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אריז
א קינדערשול אין פּ ַ
א ַ :
אלף — ָ
קמץ– ַ
1

יאר צוריק איז געשאַפֿן געוואָרן אין פּאַריז אַ קינדערשול מיטן ציל צו לערנען ייִדיש.
מיט אַ ָ
מרים 2טרין ,איינע פֿון די גרינדערס ,באַריכט וועגן זייערע אויפֿטוען און פּראָבלעמען.

ד

א
00

ין נאָוועמבער  2000האָבן
עטלעכע יונגע–לײַט
אונטערגענומען אַ נײַעם פּראָיעקט :
אויפֿשטעלן אַ קינדערשול .אינספּירירט
האט זיי דער געדאַנק ,אַז אַ לעבעדיקע
ָ
דארף אַרײַננעמען
ִיידיש–סבֿיבֿהַ 3
קינדער .זיי קען מען איבערגעבן די
נטאן און נאַטירלעך ,ווײַל
שפּראך ספּאָ ַ
ַ
4
זיי זענען גענוג אָפֿן און נײַגעריק זי אין
זיך אײַנצוזאַפּן .5האָט מען טאַקע
רקאשערט די אַרבל 6און צוגעטראָטן
פֿאַ ַ
גאנצע פֿינף לערערס ,אַלע
צום פּלאַן — ַ
גאגישער
פּעדא ָ
ַ
ַארום  25יאָר אַלט ,אָן אַ
אויסבילדונג .7אַ טייל פֿון זיי האָבן יאָ
געהאט אַ דערפֿאַרונג 8ווי לערערס,
ַ
ָאבער קיינער האָט ניט געלערנט ייִדיש
מיט קיין קינדער .נאָר אַז דער ציל איז
האט נישט
געווען קלאָר און חשקָ 9
געפֿעלט ,האָט מען זיך גענומען זוכן די
תּלמידים .און אַז מע זוכט געפֿינט מען !
דער רעזולטאַט  :עלף קינדער אין

 די צוויי גרופּעס
קינדער מיט מרים
טרין.

נדערטהאלבן
ַ
י באַגעגענישן פֿון אָ
האבן פֿאַר יעדער גרופּע
שעהָ 10
אויסגעזען אַנדערש .מיט די קליינע האָט
מען ערשטנס געוואָלט שפּילעוודיק
צוגעוווינען זייער אויער און מויל צו
דער שפּראַך .נישט אַלע קינדער האָבן
שוין פֿריִער געהאַט אַ דירעקטן
נטאקט מיט ייִדיש .דערפֿאַר איז
קא ַ
ָ
מוניקאציע–
ַ
פֿראַנצייזיש געבליבן די קאָ
שפּראך .נאָר דורך לידער ,צייכענונגען,
ַ
טעאטער און מעשׂיות האָבן זיי יאָ
ַ
פֿאַראייגנט 11עפּעס אַ ִיידיש וואָרט .די
ַארבעט מיט די עלטערע איז געווען
עלטער פֿון  2ביז  11יאָר .מען האָט זיי
ערנסטער  :מ'האָט זיי געלערנט דעם
אײַנגעטיילט לויטן עלטער אין צוויי
ַאלף–בית 12און זיי האָבן זיך פֿײַן
1
גרופּעס„ ,קליינע“ און „גרויסע“ ,און
געספּראוועט 13דערמיט ! ווײַטער האָט
ַ
ָאנגעהויבן זיך באַגעגענען איין מאָל אַ
מען געפּר9ווט אויסברייטערן זייער
וואך זונטיק .די לערערס האָבן זיך
ָ
ווארט–אוצר ,14געלערנט קאָלירן,
ָ
לע
א
ַ
בן
הא
ָ
זוי
א
ַ
ך.
ווא
ָ
יעדע
געביטן
חיות ,15צאָלן ,עטלעכע ווערבן און
קינדער געהאַט צו טאָן מיט אַלע
]סוף זײַט [8
לערערס און געהערט פֿאַרשיידענע
סארטן ייִדיש.
ָ

רעפרען פֿונעם ליד „אויפֿן פּריפּעטשיק“ וואָס דערציילט ווי מע לערנט קינדער לייענען 1. KOMETs-ALEF - O
ֿ
2. MIRYAM 3. SVIVE milieu 4. curieux/curious
5. absorber/soak it up 6. on s’est retroussé les manches/we rolled up our sleeves 7. formation/education, training 8. expérience 9. KhEYShEK
envie/desire 10. …sho une heure et demie/an hour and a half 11. se sont approprié/appropriated 12. ALEF-BEYS alphabet 13. se sont
débrouillés/coped, got along 14. …OYTsER vocabulaire/vocabulary 15. KhAYES animaux/animals

נײַעס פֿאַר אָנהייבערס

ֿפ

עברואר איז אַן אומעטיקע און
ַ
2
קאלעמוטנע צײַט .דערפֿאַר
ַא ַ
האבן מענטשן אויסגעטראַכט 4פֿריי–
ָ
5
לעכע יום–טובֿים  ,ווי פּורים בײַ
וואל בײַ קריסטן,
רנא ַ
ִיידן אָדער קאַ ַ
ווען מע מעג זינגען ,טאַנצן ,עסן,
טרינקען און זײַן שיכּור .6בײַ די
כינעזער איז פֿעברואַר דער אָנהייב
פֿון אַ נײַ יאָר און אויך פֿון אַ נײַער
8
צײַט פֿון יאָר — 7פֿרילינג — ַאפֿילו
אויב דער וועטער פּאַסט נישט 9צום
לענדאר !-מיר גייען איצט אַרויס
ַ
ַ
קא
10
פֿונעם יאָר פֿון דער שלאַנג און
3

וואס הערט זיך 1אויף דער וועלט ?
ָ
מיר גייען אַרײַן אינעם יאָר פֿונעם
פֿערד .לויט 11דער כינעזישער
לאגיע איז דאָס פֿערד
סטרא ָ
ָ
ַא
12
נאר צו
שטארק און פֿלײַסיק ָ
ַ
13
הייסבלוטיק  .לאָמיר האָפֿן אַז ער
וועט זיך האַלטן רויִק.
ין אייראָפּע איז די גרעסטע
ריבערגאנג14אויפֿן
ַ
נײַעס דער אַ
אייראָ ,15די נײַע איירָאפּעיִשע
ָ
16
ווַאלוטע  .דער סורפּריז איז ַאז דָאס
איז דורכגעגַאנגען ָאן קיין גרויסע
פּרָאבלעמען .ס'איז ַאֿפילו געווען גוט
ֿפַאר ֿפַארשיידענע צדקה–17

א

?1. Quoi de neuf ?/What’s new
2. morose/gloomy 3. c’est pourquoi/therefore 4. inventé/thought
up 5. yom-toyvim fêtes/holidays
צײַט ֿפון יָאר 6. shiker ivre/drunk 7.
saison/season ; ne pas confondre
=יָארצײַט avec/do not confuse with
anniversaire de décès/anniversary
of death 8. afile même/even 9. ne
convient pas/doesn't suit 10. serpent 11. selon/according to 12. travailleur/hardworking 13. ardent,
fougueux/hot-blooded 14. passage/
changeover 15. euro 16. devise/
currency 17. tsdoke charité/charity
]סוף זײַט [5

