
1

רעד ןֿופ עיַצאקילבוּפַ א

ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג

רעד ןֿופ ןוא דומיל–שיִדיי

קעָטאילביב–םעדעמ

יוני 2003/סיוון ּתשס"ג )40( 5 , נומער8 רָיא

Publié par l’Association
pour l’Étude et la
Diffusion de la Culture
Yiddish et la Bibliothèque
Medem avec le concours
de la Délégation Générale
à la Langue Française
et la Forward Association לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

0000000000000000000000000

ריזַל אין ּפאַגאַשא

1. hey binyomin 2. magnifique/excellent 3. yisroeldikn israélien/Israeli 4. Yale 5. Binyomin Harshav 6. emeser vrai/real 7. pendant
qu'il était encore/while he was still 8. pleytim-… camp de réfugiés/refugee camp 9. Poussières/Dust Munich, 1948 10. Juste par curiosité/
Just out of curiosity, Rowen, 1994 11. meyvn expert 12. oylem public 13. mekhaber auteur/author 14. dans le cadre/as part of
15. Union soviétique/Soviet Union 16. breyshes début/beginnings 17. shaykhesn rapports/relationships.

לערָל“ איז דער מאַגאַנטער שאַקאַ„דער בא

 פֿון דעם3רימטע איילבילדערַר באָפֿון די גא

דישן שטעטל. מען דערקענט זַײנעִיי

לירן אוןָ קא4לעבעדיקע און נישט היגע

 און ציגן, קליינע5טיוון : קיָליבטע מאַבא

לן פֿון דיָהַײזעלעך, די גילדענע קוּפא

,8זמרים–, ּכלי7דישע חתונותִ, יי6צערקוועס

, בילדער9עגלות–דן, בעלִבעטלערס, פֿרומע יי

נונגען פֿוןָ, דערמא10 חלוםַרויס פֿון אַווי א

רן אין וויטעבסק. מען זעטָיא–זַײנע קינדער

רליבטעַנטישע בילדער פֿון פֿאַמאָאויך די רא

 אין דער לופֿטן, וו121ס שוועבןָ ווא11רלעךָּפא

לן מיט זַײן יונגער פֿרויַגאַמע דערקענט שא

ט איןַט חתונה געהאָ (מיט וועמען ער האַבעלא

נד פֿוןַך זַײן צוריקקומען אין רוסלא1915ָ, נא

 פֿון13לע שילדערונגעןַריז), סענטימענטאַּפא

דערָ א14ּפויערַריז, מענטשן מיט די קעּפ קאַּפא

סטישע פֿיגורןַנטאַ, פֿא15מיט צוויי ּפנימער

.16לב חיהַלב מענטש, האַהא

נט זַײנען דיַקאַס איז ווייניקער באָס וואָדא

פֿיעס,ַגראָשן, ליטאַ גוא—קלענערע ווערק 

לָ צו מא—זשן ַלאָסטעלן און קאַרעלן, ּפאַקוואַא

 פֿון די ביבלישע סצענעס,—נצע ציקלען ַגא

ציעס צו דיַבילדער פֿון צירק און אילוסטרא

סטַס ּפאָ טעמע וואַנטען, אָ פֿאַבלען פֿון לאַפֿא

צווישן בילדער און לידער
סטודענטן קענען די לידער–דישִסך יי

עטָדישן ּפאִפֿונעם הַײנטצַײטיקן יי

 סך קענען אויך דיַ. א1ה. בנימין

גיעָלאָנטאַענגלישע א–דישִ יי2ּפרעכטיקע

רויסגעגעבןַ אעזיעָדישע ּפאִנער ייַמעריקאַא

רָפֿעסאָרשער און ּפראָ פֿא3פֿונעם יׂשראלדיקן

4ריע אין יעילָטעא–טורַפֿון ליטערא

מען מיטַ (צוזא5אוניווערסיטעט, בנימין הרשבֿ

לע ווייסןַ הרשבֿ). נישט אַראַרבאַזַײן ווַײב בא

ז ה. בנימין און בנימין הרשבֿ זַײנעןַבער אָא

ס זַײןָאיינער און דער זעלביקער מענטש ווא

ווסקי. ערָמען איז בנימין הרושאָ נא6אמתער

רן אין ליטע אין 1929 אוןָאיז געבוירן געווא

זעצט אין יׂשראל. צוַט ער זיך באָאין 1948 הא

8גערַלא– ּפליטיםַ אין א7ך זַײענדיקָר, נא19ָ יא

 ביכלַרויסגעגעבן אַט ער אָנד, האַאין דַײטשלא

נד לידערַ. זַײן לעצטער בא9שטויבןלידער 

ן אויסקלַײב פֿוןַ איז א10וועסַקע אויף טשיקאַטא

פֿן.ַריש שאַנץ ליטעראַזַײן גא

, ער11מבֿין–טורַ ליטעראַהרשבֿ איז ניט בלויז א

פֿן פֿוןַליסט אויפֿן שאַ סּפעציאַאיז אויך א

–דישִ יי12ריזער עולםַל. דער ּפאַגאַרק שאַמא

ט דיַט לעצטנס געהאָבערס האָליבהא

געלעגנהייט צו געניסן אי פֿון זַײנע לידער

מענטירט דורך דעםָרגעלייענט און קאָ(פֿא

לסַגאַליז פֿון שאַנאַ) אי פֿון זַײן א13מחבר

ן וועגןָ פֿון דעם סעזא14מעןַבילדער. אין די רא

15נדַרבאַפֿא–טןַדישער קולטור אין ראִדער יי

ט ערָצענטער הא–דישִריזער ייַאינעם ּפא

ט אויף דער טעמעַ רעפֿעראַלטן אַגעהא

לס לעבן אוןַגאַסּפעקטן אין שאַדישע אִ„יי

 פֿון16לע אינעם בראשיתָפֿן און זַײן ראַשא

טָדישער קולטור“. ער האִיי–וועטישָדער סא

זיטיוון אוןָּפאַן אויסקלַײב דיאַגעוויזן א

לסַגאַ פֿון שא17כן די שַײכותןָאונטערגעשטרא

טיוון מיט זַײנעָקינסטלערישע מא

דישןִּפערזענלעכע איבערלעבונגען און מיטן יי

ר.ָלקלאָפֿא

 קען דער1לע“ַּפא–ַןריזער מוזיי „גראַ נַײער אויסשטעלונג אינעם ּפאַנק אַ דאַא
נטן“.ַקאַנטן און אומבאַקאַ דעם בא—ל ַגאַנטדעקן „שאַ א2עולם

