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דישערִדער יי

םעט–םעט 
סַדיש אין עלזאִיי

סבורג :ַאוניווערסיטעט אין שטרא–דישער זומערִדער דריטער יי

נעמערין–נטיילָן אַריכט פֿון אַ באַא

אוניווערסיטעט–ר איז דער זומערָהַײיא

סבורגַ שטרא1ררעגנטןַרגעקומען אינעם פֿאָפֿא

פֿונעם 16טן ביזן 27סטן אויגוסט. עס זַײנען

2בערס ּכמעטָליבהא–דישִזיך צונויפֿגעקומען יי

נקרַײך,ַ פֿון פֿרא—ּפע ָנץ אייראַפֿון גא

נד, פֿון דער שווייץ, בעלגיע, ּפוילן,ַדַײטשלא

–ליע, און גרויסַנע, איטאִַינד, אוקראַרוסלא

ט מעןָכן האָ צוויי ווא3ניע. אין משך פֿוןַבריטא

ַךדישע שּפראִזיך אינטענסיוו געלערנט די יי

און קולטור.

בן געדויערטָכקורסן האַדי טעגלעכע שּפרא

5 דער הפֿסקה4ג. בשעתָרמיטאַנצן פֿאַדעם גא

ט די מעגלעכקייט צוַט מען געהאָאין מיטן הא

דישעִמער די ייָווע, טאַ קאַטרינקען א

וויזןַט נישט באָליין האַטור אַליטערא

דער דערָאויפֿצ.וועקן דעם ּתלמידס א

7חוץ דעםַ אין דער פֿרי. א6ּתלמידהס מוח

נען וויַרשטאַנעמער גוט פֿא–נטיילָלע אַבן אָהא

דיש איןִ וועגן יי8 שמועסַּפן אַזוי צו כאַא

9ּפלטַלאּט געּפָיעדער פֿרַײער מינוט. מע הא

רפֿטַט זיך געדאָּפלט, ביז מע האַלאּאון געּפ

דישע ביכער. מיטן ערשטןִצוריקקערן צו די יי

נגעפֿירט רוביָבן אָ האָאון צווייטן ניווא

, ביידע פֿונעםַ קריניצקאַליאַטאַנעט און נאָמא

10ןַצענטער. ד"ר יוסף שערמא–דישִריזער ייַּפא

טָרדער אוניווערסיטעט האָקספֿאָפֿונעם א

.11געלערנט אויף דער דריטער מדרגה

נטייל נעמעןָט מען געקענט אָג האָך מיטאָנא

 און ווַײזן12טןַרשטאַאין די קינסטלערישע ווא

ַסטריד רוף, אַנט. מיט אַלאַיעדער איינעמס טא

ט מעןָסבורג, האַדישע זינגערין פֿון שטראִיי

דישע לידער.ִזיך אויסגעלערנט צו זינגען יי

וו.סטערַסער, דער באַלדוואָ גא13רפֿאל

 אין זַײן14נדןָנגעוואָט אָר, האָקטיאַדישער אִיי

רשיידענעַט פֿאַרשטאַווא–טערַטעא

 די ּתלמידים15דן, ּכדיָשוישּפילערישע מעטא

 וועגן די16וו.סטזיניקערַלן ווערן באָזא

 און דעם17וועגונגען פֿון זייערע גופֿיםַבא

רויס די ווערטער. צוםַ, ווי זיי רעדן א18אופֿן

ט מעןָט האַרשטאַ פֿונעם ווא19סוף

 קליינעם ציקל סצענעסַצונויפֿגעשטעלט א

 לוצקי.20הרןַמיט לידער פֿון א

ט מען דורכגעפֿירטָוונט האָיעדן א

אונטערנעמונגען און קולטורעלע

 שיףַרן מיט אָקטיוויטעטן. מען איז געפֿאַא

דישן פֿילםִט, געזען דעם ייָדורך דער שטא

22עליכמס– און שלום21מירעלע אפֿרת

סער,ַלדוואָגן געשּפילט פֿון רפֿאל גאָלאָנאָמא

[סוף זַײט 2]

.D.R ©סבורגַוונט אין שטראָא–אויפֿן געזעגן

1. pluvieux/rainy 2. kima't presque/nearly 3. … meshekh … pendant/for 4. besha's pendant/during 5. hafsoke pause/break 6. talmids
… talmides moyekh cerveau de l’étudiant(e)/brain of the student 7. akhu'ts … en outre/in addition to that 8. avoir une discussion/
have a chat 9. bavardé/babbled 10. … yoysef … Dr Joseph Sherman 11. madreyge niveau/level 12. ateliers/workshops 13. refoel
Raphaël 14. appliqué/applied 15. kede'y afin que/so that 16. plus conscients/more conscious 17. gufim corps/bodies 18. oyfn façon/
way 19. … sof à la fin/at the end 20. arn 21. … efros  22. sholem-aleykhems
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–דישִאינטענסיווע יי
ריזַ אין ּפא1אויסשולונג

 אינסטיטוטַזאַדער ציל פֿון א

ַאיז צו ענטפֿערן אויף א

7ַ: א4רףַדאַדרינגענדיקן בא

סָ ווא6 ּתלמידים5נַײער דור

ראינטערעסירן זיך איןַפֿא

 און אין7דישקייט בכללִיי

7ך בפֿרטַדישער שּפראִדער יי

בן ביז הַײנט ניט געפֿונעןָהא

רטיפֿןַדי געלעגנהייט צו פֿא

זייערע קענטענישן אין דעם

רשיידענעַ פֿאָ, עס זַײנען דא9. אמת8ּתחום

דישִקטיוויטעטן אויף ייַנדערע אַקורסן און א

הער איז ניטַבער ביז אָדיש, אִאון וועגן יי

רַנקרַײך קיין אויסשולונג פֿאַגעווען אין פֿרא

ּפגעבן דיָס ווילן זיך אָיונגע מענטשן ווא

דישער קולטור אוןִלימודים פֿון יי

 צו ווערן איבערזעצער, לערער10ך7ּכדיַשּפרא

.11רשערָצי פֿא

טייליקט פֿינףַבן זיך באָר האַאין דעם סעמינא

נקרַײך, יׂשראל,ַיונגע סטודענטן פֿון פֿרא

מעריקע. צוויי פֿון זיי זענעןַנד און אַרוסלא

ַןלערערס, איינער איז א–דישִשוין יי

רשן וועגן דערָלע פֿאַאיבערזעצער, און א

דער געשיכטע.ָטור אַדישער ליטעראִיי

די ּתלמידים דערציילן7:

