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לטןַּפע האָלע לענדער פֿון אייראַא
לעַנאָציאַז זייער נאַרן אָנגע יאַשוין לא

ך אוןַ וויכטיקע זאַר אָירושה איז גא
זיקעָ. די דא2שיצןַרף זי באַז מע דאַא

ון4וודאיַ א3שטייטַירושה בא  פֿ
צן, טַײכן אוןַלאַ און ּפא5שלעסער

בער אויך פֿון גַײסטיקעָוועלדער, א
דיציעס,ַ : אידעעס, טרא6אייגנקייטן
א7מינהגים רשטייט זיך,ַ און, פֿ

8ס די איינצלנעָס, וואָכן.  דאַשּפרא

ן, טוט איצטער איןָלענדער פֿלעגן טא
ון אייראָנא ּפע דערָמען פֿ

רום דער טעמעַ סּפעציעלער נומער אַא
“1ירושה–שער קולטורִּפעיָדיש אין דער אייראִ„יי

ַט אָס האָ, ווא9ַטשער ראִּפעיָאיירא
זיקןָ  דעם דא11  אויפֿצוהיטן10ציל

–דישער טעםִ. דער יי12אוצר–קולטור
נטייל צוָ א13ט דעם ּכבֿודָטעם הא

יעקט.ָנעמען אין דעם גרויסן ּפרא

1.␣ …-YERUShE patrimoine culturel/cultural
heritage 2.␣ protéger/protect 3.␣ consiste en/
consists of 4.␣ AVADE bien sûr/of course
5.␣ châteaux/castles sing. סָשלא  6.␣ particula-
rités/features 7. ␣ MINHOGIM coutumes/
customs 8.␣ individuels/individual 9.␣ Conseil
de l’Europe/Council of Europe 10.␣ but/aim
11.␣ conserver/preserve 12.␣ OYTsER trésor/
treasure 13.␣ KOVED honneur/honor
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ט געלעבט איןָלטע צַײטן, האַל, אין די אוראָמא
ּפעָ ּפרינצעסין. אייראַנד פֿעניציע אַדעם לא

ר פֿרי, וועןָרגן, גאָט זי געהייסן. איין פֿרימאָהא
ץ, זענען צו אירַלאַפֿן אין איר ּפאָזי איז געשלא

נטינענטן אינעםָ צוויי קא1געקומען אין חלום
זיעַט געהייסן אָלט פֿון פֿרויען. די ערשטע האַגעשטא

מען. ביידעָט קיין נאַט נישט געהאָאון די צווייטע הא
לטָבן זי געוואָבן זיך אַײנגעליבט אין איר און האָהא

 מעג זי נעמען ווַײלזיז ַגט אָט געזאָזיע האַצונעמען. א
סָרן. דאָריע איז זי געבוירן געוואָאויף איר טעריטא

,2ז זעוסַגט אָט געזאָלט האַגעשטא–צווייטע פֿרויען
גט.ָט זי איר צוגעזאָטער פֿון די געטער, האָדער פֿא

ט זיך די ּפרינצעסין אויפֿגעוועקט. זיָמיט דעם הא
.3קִט זיך געפֿילט אומרויָהא

ּפעןָט זיך אייראָס‘איז געווען פֿרילינגצַײט. הא
.5ן מיט אירע חבֿרטעסָציר טאַ שּפאַ א4לטָרוואַפֿא
ט ער זיך אין אירָט זי דערזען האָלד ווי זעוס האַבא
לט זיך דערנענטערן צו איר.ָרליבט און גלַײך געוואַפֿא
ט ער זיךָל ניט וויסן האָ זַײן ווַײב זאַר ּכדי העראָנא
ט אויסגעזעןָ. דער בוהַײ הא7 בוהַײַ אין א6נדלטַרוואַפֿא

ר ניטָבן גאָשיין און צערטלעך און די מיידלעך הא
רויפֿגעזעצטַפֿילו אַט זיך אָּפע האָט. אייראַ געהא8מורא

ָטרויף אויף זַײן רוקן האַאויף אים. גלַײך ווי זי איז א
וועקגעפֿלויגן מיטַן און אָ שּפרונג געטאַדער בוהַײ א

גט, אוןָט ער געזאָ איך בין זעוס, הא—איר איבערן ים. 

1.␣ ... KhOLEM elle a rêvé de/she dreamed of 2.␣ Zeus 3.␣ troublée/rest-
less, uneasy 4.␣ elle a eu envie/she felt like (exp. רוועלן עמעצןַזיך פֿא ) 5.
KhAVERTES amies/girlfriends 6.␣ s’est transformé en/turned himself
into 7.␣ taureau/bull 8.␣ MOYRE peur/fear 9.␣ LEKOVED en honneur de/
in honor of 10.␣ YOYShERDIK juste/fair, just 11.␣ KhOKhME sagesse/wis-
dom.

ּפעָאיירא
עדנעגעל ןיא

נהייב, אין דער גריכישערָאין א

גיע, איז די מעׂשהָלאָמיטא

ּפע געוועןָפֿון איירא

געשיכטע– ליבעַא

גיע]ָלאָ[עטימא
ּפעָמען אייראָדער נא

ון גריכישַשטא מט פֿ
רט,ָ טונקל אַ, אָסּפאָעורא
 (טונקלקייט),ָסעוראפֿון 
רט ווּוָס אָס מיינט דאָדא

רגייט.ַדי זון פֿא

בן זייָרטן האָאיך וועל דיך פֿירן אין קרעטע. דא
נטינענט ווּו עסָן און ווַײב און דעם קאַגעלעבט ווי מא

מען געגעבןָ נאַט מען אָגעפֿינט זיך קרעטע הא
 דער ּפרינצעסין.9ּפע לּכבֿודָאיירא

בןָס האָּפען, וואָצוויי זין פֿוו זעוסן און איירא
זויַנטעס, זַײנען געווען אַמאַדאַס און ראָגעהייסן מינא

רן דיָז זיי זַײנען צוליב דעם געוואַ א10קלוג און יושרדיק
ז די זין פֿוןַפֿן אָמיר האָריכטערס איבער די טויטע. לא

רָ נא— 11 חכמהַזאַּפע וועלן אויך ווַײזן אָאונדזער איירא
בַײ די לעבעדיקע !

גט :ָט דער בוהַײ געזאָהא

איך בין זעוס

ַא
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 :2לע מסּכיםַפֿן זענען אַגראָדי געא

סָ ווא3 גרויסער שטחַּפע איז אָאיירא

 ביזן4ל אין מיזרחַציט זיך פֿון אורא

לטישןַ, פֿון בא5נטיק אין מערבַֿטלאַא

8 ביזן מיטלענדישן ים7 אין צפֿון6ים

. דער שטח נעמט אין זיך9אין דרום

 סך לענדער און פֿעלקער.ַרַײן אַא

ראייניקן דיַנק צו פֿאַדער געדא

שע פֿעלקער איז ניט פֿוןִּפעיָאיירא

ט זיי רויםָל האָ מאַהַײנט. א

צונויפֿגענומען אין איין אימּפעריע.

ַך אָלט זענען געווען נאָזינט דעמא

נץַראייניקן גאַסך ּפרּווון צו פֿא

לעַ א—כט ַּפע אונטער איין מאָאיירא

 און10ל דורך מלחמותָמא

. די11כןַּפמאָטעגישע אַסטרא

פֿט איז דערַשע געמיינשאִּפעיָאיירא

 ּפרּווו צו12ערשטער אמתער

 ציל דורך די וועגןַזאַדערגרייכן א

.13פֿון שלום

ןָאטעג טינ רעבָא זיא ךַאז יד

סָאד .טכַאנ רעביא ןרָאוועג

עשִיעּפָארייא יד ןלעטשֿפיוא

41טעמּכ ןיוש ךיז טיצ סָאוו הׂשעמ ַא זיא טֿפַאשניימעג

: רָאי קיצֿפוֿפ

ליע,ַ איטא— לענדער 15בן בלויז געציילטעָאין 1951 הא

נדן אוןַנד, לוקסעמבורג, נידערלאַבעלגיע, דַײטשלא

ך איבערַּפמאָמישן אָנאָ עקא16 רייןַסן אָ געשלא—נקרַײך ַפֿרא

.17מיסחר–לָ און שטא–קוילן

1פֿטַשע געמיינשאִּפעיָדי איירא

1.␣ communauté/community 2.␣ MASKIM d’accord/in agreement 3.␣ ShETEKh territoire/territory 4.␣ MIZREKh est/east 5.␣ MAYREV ouest/west 6.␣ YAM

mer/sea 7.␣ TsOFN nord/north 8.␣ Méditerranée/Mediterranean 9.␣ DOREM sud/south 10.␣ MILKhOMES guerres/wars 11.␣ traités/treaties 12.␣ EMESER

véritable/real, true 13.␣ ShOLEM paix/peace 14.␣ KIMAT presque/nearly 15.␣ rares/few 16.␣ purement/purely 17.␣ …MISKhER le commerce du
charbon et de l’acier/coal and steel trade 18.␣ ShUTFIM partenaires/partners 19.␣ DER IKER surtout/especially 20.␣ domaine/field 21.␣ MATBEYE

monnaie/currency 22.␣ ShUTFES partenariat/partnership 23.␣ développé/developed 24.␣ sociaux/social 25.␣ ... INYONIM thèmes culturels/
cultural matters 26.␣ BEShUTFESDIKE communes/joint 27.␣ STIRES contradictions 28.␣ SIMEN signe, preuve/sign, proof 28.␣ union.

