
1

עיַצאקילבוּפַ א

רעזיַראּפ םעד ןֿופ

— רעטנעצ–שיִדיי

קעָטאילביב–םעדעמ

יולי 2004/ּתמוז ּתשס"ד )45( 5 , נומער9 רָיא

Publié par
la Maison de la culture
yiddish - 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

דישע קינסטלערִ פֿון יי1אויף די שּפורן
ריזַאין ּפא

ַל אָניזירט צום ערשטן מאַרגאָצענטער א–דישִריזער ייַט דער ּפאָדעם 16טן מַײ הא

.2רמעסט“ַפֿא–צירַ„שּפא

רמעסט“ איז א שּפיל אין וועלכער מענטשן קלַײבן זיך צונויף,ַפֿא–צירַ „שּפאַ א

שטימטערַ באַציעס וועגן אַרמאָצעטיילן זיך אין גרוּפעס און ּפר)וון געפֿינען אינפֿא

רפֿןַ אויסצופֿילן און די גרוּפעס דא3 פֿרעגבויגןַטעמע. יעדער איינער קריגט א

 געוויסער געגנט און זוכן די ענטפֿערס.ַרומגיין אין אַא

דישע קינסטלער איןִיענעם זונטיק איז די טעמע געווען „אויף די שּפורן פֿון יי

רבעטערין פֿונעםַ מיטאַציר איז געווען אַרשע פֿונעם שּפאָטאַניזאַרגאָריז“. די אַּפא

, גרויסע און קליינע,4טייליקטעַרע. 44 באַרבאַני באַצענטער, פֿא–דישִריזער ייַּפא

ַ געגנט וו) אַס, אַרנאַנּפאָסן, געסלעך און ּפלעצער פֿון מאַצירט די גאַבן אויסשּפאָהא

כט און געוויינט.ַרברענגט, געלאַרבעט, פֿאַבן געלעבט, געאָדישע קינסטלער האִסך יי

 דרַײ7ן ערךַציר געדויערט אַט דער שּפאָ הא6ם“ָפֿע „לע דאַ ביזן קא5 ריש“ַפֿון „לא

.8שעה

 פֿון יצחק9רום דעם לעבן און די זכרונותַרן אָציר איז געבויט געוואַדער שּפא

טָס האָ, ווא10רי“ַל דע ּפאָלער פֿון דער „עקאָ מאַברינסקי (1973-1891), אָדא

ל,ַגאַבן געהייסן שאָס זַײנע פֿרַײנד5האָ ריש“ און וואַרן אין „לאָנגע יאַגעוווינט לא

סקין…ַדקין, קיסלינג, ּפאַן רע, זאַני, סוטין, מאַדיליאָמא

רפֿט אויפֿזוכן שּפורןַ געדא11נעמער–נטיילָבן די אָ צווייטן האַפֿון איין ּפונקט ביז א

צענטער,–דישִריזער ייַנגעקומען אין ּפאָ זענען זיי א13. צום סוף12און לייזן רעטענישן

טעק, צוָביבליא–בן געקענט זיך אויסהעלפֿן מיט די ביכער פֿון דער מעדעםָוו) זיי הא

סן און מוזייען פֿוןַבן נישט געפֿונען אין די גאָס זיי האָגעפֿינען די ענטפֿערס ווא

ניצט מיט אינטערנעץ.ַפֿילו באַבן זיך אָס. עטלעכע האַרנאַנּפאָמא

רפֿטַט געדא5ָ: יעדע גרוּפע הא14בעַ לעצטע אויפֿגאַרט אַך געוואָט אויף זיי נאָעס הא

טָל נישט געזען. ווען מען האָבן קיין מאָס זיי האָ בילד וואַ שטיקל פֿון אַּפירן אָקא

ברינסקי, און מעָ בילד פֿון דאַקומען אַט זיך באָלע שטיקלעך צונויפֿגעשטעלט האַא

ל.ַריגינאָ מיטן א15רגלַײכןַט געקענט עס פֿאָהא

לדענעםָ דעם „גא— ּפרַײז ַט זיך געענדיקט מיט אָרמעסט האַפֿא–צירַדער שּפא

–נטיילָלעמען. די אַר אַ פֿא16דישע מאכליםִז ווַײן און ייָ גלאַ און מיט א—בייגל“ 

בער צופֿרידענע.ָבן זיך געזעגנט מידע אָרן האָטאַניזאַרגאָנעמער און א

1. traces 2. rallye pédestre/ «walking competition»(organized like an intellectual «treasure hunt») 3. questionnaire 4. participants
5. La Ruche, célèbre résidence d'artistes des années 20-30/artists’ residence of the 1920s and 30s 6. Le Dôme, un des grands cafés de
Montparnasse/one of the intellectual cafés of the period 7. … erekh environ/about 8. sho heures/hours 9. zikhroynes mémoires/
memoirs 10. Ecole de Paris, courant artistique du début du 20ème siècle, composé d’artistes immigrés, comprenant de nombreux Juifs/
artistic school of the early 20th century, composed of immigrants, including many Jews 11. participants 12. résoudre des énigmes/solve
riddles 13. … sof enfin/finally 14. tâche/task 15. comparer/compare 16. maykholim mets/treats.

רמעסט“ זוכן אין דיַפֿא–צירַנעמער אינעם „שּפא–נטיילָא

טעקָביבליא–ס…  און אין דער מעדעםַרנאַנּפאָגעסלעך פֿון מא

רעַרבאַני באַס(: פֿאָטאָפֿא
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דער דערציילער פֿון ווילנע