סעזאן
ָ
 — 2002יצחק באַשעוויס–
ביבליאטעק
ָ
אין דער מעדעם–
דרייי
דר

א

רשטאט 5אין וועלכן
ַ
איבערזעצונג– ַ
ווא
נואר  2002האָט זיך
ין יאַ ַ
6
טארן קענען זיך פֿאַרמעסטן
מא ָ
ַא ַ
ָאנגעהויבן אין דער מעדעם–
ביבליאטעק אַ ציקל אַקטיוויטעטן אַרום איבערצוזעצן צוזאַמען אַ דערציילונג
ָ
פֿון באַשעוויס.
דעם באַרימטן שרײַבער יצחק
באשעוויס .1דער טיטל „יצחק
ַ
באשעוויסעס וועלטן“ פֿאַררופֿט זיך
ַ
2
נישט בלויז אויף די פֿאַרשיידענע
ערטער און סבֿיבֿות 3וו 9ער האָט
געלעבט און געשריבן נאָר אויך אויף
דער רײַכקייט פֿון זײַן שאַפֿונג און די
פֿילצאָליקע אַספּעקטן פֿון זײַן
מיסטעריעזער פּערזענלעכקייט.
גראם ,וואָס וועט אָנגיין ביז
די פּראָ ַ
יוני  ,2002איז אַ רײַכע און
רשיידנארטיקע .4מע קען באַקוקן
ַ
פֿאַ
גראפֿיע
טאוולען מיט באַשעוויסעס ביאָ ַ
ָ
טאס ,ביכער און
און וויטרינעס מיט פֿאָ ָ
צײַטשריפֿטן וו 9ער האָט פּובליקירט.
ס'איז אויך דאָ אויסגעשטעלט אַן
לאציע“ מיט מיני–סקולפּטורן
„אינסטא ַ
ַ
גראם פֿון פֿילמען
פֿולע פּראָ ַ
פֿון דעם קינסטלער פֿרעדעריק פּאָלע
נימאציע,
)פֿיקציע ,אַ ַ
אינספּירירט פֿון באַשעוויסעס
קומענטאר–פֿילמען(,
ַ
ָ
דא
„דעמאנישע“ פֿיגורן .אַן
ָ
רשטאטן און רעפֿעראַטן )אויף
ַ
ַ
ווא
אינטערעסאנטע איניציאַטיוו איז אַן
ַ

ַא

2

 יצחק באַשעוויס.
צייכענונג פֿון ניו–
יארקער מאָלער
ָ
רפֿאל סויער

האנדלט
ִיידיש אָדער פֿראַנצייזיש( באַ ַ
באשעוויסעס „וועלטן“ פֿון
ַ
פֿאַרשיידענע זײַטן.
גראם אויף די קומענדיקע
די פֿראָ ַ
חדשים 7נעמט אַרײַן נאָך עטלעכע
8
ספּעקטאקל מיט מעשׂיות
ַ
פֿילמען ,אַ
פֿאַר קינדער ,און אַ ריי רעפֿעראַטן און
דיסקוסיעס אויף די טעמעס  :באַשעוויס
און די קבלה ; 9דער פּאָעט אַהרן
)וואס איז געווען זײַנער אַ
צייטליןָ 10
נגיאריקער פֿרײַנד( ; דאָס אָרט פֿון
לא ָ
ַ
דער פֿרוי אין באַשעוויסעס ווערק ; און
בלעמאטיק פֿון איבערזעצונג און
ַ
די פּראָ
פּטאציע .דערצו וועט
דא ַ
פֿון קינאָ–ַא ַ
גאסט פֿון אַמעריקע ,דער
קומען אַ ַ
פּראפֿעסאָר שמואל–לייזער
ליטעראטור– ָ
ַ
11
וואליץ )אוניווערסיטעט פֿון אָסטין,
ָ
טעקסאס( וואָס וועט אָנפֿירן מיט אַ
ַ
נצטאגיקן סעמינאַר און אַ סעריע
ָ
ַ
גא
ווארשטאַטן.
ַ
ביז אַהער האָט דער סעזאָן אַ גרויסן
דערפֿאָלג און ציט צו אַ ברייטן עולם,12
דער עיקר 13אויף די פֿראַנצייזיש–
רעדנדיקע אַקטיוויטעטן.

1. Yitskhok … Isaac Bashevis Singer (1904-1991) 2. fait référence non seulement à/refers not only to 3. svives milieux/circles 4. varié/
 KhOYDEShחודש varied 5. atelier de traduction/translation workshop 6. entreprendre/try their hand at 7. khadoshim mois/months sing.
8. MAYSES contes/tales 9. kabole Cabale/Cabala 10. arn … (1898-1973) 11. shmuel… Seth Wolitz 12. oylem public 13. … iker
surtout/mainly.

יצחק באַשעוויס„ ,1אַ מקובל ,2אַן אַפּיקורס“3
4
נדאן( וואָס איר
וויגאנד פֿון יוניווערסיטי קאָלעדזש )לאָ ָ
ַ
חיקע ברוריה
ארבעט איז אויף דער טעמע „באַשעוויס און די קבלה,“5
ראט– ַ
קטא ַ
ָ
ָ
דא
גראפֿיע.
האט געשריבן פֿאַרן טעם–טעם די ווײַטערדיקע ביאָ ַ
ָ

„א
ָ

ט אַזוי בין איך געווען אַלץ
שפּינאזיסט,
ָ
מאל  :אַ
מיט אַ ָ
ַא מקובל ,אַן אַפּיקורס,
רײַנגעטאן אין שיינע
ָ
רעליגיעז ,אַ
6
געדאנקען און אין מיאוסע מחשבֿות “.
ַ
ַאזוי שרײַבט יצחק באַשעוויס וועגן זיך
ַאליין אין די יונגע יאָרן אין זײַן
גראפֿיש ווערק ,מײַן טאַטנס
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
7
זאמלונג[  .די
בית–דין–שטוב ]המשכים– ַ
דאזיקע באַשרײַבונג זאָגט אַרויס אַ
ָ

וויכטיקן אמת ,8אַז די פּערזענלעכקייט
פֿונעם באַוו9סטן שרײַבער איז געווען
פֿול מיט סתּירות.9
ַאשעוויס איז געבוירן געוואָרן
אינעם קליינטשיקן פּוילישן
שטעטל לענטשין אין  .1904זײַן
אמתער נאָמען איז געווען יצחק זינגער
און גערופֿן האָט מען אים „איטשעלע“.
איטשעלעס טַאטע ,פּנחס–10מענדל זינגער,
הָאט געשטַאמט ֿפון דור–דורות 11רבנים,12

ב

1. yitskhok… Isaac Bashevis Singer
2. mekubl
cabaliste/cabalist
3. apikoyres mécréant/non-believer
4. Khayke Brurye 5. kabole
Cabale/Cabala 6. miese makhshoves
mauvaises pensées/ugly thoughts
7.…beys-din-shtub (hemsheykhim…),
Jérusalem, 1996 Au tribunal de mon
père (deuxième recueil)/In My Father’s
Court (sequel-collection) 8. emes
vérité/truth 9. stires contradictions
10. pinkhes
11. dor-doyres
générations de/of 12. rabonim rabbins/
 rovרבֿ rabbis sing.

לומדים ,13מקובלים 14און חסידים .15ער
ַאליין איז געווען רבֿ אין לענטשין,
שפּעטער )פֿון  1908אָן( געהאַט זײַן
בית–דין–שטוב אין וואַרשע ,אויף
גאס .פּנחס–מענדל איז
כמאלנע– ַ
קרא ַ
ָ
געווען אַ פֿאַרברענטער חסיד ,וואָס האָט
שטארק געגלייבט אין מענטשן און נאָך
ַ
מער אין גאָט .איטשעלעס מאַמע ,בת–
שבֿע ,16איז געווען די ייִנגסטע טאָכטער
פֿונעם בילגאָרײַער רבֿ ,אַ גרויסער למדן
און אַ מתנגד .17בת–שבֿע אַליין איז
געווען אַ סקעפּטיקערין ,אַ
נאליסטקע ,אַ סך מער געלערנט
ציא ַ
רא ָ
ַ
18
ווי ס'רו ֿב פֿרויען פֿון איר דור .סײַ
פּנחס–מענדלס מיסטיציזם און סײַ בת–
נאליזם האָבן שטאַרק
ציא ַ
שבֿעס ראַ ָ
געווירקט אויף איטשעלען ,און די
שפּאנונג 19צווישן זיי איז אַרײַן אין
ַ
זײַנע ווערק.
ײַן שוועסטער הינדע–אסתּר 20און
בפֿרט 21זײַן עלטערער ברודער
האבן אויך געהאַט אַ
ישׂראל–יהושעָ 22
געוואלדיקע השפּעה 23אויף אים .די
ַ
שוועסטער איז אויך געוואָרן אַ
שרײַבערין ,פֿאַרעפֿנטלעכט 24עטלעכע
ביכער אונטערן נאָמען אסתּר קרייטמאַן.
ישׂראל–יהושע )י.י .זינגער( איז געווען
ַאן אָנגעזעענער 25שרײַבער איידער זײַן
קאנט געוואָרן
ִיינגערער ברודער איז באַ ַ
26
מיט זײַנע שאַפֿונגען ,און ער איז תּמיד
געווען אַ וויכטיקער ליטעראַרישער
מאדעל פֿאַר באַשעוויסן.
ָ
ין די יאָרן  1922-1917האָט יצחק
זינגער געוווינט אין בילגאָרײַ ,וו9
ער האָט זיך באַקענט מיטן לעבנס–
דיציאנעל
ָ
גאר טראַ
שטייגער פֿון אַ ָ
27
שטעטל .אָט דער „גײַסטיקער אוצר “
האט אויך אינספּירירט זײַנע ווערק .ער
ָ
האט דאָרטן אָפֿט אַרײַנגעקוקט אין
ָ
קבלה–ספֿרים 28און האָט אויך געלייענט
בסוד 29די מאָדערנע ליטעראַטור )אויף
ִיידיש ,העברעיִש ,דײַטש און פּויליש(
רײַנגעטאן אין
ָ
און איז געווען שטאַרק אַ
זאפֿיע פֿון שפּינאָ ַ.
זא
דער פֿילאָ ָ
אין  1922האָט ער זיך איבערגעקליבן
קיין וואַרשע ,וו 9ער האָט זיך באַקענט
מיט אַנדערע ייִדישע שרײַבער און
קינסטלער און מיטן באַוו9סטן ייִדישן
ליטעראטן–פֿאַראיין אויף
ַ
30
מאצקע . 13-ער האָט זיך
טלא ַ
ָ
32
31
געחבֿרט מיטן שרײַבער אַהרן
צייטלין ,וואָס האָט זיך פּונקט ווי ער