בן זיך די זעלבע זעקסָאין 1957 הא

ך מער אוןָלענדער דערנענטערט נא

מישעָנאָשע עקאִּפעיָרלייגט די „אייראַפֿא

פֿט“.ַגעמיינשא

ן זענען צו זייָלט אָפֿון דעמא

 : צו ערשט18ך שוּתפֿיםָצוגעקומען נא

נדַניע און אירלאַבריטא–רק, גרויסַדענמא

נדַ(אין 1972),  שּפעטער אויך גריכנלא

ניע (1986),ַל און שּפאַרטוגאָ(1979), ּפא

און לעצטנס עסטרַײך, שוועדן און

נד (1995).ַפֿינלא

רןָבן זיך מיט די יאָדי לענדער הא

 אויפֿן19רק דערנענטערט, דער עיקרַשטא

 : צום בַײשּפיל,20מישן געביטָנאָעקא

21לד ניצן איין מטבעַלע וועלן באַּכמעט א

ָט הא22ס שוּתפֿותָבער דאָ. אָ דעם איירא—

נדערעַ אין א23נטוויקלטַזיך אויך א

24פֿטלעכעַריכטונגען : געזעלשא

–ונג, קולטורִבלעמען, געזונט, דערציָּפרא

ליטיקןָ ּפא26… די בשוּתפֿותדיקע25ענינים

שטימט דורך עטלעכעַווערן בא

שערִּפעיָנצן ווי דער אייראַאינסטא

מיסיע,ָשע קאִּפעיָמענט, די אייראַרלאַּפא

נדערע.ַנק, און אַלבאַשער צענטראִּפעיָדער איירא

ראייניקונג ברענגט נישט ווינציק שוועריקייטןַאמת, די פֿא

ַכטן זי ווי אַטראַ סך מענטשן באַבער אָ, א27און סּתירות

ּפעָך עטלעכע לענדער אין אייראָ נא— 28 סימןַגרעס. אָּפרא

נדידירן אויף צו ווערן נַײע מיטגלידער פֿון דערַקא

.29ראייןַשער פֿאִָיס איצטער דער אייראָפֿט, וואַגעמיינשא

ןעָנאילימ ַרֿאפ טייקכעלקריווַ א ןָראוועג זיא ָסאוו םולחַ א

רעד ןֿופ גנולקיווטַנא רעד רעביא קילברעביא ַןא : ןשטנעמ

רעקיֿצפֿופ יד ןיא בייהָנא ריא ןֿופ ,ֿטַפאשניימעג רעִשיעָּפארייא

ָגאט וצ טנַײה זיב ןָראי

טַײן,ַּפע אויף לאָריע פֿון אייראָלעגאַן אַא

סַטלאַ דַײטשישן אַרויסגעצויגן פֿון אַא

עלטער–פֿון מיטל
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דיש ?ִזוי זַײט איר צוגעקומען צו ייַווי א
 משּפחהַרן אין אָנגע מעׂשה. איך בין געבוירן געוואַ לאַס איז אָדא
 סך געהערטַב אָדיש. און איך האִנען ייַרשטאַט פֿאָמע האַס די מאָווא
ר,ָ יאַך אָריז, איין וואַבער בלויז ווען איך בין געווען אין ּפאָדיש, אִיי

ב איך זיך אויסגעלערנט דַײטש.ָמעס משּפחה. שּפעטער האַבַײ מַײן מא
דינסט אין–כט מַײן מיליטערַב געמאָאין ירושלים, ווּו איך הא

ש אוןִב איך זיך אויסגעלערנט העברעיָט האַנסולאָנצייזישן קאַפֿרא
דיש איןִנגעהויבן זיך אויסצולערנען ייָב איך אָסוף הא–ּכל–סוף

נקרַײך, אוןַאוניווערסיטעט. איך בין צוריקגעקומען קיין פֿרא
ט,ָרל 5, בַײ בערל ווַײסבראַנגעהויבן זיך לערנען אין אינסטיטוט שאָא

רסקי.ָרחל ערטעל און יצחק ניבא

זוי זַײט איר צוגעקומען צו דערַאון ווי א

טעק ?ָביבליא–מעדעם
רבעט אוןַערדיקער אִאיך בין ניט געווען זייער צופֿרידן מיט מַײן פֿרי

, און ווען די1ּתחום–דישִן עּפעס אינעם ייָלט טאָב געוואָאיך הא
ב איךָר האָ נַײעם דירעקטאַט געזוכט אָטעק האָביבליא–מעדעם

ס איזָנגענומען.  דאָט מיך אָטור און מע האַנדידאַגעשטעלט מַײן קא
 לייענערַבער איך בין שוין געווען אָבער 1994, אָקטאָגעווען אין א

ן.ָטעק פֿון 1987 אָאין דער ביבליא

לטָבן מיר געוואָאין דעם נומער הא

 טייל פֿוןַדיש ווי אִ „יי1כטן דעם עניןַטראַבא

“. מיר2ירושה–שער קולטורִּפעיָדער איירא

רטָ הויּפטאַריז, אַט ּפאָן מיט דער שטאָהייבן א

זַל אַרבעט (ס'איז נישט קיין צופֿאַא–דישִפֿון יי

רט געבוירןָ איז דאטעם–דישער טעםִדער יי

דעמישע שטודיעסַקאַ א3 חוץַרן). אָגעווא

דישקורסן אין עטלעכע אוניווערסיטעטן),ִ(יי

טעק,ָביבליא–ריז די מעדעםַגעפֿינען זיך אין ּפא

–טעק אין מערבָֿביבליא–דישִ(די גרעסטע יי

דישִר ייַצענטער פֿא–דער מעדעם ),4ּפעָאיירא

(מיט קורסן ווּו עס לערנען זיך 160

רןַפֿט פֿאַ), און די געפֿי‘‘ל (געזעלשא5ּתלמידים

כקורסןַניזירט שּפראַרגאָס אָ), ווא6לימוד–דישִיי

1.␣ INYEN sujet/subject 2.␣ …-YERUShE patrimoine culturel/cultural
heritage 3.␣ A KhUTs à part/aside from 4.␣ MAYREV-… Europe
occidentale/Western Europe 5. TALMIDIM étudiants/students
6.␣ …LIMED A.E.D.C.Y. Association pour l'étude et la diffusion
de la culture yiddish/ French Association for Yiddish Studies
7.␣ manifestations/events 8. קטיוויטעטןַ  א 9.␣ GEKhOLEMT rêvait/
dreamed.

טעקָביבליא–די מעדעם
ר 2000ָאין יא

זיעָזשיל רא

ס גיטָ, און ווא7רשיידענע אימּפרעזעסַאון פֿא

רוםַ א8לע טעטיקייטןַ בולעטין וועגן אַרויס אַא

רטיקלעןַנקרַײך. די ווַײטערדיקע אַדיש אין פֿראִיי

יעקטןָר עטלעכע פֿון די וויכטיקע ּפראָשטעלן פֿא

ג. דערצוָרבעט איבער זיי הַײנט צו טאַס מע אָווא

סבורג,ַרטיקלען פֿון שטראַקומען אַבן מיר באָהא

 טעקסט פֿוןַנד, און אויך אַנד און דַײטשלאַענגלא

טָס האָ מענטש וואַמעריקע, וועגן אַדער ווַײטער א

ּפע,ָראייניקן נישט בלויז אייראַ צו פֿא9געחלומט

נצע וועלט.ַר די גאָנא

נהייבערסָר אַרַײנפֿיר פֿאַן אַא

קטיוויטעטןַס זענען די אָווא

טעק  ?ָפֿון דער ביבליא
טעק איןָביבליא–דישִווי איר ווייסט, זַײנען מיר די גרעסטע יי

ַןבן מיר אויך אָדיש. דערצו האִּפע, מיט 000 20 ווערק אויף ייָאיירא
נצייזיש, ענגליש,ַכן, ווי פֿראַנדערע שּפראַ 000 8 ווערק אויף א2ערך

רשיידענעַקט מיט פֿאַנטאָ. מיר זענען אין קא3ַדַײטש, ּפויליש א''א
בן אויךָ. מיר הא4אויסטויש– דובלעטןַטעקן און פֿירן מיט זיי אָביבליא

ַןנצערטן, אויסשטעלונגען, אָטן, קאַקטיוויטעטן, ווי רעפֿעראַ ריי אַא
קטישןַרויסצוגעבן דידאַג אויף אַרלאַ פֿאַרט אויף אינטערנעץ, אָא

מען מיט דערַניזירט אויך, צוזאַרגאָטעק אָל. די ביבליאַטעריאַמא
ָרס יאָך, דאַדישער שּפראִר ייַריזער זומערקורסן פֿאַ, די ּפא5געפֿי‘‘ל

1.␣ TKhUM domaine/field 2.␣ AN EREKh environ/about 3.␣ נדערעַאון א

4.␣ échange de doubles/ exchange of duplicates.