זונדערַר באָ גאַרנעמט אַט ווילנע פֿאָדי שטא

טור, ווי אויךַדישער ליטעראִרט אין דער ייָא

לגעמיין.ַלעבן אין א–דישן קולטורִאינעם יי

 און די5וןָ פֿון דעם ווילנער גא4מיטן שם

טעקן, איזָ און ביבליא6גןַרלאַרימטע פֿאַבא

לערַ צענטראַרן אָווילנע זייער פֿרי געווא

דישן וויסן, אי רעליגיעז איִּפונקט פֿון יי

רן דיָרטן איז געבוירן געוואָ. דא7וועלטלעך

–רבעטערַנערע אָלוציאָדישע רעוואִגרויסע יי

רטן איזָוועגונג „בונד“ אין 51897; דאַבא

דישערִ דער יי8געווען טעטיק

 און9ָ)וואִפֿטלעכער אינסטיטוט (ייַוויסנשא

פֿן פֿילַבן געלעבט און געשאָרטן האָדא

בֿרהם סוצקעווער,ַדישע שרַײבערס, ווי אִיי

טשערגינסקיַדע און שמערקע קאַ גרא10חיים

פֿון דער גרוּפע „יונג ווילנע“ אין די

רן.ָדרַײסיקער יא

רבונדןַצוויי שרַײבער זַײנען אויף אייביק פֿא

דע אוןַט ווילנע5: חיים גראָמיט דער שטא

 די11דע שילדערטַוויטש. גראָרּפינאַבֿרהם קאַא

רן געשריבןָנגע יאַט לאָוויטש האָרּפינאַ קא1בֿרהםַדישער שרַײבער אִדער יי

לטער היים, ווילנע. דעם גרעסטן טייל פֿון זַײן לעבןַ וועגן זַײן א2מעׂשיות

רבן דעםָר געשטאָ, וו) ער איז הַײיא3רברענגט אין יׂשראלַבער פֿאָט ער אָהא

ר.ָרץ אין עלטער פֿון 91 יא22ַסטן מא

ווילנע פֿון פֿרומקייט און אינטעליגענץ : דער

– און ישיבֿה13 מיט די למדנים12שולהויף

רקערט,ַוויטש, פֿאָרּפינאַ. קא14בחורים

 די ווילנער15שרַײבט דער עיקרַבא

17, גנבֿים16אונטערוועלט, די וווילע יונגען

מיידלעך פֿון די קליינע געסעלעך–סןַאון גא

.18און דורכהויפֿן

רןָוויטש איז געבוירן געוואָרּפינאַבֿרהם קאַא

. זַײן19נגעזעענער משּפחהָן אַאין ווילנע אין א

–טערַנטער טעאַקאַ באַטע איז געווען אַטא

ר און די קינדער זַײנעןָדירעקטא

דישןִקסן אין די קרַײזן פֿון ייַאויפֿגעווא

טער. איין שוועסטער זַײנע איז געוועןַטעא

ט געלערנט איןָליין האַקטריסע. ער אַן אַא

זיע, וו) איינערַגימנא–ַלדישער רעאִדער יי

פֿון זַײנע לערערס איז געווען דער

ק.ַ קולבא20רימטער שרַײבער משהַבא

 איז21מלחמה–ווען די צווייטע וועלט

וועק איןַוויטש אָרּפינאַכן איז קאָאויסגעברא

. אין 1944 איז ער22נדַרבאַפֿא–טןַרא

ָר ּפאַך אָבער נאָצוריקגעקומען אין ווילנע א

סן צו עמיגרירן קייןָשלאַט ער באָר האָיא

רן איןָוועקגעפֿאַ. ער איז א23יׂשראל–ארץ

רןָּפט געוואַרכאַר זַײן שיף איז פֿא1947ָ, נא

און ער 24כטַטמאַנדאַפֿון דער בריטישער מא

–ן אינטערנירונגַר אין אָאיז געבליבן צוויי יא

ט ערָרטן האָ. דא25גער אין ציּפערןַלא

נגעהויבן צו שרַײבן וועגן די מענטשן אינעםָא

ט ערָ הא26יׂשראל–גער. שוין אין מדינתַלא

נטן איןַווַײטער געשריבן וועגן די אימיגרא

נד און געדרוקט זַײנע דערציילונגעןַנַײעם לא

לדענעָ די גארשיידענע צַײטשריפֿטן, וויַאין פֿא

ַ. זַײן ערשט בוך, אלעצטע נַײעס און קייט

דערציילונגען, איז–מלונג פֿון זַײנע יׂשראלַזא

דער וועג קייןרויס אין 1959, מיטן טיטל ַא

ט ער זיך גענומעןָך דעם האָ. נא27סדום

דישן לעבן אין דערִשרַײבן וועגן דעם יי

 ווילנע. זַײן צווייט בוך28רמלחמהדיקערַפֿא

1. avrom 2. mayses histoires/stories ; sing. מעׂשה mayse 3. yisroel Israël 4. shem réputation 5. … goen Eliyah ben Solomon Zalman
(1720-1797), célèbre talmudiste/famous talmudist 6. maisons d'édition/publishers 7. laïque/secular 8. actif/active 9. YIVO Institute for
Jewish Research 10. khaim 11. décrit/describes 12. la cour de la synagogue/the synagogue courtyard 13. lamdonim  14 געלערנטע. yeshive-
bokherim étudiants de yeshiva/yeshiva students 15. … iker surtout/mainly 16. voyous/«bad boys»17. ganovim voleurs/thieves 18. ruel-
les, passages/lanes, alleyways 19. … mishpokhe famille éminente/distinguished family 20. moyshe 21. milkhome guerre/war 22. URSS/
USSR 23. erets-yisroel Terre d'Israël/land of Israel 24. autorités du mandat britannique/British mandate authorities 25. Chypre/
Cyprus 26. medines-yisroel Etat d'Israël/State of Israel 27. sdom Sodome/Sodom 28. farmilkho'mediker d'avant-guerre/pre-war

 : ג. טויבָטאָוויטש מיט מענדי ּכהן אויֿפן זומערקורס אין ווילנע, 2003. פֿאָרּפינאַבֿרהם קאַא

[סוף זַײט 8]

.D.R ©   געסל אין ווילנעַא
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בן געוווינט אויפֿן שולהויף,ָ… מיר הא

