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און מע גייט ...און מע גייט...
איין זאַך איז קלאָר .אַז איר לייענט דעם
ַארטיקל ,הייסט עס אַז דער שטרַײק איז
ַאריבער און אונדזער לעבן איז ווידער
רמאל .איין גוטע זַײט פֿון
געווארן )ּכמעט( נאָ ַ
ָ
דעם שטרַײק )ווי אַלע האָבן באַמערקט( איז
דאס וואָס די ּפאַריזער זַײנען געוואָרן זייער
ָ
סימּפאטיש און ווּונדערלעך גוטהאַרציק .אָבער
ַ
פֿאַר אונדז )אפֿשר איז עס אַ ביסל עגאָיסטיש(
שאד אַז מיר האָבן פֿאַרפֿעלט אַ סך
איז אַ ָ
ִיידיש-קורסן און פֿאַרשּפעטיקט מיטן
ַארויסברענגען דעם טעם-טעם.
אין דעם נומער וועט איר געפֿינען אַן אַרטיקל
וועגן חנוּכה ,ווּו מע דערציילט דעם נס פֿונעם
קריגעלע בוימל ,גענוג אויף איין טאָג ,וואָס
האט געברענט גאַנצע אַכט טעג .קענען מיר
ָ
אפֿשר זען אין דעם שטרַײק נאָך אַ נס ? אַ
שטרַײק וואָס האָט געדאַרפֿט דויערן איין טאָג
האט געדויערט איבער צוואַנציק...
ָ

יום-טובֿדיקע טעג

אין ּפאַריז אין דעצעמבער
סּפעציעלע לעקציע פֿאַר אָנהייבערס

נייטיקע ווערטער אומנייטיקע ווערטער
)(mots utiles

)(mots inutiles

דער שטרַײק
די פֿיס
די שיך
דאס געדולד
ָ
לידאריטעט
די סאָ ַ

דער מעטראָ
די באַן
דער אויטאָבוס
די ּפאָסט
די טוריסטן

די געשיכטע פֿון חנוּכה

ווען דער קאַלטער ווינטער הייבט זיך אָן ,קומט דער פֿריילעכער יום-טובֿ חנוּכה.
אינעם שטעטעלע מודיעין) ,1אין ארץ-ישראל אין דעם צווייטן
יארהונדערט פֿ''ק) ,2האָט געלעבט אַן אַלטער מאַן מיטן נאָמען
ָ
וואס האָט געשטאַמט פֿון ירושלים .אין אָט די צַײטן
מּתתיהו) ,3אַ ּכהן)ָ 4
איז דאָס ייִדישע פאָלק געווען אונטער דער גריכישער השּפעה) .5אַ סך
ִיידן האָבן שוין איבערגענומען די גריכישע מנהגים) .6טייל ייִדן זַײנען
פֿונדעסטוועגן)ּ 7תמיד) 8געבליבן געטרַײ דער ייִדישער אמונה).9
דער מלך האָט דעמאָלט געהייסן אַנטיוכוס עּפיפֿאַנעס .ער האָט זיך
ַאליין גערופֿן ,,אַנטיוכוס דער ּפרעכטיקער) ''10אָבער די ייִדן האָבן אים

גערופֿן ,,אַנטיוכוס דער משוגענער) .''11ער האָט געּפרּוווט מיט
געוואלד אַײנצופֿירן די געצן-דינערַײ) .12ער האָט באַפֿוילן אַז די ייִדן
ַ
זאלן אויפֿהערן צו לעבן לויט די ייִדישע דינים) 13און ער האָט געפֿירט
ָ
מלחמה קעגן די וואָס האָבן נישט געוואָלט ווערן געצן-דינערס .ער איז
ָאנגעפֿאַלן אויף ירושלים מיט אַ גרויסער אַרמיי און דאָרטן האָט ער
ריינגיין אין בית-המקדש) .14אינעווייניק האָבן
לדאטן אַ ַ
געהייסן די סאָ ַ
)15
זיי פֿאַראומרייניקט דעם מזבח און אַוועקגעשטעלט אַ גריכישן געץ.
)סוף אויף זַײט (4
1