ַא  קעָטאילביב–םעדעמ יד ָטאה 4991 טניז

רעשיִדיי רעד .עיָזאר לישז ,ָראטקעריד םעַײנ

.טִריויוורעטניא םיא ָטאה םעט–םעט
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[סוף פֿון זַײט 4]

קטן און ציפֿערן :ַפֿא
–נטן פֿון מיזרחַ זיבן יונגע בונדיסטן, אימיגרא— 19281928192819281928

טעק“, אויפֿןָביבליא–מבערגָּפע, גרינדן די „נאָאיירא
מבערגָדוד נא–דישן שרַײבער הערשִמען פֿון ייָנא

.(1927-1876)
גט שוין 000 3 ביכער.ָרמאַטעק פֿאָ - די ביבליא19391939193919391939
ל-ַהאַ באַריבער די ביכער אין אַגט אָ - מע טרא19421942194219421942

טענעם קעלער ווּו זיי בלַײבן ביזן סוף פֿון דער מלחמה.
מען אויףָפֿרַײונג בַײט מען דעם נאַך דער באָ - נא19451945194519451945

דימיר מעדעם, דעםַטעק“ לּכבוד וולאָביבליא–„מעדעם
רעטיקער פֿון בונד (1923-1879)ָגרויסן טעא

ריבער אינעם איצטיקןַטעק ציט זיך אָ - די ביבליא19651965196519651965
גט שוין 000 10 ביכער.ָרמאַל ; זי פֿאַקאָלא

רגענטינע אוןַן פֿון אָרסקי קומט אָ- יצחק ניבא1978 1978 1978 1978 1978 
ג.ָלאַטאַדערנעם קאָ מאַטעק מיט אָנַײט די ביבליאַבא

ל ביכער דערגרייכט ּכמעט 000 30, דיָ - די צא20002000200020002000
ך מערָל לייענערס : 470 רעגולערע און נאָצא

ַּפטייל און אָא–רכיווַן אַליקע.  מע עפֿנט אָאיינמא
נגעשטעלטעָחוץ 4 אַקומענטן. אָדא–נגַמלונג פֿון קלאַזא

 צענדליקַנק אַ דאַטעק אָלעבט די ביבליא
איבערגעגעבענע פֿרַײוויליקע.

רבעטעריןַ מיטאַ מיגוס, אַריאַמא

רבעטַטעק, בַײ דער אָביבליא–פֿון דער מעדעם

ר ווי מיר גיבןָל. און ס‘איז שוין פֿינף יאָס דריטע מאָוועט שוין זַײן דא
.טעם–דישן טעםִיירויס דעם ַא

טעק ?ָנצירונג פֿון דער ביבליאַס איז די פֿינאָווא
–רשיידענע אינסטיטוציעס, ווי קולטורַקומט געלט פֿון פֿאַמע בא

ציעס,ַדישע פֿונדאִיי–דישע און נישטִריז,  ייַט ּפאָמיניסטעריום,  די שטא

–געלט און ביכער–טעק, מיטגלידָ פֿון פֿרַײנד פֿון דער ביבליא6מּתנות

רקויף.ַפֿא

ווער זַײנען די לייענער ?
–מעַדיש איז זייער מאִס ייָלטע לייענער וואַ קליינער טייל זענען די אַא

–דישִסטודענטן, און יי–דישִבער דער עיקר זענען עס ייָלשון, א

–טערַּפע, ווי לערערס, זינגערס, טעאָנץ אייראַליסטן פֿון גאַסּפעציא

נצייזישעַך פֿראָס קומען בלויז נאָ‘‘וו, אויך מענטשן וואַמענטשן אא

ן ערךַרגט בַײ אונדז אָ מע בא—ס איז ניט די מערהייט ָבער דאָביכער, א

דישע ביכער. הייסט עסִיי–צענט ניטָדישע און 50 ּפראִצענט יי50ָ ּפרא

ן ערךַנט אַמלונג איז זייער לעבעדיק. מע נעמט אין האַזא–דישִז די ייַא
ר.000ָ 5 ביכער יעדעס יא

 ?ָאון וויפֿל לייענערס זענען דא
רטן,ַקא–ר, די העלפֿט מיט לייעןָ יאַן ערך 1000 לעיינערס אַט אָמע הא

ליק און נעמעןָס קומען איינמאָנדערע וואַס קומען רעגולער און די אָווא
ַנד, צי אַ זינגער פֿון אויסלאַליסט, צי אַ זשורנאַרטע : צי אַניט קיין קא

ט.ַ רעפֿעראַס גרייט צו אָ סטודענט וואַגיסט, צי אָלאַגענעא

בלעמען פֿון דערָס זענען איצט די גרעסטע ּפראָווא

טעק ?ָביבליא
ַזס הייסט אָרט, דאָבלעם פֿון אָבלעם איז די ּפראָדי גרעסטע ּפרא

ר מוז מעןַרף. דערפֿאַס מע דאָס  וואָל איז ניט מער דאַקאָאונדזער לא
.7 גרעסערן בניןַזוכן א

יעקטן …?ָאון די וויכטיקסטע ּפרא
ריז,ַצענטער אין ּפא–דישִ ייַפֿן אַיעקט איז צו שאָאונדזער גרויסער ּפרא

דישיסטן און ווּו מע וועטִלע ייַר אַרבעטן פֿאַרט צו אָווּו ס‘וועט זַײן א
נטוויקלען דיַרף אויך אַך. מע דאַ לעבעדיקע שּפראַדיש ווי אִניצן יי

–נדערע אינסטיטוציעס ווי צום בַײשּפיל מיט ביתַרבעט מיט אַמענאַצוזא
ָרס יאָרויסגעבן דאַ. מיר וועלן אויך א9ָוואִדער מיט ייָ, א8עליכם–שלום

קציע פֿוןַנצייזיש ווערטערבוך אונטער דער רעדאַפֿרא–דישִ גרויס ייַא
נהייבןָ א10ט. און מיר ווילן בקרובָֿרסקי און בערל ווַײסבראָיצחק ניבא

נסַליאַ מיט א11ג, בשוּתפֿותָלאַטאַציע פֿון אונדזער קאַמּפיוטעריזאָדי קא
עליט אוניווערסעל.ַאיזרא

דישןִריזער ייַרגעקומען אין ּפאָס פֿאָר וואָס‘איז נא

רבעט,ַא–דישִזיום „בַײ דער ייָ סימּפאַמוזיי א

 טעמע ?ַזאַס אָר וואַהַײנט“. פֿא
דישער קולטור הַײנט. ניטִן עּפעס וועגן דער ייָלט טאָבן געוואָמיר הא

דער דער צוקונפֿט פֿוןָדישער קולטור אִרום דער געשיכטע פֿון דער ייַא
ז מעַ איצט. ניט אָס איז דאָר וועגן דעם וואָדישער קולטור, נאִדער יי

בער מעָרף מען, אַוודאי דאַכטן וועגן דער צוקונפֿט, אַרף ניט טראַדא
ן הַײנט ּכדי אויסצושולן מענטשן,ָס מע קען טאָרגן וואָרף זיך זאַדא
נדערעַנטוויקלען די אינסטיטוציעס. פֿון די און אַמלען ביכער און אַזא
זיום. ס‘איז געוועןָט מען גערעדט אויף דעם סימּפאָקטועלע טעמעס האַא
דיש פֿון דערִבערס פֿון ייָרשערס און ליבהאָגעגעניש פֿון פֿאַ באַא

נצער וועלט.ַגא

5. לימוד –דישִרן ייַפֿט פֿאַגעזעלשא  = A.E.D.C.Y. Association pour l’étude et
la diffusion de la culture yiddish/French Association for Yiddish
Studies 6.␣ MATONES dons/donations 7.␣ BINYEN bâtiment/building
8.␣ BEYS ShOLEM ALEYKhEM musée Sholem Aleichem/Sholem Aleichem
Museum, Tel Aviv 9.␣ YIVO רקָיא–פֿטלעכער אינסטיטוט (ניוַדישער וויסנשאִיי(
10.␣ BEKOREV bientôt/soon 11.␣ BEShUTFES en commun/jointly.



6

דיש ווערטערבוךִ נַײ ייַס אָרוואַפֿא
ר 2000 ?ָאין יא

ער !ִכט פֿריַט עס נישט געמאָס מע האָר וואַר 2000 דערפֿאָנו, אין יא

–דישִכיק ייַרן איין איינציק צוויישּפראָכט געוואַהער איז געמאַביז א

נצייזיש ווערטערבוך : פֿון ד''ר נח גריס און ד''ר שמואל קערנער,ַפֿרא

נערישער אויפֿטו,ָ ּפיאַר 1981. ס'איז געווען אָרויס אין יאַס איז אָווא

בער עסָלערנערס א–דישִלע ייַרק צו ניץ געקומען אַאון ס'איז שטא

בןָנעריש ווערק. איצטער האָ ּפיאַ פֿון א4גרענעצונגעןַט אויך די באָהא

רַײנגערעכנטַ ביסל מער מיטלען, אַקטיק און אַ סך מער ּפראַמיר א

נשטרענגונגָנציעלע מיטלען, און מיט גרויס אַ ביסל מער פֿינאַפֿילו אַא

ך.ַ גרעסערע און פֿולערע זאַכן אַקען מען זיך אונטערנעמען מא

ניצער ?ַר וועמען ? ווער וועלן זַײן די באַאון פֿא
ל און פֿון הַײנט, אוןָמאַּתלמידים פֿון א–דישִניצער זַײנען די ייַדי בא

ַבן אָלט האָלטן געוואָלע וואַר ברייטער קרַײז. זיי אָ גאַס איז שוין אָדא

טור.ַדישע ליטעראִ צו לייענען יי5 מכשירַל זַײן אָס זאָווערטערבוך ווא

סָטענציעלער עולם, מענטשן וואָ ּפאַן אַראַז ס'איז אויך פֿאַאיך מיין א

ַס קענען אָר וואָדישקורסן נאִרבונדן מיט ייַזַײנען נישט דירעקט פֿא

1.␣ LOShN-KOYDESh… mots d’origine hébraïque et araméenne/
words of Hebrew and Aramaic origin 2.␣ INALCO - Institut
national de langues et civilisations orientales␣ 3.␣ institut Char-
les V (université Paris 7) 4.␣ limites/limitations 5. MAKhShIR

outil/tool  6.␣ osé/dared 7.␣ LEROV en grand nombre/a great
many 8. ␣ KAShE question 9. ␣ EYTsES conseils/advice
10.␣ existants/existing 11.␣ OYTsER... thesaurus de/by N.
Stutchkov 12.␣ Dov Sadan 13.␣ venir à bout de/deal with,
master.