, ניט3טעקָשונס ביבליאַקעגנאיבער סטראַא

מע איזַווַײט פֿון אַײזערנעם טויער. מַײן מא

רהויזָ. אין פֿא4געווען שיינדל פֿון דער טשַײנע

סער.ַ מיט הייסע ווא5ןַגאַ סאַנען אַאיז געשטא

. צו6ט מען געצויגן די ּפרנסהָפֿון דעם הא

ַ א7רָאונדז פֿלעגן קומען טרינקען טיי וו) נא

לעַ, א9 גייער איבער די הַײזערַ, א8שלעּפער

נטָט זיך געקאָ. ווער עס הא10משוגעים

ַקומען, אויסער טיי, אַט באָ, הא11רגינעןַפֿא

 מיט עטלעכע בולבעס12דישעק זויערמילךַלא

בן געטרונקען טייָמערסטן האַ. א13אין ּפעלצן

גָנצן טאַ גאַדי משוגעים. ניט קיין וו)נדער. א

רויס.ַפֿן מיט די צינגער אָרומגעלאַזענען זיי א

ן.ָ איז געווען איסערסא14וונערַמע גלאַדער סא

טָ הא15ּפ פֿון די רעלסןָראַס ער איז אָפֿון ווא

טַט ער געהאָל האָ מאַמען גענוי ניט געוו)סט. א

ס. זַײן ווַײבַ אויף רודניצקער גא16םָ שוכקראַא

ט זיָ, הא17איז געקומען צו בעטלברויט

 שיינעםַז אין אַמען, אַדערציילט מַײן מא

ּפגעשּפרונגעןָראַן אָרגן איז איסערסאָפֿרימא

 און זיך18טקעסַפֿון געלעגער אין די הוילע גא

ךָ. דערנא19ָןנסקער האַגאַלאַ גאַצעקרייעט ווי א

ז אין געשעפֿטַ רעדע, אַלטן אַט ער געהאָהא

זענען געבליבן בלויז די לינקע שיך. די רעכטע

ָט. פֿון דעם הא20יׂשראל–וועק קיין ארץַזענען א

רן,ָז ער איז משוגע געוואַנען, אַרשטאַזי פֿא

ן הויזן.ָ ניט א21ד דרשנטִרער ייָ קלאַווַײל א

ט מען געזעןָל, האָקאָנטאַל, אויף אָאין שּפיטא

 משוגענער, ער22ז ער איז ניט קיין בוינערַא

טָ, הא23סערַר וואַר פַֿײער און פֿאַר פֿאָרעדט נא

זט. ער איז געבליבן אויפֿןָרויסגעלאַמען אים א

טָשולהויף. די ווַײב הא

ַרטשעּפעט מיט אַזיך פֿא

 און ביידע24קולעהיי

25רעןָוועק שנאַזענען א

אין ווַײטערע שטעט.

[…]

דער שרַײבער רעדט

נדערעַווַײטער וועגן די א

בןָס האָמשוגעים ווא

געלעבט אויפֿן שולהויף.

ך דעם גייט ערָנא

.27 און גנבֿים26ריבער צו דער טעמע גנבֿהַא

ט מען אויף דערָרגן האָאין איין שיינעם פֿרימא

 געפֿונען28רסקער קלויזַלאַנט פֿון דער מאַווא

29:5 מודעהַזאַנגען אַאויפֿגעהא

 גנבֿים5!30רנטלעכעָלע אַ„צו א

נקעןָ בַײ נא32 דעם ברית31ט מען בעתָנעכטן הא

וועקגעשלעּפט בַײ מיר,ַדי קורצע הענטל א

, ווען איך34לע געצַײגַ, א33זרחן דעם מוהל

35 רגעַּפגעקערט אויף אָב זיך אָהא

ל מירָ גלעזל. בעט איך מע זאַאויסטרינקען א

 מּכה מלַניט וועל איך אַלץ צוריקברענגען, אַא

.37טעַ קינדער פֿון די בלא36זַײן

רויסָנק פֿאַמיט דא

38און יישר ּכוח

זרח דער מוהל“

ט מען איםָרום האַג אָ טאַאין א

ט קייןָהא’. ס39רפֿן זַײן רענצלָאונטערגעווא

 ניט געפֿעלט.40ברעקל

דער שולהויף

1. avrom 2. cour de la synagogue/synagogue courtyard 3.  אין 1892. שון איןַמיליע סטראַטעק אין ווילנע, געגרינדעט פֿון דער פֿאָדישע ביבליאִדי גרעסטע יי

גט איבער 355000 ביכער. ָרמאַט זי פֿאָרן האָדי דרַײסיקער יא  4. salon de thé/tea house 5. ָּפן אַײזערנער טאַא  6. parnose gagne-pain/livelihood 7. tous
les…/every single… 8. vagabond 9. mendiant/beggar 10. meshugoim fous/madmen de/from  משוגע meshuge fou/mad, crazy 11. se
permettre/afford 12. petit pot de lait caillé/small jug of sourmilk 13. pommes de terre en robe des champs/potatoes in their skins 14. le
plus en vue/the «number one» 15. il a déraillé/went off his rocker 16. magasin de chaussures/ shoe shop 17. en a été réduit à demander
la charité/had to go begging 18. en simple caleçon/in only his underwear 19. comme un vrai coq/like a real rooster 20. erets-yisroel
Terre d’Israël/Land of Israel 21. darshnt … ne prêche pas/doesn’t hold forth  22. véritable/genuine 23. parle de tout et de rien/babbles
endlessly 24. boiteux/cripple 25. mendier/beg 26. gneyve vol/thievery 27. ganovim voleurs/thieves pl. de/of  ֿגנב ganef 28. maison de
prière/prayer house 29. moydoe annonce/announcement 30. honorables/honorable 31. beys pendant/during 32. bris circoncision/
circumcision 33. zerekh … moyel Zérah le circonciseur/Zerach the circumciser 34. outils/tools 35. rege instant 36. … make mal …
rater la circoncision/botch the circumcisions 37. la pègre/the crooks 38. yasher koyekh reconnaissance/gratitude 39. sacoche/satchel
40. petit bout/tiny bit.

אויף ווילנער וועגן,נד ַ, ( פֿון דעם בא2וויטש, „דער שולהויף“ָרּפינאַ קא1בֿרהםַ דערציילונג פֿון אַגמענט פֿון אַ פֿראַא

שרַײבנדיק דעם שולהויף, רעדט ער וועגןַ. אויך בא1987)

דער אונטערוועלט.