בן מיר זיךָך האָלע וואַא

לבַפֿן פֿרַײטיק האָגעטרא

נַײן אין דער פֿרי, אויף

13 התלהבֿות12פֿיר שעה

און ברעכן זיך דעם

בן מירָ. דערצו הא14מוח

נצט דיַדערגא

רעטישע אויסשולונגָטעא

רבעטַקטישער אַמיט ּפרא

–דישִריזער ייַרן ּפאַפֿא

 יעדער איינער—צענטער 

ך.ָ וואַפֿיר שעה א

נק דערַ דאַא

רציקער אונטערשטיצונג פֿוןַברייטהא

ָט און אינסטיטוציעס, הא15עטלעכע יחידים

16צענטער צוגעטיילט סטיּפענדיעס–דישִדער יי

לע סטודענטן.ַר אַפֿא

בן מיר זיךָר האָס ערשטע יאָדא

 אויף17נצענטרירט דער עיקרָקא

קענט מיטַבן זיך באָגעס. מיר האַכפֿראַשּפרא

נירן און דיָדער וועלט פֿון די ּפיא

דישערִדערנער ייָסיקערס פֿון דער מאַקלא

 ריי הויּפטווערקַטור. לייענענדיק אַליטערא

קסענפֿעלד, מענדעלע אוןַפֿון עטינגער, א

–ן אייןַכט אַבן מיר געמאָ, הא18עליכם–שלום

ּפנדיקעַרכאַטעם פֿאָריקע רַײזע דורך די אָיא

20דישקייט. אין שַײכותִִ פֿון יי19פֿטןַנדשאַלא

רנומען מיטַבן מיר זיך פֿאָמיט די טעקסטן הא

פֿטלעכע עסייען פֿון דיַוויסנשא

דישערִ דענקערס פֿון דער יי21נגעזעענסטעָא

קולטור. דער לערער איז געווען יצחק

ַבן אויך געהערט אָר מיר האָרסקי, נאָניבא

ַוו, אָ קרוטיקא22ריי לעקציעס מיט מיכאל

טער אוןַדישן טעאִליסט פֿון ייַסּפעציא

ַ קריניצקאַליאַטאַטור, און מיט נאַליטערא

דישןִט גערעדט וועגן דעם ייָס האָווא

.23אויסלייג

25לגערןַ וועלן מיר זיך ווַײטער ווא24ָרהַײיא

לעַמיר זיך אָס - לאַדישער גאִאויף דער יי

רטן.ָטרעפֿן דא

צענטער געגרינדט–דישִריזער ייַט דער ּפאָר צוריק האָ יאַמיט א

נהייב פֿונעםָן אַסטודענטן, א–דישִנסירטע ייַוואַר אַר פֿאַ סעמינאַא

נפֿירונג פֿוןָ אונטער דער א2דישע לימודיםִר ייַאינסטיטוט פֿא

רסקי.ָ ניבא3יצחק

סטריד רוף אוןַנצערט מיט אָ קאַגעהערט א

ט געהערטָקינק… מען האָ סטאַניקאָווערא

 און די לידער23בוך–מעׂשהטן וועגן ַרעפֿערא

25וועטַווער און געּפראָ אולינא24פֿון מרים

. איין זונטיק26סעודה– פַֿײנע שבתַמען אַצוזא

רומיקעַרן איבער די אָאיז מען געפֿא

27עולמס–שטעטלעך און געזען שולן און בית

.28דישע קהילותִסער ייַליקע עלזאָמאַפֿון די א

ט מען זיך פַֿײערלעךָוונט האָדעם לעצטן א

ַקומען אַבן באָטייליקטע האַלע באַגעזעגנט. א

טן מיטָרויסגעטראַט און זַײנען אַצערטיפֿיקא

טן (זייער געלונגענע7!) פֿון דיַדי רעזולטא

ט מען ווילדָטן. שּפעטער האַרשטאַווא

, ווי עס29נצט און געטרונקען משקהַגעטא

. די30דישער ׂשימחהִ ייַרף צו זַײן אויף אַדאַבא

קט מיטַנגעּפאָכן זַײנען געווען אָצוויי ווא

ס מען וועטָ און לערנען, ווא31דישקייט, נחתִיי

רגעסן.ַל ניט קענען פֿאָקיין מא

[סוף פֿון זַײט 1]

23. mayse-… (Bâle/Basel 1602) 24. miryam
25. célébré/celebrated 26. shabes-sude re-
pas de shabbat/Sabbath meal 27. beys-
oylems cimetières (juifs)/(Jewish)
cemeteries 28. kehiles communautés/
communities 29. mashke alcool/alcohol
30. simkhe fête/celebration 31. nakhes
plaisir/pleasure.

.D.R ©ַסאויף דער עקסקורסיע אין עלזא

ַנע קוקאַא

.D.R ©סַרסקי מיט די סטודענטן אין קלאָיצחק ניבא

1. formation/education 2. … limudim Institut d'études yiddish/Institute for Yiddish Studies 3. yitskhok 4. besoin urgent/urgent need
5. dor génération 6. talmidim étudiants/students 7. bikhla'l… bifra't en général … en particulier/in general … in particular 8. tkhum
domaine/field 9. emes c'est vrai/true 10. kedey afin de/in order to 11. chercheurs/researchers 12. sho heures/hours 13. hislayves
enthousiasme/enthusiasm 14. … moyekh se creuser la cervelle/racking one's brains 15. yekhidim individus/individuals  16. bourses/
scholarships 17. … iker surtout/mainly 18. sholem-aleykhem 19. paysages à couper le souffle/breathtaking landscapes 20. shaykhes
rapport/relation 21. éminents/leading 22. mikhoel 23. orthographe/spelling 24. cette année/this year 25. vagabonder/wander.
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שטיין און גיין