ר זַײן ווערטערבוך פֿוןַלערנערס פֿא–דישִלע ייַנט אַקאַרסקי איז באָיצחק ניבא

רשער (געשריבן זַײןָ פֿאַ. ער איז אויך א1מיקע ווערטערַשטא–קודש–לשון

עטָ ּפאַהרן צייטלין) און אַעזיע פֿון אָטעזע וועגן דער ּפא–טַראָקטאָדא

ווי פֿון ביכל ַבעס און אַדישע אויסגאִרשיידענע ייַרויסגעגעבן לידער אין פֿאַ(א

ריזערַטור אין צוויי ּפאַך און ליטעראַדישע שּפראִ). ער לערנט ייסַ ּפוסטן פֿאַא

 און2כןַשּפרא–ר מיזרחַלער אינסטיטוט פֿאַנאָציאַאוניווערסיטעטן (נא

לטַדיש. ער האִר ייַצענטער פֿא–), און אויך אינעם מעדעם3רל 5ַאינסטיטוט שא

נצייזיש ווערטערבוך.ַפֿרא–דישִ נַײ ייַאיצט אין גרייטן א

 שמועס מיטַא 

רסקיָיצחק ניבא

דיש בוךִ ייַ צוצוטרעטן צו א6לטן זיך דערוועגטָדיש און וואִביסל יי

רויסצוהעלפֿן בַײם לייענען.ַס זיך אָבן מיט וואָז זיי האַווען זיי ווייסן א

בערָנקרַײך, אַ אין פֿרא7וודאי לרובַֿזעלכע מענטשן געפֿינען זיך אַא

ך.ָדע און גיי ווייס ווּו נאַנאַאויך אין בעלגיע, אין דער שווייץ, אין קא

רבעט איר ?ַזוי אַווי א
רנעמען ביזַס דער ענטפֿער אירער קען פֿאָ ווא8 קשיאַס איז אָדא

רבעטן איבערן ווערטערבוך עטלעכע מענטשן,ַעטלעבע שעה.... עס א

בער אויך ד''רָליין, אַט און איך אָדער עיקר ד''ר בערל ווַײסברא

שמעון נויבערג פֿונעם טרירער אוניווערסיטעט, און עס העלפֿן אונדז

ניצן זיךַזוי : מיר באַרבעטן אַך עטלעכע פֿרַײנד. מיר אָ נא9מיט עצות

10נענעַראַל פֿון די פֿאַּפיטאַקא–ערשטנס מיטן ווערטער

לעַר אָ מיין איך נישט נאָפֿישע ווערק, דאַגראָלעקסיקא

, און11ַךדשער שּפראִאוצר פֿון דער ייר אויך דעם ָווערטערביכער, נא

מלונגען. אויך די ווערקַבעס און זאַגישע אויסגאָלאָרשיידענע פֿילאַפֿא

קסַגן, ווי מאָלאָדישע לינגוויסטן און פֿילאִנגעזעענע ייָפֿון די א

נדערע... מירַ, און א12רק, זלמן רייזען, דבֿ סדןַווַײנרַײך, יודל מא

לערערס–דישִליין ווי ייַס מיר אָרן וואַסאָניצן זיך דערצו מיט די גלאַבא

רן...ָנג פֿון די יאַפֿן אין גאַבן געשאָהא

בלעמען ?ָס זַײנען די שווערסטע ּפראָווא
פֿילוַ מיט הונדערטער, א13וועןַבלעם איז זיך סּפראָדי ערשטע ּפרא

ליין ווייסןַס מיר אָם וואַּפשטאָווישן אַליזמען פֿון סלאַקאָטויזנטער לא

רסקיָיצחק ניבא

[סוף זַײט 7]
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 ווי צו14בן נישט קיין ברירהָס זיי מיינען. מיר האָמערסטנס נישט ווא

נטעקסטן אין דיָטַײט פֿון די קאַרויסדרינגען זייער באַּפרּווון א

פֿטָבער אָנענע ווערטערביכער (אַראַרישע ווערק, פֿון די פֿאַליטערא

דער פֿון דיָּפטַײטשן נישט גענוג) אָרטן די אָל זַײנען דאָמא

לטָר דעמאָכן. נאַווישע שּפראַרשיידענע סלאַווערטערביכער פֿון די פֿא

רַײנגעלייגט איןַט אָרעדער הא–דישִז דער ייַזַײנען מיר ניט זיכער א

16נטישן ּתוכןַ און דעם זעלבן סעמא15רט דעם זעלבן קנייטשָיעדן ווא

קן, ווַײסרוסן, אוקרַײנער, רוסןַלאָרַײנגעלייגט די ּפאַבן אָווי עס הא

טָדיש האִבלעמען. ייָפֿישע ּפראַגראָרטאָ אָך זַײנען דאָ.  דערנא17אא''וו

סעַ גרויסע מאַ אָבער ס‘איז דאָן איינהייטלעכן אויסלייג  אַקע אַטא

רףַס מע דאָליזמען, זעלטענע ווערטער וואַקאָווערטער, לא–לעקטַדיא

זוי ווי מעַל זיי אויסלייגן. אויסער דעם, אָזוי מע זאַ ווי א18ך ּפסקנעןָנא

ר די לייענערס פֿון דיַ הילף פֿאַל זַײן אָס ווערטערבוך זאָז דאַוויל א

ַ צו געבן סַײ ווי א19דישע ביכער, זַײנען מיר מחויבִֿעקזיסטירנדיקע יי

ַר אָלץ שטעלט מיט זיך פֿאַס אָנטן...  דאַריאַפֿישע וואַגראָרטאָסך א

גרויסע שוועריקייט.

ס זַײנען אַײערע ּפלענער אויף דער צוקונפֿט  ?ָווא
דערווַײל איז אונדזער הייסטע שטרעבונג צו דערפֿירן דעם איצטיקן

ך דעם. איןָטעם נאָּפן דעם אַּפכאָיעקט ביזן סוף און אפֿשר אָּפרא

כיקעַדישע צוויישּפראִך זַײן ייָז עס וועלן נאַלגעמיין בין איך זיכער אַא

רף נייטיקַכן. מע דאַרשיידנסטע שּפראַווערטערביכער אויף די פֿא

דישִיי–ענגליש ענגליש–דישִדערנער ייָ פֿולער און מאָבן אָהא

–דישִ לַײטיש ייַבן דרינגענדיק עּפעס אָרף האַווערטערבוך, מע דא

ז דיַדיש ווערטערבוך... איך בין זיכער אִיי–ִשש  העברעיִהעברעי

 גרויסע צוקונפֿט.ַך אָט נאָפֿיע האַגראָדישע לעקסיקאִיי

[סוף פֿון זַײט 6]

נישן ווערטערבוךַּפאַיא–דישִ זַײט פֿון דעם ייַא

, 1994)ָקיאָ (טאַ אועדאָזואַפֿון קא

14.␣ BREYRE choix/choice 15.␣ nuance 16.␣ TOYKhN contenu/
content 17.␣ זוי ווַײטערַאון א  18.␣ PASKENEN décider, trancher/
determine, rule 19.␣ MEKhUYEV obligés/obliged .

ָסט, וואָשע הויּפטשטאִּפעיָסבורג, די אייראַטרא
שעִּפעיָזוי פֿיל אייראַנעמט שוין אויף א

רַײכערןַ אויך בא1אינסטיטוציעס, וועט זיך בקרובֿ
דישע קולטורן“,ִר ייַשן צענטער פֿאִּפעיָן „אייראַמיט א

ליטעט.ַסבורגער מוניציּפאַנירט פֿון דער שטראָטראַּפא
רַ היים פֿאַדער צענטער ווערט ּפרעזענטירט ווי א

ָסרשונג, וואָפֿטלעכער פֿאַר וויסנשאַקונסט און פֿא
 מיטן2רבינדן דעם הַײנטיקן עולםַרף העלפֿן פֿאַדא

.3ּפעָאיירא– און מיזרח–ל אין מערבָֿמאַדישן אִרַײכן יי
יעקט איז אויףָ ּפרא4רנעמיקערַבער דער ברייטפֿאָא

 אויף6סבורג אויסַ. דערווַײל צייכנט זיך שטרא5להבא
7רצווַײגטעַס מיט די פֿאַדישער גאִדער יי

בערס :ָליבהא–דישִ גרוּפעלע ייַקטיוויטעטן פֿון אַא
ַר אָלע יאַס שטעלט אָ“, ווא8טערַטעא–„דער לופֿט

–טעםדיש (זע ִרום ייַדער אָקל אין אַנַײעם סּפעקטא
ס“ַּפאַס און ּפאַמאַדישע מאִ נומער 22) ; „די ייטעם

רשּפרייטןַס פֿאָסטריד רוף, וואַמיט דער זינגערין א
ר ;ַלישן רעּפערטואַדישן מוזיקאִנַײען דעם ייַאון בא

רבעט יעדןַס פֿאָבי“ וואַדימיר ראַדער „קרַײז וולא
ַט רעפֿעראַלטן אַסט אויף צו האַ גא10 חשובֿןַ א9חודש
רוםַג אָנצן טאַ גאַר פֿון אַ סעמינאַנפֿירן מיט אָאון א

