָאט ער נָאר טעקסט,

ייִדיש–לערנבוך... ַא ווי אויסזען נישט זָאל בוך

1. yisroel Israël 2. (2008) עובד עם פבריקנט, ּתל–ַאֿביֿב, פרופסור של ההיסטורי : הקברט טיטל  ,émouvants/moving 4. Czernowitz (Cernauti) .3 ָאריגינעלער
Ukraine 5. Yirmi Pinkus 6. yisro'eldiker israélien/Israeli 7. auteur de bandes dessinées/comic strip artist 8. mayses histoires/stories 
9. yarshnt hérite/inherits 10. ... sof finalement/finally 11. ... e'mesn en fait/in fact 12. ma'ysele petite histoire/little story 13. genèse/
origin 14. repoussé/rejected 15. considéraient/regarded 16. khoyzek ... se moquer/make fun of 17. mistome probablement/probably 
18. svive milieu 19. gufe elle-même/itself 20. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 21. imprégné/permeated 22. stam … tout sim-
plement/simply 23. tam saveur/flavor 24. prédestinée/predestined 25. chéri/dear 26. toupie/top 27. traduits/translated 28. notes de bas
de page/footnotes 29. loshn-koydesh ... d'origine hébraïque/of Hebrew origin 30. oylem public 31. yasher-koyekh bravo/well done 
32. afile même/even 33. sho heure/hour (Radio J, 94.80 Mhz) 34. sans souplesse/inflexible 35. entremêlés/interwoven 36. kede'y afin
que/in order to  

4
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פַֿאבריקַאנט ּּפרָאפֿעסָאר
געבליבן  קערנדל39 טַאקע סיּפור–המעׂשה38, איז זַײן דעם שייך37 ווָאס

ֿפַאבריקַאנט, הערמַאן : בילדערשטרַײף ערשטן דעם זינט אייגענע דָאס

ירשנט בחור41, אומבַאהָאלֿפענער40 ביסל ַא ָאבער אינטעליגענטער ַאן

ּפרָאֿפעסָאר גערוֿפענעם ַאזוי דעם ֿפעטער, זַײן ֿפון טעַאטער–טרוּפע די

הָאט ַא דיּפלָאם, ער ווַײל ניט ּפרָאֿפעסָאר רוֿפט אים מע ֿפַאבריקַאנט.

שטודירן יונגערהייט ַאוועקגעֿפָארן ער איז ווָאס דעם צוליב נָאר

ער הָאט דָארטן אוניווערסיטעט. בוקַארעשטער דער אין געָאגרַאֿפיע

די  און טעַאטערס בַאזוכנדיק אַײנגענעמע42 יָארן ּפָאר ַא ָאּפגעלעבט

ער הָאט צוריקקומענדיק מעטרָאּפָאליע. קרַײזן ֿפון דער קינסטלערישע

ייִדישן  זָאל דערציִען44 דעם טעַאטער ווָאס מין43 ַא גרינדן צו בַאשלָאסן

יתומים– אין מיידלעך טַאלַאנטירטע אויסגעזוכט הָאט ער עולם.

ווָאס און בילדער. היסטָארישע ֿפון ַא ּפרָאגרַאם און געשַאֿפן הַײזער45,

ֿפון די צַײטן י''ה46, ֿפַאר 19טן אין בילד ? היסטָאריש ַא עס ַאזוינס איז

אינסצעניזירונגען47  ֿפון קורצע מָאדע ַא איז געווען ֿפילם, און רַאדיָא

וויווַאן“ „טַאבלָא נָאמען ֿפרַאנצייזישן מיטן ָאנגערוֿפן זיי הָאט מע ווָאס

דער אויף ַאוועקשטעלן זיך ֿפלעגן ַאקטיָארן די .(tableaux vivants)
רעּפרעזענטירט הָאבן ווָאס סצענעס סטַאטישע ֿפָארמירנדיק בינע48,