1. on la remonte/one winds it up 2. s'il le veut bien/if it feels like it 3. afile même/even 4. vélo/bike 5. salutation/greeting 6. nishkoshe
pas mal/so so 7. comme sur des roulettes, lit. comme huilé/very smoothly, lit. well-oiled 8. il pleut, neige, grêle/it's raining, snowing,
hailing 9. tombé en panne/broke down 10. réaction 11. gemore Talmud 12. par cœur/by heart 13. bateau à voile/sailboat 14. il s’agit
de/it’s a matter of 15. ça lui importe/it matters to him 16. ça lui est égal/he doesn't care 17. kloles malédictions, jurons/curses, oaths
18. rukhes esprits (malfaisants)/evil spirits 19. khayes animaux/animals 20. indépendant/independent 21. lit. pattes de poule/lit. hen's
feet 22. fourchettes/forks 23. étagère/shelf 24. oysyes lettres de l'alphabet/letters of the alphabet 25. tanakh la Bible juive/the Jewish
Bible 26. posek verset biblique/verse of the Bible 27. tel quel/as is 28. travaux/renovation 29. khosn fiancé/groom 30. kale fiancée/
bride 31. nadn dot/dowry.

רום צווייַציר אַ שּפאַכן אַהַײנט וועלן מיר מא

.גיין און שטייןר וויכטיקע ווערבן7: ָגא

 מענטש גייט אויף די פֿיס,7ַ? אגייןס קען ָווא

 זייגער גייטַר, אָטאָ מאַשין גייט מיט אַ מאַא

מּפיוטערָ קאַ, און א1ָןווען מע דרייט אים א

 מענטש7ַ! ווען א2גייט ווען עס ווילט זיך אים

7; אויב ערצו פֿוסז ער גייט ַגייט, הייסט עס א

 שיףַ, אויף אָן אויטאַן, אין אַ באַאיז אין א

, גייט ער נישט,4ווערָ ראַ אויף א3פֿילוַדער אָא

 געפֿינט זיך אויךגייןרט ָס וואָ. דארטָפֿאער 

7: „ווי גייט עס דיר/ווי5גריסונגַאין דער בא

ס זעלבע וויָס מיינט דאָגייט עס אַײך ?“ דא

כט איר7?“ דערַס מאָכסטו/וואַס מאָ„ווא

ענטפֿער קען זַײן „עס גייט מיר גוט/שלעכט/

ןָ“. אויב עּפעס גייט זייער גוט, א6נישקשה

גייט וויבלעם, הייסט עס, עס ָקיין ּפרא

. גיין ניצט מען אויך אין7געשמירט

אויסדרוקן וועגן וועטער, צום בַײשּפיל7:

…8גלָ האַ שניי, אַ רעגן, אַס'גייט א

כן7: „איךַר זאָ ּפאַ קען מיינען אנגַ גאַגיין א

דערָנג“ הייסט גיין קויפֿן אַ גאַרף גיין אַדא

ַברענגען עּפעס7; „עס גייט א

נג7!“ הייסט „עס גייט זייערַגא

ָבער „מַײן אויטאָגוט7!“7; א

נג“ַ גאַנגען אַאיז געגא

ליעַז עס איז קאַהייסט א

ַלג מיך אָ. „פֿא9רןָגעווא

10ּפרוףָן אַנג“ איז אַגא

ז ס'איז צו שווער,ַס מע מיינט אָאויף עּפעס ווא

ריש… צום בַײשּפיל7:ַצו ווַײט, צו נא

 אויף11נצע גמראַ„אויסלערנען זיך די גא

דערָנג7!“ אַ גאַלג מיך א7ָ? פֿא12אויסנווייניק

ַליע ביז מעקסיקע מיט אַ„פֿון אויסטרא

נג7!“.ַ גאַלג מיך אָ איז פֿא13זעגלשיף

 עּפעס (צום בַײשּפיל : אין14גייט איןעס 

געַ פֿראַגעלט, אין צַײט) מיינט ס'איז א

 מיינט עס איז15ןָא עמעצן גייטדערפֿון. עס 

ס גייט אים נישטָרקערט „דאַאים וויכטיק. פֿא

. „עס גייט מיר16רט אים ניטַן“ מיינט עס אָא

אין לעבן“ מיינט : עס איז מיר זייער וויכטיק

 סךַהערט מען אין אגיין דער טַײער. ָא

 ווי7: גיי אין דר'ערד, גיי צום טַײוול,17קללות

.18ל די רוחותַגיי צו א

, טישן און719? מענטשן, חיותשטייטס ָאון ווא

בענק שטייען אויף די פֿיס. „שטיין אויף די

אייגענע פֿיס“ מיינט זַײן

 שטול,ַ. עּפעס (א20ּפהענגיקָאומא

יעקט)ָ ּפראַדער אָן, אַ ּפלאַא

21שטייט אויף הינערשע פֿיס

ז ס'איז נישט פֿעסט,ַמיינט א

ס איזָס וואָנישט זיכער. דא

סָל, שטייט, און דאַווערטיקא

ל, ליגט.ַנטאָריזאָס איז האָווא

שטייעןז ָ גלאַש און אַ פֿלאַא

שּפריכווערטער

ז עס גייט, לויפֿט עס.ַ א—

, וועסטו גיכער קומען.1ליעָוואַ גיי ּפא—

גט מען,ָ, זא73; גיי איך געשווינד2גט מען, איך קריךָליע, זאָוואַ גיי איך ּפא—

איך צערַײס די שיך.

.4סער אויף דער רעשעטעַס וואָ ער שטייט ווי דא—

, מוז מען גיין צו פֿוס.5ט ניט קיין סוסָז מע האַ א—
1. lentement/slowly 2. je me traîne/I'm crawling 3. .4 גיך, שנעל tamis/sieve מיינט מען אָדא ַ

ק.ִס קען נישט בלַײבן רויָמענטש ווא  5. sus פֿערד.