דישערִטיוו פֿון דער ייָ מאַ שרַײבער צי אַא
 די קליינע— 11טור ; און אחרון אחרון חבֿיבַֿליטערא

רָס קומען פֿאָדישקורסן וואִסטישע ייַר ענטוזיאָנא
שול–“13רטָ פֿון דער „א12ך אין די בניניםָך וואָך נאָווא

ט אין 1998 אויפֿגענומען דעםָס האָ(די זעלבע ווא
–דיש). דער סךִר ייַסבורגער זומערקורס פֿאַשטרא

בער מע קעןָשיידענער, אַ באַ איז דערווַײל א14הּכל
בןָמיר האָ לאָכט זיך. טאָ ווי עּפעס קא15פֿילן בחוש

כן...ָס עס וועט זיך אויסקאָגעדולד און זען ווא

1.␣ BEKOREV bientôt/soon 2.␣ OYLEM public 3.␣ MAYREV…MIZREKh…
l’Europe orientale et occidentale/Western and Eastern Europe 4.␣ de
grande portée/far-reaching␣ 5.␣ …LEHABE pour l’avenir/for the future
6.␣ se distingue/is distinguished by 7.␣ variés, ramifiés/multifaceted
8.␣ “LufTeater”, Théâtre en l’air 9. ␣ KhOYDESh mois/month
10.␣ KhOShEVN (acc.) important 11.␣ AKhREN AKhREN KhOVEV enfin et
surtout/last but not least␣ 12.␣ BINYONIM batiments, locaux/buildings,
premises 13. O.R.T. Œuvre Reconstruction Travail, organisme
fondé en Russie en 1880/Society for Manual Work, founded in
Russia in 1880 14.␣ SAKhAKL le tout/the sum total 15. BEKhUSh
sensiblement/one can sense.

דישִיי
סבורגַאין שטרא

ש
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נגלען מיט זַײנעַ סך ראַ פֿלעגט זיך א4שעוויסַצחק בא

גטָ סך שלעכטס געזאַט אָאיבערזעצערס און הא

ט מען אים געפֿרעגטָל האָוועגן איבערזעצונג. איין מא

–ט ּפניםָגעגנט גאַלט באָן אויב ער וואָלט ער טאָס וואָווא

לט איםָז ער וואַט געענטפֿערט אָ. ער הא5ּפנים–אל

לטָן איבערזעצונג ! ער וואַרבעטן בַײ אַגעבעטן מיטצוא

ליין. לויט זַײןַן אָל עס טאָ ער זא6בער נישט געטרויטָאים א

ַרט ער צוגעגעבן, איז די וועלט דערפֿאָריע, האָטעא

טסָ שלעכטע איבערזעצונג פֿון גאַ, ווַײל זי איז א7ּפויערַקא

 און מע8ט איבערגעזעצט דער ׂשטןָס האָל. דאַריגינאָא

ט געקענטָט האָ ּפובליקירט איידער גא9ט עס מסּתמאָהא

רעקטורן.ָכן קאַמא

זן זיךָרלאַז מיר פֿאַנדער זַײט ווייסן מיר אַפֿון דער א

ןַט, זשאָן קיכאָמלעט, דאַלע אויף איבערזעצונגען. האַא

לטן פֿוןַוו, און די געשטאָזאַמאַראַן, די ברידער קאַלזשאַווא

ן ווי אייגענעָענט, מיר נעמען זיי אָ זַײנען אונדז נא10ּתנך

לע געלייענטַבן זיי אָטש וויפֿל פֿון אונדז האָמענטשן, כא

ל ?ַריגינאָאינעם א

טָט האָ ווען גא1טורעם–לטן בבֿלַג בַײם אָרצן טאַזינט דעם שווא

ך“ַרטן זייער שּפראָּפנידערן און צעמישן דאָראַז ער וועט „אַסן אָשלאַבא

ניצן מיט איבערזעצערס אוןַ מוזן מענטשן זיך בא2)7(בר‘ יא:

 מע קריטיקירט, מע—  3לע טענותַבן אָר צו זיי האָאיבערזעצונגען. נא

רע“, אוןָדיטאַרע טראָדוטאַליענישע ווערטל „טראַס איטאָציטירט דא

לטן וויץ „ווען זי איז שיין איז זי נישט געטרַײ, וועןַנט דעם אָמע דערמא

זי איז געטרַײ איז זי נישט שיין“.

פֿון בבֿל
ריזַביז ּפא

ָסטור איז דאַדישער ליטעראִ דער יי11ס שייךָווא

געַנטערטער פֿראָרּפלאַאיבערזעצן איין טייל פֿון דער פֿא

 די קומענדיקע12דישע ירושהִזוי איבערצוגעבן די ייַווי א

דישקורסן, ווערטערביכער,ִפֿט מען ייַוודאי שאַ.  א13דורות

 מוז מען סַײ15ר ברייטערן עולםָ גאַר אַר פֿאָ, נא14וו''ַאא

נקומען צו איבערזעצונג.ָ א16ווי

דישער אוןִר פֿון ייָפֿעסאָ, ּפרא17רחל ערטעל

רל 5,ַטור אין אינסטיטוט שאַנישער ליטעראַמעריקאַא

 סך איבערגעזעצט און אויךַליין אַט אָס האָווא

גט :ָנדערע איבערזעצערס, זאַ א18אויסגעשולט

.19רשיידענע סיבותַאיבערזעצן איז נייטיק צוליב פֿא

בן ניט קיין דירעקטן צוטריטָס האָר די וואַערשטנס, פֿא

לן קענען די ווערקָל וויל מען זיי זאַריגינאָצום א

 אויף וועלכער20רַײננעמען אין זייער אייגענעם נפֿשַא

ן איבערזעצונגַ.  דערצו קען א21ל ניט זַײןָך עס זאַשּפרא

סָ. צווייטנס קען דא22ך גופֿאַען מענטשן צו דער שּפראִצוצי

דישערִ ייַרומיקע קולטור, אַ די א23פֿרוכּפערןַאויך בא

י

1.␣ BOVL-… tour de Babel/Tower of Babel 2.␣ BREYShES … Gen. 11:7
␣.3 [YEHOYESh] איבערזעצונג פֿון יהואש … TAYNES s’en plaignent/complain
about 4.␣ Isaac Bashevis Singer 5.␣ PONEM EL PONEM face à face/face
to face 6.␣ fait confiance/trusted 7.␣ sens dessus dessous/topsy turvy
8.␣ SOTN Satan 9.␣ MISTOME probablement/probably 10.␣ TANAKh Bible
juive/Jewish Bible 11.␣ … ShAYEKh en ce qui concerne/concerning
12.␣ YERUShE patrimoine/heritage 13.␣ DOYRES générations 14.␣ זויַאון א

␣.15 ווַײטער OYLEM public 16.␣ de toute façon/in any case 17.␣ Rachel
Ertel 18.␣ formé/trained 19. SIBES raisons/reasons 20.␣ NEFESh être/
being 21.␣ expr. quelle qu’elle soit/any … at all 22.␣ GUFE elle-même/
itself 23.␣ ensemencer/sow seeds in.

[סוף זַײט 9]

בן געלייענטָוויפֿל פֿון אונדז הא
וו“ָזאַמאַראַ„די ברידער קא

ל ?ַריגינאָאינעם א
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נצייזישער קולטורַרַײנגיין אין דער פֿראַל אָעלעמענט זא

רַײכערן מיטןַל זיך באָך זאַנצייזישע שּפראַאון די פֿרא

דיש.ִסטיל, מיט די בילדער און די ריטמען פֿון יי

ַןלערערין און א–דישִ ייַ איז א24בתיה בוים

טָנצייזיש. זי האַדיש אין פֿראִאיבערזעצערין פֿון יי

ר אירַמינסקי ּפרַײז פֿאַקא–לּפעריןַקומען דעם האַבא

רןַ, די מעמואַץרקּפלאַלטן מאַפֿון אאיבערזעצונג פֿון בוך 

סקי,–ַנרבעט איבער ּפרץ, אַט געאָ, הא25ווָפֿון יוסף בולא

לטַציזנע, און האַלטער קאַטשטיין און אַרקיש, גלאַמא

טָ. זי האטשעַדי קליאאיצט אין איבערזעצן מענדעלעס 

ַמען מיט אַ. צוזא26 ברייטן קוק אויף דעם עניןַר אָגא

בן זייָ, הא27עט, קוליש קעדעזָנער ּפאָברעטא

 און יצחק28די קוּפערקישעס ַאיבערגעזעצט ּפרץ מא

דישןִליד פֿונעם אויסגעהרגעטן יינס ָצענעלסאַקא
גן זיי, מוזָזעלכע לידער, זאַניש ! אָ... אויף ברעטא29לקָפֿא

לט געוועןָכן, און עס וואַלע שּפראַמען איבערזעצן אויף א

ס ניט אונטערגעשטיצטָר וואַנד (פֿאָ פֿאַפֿן אַּכדאי צו שא

ל העלפֿןָס זאָראיין) וואַשן פֿאִּפעיָפֿון דעם איירא

דיש.ִאיבערזעצן פֿון יי

רבעט פֿוןַטיוו איז די אַנטע איניציאַן אינטערעסאַך אָנא

30לטן אין איבערזעצן בשוּתפֿותַס האָ גרוּפע מענטשן וואַא

ס הערט זיך מיט דערָוואן, ַמאָבערס ראָבער באָרא
ַזאַס אָר וואַדיש. פֿאִנצייזיש אין ייַ פֿון פֿרא— 31מלחמה ?