גיין געקענט הָאט בילד ווָאס נישט יעדער איינער בַאקַאנט ַא מָאל ַא

טַאקע ַא און ַא מָאל סצענע, אידילישע ַאן סּתם מָאל ַא מוזיי, אין זען

ַא אויסגעטרַאכט ֿפַאבריקַאנט הָאט היסטָארישן מָאמענט. בַאווּוסטן

אינעם שּפילט מָאצַארט יונגער „דער : סצענעס ַאזעלכע ֿפון ּפרָאגרַאם

ַאנטדעקט  „קָאלָאמבוס קייסערינע49 מַאריַא–טערעזַא“, ֿפון דער ּפַאלַאץ

אַאז''וו51. זשָאזעֿפין“ און נַאּפָאלעָאן ֿפון חתונה50 „די ַאמעריקע“,

ַאקטריסעס די יָאר שּפעטער. זעכציק ַא מיט זיך ָאן הייבט רָאמַאן דער

זעלבע די ַאלץ זיי שּפילן נָאך ָאבער ַאזוי יונג, מער נישט זענען שוין

לינקס). דָא אילוסטרַאציעס צוויי די אויף זען קען מע (ווי סצענעס

סך ַא הָאט אויסגעלערנט ייִדיש, גוט זייער זיך ווָאס הָאט ּפינקוס, ירמי

ער דָאס בַאשרַײבט ַארום ַאזוי רָאמַאן. זַײן ָאנצושרַײבן געֿפָארשט52

זענען דערצו ּפרטים53. ייִדישע לעבן מיט ֿפיל רעַאליסטישע ַאמָאליקע

מחבר54. ֿפונעם געמַאכט אילוסטרַאציעס, שיינע גָאר בוך אינעם דָא

הָאט געקרָאגן ֿפַאר ּפינקוס ירמי ַאז דערווּוסט זיך מען הָאט לעצטנס

בוך“. ערשטן ֿפַארן „סּפיר55–ּפרַײז ּפרעסטיזשֿפולן דעם רָאמַאן דעם

ַא אויף ווערן איבערגעזעצט בַאלד וועט ווערק דָאס ַאז הָאֿפן לָאמיר

! שּפרַאכן סך

37. ... shayekh en ce qui concerne/as far as 38. siper-hamayse 
intrigue/plot 39. noyau/core 40. désemparé/helpless 41. bokher 
célibataire/bachelor 42. agréables/pleasant 43. min sorte/sort 
44. instruire/educate 45. yesoymim-... orphelinats/orphanages 
-mises en scène/stagings 48. scène/stage 49. im .47 יָארהונדערט .46
pératrice/empress 50. kha'sene mariage/wedding 51. ווַײטער ַאזוי  און
52. fait des recherches/did research 53. protim détails, sing. ּפרט 
prat 54. mekhaber auteur/author 55. sapir.

אויף צו גַאסט געקומען ּפינקוס ירמי איז 21סטן ַאּפריל דעם

ווערט ווָאס שעה“1, ייִדישע „די רַאדיָא–עמיסיע דער ּפַאריזער

לייענערס ֿפרַאנצייזישע אונדזערע ייִדיש. אויף גַאנצן אין ָאנגעֿפירט

 Radio J אויף עמיסיע די הערן קענען זיי אֿפשר2 ַאז שוין ווייסן

מיטָאג. נָאך און הַאלב ֿפינף צווישן הַאלב ֿפיר דינסטיק יעדן

אויֿפן די עמיסיעס צו צוהערן אויך זיך מען לַאנג קען נישט זינט

: איז ַאדרעס דער מעדעם–ביבליָאטעק. דער ֿפון קַאטַאלָאג

www.rachelnet.net
די זוכווערטער זוכן מען דַארף עמיסיע די געֿפינען דָארטן צו

„רַאדיָא–עמיסיע“. ָאדער שעה“ „ייִדישע
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צַאנין1  מרדכי
 (2009-1906)