רגעסט ניט7!ַפֿא

ןַבן אָ האגיין און שטייןדי ווערבן 

ן „ע“),ַן אָאומרעגולערן אינפֿיניטיוו (א

ָציע איז שוין יאַניוגאָר די קאָנא

 און„מיר/זיי שטייען“רעגולער7: 

.„מיר/זיי גייען“

רטָ וואַרום אַא

אויפֿן טיש און

 בוך שטייטַ. אליגן און מעסערס 22ּפלעןָגא

בער עס ליגט אויפֿן בעט.ָ, א23ליצעָ ּפאַאויף א

גטָ. מע זאשטייען בוך ַ אין א24אויך אותיות

 איןשטייט געשריבןס ָצום בַײשּפיל „דא

ּפעדיע“7; וועןָצַײטונג/ווערטערבוך/ענציקלא

ס מע גלייבט ניט קען מעןָמע הערט עּפעס ווא

ס געשריבן7?“. ווען מעָפֿרעגן „וו. שטייט דא

גט מען „עס שטייט איןָ זא25ציטירט ּתנך

ר איז דער אויסדרוק „ווי איןַ“. דערפֿא26ּפסוק

ר „וויַנים פֿאָ סינאַרן אָּפסוק שטייט“ געווא

רף צו זַײן“.ַדאַעס בא

זוי ווי עסַ מיינט א27ווי עס שטייט און גייט

רקויפֿטַב פֿאָן ענדערונגען. „איך האָאיז, א

ןָ א—מַײן הויז ווי עס שטייט און גייט“ מיינט 

ַ נעמט א29 חתןַ. ווען א28נטָקיין גרויסן רעמא

ז ער נעמט זי „וויַגט מען אָ, זא31ן נדןָ א30ּכלה

זי שטייט און גייט“7!

 אוןנגעןַגעגאנו, גענוג 

… טַײערענעןַגעשטא

גייטלייענערס, 

געזונטערהייט, אינעם

קומענדיקן נומער וועט

ן אויף צווייָ קוק טאַמען א

 אוןליגןנדערע ווערבן, ַא

.זיצן
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2, די שעּפסעלעך1די וועלף

ַףגראָטאָאון דער פֿא
פֿון עוולין גרומבערג

סָנקוקן דאָרפֿט אַלטן געדאָ ווא3סטעכערַדי ּפא

לטןָלעבן מער פֿון דער ווַײטנס. זיי ווא

רימטןַרן מיטן באָרפֿט מיטפֿאַגעדא

נד. איר קענטַבערטרא–רטוסַן אַף יאַגראָטאָפֿא

רומגעפֿלויגןַף : ער איז אַגראָטאָט דעם פֿאָא

 צו געפֿינען4נצער וועלט ּכדיַאיבער דער גא

– צי דלות6נעסַליאָ ּפא5רעמדיקעָפֿא–רץַהא

–קטַבסטראַס זעען אויס ווי אָ ווא7לןַרטאַקווא

זוי שייןַל איז אַרטאַקווא– דלותַבילדער (א

ווען מע זעט עס פֿון הימל !).

ר איזָרום צוויי יאַר : זינט אָשטעלט זיך פֿא

 צווישן די8 וויּכוחַכן אָאויסגעברא

גיסטן. דיָלאָסטעכער און די עקאַּפא

רַ דערפֿא9טשן זיך אין בַײכלַגיסטן ּפאָלאָעקא

רַײנגעפֿירט וועלף איןַט צוריק אָס מען האָווא

סטעכערַנקרַײך. די ּפאַטור אין פֿראַדער נא

 צו די11בן טענותָ, הא10בער, די חוצּפהניקעסָא

סןָשלאַבן באָס האָטן וואַקראָריזער ביוראַּפא

בן נישטָסטעכער האַך. די ּפאַ שיינע זאַזאַא

עטיש געפֿיל. זיי זעען נישט די וועלףַָקיין ּפא

יען צו דערָס וואָ ווא12ווי מיטישע חיות

זע. ניין, זייָן עסטעטישער ּפאַ אין א13לבֿנה

ז וועלף עסן (000 2ַ א14טענהן

אויפֿגעפֿרעסענע שעּפסן אין די לעצטע צוויי

ז זיי קענעןַגן אויך אָסטעכער זאַר). די ּפאָיא

רפֿןַס זיי דאָר וואַפֿן דערפֿאָמער נישט שלא

מער נישט,ָף. טאָשטענדיק היטן די שא

15געפֿינען זיי אין דער פֿרי דערהרגעטע

בן בעסער ליב די שעּפסן,ָשעפֿעלעך. זיי הא

, שרעקעוודיק,16ס זענען מילדָווא

סטע חיות,ָ ּפרא18, בקיצור17דעדיקַסטא

איידער די וועלף. געוויס זענען די וועלף

לצע און דעריבערָרקע, פֿרַײע, שטאַשטא

שעפֿענישן צו וועלכע מיר,ַ בא19דלדיקעַא

ַבן אָט, האָמענטשן פֿון דער גרויסער שטא

סטעכערַט די ּפאָענטקייט. אָגעפֿיל פֿון נא

לטן דיָ וואָק. טאַבן נישט קיין געשמאָהא

נקוקן זַײערעָרפֿט אַסטעכער געדאַּפא

 מער דערהויבענעםַבלעמען פֿון אָּפרא

20 גרויסן שטחַלטן געזען אָקוקווינקל : זיי ווא

ס ווַײסעַ מיליאַ, א21מעטַגרינעם סא

 רויטַ א23 און ערטערווַײז22שנייעלעך

 : שיין ווי24צירןַּפינטעלע אויף צו בא

זוי7?ַלד, נישט אָגא

ס ווילן ווַײטער שוועבןָ די, ווא

קענען זען דעם פֿילם „די ערד ווי מע

ריזַרויס אין ּפאַזעט זי פֿון הימל“ (א

בער). אויב ס'איז זייָקטאָאין א

25ס בוך, וועלן זיי קוועלןָגעפֿעלן דא

רטןַפֿונעם פֿילם. מיר ווא

אומגעדולדיק אויף לופֿטבילדער פֿון

חוץַ. א26נען און מלחמותַגאַקומענדיקע הורא

ק קען מען קיין בעסערס נישטַזאָּפרא

געפֿינען.