ז

א

אויך אינטערעסירט מיט מיסטישע
פֿראַגעס .אין  1924איז ער געוואָרן אַ
רעקטאר פֿונעם זשורנאַל
ָ
ָ
קא
ליטערארישע בלעטער .ער האָט דאָרטן
ַ
ָאנגעהויבן אַרויסצוגעבן דערציילונגען
)אונטערן נאָמען באַשעוויס ,פֿון זײַן
מאמעס נאָמען ,בת–שבֿע( .אין 1932
ַ
האט ער אין איינעם מיט אַהרן
ָ
צייטלינען געגרינדעט אַ נײַעם
גלאבוס .זײַן
ליטערארישן זשורנאַלָ ,
ַ
33
מאן ,דער שׂטן אין גאָרײַ ,
ערשטער ראָ ַ
גלאבוס.
איז אַרויס אין המשכים 34אין ָ
אין  1933און דערנאָך אין בוכפֿאָרעם.
מאן
דער דאָזיקער היסטאָרישער ראָ ַ
באוועגונג
וועגן דער משיחישערַ 35
ַארום שבתי צבֿי 36אינעם 17טן
יארהונדערט האָט געמאַכט אַ גרויסן
ָ
37
רושם אין דער וועלט פֿון דער
ִיידישער ליטעראַטור.
ין  1935האָט באַשעוויס
יארק ,וו 9ישׂראל–
עמיגרירט קיין ניו– ָ
יהושע האָט שוין דעמאָלט געוווינט.
דורך זײַן ברודער האָט ער באַקומען
ַארבעט אין דער ייִדישער טאָגצײַטונג
פֿאָרווערטס ,וו 9ער האָט
פֿאַרעפֿנטלעכט אַרטיקלען,
מאנען אין
דערציילונגען און ראָ ַ
המשכים .אין  1940האָט ער חתונה
סערמאן ,מיט
ַ
למא ַ
ווא
געהאט 38מיט אַ ַ
ַ
וועמען ער האָט געלעבט העכער 50

א

13. lomdim érudits/learned men sing.
 lamdn 14. mekubolimלמדן
מקובל cabalistes/cabalists sing.
15. khsidim Juifs hassidiques/Hasidic
 khosed 16. bas-sheveחסיד א
Jews sing.
17.misnaged
opposant
au
hassidisme/opponent of Hasidism
18. srov la majorité/most 19. tension
20. ester 21. bifrat en particulier/
especially 22. yisroel-yeshue
23. hashpoe influence 24. publié/
published 25. en vue/distinguished
… 26. tomid toujours/always 27.
oytser trésor spirituel/spiritual treasure 28. kabole-sforim livres de la
Cabale/books of the Cabala
29. besod en secret/in secret
30. adresse de l'Union des écrivains
'juifs/address of the Yiddish Writers
Club 31. gekhavert se lier d'amitié/
became friends 32. arn 33. … sotn
… La Corne du bélier/Satan in Goray
34. … hemsheykhim en feuilleton/in
installments 35. meshikhisher
messianique/messianic 36. shapse)tsvi Shabbatai Tsevi (1626-1676
37. royshem impression 38. khasene… épousa/married
]סוף זײַט [8

גאס
אויף דער ייִדישער ַ

דער אייביקער ייִד

אינעם פּאַריזער ייִדישן מוזיי איז
גאר
לעצטנס פֿאָרגעקומען אַ ָ
אינטערעסאנטע אויסשטעלונג„ ,דער
ַ
1
אייביקער ייִד“  ,וואָס האָט געוויזן די
לאנגע עוואָלוציע פֿון דער דאָזיקער
ַ
2
געשטאלט — פֿון 13טן ביזן 20סטן
ַ
יארהונדערט .די לעגענדע ,וואָס איז
ָ
3
ַאוודאי ַא קריסטלעכע ,דערציילט
וועגן אַ ִיידן וואָס האָט באַליידיקט
קריסטוסן און דאַרף דערפֿאַר
רומוואנדערן אייביק אויף דער
ַ
ַא
וועלט ביז דעם סוף פֿון די צײַטן און
זאגן עדות 4וועגן דעם טויט און דעם
ָ
צוריקקומען פֿון קריסטוסן .די
אויסשטעלונג נעמט אַרײַן פֿילצאָליקע
נאטן :-5אילומינירטע כּת ֿב–
עקספּא ַ
ָ
7
ידן 6פֿון מיטל–עלטער  ,פּאָפּולערע
גראפֿיעס
האלצשניטן און ליטאָ ַ
ָ
)צווישן אַנדערע די פֿראַנצייזישע
„אימאזשן פֿון עפּינאַל ,(“8בילדער
ַ
פּעישע מאָלער,
קאנטע אייראָ ִ
פֿון באַ ַ
ביכער אויף דער טעמע פֿון אַזעלכע
שרײַבער ווי אייזשען
סיו און קלעמאַ ָ
נסא
און ,פֿון אָנהייב
20סטן יאָרהונדערט,
פּובליציטעטן וו 9מע
ניצט אויס אָט די
געשטאלט ווי אַ
ַ
רעקלאמע פֿאַר
ַ
9
בראנפֿן ָאדער שיך !
ָ
בײַם סוף זעט מען ווי
די לעגענדע איז
ריבערגעגאנגען
ַ
ַא
אויך אין דער
ִיידישער וועלט ,מיט
גאל,
ווערק פֿון שאַ ַ
גאטליב און מאָדערנע ישׂראלדיקע
ָ
קינסטלער.
1. Le Juif Errant/The Wandering
Jew 2. personnage/character
3. avade bien entendu/of course
4. … eydes témoigner/bear
witness 5. objets exposés/displays
6. ksav-yadn manuscrits/
manuscripts 7. Moyen Age/
Middle Ages 8. images d’Epinal/
popular illustrations printed
since the 16th C. in the French
city of Epinal 9. alcool/spirits.