הָאט וועלט ייִדישע די

אירע ֿפַארלוירן איינע ֿפון

דעם געשטַאלטן, וויכטיקע

ּכלל–טוער2  און שרַײבער

איז ווָאס צַאנין, מרדכי

געווָארן3 דעם  ניֿפטר

 2009 ֿפעברוַאר 11טן

איז ער זינט יׂשראל4. אין

אין ָאנגעקומען אין לַאנד

ער געקעמֿפט הָאט ,1941

דער  קיום5 ֿפון דעם ֿפַאר

און שּפרַאך ייִדישער

ניט דָאס איז יָארן לַאנגע מדינה6. העברעיִשער דער אין ליטערַאטור

ַאמּפערן7 מיט  געדַארֿפט זיך הָאט צַאנין און זַאך קיין גרינגע געווען

טָאגצַײטונג ַא ַארויסצוגעבן ֿפַארווערט9 אים הָאט ווָאס צענזור8, דער

ַארויסצוגעבן  בַאוויזן ֿפָארט ָאבער ער סוף10 הָאט צום ייִדיש. אויף

ּתל–ַאֿביֿב11  אין די ייִדישע טָאגצַײטונג ,(2008-1949) נַײעס לעצטע

ביזן טויט. ּכמעט12 רעדַאקטירט הָאט ער ווָאס

און שרַײבער דעם ֿפון אויֿפטו איינציקער דער ניט ָאבער איז דָאס

אין סָאקָאלָאוו–ּפָאדלַאסק אין געבוירן צַאנין. מרדכי זשורנַאליסט

ָאנגעהויבן  בַאלד 1921 און אין ווַארשע אין ָאנגעקומען ער איז ּפוילן,

איז ער ּפוילן, בַאֿפַאלן זַײנען די דַײטשן 1939, ווען אין צו שרַײבן.

וויזע קיין יַאּפַאן ַא געקרָאגן דָארטן הָאט ער ליטע13. קיין ַאנטלָאֿפן

אויף ַא ער איז יַאּפַאן ֿפון קָאבע. שטָאט דער אין איז געֿפָארן און

צוריקגעֿפָארן אין  1945 איז ער אין ארץ–יׂשראל14. קיין געֿפָארן שיף

ניו–יָארקער דער ֿפַאר רעּפָארטַאזשן ריי ַא ָאנצושרַײבן ּכדי15 ּפוילן

און  שטעט צעשטערטע16 ייִדישע די וועגן פָֿארווערטס צַײטונג ייִדישער

זשורנַאליסט ענגלישער ַאן ווי ֿפָארגעשטעלט זיך הָאט ער שטעטלעך.

ַארויס איז ֿפון דעם אינֿפָארמַאציעס. ַאלע צו בַאקומען גרינגער ּכדי

הָאט  מע ענין17 ווָאס וועגן דעם רעּפָארטַאזשן זַאמלונג ערשטע די

אונטערן  בוכֿפָארעם אין (ּפובליקירט מלחמה18 דער נָאך ַארויסגעגעבן

געווָארענע  100 חרובֿ איבער רַײזע ַא שטיין און שטָאק, איבער טיטל

.(1952 ּפוילן19, אין קהילות

דער איבער צַײטשריֿפטן ייִדישע סך ַא אין בַאטייליקט זיך הָאט ער

בענד20 דערציילונגען,  עטלעכע ַארויסגעגעבן און וועלט גַאנצער

און ַא ייִדיש–העברעיִש אויך ַא העברעיִש–ייִדיש ווי עסייען,

היסטָארישער זעקסבענדיקער דער איז ווערק גרויס זַײן ווערטערבוך.

איבערגעזעצט הָאט מע ווָאס ַאהיים, צוריק קומט ַארטַאּפַאנוס רָאמַאן

שּפרַאכן. עטלעכע אויף

1. mordkhe Tsanin 2. klal-… responsable associatif, mili-
tant/community leader 3. nifter … est décédé/died 4. yisroel 
Israël 5. kiem persistance/survival 6. medine État/state 7. se 
battre/fight 8. censure/censorship 9. interdit/forbidden 10. …
sof finalement/finally 11. tel-aviv 12. kima't presque/nearly  
13. Lituanie/Lithuania 14. erets-yisroel terre d’ Israël/land 
of Israel 15. kede'y afin de/in order to 16. détruits/destroyed 
17. inyen sujet/subject 18. milkhome guerre/war 19. khorev … 
kehiles Dans une fuite éperdue, voyage à travers 100 communautés 
juives détruites en Pologne/In Desperate Flight, A journey through  
100 devastated Jewish communities in Poland 20. volumes.  

