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ט צוגעגרייט אירען בויער מיט דער מיטהילף פֿוןָדי אויסשטעלונג הא

טעק. אויף די ווענט זעטָביבליא–רבעטער פֿון דער מעדעםַעטלעכע מיטא

גמענטן פֿוןַוולען פֿראָמען אויף גרויסע, שיין אילוסטרירטע טא

ווסקיס ווערק,ַרשאַווא

, שניטצַײט,3שמוגלערס

L’Arrière-Montparnasse4

ס שּפיגלעןָווא5 רעזידענצןאון 

ּפ די געשעענישן און דיָא

ספֿערע פֿון קריגסצַײטןָטמאַא

מלחמות) און די–(ביידע וועלט

רן איןָמלחמהדיקע יא–צווישן

ריז.ַּפא

אין די וויטרינעס קען מען

ווסקיס ּפערזענלע-ַרשאַזען ווא

רגט פֿוןָּפירן (אויסגעבאַכע ּפא

ר-ַכטער, די פֿאָטא–זַײן שטיף

-ָ פֿא—ל) ַשנאַלידי לא6 לעגערין

קו-ָפֿיציעלע דאַָפֿיעס, אָגראטא

. עס זענען אויך7ידן–מענטן, ּכתֿב

כטל.ַשא–רבןַאויסגעשטעלט זַײנע בילדער, צייכענונגען און זַײן פֿא

נגעגעבן איןָווסקיס ווערק זענען אַרשאַטש די אויסצוגן פֿון וואָכא

סָ , וואL’Arrière-Montparnasse  חוץ ַנצייזישער איבערזעצונג (אַפֿרא

8נצייזיש), קען מען פֿונעם הויכרעדערַט גלַײך געשריבן אויף פֿראָער הא

ל.ַריגינאָגמענטן אינעם אַר פֿראָ ּפאַהערן א

ווסקיס שרַײבן און לעבן,ַרשאַן מיט וואָבן צו טאָטן האַדי רעפֿערא

 אין בערלין9רישער און קינסטלערישער סבֿיבֿהַדישער ליטעראִמיט דער יי

דן איןִגע פֿון ייַמלחמות און מיט דער לא–ריז צווישן ביידע וועלטַאון ּפא

ליע.ַשיסטישער איטאַדער פֿא

ווסקיַרשאַבע געווידמעט עוזר וואַ סּפעציעלע אויסגאַא
 זַײן1ווסקי.  לּכבֿודַרשאַדישער שרַײבער און קינסטלער עוזר וואִרן דער ייָאין 1898 איז געבוירן געווא

פֿן,ַן אויסשטעלונג וועגן זַײן לעבן און שאַטעק צוגעגרייט אָביבליא–ט די מעדעםָג האָטא–הונדערטסטן געבוירן

ָךוועמבער און מע קען זי נאָט זיך געעפֿנט דעם 18טן נאָטן. די אויסשטעלונג האַ ריי רעפֿעראַגלייט מיט אַבא

.2הּכל– סךַ אָריז גיבן מיר דאַס קענען נישט קומען אין ּפאָר די וואַזוכן ביזן 31סטן דעצעמבער.  פֿאַבא