1. Grand Palais «Chagall connu et inconnu»/«Chagall Known and Unknown» 2. oylem public 3. peintures à l’huile/oil paintings
4. irréels, venus d’ailleurs/from another world 5. vaches/cows ; sing. 6 קו. églises orthodoxes/Orthodox churches 7. kha'senes maria-
ges/weddings 8. klezmorim musiciens/musicians 9. balegoles cochers/wagon drivers 10. kholem rêve/dream 11. couples 12. volent,
planent/float 13. représentations/depictions 14. à l’envers/upside-down 15. pe'nemer visages/faces ; sing. .ponem 16 ּפנים khaye animal
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1. …-loshn דישִיי  2. mordkhe Litvine 3. les plus/the very 4. der iker surtout/mainly  5. dafke justement/actually 6. e'meser vrai/real
7. laïc/secular 8. tsad côté/side 9. rabonim-mishpokhe famille rabbinique/rabbinic family 10. par cœur/by heart 11. svive milieu
12. immergé/immersed 13. bouillonnant/seething 14. épanouissement/blossoming 15. artistique/artistic 16. est entré/entered
17. farmishpet condamné/sentenced 18. tfise prison 19. cellule d’isolement/solitary confinement 20. éminents/eminent 21. sof à la
fin de/at the end of 22. besha's pendant/during 23. milkhome guerre/war 24. galekh curé/priest 25. rejoint/joined 26. Les Fleurs du
mal/Flowers of Evil 27. pour la plupart/for the most part 28. préféré/favorite 29. Louise Labé (1524-1566) 30. Jacques Prévert (1900-
1977) 31. Raymond Queneau (1903-1976) 32. travail de recherche/piece of research 33. n’a pas pu/was unable to 34. akhu'ts outre/
aside from.

עזיע אויףָּפא–די וועלט
1לשון–מעַמא

רדכי ליטווין איז געווען איינע פֿון די

נטעַ אינטערעסא3מעַסא

לעבן–דישן קולטורִּפערזענלעכקייטן פֿונעם יי

פֿןַט געלעבט און געשאָריז, וו1 ער האַאין ּפא

טָפֿון 1944 ביז זַײן טויט. ער הא

דישע צַײטונגעןִרבעט מיט עטלעכע ייַמיטגעא

ט ּפובליקירטָאון צַײטשריפֿטן, וו1 ער הא

טור, וויַ וועגן ליטערא4עסייען, דער עיקר

עזיע. אין דיָאויך איבערזעצונגען פֿון ּפא

דיש איזִס איבערזעצן אויף ייָצַײטן ווען דא

ט ערָך, האַר זעלטענע זאָ גאַרן אָגעווא

רויסגעגעבן צוויי דיקע בענדַ א5דווקא

 מיט—עזיע ָנצייזישע ּפאַאיבערזעצונגען פֿרא

בלעמעןָרַײנפֿיר וועגן די ּפראַרטיפֿטן אַ פֿאַא

רישער איבערזעצונג,ַפֿון דער ליטערא

מערקונגען.ַרן און קריטישע באַמענטאָקא

מען איזָ נא6מרדכי ליטווין (זַײן אמתער

מט פֿון ליטע.ַט געשטאָרסקי) האַיאָגעווען בא

פֿן צוָדישלעך אי אִזַײן היים איז געווען אי יי

בע פֿון דערָ קולטור. די בא7דער וועלטלעכער

מט פֿון דערַט געשטאָס האָ, ווא8מעס צדַמא

ווייטשיק,ָלאָ סא9משּפחה–רימטער רבניםַבא

 שילערס און10ט געקענט אויף אויסנווייניקָהא

 איז אויך11הַײנעס לידער. ליטווינס סבֿיבֿה

טָכיקע9: אין דער היים האַ פֿילשּפראַגעווען א

ש,ִדיש, העברעיִמען גערעדט און געלייענט יי

רוסיש און דַײטש.

וועק אין בערלין, וו1ַאין 1923 איז ליטווין א

ט שטודירט אויפֿן אוניווערסיטעט אוןָער הא

ר. ער איזָנצע פֿופֿצן יאַוו1 ער איז געבליבן גא

13 אינעם ברויזנדיקן12געווען אַײנגעטונקען

ט אויךָלעבן. ער הא–בערלינער קולטור

 פֿון דער14געקענט געניסן פֿונעם אויפֿבלי

ט פֿוןָדישער קולטור9: די הויּפטשטאִיי

רןָנציקער יאַנד איז אין די צוואַדַײטשלא

געווען איינער פֿון די וויכטיקסטע צענטערס

דישן אינטעלעקטועלן אוןִפֿונעם יי

 לעבן. ווען היטלער איז15קינסטלערישן

כט, איז ליטוויןַגעקומען צו דער מא

צישערַנא–נטיַן אַַ אין א16טןָרַײנגעטראַא

ט איםָגרוּפע. מע הא–נדַווידערשטא

 אויף17רמישּפטַרעסטירט און, אין 1935, פֿאַא

ךָ. נא19ן איינצלצעלַ אין א18ר ּתפֿיסהָפֿופֿצן יא

ַפֿרַײט אַט מען אים באָבער האָר אָדרַײ יא

20נגעזעענעָנק דער אינטערווענץ פֿון אַדא

ּפערזענלעכקייטן אין ליטע.

רן איןָרן איז ער געפֿאָ דרַײסיקער יא21סוף

נגעהויבן זיך צו לערנעןָט אָריז, וו1 ער האַּפא

טור.ַך און ליטעראַנצייזישע שּפראַדי פֿרא

 צַײטַט ער זיך אָ הא23 דער מלחמה22בשעת

 און24 גלחַרף בַײ אָ דאַלטן אין אַהאַבא

 אין דער25סןָנגעשלאָט ער זיך אָשּפעטער הא

ַןוועגונג. אַבא–נדַנצייזישער ווידערשטאַפֿרא

ט ליטוויןָעזיע, האָבער פֿון ּפאָאמתער ליבהא

נגעהויבןָרן אָיא–דווקא אין די שווערע מלחמה

דלערס לידערָדיש באִאיבערצוזעצן אויף יי

.26בלומען פֿון בייזפֿונעם ציקל 

ט ער זיך אומגעקערטָך דער מלחמה האָנא

רבעטערַרן מיטאָריז, וו1 ער איז געוואַאין ּפא

נַײעצַײטונג –גָמוניסטישער טאָפֿון דער קא

ר פֿוןָקטאַ (ביז 1958) און דער רעדאּפרעסע

. אין 1968 און 1986ריזער צַײטשריפֿטַּפא

גיעס מיטָלאָנטאַרויסגעגעבן צוויי אַט ער אָהא

נצייזישערַאיבערזעצונגען פֿון דער פֿרא

דלער (זַײןָ פֿון בא27 צום מיינסטן—עזיע ָּפא

ָר ּפאַבער אויך פֿון אָעט), אָ ּפא28ליבטןַבא

עטן, פֿוןָנצייזישע ּפאַנדערע פֿראַצענדליק א

ןָ און רעמא30ק ּפרעווערַ ביז זשא29בעַז לאִלוי

ר ווערסיעסָ ּפאַל גיט ער אָ מאַ. א31ָקענא

פֿונעם זעלביקן ליד.

