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 : ער איז1שּכנזיַן אָער הייסט סימא
ַרנעט-שּפילער און אַ קלאַד, אִ ייַא

רעםָסעקסועלער. ער איז אָמאָהא
ַ רַײכן פֿעטער, אַט אָָבער ער האָא

ַזגט אָט צוגעזאָס האָנקיר, וואַבא
2נטיקָיאַ מאַער וועט אים געבן א

מיט געלט ווען ער וועט חתונה
דיש מיידל בכדי דערִ ייַבן מיט אָהא
ל נישטָשּכנזי זאַמען אָנא
רשווינדן.ַפֿא

 פֿרוםַלי : זי איז אַזאָזי הייסט רא
ַ זינגערין, אַדיש מיידל, אִיי

דישעִס זינגט ייָ, וואָנאַּפראָסא
דיש איז אירִלידער מחמת יי

מע-לשון.ַמא
דער עיקר אינעם פֿילם איז די

לי פֿילט זיך צוגעצויגןַזאָ בונד צווישן די צוויי העלדן. ראַמוזיק ; זי איז א
רנעט דיַנען ווַײל ער שּפילט אויסערגעוויינטלעך שיין אויפֿן קלאָצו סימא
רן. ער גייט מיט אירָט געהערט אין אירע קינדער-יאָס זי האָ ווא3ניגונים

ך און הערט זיך צו צוָדישער קולטורוואִאויף דער פַֿײערונג פֿון דער יי
אירע לידער.

 ביז דער4 בתולהַ פֿרומע, זי עסט ּכשר, זי וויל בלַײבן אַלי איז אַזאָרא
סעקסועלער, ער עסטָמאָ האַן איז אָחתונה, זי לעבט על-ּפי דין. סימא

רנעט אויףַדישקייט איז זַײן קלאִטרייף און זַײן איינציקער בונד מיט יי
קומעןַט באָס ער האָנט וואַלאַ טאַ-מוזיק, א5וועלכן ער שּפילט ּכלי-זמר

ר (און ס'איז זייער שייןָקע פֿאַטן. די חתונה קומט טאַ פֿונעם טא6בירושה
שערט און נישטַ נישט בא7וודאי איז דער זיווגַר אָרגעשטעלט) נאָפֿא
נדערש ווי ער איז.ַן קען זיך נישט בַײטן, נישט זַײן אָ. סימא8ווערטַבא

פֿן-ָלי זענען אַזאָן און ראָר סימאָדי טעמע איז נישט קיין נַײע, נא
ס לעבן, איז דערָרציקע און רירנדיקע מענטשן און, ּפונקט ווי דאַהא

ן דעַנטואַנצן טרויעריק. אַמיש און נישט אין גאָנצן קאַפֿילם נישט אין גא
 זילבערשטייןַנסירט און מיט געפֿיל. עלזאַן שּפילט זייער גוט, ניואָקא

רבעט. דערַזוי אויסגעאַזש איז נישט אַנאָטש איר ּפערסאָאויך, כא
רימטןַס מע הערט ווערט געשּפילט פֿון דעם וועלט-באָרנעט וואַקלא
לי בעקערס. זיַזאָ-שטימע איז ראָנאַּפראָן און די שיינע סאַ פַֿײדמאַראָגיא

.נקעלעַיאאון דל מיטן פֿידל ִיי, רניטשקעסַוואדיש די לידער ִזינגט אויף יי
 פֿון דער גרוּפע9ס שּפילן די מוזיק זענען די ּכלי-זמריםָאון די ווא