ווסקי 1898 אינעם שטעטלַרשאַרן איז עוזר וואָעבוירן געוואג

טעַ. דער טא2הבּתישער משּפחה– בעלַרשע, אין אַוו לעבן וואָטשאַכאָסא

זויַן. אָנדאָ קורצע צַײט אין לאַט געלעבט אָס האָ ווא3 מׂשּכילַאיז געווען א

.4לער סבֿיבֿהַ ליבעראַקסן אין אַווסקי אויפֿגעוואַרשאַאיז עוזר ווא

ונג, זיך געלערנטִנעלע דערציָדיציאַ טראַקומען אַט ער באָפֿונדעסטוועגן הא

לערער. צווישן 1914 און–שִ העברעיַרן אָש און שּפעטער געוואִהעברעי

ַרבעט, ווי אַבער דער עיקר געאָנגעהויבן שרַײבן, אָט ער א1918ָ הא

ס איז געווען דער ערשטער צייכן פֿון זַײןָס דאָף, וואַגראָטאָפֿא

ווסקיס ערשטערַרשאַרויס וואַקינסטלערישן אינטערעס. 1920 איז א

 אויפֿן6רקן רושםַ שטאַכט אַט געמאָס בוך האָט דאָ. א5שמוגלערסן, ַמאָרא

 דער צוקונפֿט7ּפטימיסטיש לגביָעולם. די קריטיק איז געווען זייער א

ן איז געווען ערשטנסַמאָזונדערע פֿונעם ראַס באָפֿונעם יונגן שרַײבער. דא

רָ ּפאַנדע שמוגלערס מיט אַ באַך. די העלדן, אַרקע שּפראַדי זייער שטא

ט עסָס קיין שרַײבער האָדיש וואִ ייַזאַסטיטוטקעס רעדן אָּפוילישע ּפרא

רימטער קריטיקער שמואלַ בוך. דער באַרשריבן אין אַך נישט פֿאָנא

בע, רויעָן אויטענטישער סלענג“. די גראַנגערופֿן „אָט עס אָניגער הא

ונגען בשעת די שווערע צַײטן פֿוןִציַלע באַּפ די ברוטאָך שּפיגלט אַשּפרא

מלחמה.–דער ערשטער וועלט

ן אמתערַלט געווען אָס איז דעמאָר חדשים אין בערלין (וואָ ּפאַך אָנא

ריז (1923),ַזעצט אין ּפאַט ער זיך באָדישע שרַײבער) האִר ייַגנעט פֿאַמא

סבֿיבֿה און הייבט–סער קינסטלערַרנאַנּפאָקענט זיך מיט דער מאַווּו ער בא

ן,ַמאָר זַײן צווייטער ראָלן. ער שרַײבט ווַײטער, נאָן צו מאָליין אַא

לג.ָט נישט  קיין גרויסן דערפֿאָשניטצַײט (1928), הא

קריזיס. ערשט–ציעַ מין אינסּפיראַט ער אָרן האָאין די דרַײסיקער יא

1. LEKOVED en honneur de/in honor of ; 2. SAKhAKL resumé/summary ;
3. Les Contrebandiers, Le Seuil, 1989 ; 4. Lachenal et Ritter, 1992␣ ;
5. On ne peut pas se plaindre, Liana Levi, 1997 ; 6. éditrice/
publisher␣ ; 7. KSAV-YADN manuscrits/manuscripts ; 8. haut-parleur/
loudspeaker␣ ; 9. SVIVE milieu.

דישער שרַײבערִ ייַווסקי : „אַרשאַעוזר ווא

“1השמשות–אין ליכט פֿון בין

1. BEYN HAShMOShES crépuscule/twilight ; 2. BALE-BATIShER MIShPOKhE

famille bourgeoise/bourgeois family ; 3. MASKL sympathisant de la
Haskalah (les Lumières)/adherent of the Haskalah (Enlightenment)␣ ;
4. SVIVE milieu ; 5. contrebandiers/smugglers.
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ס זענעןָג סוף ווינטער. איינער פֿון יענע טעג, וואָ טאַס'איז געווען א
ג עפֿנט מען שוין אין שטעטלָ טאַזאַאין א פֿול אי מיט זון, אי מיט ווינט.

ר דיַרויסצוקריכן פֿאַן אָא שוין קינדער הייבן טיר און טויערן פֿון שטובן.
זיי נעמען זיך אויף דער פֿרַײער לופֿט.   און3שוועלן

ף,ָג פֿון שלאָך מיטאָּפנדיק זיך נאַבן, אויפֿכאָאונדזערע שמוגלערס הא
רַײנשַײנענדיקַלן פֿון דער זון אַדערזען מיט צופֿרידנקייט די ליבע שטרא

די געלעגערס, פֿרישע זיי זיך אויפֿגעהויבן פֿון בןָרַײן, האַאין די שטובן א
ס און גענומען זיך גרייטן אין וועגַרויס אין גאַ, זענען א4און קוועלנדיקע