אַ ייִד קיין ארץ–יׂשראל1 ֿפאָרט
ֿפראַגמענט אַ

מרדכי2 צַאנינס  פֿון ַא פֿרַאגמענט איז טעקסט ווַײטערדיקער דער

אין ָאּפ זיך שּפילט עס ארץ–יׂשראל“. קיין ייִד ַא „פָֿארט דערציילונג,

דער איירָאּפע. פֿון ַאנטלויפֿן צו מיטלען געזוכט הָאבן ייִדן ווען ,1940

הָאט סוגיהַארַא4, נָאמען מיטן (ליטע)3, קָאוונע אין קָאנסול יַאּפַאנישער

זיך הָאבן דעם דַאנק ַא טרַאנזיט–וויזעס. טויזנט עטלעכע ַארויסגעגעבן

דער רב6ֿ   דערציילונג, דער פֿון העלד דער ייִדן. ַא סך רַאטעווען5 געקענט

פָֿארן... צו ווַײטער זוכט ווּו און (יַאּפַאן), קָאבע אין געפֿינט זיך ר'7 הירש,

צווישן טעג קָאבע, געשטעלט אין דעמָאלט הָאבן זיך טעג זוניקע [...]

מיט ַא  מענטשן ֿפון ָאן8 די הערצער ווָאס ֿפילן און הַארבסט, זומער

ענלעכן  ַאן מסּתמא11 הָאבן איבער ימים10. זיך ַאוועקצולָאזן גלוסט9

מקומות12  ַאנדערע זומערן אין און ווינטערן ֿפייגל, ווָאס יענע גלוסט

און ֿפליִען ַאוועק זיך אויף הייבן זיי צַײט די קומט עס ווען און

ַא רֿב ַארומגעגַאנגען אויך דער הערצער גלוסטן. איז זייערע ווּו

ס'הָאט  ווּו ַאוועקלָאזן ַאהין זיך אויֿפצוהייבן און זיך ֿפַארבענקטער13

טרַײבן זיי גַאסטֿפרַײנדלעך15. זענען יַאּפַאנער די אים געצויגן. אמת14,

דָאס — בלַײבן שייך17 ווָאס נָאר זיי גערן16. הָאבן ייִדן נישט ַארויס.

ֿפון  רַאציָאנירונג די כינע. זיי, מלחמה18 מיט ֿפירן, זָאגן נישט. זיי

נישט  ַאליין ֿפַאר זיך הָאבן שטרענגע. זיי ַא שּפַײז–ַארטיקלען19 איז

דָאך  ּפליטים21 זענען וויזעס ֿפַאר די — עיקר20 דער און שּפַײז. גענוג

טרַאנזיט. ֿפַאר בלויז מלכּתחילה22

דערצו איז  געקענט. נישט רֿב דער הָאט קיין ַאנדער לשון23 ווי ייִדיש

„מעך“ און „יַאך“ מיט ווַארשעווער דיַאלעקט, אין געווען ייִדיש זַײן

אַײנגעזעסענע כַארבינער25 ייִדן אין קָאבע  די . „ווּוע“24 און „ענק“ און

צו גערעדט הָאט ער ווען ָאבער ֿפַארשטַאנען. נישט ייִדיש זַײן הָאבן

און „ֿפַארשטַאנען“ אויסגעהערט, געדולדיק אים זיי הָאבן יַאּפַאנער

„ֿפַארשטַאנען“. הָאט ער אויך ווָאס יַאּפַאניש, אויף געענטֿפערט אים

איינעם אין הירש ר' איז יַאּפַאנער, מיט רעדן צו ַאזוי, צוגעוווינט און

1. erets-yisroel terre d’Israël/land of Israël ; יענער פֿון  ֿפונעם בַאנד

1988 לייוויק–ֿפַארלַאג, ה. ּתל–ַאֿביֿב, צַײט,   mordkhe 3. Kaunas .2 זַײט 
(Lituanie/Lithuania) 4. Chiune Sugihara (1900-1986) 5. se sauver/
escape 6. rov rabbin/rabbi 7. reb Monsieur/Mister  8. remplissent/fill 
9. désir/desire 10. yamim mers/seas 11. mistome sans doute/ 
perhaps 12. mekoymes lieux/regions 13. nostalgique/year-
ning 14. emes c’est vrai/true 15. accueillants/hospitable 16. ils 
aiment les Juifs/they like Jews 17. … shayekh pour ce qui est 
de/as for 18. milkhome guerre/war 19. denrées alimentaires/
food items 20. … iker surtout/most important 21. pleytim 
réfugiés/refugees, sing. ּפליט polet 22. milekhatkhile dès le  
début/from the start 23. loshn langue/language 24. prononcia-
tion yiddish polonaise de/pronunciation in Polish Yiddish of ,איך 