רערס.ָריענט-עקסּפרעס מּוווינג שנאָא

1. AShKENAZI (Eskenazy ; fortune .2 ; ( נטן, ווי אין פֿילםַריאַנדערע וואַדער אָא
3. NIGUNIM mélodies ; 4. PSULE vierge/virgin ; 5. KLEZMER ;
6. BEYERUShE en héritage/as an inheritance ; 7. ZIVEG union ;
8. exp. ni destiné ni réalisé/ exp. not destined and not materialized ;
9. KLEZMORIM musiciens/musicians.
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ןעיוֿרפ עַלא יוו יוֿרפַ א זיא ַןאמ רעד
ןיא סיורַא זיא ַןאמרעבליז ַקאשז-ןַאשז ןוֿפ םלֿיפ רעַײנ רעד

רעדנּווו ,ןוא גָאט וצ טנַײה רָֿאפ טמוק הׂשעמ יד .זירַאּפ
.שיִדיי ףיוא טגניז עמ ןוא טדער עמ ,רעדנּווו רעביא

?ַ אשזָדאה ןידערַסאנ ןגעוו תויׂשעמ יד טַנאַקאב ךַײא ןענעז יצ
ט געלעבט אין מיטל-עלטער איןָ האַדזשאָסרעדין האַנא

טשָ, כא1 שופֿטַַײ) , ווּו ער איז געווען אקליע (טערָטאַנאַא

 געווען אוןָ חכם איז ער יאַבאמת נישט קיין וויכטיקער. א
ַ, א3 ּפיקחותַט ער אַָד, האִטש נישט קיין ייָ. כא2 ּפיקחַדערצו א

רימט איזַר. באָדישן הומאִענט צום ייָס זענען נאָ, ווא4חריפֿות

ט דערציילט וועגןָס מע האָרן צוליב די מעׂשיות וואָער געווא
 אין טערקישן5כטןָרַײנגעפֿלאַבן זיך אָס האָאים, מעׂשיות ווא

מלט אין ביכער אוןַר. הַײנט זענען זיי אַײנגעזאָלקלאָפֿא

לט אפֿשרָ. עס ווא7 לשונות6איבערגעזעצט אויף ּכלערליי
דיש. וועןִל זיי אויך איבערזעצן אויף ייָי מע זאַגעווען ּכדא

.9ליין ּפסקענעןַ וועט איר א8ט דעם מוסטערָאיר וועט לייענען א

טערקישע מעׂשיות 

ָןן דע קאַנטואַר אָקטיאַדער א

1. ShOYFET juge/judge ; 2. PIKEYEKh homme malicieux/clever man ;
3. PIKKhES malice/shrewdness ; 4. KhARIFES esprit acéré/keenness ;
5. ont pénétré/were woven into ; 6. KOLERLEY toutes sortes/various ;
7. LEShOYNES langues/languages ; 8. échantillon/sample ;
9. PASKENEN juger/judge ; 10. drap/sheet.

ָלסרעדין אים בעטן ער זאַ שכן צו נאַל קומט אָ מאַא

ז קייןַסרעדין ענטפֿערט אַ. נא10 לַײלעךַרגן אָאים בא

ט -ָט ער נישט, וויפֿל ער האָאיבעריקע לַײלעכער הא

נוצט ער.ַבא

- איך צעשנַײד זיי אויף

שטיקלעך און צערַײב

כן.ַזיי מעל צו מא

ס רעדט איר ?ָ- ווא

שטוינט דער שכן. ס'איז

ל ניט געהערטָקיין מא

ך,ַ מין זאַזאַרן אָגעווא

כן מעל פֿוןַמא

צעריבענע לַײלעכער,

ך נישטָס'איז דא

ל !ַמעגלעך אין קיין שום פֿא

ָג איך אַײך, איז יאָל, זאַס הייסט ? אין איין פֿאָ- ווא

רגן !ָמעגלעך ... ווען מע וויל זיי נישט בא
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ר מיכאל (מישעל) מילבערגער,ָרבן דער סקולּפטאָדעם 18טן דעצעמבער 1997 איז געשטא