ַןט אויך דורכגעפֿירט אָליטווין הא

 וועגן דער32רבעטַרשאָנטע פֿאַאינטערעסא

געשיכטע פֿון דער איבערזעצונג פֿון דער

דיש. דעם דריטןִטור אויף ייַליטערא–וועלט

ט צוגעגרייטַליין געהאַט ליטווין אָנד האַבא

33וויזןַר שוין ניט באָך בַײ זַײן לעבן, נאָנא

34חוץַרן. אַמענטאָנצושרַײבן קיין קאָא

רַײןַנד אַעטן נעמט דער באָנצייזישע ּפאַפֿרא

ק,ָוו, בלאָנטאָאויך רוסישע (ווי לערמא

דסקי) אוןָם, בראַנדעלשטאַ, מאַוואָטאַכמאַא

ן).ַדַײטשישע (ווי געטהע, רילקע צי צעלא

נדַ (1906 - 1993) איז דערשינען דער דריטער בא2רצַײט פֿון דעם איבערזעצער און קריטיקער מרדכי ליטוויןָצום צענטן יא

.עזיעָּפא–פֿון דער וועלטדיש, ִפֿון זַײנע איבערזעצונגען אויף יי

מ

מרדכי ליטווין
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1נגַרבסטגעזאַהא

ל ווערלעןָּפאפֿון 

נג,ַקלא–מיט פֿידל

נגַגט זיך לאָס קלאָווא

נע,ָטאָנאָאון מא

ס קומט,ָרבסט, וואַדער הא

וועקט אויף די וו1נד

.2אין מַײן נשמה

 שווער,3עס ווערגט מיך

איך וויין און הער

גן ;ָ שלא4די שעהען

 פֿון דעם,5און קלער

ס איז געוועןָווא

.6גןָרטראַאון איז פֿא

רשווינד,ַאון איך פֿא

גט פֿון ווינטָגעיא

און בייזן וועטער,

רט,ָרט צו אָפֿון א

רט,ָלד דאַ, באָלד דאַבא

ווי טויטע בלעטער.

* * *

1ַיעוואַ צוועטאַרינאַמאפֿון 

ר דַײן ּפען.ַר פֿאָּפיר נאַט ּפאַ בלאַאיך בין א

.3לצדינג גערןַ א2ט. איך נעם אויףַ ווַײסע בלאַא

ל צעןָ און צען מא— 4בָדער היטער פֿון דַײן גא

רמערן.ַ און פֿא5ר דיר עס יערןַוועל איך פֿא

ס גריןָרצע ערד, וואַרף. די שוואָ דאַאיך בין א

לקן אויבן.ָזסט עס ווערן דורך דַײן וואָדו לא

. און איך, איך בין6רַט און האָדו ביסט מַײן גא

.8 און דער ווַײסער בויגן7דןָרצער באַדער שווא

1רשןַדי צַײט פֿון די קא 

רשןַווען מיר וועלן זינגען אין צַײט פֿון די קא

3לס לידַכטיגאַ, פֿון נא2סלס געלעכטערָפֿון דרא

 דעם גרינעם ;4טובֿ–אין יום

ר קושן אין זינען,ָבן נאָדי מיידלעך וועלן הא

.5 די הערצער ווי זונען צעגליט—רליבטע ַפֿא

רשן,ַווען מיר וועלן זינגען אין צַײט פֿון די קא

לס ליד.ַכטיגאַך קלינגען דער נאָוועט העכער נא

רשן,ַר קורץ, אוי ווי קורץ איז די צַײט פֿון די קאָנא

, ווי אין טרוים,6לבעצווייטַווען קלַײבן מען גייט זא

,7די אוירינגלעך בונטע

,8זונטעַרשן פֿון ליבע און ּפורּפל באַדי קא

ּפנס פֿון בלוט פֿונעם בוים.ָס הענגען ווי טראָווא

רשן,ַר קורץ, אוי ווי קורץ איז די צַײט פֿון די קאָנא

לן אין טרוים.ַראָזוי ווי קאַס קלַײבט מען אָווא

רשן,ַר אַײך וועט די צַײט פֿון די קאַווען קומען פֿא

ּפ פֿון ליבע די ּפַײן,ָן אַאויב שרעקט אַײך דא

.9לט פֿרויען איר מַײדןָזא

ר ליבע און לַײדן,ַ פֿא10ב ניט קיין מוראָאיך הא

ן ניט מער זַײן.ָן ליבע און לַײדן איך קאָא

רשן,ַר אַײך וועט די צַײט פֿון די קאַווען קומען פֿא

אויך איר וועט דערשּפירן פֿון ליבע די ּפַײן.

רשן,ַווי טַײער עס איז מיר די צַײט פֿון די קא

 וו1נד,ַרצן אַלט אין האָטש ס'בלוטיקט זינט דעמאָכא

פֿן.ָס איז אָ וו1נד וואַא

פֿן,ָבן געטראָל מיך האָ גליק זא11סער אויךָר וואָנא

רשטומט.ַל מַײן ווייטיק ניט ווערן פֿאָוועט קיין מא

רשן,ַ די צַײט פֿון די קא12און ליב איז מיר ּתמיד

נץ טיף אויפֿן גרונט.ַרצן גאַס לעבט אין מַײן האָווא

דרַײ איבערזעצונגען
פֿון מרדכי ליטווין

1. cerises/cherries 2. rire du merle/thrush's laughter 3. chant du
rossignol/nightingale's song 4. yontev fête/holiday 5. incandes-
cents/glowing 6. deux par deux/two by two 7. colorés/colorful
8. ensoleillés/sun drenched 9. éviter/keep away from 10. moyre
peur/fear 11. quel que soit/whatever 12. tomid toujours/always.

1. Chanson d’automne de/
by Paul Verlaine (1844-
1896) 2. neshome âme/
soul 3. j’étouffe/I suffocate
4. shoen heures/hours
5. כטַטרא  6. רשוו1נדןַפֿא .

1. Marina Tsvetaïeva (1892-1941) 2. j’accepte/
I accept 3. de plein gré/willingly 4. don/gift
5. ici augmenter/here increase 6. seigneur/lord
7. sol/earth 8. feuille (de papier)/sheet (of
paper).

ּפטיסטַבא–ַןנגעשריבן אין 1866 דורך זשאָנצייזיש ליד אַ פֿראַ איז ארשןַדי צַײט פֿון די קא

ס ליד איזָר. דאַ. רענאַליסט. די מוזיק איז פֿון אַציאָ סאַעט און אָוו1סטער ּפאַ באַן, אַקלעמא

נערערָלוציאָמונע, דער רעוואָריזער קאַרבונדן מיט דער ּפאַלקסליד פֿאָליבט פֿאַ באַרן אָגעווא

וועגונג פֿון 1871.ַבא

רשן“ַרטיטור פֿון „די צַײט פֿון די קאַהילע פֿון דער ּפא
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 !1רגעניגןַ פֿאַקע אַטא
–דישִלע ייַס וועט דערפֿרייען אָ נַײ בוך, וואַרד אָקספֿאָרויס אין אַס'איז לעצטנס א