1 חלוםַא

נדַ וויגא2פֿון חיקע ברוריה

 חלום,ַגעגנט אַב איך באָנעכטן הא

זוי זינגענדיקַט אָס האָווא

ר.ַצירט אויפֿן בולוואַשּפא

 שמייכל געגעבן7:ַב אים אָכ'הא

 דיר.3הבא– ברוךַא

קומסט שּפעט.

כט און צעזונגעןַט זיך צעלאָער הא

ג7:ָ זאַן אָאון צו מיר געטא

 ניט,4ב קיין מוראָהא

 חלום.ַכ'בין בלויז א

קום און לעב אין מיר,

ען הויך.ִאון דו וועסט פֿלי

נטפֿלויגן.ַאון ער איז א

זוי זינגענדיקַב אָאיך הא

ַרצירט אויפֿן בולוואַשּפא

רץ7:ַגט צו מַײן האָאון געזא

בן מיר7?ָ הא5 ברירהַא

1. kholem rêve/dream 2. khayke-
brurye  3. borekhabo' sois le bien-
venu !/welcome! 4. moyre  peur/fear
5. breyre choix/choice.

1. loups/wolves plur. de/of לףָווא  2. agneaux/lambs dim. de/of שעּפס ; syn. שעפֿעלעך, dim. de/of ףָשא  3. bergers/shepherds 4. kede'y afin de/
in order to 5. en forme de cœur/heart-shaped 6. clairières/(forest) clearings 7. dales-… bidonvilles/slums 8. vikuekh controverse/
controversy 9. se félicitent/are patting themselves on the back 10. khu'tspenikes effrontés/the nerve of them! 11. … taynes repro-
chent/reproach 12. khayes animaux/animals 13. hurlent à la lune/bay at the moon 14. prétendent/argue 15. derha'rgete tués/murdered
16. doux/gentle 17. grégaire/gregarious 18. bekitser bref/in short 19. nobles/noble 20. shetekh étendue/stretch 21. velours/velvet 22. flo-
cons/snowflakes 23. çà et là/here and there 24. décorer/decorate 25. seront ravis/will be delighted 26. milkhomes guerres/wars.
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 וויץַא

1. ici/here synagogue 2. rov rabbin/rabbi 3. sérieux/serious 4. selon/according to 5. beys au cours de/during 6. prière/prayer
7. shma-yisroel Shema 8. étrange/peculiar 9. oylem assistance/people 10. inversement/conversely 11. invectivent/curse, berate
12. qui a raison/who is right 13. e'meser véritable/real 14. fondateurs/founders 15. minhogim coutumes/customs, sing. מינהג mineg
16. gémit/groans 17. scintillent/twinkle.

. אין דער1דישע שולִ ייַ אָמעריקע איז דאַט אין אָ קליינער שטאַאין א

ס וויל זַײןָן וואַמא– יונגער3ן ערנסטערַ א— 2 נַײער רבַֿ אָשול איז דא

 דעם5דיציע. בעתַ דער טרא4לץ לויטַז בַײ אים אין שול איז אַזיכער א

8דנעָ מאַמערקט ער אַ, בא7יׂשראל–, ווען עס קומט צו שמע6וונעןַדא

נדערע העלפֿטַ שטייט אויף און די א9ך7: די העלפֿט פֿונעם עולםַזא

ס זיצן אוןָס שטייען שרַײען אויף די וואָבלַײבט זיצן. די ווא

ס שטייען. וויל דער יונגערָ די ווא11ס זיצן זידלעןָ די ווא— 10רקערטַפֿא

גטָדיציע. זאַ טרא13 לויט דער אמתער12רבֿ וויסן ווער עס איז גערעכט

14סל, איינער פֿון די גרינדערסָלטן יאַל פֿרעגן בַײם אָמען אים ער זא

.15לטע מינהגיםַלעמען די אַר אַס קען בעסער פֿאָפֿון דער שול, און ווא

ר און קען נישט מער קומען אין שול. גייטָלט 98 יאַסל איז שוין אָיא

ן מיטָט צו טאָס האָבן געפֿונען איינעם, וואָ סך וויצן. מיר האַג אויף אינטערנעץ אָרום דער וועלט הַײנט צו טאַען אִעס פֿלי

רטיקל „שטיין און גיין“ (ז' 3)ַנט אויך אין דעם אָס דערמאָדיציע און וואַדישער טראִדער יי

נהייבערסָר אַ זַײט פֿאַא

ל געלערנט דעםָ מאַדישע קינדער זיך אִבן ייָזוי האַא

ַןזיקע בילדער קומען פֿון אָ. די דא1בית–לףַא

 פֿוןדישע שולִדי נַײע יינער לערנביכל ַמעריקאַא

רק, 1916.ָיא–י.7לעווין, ניו

1. alef-beys alphabet yiddish/Yiddish alphabet.

1 רעטענישַא

ס זַײנען די ווערטער7!ָטרעפֿט, ווא

[ענטפֿער זַײט 8]

1. devinette/riddle.

לטער ליגט אין בעט ;ַהיים. דער אַסל אָלטן יאַדער יונגער רבֿ צום א

ך און ס'איז אים שווער צו רעדן. דער רבֿ דערציילטַר שוואָער איז גא

ס ער וויל וויסן7:ָאים ווער ער איז און ווא

יׂשראל.– די העלפֿט פֿונעם עולם שטייט בַײ שמע—

לטער.ַ דער א16 איז דער מינהג, קרעכצטָסנישט דא —

יׂשראל.–נדערע העלפֿט פֿונעם עולם זיצט בַײ שמעַ די א—

 איז דער מינהג, קרעכצט ער ווַײטער.ָסנישט דא —

רףַל און זידלען און קריגן זיך צי מע דאָ מאַלע שרַײען מיט אַ און א—

דער זיצן.ָשטיין א

17:7 שמייכל און זַײנע אויגן פֿינקלעןַסל גיט אָלטער יאַדער א

 איז דער אמתער מינהג7!ָסט דאָא —
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בער 2004ָקטאָ דעם 1טן ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