.D.R ©דער ווילנער שולהויף
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1אליהס זון

ן אייניקל פֿוןַנגל אִ ייַס טוט אָ ווא

בן אימיגרירטָס האָדן, וואִּפוילישע יי

רגענטינע, ווען ער וויל דערַאין א

 ?4רןָנצער משּפחה דערגיין די יאַגא

נצונעמען די ּפוילישעָער גרייט זיך א

זוי טוט אליהס זון,ַ. א5פֿטַבירגערשא

טע איזַ. דער טא6ריאלַא

 ווען דער7רן קיין יׂשראלָוועקגעפֿאַא

,8 זייגקינדַך געווען אָזון איז נא

מע מיט צווייַזנדיק די מאָרלאַפֿא

–אונטערוועש– פֿרויעןַנגעלעך און אִיי

ס געוועלב געפֿינט זיךָ. דא9געוועלב

ס זי איזָלעריע וואַגא– געשעפֿטןַאין א

לעריע. דיַגא–רטרעטןָ ּפאַאויך א

 היימישערַלעריע איז אַגא

ס שטעלט מיטָ ווא10ּפ“ָ„שמעלצטא

רשיידנקייט פֿון דיַר די פֿאָזיך פֿא

ַאַײרעסער אַײנוווינערס : א–סָבוענא

 יונגַליענישע משּפחה, אַגרויסע איטא

דישעִרשיידענע ייַרעע, פֿאָלק פֿון קאַרפֿאָּפא

ט זיך זַײן געשיכטע,ָטיּפן. יעדער איינער הא

סָר 60, וואָ יאַד פֿון אִ ייַ, אָלדאַסוואָ א11חוץַא

רנישט געשען אין זַײןָל גאָאים איז קיין מא

לעבן.

טנסַאליהס זון ווייסט צו ווייניק וועגן דעם טא

סָכן וואַדרַײ זא–רן. צווישן די צווייָוועקפֿאַא

ַ א— געהערט וועגן אליהן ָט יאָער הא

וועק אין יׂשראלַז ער איז אַ א12שטייגער

 איז— 13גיקער מלחמהָטא–צוליב דער זעקס

ס מע דערציילט איםָ ווא14 מעׂשהַ אויך אָדא

ָל מאַט : אָנעקדאַ א16 נישטיקערַ, א15ּכסדר

כןָן צעבראַראָ רעסטאַטע אין אַט דער טאָהא

—טע ַנעז5! דער טאָיאַ אומפֿרישן מא17 סלויַא

זוינעַנען אָס דערמאָר וואַ ! פֿאַזאַ העלד אַא

ס זענעןָכן וועגן מענטשן וואַאומוויכטיקע זא

סָרשוו)נדן פֿון אונדזער לעבן ? וואַפֿא

רַר אליהס זון ? פֿאַלט מען אויס פֿאַהאַבא

סָג דאָלץ הַײנט צו טאַך אָס הייסט נאָווא

ס איז אליהָר וואַגעוועלב „בַײ אליהן“ ? פֿא

נישט צוריק ?

ן :ַּפ דעם יונגן מאָזן נישט אָגעס לאַדי פֿרא

ער וועט נישט אויפֿהערן צו זַײן אליהס זון

ריאל ביז ערַנהייבן צו ווערן אָאון נישט א

18כט זיךַוועט עס זיך נישט דערוויסן. אים דא

ל אין דערַרמאָר זַײן ברודער איז נאָז נאַא

ס זענעןָזעלכע וואַ א19ַןראַמשּפחה. „פֿא

ל, ענטפֿערט דער ברודער, אוןַרמאָנא

“. און דער20ס זוכן דעם אמתָנדערע וואַא

גן ליגנס5: דיָרום אים זאַלע אַז אַאמת איז א

 פֿונעם געוועלב „לעווין21בּתים–צוויי בעלי

ס זענען אין דער אמתן קוזינען,ָברידער“ ווא

ריאלס מעטרעסע,ַ, אַדי שיינע ריטא

 ער22פֿילוַמע און אַ זַײן מאַניאָסא

גט ניט דעםָבע זאָליין... אויך די באַא

פֿטיקעַ זאַנצן אמת. זי איז זייער אַגא

לט, געשּפילט פֿון דערַגעשטא

רגענטינער זינגעריןַרימטער אַבא

ַרנדנער, און זי זינגט פֿאָ לאַסיטאָרא

ר שיינעָ ּפאַר אונדז) אַריאלן  (און פֿאַא

דישע לידער.ִיי

ז מיר וועלן אַײךַמיינט נישט א

ַזר וויסן אָ. זַײט נא23גן דעם סוףָאויסזא

ַ אָט יאָנעז האָיאַדי מעׂשה מיטן מא

ַזאַ מענטש אַטע איז אַטַײט : דער טאַבא

ס הייסט נישט צוריקנעמען דעםָווא

ר צעברעכט גלַײךָנעז נאָיאַ מא24טוכלען

גט מעןָ מענטש זאַזאַדעם סלוי. וועגן א

ס קינד מיטןָרויס דאַז ער גיסט אַא

ָלדאַסוואָז אַסער… און זַײט וויסן אַווא

גט אויך ליגנס.ָזא

,25רָר נישט דער רעזשיסאָגן ליגנס נאָלע זאַא

שרַײבט זַײנע העלדן מיטַס באָווא

רקעַר שטאָ ּפאַר. אָרפֿזיניקייט און הומאַשא

 און26בילדער ברענגען צונויף חלום

ן איןַרטן אויפֿן עקראָן דאַליזם5: דער מאַרעא

ןַטע צי אַ, צי איז ער דער טא27מיטן עולם

קעַציע טאָ ? צי קומט די עמא28אויסדוכטעניש

ס זען דעםָדער דאָטן, אַפֿונעם זען דעם טא

ציע5?ָריאלן פֿון דער עמאַטן קומט צו אַטא

ן צו לויפֿן5? ציָס הייבן זיי אָר וואַאון פֿא

טן5? צי לויפֿטַנטלויפֿט דער זון פֿונעם טאַא

דער לויפֿן זיי ביידעָכן זון5? אָטע נאַדער טא

ך דערָך זייערע חלומות, נאָמען נאַצוזא

פֿט5?ַרלוירענער צַײט און ליבשאַפֿא

ָרניש, נאַ גערעדט אויף שּפא—אַײרעס –סָ אין בוענא2דישער משּפחהִ ייַרגענטינע, וועגן אַ נַײער פֿילם פֿון אַא