3

פֿון „מײַן טאַטנס בית–דין–
שטוב “
1

קאפּיטל וואָס
אין דעם ווײַטערדיקן אויסצוג פֿון אַ ַ
הייסט „צו זיידעס און באָבעס“ דערציילט באַשעוויס
מאמע האָבן חתונה געהאַט.2
ווי אַזוי זײַנע טאַטע– ַ

וו

4

ען מען האָט גענומען רעדן דעם
טאטן ]אַ שידוך [3מיט דעם
ַ
4
ָ
בילגארײַער רבֿס ִיינגסטער טאָכטער
בת–שבע ,5האָט דער טאַטע זיך אַ ביסל
געשראקן .אמת ,6דער בילגאָרײַער רבֿ
ָ
7
איז אַ ִייד אַ צדיק  ,אָבער ער האָט
האלבן מתנגד.8
נאמען פֿון אַ ַ
געהאט אַ ָ
ַ
] [...ער האָט געפֿירט די שטאָט מיט אַ
9
שטארקער האַנט .זײַן אייגן הויזגעזינד
ַ
האט פֿאַר אים געציטערט [...] .דער
ָ
10
טאטע האָט מורא
ַ
געהאט ,אַז ער וועט
ַ
רײַנפּאסן אין דעם דאָזיקן
ַ
זיך נישט אַ
שטרענגן הויז.
פּזאגן פֿון ווערן דעם
בער זיך אָ ָ
בילגארײַער רבֿס איידעם 11איז
ָ
אויך נישט פֿון די לײַכטע זאַכן.
דער שידוך איז ,אַ פּנים ,12געווען
ַ
באשערט 13פֿון הימל .די מאַמע איז
דעמאלט אַלט געווען אין גאַנצן זעכצן
ָ
נאמען מיט
יאר און האָט שוין געהאַט אַ ָ
ָ
איר קלוגשאַפֿט און קענטעניש .מען
האט גערעדט דער מאַמען צוויי
ָ
שידוכים ,איינעם פֿון לובלין ,מיט אַ זון
פֿון אַ גבֿיר 14און איינעם מיטן טאַטן.
דער זיידע האָט אַרײַנגערופֿן די
טאכטער אין בית–דין–שטוב און זי
ָ
געפֿרעגט וועמען וויל זי בעסער ,דעם
חתן 15פֿון לובלין ,אָדער דעם חתן פֿון
שאוו.
מא ָ
טא ַ
ָ
16
האט
— ווער קאָן בעסער לערנען ? — ָ
די מאַמע געפֿרעגט.

ָא

שאווער.
מא ָ
— דער טאָ ַ
און דאָס איז געווען גענוג.
האט דעם טאַטנס
אויף די תּנאָיםָ 17
19
רשאפֿט בושות און
משפּחה 18פֿאַ ַ
חרפּות 20דער מאַמעס משפּחה .די באָבע
נגעטאן ווי פֿאַר
ָ
טעמערל איז געווען אָ
הונדערט יאָר צוריק [...] .דער טאַטע
ָ
האט נישט אויסגעזען ווי קיין בחור,21
22
נאר ווי אַ מחותּן  .דער זיידע
ָ
האט בכלל 24געשוויגן.
ר'-שמואלָ 23
חתן–בחורים 25זענען געקומען שמועסן
מיט מײַן פֿאָטער וועגן געוועלבן,26
הײַזער ,זייגערס ,פֿורן ,שטעט,
פּאליטיק ,אָבער מײַן פֿאָטער האָט נישט
ָ
געוו9סט פֿון קיין שום זאַך ,אויסער
גאטס דינסט .ער האָט נישט געקאָנט
ָ
קיין איין וואָרט פּויליש אָדער רוסיש.
ער האָט דעמאָלט נאָך נישט געקאָנט
ָאנשרײַבן קיין אַדרעס .זײַן וועלט איז
געווען די תּורה ,27דאָס דאַוונען ,די
מיצוות .28אַל דאָס איבעריקע האָט
געהערט צום יצר–הרע ,29די שדים ,30די
רוחות ,31די לאַפּיטוטן.32
33
י מאַמע איז געוואָרן געפּלעפֿט
ווען מען האָט איר געוויזן אַ ִייד
מיט אַ רויטער באָרד און מען האָט איר
געזאגט ,אַז דאָס איז איר חתן .אָבער
ָ
ווען זי האָט אים געהערט ריידן אין
לערנען מיט איר פֿאָטער ,איז זי
געקומען צו זיך ,און זי האָט אים באַלד
ליב באַקומען .די מאַמע האָט עס מיר

ד


באשעוויס אין די
ַ
יונגע יאָרן אין
ווארשע
ַ

ַאליין דערציילט [...] .ווי ווויל 34די
מאמע איז אַלט געווען זעכצן יאָר ,האָט
ַ
די באָבע טעמערל שוין באַצײַטנס
גערעדט מיט איר וואָס פֿאַר אַ גליק עס
וועט זײַן פֿאַר איר צו זיצן מיטן טאַטן
אין גן–עדן.35
36
ײַן בילגאָרײַער באָבע ,חנה  ,איז
שארפֿע און אַ ביסל אַ
געווען אַ ַ
ביטערע .זי האָט אין זיך געהאַט אַן
אײַנגעבוירענעם סקעפּטיציזם .זי האָט
געקאנט אויף איר פֿרומען שטייגער
ָ

מ
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1. …beys-din-shtub Le Tribunal de mon père/My Father’s Court 2. khasene… se sont mariés/got married 3. shidekh projet de mariage/match 4. … rovs du rabbin de Bilgoray/the Bilgoray rabbi’s 5. bas-sheve 6. emes c’est vrai/true 7. tsadik un saint homme/a
saintly man 8. misnaged opposant au hassidisme/opponent of hasidism 9. maisonnée/household 10. moyre… avait peur/was afraid
ַ 15. khosn fiancé/bridegroomא רײַכן מאַן 11. gendre/son-in-law 12. aponem apparemment/apparently 13. prédestiné/fated 14. gvir
ָ 17. tnoyim contrat (et repas) de fiançailles/engagement contract (and meal) 18. mishpokhe famille/family 19. bushes
קאנען=קענען 16.
honte/shame 20. kharpes déshonneur/disgrace 21. bokher jeune homme/young man 22. mekhutn beau-père ici un homme mûr/father 25. khosn-bokherim jeunes gens à marier/marriageable young menאין גאַנצן in-law here a mature man 23. reb shmuel 24. bikhlal
26. boutiques/shops 27. toyre Torah 28. mitsves commandements/commandments 29. yeytser-hore mauvais penchants/evil impulse
30. sheydim diables/devils 31. rukhes esprits du mal/evil spirits 32. diablotins/little demons 33. ahurie/bewildered 34. quoique/although
ָ 35. gan-eydn paradis/paradise 36. khane
כאטש syn.

]סוף פֿון זײַט [4
און דרײַסיק צדיקים ...55אין זייער
37
56
רײַנזאגן אין
ָ
זאכן ,אַ
מאכן צו נישט ַ
ַ
זכות לעבן מיר אַלע.
38
57
מײַן
ֿון
פ
בער
א
ָ
.
ריפּ
זיבעטער
דער
האבן ביידע
ָ
ט אַזוי בערך
באבע טעמערלס ליפּן האָט געטריפֿט
ָ
מחותּנתטעס 58זיך
39
מיט האָניק און טײַטש–חומש  .די באָבע
דורכגעשמועסט .דערנאָך איז די
חנה איז געווען אַ שטיקל מרה–
באבע טעמערל צוריקגעפֿאָרן מיטן חתן
ָ
שחורהניצע .40אָבער די באָבע טעמערל
ַא גליקלעכע ,אַ שײַנענדיקע ,פֿול מיט
איז געווען פֿול מיט עפּעס אַ הימלישער לויב וואָס איר זון איז אַרײַנגעפֿאַלן אין
פֿרייד .די באָבע חנה האָט געזען אין
גוטע הענט .דער זיידע ר' שמואל האָט
ַאלץ חסרונות ,41אָבער די באָבע
געשוויגן .דער בילגאָרייער זיידע ,ר'
טעמערל האָט נײַערט 42געזען אין אַלץ יעק ֿב מרדכי ,59האָט זיך אומגעקערט צו
ָ
גאטס וו9נדער .מײַן באָבע חנה האָט שוין זײַנע ספֿרים .60די באָבע חנה איז
מײַן
ס
ווא
ָ
ֿון
פ
וויסן
לט
געווא
ָ
צײַטנס
ַ
בא
געווארן נאָך אַ ביסל אומעטיקער ווי זי
ָ
פֿאָטער וועט האָבן זײַן אויסהאַלטעניש 43איז געווען .זי האָט נעבעך
נאך די אַכט יאָר קעסטָ 44
ָ
וואס מען האָט פֿאָרויסגעזען ,אַז איר ייִנגסטע טאָכטער
61
בע
בא
ָ
מײַן
ר
ֿא
ַ
פ
בער
א
ָ
גט,
ָ
צוגעזא
אים
פּמאטערן ַא לעבן...
וועט זיך אָ ַ