ריזַדישן ּפאִנטער קינסטלער פֿון ייַקאַ גוט באַא

רןָ מיכאל מילבערגער איז געבוירן געווא

ָטרשע, ווּו ער האַאין 1922 אין ווא

נגעהויבן שטודירן קונסט. אין 1939,ָא

לט ּפוילן,ַפֿאַרמיי באַווען די דַײטשע א

סקוועָנד. אין מאַנטלויפֿט ער אין רוסלאַא

נגענומען אין דער קונסט-ָווערט ער א

ַקומט ער אַדעמיע. אין 1948 באַקאַא

ט איןַראָקטאָם, אין 1955 דעם דאָדיּפלא

ַן ווערט ער אַקונסט-געשיכטע. דא

דעמיע איןַקאַלערער אין דער קונסט-א

נד גיט איםַרבאַטן-פֿאַסקווע. דער ראָמא

כן די סקולּפטורןַּפ ּכבֿוד און ער מוז מאָא

ס דער קולטור-מיניסטעריוםָווא

ַקע אַפֿט טאַשטעלט בַײ אים. ער שאַבא

1ר מלוכישעַסך סקולּפטורן פֿא

 ריזיקןַוועטישע געבַײען.  למשל, אָסא

ר די טרעפֿונגָס שטעלט פֿאָרעליעף ווא

עטן :ָווישע ּפאַרימטע סלאַפֿון  צוויי בא

ס איזָּפושקין און מיצקיעוויטש, און ווא

פֿיציעלערָן אַרן אויף אָ געווא2נטהילטַא

ָטפַֿײערונג אין 1955. מילבערגער הא

טועס פֿונעם רוסישןַכט סטאַאויך געמא

נדער הערצן, דעםַלעקסאַשרַײבער א

ַוו (זייער אָּפאָלעג ּפאָ א3ץַיאַּפא

דער-ָלעבעדיקע סקולּפטור), דעם יא

לד אינפֿעלד און אויךָּפאָ לעא4פֿיזיקער

ריַפֿיזיקער אָסטראַפֿונעם א

שטערנפֿעלד.

זעצט זיך מילבערגער איןַאין 1963 בא

דעלירט די ביוסטן פֿונעםָריז. ער מאַּפא

, פֿון דיָרסאַרסעל מאַמימיקער מא

נדרע סּפיר,ַד וויזשע און אָעטן קלאָּפא

ל ּפיער קעניג, פֿון דיַפֿונעם גענערא

ַקטן זשאַורעאַבעל-ּפרַײז-לאָצוויי נא

ף. אין 1986ָנדרע לוואַד און אָנאָמא

כט ער דעם ביוסט פֿונעם ּפוילישןַמא

ָטס האָש, וואָוו מילאַעט טשעסלאָּפא

ַרבעל-ּפרַײז פֿאָקומען דעם  נאַבא

דעלירט ערָטור. אין יׂשראל מאַליטערא

 ריי ּפרעזידענטן אוןַדי ביוסטן פֿון א

ליטישע ּפערזענלעכקייטן (ווי בגיןָּפא

ר אוןָקטיאַאון שמיר) און פֿונעם א

ן.ַמיקער שימעון דזשיגאָקא

פֿונגען זַײנעןַבער זַײנע שענסטע שאָא

רן פֿון דערָאינסּפירירט געווא

 און פֿון5דישער קולטורעלער ירושהִיי

טיוון שעּפט ערָזַײן טיפֿן געפֿיל. די מא

, יעקבֿס6איובֿס חלוםפֿון ּתנך : 

,8, די עקדה7לייטער, שיר-השירים

שימשון און דלילה.