ליין, דערקלערטַר אונדז אַאונטערנעמונג ? ערשטנס פֿא

לעַלושינסקי, איינע פֿון דער גרוּפע. מיר זענען אַרענע קא

–דישקורסן אין מעדעםִגעוועזענע ּתלמידים פֿון די יי

לט ווַײטער גיין מיט אונדזערעָבן מיר געוואָצענטער, הא

ן איבערזעצונג.ַסן זיך נעמען צו אָשלאַשטודיעס און בא

ךַבערס בוך ווַײל די שּפראָבן אויסגעקליבן באָמיר הא

איז'דיש. סִנג פֿון ייַּפקלאָרקן אַ שטאַזאַט שוין אָזַײנע הא

רבעט. מיר געפֿינעןַ א32 פֿרוכּפערדיקעַר אונדז זייער אַפֿא

לןַאיז אונדז אַײנגעפֿא'ז סַנימען אָזוי פֿיל סינאַא

נדערַן אַנימען.  פֿון אָ פֿון סינא33 רשימהַצונויפֿצושטעלן א

זַר אָך קלאָל לעבן איז דאָדיש זאִז ייַזַײט, אויב מע וויל א

דיש. אוןִמע מוז רעדן און שרַײבן און איבערזעצן אויף יי

גן מירָרבעטן זאַלטן אין אַך עּפעס : ווען מיר האָנא

לטָטע וואַגן...“, „ מַײן טאָמע פֿלעגט זאַשטענדיק „מַײן מא

ז אונדזערעַ געפֿיל אַס גיט אונדז אָגט...“ דאָגעזא

לץ מיט אונדז.ַך אָעלטערן זַײנען נא

ט שויןָנצייזיש האַבערס פֿראָבא
דישִנג פֿון ייַּפקלאָרקן אַ שטאַזאַא

24.␣ BASYE … Batia Baum 25.␣ Yossik de Joseph Bulov, Phébus, Paris,
1996 26. INYEN sujet/matter 27.␣ Koulizh Kedez 28.␣ Perets Markish
Le tas/The Mound 29.␣ … OYSGEHARGETN … Yitskhok Katsenelson
Le chant du peuple juif assassiné/The Song of the Assassinated
Jewish People 30.␣ BEShUTFES en collaboration/jointly 31.␣ Robert
Bober Quoi de neuf sur la guerre ?  P.O.L., Paris 1993 32.␣ fructueux/
fruitful 33.␣ REShIME liste/list.

[סוף פֿון זַײט 8]

נצייזישערַאין פֿרא
איבערזעצונג קען מען לייענען :

3ש, יצחקַ א2שו, שלוםָטאַּפאָ א1סקי, יוסף–ןַש. א

ן,ָ בערגעלסא4וו, דודָשעוויס, יוסף בולאַבא

לייב–6ּפקין, משהָדע, ציליע דראַ גרא5חיים

7ן, עוזרַלדמאַמעל, משה וואַלּפערן, גליקל האַהא

רעָ זינגער, דא8יהושע–ווסקי, יׂשראלַרשאַווא

ן,ַנגער, מענדל מאַטייטלבוים, איציק מא

11בֿרהםַ, א10, דער נסּתר9ספֿרים–מענדעלע מוכר

13, מרדכי12לייבוש ּפרץ–סוצקעווער, יצחק

14נין, אהרןַצא

צייטלין,

לטערַא

ציזנע, יצחקַקא

ן,ָצענעלסאַקא

ק,ַמשה קולבא

15אסּתר

ן,ַקרַײטמא

ן,ָבאַיׂשראל רא

16יונה

זענפֿעלד,ָרא

ם,ַ רא17מנוחה

,ָּפיראַל. שא

מרדכי

,19, זלמן שניאור18עליכם–שטריגלער, שלום

עטןָנדערע ּפאַ סך אַך אָ שּפיגל, און נא20ישעיהו

ס זייערע ווערק ווערןָקער וואִַיזאָאון ּפרא

גיעס אוןָלאָנטאַרשיידענע אַגעדרוקט אין פֿא

צַײטשריפֿטן.
1.␣ YOYSEF 2.␣ ShOLEM 3.␣ YITsKhOK 4.␣ DOVID 5.␣ KhAIM 6.␣ MOYShE

7.␣ OYZER 8.␣ YISROEL-YOShUE 9.␣ MENDELE MOYKhER SFORIM

10.␣ DER NISTER 11.␣ AVROM 12. PERETs 13. MORDKhE 14. ARN

15.␣ ESTER 16. YOYNE 17.␣ MENUKhE 18. ShOLEM-ALEYKhEM

19.␣ ZALMEN ShNEYER 20.␣ YEShAYE.

אויפֿן אינטערנעץ קען מען לייענען דעם
דרעס :ַ אויפֿן אטעם–דישן טעםִיי

www.yiddishweb.com
דרעס קען מען געפֿינעןַאויפֿן זעלביקן א
–דישִציעס וועגן דעם  ייַרמאָּכלערליי אינפֿא
נקרַײך.ַלעבן אין פֿרא
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מעַוודאי די סאַדיש אִך ייָ איז דא4שע לשונותִּפעיָלע אייראַווישן א

סערָט גענומען פֿון וואָך : בעת זי האַשע שּפראִּפעיָאיירא

ַדער אָרט אָ וואַ א5ל נישט זַײןָשער קולטור עס זאִּפעיָאיירא

ַ אָ דא7העולם–זט בַײ די אומותָט זי איבערגעלאָ, הא6טישן איינסַמאַגרא

בער רעדן וועגן מַײן אייגענערָמיך אָ. לא8טובֿ–ן אבֿןַרטן אָּפערל און דא

רק, פֿון דער שווייץ אוןַשער ירושה : זי נעמט זיך פֿון דענמאִּפעיָאיירא

סָכן וואַ אויף די שּפרא9ּפָנד. דעריבער שטעל איך זיך אַפֿון דַײטשלא

 פֿון10רויס מער ווייניקער פֿליסיקַקומען א

טנסַש מויל : דעניש פֿונעם טאִּפעיָמַײן איירא

מעס צד.ַ און דַײטש פֿון דער מא11צד

איך בין איצטער12 לדַווי בא

ב זיך אויסגעלערנטָ און הא13קסןַאונטערגעווא

לט מיר אַײןַנפֿן, פֿאָדיש אי טרינקען בראִאי יי

שע מעׂשה פֿוןִּפעיָנטע אייראַן אינטערעסאַא

נצע משּפחה איזַרן : די גאָיא–מַײנע קינדער

ָט און מע הא14 חתונהַמען אויף אַגעזעסן צוזא

זיך צערעדט אויף דַײטש און אויף דעניש,

ווי ס'איז געווען דער שטייגער בַײ אונדז. מע

טש איך מייןָט געשמועסט, הייסט עס (כאָהא

ָס, ווא15ט זיך געצערטלטָז מע האַנישט, א

schmusenטַײט פֿון ַ דער בא16ן ערךַאיז א
 ביסלַט שוין אָאויף דַײטש…). דער ווַײן הא

ָט, הא17רלַײכטערט די געמיטערַט פֿאַגעהא

– יונגערַ, א18מען זיך גענומען צו דעם חתן

ָטבע האָר די באָ. נא19לע מעלותַן מיט אַמא

 :20ט טענותַגעהא

 „שיקסער“…ַך… אָ ער איז דא—

ס ?!ָ וואַ א—

 ?21נסבילַ מאַ שיקסע אַ ווי רופֿט מען עס, א—

כט אוןַבן די יונגע לַײט זיך צעלאָהא

דישִ ניט ייַז „שיקסע“ מיינט אַך. אַ די זא22געּפרּוווט דערגרונטעווען

Schickseרט ָס וואָטש דאָלע, כאַר אַר פֿאָס איז געווען קלאָמיידל, דא
טישע מויד און אויף דעניש איזַ ניט סימּפאַט אַאויף דַײטש מיינט גלא

ַז אַבער, ווַײזט אויס, ניט געווּוסט, אָט אָ. קיינער האָנצן ניטאַעס אין גא

שער“ משּפחה, אין איינעםִ צו דער גרויסער „גויי23ָןשיקסע קער זיך א

25גָרשלאָ. דער פֿא24לע „שקצימלעך“ַמיטן „שייגעץ“, „שקצים“ און א

 דעם דַײטשישן „שיקסער“,26טסָ שטא—לד געווען ַפֿון די דענער איז בא

טיק.ַמאַ פֿון דער דענישער גרא27לויט די ּכללים), Skiker „שיקער“ (ַא

רט „שיקער“ָס וואָ דא28ּפגעפֿרעגטָבער אָ טייל פֿון די געסט אַבן אָהא

נפֿן טרינקט ערָ דעם חתן : קיין ברא29רטיידיקןַנגעהויבן צו פֿאָאון א

 זענען ביידעָ ! דא30ך ניט זַײן קיין „שיּכור“ָן ער דאָ קא—דערווַײל ניט 

1. ␣ INYONIM questions sing. INYEN

2.␣ certains … autres…/some … others
3. ␣ jeu de mots avec le comparatif yiddish
du mot français "chic"/pun on the Yid-
dish comparative of the French word
"chic" 4. LEShOYNES כןַשּפרא  sing. LOShN