טורַדישער ליטעראִבערס פֿון דער ייָ ליבהא2סטודענטן, לערערס און סּתם

רגעניגן�: הונדערטַמיט גרויס פֿאגט דעם טיטל ָס טראָס בוך, וואָא

גיע קורצע טעקסטן פֿוןָלאָנטאַן אַ, איז אטורַדישע ליטעראִר ייָיא

רן דורךָ. ס'איז צונויפֿגעשטעלט געווא3דישע מחבריםִרשיידענע ייַפֿא

ַ, א5נדַטלאָלערערקע פֿון שא–דישִ ייַ, א4ַלענסיאַהעטהער ווא

פֿן איןַדיש שאִ סוצקעווערס ווערק און פֿון יי7בֿרהםַ פֿון א6רשעריןָפֿא

נגַט שוין לאָז זי האַרַײנפֿיר צום בוך שרַײבט זי אַן. אינעם אָנדאָלא

קטישעַדערנע דידאָ גוט צוגעגרייטע, מא8ז עס פֿעלןַגעפֿילט א

ַ איז ארגעניגןַמיט גרויס פֿא. 9לימוד–דישִרן ייַלן פֿאַטעריאַמא

לע טעקסטןַ. א12זיקן בלויזָ אויסצופֿילן דעם דא11 ּפר1וו10געלונגענער

טירט. צו יעדן טעקסטָנאַ און א13אויסלייגָ–וואִזַײנען געדרוקט מיט יי

ַ געפֿינט מען א14רַײנפֿיר אויף ענגליש. בַײם סוףַ קורצער אַ אָאיז דא

טיצן פֿון דיָפֿישע נאַגראָר, בילדער און ביאַסאָענגלישן גלא–דישִיי

15פֿיע פֿון אַײנקוקווערקַגראָמענטירטע ביבליאָ קאַמחברים, ווי אויך א

רטן אויךָסטודענט. מע קען דא–דישִר יעדן ייַס זַײנען ניצלעך פֿאָווא

ַבן אָס האָדרעסן פֿון אינסטיטוציעס וואַא–געפֿינען אינטערנעץ

ס בוך ווערטָלץ9: דאַך ניט אָבער נאָס איז אָדיש. דאִ צו יי16שַײכות

 וו1 עס זענען17קטלעךַמּפאָכט קאַמען מיט אַרקויפֿט צוזאַפֿא

20לע טעקסטן. זיי ווערן ּפרעכטיקַ א19רן ּכמעטָ געווא18אויפֿגענומען

 ביר, הערשל21קענער9: חיהלע–דישִוו1סטע ייַרגעלייענט דורך באָפֿא

רום קענען דיַזוי אַן. אַ פֿישמא22נט, בערי דייוויס און ּפסחַגרא

 גלַײכצַײטיק לייענען די טעקסטן און זיך צוהערן צום גוטן23ּתלמידים

ציע.ַנאָאינטא–ַץ ריכטיקער זאַ פֿון די ווערטער און צו א24רויסרעדַא

דערָסן אַצירן אויף די גאַרגעניגן צו שּפאַ פֿונעם פֿא25ּפגערעדטָשוין א

 צו הערן דערציילונגען און26מעׂשה–בוס און בשעתָן אויטאַרן מיט אָפֿא

דישע שרַײבער9!ִלידער פֿון יי

רַײן 37ַגיע נעמט אָלאָנטאַקע הערן9? די אַס קען מען טאָאון ווא

זע, פֿון שרַײבער און שרַײבערינס אוןָ אין ּפרא27ס רובָֿפֿונגען, דאַשא

נטסטע. לעבן די דרַײַקאַ בא29מעַ בלויז פֿון די סא28דווקא ניט

 ווי צום בַײשּפיל—וו1סטע מחברים ַר באָנדערע גאַסיקער און אַקלא

בֿרהםַשעוויס, צי אַ בא30נגער, יצחקַבֿרהם רייזען, איציק מאַא

ס זַײנען ווייניקערָרטן אויך נעמען וואָ געפֿינען זיך דא—סוצקעווער 

32דער שמואלָ, ווי הערש שישלער א31נט דעם ברייטן עולםַקאַבא

נצעַרט, מיט גאָטיוו גרויס אַ רעלאַרנעמען אַרף. פֿרויען פֿאָרענדאַהא

ן (דיַ קרייטמא33ון, אסּתרַל, קייטי בראַגאַ שאַרינס9: בעלאָפֿינף אויטא

ווסקיָקאַ רא34שעוויס), ּפועהַשוועסטער פֿון י. י. זינגער און יצחק בא

ן.ָבינסאָ רא35און לאה

 איז ניט געווען37ז די ּכוונהַ דערקלערט א36די צונויפֿשטעלערין

דישערִגיע פֿון דער ייָלאָנטאַטיווע אַ רעּפרעזענטאַרויסצוגעבן אַא

, עקלעקטישן38נַײערישןַ באַר צונויפֿצושטעלן אָטור, נאַליטערא

נערס אוןַרשיידענע סטילן און זשאַרַײן פֿאַס נעמט אָ ווא39אויסקלַײב

טור.ַדישער ליטעראִווַײזט די פֿילזַײטיקייט פֿון דער יי

1. vraiment un plaisir/really a pleasure 2. stam tout simplement/just plain 3. mekhabrim auteurs/authors ; sing.  9מחבר mekhaber 4. Heather
Valencia 5. Ecosse/Scotland 6. chercheuse/researcher (fem.) 7. avro'm 8. manquent/are lacking 9. limed études/studies 10. réussi/successful
11. tentative/attempt 12. lacune/gap 13. orthographe standard du YIVO/YIVO spelling  14. … sof à la fin/at the end 15. ouvrages de
référence/reference works 16. shaykhes rapport/relation 17. compact-disques/compact disks 18. enregistrés/recorded 19. kima't pres-
que/nearly 20. magnifiquement/beautifully 21. kha'yele 22. peysekh 23. talmidim étudiants/students 24. prononciation/pronunciation
25. sans parler/not to mention 26. besha's-mayse en même temps/meanwhile 27. … rov la plupart/mostly 28. dafke … pas forcément/
not necessarily 29. les plus/the very 30. yitskhok 31. … oylem grand public/general public 32. shmuel 33. ester 34. pue 35. leye
36. éditrice/editor (fem.) 37. kavone intention 38. novateur/innovative 39. sélection.

ד
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1. Shimen Neuberg 2. de Trèves/of Trier 3. mizrekh Est/East 4. gare de l'Est/East Station  5. Le Vauxhall (65, rue du Faubourg-Saint-
Martin) 6. tsofn-… gare du Nord/North Station 7. rue des Deux-Gares  8. … khidesh pas étonnant/no wonder 9. gare/railway station
10. khidesht … on s'étonne/one wonders 11. on remet (à plus tard)/one puts off 12. sofkl-so'f enfin/finally 13. j'apprends/I find out ; inf.