 גרויסעַכט אַט ער געמאָאין 1981 הא

 חורבן-ַר אַטוע פֿאַנדזענע סטאָברא

סּכנת- אין יׂשראל. זי הייסט 9מוזיי

 יונגעַר אָ און שטעלט פֿא10נפֿשות

גט אירָס טראָטרויעריקע פֿרוי ווא

נגעלע הייבט אויף דיִס ייָקינד. דא

. ער איז11נט קעגן די רוצחיםַלינקע הא

.12צישע קרבנותַל פֿון די נאָדער סימבא

מילבערגערס ווערק רעדן אויך פֿון

ונגען צווישןִציַליבע און פֿון די בא

מענער און פֿרויען, מיט טיטלען ווי

מירָלדזונג, לאַפֿענונגען, האָהא,למשל, 

סּכנת-נפֿשות

ט געשילדערטָ... ער האכטן, שושקעןַטרא

 דיס לעבן מיט זַײנע שוועריקייטן :ָדא

 ;קןָ, איבערגעשרא13רבעטער,  עגמת-נפֿשַא

דעראון זַײנע אומגליקלעכע מענטשן : 

נק, דערַ באַפֿט אויף אָס שלאָשלעּפער ווא

בלינדער מיט זַײן הונט, דער בלינדער און

.14ראורטיילטערַדער געליימטער, דער פֿא

זוי וויַדי סקולּפטורן זענען געבליבן א

בן געקענטָס האָר די וואַ און פֿא15יתומים

מ. מילבערגער וועט זַײן ּפנים מיט די

כנדיקע אויגן און דעם פֿריידיקן שמייכלַלא

.16בלַײבן אויסגעשניצט אין זּכרון

1. MELUKhIShE d'état/state ; 2. inauguré/
inaugurated ; 3. clown ; 4. physicien nu-
cléaire/nuclear physicist ; 5. YERUShE héritage/
inheritance ; 6. IEVS KhOLEM Rêve de Job/Job's
Dream ; 7. ShIR HAShIRIM Cantique des
cantiques/Song of songs ; 8. AKEYDE Sacrifice
d'Isaac/Sacrifice of Isaac lit. la ligature/the
binding ; 9. Musée de l'Holocauste/Holocaust
Museum ; 10. SAKONES NEFOShES En danger/In
Danger ; 11. ROTsKhIM sing. RETsEYEKh
assassins ; 12. KORBONES victimes/victims ;
13. AGMES NEFESh chagrin/sorrow ;
14. Le condamné/The Condemned Man ;
15. YESOYMIM orphelins/orphans ; 16. ZIKORN

mémoire/memory.

םינּפ ןכעלשטנעמַ א טימ זדָנָארב

רחלומטַפֿא
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ג נישט זייערָלדיי איז הַײנט צו טאַמען עווגעני כאָטש דער נאָכא
פֿיעס זַײנע,ַגראָטאָר פֿאָ ּפאַנט אַקאַרימט, זענען פֿונדעסטוועגן גוט באַבא
נצערַלן אויף דער גאַרשידענע זשורנאַס זענען דערשינען אין פֿאָווא

 וועגן דער געשיכטע פֿונעם2גןָזא–ן עדותַקע אַוועלט. זַײן ווערק איז טא
רהונדערט.ָנציקסטן יאַצווא

רָנע. איין יאִיַאין 1917 אין אוקרא רןָלדיי איז געבוירן געוואַעווגעני כא
ם קעגןָגראָ ּפאַכט אַליסטן געמאַנאָציאַנישע נאִַיבן די אוקראָשּפעטער הא

מען אויףַז ער איז געווען בַײ דער מאַט דערציילט אָלדיי האַכא דן. ע.ִיי
ַלן אַנידערגעפֿאַפֿן און זי איז אָט זי געטראָ קויל האַדי הענט ווען א

רווּונדיקט און ס'איז אים געבליבןַט אים  פֿאָדי זעלביקע קויל הא טויטע.
 אויף אייביק.3םַ שראַא
ליין צונויפֿגעשטעלטַט ער אָנגלווַײז האִיי

ניצנדיקַט, באַראַּפאַא–ָטאָזַײן ערשטן פֿא
מערַקא– טונקלַרץ קעסטל ווי אַ שוואַא

בעס ברילן וויָז פֿון דער באָס גלאָאון דא
ט ערָן האָלט אָביעקטיוו. פֿון דעמאָן אַא