רַײן.ַא
נצעַט די גאָ הא5הער צו וועגסַא

 זענען6נדעקעסַסן. די ּפלאָכט געגאַנא
לעַרן דורך און דורכגעווייקט און אָגעווא

ס.ַ נא7פֿיטש רןָזענען געווא
ילטָהא בן זיי זיך איצט דערפֿ

פֿרישער אין דער איבערגעטרוקנטער
בןָ און זיי הא8וועש און מלּבושים

בן געצויגןָגעקוקט אויפֿן הימל ווּו עס הא
לקנדלעך, געצויגןָ ווַײסע ווא9מענגעס

 שיעור.ַן אָא
כט.ַר נאַרום זעקס פֿאַס'איז געווען א

–ס קוקן צו מיזרחָנעבן די ווענט, ווא
טנסָבן זיך שוין גרויסע שאָזַײט, הא

בן זיךָרויס פֿון די הייף און האַ זענען א10אויסגעלייגט, ווען די וועגנס
רויס.ַ א11סייָרנדיק, אויפֿן שאָמעלעך פֿאַזט, ּפאָגעלא

נגען די שמוגלערס, מיט דיַאויף די זַײטן, נעבן די הַײזער, זענען געגא
.13טשיילעסַ און פֿא12סָלטאַּפעקלעך הינטער די ּפא
 אויף די זַײטן זענען זיי מיט אַײנגעבויגענע קעּפ14קוקנדיק מיט חשד

כןָ, נא15כן צלםָגעווען ווַײט נא לץ ווַײטער, ביז זיי זענען שויןַגעקומען א
סיי.ָ אויפֿן שא—ערשטן בריקל 

רַײן,ַלט זייערע ּפעקלעך אין די וועגנס אָרפֿן זיי דעמאַגעשווינד ווא
 שמיץ דיַ טוען א16עגלות–רַײן און די בעליַהין אַליין אויך אַרפֿן זיך אַווא

ָ!א–ָ וויא— ַטא–ָפֿערד און שרַײען צו אין דער גיך, אַײלנדיק זיך : הא
 געשריי :ַא  פַֿײף אוןַלט דערהערט מען אָדעמא

לט!ַ הא—
רויס די קעּפ, און דערזעענדיק, ווער עסַשטעקן די שמוגלערס א

ר דיָנא .17לויפֿט צו זיי, ווערן זיי נישט טויט און נישט לעבעדיק
די פֿורן און ּפ פֿוןָראַּפן די שווערע ּפעק, שּפרינגען אַ כא18רירעוודיקע

 געווען בַײ19לטן שּפענדלעךָזוי געשווינד, ווי ס'וואַלויפֿן איבערן פֿעלד א
 זעקלעך. זעט דער20ּפודיקע –דער דרַײָזיי אויף די הענט, נישט צוויי א

לווער אין דערָנטלויפֿן, הייבט ער אויף דעם רעוואַ סך אַדַײטש, ווי א
לץ :ַשרַײט א הויך און

ט! שטעען!…ָטרא לט! קייןַ הא—
לטער שַײקע שטייט מיט איין פֿוסַ. דער א21 ּפחדַלע איבער אַגייט א

היןַן זיך נישט רירן נישט אָד, און קאָנדערן אויפֿן ראַגן און מיטן אָאין ווא

ווסקיַרשאַ פֿון עוזר ווא1שמוגלערס
גמענט)ַ(פֿרא

קוּפירט פֿון דיָ ּפויליש שטעטל אַמלחמה אין א–ר בעת דער ערשטער וועלטָדי מעׂשה קומט פֿא
ּפיטלַזיקן קאָרשע. אין דעם דאַ גרוּפע שמוגלערס פֿירן איבער סחורה קיין וואַדַײטשן. א

נטל, מענדל, שַײקע), צוויי פֿרויען (דיַנדע (ּפאַגעגענען מיר עטלעכע מענער פֿון דער באַבא
ט, יעגער.ַלדאָ דַײטשישן סאַ און חנה גימּפלס) און א2טעיעכעַמא

לט צו זַײן ּפעקל, ציטערןַהער. די הענט מיט וועלכע ער האַאון נישט א
בעטנדיק ּפנים צום דַײטש,– רחמנותַרפֿן זיך און ער קוקט מיט אַאון ווא

ס שטייט שוין בַײ דער פֿור און שרַײט און בייזערט זיך.ָווא
לע ּפעק פֿון דער פֿור, זען,ַרפֿן אַּפוואָראַער הייסט מענדלען א

אויב ס‘פֿירט נישט עמעצער קיין שמוגל...
 בַײ זיי און זַײן22רעט זיךָנטל שטייט בַײ די פֿערד, ּפאַּפא
רפֿט זיך אים :ַ קערּפער ווא23קרעמּפער