5.␣ quelque … que ce soit/any … 6.␣ unité/
unit 7.␣ UMES-HOOYLEM דישע פֿעלקערִניט יי  8. EVN-TOV 9 איידלשטיין.␣ je me
penche sur/I wish to consider 10.␣ couramment/fluently 11.␣ TsAD côté
(d’une famille)/side (of a family) pl. צדדים TsDODIM 12.␣ comme,
maintenant que/since, now that 13.␣ j’ai grandi/I've grown up
14.␣ KhASENE mariage/marriage 15.␣ câliné/fondled 16.␣ … EREKh à peu
près/approximately 17.␣ sing. געמיט ␣ l’humeur/mood 18.␣ KhOSN le marié/
bridegroom 19.␣ MAYLES qualités/virtues 20.␣ TAYNES reproches/com-
plaints 21.␣ un homme/a man 22.␣ approfondir/fathom 23.␣ est
apparentée avec/is related to 24.␣ … ShKOTSIM, … ShKOTsIMLEKh 25.␣ sug-
gestion 26.␣ au lieu de/instead of 27.␣ KLOLIM règles/rules 28.␣ contesté/
contested 29.␣ défendre/defend 30.␣ ShIKER ivrogne/drunkard 31.␣ je n’ai
pas saisi/I didn't get the point 32. ␣ OYTsER trésor/treasure
33.␣ BEShUTFESDIKE YERUShe patrimoine commun/common heritage
34.␣ sans tenir compte de/irrespective of 35.␣ GEPILPLT coupait les
cheveux en quatre, ergotait/split hairs 36.␣ בעסָנטן פֿון דער באַריאַלע וואַא

רט „שיקסער“ָווא  37.␣ KhOShEVE KhEVRE GEVIRIM "jet set" 38.␣ דעניש : „לחיים“

 ניט— איר וועט מיר גלייבן צי ניט —טש ָצדדים געווען אַײנשטימיק, כא

ַןר אַרט „שיּכור“ פֿאָ וואַן אַראַאויף דַײטש און ניט אויף דעניש איז פֿא

לט דעם שּפיץָב איך דעמאָר האַל. דערפֿאָהאָלקאַנגעטרונקענעם מיט אָא

גטָרמאַט פֿאָז די משּפחה האַרשטיי איך, אַ. איצט ערשט פֿא31ּפטַניט געכא

טַט מען פֿון אים נישט געהאָס מיר האָ ווא32אוצר–ךַ שּפראַך אָנא

ט דערגרייכט פֿוןָ הא33ז זייער בשוּתפֿותדיקע ירושהַדערציילט !… און א

ס זייערָדיש און וואִס קומען פֿון ייָרק ביז שווייץ מיט ווערטער וואַדענמא

ך געבליבן דערָטַײט איז בַײ זיי נאַבא

 דעם34ריגינעלער, נישט געקוקט אויףָא

ךָהַײנטיקן דַײטש און דעניש. איך געדענק נא

 און פֿירגעלייגט :35ט זיך געּפילּפולטָז מע האַא

„שיקסער“, „שיקסעריך“ און „שיקסערער“

רעדנדיקער–ס איז געווען פֿון דער דַײטשָ דא—

לטן פֿוןַבן געהאָ בשעת די דענער הא—זַײט 

.36ער“ִדער „שיקעריָער“ אִ„שיקער“, „שיקי

נדערַן אַער“ קלינגט ענלעך צו אִדער „שיקערי

ַס איז אָווא, Schickeriaרט, ָדַײטשיש ווא

 און נעמט זיך גלַײכער37חשובֿע חבֿרה גבֿירים

אויב איר גייט). chicנצייזיש „שיק“ (ַפֿון פֿרא

נדַט אין דַײטשלאָ שטאַרום אין אַל אָ מאַא

ר מיטןַ באַוועט איר זיכער געפֿינען ווּו א

טָס מע האָ, ווא"Schickeria"מען ָנא

לןָדישיסטן זאִלע ייַאַײנגעפֿירט מסּתמא א

38ל“ָכן… „סקאַס צו לאָבן פֿון וואָהא

ַןא טיג ָסאוו ןָראי עגנוי עריא ןֿופ הׂשעמַ א טקיש רירט ןֿופ ענַײלק הנח
–טלעוו רעטייווצ רעד ָךאנ גַנאל 1םינינע עקיַכארּפש ףיוא קוק ןכעלנעזרעּפ
ןיא רעוו טרילימיַסא ןיוש ךיז ָטאה ָסאוו החּפשמ רעשיִדייַ א ןיא המחלמ
.דַנאלשטַײד ןיא 2רעוו ,קַראמנעד

“ די דענער…3ס „שיקערָווא
צ

ַא
עקידתֿופּתושב
השורי

 שטיצט דערָגאָמיט דעם לא
רבעטַט קולטורעלע אַשער ראִּפעיָאיירא

כןַשּפרא–אויף מינדערהייט
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עטָ גרויסער ּפאַל איז געווען אָ מאַא

2געשריבן, געשּפילט און געשמט

קסןַסאָנגלאַ בַײ א3 גיבורַרן אָגעווא

דיש ניט געקענט.ִ יי4ר נעבעך קא‘ָנא

 איז מעגלעך5נטןַדיש אין שעקסּפירס קאִטער אויף ייַז טעאַר אָנא

ךָרהונדערטער נאָווַײזן עטלעכע יאַקע גענומען באַט מען זיך טאָהא

צינד, אויף דער שוועל צווישן צווייַקט. און אַיענעמס לעצטן א

 צוריק אויף ּכמעט צען6רהונדערטער, קוקט דער ענגלישער עולםָיא

רשטעלונגעןָ“ פא7געדיעס“ און „מׂשּכילישעַמעדיעס“, „טראָר „קאָיא

 געלונגענע, אונטערן טיטל :ַ די לעצטע דווקא זייער א—

מע,ַדישער דראִט פֿון ייַרשטאַדעמישער וואַקאַא–לַנאָציאַאינטערנא

רדערָקספֿאָ „אינסצענירט“ דורכן אקונסט–רשטעלונגָטער און פֿאַטעא

ַדישע שטודיעס. דער צענטער, (אִשע און ייִר העברעיַצענטער פֿא

–ן אייןַר אָרד יוניווערסיטי) לייגט פֿאָקספֿאָ צום א8שטיקל מחוּתן

רַײן אינטענסיווע קורסן פֿוןַס נעמט אָם וואַגראָּפרא–םָריקע דיּפלאָיא

ג אי דיָלע טאַסטודענטן לערנען זיך א–דישִך.  ייַדישער שּפראִיי

דישע „בינע“ִדער לינגוויסטיק. די ייָטור אַדישע ליטעראִך אי ייַשּפרא

רשער דודָנטן פֿאַקאַרן דורכן באָפֿונעם צענטער איז געגרינדט געווא

ליקן ּתלמידָמאַטן זַײן אָּפגעטראָבער דערווַײל אָט זי אָס האָץ, וואַקא

דישעִרזעצער פֿון די ייָ געטרַײער פֿאַבער קערלערן, א–דבֿ

ררעכנט צווישן דיַס ווערן פֿאָרד, וואָקספֿאָלימודים אין א–לינגוויסטיק

דעמישער וועלט.ַקאַרער אָבעסטע אין דער גא

ר דערָני“ שטעלט מיט זיך פֿאַמּפאָרט „קאָנדער סאַן אַנצן אַאין גא

אינסטיטוט, דער איינציקער אינסטיטוט–דישִרדער ייָקספֿאָ, דער א9שכן

1.␣ LIMUDIM études/studies 2.␣ GEShEMT était célèbre/was famous 3. GIBER héros/hero 4.␣ ␣.5 קיין contrée/regions 6.␣ OYLEM public 7.␣ MASKILIShE

… référence au théâtre de la Haskala (“Lumières” juives)/reference to the theater of the Haskala (Jewish Enlightenment) 8.␣ … MEKhUTN

il a un certain lien de parenté avec/broadly affiliated with  9.␣ ShOKhN voisin/neighbor 10.␣ BEKOREV bientôt/soon 11.␣ … ShAYEKh concernant/
concerning 12.␣ murs anciens/age-old walls 13.␣ curiosité/curiosity 14.␣ NIGUNIM mélodies 15.␣ exploits/achievements 16.␣ KhAZONIM-… voix
de chantres/cantorial voices.

 אי זַײן—טער ַרימט מיט זַײן טעאַנד איז באַענגלא
לָדיציע אי די גרויסע צאַטרא–טערַנגע טעאַלא

ג.ָרט הַײנט צו טאָס מע געפֿינט דאָטערס וואַטעא
ן צוָלד אַנד הייבט מען באַווען מע וווינט אין ענגלא

 ּפיעסע. נישט קיין ווּונדערַרעם פֿון אָלץ אין פֿאַזען א
טָנדענטקע , מרים טרין, האָרעסּפאָס אונדזער קאָווא
זוי וויַרטן אָ דא1לימודים–דישִשריבן די וועלט פֿון ייַבא

מיר נישטָשּפיל. לא–טערַ טעאַלט געווען אָס‘ווא
נצעַגט : „די גאָט געזאָליין האַרגעסן ווי שעקסּפיר אַפֿא

 בינע...“ַוועלט איז א

דישִיי
...שעקסּפיר

ּפעָ...איירא

ר“ַלימוד. זַײן „רעּפערטוא–דישִּפע געווידמעט בלויז דעם ייָאין איירא

ַגראם און אָּפרא–רדער זומערָקספֿאָדישקורסן, דעם אִשטייט פֿון ייַבא

דיַר, גענאָר. דער דירעקטאָ יאַַל אָנפֿערענץ איין מאָקא–רשערָפֿא

–דישִ נַײ ייַרויסגעבן אַ א10ֿז זיי וועלן בקרובַפֿט אָעסטרַײך, הא

לערנבוך.