קטיצירן אוןַנישט אויפֿגעהערט צו ּפרא
רבעט,ַרבעסערן זַײן אַפֿא
גטעגלעכעָס טאָפֿירנדיק דאַגראָטאָפֿא

סקווע אין די דרַײסיקערָלעבן אין מא
כטַט ער געמאָרן. גלַײכצַײטיק האָיא

רן אוןָקטיאַבילדער פֿון די גרעסטע א
טער, וויַדישן טעאִפֿון דעם יי רןָרעזשיסא

טָס מע האָעלס און זוסקין, וואָמיכא
מען מיטַ, צוזא4ממשלה–ליןַכט אונטער דער סטאַשּפעטער אומגעברא

פֿירטַגראָטאָט פֿאָדישער אינטעליגענץ. ער האִנדערע פֿיגורן פֿון דער ייַא
סַאויף דער גא6 ס מען איז מכריזָ ווא5רעה–דעם עולם הערנדיק די בׂשורה

סקווע : דער אויסברוך פֿון דער מלחמה.ָאין מא
ך דעםָנסק און נאַשּפעטער גייט ער מיט דער רויטער ארמיי קיין מורמא

טַט ער געהאָבערלין הא קיין רןָקיין בערלין. איידער ער איז געפֿא
ַן פֿון אָ פֿאַא ל אים אויסנייעןָ שנַײדער, ער זאַ חבֿר זַײנעם, אַגעבעטן א

רמייַמער. ווען די רויטע אַ האַ סערּפ און אַרויטן טישטעך, מיט א
טןַלדאָצוויי סא ג בעט ערַזעצט דעם רַײכסטאַרנעמט בערלין און באַפֿא

זויַס בילד און אָּפ דאָראַ ער נעמט א ן.ָלן אויפֿהענגען די רויטע פֿאָזיי זא
רטןָט צוגעגרייט דאַט געהאָס ער האָמענט וואָ מאַראייביקט ער אַרום פֿאַא

דיש שנַײדערל.ִ ייַמען מיט אַסקווע צוזאָאין מא
ס שיקט איםָס“, וואַגענץ „טאַנגעשטעלטער בַײ דער אָן אַער ווערט א

רימטסטע בילדער פֿוןַכט די באַצעס, ווּו ער מאָאויפֿן נירנבערגער ּפרא
ם ווּו ער נעמטַמענטרעף אין ּפאטסדאַער איז אויך בַײ דעם צוזא גערינג.

און טשערטשיל. ער ווערט ַןלין, טרומאַפֿיעס פֿון סטאַגראָטאָּפ פֿאָראַא
ס“ ביזַגענץ „טאַר דער אַרבעט פֿאַף און אַגראָטאָפֿיציעלער פֿאָלינס אַסטא

לטענערַהאַרבאַרויס דער פֿאַך דעם קומט ווידער אָנא 1948.
לדייַ מער און ע. כאָדן איז נישטאִר ייַרבעט פֿאַנטיסעמיטיזם. קיין אַא

דן,ִנדערע ייַ סך אַווערט, ווי א
ט ערָלינס טויט האַך סטאָנא .7פֿןַּפגעשאָא

ר דער צַײטונגַר פֿאָרבעט פֿופֿצן יאַגעא
פֿירט, וויַגראָטאָט פֿאָער הא “.ַוודאַ„ּפרא

ס איזָלץ וואַגט, אָליין געזאַט אָער הא
נד.ַרבאַפֿא–טןַזיטיוו אין ראָגעווען ּפא

ט מען איםָל האָ מאַבער ווידער אָא
ַן ווַײל זַײן שעף איז געווען א8גטָּפגעזאָא
נטיסעמיט.ַפֿענער אָא