ווָאס אַײך,  les résidents venus de Harbin, Chine/residents .25 מיך,
from Harbin, China   

[8 זייַט [סוף
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שּפילן...  זיך לָאמיר

ביטערן דעם געהַאט ליב הָאט ווָאס ערשטער דער בין איך .1
טרָאּפן4.

ווַײב ַאז מַײן געזָאגט ַארבעט, צעשטערט מַײן טַאטנס הָאב 2. איך
געהרגעט5  שיִער ניט געקריגט מיט גָאט, שוועסטער, זיך מַײן איז

שם7 אויף  גוטן ַא איך הָאב ֿפונדעסטוועגן6 זון, אייגענעם דעם
וועלט. דער

טייטלבוים9. ַא אונטער געמישּפט8 הָאב איך .3

לינדזן10. געהַאט ליב זייער הָאב איך .4

טַײער. זייער געקָאסט מיר הָאט זיך11 ָאּפשערן 5. מַײן

וועלט ! דער אויף ַאליין עּפעס זיך געֿפילט איך הָאב ערשט צו .6

אויסגעלַאסענע12 טעכטער,  צוויי און ווַײב געזַאלצענעם ַא מיט .7
ֿפיל. טרינק צו איך ווָאס קיין ווּונדער נישט איז

דער אויף ַא טרַאוומע13, איבערגעלעבט איך הָאב ַא קינד ווי .8
מיך הָאט זין מַײנע ֿפון און איינער געווָארן איך בלינד בין עלטער

ָאּפגענַארט.

ַא הָאבן איך וועל יָאר ַאכציק צו ַאז געהערט הָאב איך ווען .9
געלַאכט. זייער איך הָאב זון,

געווָארן  ּפלימעניצע15 איז מַײן ייִד און ּפשוטער14 בין ַא איך .10
קעניגין. ַא

ּתנ''ך. ֿפון סֿפרים16 דרַײ גַאנצע ָאנגעשריבן הָאב איך .11

דעם  ַאנשטָאט ָאבער ייִדן, געווָאלט שעלטן17 די איך הָאב .12
ייִדן. די געבענטשט20 און אייזלטע19 מַײן געזידלט18 איך הָאב

געגעסן נָאר איך הָאב און מיך וועלט בַאשולדיקט גַאנצע די .13
! ֿפרוכט ַא

הָאבן  ֿפון מיר און קיין ייִדישע ַאֿפילו21 נישט בין איך .14
קעניגן. ייִדישע גרעסטע צוויי די געשטַאמט

קרַאץ דערצו און ֿפַארלוירן, ַאלץ און געהַאט ַאלץ כ'הָאב .15
צַײט. גַאנצע די זיך איך

נָאר הָאבן22, חתונה מיר מיט געווָאלט הָאט יונגער–מַאן ַא .16
שוועסטער. עלטערע געגעבן מַײן אים ֿפריִער הָאט מַײן טַאטע

און געשלָאגן ַא שטיין קוסט23, ַא מיט גערעדט הָאב איך .17
ים24. ַא געשּפָאלטן

? איך בין ווער

די מעׂשיות1 פֿון  וועגן ווייסט איר וויפֿל לָאמיר זען
דָא  פָֿאר זיך שטעלן העלדן3 ווָאס די געפֿינט ּתנ''ך2.

: אונטן

בין… איך

Adam : odem-harishn הראשון ָאדם א.

Eve : khave חווה ב.

Rachel : rokhl רחל ג.

Sarah : sore ׂשרה ד.

Abraham : avrom-ovinu ַאֿברהם ָאֿבינו ה.