דישער וועלטִנדס ייַ ענגלא11ס איז שייךָלץ וואַבער נישט אָא

רד.ָקספֿאָ פֿון א12רצַײטיקע מויערןַרט צווישן די פֿאַרשּפאַבלַײבט פֿא

דישקורסןִר די „ּפרעמיערע“ פֿון ייָן פַֿײערט מען הַײיאָנדאָאין לא

ר“ : חיהלע ביר).ַלעדזש („סצענאָקא–נער יוניווערסיטיָנדאָאינעם לא

דישער „סצענע“ פֿוןִ אויף דער יי13וועסַן אמתדיק טשיקאַא

ס לייענען,ָ, וואדישִפֿרַײנד פֿון יידן, די ִלטע ייַּפעליע אַ קאַן איז אָנדאָלא

ר, שבת אַײן, שבתָ שוין מער ווי 60 יא14זינגען און שּפילן ניגונים

ןַליין אַ ווערט מען גיך א15אויס. צוקוקנדיק זיך צו זייערע אויפֿטוען

כןָל. נאָמאַ בריק צווישן הַײנט און אַך ווערט אַר און די שּפראָקטיאַא

ַ בלַײבט צום סוף א16שטימען–צוהערן זיך צו די מענערס חזנים

.ָוואַטשן בראַרווּונדערט ּפאַפֿא

—לט“ ַנג פֿאַרהאָ „פֿאַ מיט אָּפשליסן דאָלט געקענט אָאון מען ווא

פֿילו אין דערַך : אַך איין זאָנען נאָרט צו דערמאָז עס בלַײבט פֿאַר אָנא

וונטקורסן דעםָט בירמינגעם טרינקט מען אויף אָשטא–ריערַלעטאָּפרא

דיש...ִק טיי“ אויף ייָ קלאָכט אַך אָ„נא

טער פֿון שעקסּפירס צַײטןַ טעאַא
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בןָאין דעם נומער האקעטָאילביב–םעדעמ
בעט :רַמיטגעא

ניק,ַלּכסנדר, אַא
ן, ברוניד,ַבערטרא

לדע, זשיל,ָגא
,ַליאַטאַיצחק, נא

בי און שלום.עוולין, רו

דישן געלערנטן פֿון דער ליטע,ִ ייַלע קענען די געשיכטע פֿון א

רהונדערט, אויפֿגע-ָט סוף 19טן יאָס האָ, ווא2יהודה–אליעזר בן

דערנעָס מאָפֿן דאַך און געשאַנַײע“ שּפרא–לטַ די „א3לעבט

דישןִנדער ייַן אַזוי פֿיל מענטשן קענען אַבער נישט אָש. אִהעברעי

ט אין דערָס האָף, וואָמענהאַרט, לודוויק זאָפֿטלער פֿון זעלבן אַוויסנשא

ט געזעןָיהודה הא–ך. בןַנַײע“ שּפרא– „נַײַפֿן אַזעלביקער צַײט געשא

ָטף האָמענהאַלק. זאָדישע פֿאִס ייָראייניקן דאַ מיטל צו פֿאַש ווי אִהעברעי

ָטר האַנצע וועלט, דערפֿאַראייניקן די גאַך צו פֿאַפֿט מיט זַײן שּפראָגעהא

פֿענונג.ָס מיינט האָ“, וואָנטאַמען געגעבן „עסּפעראָ נאַער איר א

ָףמענהאַט זאָק האָליסטאַנגל אין ביאִ קליין ייַווען ער איז געווען א

 אין זַײן4געזען וויפֿל צרות

— ווי אין דער וועלט —ט ָשטא

ס מענטשןָקומען פֿון דעם ווא

רשטייען זיך ניט איינערַפֿא

 איז5נדערן. זַײן חלוםַדעם א

ן אַגעווען צו שא  נַײעַפֿ

ָסלע, וואַ נייטראַך, אַשּפרא

ל זַײן גרינג זיךָזא

ָטס האָאויסצולערנען. און דא

ָנטאַן. עסּפעראָקע געטאַער טא

 פֿון6ט זייער ּפשוטע ּכלליםָהא

טיק.ַמאַ און גרא7אויסלייג

ציעַניוגאָ קיין קאָס'איז נישטא

ציע. מע קען זיךַאון דעקלינא

ָנטאַאויסלערנען מער עסּפערא

ר !ָ יאַך אין אַנדער שּפראַן אַ ווי א8אין איין חודש

ַזוי ווי ס'איז אַקע. אִ איז נישט קיין רויָנטאַדי געשיכטע פֿון עסּפערא

רשיידענעַרבינדונגען צווישן מענטשן פֿון פֿאַפֿט פֿאַס שאָך וואַשּפרא

רהונדערטָרישע סיסטעמען פֿון אונדזער יאַליטאַטאָבן די טאָלענדער הא

ַכט ווי אַטראַבן זי באָלין האַזי אונטערגעדריקט. אי היטלער אי סטא

נטיסטן.ַדי עסּפערא10 כט און גערודפֿטַר זייער מאַ פֿא9סּכנה

1.␣ Ludvik Lazar Zamenhof (1859-1917) 2.␣ ELIEZER BEN YEHUDE

(1858-1922) 3.␣ fait revivre/revived 4.␣ TsORES ennuis/troubles
5.␣ KhOLEM rêve/dream␣ 6.␣ POShETE KLOLIM règles simples/simple rules
7.␣ orthographe/spelling 8.␣ KhOYDESh mois/month 9.␣ SAKONE danger
10.␣ GEROYDEFT persécuté/persecuted 11. MEKOYRIM sources
12.␣ HAShPOE influence 13.␣ ERETs-YISROEL 14. HILELIZM 15.␣ Hillel, sage
de la Mishna (1er siècle av. J.C.) connu pour sa tolérance/Rabbinic
authority (1st century B.C.), traditionally known for his tolerance
16.␣ LEShOYNES כןַשּפרא  17.␣ GUFE lui-même/itself.

1ףָמענהאַלודוויק זא
ט אונדז געשיקטָרטיקל האַדעם ווַײטערדיקן א

ביץַרק, קעווין מרדכי באָיא–נדענט פֿון ניוָרעסּפאָ נַײער קאַא

ָנטאַטער פֿון עסּפעראָדער פֿא 
דישקייטִט נישט קיין סך גערעדט וועגן זַײן ייָליין האַף אָמענהאַזא

רשונג ווַײזטָבער די פֿאָ.  אָנטאַ פֿון עסּפערא11דישע מקוריםִדער וועגן ייָא

דישִז ייַ וויכטיקע טייל פֿון זַײן לעבן און אַ געווען אָדישקייט איז יאִז ייַא

ר דער מלחמהַדן פֿאִ סך ייַ. אָנטאַ אויף עסּפערא12 השּפעהַט אַט געהאָהא

דיש,ִט געדרוקט לערנביכער אויף ייָנטיסטן. מע האַרן עסּפעראָזַײנען געווא

13יׂשראל–. אויך אין ארץָנטאַלן קענען זיך אויסלערנען עסּפעראָדן זאִז ייַא

ָ–אטַנארעּפסע רעד .ןטסיטַנארעּפסע )ַןאַרֿאפ ץַלא ָךאנ ןענַײז ןוא( ןעוועג ןענַײז

ֿ.בֿיַבא–לּת ןיא ילוי ןיא ןעמוקָרֿאפ טעוו 0002 ָראי ןֿופ סערגָנאקטלעוו

ס ערָוועגונג וואַ נַײע רעלעגיעזע באַפֿן אַט אויך געשאָף האָמענהאַזא

ניסטישעַזיס זַײנען די הומאַס זַײן באָ ווא14נגערופֿן „הלליזם“ָט אָהא

ַןס וועט ווערן אָז דאַפֿענונג איז געווען אָ. זַײן הא15קטרינען פֿון הללָדא

.ָנטאַנהענגער וועלן רעדן עסּפעראָלע רעליגיע און אירע אַאוניווערסא

דישקייט אוןִונגען צווישן ייִציַרשער פֿון די באָוויכטיקער פֿאַא

 סטודענטַקי. ער איז געווען אַסאַ סאַנער, צוגּויאַּפאַ יאַ איז אָנטאַעסּפערא

נגעהויבןָט אָנישן אוניווערסיטעט ווען ער האַּפאַ יאַגיע אין אָלאָפֿון פֿילא

דישעִראינטערעסירט מיט ייַזוי פֿאַט זיך אָש. ער האִזיך לערנען העברעי

דישִש, ייִרן קיין ירושלים שטודירן העברעיָז ער איז געפֿאַ א16לשונות

קי איז אויךַסאַשן אוניווערסיטעט. סאִדישע קולטור בַײם העברעיִאון יי

דיש אויףִט געשריבן וועגן דער השּפעה פֿון ייָנטיסט און האַן עסּפעראַא

נישַּפאַדיש, יאִט ער ּפובליקירט אויף ייָרטיקלען האַ.  זַײנע אָנטאַעסּפערא

.17 גופֿאָנטאַאון אויף עסּפערא

ַא

בן זיָלין האַאי היטלער אי סטא

 סּכנהַכט ווי אַטראַבא

רשערָ וויכטיקער פֿאַא

דישקייטִונגען צווישן ייִציַפֿון די בא

נערַּפאַ יאַ איז אָנטאַאון עסּפערא

ַא
עקידתוֿפּתושב
השורי

ףָמענהאַלודוויק זא