עזיע“ָדישער ּפאִפֿון דער רובריק „ּפערל פֿון דער יי

רבענע דיכטעריןָרשטאַפֿא– די יונג—ן ַ פֿישמא1רחל
2רצַײטָצו איר 20סטן יא

טעקָ מלא3פֿון חנה

1. rokhl 2. anniversaire de décès/anniversary of death 3. khane 4. ָרקטאָדא  5. khadoshim mois/months sing. חודש khoydesh 6. arn
7. … askonim וויכטיקע טוער ; sing. עסקן askn 8. oyle … 9 אימיגרירט. active 10. hashomer hatsair וועגונגַבא–לינקע ציוניסטישע יוגנט  11. kibuts
beys alfa 12. emek yizreel 13. dor génération 14. .15 ּפובליקירט arn ahroni 16. khi'deshdike étonnants/surprising 17. tendresse/
tenderness 18. révélé/revealed 19. terriblement/terribly 20. tam goût/taste 21. rimes/rhymes 22. rayonnement/radiance 23. tomid tou-
jours/always 24. taillé/sharpened 25. noter/write down 26. koyse coupe/cup 27. farshikert enivré/drunk.

רַײנגעשיקטַ, ארווערטסָפֿא מעלדונג אין ַפֿון א

ן, מיטַ שיקל און געלע פֿישמא4פֿון ד"ר

בן מיר זיךָ צוריק, הא5עטלעכע חדשים

לן דערַר איז אויסגעפֿאָז הַײיאַדערוו.סט, א

רצַײט פֿון שיקלס שוועסטער,20ָסטער יא

דישעִרבענע ייָרשטאַפֿא–ן, די יונגַרחל פֿישמא

דיכטערין פֿון יׂשראל. זי איז געווען די

ן, דיַניע פֿישמאָ און סא6הרןַכטער פֿון אָטא

סָדעלפֿיע, וואַ אין פֿילא7נגעזעענע עסקניםָא

צענטער– קולטורַזייער היים איז געווען א

פֿטלעכעַדישע שרַײבער און געזעלשאִר ייַפֿא

נדענק שיקל אוןָ און אין וועמענס א—טוער 

ציע.ַפֿונדא– קולטורַבלירט אַבן עטאָגעלע הא

ן איז צווישן די איינציקעַרחל פֿישמא

דישע דיכטערינס,ִנער געבוירענע ייַמעריקאַא

 קיין יׂשראל. געבוירן8ט עולה געוועןָס האָווא

קומעןַט זי באָדעלפֿיע אין 1935, האַאין פֿילא

לגעמיינע בילדונג, געענדיקטַדישע און אִ ייַא

שול און די העכערע–רינג–רבעטערַן אַא

קורסן בַײ דער מיטלשול אין–דישִיי

9 צַײט טעטיקַדעלפֿיע. זי איז געווען אַפֿילא

מעריקע. זינטַ אין א10אין „השומר הצעיר“

ט זי געלעבט אין קיבוץ „בית1954ָ הא

טָ. זי הא12 אין עמק יזרעאל11לפֿא“ַא

לַזשורנא–נגעהויבן דרוקן לידער אין שילערָא

דעלפֿיע אין 1950,ַ אין פֿילא13דער נַײער דור

קטירט. אין יׂשראלַט אויך רעדאָוועלכן זי הא

 מיטגליד פֿוןַן געווען אַאיז רחל פֿישמא

טייליקט אין דיַט זיך באָיׂשראל“, הא–„יונג

גרוּפע, און–בעס פֿון דער שרַײבערַאויסגא

רשיידענעַ לידער אין פֿא14רעפֿנטלעכטַט פֿאָהא

ט ּפובליקירט פֿיר ביכער מיטָלן. זי האַזשורנא

שערִלעלער העברעיַראַ ּפאַלידער, צוויי מיט א

. די טיטלען15הרוניַהרן אַאיבערזעצונג פֿון א

לץַזון איבער אפֿון אירע ביכער זַײנען : 

הימל (1966), כן רעגןָדערנער נא(1962), 

 (1976).ווילדע ציג (1968), און זןָצווישן גרא

–נגערַקומען דעם מאַט זי באָאין 1978 הא

ט זיך איבערגעריסןָּפרַײז. איר קורץ לעבן הא

דעם 24סטן אויגוסט 1984. צו איר צענטן

טןַראייניקטע שטאַרצַײט איז אין די פֿאָיא

,לןַזוי וויל איך פֿאַאנד, ַ באַך אָדערשינען נא

.D.R ©ן (1984-1935)ַרחל פֿישמא

לעלער איבערזעצונג אויף ענגליש.ַראַמיט ּפא

[…]

 נַײע, יונגע שטיםַן איז געווען אַרחל פֿישמא

טָעזיע. זי האָדישער ּפאִאין דער יי

טעמט זעלטענע פֿרישקייט פֿוןָרַײנגעאַא

טָנק, פֿון שטימונג און געפֿיל. זי האַגעדא

ן אייגענע לַײכטע מוזיק אין אירַפֿן אַגעשא

– ווערטער16ליד און נַײע חידושדיקע

ציעס אין איר ליריק.ַמבינאָפֿונגען און קאַשא

ט זיָ הא17רטפֿיליקייטַ זעלטענער צאַמיט א

 די שיינקייט, די פֿרייד און די18נטּפלעקטַא

רום.ַגַײסטיקייט פֿון איר לעבן און פֿון איר א
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דרעס7:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