דיש5!ִ ביסל) אויף ייַ א3טשָגעזונגען (כא

1. elyes … Le Fils d’Elias (El abrazo partido), 2003, Argentina, dir. Daniel Burman 2. mishpokhe famille/family 3. au moins/at least
4. contrarier/exasperate 5. citoyenneté/citizenship 6. ariel 7. yisroel 8. nourrisson/infant 9. boutique de lingerie féminine/ladies lin-
gerie shop 10. melting pot 11. akhu'ts sauf/except 12. par exemple/for example 13. milkhome guerre/war 14. mayse histoire/story
15. keseyder tout le temps/constantly 16. dérisoire/pointless 17. bocal/jar 18. il lui semble/it seems to him 19. il y a/there are 20. emes
vérité/truth 21. balebatim patrons/owners 22. afile même/even 23. sof fin/end 24. rance/rancid 25. réalisateur/director 26. kholem
rêve/dream ; plur. חלומות khaloymes 27. oylem foule/crowd 28. fantasme/fantasy.
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[ענטפֿער זַײט 8]

נהייבערסָר אַ שּפיל פֿאַ א

זיקערָנהייבערס, שרעקט אַײך ניט5: דער דאָטַײערע א

זמען5! די ווערטער פֿונעםִטעקסט איז ניט פֿול מיט העברעי

ס איר וועטָ ווא2 נייטיקער אויסדרוקַבער אָטיטל זַײנען א

 קלייןַרפֿן אויסלערנען. דעם 5טן  יוני 2004 אין אַ דאָזיך יא

4ט דער בירגערמַײסטערָנקרַײך האַפֿרא–3שטעטל אין דרום

6 חתונהַנקרַײך אַל אין פֿראָ צום ערשטן מא5וועטַגעּפרא

רגעקומען איןָצווישן צוויי מענער. די חתונה איז פֿא

ָט הא9לקָרפֿאָס ּפאָ און דא8 פֿונעם שטעטל בעגל7טהויזָרא

ר דעםַ הילף און ליבע פֿא11 קעגנזַײטיקע10זיך געשוווירן

נפֿירער פֿון דערָן אַ, א12מערַעל מאָבירגערמַײסטער נא

נגעקומען דערָרטיי. איידער עס איז אַגיסטישער ּפאָלאָעקא

נהייבערס)ָר אַגרויסע נַײעס מיט גרינגע ווערטער (פֿא

1. khosn-khosn mazl-tov «Félicitations au marié et au marié» (référence à la célèbre chanson de mariage טובֿ–ּכלה מזל–חתן  khosn-kale
mazl-tov «Félicitations au marié et à la mariée»/ «Congratulations to the groom and groom» (reference to the famous wedding song

טובֿ–ּכלה מזל–חתן  khosn-kale mazl-tov «Congratulations to the bride and groom» 2. expression 3. dorem sud/southern 4. maire/mayor
5. célébré/celebrated 6. kha'sene mariage/wedding 7. mairie/town hall 8. Bègles 9. couple 10. juré/swore 11. réciproque/mutual 12. Noël
Mamère 13. unanimes/unanimous 14. lui a donné du fil à retordre/gave him quite a headache 15. … sof finalement/in the end 16. mi-
nistère de l’Intérieur/Interior Ministry 17. décision 18. suspendu de ses fonctions/suspended from his post 19. khoydesh mois/month
20. tribunal/court 21. valide/valid.

1. proverbes/proverbs 2. shures lignes/lines 3. sens/meaning 4. … sof fin appropriée/suitable end 5. brokhes bénédictions/blessings
6. soucis/worry 7. neshome âme/soul 8. chasser/drive out 9. dales pauvreté/poverty 10. melokhes métiers/trades 11. .מענטשן

כן דיסקוטירט אויב ערָר וואָ ּפאַט מען אָג האָגרויסער טא

רטייַר ניט. אין זַײן אייגענער ּפאָן צי ער טאָמעג עס טא

ַז. הייסט עס א13לע געווען אַײנשטימיקַזענען אויך נישט א

נגעקומען מיטָך אַדעם „גרינעם“ בירגערמַײסטער איז די זא

–ס אינערןָט דאָ הא515!  צום סוף14גרינע ווערעם

ָטזוי ווי ער האַר ניט. אָז ער טאַשטימט אַ בא16מיניסטעריום

ּפגעשטעלטָט מען אים אָ, הא17שלוסַלגט דעם באָניט געפֿא

20ס געריכטָרף דאַ. איצט דא19נצן חודשַ גאַ א18מטַפֿון זַײן א

בער זַײטָ צי ניט. א21שליסן צי די חתונה איז גילטיקַבא

ַך אָרפֿן זיך אויסלערנען נאַלד וועט איר דאַז באַזיכער א

טוב5ֿ!–ּכלה מזל–נַײעם אויסדרוק5: ּכלה

 !1טובֿ–חתן מזל–חתן

רןָרלאַבן פֿאָ און די שּפריכווערטער הא2ל) צעמישט די שורותָ מאַך אָט (נאָמּפיוטער האָדער קא

.4סיקן סוףַנהייב דעם ּפאָר יעדן אַ. געפֿין פֿא3דעם זינען

.5  א. און ווייניק ברכות—1. ווַײט פֿון די אויגן 

.7 ב. זענען דער שּפיגל פֿון דער נשמה—ר ָ און יא6רג2ָ. זא

.9 דעם דלות8רויסטרַײבןַר ניט אָ ג. נא—נדערע צַײטן 3ַ. א
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 דעם 18טן יוני 2004רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

סקולּפטור דריקט אויס דעם ווייטיק פֿון
דןִרגענטינער ייַדי א

בסענטַליזירן אַ וועט לעגא1שווייץ

טָמענט האַרלאַ דער שווייצער ּפא—זשענעווע. 

 אויף3רווערַ דעם פֿא2פֿןַּפצושאָּפגעשטימט אָא

,4ליקער–רער געווירץַבסענט, דער לעגענדאַא

ר.ָלטן 96 יאַנגעהאָט אָס האָווא

רן אומגעזעצלעך איןָנק איז געוואַס געטראָדא

–בריקַ פֿאַר 1908, ווען אָשווייץ אין יא

 זַײן פֿרוי און5ט דערהרגעטָרבעטער האַא

טָך דעם ווי ער האָזַײנע צוויי קינדער, נא

ט דערָבסענט. אין 1981 האַגעטרונקען א

ליזירטַנד ווידער לעגאַרבאַשער פֿאִּפעיָאיירא

ס איזָבער אין שווייץ, ווא5ָ; א6די גרינע משקה

נד, איז עסַרבאַנישט קיין מיטגליד אינעם פֿא

ל.ַביז איצט געבליבן אומלעגא

ט די שווייצערָרץ האַנגענעם מאַרגאַפֿא

, וו)7ריכטַ באַרויסגעגעבן אַבער אָרעגירונג א

רווער איזַז דער פֿאַעס ווערט געשריבן, א

צענטָ, ווַײל דער ּפרא8רעכטיקטַמער נישט בא

סָ ווא9ףָפֿונעם געפֿערלעכן כעמישן שטא

רקַבסענט איז הַײנט שטאַגעפֿינט זיך אין א

רעגולירט.