ןרעוו ריווועג  14. e'mese vrai/real 15. dorem … rive sud /South bank 16. Tamise/Thames 17. public 18. à tel point/to such an extent 19. jardins
d'agrément/pleasure gardens 20. nouvelle de Dovid Bergelson Autour de la gare/By the Depot, novella by Dovid Bergelson 21. bâtiment/
building 22. local 23. J. Hillairet : Dictionnaire historique des rues de Paris 24. (Passage du Waux-hall) Rue de la douane 25. Wauxhall
d'Hiver/d'Eté (48, rue René-Boulanger) 26. !9עשזַנאלוב–ענער יר 25 ףיוא ןעוועג ָךאנ זיא קעטָאילביב–םעדעמ יד ןעוו ןרָאוועג ןבירשעג זיא טסקעט רעד

2, טרירער1רטשמועס פֿון שמעון נויבערגָווא

נד)ַאוניווערסיטעט (דַײטשלא

רַבולאַקאָ ווא—ל ַקזאָרום וואַא

רף מען אויך וויסן…ַל דאָ מאַאון א

נציעַנסטאַדי בא = 'לַקזאָדער ווא

ַןדי אַײזנבא

ַןדי בא

די רעלסן

'ןָדער ּפערא

'ןָגאַדער ווא

'ןָגאַפֿוואָדער שלא

דער קוּפע' (ען)

טי'ווָמאָקאָדער לא

שיני'סטַדער מא

'רָליאָנטראָדער קא

זשי'רַסאַדער ּפא

דער בילע'ט

בילע'ט–צורי'ק–הי'ןַדער א

ציעַדי רעזערווא

רטָס זיצאָדא

רןָפֿא

איבערזעצן זיך

gare (ferroviaire)/train station
chemin de fer/railway
train
rails
quai/platform
wagon/car (carriage)
wagon-lit/sleeping car
compartiment/compartment
locomotive
mécanicien/engineer
contrôleur/conductor
passager/passenger
billet/ticket
billet aller-retour/return
(round-trip) ticket
réservation
place assise/seat
aller, voyager/to go, to travel
changer (de train)/to change
(trains)

דער שטרַײק

רשּפעטיקונגַדי פֿא

ָביורא–ּפזוךָס אָדער/דא

grève/strike
retard/delay
objets perdus/lost-and-found

טעקָביבליא–ר אין דער מעדעםַסעמינא–דישִרויס פֿון ייַז מע גייט אַא

, מוז מען לויפֿן צו3רן קיין מיזרחָריז, און מע וויל צוריקפֿאַאין ּפא

ס הייסטָפֿע וואַ קאַרבַײ אַלד גייט מען פֿאַ. בא4נציעַסטא–דער מיזרח

.5ל“ַקסהאָ„דער ווא

ס מיט צווייַ „גאַ אָ איז דא6נציעַסטא– און צפֿון–ז צווישן מיזרחַא

ריזערַ ּפאַקעגן אַז אַ. א8ס איז ניט קיין חידושָ, דא7נציעס“ַסטא

בערָרשטייט מען. אַס פֿאָ דא—טעל טערמינוס“ ָ „האַנציע שטייט אַסטא

—מען ָסיקן נאַ ּפאַזאַנציע געגעבן אַנסטאַ באַפֿע בַײ אַ קאַט אָווער הא

ַל (אַקזאָדישן וואִרבינדונג צווישן דעם ייַ פֿאַ ? צי קען זַײן א9ַלקזאָווא

ל“9?ַקסהאָ „וואָא–נציע) און דעםַנסטאַבא

–ר און מע לויפֿט צו דער מיזרחַסעמינא–דישִרויס פֿון ייַז מע גייט אַא

בער ניט קיין צַײטָט אָ מען זיך וועגן דעם, מען הא10נציע, חידושטַסטא

סָ דא11ּפָנט, לייגט מען אַאון ניט קיין ווערטערביכער צו דער הא

רגעסטַל פֿאָפֿט מאָכקוקן, און אָנא

נצן.ַמען וועגן דעם אין גא

–ּכל–ערשט איצט ווער איך סוף

ַן אָז עס איז דאַ, א13 געווויר12סוף

ַלקסהאָרבינדונג9: וואַ פֿא14אמתע

 טייל פֿוןַג אָאיז הַײנט צו טא

 פֿון15ברעג–ן (אויפֿן דרוםָנדאָלא

בער איזָל אָ מאַ). א16דער טעמזע

ַןל געווען אַקסהאָאין ווא

ס איזָרטן וואָ גא17עפֿנטלעכער

ּפולער אין 18טןָגעווען זייער ּפא

און אין דער ערשטער העלפֿט פֿון

זויַרהונדערט. אויף א19ָטן יא

ַזליבט, אַ איז עס געווען בא18ווַײט

ט מעןָּפע האָנץ אייראַאיבער גא

רווַײלט זיך) גערופֿןַ (וו1 מע שּפילט מוזיק און מע פֿא19לוסטגערטנער

נצייזיש, אויף דַײטש, אויף רוסיש, אויףַ אויף פֿרא—ל ַקסהאָווא

טַט געהאָט האָזוי ווַײטער… און יעדע גרעסערע שטאַּפויליש און א

ל.ַקסהאָאיר ווא

ַדיש) פֿון אִך אויף ייָרן אויף רוסיש (און דערנאָבער איז געוואָווי א

ך פֿון דער אייגענערָנציע9? ווייסן מיר דאַנסטאַ באַרטן אָלוסטגא

טור (צום בַײשּפיל, פֿוןַדער פֿון דער ליטעראָרונג, אַדערפֿא

ַרטן ביז אָ לוסטגאַז פֿון אַ), א20לַקזאָרום וואַאנס ָבערגעלסא

 ווַײטער וועג…ַנציע איז געוויינטלעך אַנסטאַבא

ז איןַגט אונדז, אָגישע ווערטערבוך זאָלאָס רוסישע עטימאָנו, דא

טָנליניעס האַנדערש9: איינע פֿון די ערשטע באַווסק איז אָוולאַּפא

טָווסק האָוולאַווסק. און אין ּפאָוולאַגעפֿירט פֿון ּפעטערבורג קיין ּפא

22רטיקןָנצערטן פֿונעם אָרגעקומען די קאָ וו1 עס זענען פֿא21ס געבַײָדא

טָווסק האָוולאַנציע. און פֿון ּפאַנסטאַ באַל“ אויך געדינט ווי אַקזאָ„ווא

ל איבערַקזאָטַײט פֿון וואַרשּפרייט דער נַײער באַזיך, ווַײזט אויס, פֿא

ן.ַר דער רוסישער אַײזנבאָגא

ס ווייסָמען9? דאָסיקן נאַ ּפאַזאַפֿע געגעבן אַ קאָא–ט דעםָ ווער האָטא

ריזערַרישן ווערטערבוך פֿון ּפאָהיסטאבער פֿונעם ָלץ ניט9! אַאיך א

ליקעָמאַס אָך דערוויסן ווי עס הייסט הַײנט דאָ קען מען זיך נא23סןַגא

 און דער–, און וו1 עס איז געווען דער ווינטער24געסל–ַלהא–קסָווא

–ענט צו דער מעדעםָר נאָנדערע גאַ צווישן א— 25ַלקסהאָווא–זומער

.26טעקָביבליא

שע רַײזעסִּפעיָאיירא
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ר 2003ַנואַ דעם 3טן יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַא

1ציווער שילַדי מא

1. synagogue de la bourgade de Matsiv/synagogue of the shtetl of Matsiv נט פֿון „שול“ַריאַ וואַ„שיל“ איז א  2. yankev 3. Volhynie (Ukraine)/
Volhynia (Ukraine) 4. magnifique/magnificent 5. bikhdey afin de/in order to 6. bâti en brique/built of brick 7. bote-tfile lieux de prière/
prayer houses 8. besmedresh maison d’étude (et de prière)/house of study (and prayer) 9. yeshive-bo'kherim étudiants de yeshiva/yeshiva
students 10. tout simplement/just plain  11. toyre Torah 12. petites maisons de prière/little prayer houses 13. khsidim Juifs hassidiques/
Hasidic Jews ; sing. חסיד khosid 14. rabeim rabbis hassidiques/Hasidic rabbis ; sing. רבי rebe 15. minkhe-mayrev prières de l’après-midi
et du soir/afternoon and evening prayers 16. bote-koydesh lieux de culte/places of worship 17. en revanche/however 18. … minyonim
pas beaucoup de monde/not many people ; sing. מנין minyen quorum de 10 hommes, minimum requis pour l'office/quorum of 10 men
required for services 19. shabosim les shabbat/Sabbaths ; sing. שבת shabes 20. yomim-toyvim fêtes/holidays ; sing. ֿטוב–יום  yontev
21. plafond/ceiling 22. arrondi, ici en voûte/rounded here vaulted 23. malokhim anges/angels ; sing. מלאך malekh 24. khayes ani-
maux/animals ; sing. חיה khaye 25. besoykhem y compris/including 26. aigle/eagle 27. orn-koydesh arche sainte/holy ark 28. était
composé de/consisted of ; inf. שטייןַבא  29. arn Aaron 30. moyshe Moïse/Moses 31. lukhes les Tables de la Loi (avec les dix commande-
ments)/tablets of the law (with the ten commandments) 32. shvotim tribus/tribes ; sing. שבֿט sheyvet 33. à l'aube/at dawn 34. cafetan/
caftan 35. moyre … j'avais peur/I was afraid 36. agneau/lamb 37. mizrekh-… mur oriental/eastern wall 38. mamesh  vraiment/truly

, וו1 איך בין געבוירן3ליןָציוו, איו וואַינעם שטעטל מא

4 ּפרעכטיקעַנען אַקסן, איז געשטאַרן און אויסגעוואָגעווא

נדערע שטעט און שטעטלעך פֿלעגן קומען קייןַדן פֿון אִשיל. יי

,  איז געווען6 זי צו זען. די שיל, געמויערט פֿון ציגל5ציוו בכדיַמא

רבט פֿון אינעווייניק, מיט זייער הויכע און ברייטעַווַײס געפֿא

ז.ָלירט גלאָפֿענסטער פֿון קא

לבןַ האַרום צוויי און אַבן געציילט אָס האָציוו, וואַדן אין מאִדי יי

סָ, ווא7ּתפֿילה–נדערע בּתיַגט דרַײ אָרמאַבן אויך פֿאָטויזנט, הא

ַענט פֿון דער גרויסער שיל. ס'איז געווען אָנען נאַזענען געשטא

ל נישט געוועןָס זַײנע טירן זענען קיין מאָ, ווא8המדרש–בית

–ל געווען. ישיבֿהָלע מאַרטן אָכט. מענטשן זענען דאַרמאַפֿא

ס פֿלעגןָרעמעלַײט וואָלערנערס ; און א–11 ּתורה10טַ, גלא9בחורים

רטן געקענט איבערנעכטיקןָבן דאָט האָט צו שטאָגיין פֿון שטא

“ זענען12נגע בענק. אויך צוויי „שטיבלעךַאויף ברייטע און לא

נגערופֿןָבן אָס האָ, ווא13וונערס, חסידיםַל פֿול געווען מיט דאָלעמאַא

ס סטעּפעניער אוןָ : דא14די שטיבלעך מיט די נעמען פֿון זייערע רביים

,15מעריבֿ–כנטעג, אין דער פֿרי און צו מינחהָס טריסקער. אין די וואָדא

כנטעגָ אין די ווא17קעגןַ געווען פֿול. דא16קודש–זענען די דרַײ בּתי

ַר אין דער גרויסער שיל ניט געווען. דערפֿא18זענען צופֿיל מנינים

.20טובֿים– און ימים19בער איז זי פֿול געווען אין שבתיםָא

9אינעווייניק אין דער זייער הויכער שיל, זענען די ווענט אויך געווען

22רקַײלעכדיקטַט זיך פֿאָס האָ, ווא21ר דער סופֿיטָווַײסע, נא

רבט. פֿונעם סופֿיטַאויפֿגעהויבן ווי דער הימל, איז געווען בלוי געפֿא

 און23כיםָּפגעקוקט סקולּפטורן פֿון מלאָראַבן אָאון פֿון די ווענט הא

נג.ַ שלאַ און א26דלערָן אַ א25, בתוכם24רשידענע חיותַפֿא

 גרעסערערַ א28נען פֿוןַשטאַ פֿון דער שיל איז בא27קודש–רוןָדער א

סָ“, ווא31“ מיט די „לוחות30“ און „משה29הרןַל סקולּפטורן מיט „אָצא

לן פֿון די צוועלףָזוי אויך די סימבאַבן אויסגעזען ווי לעבעדיק. אָהא

.32שבֿטים

טע פֿלעגט מיך מיטנעמעןַר, ווען מַײן טאָ קינד פֿון פֿינף יאַווי א

כן ציטערן. כ'פֿלעג זיךַרַײן, פֿלעגן די חיות מיך מאַ אין שיל א33רָיאַקא

35טַב מורא געהאָ. כ'הא34טעָּפאַטנס קאַר מַײן טאַלטן פֿאַרק צוהאַשטא

ר די ווילדע חיות.ַפֿא

ַס איז געווען אָקומען. דאַב איך זייער ליב באָר איין חיה האָנא

לענערָ געדיכטער וואַ מיט א36נטשיקַראַקליינינקער ווַײסינקער בא

ָטרנס און זייער מילדע אויגן. ער האָרדרייטע האַפֿעל, פֿא

–רוןָענט פֿונעם אָ, נא37נטַווא–ּפגעקוקט צו מיר פֿון דער מיזרחָראַא

ךָט פֿון די גרויסע ווילדע חיות, דאַב מורא געהאָטש כ'האָקודש. כא

טן אין שילַפֿלעג איך אויפֿשטיין זייער פֿרי, בכדי צו גיין מיטן טא

נטשיק.ַראַקומען דעם ווַײסן באַ ליב בא38ב ממשָרַײן, ווַײל כ'האַא

רןָיא–נונג פֿון זַײנע קינדערָנגע דערמאַ לאַ ביבער געשריבן א2ט יעקבָֿאין דער רובריק „לייענערס דערציילן“ הא

גמענט.ַ פֿראַ אָמיר ברענגען דא ציוו.ַאינעם שטעטל מא

[סוף זַײט 7]

א

ציווער שילַדי מא
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רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