]סוף פֿון זײַט [1

ָא

טעמערל איז דאָס געווען אַ געלעכטער.
וואס הייסט פֿון וואַנען מען וועט לעבן?
ָ
דער אַלמעכטיקער שפּײַזט פֿון דעם
וויזלטיר 45ביז דער מילב .46האָט נישט
גאט געוואָרפֿן מן 47צו די ייִדן אין דער
ָ
48
זאג
מדבר ? די באָבע חנה האָט אַ ָ
געטאן:
ָ
מאל ,ניט הײַנט.
דאס איז געווען אַ ָ
— ָ
49
באשעפֿער —
ַ
— ס'איז דער אייגענער
האט געענטפֿערט די באָבע טעמערל.
ָ
— היינטיקע מענטשן זענען נישט ווערט
האט די באָבע חנה
ַאזוינע נסיםָ — 50
געטענהט.51
— ַאז מען וויל ,קאָן מען הײַנט אויך זײַן
האט די באָבע טעמערל
גוט און פֿרום — ָ
52
פּפּלאטשן .
ַ
זיך נישט געלאָזט אַ ָ
רא
— איין פֿליג מאַכט נישט קאַ' 53זומער —
איז די באָבע חנה געבליבן בײַם
איריקן.54
— די גאַנצע וועלט שטייט אויף זעקס

37. démolir, mettre en pièces/
demolish 38. blesser par ses paroles/
wound deeply with her words
39. …khumesh Pentateuque en yiddish à l’usage des femmes, ici paroles
pieuses/women’s bible in Yiddish, here
pious
words
40. …moreshkhoyrenitse un peu dépressive/
rather melancholy 41. khisroynes défauts/defect
42. plutôt/rather
43. moyens de subsistance/means of
support 44. entretien offert par les parents de la mariée/upkeep offered by
the bride’s parents 45. bison 46. mite
47. man manne/manna 48. midber
דער זעלבער ,דער זעלביקער désert 49.
50. nisim miracles 51. affirmait/
argued 52. démolir/didn’t give in
 54. tenu ferme/held her groundקיין 53.
55. tsadikim
justes/righteous
men 56. …zkhus par leurs mérites/
through their merits 57. beerekh plus
ou
moins/more
or
less
)58. makhetenestes les deux (futures
belles-mères/the two (future) mothersin-law 59. reb yankev mordkhe
60. sforim livres saints/holy books
61. souffrir/suffer.

ָארגַאניזַאציעס ווָאס הָאבן
געזַאמלט 18די לעצטע ֿפראַנקן,
מַארקן ,פּעסעטַאס ,און ַאזוי ווײַטער.
אין ַאמעריקע הָאבן זיך געעֿפנט די
ווינטערדיקע ָאלימפּישע–שפּילן
19
 .2002די שפּילן זײַנען ניצלעך
כּדי 20די וועלט זָאל זיך אויסלערנען
ַא ביסל געָאגרַאֿפיע .איצט ווייס מען
ַאז ַא שטָאט ווָאס הייסט סָאלט–לייק–
סיטי איז די הויפּטשטָאטֿ 21פון ַא
שטַאט 22ווָאס הייסט יוטַאַ ,אז עס
וווינען דָארטן ַא סך 23מָארמָאנען ,און
ַאז די ַארומיקע 24בערג זײַנען הויך
און בַאדעקט מיט שניי.
ײַ אונדז אין ֿפרַאנקרײַך זײַנען
לעצטנס 25געווען ַא סך
שטרײַקןֿ .26פַאר זיך ַאליין איז דָאס
נישט קיין נײַעס .מיר זײַנען
צוגעוווינטַ 27אז ַארבעטער זָאלן
שטרײַקן .די פָּאסט ,צום בײַשפּיל,
שטרײַקט זייער ָאֿפט .די
טרַאנספָּארט–מיטלען אויך .אויב
ס'איז נישט די בַאן איז עס די
אונטערבַאן .אויב נישט די
אונטערבַאן זענען עס די אויטָאבוסן.
מיט די שטרײַקן זײַנען דָא
דעמָאנסטרַאציעס :-מע מַארשירט
דורך די גַאסן און מע שרײַט
לָאזונגען .28דָאס מָאל ָאבער זײַנען
ַארויס אויף דער גַאס גָאר ַאנדערע
קַאטעגָאריעס מענטשן :-לערערס,
דָאקטוירים ,קרַאנקן–שוועסטער,29
ַאקושערקעס ,30אויך די פָּאליציי און
די זשַאנדַארמען ,צוויי קַאטעגָאריעס
ווָאס געוויינטלעך הָאבן זיי נישט
קיין רעכט צו שטרײַקןַ .אלע זענען
אומצוֿפרידן מיט זייער געהַאלט,31
זייערע ַארבעט–שעהען 32און דער
עיקר 33די בַאדינגונגעןֿ 34פון זייער
ַארבעט .און מען הערט שוין
קלַאנגעןַ 35אז די ַארמיי איז
אומצוֿפרידן און גרייט זיך צו
פּרָאטעסטירן .נו ,ווער ווייסט ווי
ווײַט וועט דָאס גיין?-

ב

די
כמאלנע–
ַ
ָ
קרא
גאס אין וואַרשע
ַ
אין 1934

18. collecté/collected 19. utile/useful
20. kedey afin que/so that 21. capitale/
capital 22. état/state ; ne pas confon=ville/שטָאט dre avec/do not confuse with
city 23. …sakh beaucoup de/lots of
24. environnants/surrounding 25. récemment/lately 26. grèves/strikes
27. habitués/accustomed 28. slogans
29. infirmières/nurses 30. sages-femmes/midwives 31. salaire/salary
32. heures de travail/working hours
33. …iker surtout/mainly 34. conditions 35. rumeurs/rumors.

5

דער קליינער

א נײַע
ַ
רא“
ֿא ַ
„מעטאפ ָ
ַ

יארקער
אן אויסקלײַב פֿון אַרטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ
צײַטונג פֿאָרווערטס פֿון פֿעברואַר 2002

א

ין סעפּטעמבער  1997איז
ַארויס דער ערשטער נומער פֿון
דער דײַטשישער ליטעראַרישער
רא ,וואָס דרוקט
מעטאפֿאָ ַ
ַ
צײַטשריפֿט
קטארן
איבערזעצונגען — די רעדאַ ָ
רופֿן עס „איבערטראָגונגען“ — פֿון
ַאנדערע שפּראַכן .איינער פֿון די
קטארן איז יאָסט בלום,
צוויי רעדאַ ָ
קאנט ווי אַ
וואס איז אויך באַ ַ
ָ
לאנטירטער איבערזעצער פֿון
טא ַ
ַ
ִיידיש .דערפֿאַר טאַקע פֿאַרנעמט
באזונדער אָרט אין דער
ִיידיש אַ ַ
אויסגאבע  :אין יעדן נומער איז
ַ
1
פֿאַ ַ
ראן אַן אָפּטייל פֿאַר ייִדישער
ליטעראטור .סוף  2001איז אַרויס די
ַ
רא,
מעטאפֿאָ ַ
ַ
זיבעטע העפֿט פֿון דער
דאס מאָל געווידמעט דער גריכישער
ָ
פּאעזיע און פּראָזע .דער ייִדישער
ָ
ָאפּטייל איז אין דעם נומער
ָאפּגעגעבן געוואָרן דער
ישׂראלדיקער 2דיכטערין רבֿקה
סמאן בן–חיים .3זי איז דער
בא ַ
ַ
צווייטער מיטגליד פֿון דער