רַײן,ַאין די ציין א24  „בענטש“ַס אים  גע‘ן אָל דאָ? ווען איך זאַ הא— 
בן צו געדענקען ?…ָל מיך האָער זא

רפֿט מענדלַפֿון דער פֿור ווא
ס שּפרינגעןָּפ די ּפעקלעך, וואָראַא

ן אונטער, בלַײבנדיק ליגן אויפֿ
ז דער דַײטשַר אָ. נא25סייברוקָשא

גן, זעןָּפ אין וואָרַײן זַײן קאַשטעקט א
רט עּפעסָאויב ס‘איז נישט דא

נטלַּפט דערווַײל ּפאַאיבערגעבליבן, כא
 צווייַפֿון הינטער זַײנע ּפלייצעס א

רףָ וואַוועק און טוט זיי אַּפעקלעך א
נען מ‘זעט זייַרַײן, פֿון וואַ א26ווָאין רא
נדערע פֿון דערַרויס... זעען אַנישט א

זוי.ַנטל טוט, טוען זיי אויך אַפֿור, ווי ּפא
רשווינדן שמוגלערס מיט ּפעקלעך, ציטַאון דער דַײטש זעט, ווי עס פֿא

לווער און שיסט אויס אין דער לופֿט.ָ פֿון רעווא27רן צינגלַער פֿא
ס ס‘עטָרק און בלַײבן שטיין. מילא, וואַר שטאָלע גאַדערשרעקן זיך א

 עט זַײן…—זַײן 
איצט ציילט דער דַײטש איבער די ּפעקלעך און שטעלט מענדלען

ס אייגענע חזרטָל קיין איינס נישט פֿעלן ! און דאָוועק זיי צו היטן. ס‘זאַא
ּפלס פֿור.ָל בַײ קאָ מאַך אָזיך איבער נא

28טָרבע די נאָצט פֿון איין טאַזוי די ּפעקלעך ּפלאַרפֿנדיק אַווא

רַײן,ַלט אין דער טונקלקייט אַאון ס‘שיט זיך אויס ווַײס מעל און ס‘פֿא
 :30 חוזקַכט זיך דער דַײטש און פֿרעגט מיט אַ שניי. צעלא29 ּפוכקערַווי א

ס ?…ַס איז דיזעס… וואַ ווא—

1. contrebandiers/smugglers ; 2. surnom, femme de Mattei/
nickname, wife of Mattei ;   3.seuils/doorsteps ;  4. réjouis/
delighted ; 5. רוםַ אָ דא ; 6. bache/tarpaulin ; 7. רָגא  ; 8. MALBUShIM

סןַמא .9 ; קליידער  ; 10. גנס ָגעוויינטלעך : ווא  ; 11. chaussée/highway ;
12. paletots/overcoats ; 13. châles/shawls ;  14. KhShAD soupçon/
suspicion ; 15. TsEYLEM croix/cross ;  16. BALEGOLES sing.  עגלה– בעל

cocher/wagon-driver ; 17.  mort de peur/frightened to death ;
18. ici : les plus rapides/here : the quickest ; 19. copeaux/slivers
of wood ; 20. unité de poids/unit of weight (approx. 20 Kgs) ;
; s’occupe/busies himself ; 23. musclé/muscular .22 ;  שרעקַא .21
24. argot␣ : lui donner un coup/slang: give him a punch ;
25. pavage/pavement ; 26. fossé/ditch␣ ; 27. détente/trigger ;
28. couture/seam ; 29. duveteux/fluffy.



סָטעיעכע, שּפרייט אונטער דאַבע שיקסע, די מאָ גראַלויפֿט צו א
ל נישט  שיטן אויף דער ערד און זי וויינט :ָרטעך, ס‘זאַפֿא

31ני…ַכאָנטעק… יעזו קאָיאַי מאָלי מאַזע, צאָ באָ יעזו, א—

—ס מעל איז אירס, ָז דאַ ? רופֿט אויס דער דַײטש, זעענדיק, אָ זא— 
מען !ַנעמט שנעלער צוזא

. נעמט אויף דיָ דרַײסיק ּפעקלעך איז דא—און צו די איבעריקע, 
נטור !ַמענדאָפֿורן און אין קא
לע, לויפֿט צו חנה גימּפלס, איןַ געּפילדער צווישן אַווערט א