בסענט פֿלעג געלויבט ווערן אין דערַא

דלער און אין דיָרל באַעזיע פֿון שאָּפא

ָבלאַ און ּפאַר דעגאַבילדער פֿון עדגא

קטיוויסטן איןַציע אַליזאַלעגא–ָ. ּפראָסאַּפיקא

סָז דאַלטן, אַנג געהאַבן שוין פֿון לאָשווייץ הא

מישןָנאָן עקאַנק וועט ברענגען אַגעטרא

נד,ַ פֿון לא10ָןיאַרדינסט דעם מערבֿדיקן ראַפֿא

רטָא–רן געבוירןַ פֿא11ררעכנטַס ווערט פֿאָווא

פֿון דער משקה.

1. גענטורַפֿישע אַדישע טעלעגראִיי  2. explosion
3. khorev … détruit/destroyed 4. binyen
immeuble/building 5. kehile  communauté/
community (AMIA Asociacion Mutual
Israelita Argentina) 6. derharget tués/
killed 7. anniversaire (d’une mort)/
anniversery (of a death) 8. dorem Sud/
South 9. lezikorn à la mémoire/in memory
10. korbones victimes/victims 11. dafke
justement/in fact. 

.  די קינסטלערין1)ַט"אִאַײרעס (יי–סָבוענא

 קוּפפֿערמינץ איז געווען אין דער הייםַמירטא

יענעם אינדערפֿרי, דעם 18טן יולי 1994,

ָס, ווא2ט דערהערט דעם אויפֿרַײסָווען זי הא

 פֿון דער4 דעם בנין3כטַט חרובֿ געמאָהא

 די גרעסטע—אַײרעס5–סָ פֿון בוענא5קהילה

רגענטינע. 85ַציע אין אַניזאַרגאָדישע אִיי

רן, אוןָ געווא6מענטשן זענען דערהרגעט

רוו)נדעט.ַהונדערטער פֿא

ז עס דערנענטערט זיך דער 10טערַאיצט, א

ריסטישןָ פֿונעם ערגסטן טערא7רצַײטָיא

מעריקע, איזַא–8נץ דרוםַק אין גאַטאַא

 די9ל, לזּכרוןָקוּפפֿערמינצעס דענקמא

רגענטינע דיַרן אין אָ, געווא10קרבנות

גישןַנונג אין יענעם טראָרפֿסטע דערמאַשא

ג.ָטא

כט פֿוןַקוּפפֿערמינצעס סקולּפטור, געמא

לץ און מירמלשטיין, געפֿינט זיך אינעםָהא

1. Suisse/Switzerland 2. abroger/repeal 3. interdiction/ban 4. liqueur à base de plantes/herb liqueur 5. derharget tué/killed 6. mashke
alcool (boisson)/liquor 7. rapport/report 8. justifié/justified 9. substance chimique/chemical substance 10. ma'yrevdikn … région occi-
dentale/western part 11. considéré/considered.

אַײרעס, אויפֿן–סָרץ פֿון בוענאַהא

ס ווערט גערופֿןָץ וואַּפלא

ץ“, ווַײל ער שטייטַ„יוסטיצּפלא

רגענטינער העכסטן געריכט.ַרן אַפֿא

[…]

טָ האַט"אִן אינטערוויו מיט ייַאין א

ז ווען זיַקוּפפֿערמינץ דערציילט, א

ן, אוןַּפאַ קונסטּפרַײז אין יאַט געוו)נען אָהא

סָר וואַגעפֿרעגט איינעם פֿון די ריכטער, פֿא

לעַ זי אויסגעקליבן צווישן א11ט דווקאָמע הא

ט יענערָרגענטינער קינסטלער, האַא

ז אַײערַלטן, אַבן געהאָגעענטפֿערט5: „מיר הא

ווערק דריקט אויס צום בעסטן דעם גַײסט פֿון

נדערעַלע אַנדערש פֿון אַרגענטינע5; ס'איז אַא

ווערק.“

[…]

צייכענען וויַל מיך באָ„איך וויל נישט מע זא

גט.ָט זי געזאָלט,“ האָס מאָדישע פֿרוי וואִ ייַא

לןָדן, זאִלע, נישט בלויז ייַז אַ„כ'וויל א

—גערירט ווערן פֿון מַײן קונסט. אויב נישט 

הייסט עס, איז עס נישט קיין קונסט.“

ָל קוּפפֿערמינץ לעבן איר דענקמאַמירטא
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דרעס5:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

שןִּפעיָלן צו דעם אייראַמיט די ווא

ָלמענט, וועלכע זַײנען צום ערשטן מאַרלאַּפא

–רגעקומען גלַײכצַײטיק אין 25 לענדערָפֿא

,5ראייןַשן פֿאִּפעיָ פֿון דעם איירא4מיטגלידער

 אין דער6 נַײע ּתקופֿהַנגעהויבן אָט זיך אָהא

שער געשיכטע. ערשט איצט איז דיִּפעיָאיירא

ַרן אָּפע געוואָ איירא7נַײע, אויסגעברייטערטע

טן פֿון דיַבער די רעזולטאָ. א8ליטישער ישָּפא

כט קיין גרויסעַבן נישט געבראָלן האַווא

רטייען אין דיַר די רעגירנדיקע ּפאַגליקן פֿא

שע לענדער.ִּפעיָגרעסטע איירא

גן דיָבן געקראָּפ האַרקסטן קלאַדעם שטא

שעִּפעיָנד. די אייראַ אין ענגלא9ריסטןָלייבא

לןַלן מיט די וואַ צונויפֿגעפֿאָלן זַײנען דאַווא

ריסטישעָ, און די לייבא10טןַלע ראַקאָצו די לא

 סַײ11 שווערע מּפלהַט געליטן אָרטיי האַּפא

. קיין איין רעגירנדיקע12רטןָ און סַײ דאָדא

נצער געשיכטע פֿון דערַרטיי אין דער גאַּפא

ך ניטָטיע איז נאַקראָבריטישער דעמא

לןַווא–זוי נידעריק אויף די צווישןַלן אַגעפֿא

13ריסטן אין 2004. די סיבותָווי די לייבא

רשידענע : די בריטישעַדערפֿון זַײנען פֿא

ניָפֿעלקערונג איז ניט צופֿרידן מיט טאַבא

, און14ק בפֿרטַליטיק אין איראָבלערס ּפא

.15מעריקע בכללַמיט זַײן שטיצן א

[…]