Esaü : eysev עׂשו ו.

Isaac : yitskhok יצחק ז.

Noé/Noah : noyekh נח ח.

Loth lot לוט ט.

Balaam : bilem בלעם י.

Moïse/Moses : moyshe-rabeyne רבנו משה י''א.

Job : iev איוֿב י''ב.

Ruth : rus רות י''ג.

Salomon : shloyme-hameylekh שלמה המלך י''ד.

מרדכי הצדיק  ט''ו.

Mardochée/Mordecai : mordkhe-hatsadik
Deborah : dvoyre-hanevie הנֿביאה דֿבורה ט''ז.

Samson : shimshn-hagiber הגיבור שמשון י''ז.

1. mayses histoires/stories 2. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 
3. personnages/characters 4. alcool (expression)/alcohol (slang) 
5. ... geharget failli tuer/almost killed 6. néanmoins/neverthe-
less 7. shem réputation 8. gemishpet rendais la justice/dispensed 
justice 9. dattier/date palm 10. lentilles/lentils 11. se couper les 
cheveux/haircut 12. débauchées/debauched 13. traumatisme/trau-
ma 14. po'sheter simple 15. nièce 16. sforim livres/books, sing. 
 -seyfer 17. maudire/curse 18. injurié/swore at 19. ânesse/she סֿפר
donkey 20. béni/blessed 21. afile même/even 22.  kha'sene… se 
marier/marry 23. buisson/bush 24. yam mer/sea.

[8 אויף ז' [די לייזונג

יָארהונדערט 15טן ֿפון דַײטשלַאנד ֿפון גרַאוויור



8

26. kholile Dieu préserve/God forbid 27. en secret/in secret 28. ici complet en laine/here 
woolen suit 29. cravate/tie 30. luisant/gleaming 31. valise 32. si Dieu le veut/God willing 
33. de bonne humeur/cheerful 34. sod secret 35. afile même/even 36. … shayekh ici 
comment ça ?/here what do you mean? 37. compris/realized 38. dorem du Sud/south 
39. … shier un grand nombre de/a vast amount of 40. psures nouvelles/news. 

68 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

ער קָאבע. ֿפון געווָארן ֿפַארשווּונדן ַא טָאג

געהיים27. אין נישט ֿפַארשווּונדן חלילה26 איז

ָאנצוג28, טוכענעם שווַארצן ַא אין ָאנגעטָאן

בלַאנקענדיק30  ַא אויף שניּפס29 ברייטן ַא מיט

דעם הַאנט איין אין אייבערהעמד, ווַײס

הענטל זילבערנעם דעם מיט שטעקן שווַארצן

קליינעם הַאנט ַא דער צווייטער אין און

דעם אין ָאנגעזָאגט ער הָאט טשעמָאדַאן31,

רַאטעווען זיך ַאז ער ֿפָארט ּפליטים–קָאמיטעט,

[1 זייַט ֿפון [סוף

[6 זייַט ֿפון [סוף

צוגעקומען איר זַײט ווי ַאזוי טעם–טעם :

? מוזיק ייִדישער צו

בין איך — צוגעקומען נישט בין טש. : איך י.

זיידע איז געווען מַײן דעם. אין געווָארן געבוירן

שטודירט ביסל ַא הָאט מַאמע חזן19. מַײן ַא

זינגערין, ַא זַײן געווָאלט הָאט און מוזיק

זינגט זי אַײנגעגעבן20. נישט זיך ס'הָאט נָאר

שוועסטער מַײן ; זיך פַֿאר ַאזוי — ַאלץ נָאך

גורל21, מַײן געווען איז אויס, זעט דָאס, אויך.

! בַאשערט22

איך פַֿארקערט. ּפונקט איז מיר ס. ג. : פַֿאר

ייִדישער מיט שטודירט מוזיק, נָאר לַאנג הָאב

איך צו טָאן. געהַאט גָארנישט הָאב איך מוזיק

מעׂשה24  די ייִדיש. קיין נישט ַאפֿילו23 רעד

מַײן אַײנגעשריבן געהַאט הָאב איך : ַאזוי איז

כ'פֿלעג און טַאנצקלַאס ַא אין טָאכטער קליינע

די קינדער בַאגלייטן צו ּפיַאנע שּפילן מָאל ַא

שּפיל איך ַאז טַאנצלעקציעס. זעענדיק די אויף

19. khazn chantre/cantor 20. n'a pas réus-
si/didn't work out 21. goyrl destin/fate 
22. prédestiné/predestined 23. afile même/
even 24. mayse histoire/story 25. réussite/
success 26. dovid 27. meyer khara'ts 
(1912-1993).