ליטערארישע בלעטעלעך
ַ

קאציעס קומען אָן וועלן אַ סך מענטשן אָדער
אין אָט דער צַײט פֿון יאָר ווען די וואַ ַ
זַײן געסט בַײ פֿרַײנד און פֿאַמיליע אָדער פֿארבעטן געסט צו זיך .אין ביידע פֿאַלן
איז ּכדאי) 1איבערצולייענען דאָס סאַטירישע ליד פֿון ,,דעם טונקעלען'' און אפֿשר
אויך איבערצוטראַכטן דאָס ווַײטערדיקע שּפריכוואָרט :דרַײ טעג איז מען אַ
גאסט ,שּפעטער ווערט מען צו לאַסט).2
ַ
ּ KEDEY afin que; 2) fardeauכדי

דאטשע)-1געסט
ַ
געסט ,געסט ,גייען געסט,
מזרח ,דרום ,אָסט און וועסט*,
מארע און פֿון ברעסט,
פֿון סאַ ַ
)2
קאוונע ,ניצע און טריעסט ,
ָ
גייען געסט ,גייען געסט.
טאטעס ,מאַמעס מיט די קינדער,
ַ
מיט די קינדערס שוועסטער-קינדער),3
און משּפחות און געזינדער)- 4
גייען געסט ,גייען געסט,
)6
חתןּ-כלה) ,5קינד-און-קייט ,
און מען גייט און מען גייט,
גייען געסט ,גייען געסט.
ווּו דו קוקסט און ווּו דו זעסט

זַײן ּכדאי

1)KEDAY valoir la peine

קומען געסט ,קומען געסט...
קומען ,גייען ווַײב און מאַן,
מיטן פֿור און מיטן באַן,
מיט קאָלייקע) 7און געשּפאַן).8
)(...
געסט ,געסט ,געסט ,געסט,
)9
קומען איידעמער אויף קעסט
און מען טרינקט און מען עסט,
נישט מען עסט נאָר מען פֿרעסט,
טאקע פֿעסט.
און מען אַכלט)ַ 10
)(...
גייען געסט ,גייען געסט,
מאכן זיך בייַ מיר אַ נעסט
ַ
)(...
און מען שרייַבט און מען לעזט),11

און מען נייט און מען ּפרעסט
)13
און מען ּפאַסט) 12און מען מעסט ,
און מען טומלט און מען רעדט,
פֿון פֿרימאָרגן ביז שּפעט.
און מען הערט נישט מייַן געבעט,
און מען הערט נישט מייַן ּפראָטעסט.
ָאט די געסט ,אָט די געסט.
ענג) ,14אַ שטיקעניש) ,15פֿון דעסט
וועגן) 16גייען ווייַטער געסט,
גייען געסט ,גייען געסט,
גאַנצע מחנות) 17געסט ,געסט,
מאניפֿעסט
ּפונקט ,ווי אויף אַ ַ
ס'ציען ,גייען ,קומען געסט,
ִ
געסט ,געסט ,געסט ,געסט-,
קומען זאָל אויף זיי אַ ּפעסט.

; קליינע באַן ) ; 4) maisonnée ; 5) KHOSN-KALE fiancés ; 6) tutti quanti ; 7קוזין ,קוזינקע ) ; 3נעמען פֿון שטעט ) ; 2זומער-וווינונג
;  ; 12) ajusterלייענט ) ; 11עסן מיט אַּפעטיט )הומאָריסטיש( ) ; 9) gendres entretenus par leurs beaux-parents ; 10פֿערד און וואָגן )8
גרויסע גרוּפעס  néanmoins ; 17) MAKHNESפֿונדעסטוועגן ) ; 16צו פֿיל מענטשן אויף איין אָרט ) ; 15נישט ברייט )13) mesurer ; 14
)1

דער טונקעלער )ּפסעוודָאנים ֿפון יוסף טונקעל (1949 - 1881
איינער ֿפון די ּפָאּפולערסטע שרַײבערס
ֿפון דער יִידישער ּפרעסע צווישן ביידע
וועלט-מלחמות .געבוירן אין
בַאברויסק ,ווַײסרוסלַאנדַ ,א זון ֿפון ַא
מלמד .צו ערשט הָאט ער שטודירט
מָאלערַײ אין דער ווילנער צייכנשול
ָאבער צוליב זַײן קורצער ראיה) 1הָאט
ער נישט געקענט ווערן ַא מָאלער און
הָאט זיך ָאּפגעגעבן מיט דער
ליטערַארישער ַארבעט.
זַײן גַאנץ לעבן הָאט ער געשריבן אין
ֿפַארשיידענע יִידישע צַײטונגען אין
איירָאּפע און ַאמעריקע )צום בַײשּפיל
2