ף,ַגראָטאָ פֿאַלדיי איז געווען אַעווגעני כא
ט געלעבטָ. ער הא9ּכישרון– בעלַקע אַטא

נד אוןַרבאַטן-פֿאַנץ לעבן אין ראַזַײן גא
רָ ּפאַרבן מיט אָרטן געשטאָאיז דא

קס ליגטָדאַראַר דער ּפאָחדשים צוריק. נא
לטן אוןַרימט דורך אונטערהאַרן באָס ער איז געוואָאין דעם, ווא

ט איםָס האָפֿיעס, די ממשלה וואַגראָטאָדערהייבן, מיט זַײנע פֿא
.10דריקטַבא

1. KEDOYShIM martyrs/martyrs (nom en yiddish du Mémorial du
martyr juif/Yiddish name of Jewish Memorial, Paris ; 2. EYDES...
témoignage/testimony ; 3. cicatrice/scar ; 4. MEMShOLE régime ;
5.␣ PSURE ROE mauvaise nouvelle/bad tidings ; 6. MAKhREZ מכריז זַײן  
proclamer ; 7. & 8. renvoyé/dismissed  ; 9. BAL-KISHREN homme
doué/talented person ; 10. opprimé/oppressed.

רגעקומעןָ איז פֿא1ך די קדושיםָל נאַריאָריזער מעמאַאינעם ּפא

לדייַף עווגעני כאַגראָטאָן אויסשטעלונג פֿון דעם פֿאַ א

 לעבןַבילדער פֿון א

.8השוריב טשינ טמוק 7הרוּת .1

9רעליוווַ א זיא דימלּת רעד ַזא .2

.רעליוווַ א ךיוא יבר רעד זיא

טגייל ָןאט וצ ךסַ א ָטאה ןעמ ַזא .3

.ֿןָפאלש ךיז ןעמ
1. proverbes/proverbs ; 2. KEDEY afin de/in order to ; 3. choisi/
chosen ; 4. ont un lien/related ; 5. réfléchir/think it over ;
6. prendre l'exemple/take an example ; 7. TOYRE Torah, ici le
savoir en général/here learning in general ; 8. BEYERUShE en
héritage/as an inheritance ; 9. bon, bien/good, nice.

ַגזעצונג פֿון רַײכסטאַדי בא

ןוא רעווש ןטעבַרא ָסאוו סרעבייהָנא יד ַרֿאפ
,עיַצאגויָנאק ןענרעלוצסיוא ךיז 2ידּכ רעטיב
ןָבאה ,ןַכאז ענייש עכלעַזא ןוא עיַצאנילקעד
רעטרעווכירּפש ָראּפ ַא 3ןבילקעגסיוא רימ
)רעקינייוו רעדָא רעמ( 4ןדנוברַֿאפ ןענעז סָאוו
5ןרעלקנַײַרא טוג ריא טָלאז .ןענרעל ןטימ

.6ליּפשַײבַ א ןעמענָּפאַרא ךיז ןוא

נהייבערסָר אַ פֿא1שּפריכווערטער
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רבעט :ַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא

,ַריזאַניק, ברוניד, זשיל, יצחק, מלּכה, מאַא

, ניקי, רובי.ַליאַטאַנא

טורַדישער ליטעראִוועגן דער נַײער יי
רק ּכדי צוָרן קיין ניו-יאָנדלער איז געפֿאַריס סאָדישער שרַײבער באִדער יי

ר ּפרטיםָ ּפאַן אָ אָ. מיר געבן דארווערטסָפֿאר פֿון ָקטאַווערן דער קולטור-רעדא

וועגן זַײן לעבן.