7 ז' ֿפון לייזונג די

? איך בין ווער

ח — 1

ה — 2

ט''ז — 3

ו — 4

י''ז — 5

א — 6

ט — 7

ז — 8

ד — 9

ט''ו — 10

י''ד — 11

י — 12

ב — 13

י''ג — 14

י''ב — 15

ג — 16

י''א — 17

ַא זי קען ַאז געטָאן זָאג ַא מיר ַא פֿרוי הָאט

זינגען. זַײן צו בַאגלייטער ַא זוכט ווָאס מענשט

— און מענטשן מיטן געטרָאפֿן זיך הָאב איך

געווען שוין איז דָאס ! יעפֿים געווען איז דָאס

! צוריק יָאר 17 מיט

גרויסער ַא געווען איז קָאנצערט דער

הונדערט צוויי ֿפון עולם ַאן דערֿפָאלג25.

יעֿפימען, ווָאס מיט מיטגעזונגען מענטשן הָאט

קָאנטַאקט מיט אויסערגעוויינטלעכן הָאט ַאן

בַאקַאנטע געהערט גוט מע הָאט צוהערער. די

איך מיר“ „שּפרַײז ווי נַײע, און ַאלטע לידער,

און ייִדיש „מָאסקווער ָאוונטן“ אויף ָאדער

דָאס ווי בַאקַאנטע, ווייניקער אויך ווי רוסיש,

ּפָאעט דוד26 הָאֿפשטיין  רוסישן ֿפונעם ליד

רעּפערטוַאר דער ווינטער–ֿפַארנַאכטן“. „אין

רומעניש–בעסַארַאביש. עיקר דער געווען איז

יעֿפימס מעלָאדיעס זענען געווען סך ַא

לידער ֿפונעם די צו קָאמּפָאזיציעס אייגענע

ווי „דער חרץ27, מאיר ּפָאעט בעסַארַאבער

הָאט ווָאס „ציגעלע–מיגעלע“ ָאדער מעניו“

זַאל. גַאנצן דעם מיטגעריסן

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

דקאי יי רעא
עעלק מ יירז
רקקל ע טנל
נדקע ר עקא
קוינ ק רפכ
פראד ע קלק
לקמי ק נעע
אאשק ק עקק

אייטש ב גרנ

ניסנבוים–ּכהן מַארגעריט : ֿפָאטָא ©

ַארום  טעג ּפָאר ַא אין „מערטשעם“32 און

: ער איז געווען ַאזוי איז קומט ער צוריק.

אין זַײן אויֿפגעלייגטער33, צוריק ַאן געקומען

גרויסן מיט ַא און אומרויִקער לעבעדיקייט

— הָאט ? נו : געֿפרעגט אים ַאז כ'הָאב סוד34.

דעם ֿפון שַאַאך“. „ווּו : געענטֿפערט ער

ֿפַארשטַאנען  יַאּפַאנער ַא ַאֿפילו35 ווָאלט טָאן

וועט  גָאט שייך36 ? ווָאס : מיינט דָאס ַאז

זיך כ'הָאב ? ֿפָאלק זַײן ֿפַארלָאזן און נעמען

ַא  עּפעס הָאט בַײ הירש ר' ָאנגעשטויסן37, ַאז

אין יָאקָאהַאמַא דרום38–ַאמעריקַאנער קָאנסול

[…] וויזע. טָאקיָא ַארויסבַאקומען ַא אין צי

ווידער  ר' הירש שּפעטער איז טעג דרַײ

ָאן געברַאכט הָאט ער און קָאבע אין געווען

מיט  ייִדן, די בׂשורות40 ֿפַאר גוטע שיעור39 ַא

[…] סוד. זַײן ער הָאט געטיילט וועלכע