,,מָאמענט'' אין ווַארשע און
ֿ,,פָארווערטס'' אין ניו-יָארק( .ער הָאט
געשריבן סַאטירעס און ּפַארָאדיעס,

ֿפעליעטָאנען) 2און הומָארעסקעס,
לידער און טעַאטערּ-פיעסעס ,און הָאט
ָאֿפט געצייכנט קַאריקַאטורן צו זַײנע
ַארבעטן.
זַײנע שריֿפטן זַײנען אויך געדרוקט
געווָארן אין בוכֿפָארעם.
ֿפון  1906ביז  1910הָאט ער געוווינט
אין ַאמעריקע .נָאך דעם איז ער צוריק
קיין ווַארשע ווּו ער איז געבליבן ביז
ָ .1939אנגעקומען אין ֿפרַאנקרַײך אין
 ,1940איז ער ַארעסטירט געווָארן
ָאבער הָאט געקענט זיך רַאטעווען און
איז ווידער געֿפָארן אין ַאמעריקע.
1) RIE vue ; 2) billets d'humeur

ּפאניש?
צי האָט ּפאַול צעלאַן בשּתיקה) 1געלערנט יאַ ַ
פֿון 23סטן ביז 27סטן נאָוועמבער איז
פֿאָרגעקומען אין ּפאַריז אַן
נאלער ּפאַול צעלאַן סימּפאָזיום
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
רגאניזירט פֿון זשאָרזש פֿערענזי .כאָטש
ָא ַ
צעלאנס ּפאָעזיע איז נישט קיין ּפשוטע און
ַ

ב

מען וואָלט זיך געקענט ריכטן נאָר אויף אַ
)2
בינטל
סּפעציאליסטן ,האָט זיך אַהין
ַ
געשטוּפט אַ גרויסער עולם .מיר האָבן דאָ
נישט גענוג ּפלאַץ צו באַשרַײבן די רעפֿעראַטן
פֿון איבער  40פֿאָרשער ,איבערזעצער,
פֿאַרלעגער)ָ 3אדער סּתם ליבהאָבער פֿון
צעלאנען  -געקומען פֿון פֿראַנקרַײך,
ַ
נאדע,
דַײטשלאַנד ,פֿאַראייניקטע שטאַטן ,קאַ ַ
ּפאןּ ,פוילן ,מצרים און אַנדערע
רומעניע ,יאַ ַ
שאד אַז פֿאַר די אויסלענדישע
לענדער )אַ ָ
געסט ,וואָס פֿאַרשטייען נישט קיין
זארגט קיין
פֿראַנצייזיש ,האָט מען נישט באַ ָ
סימולטאנע איבערזעצונג( .זיי האָבן זיך
ַ
באטייליקט אין  10דיסקוסיעס וועגן
ַ
פֿאַרשיידענע אַסּפעקטן פֿון צעלאַנס שאַפֿונג,
זַײן שּפראַך ,די פֿאַרנעּפלטקייטן) 4אין זַײנע
ציונג צו רעליגיע  ,צו דער
לידער ,זַײן באַ ִ
דַײטשער שּפראַך ,זַײן טעטיקייט אַלס
איבערזעצער )פֿון פֿראַנצייזיש ,רוסיש,
רומעניש ,ענגליש ,העברעיש ,א''אַ( ,וועגן די
ּפראבלעמען פֿאַרבונדן מיט דער איבערזעצונג
ָ
פֿון זַײנע לידער ,וועגן ווי אַזוי מע האָט זיי