ּפטיכל.ָס קאָרלוירן דאַט זי ערגעץ פֿאָּפ, ווַײל אין געאַײל האָבלויזן קא
נט אים צו קושן און זי וויינט :ַבייגט זי זיך אַײן די הא

ןַבן אויף אָרמונג האַזן זי די דערבאָר ! לאַר ! גרויסער האַ הא—
ס שטיקל ברויט !ָדענע… און נעמט זי ניש‘ צו דאִרעמער ייָא

טעיעכעסַלץ אויף דער מאַוועק און ער קוקט אַשטוּפט ער זי א
נצן גרויסן קערּפער אירן און צעשמייכלט זיך אונטערַפֿולע זַײטן, אויפֿן גא

רנדיק איןָ עּפעס איבערן וועג, שוין פֿא33. רוימט ער איר אַײן32נסןָדי ווא
ס ער מיינט,ָס, וואָרשטייט זי דאַזוי, פֿאַנטור און ער קיצלט זי אַמענדאָקא
רט נישט... און ער ווַײזטָ‘ וואַרשטייט זי קאַס רעדן זַײנס פֿאָטש דאָכא

גט :ָאיר אויף איר ּפעקל און זא
נצן שמוגל... און ווינקטַקומסטו צוריק...  דַײן גאַ דַײן שמוגל בא—

דערבַײ צו מיט די אויגן.
ַזאַרן אָרק, איז געוואַרויף אויפֿן גרויסן מאַז די פֿורן זענען אַא

דישערִ וויכטיקער ייַווסקי איז אַרשאַ ווא2עוזר

רןַנט פֿאַקאַטש ער איז ניט זייער באָשרַײבער, כא

ר, ווַײלַ דערפֿא3ברייטן ּפובליקום.  ס‘איז אפֿשר

ט ווייניק געשריבן, זַײן שרַײבן איז נישטָער הא

 און זַײנע טעמעס נישט קיין4זייער ּפשוט

.5געוויינטלעכע

 (1920),6שמוגלערסאין זַײן ערשט בוך, 

ס פֿירן שמוגל איןָדן וואִנדע ייַ באַשרַײבט ער אַבא

. די8מלחמה– דער ערשטער וועלט7ּפוילן בעת

לע און דיַציעס זַײנען ברוטאַמענטשן און סיטוא

לע.ַ ברוטאַך איז אויך אַשּפרא

דישע אינטעליגענטן פֿוןִנדערע ייַ סך אַ ווי א

ַוועק פֿון שטעטל, געלעבט אַזַײן צַײט, איז ער א

9זעצטַכדעם זיך באָרשע און בערלין, נאַביסל אין ווא

ט ערָרן האָנציקער יאַריז. אין די צוואַאין ּפא

ציעס וויַרדישע ּפובליקאַנגאַוואַרבעט מיט אַמיטגעא

נהייבערסָר אַ פֿא1רַײנפֿירַן אַא

 1. introduction ; 2. OYZER ; 3. EFShER peut-être/perhaps ; 4. POShET simple ; 5. habituels/usual ; 6. contrebandiers ; 7. BEYS

pendant/during ; 8. ... MILKhOME guerre mondiale/world war ; 9. s’est installé/settled ; 10. la bande/ the gang ; 11. s’occupait/
engaged in ; 12. se sauver/escape ; 13. déporté/deported ; 14. péri, mort/died (violent) ; 15. malheureusement/unfortunately.

און זַײן סטיל שרַײבןס ָטראַלבאַאאון  10סטרעַליאַכא

ילוַדערניסטיש און אָאיז געווען מא פֿ

רן איז ערָניסטיש. אין די דרַײסיקער יאָעקסּפרעסיא

טָס און האַרנאַנּפאָנטע פֿיגור פֿון מאַקאַ באַגעווען א

לערַײ ווי מיט שרַײבן.ָ מער מיט מא11רנומעןַזיך פֿא

נגעהויבןָט זיך אָמלחמה הא–ווען די צווייטע וועלט

טָנטלויפֿן, האַבן געמוזט אָאון ער מיט זַײן פֿרוי הא

ַ, וועגן ארעזידענצןן ַמאָער געשריבן זַײן לעצטן רא

ט זיךָליין האַ. ער א12טעוועןַס ּפרּוווט זיך ראָד וואִיי

רעסטירטַטעווען. ער איז אַבער נישט געקענט ראָא

 אין אוישוויץ,13רשיקטַליע און פֿאַרן אין איטאָגעווא

 אין 14.1944ווּו ער איז אומגעקומען

ך ניט לייענען זַײנע ווערקָאויב איר קענט נא

ל, קענט איר זיי געפֿינען אויףַריגינאָאינעם א

 קייןָך ניטאָ איז נא15דויערןַנצייזיש. צום באַפֿרא

איבערזעצונג אויף ענגליש.