ַקומען אַבן באָסקעּפטיקער“ הא–ָדי „איירא

רָנד, נאַר אין ענגלאָרקע שטיצע ניט נאַשטא

שעִּפעיָאיירא–16אויך אין די נַײע מיזרח

ָלבן זיך צום ערשטן מאָס האָלענדער, ווא

לן, בפֿרטַשע וואִּפעיָטייליקט אין די אייראַבא

קַײ. דערַוואָאין ּפוילן, טשעכיע און סלא

 אין דיָניווא–טייליקונגַלגעמיינער באַא

ּפעָאיירא–לן איז אין מיזרחַשע וואִּפעיָאיירא

לטע“ַ סך נידעריקער ווי אין די „אַגעווען א

–שע לענדער. די מיזרחִּפעיָאיירא–17מערבֿ

רויסגעוויזןַט אָפֿעלקערונג האַשע באִּפעיָאיירא

שערִּפעיָ אינטערעס אין דער איירא18ּפןַ קנאַא

טעריעלעַרויס אויף מאָליטיק. מען קוקט פֿאָּפא

קומען פֿון דיַפֿט צו באָס מען האָגעווינסן, ווא

כטַבער מען טראָ, א19רַײכע מערבֿדיקע שכנים

.20ליטישע עניניםָווייניק וועגן גרויסע ּפא

ליעַנד און איטאַנקרַײך, דַײטשלאַאין פֿרא

רלוירן איןַרטייען פֿאַבן די רעגירנדיקע ּפאָהא

לן פֿון 1999.ַערדיקע וואִרגלַײך מיט די פֿריַפֿא

 גוטעַפֿן אַלן שאַשע וואִּפעיָדי איירא

זיציע צוָּפאָר דער אַגעלעגנהייט פֿא

רפֿן זייער קריטיק קעגן די רעגירונגען.ַרשאַפֿא

שעִּפעיָגט די אייראָרמאַ, פֿא21אין ּתוך גענומען

–22חדותַרקן אַפֿעלקערונג ניט קיין שטאַבא

שעִּפעיָאיירא–ַן קיין ּפאָגעפֿיל. עס זַײנען ניטא

ל זַײן ניטָם זאַגראָס זייער ּפראָרטייען, וואַּפא

לע אינטערעסן.ַנאָציאַ דורך נא23גרענעצטַבא

ריזַ פֿון בערלין, ּפא24אין די הויכע פֿענצטער

 וועגן25לט מען אין איין חלומעןַאון בריסל הא

–שער סוּפערִּפעיָאיירא–ַןרקער ּפאַ שטאַא

27שער עמךִּפעיָבער דער אייראָ, א26מלוכה

, וועגן זייער אייגענע28ּכל–רגט זיך, קודםָזא

ליטישע אינטערעסן אוןָמישע און ּפאָנאָעקא

ּפן צוטרוי צו דערַ קנאַט דערווַײל אָהא

פֿט אין בריסל.ַפֿירערשא

1. élections 2. sof fin/end 3. kholem rêve/dream 4. pays membres/member nations  5. Union 6. tkufe époque/period 7. élargi/enlarged
8. yesh entité/entity 9. travaillistes/Labour Party  10. conseils/councils 11. mapole défaite/defeat 12. d'un côté comme de l'autre/in
both the former and the latter 13. sibes raisons/reasons 14. bifra't en particulier/in particular 15. bikhla'l  en général/in general
16. mizrekh de l’Est/Eastern 17. mayrev de l’Ouest/Western 18. peu de/little 19. shkheynim voisins/neighbors 20. inyonim affaires/
matters 21. … tokh … essentiellement/basically 22. akhdes unité/unity 23. limité/limited 24. sphères dirigeantes/establishment
25. kho'lemen rêver/dreaming 26. melukhe Etat/state 27. amkho l’homme de la rue/the man in the street 28. koydem-kol tout d’abord/
first of all.

 ?3 חלוםַ פֿון א2 : דער סוף1לןַשע וואִּפעיָאיירא

א מיידעלע העלפֿט איר זיידן, בעת ער שטימט אין ווילנע.

נד)ַפֿון ק. מיכאלי (ענגלא
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

/ 2. ד./נהייבערס5: 1. ט.ָר אַשּפיל פֿא
 7. ג./ 8. ז.// 6. ה./ 5. ו./ 4. א./3. ח.

9. ב.

[ענטפֿער פֿון זַײט 5]