נײַע ייִדישע זינגלידער

מ

6

ראם וועגן אַן
רא ַ
יטן גאַנצן טאַ ַ
אויפֿלעב אין ייִדישער מוזיק
במשך 1די לעצטע צוואַנציק יאָר ,דאַרף
מען באַמערקן ,אַז זייער ווייניק פֿון די
לאנטן שאַפֿן אַליין ייִדישע
נײַע טאַ ַ
זינגלידער .מע קען אויסרעכענען אויף
די פֿינגער פֿון איין האַנט די הײַנטיקע
לידער–שרײַבער ,צווישן זיי — מיישקע
טעסמאן ,שמשון
ַ
ַאלפּערט ,ביילע גאָ
קעמעלמאכער .לאָמיר דערמאָנען נאָך
ַ
2
זיטארן — חווה
מפּא ָ
צוויי קאָ ָ
ַאלבערשטיין און דזשאַש וואַלעצקי —
און זייערע נײַע רעקאָרדירונגען.
חווה אַלבערשטיין פֿון ישׂראל איז
קאנט איבער דער וועלט ווי אַ
בא ַ
ַ
זינגערין פֿון ייִדישע און העברעיִשע
לידער .אין  1998האָט זי געמאַכט אַ
שטארקן רושם 3אויף דער ייִדישער
ַ
מוזיקוועלט מיט איר רעקאָרדירונג
יארקער
„דער ברונעם“ מיט דער ניו– ָ
קאפּעליע „די קלעזמאַטיקס“ .צו פֿופֿצן
ַ
לידערטעקסטן פֿון ייִדישע פּאָעטן ווי
איציק מאַנגער ,ה .לייוויק ,אַ .אַלמי,
און אַנדערע ,האָט זי געשאַפֿן
פּרעכטיקע מעלאָדיעס .די קריטיק האָט
זייער געהאַלטן פֿון איר אַרבעט און
מפּאקטל איז געוואָרן אַ
דאס קאָ ַ
ָ
„בעסטסעלער“.
ין  2001האָט חווה אַלבערשטיין
רויסגעלאזט נאָך אַ
ָ
ַא
רעקארדירונג מיט נײַע ייִדישע און
ָ
העברעישע לידער ,און אַפֿילו איין ליד
ִ
מפּאקטל
אויף ענגליש .דאָס קאָ ַ
„ “Foreign Letterאיז שטילער ווי
„דער ברונעם“ ,און די אינסטרומענטן
זענען אַקוסטיש און פֿאָלקיש .די פֿינף
לידער אויף ייִדיש זענען געשאַפֿן אויף
די טעקסטן פֿון די פּאָעטן זיאַמע
טעלעסין ,מיכל ווירט ,זישע לאַנדוי,

א

דאווסקי און משה–4לייב
לא ָ
קאדיע מאָ ָ
ַ
האלפּערן.
ַ
זשאש וואַלעצקי איז שוין אַ
ַ
קאנטע פּערזענלעכקייט אין
בא ַ
ַ
מאכער,
דער ייִדישוועלט ווי אַ פֿילם– ַ
זינגער און מוזיקער .צווישן זײַנע
מוזיקאלישע אויפֿטוען ,האָט וואַלעצקי
ַ
געשאפֿן אָריגינעלע לידער פֿאַר דער
ַ
ניזאציע „יוגנטרוף“.
רגא ַ
ָא ַ
אין יאָר  2001איז אַרויסגעקומען אַ
מפּאקטל „אַריבער די שאָטנס“ ,מיט
קא ַ
ָ
נײַע ייִדישע לידער ,ווערטער און מוזיק
פֿון דזשאַש וואַלעצקי .ער באַגלייט זיך
5
ַאליין בײַ דער פּיאַנע ; דבֿורה
שטראוס שפּילט אויפֿן פֿידל און דזשעף
ַ
נדאלין .די
רשאווער אויף דער מאַ ָ
ווא ַ
ַ
רעקארדירונג איז אַ וויכטיקע ,און די
ָ
לידער געדענקען זיך לאַנג נאָך דעם,
וואס מע האָט זיי געהערט .מע קען
ָ
מפּאקטל „אַריבער די
קויפֿן דאָס קאָ ַ
שאטנס“ אין דער „אַרבעטער–רינג
ָ
יארק ,אָדער
ביכערקראם“ אין ניו– ָ
ָ
אויפֿן וועבזײַטל — www.crossing the

ד

shadows.com
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1. bemeshekh
pendant/during
2. khava
3. royshem
impression
4. moyshe
5. dvoyre

ליטערארישער גרופּע „יונג–ישׂראל“,
ַ
וואס ווערט פֿאָרגעשטעלט אין דער
ָ
רא — אין דעם סאַמע
מעטאפֿאָ ַ
ַ
ערשטן 4נומער האָט יאָסט בלום
באקענט זײַנע לייענערס מיט דער
ַ
פּאעטישער פּראָזע פֿון צבֿי אײַזנמאַן.
ָ
1. section 2. yisroeldiker
…israélienne/Israeli 3. rivke
ben-khayim 4. le tout premier/
the very first.

פּאפּולערסטע רובריקן פֿון פֿאָרווערטס הייסט „פּערל פֿון
ָ
איינע פֿון די
בארימטע
האבן געשריבן זינט  1970די ַ
דאס ָ
ליטעראטור“ָ .
ַ
דער ייִדישער
1
מלאטעק .זינט דעם טויט
ָ
ֿארשערס יוסף און חנה
לקלאר–פ ָ
ָ
ֿא
מוזיק– און פ ָ
מלאטעק ווײַטער די
ָ
יאר  2000שרײַבט חנה
מלאטעק אין ָ
ָ
פֿון יוסף
באוווּסטן
ֿראגמענט וועגן דעם ַ
א קליינעם פ ַ
דא ַ
ארטיקלען .מיר ברענגען ָ
ַ
2
עדעלשטאט.
ַ
פּאעט“ דוד
לעטארישן ָ
ַ
„פּרא
ָ

אט
די לעגענדע דוד עדעלשט ַ
ָא גוטע פֿרײַנד ,ווען איך וועל שטאַרבן,
טראגט צו מײַן קבֿר 3אונדזער פֿאָן— 4
ָ
די פֿרײַע פֿאָן מיט רויטע פֿאַרבן,
בַאשפּריצט מיט בלוט ֿפון ַארבעטסמַאן!-
דאס איז די
ָ
ערשטע
סטראפֿע פֿון
ָ
איינעם פֿון די
בארימטסטע
ַ
לידער פֿון דוד
עדעלשטאט —
ַ
5
„מײַן צוואה “,
וואס איז
ָ
6
אויסגעקריצט אויף זײַן מצבֿה אויף
דעם אַרבעטער–רינג בית–עולם 7אין
דא .8אַ סך שרײַבער
רא ָ
לא ַ
דענווער ,קאָ ָ
האבן געשריבן אָדער ציטירט דאָס ליד,
ָ
9
וואס האָט געהאַט אַ גרויסע השפּעה
ָ
אויף טויזנטער ייִדישע אַרבעטער און
פֿאָלקסמענטשן אין אייראָפּע און
ַאמעריקע .דער דיכטער ה .לייוויק האָט
געשריבן„ :איך קאָן ביז הײַנט נישט
פֿאַרגעסן דעם אײַנדרוק וואָס עס האָט
געמאכט אויף מיר — בשעת 10מײַנע
ַ
11
יארן אין דער צײַט פֿון דער
תּפֿיסה – ָ
ערשטער רעוואָלוציע אין צאַרישן
דאס געזאַנג פֿון
רוסלאנד — ָ
ַ
עדעלשטאטס צוואה–ליד […] “.און
ַ
נאכט אין
לייוויק דערציילט וועגן אַ ַ
 1909אין מינסקער טורמע 12ווען מען
רעסטאנט צו דער
ַ
האט געפֿירט אַן אַ
ָ
13
תּליה „ :ווען אין אָט דער נאַכט האָט
דאס אָן
זיך דערטראָגן צו מײַן קאַמערָ 14
15
שיעור מאָל שוין דערהערטע
ַא ִ
16
עדעלשטאט–ליד ,האָט עס אָפּגעהילכט
ַ
17
אין מיר ווי אַן אַנטפּלעקונג […] “.
עדעלשטאט איז אַלט געווען בלויז 26
ַ
18
יאר ווען ער איז געשטאָרבן ,אַ קרבן
ָ
פֿון דער דעמאָלטיקער אַרבעטערקרענק
טובערקולאז.
ָ
—
19
ער איז געבוירן געוואָרן אין קאַלוגע