ַןך, אויף אָ מיטווא2גןָכטטאַראַ פֿא—ריז. ַּפא

ט דיָריז, האַאויסשטעלונג אין ּפא–ָאויטא

ַנסטרירט אָ דעמאBMWדַײטשישע פֿירמע 

ס ניצטָ, וואָלן אויטאַנַײעם עקסּפערימענטא

. דער נַײער3ט בענזיןָנשטאַף אָסערשטאַווא

, איז דער גיכסטערH2Rמען ָדעל, מיטן נאָמא

ביל אין דער וועלט.ָמאָאויטא–ףָסערשטאַווא

 שנעלקייט פֿון איבערַרן מיט אָער קען פֿא

, און אין 46 שעהַמעטער א300ָ קילא

רגיכערןַ פֿאָן מען דעם אויטאָסעקונדעס קא

 שעה.ַמעטער אָפֿון 0 ביז 100 קילא

 פֿון דער5 מיטגלידַרד געשעל, אַבורקהא

BMW–סָגט דאָס טראָ, ווא6לטונגַרוואַפֿא

נטוויקלונג פֿון די נַײעַר דער אַ פֿא7חריותַא

ז זַײןַגט, אָט געזאָגיעס, האָלאָטעכנא

–ָףסערשטאַרבעט איבער די וואַניע אַמּפאָקא

רט פֿוןָנסּפאַס, ווַײל זיי זַײנען דער טראָאויטא

איצטיקע–דער צוקונפֿט. דער בענזין בַײ די ביז

,8זַײערס–דוצירט קוילןָס ּפראָאויטא

נדערעַ און א9קסידָאָנאָמא–ףָקוילנשטא

ר שטעלן די הַײנטיקעַזן, דערפֿאַ גא10גיפֿטיקע

גישעָלאָן עקאַ א11ָרס מיט זיך פֿאָאויטא

דוקטָּפרא–13ַלּפפֿאָ; דער איינציקער א712סּכנה

 ריינערַר איז אָטאָמא–ףָסערשטאַפֿונעם ווא

.14מףַסערדאַווא

1. hydrogène/hydrogen 2. la semaine dernière/last week 3. essence/gasoline 4. … sho à
l'heure/an hour 5. membre/member 6. conseil d’administration/board of directors
7. akhrayes responsabilité/responsibility 8. gaz carbonique/carbon dioxide 9. monoxyde
de carbone/carbon monoxide 10. toxiques/toxic 11. représentent/represent 12. sakone
danger 13. déchet/waste 14. vapeur/steam 15. akhu'ts … en outre/in addition to that 16. ré-
serves de pétrole/oil reserves 17. carburant/fuel 18. poshet simplement/simply 19. admis/
admitted 20. résoudre/solve 21. gufe lui-même/itself 22. néanmoins/nevertheless.

 אויף16סןַּפאַזא–פֿטַ, זענען די נא15חוץ דעםַא

גרענעצט, דעריבער וועט דיַדער ערד בא

דער שּפעטער, מוזןָער אִמענטשהייט, פֿרי

נדערַן אַריבערגיין פֿון בענזין צו אַא

ט אויףַנדידאַ. דער בעסטער קא17ףָברענשטא

ס קעןָף, וואָסערשטאַלע איז וואָט דער ראָא

ז,ַטירלעכן גאַדוצירט ווערן פֿונעם נאָּפרא

סער, דורך וועלכן עסַ פֿון ווא18דער ּפשוטָא

ן עלעקטרישערַזט ווערן אָוועט דורכגעלא

 סךַדערט אָצעס פֿאָ ּפראַזאַטש אָם, כאָשטרא

ענערגיע.

,19כגעגעבןָבן נאָליסטן האַסּפעציא–BMWדי 

ס וועלן נישטָאויטא–ףָסערשטאַז די וואַא

גישעָלאָטיש די עקאַמאָ אויטא20לייזן

דוצירןָס ּפראָבלעמען, ווַײל דאָּפרא

ליין נישט קייןַ איז א21ף גופֿאָסערשטאַווא

,22צעס. פֿונדעסטוועגןָריינער ּפרא–גישָלאָעקא

ָאויטא–ףָסערשטאַגן זיי, איז דער וואָזא

ן.ַראַס ס'איז פֿאָדערווַײל דער בעסטער ווא

 BMWנסטרירט דעם שנעלסטןָ דעמא
ָאויטא–1ָףסערשטאַווא

ַןרחל פֿישמא
 גרויסערַאיך בין א

נגערַנפֿאָא
לץַזון איבער אנד ַפֿון בא

נגער.ַנפֿאָ גרויסער אַאיך בין א

 ליב19ב שוידערלעךָאון איך הא

20רפֿן, גרינעם טעםַדעם שא

נהייב.ָפֿון יעדן א

—ב געלערנט ָכ'הא

רגעסןַב פֿאָאון איך הא

.21מעןַטעס, לערער, גראַדא

רגעסן וועל איךַר ניט פֿאָנא

22לענישַדי שטרא

ר !ָג פֿון נַײעם שוליאָבַײם ערשטן טא

 ריינעם פֿרישן העפֿט7!ַ אין א23, ּתמידָא

24רשניצטןַפֿא– געלן פֿרישַ, ּתמיד מיט אָא

—בלַײער 

קטַ דעם ערשטן פֿא25רצייכענעןַפֿא

 נַײעם וויסן7!ַפֿון א

רף דען מער.ַווער דא

רשטייןַדער ערשטער בליץ פֿון פֿא

איז דער העלסטער,

,27רשיּכורטַ פֿא26די ערשטע ּכוסע

——דער ערשטער בליק 

זוי געפֿעלןַאון מיר איז א

מַײן ערשט ליד,

—ז איך זינג עס ווידער ַא

ל7!ָּתמיד צום ערשטן מא

נגער.ַנפֿאָ גרויסער אַאיך בין א

7!—קום 

היים,ַ נַײעם וועג אַמיר געפֿינען אָלא

קט,ַ פֿרישן פֿאַמיר אַײנשלינגען אָלא

נהייבן שיין שרַײבןָמיר אָלא

ריינעם העפֿט7!– שּפיגלַאין א

© D.R. ָאויטא–ָףסערשטאַדער נַײער ווא

[סוף פֿון זַײט 6]
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עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

1. hanoe plaisir/pleasure 2. … pe'retsn à
propos de Peretz/about Peretz 3. … derekh-
erets avec ma considération distinguée/
respecfully yours 4. feyge-sore 5. notions,
concepts.