טובֿ פֿלעג איך בעטן–יעדן שבת און יעדן יום

היימנעמעןַר מיר אַל פֿאָטן, ער זאַמַײן טא

ל פֿלעגט מַײןָנטשיק און יעדעס מאַראַדעם בא

ר „אוםָן. נאָס צו טאָגן דאָטע מיר צוזאַטא

39וודאיַ א—ר מען ניט“ און שבת ָטובֿ טא–יום

ז אין מיטןַרזיכערן, אַניט. ער פֿלעגט מיר פֿא

–ר מיר. מןַן פֿאָס טאָך וועט ער דאָדער ווא

ז ביז אין מיטןַכט, אַט ער געטראָ הא40הסּתם

רָרגעסן. נאַס פֿאָך וועל איך דאָפֿון דער ווא

נטשיקַראַרגעסן. דער באַב ניט פֿאָכ'הא

ך געוועןָ. איך בין דא41פֿלעגט זיך מיר חלומען

ך ניטָרשטייט נאַן עלטער ווען מ'פֿאַאין א

, לעבעדיק צי ניט.42דעם חלום

[…]

בן די דַײטשן גענוצטָאונדזער שיינע שיל הא

רט זייערע פֿערד.ָלטן דאַל צו האַ שטאַר אַפֿא

ילַר שּפעטער, ווען מיכאָר פֿופֿציק יאָנא

מוניזםָט ליקווידירט דעם קאָטשעוו האַרבאָגא

נער צוםִַיבן די אוקראָאון אין 1992 הא

ל אין דער געשיכטע זיךָערשטן מא

בן זייָ, הא43ּפהענגיקָר אומאַדערקלערט פֿא

די44 בַײ אונדז אין שטעטל גלַײך צענומען

45זוי אויך להבֿדילַשיל, שטיין צו שטיין, און א

דעם ּפוילישן קלויסטער.

[…]

ט זיך געביטןָלץ האַפֿילו איצטער, ווען אַא

רטן איןָנישע פֿרוי לערנט דאִַין אוקראַאון א

נישע סטודענטן וועגןִיַדער שול די אוקרא

, און זי מיט אירע סטודענטן46דעם חורבן

ציווערַס מאָ ווא47ּפ דרַײ דענקמעלערָהיטן א

מעריקע אוןַנדסלַײט פֿון יׂשראל, אַלא

רט אויפֿגעשטעלט אויףָבן דאָרגענטינע האַא

לץַך אָג איך זיך נאָ שלא— 48קבֿרים–סןַדי מא

סָ. דא50הינצוַ וועגן קומען א49מיט דער דעה

 די שיל דורך די איצטיקע51נדערנעמעןַפֿונא

זוכן מַײןַּפ פֿון באָלט מיך אַנער האִַיאוקרא

שטעטל.–היים

[…]

ט מירָבער 2001 האָקטאָדעם פֿערטן א

נגסטערִן אונדזער ייָנגערופֿן אויפֿן טעלעפֿאָא

נעטיקוט און מיט גרויסָזון פֿון קא

גט וועגןָנגעזאָ מיר א52אויפֿגעהַײטערטקייט

זַײן געפֿינס אויף אינטערנעט9: „בילדער פֿון

ציוו און בילדער פֿוןַמיליע אין מאַדַײן פֿא

ציווער שיל“…ַדער מא

כצןַקומען פֿון אים אַב איך באָרגנס האָצומא

פֿיעס פֿון דער שיל מיט פֿילַגראָטאָפֿא

ב געקענט. צווישןָס כ'האָדן וואִציווער ייַמא

טע)ַטנס טאַ בילד פֿון מַײן זיידן (מַײן טאַזיי א

 (זכרונם53שווער– בילד פֿון מַײן עלטערַאון א

 אין56ָרר פֿופֿציק יאַ פֿא55 דער רבֿ—) 54לבֿרכה

ציוו.ַמא

רןָמערסטנס פֿון די בילדער זענען גענומען געווא

לטָר 1924. איך בין דעמאָנעבן דער שיל אינעם יא

ר און כ'געדענק דעם גרויסןָלט געווען נַײן יאַא

מעריקע איזַטובֿ אין שטעטל, ווען פֿון א–יום

 איז געווען זַײן57 קוזין, ּפסחַגעקומען אונדזערס א

מיט58 כטָט געקאָנצע שטעטל האַמען, און ס'גאָנא

אים. […]

ט אונדזערָראינטערעסירטער, האַ זייער פֿאַא

ט די בילדערָנגסטער זון אויסגעפֿונען ווער ס'האִיי

ַס איז געווען אָרגעשטעלט צום אינטערנעט. דאָפֿא

ן אייניקל פֿון מַײןַדעלפֿיע, אַיונגע פֿרוי פֿון פֿילא

ט גענומען די בילדער.ָס האָקוזין ּפסח, ווא

ט זיָדי געשיכטע פֿון אונדזער ּפרעכטיקער שיל הא

קומען די בילדערַט באָניט געוו1סט. זי הא

, ווען מַײן קוזין ּפסח, איר זיידע, איז59בירושה

 קינד. בכדיַך געווען אָרבן, ווען זי איז נאָגעשטא

ַט זי געזוכט אָצו וויסן מער וועגן די בילדער הא

ל אירָס זאָ ווא60רענעםָגעווא–ציווער ניצולַמא

ט געפֿונען מיך.ָנען אויפֿקלערן און זי האָקא

[סוף פֿון זַײט 6]

39. avade bien sûr/of course 40. minasta'm
probablement/probably 41. … kho'lemen je
rêvais de/I dreamed of 42. kholem rêve/dream
43. indépendant/independent 44. démoli/took
apart 45. lehavdl mutatis mutandis
46. khurbm Shoah 47. monuments
48. … -kvorim fosses communes/mass graves
49. … deye j'hésite/I hesitate 50. là-bas/there
51. démolition/taking apart 52. joie/greatly
excited 53. .54 דעם ווַײבס זיידע zikhroynem
livrokhe que leur mémoire soit bénie/of
blessed memory (plur.) 55. rov rabbin/rabbi
56. נגַר לאָיא פֿופֿציק  57. peysekh 58. était en émoi/
was excited 59. beyerushe en héritage/as an
inheritance 60. nitsl-… survivant/survivor.

1. adéquats/appropriate 2. mies laid/
ugly 3. mitsraim Egypte/Egypt
4. levone lune/moon 5. goudron/tar
6. betterave/beet 7. règle (instrument)/
ruler.