אויפֿגענומען אין אַ ריי לענדער...
ּפאר טעכנישע
נישט קוקנדיק אויף אַ ָ
שוועריקייטן ,האָט מען געלאָזט הערן צעלאַנס
שטים אין אַן אינטערוויו )ס'איז געווען אַ
קאזיע צו הערן דעם ּפאָעט
זעלטענע אָ ַ
רעדנדיק ּפשוט און קלאָר !( ,און לייענענדיק
זַײנע לידער .מע האָט אויך געוויזן צוויי
פֿילמען  :פֿון ר .בעקערמאַן וועגן בוקאָווינע
מאן וועגן צעלאַנס רומענישע
לא ָ
און פֿון אַ .סאָ ָ
יארן און זַײן פֿרַײנדשאַפֿט מיט ּפעטרע
ָ
מאן.
לא ָ
סאָ ָ
אויפֿן אָוונט פֿון ּ,,פאָליפֿאָניש פֿאָרלייענען''
האט מען געקענט הערן ווי אַזוי עס קלינגען
ָ
ריגינאל און אין די
ַ
זַײנע לידער אין אָ
איבערזעצונגען אויף אַנדערע שּפראַכן  -אויך
אויף ייִדיש ,זייער שיין פֿאָרגעלייענט פֿון
בתיה בוים.
צווישן אַלע דיסקוסיעס האָט נישט געקענט
פֿעלן די טעמע פֿון ייִדישקייט .עס זענען
פֿאָרגעקומען אפֿילו צוויי ,זייער
)5
אינטערעסאנטעּ ,פאַנעלן ,מיט אַ ּפנים
ַ
ַאנטקעגנדיקע טעמעס ,, :דאָס זַײן אַ ִייד'' -
און ,,אוממעגלעך צו זַײן אַ ִייד''  -אין דער
)6
ָ
נישטא
ּפאעזיע פֿון צעלאַן .ס'איז לַײדער
ָ
קיין ּפלאַץ פֿאָרצושטעלן אפֿילו אין ברייטע
שטריכן אַלע בַײטראָגן ,וואָס יעדער איינער
פֿון זיי האָט פֿאַרדינט ,אַז מע זאָל זיך אין אים
פֿאַרטיפֿן .מיר וועלן נאָר דערמאָנען אַז מע
האט דאָרטן גערעדט ,צוו''אַ ,וועגן צעלאַנס
ָ
ציונג צו דער ייִדישער קולטור אין זַײן
בא ִ
ַ
יוגנט אין טשערנאָוויץ )ש .דאָבזשינסקי האָט
דערמאנט ,אַז אין עלטער פֿון  12יאָר האָט
ָ
)7
צעלאן מיט גרויס הנאה געלייענט
ַ
שטיינבארגס ,,משלים''( און נאָכן חורבן ) אין
ַ
ּפאר פֿון זַײנע לידער קומען פֿאָר ייִדישע
ַא ָ
ווערטער און ציטאַטן(.
פֿיל מאָל האָט מען אָנגערירט די ּפראָבלעם
ציונג צו דַײטש,
פֿון צעלאַנס שווערער באַ ִ
וואס איז פֿאַר אים געווען גלַײכצַײטיק ממש
ָ

בריוו אין רעדאַקציע
ַא שיינעם דאַנק אַלע לייענערס וואָס האָבן אונדז אָנגעשריבן
ווא'' און ,,מזל-טובֿ'' .מיר וועלן שטענדיק פרּווון אַײך
,,ברא ָ
ַ
צופֿרידן שטעלן .מיר ּפובליקירן דאָ ַא טייל פֿון אַ בריוו וואָס
רשאפֿט גרויס נחת).1
האט אונדז פֿאַ ַ
ָ

די מוטערשּפראַך און די שּפראַך פֿון די
מערדער .ר .ערטעל האָט אַרויסגעהויבן
ראלעלן צווישן עטלעכע חורבן-
טשיקאווע ּפאַ ַ
ַ
מאטיוון בַײ צעלאַנען און בַײ גלאַטשטיינען,
ָ
צייטלינען און אַײכנראַנדן .אַ .נוס האָט