קציעַבריוו אין רעדא

1. haskore commémoration 2. Malines/
Belgian city which was a transit camp, like
Drancy in Vichy France 3. Résistance 4. ca-
serne Dossin/Dossin barracks 5. maire/
mayor 6. assemblée solennelle/memorial
service 7. Ecole supérieure catholique
8. khadoshim mois/months sing. חודש

khoydesh 9. elle a réussi à/she succeeded
in    10. protéger/protect 11. gardé/guarded
12. mayse histoire/story 13. Haïm Vidal
Sephiha 14. judéo-espagnol/Dzhudezmo
(Ladino) 15. … yasher-koyekh a félicité/
congratulated.

רגעקומען דעם 5טןָדי הזּכרה איז פֿא

דישער מוזיי פֿוןִסעּפטעמבער. דער יי

 פֿון בעלגיע3נדַציע און ווידערשטאַרטאָדעּפא

לעַדונגען צו אַרויסגעשיקט אַײנלאַט אָהא

ס זַײנען צווישן 1942 און 1944ָמענטשן ווא

רמעַזאַרט אין דער קאַרשּפאַגעווען פֿא

רןַר טעג פֿאָ ּפאַ, אייניקע א4סעןָדא

נגעַנדערע לאַרט קיין אוישוויץ, אָנסּפאַטרא

טן.ַנאָמא

ניע זַײנען די גרעסטע טיילָצו דער צערעמא

בער אויךָמענטשן געקומען פֿון בעלגיע, א

ריז אוןַם, ּפאַמסטערדאַן, אָנדאָפֿון לא

נדערע שטעט.ַא

, די5ניע מיטן בירגערמַײסטערָדי צערעמא

לצַײטן, זַײנעןָ און די מא6דעמיע“ַקאַ„א

טוילישערַרגעקומען אין דער קאָפֿא

גָלץ איז דער טאַ. מער ווי א7הויּפטשולע

מענטרעפֿןַציע. די צוזאָגעווען פֿול מיט עמא

געגענישן זַײנען געווען זייערַאון ווידערבא

רירנדיק.

ר בַײשּפילן7:ָ ּפאַא

טָס האָ פֿרוי וואַנדרעע געלען, אַ א—

ט זיךָדישע קינדער, האִ סך ייַטעוועט אַגערא

טָס זי האָפֿן מיטן קינד וואָרט געטראָדא

רמע אין ערשטןַזאַרויסגעפֿירט פֿון קאַא

– 60ַפֿרַײונג, הַײנט אַמענט פֿון דער באָמא

לט געוועןַלט אָן. ער איז דעמאַריקער מאָיא

ט אים צו פֿוס געפֿירט7ָ! זי הא8פֿינף חדשים

ל קענעןָס קינד זאָט, וו. דאָנדער שטאַן אַאין א

ּפגעהיט ווערן.ָא

בעט פֿוןַ אין 1943 איז דער קיניגין עליזא—

 גרוּפעַרויסצופֿירן אַ א9בעלגיע געלונגען

10שירעמעןַן עלטערן און זיי צו באָקינדער א

ס,ָפֿרַײונג. דעם שלאַס ביז דער באָ שלאַאין א

טַײערע לייענערס,

ל צופֿרידן צוָלע מאַמיר זענען א

רטיקלען,ַקריגן אַײערע בריוו מיט א

פֿילוַרלייגן און אָמערקונגען, פֿאַבא

 שעמט אַײך ניט אוןָקריטיקן. טא

שרַײבט7!

ר דערַנק פֿאַ שיינעם דאַא

סָדיש קען דאִציע. אויף ייַרמאָאינפֿא

רַעפֿענען ברייטע ּפערסּפעקטיוון פֿא

גן :ָ. מען וועט קענען זא5גריפֿןַנַײע בא

איך וועל אים אויפֿגוגלען, ער איז

ב איםָשווער אויסצוגוגלען, איך הא

נדערעַ סך אַּפגעגוגלט און אָא

זעלכע…ַא

ס הויז.ָך, די זעג, דאַדער דא

בןָ קינדערהיים, האַס איז געווען אָווא

ַר אַס פֿאָטן7! וואַלדאָ דַײטשישע סא11כטַוואַבא

ציע ווען די „קינדער“,ָשטוינונג און עמא

בן זיךָריקע מענטשן, האָהאָאיצט גרא

בן איבערגעלעבטָלע האַפֿן7! אָמענגעטראַצוזא

ַט אָר יעדער איינער האָמע נאַדי זעלבע דרא

 צו דערציילן.12ּפערזענלעכע מעׂשה

רָפֿעסאָ, דער ּפרא13ַסעפֿיכא–ַל חיים ווידא—

ט אין זַײן רעדעָ, הא14פֿון דזשודעזמע

 זַײנע פֿרַײנד15ּכוח– יישרַּפגעגעבן אָא

זוי פֿילַרבעטן אַס אָדישיסטן“ וואִ„יי

ך און קולטור.ַדישע שּפראִלטן די ייַאויפֿצוהא

דישן מוזיי און דערִנק דעם ייַ גרויסן דאַא

ר דער הזּכרה.ַלין פֿאַט מאָשטא

וועגן גוגל

רן,ָקטאַטַײערע רעדא

 אַײער1ב געלייענט מיט הנאהָאיך הא

טעם–טעםמּפיוטערס (ָרטיקל וועגן קאַא

ז איןַגן אָנומער 44). איך וויל אַײך זא

רט „גוגל“ָס וואָמעריקע ניצט מען שוין דאַא

גטָב געזאָ ווערב. צום בַײשּפיל, איך האַווי א

ז איך וויל וויסן עּפעסַלעגין אָ קאַמַײנער א

ַזט מיר געענטפֿערט אָ און זי הא2וועגן ּפרצן

ב איךָל אים „גוגלען“. שּפעטער האָאיך זא

קע „געגוגלט“7!ַאים טא

,3ארץ–מיט דרך

 לייענערין,ַא

רק)ָיא–ן (ניוַ סעלטערמא4ׂשרה–פֿייגע

ָטפֿרַײונג פֿון דער שטאַך דער באָ נא1די 60סטע הזּכרה
2נסי)ַלין (דער בעלגישער דראַמא

ריז)ַווסקי (ּפאָרזשיקאָׂשרה בא
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