ווי די אויגן זעען…
 ווערטער1:9סיקעַקלַײבט אויס די ּפא

………………………ווַײס ווי 

………………………רץ ווי ַשווא

………………………ליכטיק ווי 

…………………פֿינצטער ווי 

………………………גרין ווי 

………………………געל ווי 

………………………ר ווי ָקלא

………………………בלינד ווי 

………………………גלַײך ווי 

………………………בלוי ווי 

………………………רויט ווי 

………………………גרוי ווי 

………………………שיין ווי 

……………………… ווי 2מיאוס

— 3 אין מצרים—ג ָדער טא

— ּפוטער — דער הימל —כט ַדי נא

— 5  ּפעך— שניי — 4די לבֿנה

— 6 בוריקַ א—ש ַ א—דער טויט 

סערַ ווא—ז ָ גרא— 7 ווירעַא

[ענטפֿערס זַײט 8]

נהייבערסָר אַשּפיל פֿא נהייבערסָר אַשּפיל פֿא
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

 און4 אויסדרוקן3 סךַ א2ןַראַדיש זַײנען פֿאִין יי

 איז6רןָיאַראַמען זיך. פֿאַס גראָ ווא5שּפריכווערטער

 ווערטלעך צום נַײ ביכל מיטן טיטלַ א7רויס אין יׂשראלַא

 פֿון9ּפקלַײבָן אַס איז אָ, ווא8 היימישן טעםַמיט א םַגרא

11, צבֿי10מטע שּפריכווערטער. דער צונויפֿשטעלערַגעגרא

ּפגעקליבן פֿוןָט די ווערטלעך אָוו, האָקאַליאָהירש סמא

ַ אך,ַדישער שּפראִ פֿון דער יי13דער אוצרווס ָ סטוטשקא12נחום

לע ווערטער פֿון דערַרַײן אַס נעמט אָל ווערק וואַנומענטאָמא

 טעמעס. צבֿי הירש14רדנט לויטָך, אַײנגעאַדישער שּפראִיי

 סעריע ביכלעך מיטַ א15רויסגעבןַלט אין אַוו האָקאַליאָסמא

. ביז איצטאוצראויסדרוקן און שּפריכווערטער פֿון דעם 

18מלונגַ זאַ, אַם ווערטלעך צום גרא17חוץַ, א16זַײנען דערשינען

גישעָלאָזעאַ און פֿרא20 ירידַד אויף אִ ייַווי א 19רגלַײכןַפֿא

.21פֿליגלטַר באָניט קיין פֿויגלען, נאאויסדרוקן 

מטעַ געגרא22ר חנעוודיקעָ ּפאַבן מיר אויסגעקליבן אָ האָדא

ווערטלעך.

1םַווערטלעך צום גרא

1. rime/rhyme 2. ַָײנען דאז  3. … sakh beaucoup/a lot of 4. expressions 5. proverbes/proverbs 6. l’an dernier/last year 7. yisroel Israël
8. tam goût, saveur/taste 9. sélection 10. éditeur/editor 11. tsvi 12. nokhem 13. oytser ici/here thesaurus 14. selon/according to 15. pu-
blier/to publish 16. sont parus/came out 17. akhu'ts à part/apart from 18. recueil/collection 19. comparaisons/comparisons 20. yarid
foire/fair 21. ailés/with wings 22. khe'ynevdike charmants/charming 23. bon/tasty 24. de l’autre/someone else’s 25. bol/bowl 26. t’oc-
cuper/take care of 27. bêtise/foolishness 28. orgueil/pride 29. efsher peut-être/perhaps 30. si/if 31. plainte/complaint 32. lamentation
33. tapote/pat 34. dim. de/of בויך ventre/belly 35. dim. de/of טַײך rivière/river 36. diable/devil 37. tout/everything 38. bâton/stick 39. bouts/
ends 40. sod secret 41. ville de/town of Brody.

לישע“ַגאַסטישע „שאַנטאַזייער גוט צו די פֿא

, שעּפסן און18וועסַ און ּפא17עןָחיות, קרא

רד... מעָ באַ הון מיט אַ א19פֿילוַלייבן, און א

רן,ָיא–21 פֿון די מלחמה20קען די קרייציקונגען

ַ ווערט א22 טליתַ קריסטוס אין אַוו1 א

לק. עסָדישן פֿאִל פֿונעם לַײדנדיקן ייָסימבא

ס איז בַײ איםָז דאַ א23רויסַבער אָווַײזט זיך א

– זַײן ערשט קרייציקונג— טעמע ַנג אַפֿון לא

ָר גאַלט אין 1912. אָט ער געמאָבילד הא

17. corbeaux/crows 18. paons/peacocks
19. afile même/even 20. crucifixions
21. milkhome guerre/war 22. tales talith,
châle de prière/talith, prayer shawl 23. il
s’avère/it turns out ; inf. רויסווַײזן זיך ַא  24. sof
fin/end 25. Union soviétique/Soviet Union
26. toiles/canvases 27. porté en triomphe/
carried in triumph 28. oysyes lettres (de l’al-
phabet)/letters (of the alphabet) ; sing. אות

os 29. conférences/lectures.

נטע סעריע בילדער זַײנען דיַאינטערעסא[סוף פֿון זַײט 1]

כטַט געמאָל האַגאַס שאָציעס וואַראָדעקא

סקוועָטער אין מאַטעא–דישן קונסטִרן ייַפֿא

לטןַהאַס זַײנען געלעגן באָאין 1920 און ווא

. אויף25נדַרבאַפֿא–טןַ פֿון רא24ביז דעם סוף

ריעסָלעגאַ זעט מען א26די גרויסע לַײוונטן–טָא

טור,ַנץ און ליטעראַטער, מוזיק, טאַפֿון טעא

טן, אוןַבאָקראַרן, אָקטיאַווי אויך פֿיגורן פֿון א

גן אויףָס ווערט געטראָליין, וואַלער אָדעם מא

 סך בילדער זעט מעןַ. אויף א27די הענט

צןַנצע זאַל גאָ מאַ און א28שע אותיותִהעברעי

ש.ִדער העברעיָדיש אִאויף יי

ַט צוגעצויגן אָס האָדי אויסשטעלונג, ווא

נצערַ גאַגלייט פֿון אַגרויסן עולם, ווערט בא

, פֿילמען און29טןַם מיט רעפֿעראַגראָּפרא

דיסקוסיעס.

נהייבערסָר אַ פֿא

א

[ענטפֿערס פֿון זַײט 7]

רץ ווי ּפעך / ליכטיקַווַײס ווי שניי / שווא

ג / פֿינצטער ווי אין מצרים /ָווי דער טא

רָז / געל ווי ּפוטער / קלאָגרין ווי גרא

כט / גלַײךַסער / בלינד ווי די נאַווי ווא

 ווירע / בלוי ווי דער הימל / רויטַווי א

ש / שיין ווי דיַ בוריק / גרוי ווי אַווי א

 מיאוס ווי דער טויט/ לבֿנה

נהייבערסָר אַשּפיל פֿא

כט.ַט לאָכט און גאַדער מענטש טרא

 טיש.24 איז דער פֿיש אויף יענעמס23ַקגעשמא

.25 פֿולע שיסלַ ביסל ווערט אַ ביסל און אַא

.26רגןָזאַס דו קענסט הַײנט באָרגן וואָּפ אויף מאָלייג ניט א

לץ.ָקסן אויף איין האַ ווא28לץָ און שטא27רישקייטַנא

.32מערָ און יא31גָ ברענגען קלא30מער“ָ און „טא29„אפֿשר“

ךָ, ווען ס'פֿישעלע איז נא34 זיך נישט אין בַײכעלע33טשַּפא

.35אין טַײכעלע

.37רָר, וויל ער גאָ האַ א36ז מען גיט דעם טַײוולַא

.39ט צוויי עקןָ הא38 שטעקןַא

לע קענען עס]ַס אָ. [= ווא41דָנץ בראַר גאַ פֿא40 סודַא