אין  1866און געשטאָרבן אין .1892
אין די פֿריִע יונגע יאָרן האָט ער
געשריבן און פּובליקירט רוסישע
לידער .אין  1880איז ער געווען אַן
גראם אין קיִעוו,
עדות 20פֿון דעם פּאָ ָ
וואס האָט אים אין גאַנצן
ָ
21
שלאסן
דערשיטערט  ,און ער האָט באַ ָ
צו עמיגרירן קיין אַמעריקע .ער האָט
געלעבט און געאַרבעט אין סינסינאַטי,
הײַא ,בײַ מאַכן קנעפּלעכלעך .22ער
ָא ָ
איז נאָך א מאָל געוואָרן
אויפֿגעטרייסלט 23פֿון דער
טראגעדיע אין
„היימארקעטַ –“24
ַ
גא ,און האָט אָנגעהויבן שרײַבן
שיקא ָ
ַ
רוסישע און דערנאָך ייִדישע לידער פֿון
מעטעאר
ָ
קאמף און פּראָטעסט .ווי אַ
ַ
האט ער זיך באַוויזן ,ווען זײַנע לידער
ָ
„אין קאַמף“ ,און „מײַן צוואה“ האָבן
זיך גענומען דרוקן […] .מען האָט
צוגעפּאסט רוסישע מעלאָדיעס צו זײַנע
ַ
ווערטער ,און זיי זײַנען גיך געוואָרן
ָ
דאס אייגנטום 25פֿון פֿאָלק[…] .
און ווען איך הער די שווערדן 26קלינגען
אין לעצטן קַאמף ֿפון בלוט און שמַארץ,27
צום פֿאָלק וועל איך פֿון קבֿר זינגען
און וועל באַגײַסטערן 28זײַן האַרץ.

פֿאָרווערטס 1 -טן פֿעברואַר 2002
1. yoysef, khane 2. dovid 3. keyver tombe/grave 4. drapeau/flag 5. tsavoe testament/last will 6. MATsEYVE pierre
tombale/tombstone 7. beys-oylem cimetière/cemetery
נא ָ
סא ַ
טובערקולאז– ַ
ָ
עדעלשטאט איז געשטאָרבן אין דענווער אין אַ
ַ
טאריע 8.
9. hashpoe influence 10. beshas pendant/during 11. tfise
prison 12. prison 13. tlie potence/gallows 14. cellule/cell
15. …shier… déjà entendu d’innombrables fois/already
heard so many times 16. a résonné/echoed 17. révélaשטאט אין גרויס רוסלאַנד tion 18. korbn victime/victim 19.
ָ
ַא
 20. eydes témoin/witnessוו 9עס האָבן געוווינט ווייניק ייִדן
21. choqué/shocked 22. boutonnières/buttonholes
23. bouleversé/deeply affected 24. un groupe d’anarchistes accusés sans preuve d’avoir lancé une bombe à
Haymarket Square (Chicago) et dont quatre ont été exé)cutés/a group of anarchists convicted (with no evidence
of throwing a bomb in Haymarket Square, Chicago; four
were executed. 25. propriété/property 26. glaives/swords
27. douleur/pain 28. inspirer/inspire.

פּעישן
אויפֿן אייראָ ִ
גליטשיקן אײַז

ס

1

'איז ,אַ פּנים ,2ניט געווען קיין
ַאנדער לאַנד ,וו 9די פֿיגורישע
זאל זײַן אַזוי אַנטוויקלט —
גליטשונגָ 3
און באַליבט — ווי אין סאָוועטן–
פֿאַ ַ
רבאנד .4פֿיגוריסטן פֿון דעם
רבאנד
געוועזענעם סאָוועטן–פֿאַ ַ
באווײַזן זיך הײַנט אונטער
ַ
6
5
פֿאַרשידענע פֿענער  .בעת דעם
8
7
פּעישן פֿאַרמעסט
איירא ִ
ָ
ַאנומלטיקן
האבן זיי פֿאָרגעשטעלט ניט בלויז די
ָ
נאך– ָ
ָ
סאוועטישע מדינות ,9נאָר אויך
ַאזעלכע לענדער ווי ישׂראל,
פֿראַנקרײַך ,ענגלאַנד ,עסטרײַך און
ֿפינלַאנדָ .אבער רוסלַאנד איז דערווײַל סײַ
ווי 10געבליבן די שטַארקסטע קָאמַאנדע.11
טשעווא און איליאַ
ַ
לא ַ
בא
אירינא ָ
ַ
ַאווערבוך זײַנען אין דעם סעזאָן די
בעסטע רוסלענדישע אײַזטענצערס.
ָאבער אַווערבוך האָט ער ֿב 12דעם
13
סעזאן דערקלערט אַז ער קלײַבט זיך
ָ
ַאוועקגיין פֿון ספּאָרט און זיך
קטיאר אין דעם
ָ
באטייליקן ווי אַן אַ
ַ
נײַעם רוסיש–ישׂראלדיקן טעלעוויזיע–
פֿילם שווערער זאַמד.
דער דאָזיקער פֿילם,
פֿון  16עפּיזאָדן ,איז
מאן
באזירט אויפֿן ראָ ַ
ַ
טאלי
נא ָ
פֿון אַ ַ
קאוו ,14וואָס האָט
ריבא ָ
ַ
סוף 1970ער יאָרן
איבערגעריסן דאָס
פֿאַרשווײַגן 15דעם
חורבן 16אין דער
סאוועטישער רוסישער ליטעראַטור.
ָ
מאן איז איבערגעזעצט
דער ראָ ַ
געווָארן אויף ַא סך שפּרַאכן ,אויך אויף
ייִדיש )ֿפַארעֿפנטלעכט 17אין סָאוועטיש
היימלַאנד אין  ,1979נומ'  5 ,4און .(6

פֿאָרווערטס 1 -טן פֿעברואַר 2002
1. glissant/slippery 2. A PONEM ici
probablement/here probably
3. patinage artistique/figure skating
4. Union soviétique/Soviet Union
 6. BEYSפֿאָן 5. drapeaux/flags ; sing.
pendant/during 7. récent 8. compétition 9. MEDINES pays/countries
10. de toute façon/anyway
11. équipe/team 12. EREV avant/
 14. Anatoliער גרייט זיך before 13.
Rybakov Sable pesant (éditions
Pygmalion, Paris, 1980)/Heavy
)Sand (Viking Press, N.Y. 1981
15. brisé le silence autour du/broke
the silence around 16. khurbn
Shoah 17. publié/published

7

זאצן .אַפֿילו אַ
]סוף פֿון זײַט  [1פּשוטעַ 16
האט מען אויסגעטראַכט און
מעשׂהלעָ 17
פֿאַרשריבן אין זייערע העפֿטן.
י לערערס האָבן געדאַרפֿט אַרויסווײַזן
נטאזיע ,צוטראַכטנדיק אַליין געניטונגען
פֿאַ ַ
און שפּראַכשפּילן .פֿון דער צווייטער זײַט
18
ראנענע
האבן זיי באַלד אַנטדעקט די שוין פֿאַ ַ
ָ
טעריאלן  :דער עיקרַ 19א סעריע שול–
ַ
לערן– ַ
מא
ביכלעך פֿון מעקסיקע .אַן אַנדער ביכל וואָס
דא אין
קומט צו ניץ איז אַרויס דווקאָ 20
פֿראַנקרײַך ,אָנגעשריבן דורך אַניק פּרים–
ַ
מארגוליס .21ס'איז געווען אי אינטערעסאַנט אי
שווער צו פֿאַרקניפּן 22די פֿאַרשיידענע לערן–
רשטאנען אַז דער
ַ
שיטות .23מע האָט גיך פֿאַ
ִיידיש–לימוד 24מיט פֿראַנצייזיש–רעדנדיקע
קינדער ברענגט מיט זיך באַזונדערע
שוועריקייטן .אַ בײַשפּיל  :די קינדער קומט אָן
שווער צו הערן און פֿאַרשטיין דעם
אונטערשייד צווישן געוויסע קלאַנגען ווי „כ“
און „ר“ אָדער „ה“ און „א“ .זיי מאַכן אויך
ָאפֿט אַ פֿעלער מיטן צוגעבן בײַם סוף וואָרט
26
ַאן „עין“ ,25וואָס זיי הערן ווי אַן אָפּהילך
נאנט .אַזעלכע פּראָבלעמען
נסא ַ
קא ָ
נאך אַ ָ
ָ
באווײַזן ווי וויכטיק עס איז צו אַנטוויקלען
ַ
צוגעפּאסטע 27לערן–שיטות ,וואָס אַלע לערערס
ַ
28
אויסגעהאלטענערהייט .29אַ ַ
זא
ַ
זאלן אָנווענדן
ָ
רדינאציע איז אָבער נישט פּשוט  :די
ַ
קאָא
ָ
30
דאזיקע קינדערשול איז אַ פֿרײַוויליקער
ָ
איניציאטיוו פֿון יונגע מענטשן וואָס פֿאַרנעמען
ַ
טארישן אופֿן .דאָס
מא ָ
זיך מיט איר אויף אַן אַ ַ
באטײַט אַז צײַט און כּוחות 31זענען באַשיידן.32
ַ