ר דערָט נאָנט גיין. האָבן נישט געקאָז די פֿערד האַמענגעלויף, אַצוזא
ר צו געבן פֿון זַײנעָגן, איין בליק נאָרט צו זאָרפֿט איין וואַדַײטש געדא

 ּכוחַזאַלע זענען זיך צעשווּומען אין די זַײטיקע געסלעך. אַ און א—אויגן 
ט דער דַײטש !ַט עס געהאָהא

נטור,ַמענדאָנען אויפֿן הויף פֿון דער קאַז די פֿור איז שוין געשטאַאון א
רט ווּו עסָק, דאָפֿן אויפֿן ערשטן שטאָרויפֿגעלאַלע שמוגלערס אַזענען א

פֿיצירָפֿן בלויז דעם אונטעראָבער געטראָבן אָנט, האַמענדאָזיצט דער קא
נגעןַוועקגעגאַט אַנט איז געהאַמענדאָמיטן שרַײבער אין די ברילן. דער קא

רַײןַפֿיציר און שרַײען אין אים אָלן זיי צו צום אונטעראַצירן. פֿאַשּפא
זַבן. ערשט אָס זיי ווילן פֿון אים האָרנישט,  וואָז ער ווייס גאַזוי, אַא

בן זיי זיךָרויסגעטריבן, האַלע אַרַײנגעקומען און אַיעגער איז א
דורכגעשמועסט און ס‘איז געבליבן,  איין העלפֿט צוצונעמען און אייןַא

העלפֿט צוריקגעבן.
נצן, זיַס ּפעקל אין גאָט צוריקגעקריגן דאָליין האַטעיעכע אַר די מאָנא

לד געמוזט גיין מיט יעגערן און מיטן שרַײבער אין דיַבער באָט אָהא
.35רןָזונדער חדרל אויפֿן גאַ באַ אין א34כסניהַא–ברילן, צו מאירל בעל

30. KhOYZEK en se moquant/in jest ; 31. נצןַטעניו, מַײן גאָיעזוס, גא

רמעגן... טַײערער יעזוס...ַפֿא נצעסָגעוויינטלעך : ווא  .32 ;  ; שושקעט .33 ; 
34. MAYERL BAL AKhSANYE l’aubergiste/the innkeeper ; 35. petite
chambre en haut/little room upstairs.
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לדע, זשיל,ָניק, ברוניד, גאַא

, רובי.ַליאַטאַיצחק, מרים, נא

רהונדערט זענען געקומען איןָנהייב פֿונעם 20סטן יאָאין א

דישע קינסטלערס. צווישןִ סך ייַּפע אָאיירא–ריז פֿון מיזרחַּפא

ן, קרעמיען, יצחקִיִָסקין, חיים סוטין, קיקאַץ, ּפאַנע קאַזיי מא

ל.ַגאַרק שאַטליב, משה קיסלינג און מאָברינסקי, גאָדא

רוםַבן געוווינט אָטייל פֿון זיי הא

ס איז געבויטָ ווא2 בניןַס, אין אַרנאַנּפאָמא

ווַן פֿון גוסטאַרן לויט דעם ּפלאָגעווא

–אַײפֿל, דעם אינזשעניר פֿונעם „אַײפֿל

ן אויף דערָוויליאַּפא– ווַײןַטורעם“, ווי א

ָרלער אויסשטעלונג פֿונעם יאַאוניווערסא

דער בנין איז–ָטריז. אַּפא 1900 אין

ןַרט און אָ וווינאַרן אָשּפעטער געווא

ריזער קינסטלערס.ַר ּפאַרט פֿאָרבעטאַא

רעם און ווַײלָצוליב זַײן רונדער פֿא

3ט אין אים געגריבלט און געשוויבלטָס‘הא

נגערופֿןָט מען אים אָסע בינען, האַ מאַווי א

רט, ווּו טייל פֿוןָק“. אין דעם אָ„בינשטא

בןָעטן האָלערס, שרַײבערס און ּפאָדי מא

געלעבט מיט ווַײב און קינד, זענען

 סך מַײסטערווערק.ַרן אָפֿן געוואַגעשא

לָ מאַר אָר קונסט“, נאַבן זיי געלעבט „בלויז פֿאָלעבן הא

ווסקיס צַײטןַרשאַריז אין וואַרט אין ּפאָ מיטיש אַא

סַרנאַנּפאָ אויף מא1קָדער בינשטא
ס.ַרנאַנּפאָפֿעען אויף מאַנצע טעג אין די קאַּפזיצן גאָפֿלעגן זיי א