ַא ַ
נאליזירט דאָס ליד ,,כאַטע)-8פֿענצטער'' און
גערעדט וועגן דעם ּכוח פֿון אות אין דער
ִיידישער קולטור און בַײ צעלאַנען .ער האָט
ָאנגעוויזן אויף דעם ,אַז דאָס וואָרט ,,בית''-
,,הויז'' פֿונעם ליד ,איז גלַײכצַײטיק ווי אַן
סימבאל פֿון אַן עפֿענונג .אין אַן
ָ
אות ,,ב'' אַ
ענלעכער ריכטונג ווי אַ .נוס איז געגאַנגען
ּפאן ,וואָס האָט
דא פֿון יאַ ַ
ווא ַ
טא ַ
קא ַ
יא ָ
ָ
ּפאנישער איבערזעצונג
ַאנטדעקט אין דער יאַ ַ
פֿון עטלעכע לידער פֿון צעלאַן פֿונעם ציקל
גראם מיט
,,זיבן רויזן שּפעטער'' דעם אידעאָ ַ
סימבאל
ָ
דעם באַטַײט ,,טויער'' )וואָס איז אַ
פֿון עפֿענונג און איבערגאַנג( ווי טייל פֿון די
שליסל-ווערטער פֿון די לידער .אַ סימן ,אַז
צעלאנס ּפאָעזיע עפֿנט זיך  -אָפֿט אויף
ַ
אומדערווארטע אופֿנים  -פֿאַר די לייענערס
ַ
פֿון פֿאַרשיידענע לענדער און גייט איבער די
גרענעצן פֿון שּפראַכן און קולטורן.
ּפאר )1) BESHTIKE en secret ; 2
)ַ ; 3א ָ
; éditeurs ; 4) obscurités ; 5) apparemment

 ; 7) HANOE plaisir ; 8) hutteצום

באַדויערן )6

וואקסן אין חכמה און ּכוח  .מיר האָבן זַײנע ערשטע
ַ
...,,זאל דאָס עופֿעלע
ָ
ווערטער מיט פֿיל פֿארגעניגן געלייענט און האָפֿן עס ווַײטער צו קענען
טאן) ''.פֿון די ּתלמידים פֿון בתיה בוים(.
ָ
)2

)3

)4

1) NAKhES joie ; 2) OYFELE bébé ; 3) KhOKhME ; 4) KOYEKh

3

חנוּכה  -סוף פֿון זַײט 1

אין מודיעין האָט מּתתיהו אויפֿגערופֿן די ייִדן ,, :ווער עס גלויבט אין
ַאן איינציקן גאָט זאָל קומען צו מיר'' .אַ סך מענטשן האָט ער
צונויפֿגעזאַמלט .אָבער ער איז שוין געווען זייער אַלט .פֿאַרן טויט
רזאמלט זַײנע פֿינף זין  :יוחנן ,שמעון ,יהודה ,אליעזר און
האט ער פֿאַ ַ
ָ
)16
יונתן .יהודהן האָט ער באַשטימט פֿאַרן מלחמה-פֿירער .דרַײ יאָר נאָך
נאנד האָבן די יידן געפֿירט דעם קאַמף קעגן דער סיריש-גריכישער
ַא ַ
אַרמיי.
צום סוף האָבן די ייִדן אָנגענומען ירושלים .די שטאָט איז געווען
חרובֿ) .17אַרום די פֿאַרברענטע טויערן פֿון בית-המקדש זענען געוואַקסן
ווילדע גראָזן .יהודה האָט באַפֿוילן אַז זיינע קעמפֿער זאָלן פֿאַרריכטן
דעם בית-המקדש ,אים אויסרייניקן און אויפֿבויען אַ נַײעם מזבח .ווען
מע האָט געוואָלט אָנצינדן דעם נרּ-תמיד) ,18דאָס ליכט וואָס ברענט
אייביק ,האָט מען געפֿונען נאָר איין קריגעלע ריינעם בוימל וואָס האָט
געקענט ברענען בלויז איין איינציקן טאָג .דעמאָלט איז געשען אַ נס:
דאס קליינע ביסעלע בוימל האָט געברענט גאַנצע אַכט טעג .דערפֿאַר
ָ
דויערט דער יום-טובֿ חנוּכה אַכט טעג.
ווען די חנוּכה ליכטלעך ברענען ,הערט מען אויף צו אַרבעטן און צו