ד

8

]סוף פֿון זײַט [3

יאר .אין  1944איז ישׂראל–יהושע פּלוצעם
ָ
געשטארבן .דאָס איז געווען פֿאַר יצחקן אַ
ָ
גרויסער קלאַפּ .באַשעוויסעס צווייטער
מאן ,די פֿאַמיליע מושקאַט ,איז געווידמעט
רא ַ
ָ
זײַן ברודערס אָנדענק און ווײַזט קלאָר אַרויס
זײַן השפּעה.
39
ַאשעוויסעס אַלע ווערק זענען קודם–כּל
ַארויס אין ייִדיש אינעם פֿאָרווערטס ָאדער אין
ַאנדערע ייִדישע פּובליקאַציעס ,און דערנאָך
זענען זיי איבערגעזעצט געוואָרן אויף ענגליש

ב

ה

ײַנט ,אין מיטן צווייטן יאָר פֿון דער
טראכטן די ייִדיש–לעקציעס
אויך די קינדער באַ ַ
קינדערשול ,ווײַזן די קינדער אַרויס
ווי אַ פֿאַרווײַלונג .ס'איז זיי שווער דאָס
זא געזונטן אַפּעטיט צו ייִדיש ,אַז מע
ַא ַ
ָאנצונעמען ווי אַן אמתדיקע 33שול.
פֿאַרמעסט זיך מיט גאָר שווערע פֿראַגעס ווי
צו דעם אַלעמען 34איז אונדז געווען וויכטיק
ניוגאציע און מין 45פֿון ווערטער .זאָגן און
ָאפּצוהיטן די אומאָפּהענגיקייט 35פֿונעם
ַ
ָ
קא
מאל
שרײַבן אייגענע זאַצן ווערט וואָס אַ ָ
פּראיעקט .מען אַרבעט נישט פֿאַר קיין שום
ָ
46
אינסטיטוציע .אַזוי ווי מען האָט געלערנט בײַ גרינגער און זייער חשק און איבערגעגע–
טיוואציע אויף
ַ
די משפּחות אין שטוב ,איז די שטימונג כּסדר 36בנקייט 47זענען די בעסטע מאָ
געווען ַא היימישע .עס האָט זיך גיך געשאַפֿן אַ דער צוקונפֿט !
ציונג צווישן די קינדער און אויך
הארציקע באַ ִ
ַ
)16. POS h ETE simples/simple (plural
מאמעס .און די טיפֿע
צווישן אַלע טאַטע– ַ
17. MAYSELE petite histoire/little story
18. déjà existant/already in existence
ליבשאפֿט צו ייִדיש וואָס פֿאַרקניפּט די
ַ
19. DER IKER surtout/especially 20. DAFKE
דערוואקסענע )ס'רובֿ לערנען זיך אַליין(,
ַ
הוליעט justement/precisely, indeed 21.
37
ָ
ווערט אַ בשותּפֿותדיקע דערפֿאַרונג וואָס זיי  22. relier,קינדערלעך ,מעדעם–
ביבליאטעק1999 ,
טיילן מיט זייערע קינדער.
joindre/connect 23. … S h ITES méthodes
d’enseignement/teaching
methods
ַאזונדערע הויכפּונקטן זענען געווען די
24. … LIMED apprentissage du yiddish/
וואס מ'האָט געפּראַוועט צו
מסיבהלעךָ 38
ע /the letterע teaching Yiddish 25. la lettre
39
פֿאַרשיידענע יום–טובֿים  .נישט נאָר אין נאַשן
26. écho 27. adapté/appropriate 28. appliאיז דאָרטן געגאַנגען ! די קינדער האָבן זיך
quer/apply 29. régulièrement/consistently
רמאסטן 40מיט שפּראַכשפּילן .פֿאַרשטייט
פֿאַ ָ
30. bénévole/voluntary 31. KOYKhES courage/strength
זיך ,אַז צום סוף זענען אַלע געווען געווינערס ! 32. modeste/modest
33. emesdike vrai/réel 34. à part cela/in
די לעצטע מסיבה פֿון דעם סאָרט איז
addition 35. indépendance/independence
פֿאָרגעקומען הײַיאָר חנוכּה .איינער פֿון די
36. KESEYDER
toujours/always
שענסטע מאָמענטן איז געווען דאָס אָנצינדן
37. BES h UTFESDIKE en commun/joint,
ַאלע אַכט ליכטלעך אין חנוכּה–לעמפּלעך וואָס
common 38. MESIBELEKh petites fêtes/parties
39. YOM TOYVIM fêtes/holidays 40. rivaliדי קינדער האָבן אַליין געמאַכט פֿון ליים 41און
saient/competed 41. argile/clay 42. pâte à
ַ
פּלאסטעלין 42און אָפּגעפֿאַרבט .מיט די טאַטע–
modeler/modeling clay 43. MOOYZ TsUR 43
מאמעס צוזאַמען האָט מען געזונגען מעוז צור .
ַ
chant de Hanouca/Hanukka song
44
ט
הא
ָ
נגלעך,
יי
ִ
עלטערע
די
ֿון
פ
איינער
,
שׂימחה
מאל 44. SIMKhE 45. genre/gender 46.
וואס אַ ָ
ָ
מיטן טאַטן פֿאָרגעזונגען אַ חנוכּה–ליד אויף
 de plus en plus facile/easier andגרינגער
easier 47. dévouement/devotion.
ִיידיש.

ב

און פֿון ענגליש אויף אַ סך אַנדערע שפּראַכן.
געוואלדיקן דערפֿאָלג און
ַ
זיי האָבן געהאַט אַ
אין  1978האָט באַשעוויס באַקומען די נאָבעל–
פּרעמיע פֿאַר ליטעראַטור .צווישן זײַנע סאַמע
מאנען
וויכטיקסטע ווערק געפֿינען זיך די ראָ ַ
מאכער פֿון לובלין ) (1960און דער
דער קונצן– ַ
קנעכט ) (1960-61און די דערציילונגען 'גימפּל
תּם' ,(1945) '40דער שפּיגל' ) (1956און 'יענטל
דער ישיבֿה–בחור .(1963) '41אין  ,1991ווען
42
געווארן ,איז באַשעוויס געווען
ָ
ער איז ניפֿטר
קאנטסטער ייִדישער שרײַבער
דער סאַמע באַ ַ
אויף דער וועלט .באַשעוויסעס פֿילצאָליקע
שאפֿונגען שפּיגלען אָפּ די סתּירות פֿון זײַן
ַ
43
שפּאנונג
ַ
פּערזענלעכקייט .די כּסדרדיקע
צווישן מאָדערניזם און טראַדיציע ,צווישן
נאליזם ,צווישן
ציא ַ
מיסטיציזם און ראַ ָ
45
ַאפּיקורסות 44און טיפֿן גלויבן ,דרינגט דורך
באשעוויסעס אַלע ווערק אויף זייער אַ
ַ
באזונדערן און אייגנאַרטיקן אופֿן.
ַ
39. koydem-kol d’abord/first of all 40. tam
41. yeshive-bokher 42. nifter… est mort/
died
43. keseyderdike
constant
44. apikorses hérésie, incroyance/heresy, disbelief 45. imprègne/pervades.

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דער געזעלשַאֿפט ֿפַארן
ייִדיש–לימוד און ֿפון דער מעדעם–ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
בערטראן ,זשיל ,יצחק,
ַ
אניק,
ַ
ליא ,עוולין,
טא ַ
נא ַ
מריםַ ,
רובי ,שרון.
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