רן איןָנדלער איז געבוירן געוואַריס סאָבא
ט זיךָביע. ער האַרא1950ַ אין בעלץ, בעסא

דעם רן איןָרבעט פֿיל יאַגעלערנט פֿידל, געא
רקעסטער. איןָנישן אָווישן סימפֿאַלדאָמא

רישעַרענדיקט די העכערע ליטערא1983ַ פֿא
אינסטיטוט אין–טורַקורסן בַײם ליטערא

סקווע.ָמא

נדלערַריס סאָבא

בריוו

ליעַפֿון איטא
נדענטקעָרעסּפאַָאונדזער געטרַײע קא

ָךרי שרַײבט אונדז נאַ פֿון באַריזאַמא
ל וועגן דער „אומגלייבלעכערָ מאַא

דישער קולטור בַײםִהצלחה פֿון יי
ליענישן עולם.“ַאיטא

דישער קולטורִר דער ייַדער אינטערעס פֿא
גרעסער און גרעסער. ליע ווערטַאין איטא

טער, סַײַּפ סַײ אין טעאָס שּפיגלט זיך אָדא
רלעגערַײ, סַײ אין עפֿנטלעכעַאין פֿא
טעס. אומעטום קומען אויף נַײעַדעבא

דישעִ צוויי ייָטיוון. עס זענען דאַאיניציא
 און אין ווענעציע,ַראָנקאַלן, אין אַפֿעסטיווא

לקסלידער, ּכלי-זמר-מוזיק,ַָרום פֿאַא
דישער קולטורִיי טער-אויפֿפֿירונגען אוןַטעא

בכלל. לעצטנס איז אין טריעסט
טן,ַזיום מיט רעפֿעראָ סימּפאַרגעקומען אָפֿא
לטעַאיעקציע פֿון ָרשטעלונגען און ּפראָפֿא
רגעקומעןָרי איז פֿאַדישע פֿילמען. אין באִיי
 :ַפֿקאַמשעל קאַזיום מיטן טיטל „אָ סימּפאַא

דישע אידענטיטעט“ִטור און ייַליטערא
 גרויסעַט אַט געהאָס האָר 1998) וואַנואַ(יא

ַזיקע אימּפרעזע איז אָהצלחה. די דא
רבעט צווישןַ מיטאַט פֿון אַרעזולטא

טער. מעַט און טעאַטראָאוניווערסיטעט, שטא
ן אמתע ּכלי-זמר-גרוּפע פֿוןַט געהערט אָהא

ס לעצטעָּפע און געזען דאָמיזרח-איירא
לן“ַנאָציאַטערשּפיל פֿון אונדזער „נאַטעא

ַל : „דער פֿאַדיאַוואָני אָר מאָקטיאַדיש-אִיי
ַפֿקאַ“, וועגן דער ווירקונג אויף קאַפֿקאַקא

געגעניש מיט דער מיזרח-ַפֿון זַײן בא
ב איךָרַײנפֿיר, האַן אַדישקייט. ווי אִיי

טן וועגן דערַלטן צוויי רעפֿעראַגעהא
ך אוןַדישער שּפראִגעשיכטע פֿון דער יי

ן עולם פֿון עטלעכעַר אַטור פֿאַליטערא
ראינטערעסירטע סטודענטן.ַהונדערטער פֿא
רויס ביכער אויףַעס גייען אויך א

דישער קולטור,ִליעניש וועגן דער ייַאיטא
ַמלונג עסייען און אַ זאַצום בַײשּפיל א

ציעסַגיע, ּפובליקאָלאָרישע אנטאַליטערא
 פֿוןַָליע אויף דעם ניוואַס שטעלן איטאָווא

רשונג.ָדיש-פֿאִסיקער ייַערשטקלא

ָנאַמאָ (הדסה) ראַריזאַמא

דיש זענעןִזַײנע ערשטע טעקסטן אויף יי
וועטישָסאל ַדערשינען אין 1981 אין זשורנא

פֿן אויף דערַט ער געשאָ. שּפעטער האנדַהיימלא
ַלער טעלעוויזיע אַנאָציאַווישער נאַלדאָמא
טָ. האסַדישער גאִאויף דער יים ַגראָדישע ּפראִיי