 צייכענונג דיַדער אָ בילד אַרקויפֿן אַפֿט צו פֿאָבן געהאָזיי הא

געגענען מיטַס פֿלעגן קומען זיך צו באָרַײכע אויסלענדער ווא

לט זיך טרעפֿן מיט דיָבן אויך געוואָדי קינסטלערס. זיי הא

לעגןָקונסטהענדלערס ווא ס  פֿ

רטר אוןַנמאָנדערן צווישן מאַרומוואַא

 אויף נַײע4טעוועןַס און טשאַרנאַנּפאָמא

נטן.ַלאַטא

בןָס האָר די וואַז פֿאַרגעסט נישט אַפֿא

ק“ איזָלט געלעבט אינעם „בינשטאָדעמא

רעם.ָס לעבן געווען זייער שווער און אָדא

ק“ איז געווען זייערָר דער „בינשטאָנא

לץ,ַך אָ, און ער שטייט נא5מיקלט–מקום

 פֿון זייערע6ן עדותַג, אָביז הַײנט צו טא

7אושִפֿונגען, פֿון זייער ייַמפֿן און שאַקא

פֿענונג.ָאון הא

ַך ווי אָק עקזיסטירט נאָדער בינשטא

זשַסאַרט. מע קען אים זען : 2 ּפאָוווינא

ריז 75015.ַנציג ּפאַדא

1. ruche/beehive “La Ruche” ; 2. BINYEN bâtiment/building ;
3. grouillait/swarmed ; 4. étaient à l’affût/were on the
lookout␣ ; 5. MOKEM-MIKLET refuge ; 6. EYDES témoin/witness ;
7. YIESh désespoir/despair.

6. royshEM impression; 7. LEGABE concer-
nant/concerning ; 8. troublé/haunted ;
9. NEVUE prophétie/prophecy ; 10. GVIES-
EYDES témoignage, testimony ; 11. YERUShE

héritage/heritage.

רקןַן צו שרַײבן זַײן שטאָאין 1941 הייבט ער א

 רעדט דערָ. דארעזידענצןן, ַמאָרא–מלחמה

ס איזָך וואַ שּפראַר צום לייענער אין אָאויטא

סָליּפטיש“. דאַקאָּפאַא–ר אי „מיסטישָאי קלא

טָס האָפֿע וואָסטראַטאַענטער קאָ נאַגעפֿיל פֿון א

ווסקי ווען ערַרשאַדעם זייער יונגן ווא8 גטָגענא

רבעט מיטַרשע און געאַך געווען אין וואָאיז נא

סטרע“,ַליאַרישער גרוּפע „כאַדער ליטערא

 אויס אין דער קינסטלערישערָדריקט זיך דא

 זיכער וויסן וועגן דעם סוף פֿוןַרעם פֿון אָפֿא

גטָזארעזידענצן דישער וועלט. אין ִדער יי

:9רע נבֿואהָ קלאַווסקי זייער אַרשאַווא

רבעט אוןַא–גערַדן צו לאִּפט שוין ייַ„מ‘כא

רשיקונג [...] וויַצו עּפעס ערגערס... אויף פֿא

רַײן.“ַאין הימל א

ט דעםָרף מען קוקן אויף אַר דאַ דערפֿא

10עדות– וויכטיקע גבֿיתַן ווי אויף אַמאָרא

ָס ווא11פֿונעם חורבן. זי איז די לעצטע ירושה

זט. אין מַײָט איבערגעלאָווסקי האַרשאַווא

רעסטירט אין רוים אוןַט מען אים א1944ָ הא

רשיקט קיין אוישוויץ ווּו ער איזַפֿא

בער 1944.ָקטאָרן אין אָאומגעברענגט געווא
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