לערנען .מע שּפילט אין קאָרטן און אין דריידל .אויף די זַײטן פֿונעם
דריידל געפֿינען זיך די אותיות ,,נ ג ה ש'' וועלכע זענען די ראשי-
ּתיבֿות) 19פֿון ,,נס גדול היה שם) ''20וואָס באַטַײט ,,אַ גרויסער נס איז
געשען דאָרטן'' .בַײ די קינדער איז חנוּכה דער וויכטיקסטער און דער
)22
פֿריילעכסטער יום-טובֿ .זיי קריגן חנוּכה-געלט און מּתנות) .21לּכבֿוד
דעם נס איז אַ מנהג צו עסן געּפרעגלטע) 23שּפַײזן .אַלע ווייסן וועגן
לאטקעס -טאָ לערנט זיך איצט אויס צו מאַכן ּפאָנטשקעס.
ַ
;  ; 3) MATESYOHU Mathatiasפֿאַר קריסטוס 1) MOYDIIN 2) av. J-C
4) KOYEN Cohen ; 5) HAShPOE influence ; 6) MINHOGIM coutumes
;  MINHEG ) ; 7) néanmoins ; 8) TOMID toujoursמנהג (sing.
; 9) EMUNE foi ; 10) le magnifique ; 11) MEShUGENER le fou
; 12) idolâtrie ; 13) DINIM lois ; 14) BEYS HAMIGDESh Temple
15) MIZBEYAKh autel ; 16) YOYKhENEN Yohanan, ShIMEN Simeon,
YEHUDE Judas, ELIEZER, YOYNESN Jonathan ; 17) KhOREV en
ruines; 18) NER TOMID la flamme éternelle ; 19) ROShE-TEYVES
; initiales ; 20) NES GODL HOYO ShOM ; 21) MATONES cadeaux
22) LEKOVED en l'honneur de ; 23) frits

ַא מעלדונג אונדזערע לייענערס
איר האָט שוין מסּתמא) 1געזען אין קינאָ ,אויף
גאנצן
טעלעוויזיע און אין דער ּפרעסע אַ ַ
ם-טאם''.
ַ
מע-קאמּפיין וועגן אַ נַײעם ,,טאַ
ַ
ַ
רעקלא
זאלט איר וויסן אַז דאָס האָט גאָרנישט צו טאָן מיט
ָ
ם-טאם )מיט אַן ,,אַלף''( איז אַ
ַ
אונדז ! זייער ַ
טא
שווארץ עלעקטראָניש קעסטעלע וואָס גיט
ַ
מעלדונגען
אויף פֿראַנצייזיש .אונדזער טעם-טעם )מיט אַן
,,עין''( איז אַ קליינער ,פיר-זייַטיקער זשורנאַל
רמאציע ּפראָסט) 2אויף מאַמע-
וואס גיט אינפֿאָ ַ
ָ
)3
לשון .
האט נישט קיין טעות) 4און לייענט געזונטערהייט!
ָ
; 1) MISTOME sans doute ; 2) simplement ; 3) LOShN
4) TOES erreur

רעצעּפט

ּפאנטשקעס
ָ

)1

אינגרעדיענטן
רגארין,
פֿינף הונדערט גראַם מעל ,פֿופֿציק גראַם צוקער ,הונדערט גראַם מאַ ַ
נגעמאכטס).3
ַ
דרַײ אייער ,זאַלץ ,צוואַנציק גראַם הייוון) 2און אייַ
רגארין און
אויסמישן אין אַ ּכלי) 4די מעל מיט די אייער ,זאַלץ ,צוקער ,מאַ ַ
נדערגעלאזענע אין אַ ביסעלע וואַרעם וואַסער .אויסקנעטן אַ
ָ
די הייוון פֿונאַ
ווייך טייג .לאָזן דעם טייג ביז עס ווערט צוויי מאָל גרעסער פֿון פֿריער.
מאל.
אויסקנעטן ווידער אַ ָ
האלבן צענטימעטער די דיק .אויסשנַײדן
אויסוואלגערן דעם טייג ביז אַ ַ
ַ
גלאז .אַוועקלייגן אַ ביסעלע אַײנגעמאַכטס אין מיטן
קרַײזלעך מיט אַ ָ
קרַײזל .צונויפֿקנייטשן דאָס קרַײזל און מאַכן אַ קליינעם באַל .לאָזן די באַלן
נווארעמען דעם בוימל און ּפרעגלען די
אויפֿגיין) 45 5מינוט לאַנג .אָ ַ
ּפאנטשקעס .ווען זיי זענען שוין גרייט אָּפזַײען) 6זיי און באַשיטן מיט צוקער.
ָ
)1) beignets ; 2) levure ; 3) confiture ; 4) KEYLE récipient ; 5) lever ; 6
égoutter
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אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט :
דיא,
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ַ
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