ר צוויי פֿילמען אוןַרן פֿאַגעשריבן סצענא
דישע טייל פֿון דער צוויי-ִגירט די ייַרעדא
אונדזערכיקער קעשענעווער צַײטונג ַשּפרא

נדלער עולהַריס סאָ. אין 1991 איז בא1קול
ַפֿן אַט ער געשאָ. אין ירושלים הא2געווען

. ער איז3קינד און קייטר קינדער, ַל פֿאַזשורנא
 און–טןַדישן ליטעראִ מיטגליד פֿון דעם ייַא

ט זיךָראיין אין יׂשראל. ער האַפֿא–ליסטןַזשורנא
4בעסַדישע אויסגאִרשידענע ייַגעדרוקט אין פֿא

מעריקע און יׂשראל. זַײנע וויכטיקסטעַפֿון א
 נסַרויף צו אַטרעּפלעך אביכער זַײנען : 

טויערן (1994), לטער ברונעםַדער א(1986), 
(1996). עטלעכע פֿון זַײנע ווערק זענען
איבערגעזעצט אויף רוסיש, ענגליש און

דערָנצייזיש. מע קען זיי קויפֿן אַפֿרא
וודאי - אין דערַדיש אִרגן - אויף ייָאויסבא

טעק.ָמעדעם-ביבליא

1. kol voix/voice ; 2. עולה זַײן oyle ...
immigrer en Israël/immigrate to Israel ;
3. exp. armes et bagages/kith and kin ;
4. publications.

רעמקייט פֿֿוןַב איך געפֿילט די וואָ הא2קןַ. מיטן נא1זנדיקַאיך בין געלעגן אין מיטן פֿעלד. נא
כט זיך,ַדער גרינער ערד, מיטן שטערן - די קילבלעכקייט פֿונעם בלויען הימל. כ‘בין, דא

 חלום :ַ א3ט זיך מיר געחלומטָפֿן, און ס‘האָגעשלא
 אויף די קני. צולייגנדיק דעם אויער צו איר קַײלעכדיקן בויך,4...איך שטיי לעבן חווהן

ך ניט קיין געבוירן לעבן.ָ נַײ, נאַ לעבעדיק הערצעלע - אַרט אָּפט דאַהער איך, ווי עס קלא
 און פֿייגל -6, חיות5נצע וועלט מיט אירע וועלדער און פֿעלדער, בערג און ימעןַאון די גא

קסט אונטערן הימל,ַס וואָ בלעטעלע, ווא7 מינדסטַ קלענסט גרעזעלע, פֿון אַלץ, פֿון אַא
.9טעםָרטַײעט דעם אַ פֿא8 רגעַט אויף אָהא
נרופֿן אונדזער ערשטלינג ?ָזוי וועלן מיר אַן, - ווי אָ פֿרעג געטאַט מיך חווה אָדם - האָ- א

...10- קין
רוםַנט, ווּו דער הימל נעמט אָריזאָמע האַ. ווַײט-ווַײט, בַײם סא11ּפטָב זיך אויפֿגעכאָכ‘הא

.13 מבולַגט אָ געזא12ט נבֿיאותָ שטילער דונער. ער האַט זיך דערהערט אָדי ערד, הא

1. sur le dos/face up ; 2. nuque/back of neck ; 3. GEKhOLEMT rêvé/dreamed ; 4. KhAVE...
Eve ; 5.␣ YAMEN mers/seas ; 6. KhAYES animaux/animals ; 7. moindre/least ; 8. REGE

moment ; 9. exp.retenu le souffle/held its breath ; 10. KAIN Caïn/Cain ; 11. réveillé/
woke up ; 12. NEVIES  prophéties/prophesy␣ ; 13. MABL déluge/flood.

“םענורב רעטַלא רעד„ ךוב םענֿופ

נדלערַריס סאָפֿון בא ַלאָראטַסאּפ