3 געניטעַס אָט דאָאויסגעשּפילט הא

קטריסע (ניירעַרינעטיסטקע און אַקלא

ן, וו) מעַ גרויסן עקראַר אַ) פֿא4עשווערט

זשן פֿונעם הַײנטיקן אוןַט געוויזן אימאָהא

סָקל, וואַ. דער סּפעקטא5ליקן ווַײטשעּפלָמאַא

ט אויךָמוזיק“ הא–הייסט „שטענצל

דישןִרַײנגענומען עטלעכע לידער פֿונעם ייַא

 שטענצל (6-1897נחום–בֿרהםַדיכטער א

רן געלעבט איןָנגע יאַט לא1983ָ). ער הא

נערָנדאָנגעפֿירט מיטן לאָווַײטשעּפל און א

ַט געגרינדעט אָלעבן. ער הא–דישן קולטורִיי

בערס, „די פֿרַײנד פֿוןָליבהא–דישִגרוּפע יי

לץ צונויף,ַך אָס קומען זיך נאָדיש“, וואִיי

 צו לייענען פֿון8ג, ּכדיָך מיטאָ נא7יעדן שבתַא

טור און צו זינגעןַדישער ליטעראִדער יי

ג איז דיָטש הַײנט צו טאָדישע לידער (כאִיי

 ביסל קלענער ווי אין שטענצלסַגרוּפע א

 הונדערט,ַצַײטן, ווען עס פֿלעגן קומען א

ַצוויי הונדערט מענטשן אויף א

ג“…).ָכמיטאָנא–רישן שבתַ„ליטערא

נצערַ גאַקע מיט אַנהייב מַײ זענען מיר טאָא

נגעןַדיש“ געגאִ פֿון די „פֿרַײנד פֿון יי9חבֿרה

רשטעלונגָך דער פֿאָקל. נאַזען דעם סּפעקטא

רלייענונג פֿוןָ פֿאַט אַבן מיר געהאָהא

ַדיש סַײ אין אִעזיע סַײ אויף ייָשטענצלס ּפא

מען מיטַנַײער ענגלישער איבערזעצונג. צוזא

ןָנדאָ בריוו פֿון לאַא 

עט סטיווןָ חבֿר, דעם ענגלישן ּפאַמַײנעם א

 וויכטיקןַט אַט אויך געהאָס האָ, ווא10טסָווא

יעקט,ָּפרא–מוזיק“–נטייל אינעם „שטענצלָא

כיקעַ צוויישּפראַלט איך אין צוגרייטן אַהא

בע פֿון שטענצלס געקליבענע לידערַאויסגא

ַרויס איבער אַ, א11השם–ירצה–ס וועט, אםָווא

ַז אַנג צַײט אַקע שוין לאַר. ס'איז טאָיא

קענען מיטַל זיך באָ זא12גרעסערער עולם

נטן,ַן אינטערעסאַעזיע פֿון זייער אָדער ּפא

ס איז ווייניקָמערקווירדיקן דיכטער, ווא

נערָנדאָ די קליינטשיקע לא13וו)סט מחוץַבא

קרַײזן.–דישִיי

ן)ָנדאָנד (לאַ וויגא14חיקע ברוריה

1. sof fin/end 2. East End ןָנדאָפֿערטל אין לא–נטןַאימיגרא.  3. expérimentée/experienced 4. Neyire Ashworth 5. Whitechapel ןָנדאָ פֿערטל אין לאַא

רהונדערט.ָנטן סוף 19טן יאַדישע אימיגראִ סך ייַזעצט אַבן זיך באָוו) עס הא  6. avrom-nokhem 7. shabes samedi/Saturday 8. kede'y afin de/in order to
9. khevre  groupe d’amis/group of friends (de/from חבֿר khaver ami/friend 10. Steven Watts 11. mi'rtseshem si Dieu le veut/God
willing 12. oylem public 13. mikhu'ts en dehors de/outside of 14. khayke brurye.

[סוף פֿון זַײט 2]

, איזבַײם ווילנער דורכהויףדערציילונגען, 

רןָרויס אין 1967. אין די שּפעטערדיקע יאַא

ר בענד מיטָ ּפאַך אָט ער ּפובליקירט נאָהא

דערציילונגען אויף דער זעלביקער טעמע. ווי

 איז ער געווען דער29רבעטַא– ּפרנסהַא

ר פֿונעם יׂשראלדיקןַסעקרעטא

כגייענדיקָרקעסטער, נאָנישן אָרמאַפֿילהא

דיציע.ַלישע טראַטראַטנס טעאַזוי זַײן טאַא

סטיטוטקעס פֿוןָדישע גנבֿים און ּפראִדי יי

וויטשעס דערציילונגען זַײנעןָרּפינאַקא

זעלכע נעמען וויַלטן, מיט אַפֿטיקע געשטאַזא

,30ווטשיקַסאַרצע, משה קראַלייקע די שווא

טקע דערָ און נא31לקע דער פֿרַײערַצא

רערס אוןָטש זיי זַײנען שנאָ. כא32טערָקא

,34רוויכערַ, מא33שלעּפערס, קעשעניקעס

בן זיי פֿעסטעָ, הא36רקעַ און שטא35טעַבלא

לטן אויף מיטַלישע ּפרינציּפן. זיי האַראָמא

סָס וואָט : דאָלץ דעם שם פֿון זייער שטאָשטא

רַסט נישט פֿאַנדערע גנבֿים ּפאַר אַסט פֿאַּפא

ך פֿון דיַ„אונדז ווילנער“. די שּפרא

 ווילנער37דערציילונגען איז דער אמתער

ליזמען און מיטןַקאָלעקט, פֿול מיט לאַדיא

רטיקער אונטערוועלט. דיָ פֿון דער דא38לשון

זעלכע בילדערישעַשיטן זיך מיט אַהעלדן בא

 די40רויסשרויפֿןַל דיר אָ ווי : „מ'זא39קללות

דערָ“ א41רַײנשטעלן שוועבעלעךַפֿיס און א

ל נוצן דַײנע קישקעס אויף הענגעןָ„מ'זא

וועש“.

בן שטענדיקָוויטשעס מעׂשיות האָרּפינאַקא

פֿט צו דערַאויסגעדריקט זַײן בענקשא

גט : „איךָט וועגן וועלכער ער זאָהיימשטא

 פֿיש אין דערַבין געשוו)מען אין ווילנע ווי א

“.42ִעווילי

29. parnose … gagne-pain/livelihood
30. le beau/handsome 31. pigeon, poire/
sucker 32. matou/tomcat 33. pickpockets
34. voleurs/thieves 35. délinquants/crooks
36. gros bras/toughs 37. e'meser authenti-
que/genuine 38. loshn langue/language
39. kloles malédictions/curses 40. dévisser/
unscrew 41. allumettes/matches 42. rivière
de Vilna/river of Vilna.

רגעקומעןָריז, זענען לעצטנס בַײ אונדז פֿאַ סך קלענער ווי אין ּפאַן זענען אָנדאָ אין לאָקרַײזן דא–דישִטש די ייָכא

ַס איז געווען אָּפריל5: דאַ א1דיש. איינע פֿון זיי איז געווען סוףִרום ייַקטיוויטעטן אַנטע אַר אינטערעסאָעטלעכע גא

ן.ָנדאָ פֿון לא2ענד“–דישן „איסטִקל וועגן דעם לעבן אינעם געוועזענעם ייַלישער סּפעקטאַמוזיקא


