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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

נדַדישלאִ אינעם יי2 און ּפויערים1כותָמלא–בעל
מוזיי– און געשיכטע–ריזער קונסטַ אין ּפא3ן אויסשטעלונגַא

ר ביז 21סטן מַײ 2006)ַ(פֿון 1טן פֿעברוא

דישע ּפויערים, און ניטִפֿט קומט אויס צו זען בילדער פֿון ייָנישט א

ּפע. אינעםָאיירא–11ר פֿון מיזרחָ, נא10יׂשראל– די פֿון ארץ9דווקא

ַט מען איצט אָריז האַמוזיי פֿון ּפא– און געשיכטע–דישן קונסטִיי

מלונג ּפרעכטיקעַנצע זאַ גאַ א12וו&נדערןַגעלעגנהייט צו בא

ס ווַײזןָרהונדערט, וואָנציקסטן יאַנהייב צוואָפֿיעס פֿון אַגראָטאָפֿא

,13נדַרבאַפֿא–טןַכות פֿון ּפוילן, ראָמלא–רבעטער און בעלַא–דישע ערדִיי

ּפגענומען איןָראַט זיי אָ און רומעניע. מע הא15נדַ, לעטלא14ליטע

פֿענעַ, געשא16כשולןַניעס און פֿאָלאָפֿטלעכע קאַנדווירטשאַדישע לאִיי

נטוויקלונג פֿוןַר דער אַפֿט פֿאַ די געזעלשא—“ 17רטָדורך דעם „א

רט“ איזָדן. „אִרבעט צווישן ייַ און טעכנישער א18כהָרבעט, מלאַערדא

דישעִנד, אין 1880, דורך ייַרישן רוסלאַך אין צאָרן נאָגעגרינדט געווא

ווָקאַליאָ ּפא20קסט, שמואלַלַײ בא6ָ: ניקא19טוער–ּפן און ּכללָנטראַפֿילא

ץ גינזבורג. דער ציל איז געווען צוַראָן האָראַאון בא

רבעט אוןַסן, זיי געבן אַדישע מאִרעמע ייָדוקטיוויזירן“ די אָ„ּפרא

קטיוו אין דיַזונדערש אַרן באָפֿט איז געוואַאויסבילדונג. די געזעלשא

נדערעַנד, ווי אויך אין ּפוילן און אַרבאַפֿא–טןַרן אין ראָנציקער יאַצווא

מלונג פֿון 250ַמט די זאַרומיקע לענדער. פֿון דער צַײט שטאַא

 60 פֿון זיי ווערטַס אָטעס, וואַפֿיעס אויף גלעזערנע ּפלאַגראָטאָפֿא

בןָ בילדער הא21ס רובָֿדישן מוזיי. דאִאיצט אויסגעשטעלט אינעם יי

דישע פֿרויען אוןִדיש. מע זעט אויף זיי ייִאונטערשריפֿטן אויף יי

טן,ַרשטאַווא–לורגיעַ צי מעטא–22לערַײָשינען אין סטאַמענער בַײ די מא

 אין פֿעלד, צי בַײ23שינעןַריזירטע דרעשמאָטאָרן און מאָקטאַאויף טרא

רטן.ָ טיש מיט ווַײן און ווַײנטרויבן פֿון אייגענעם גא24 שבתדיקןַא

 ליקווידירט דעם25לין ביסלעכווַײזַט סטאָרן האָאין די דרַײסיקער יא

פֿטַקטיוויטעטן פֿון דער געזעלשאַנד. די אַרבאַפֿא–טןַרט“ אין ראָ„א

נגען אין ּפוילן און אויך אין דיַנגעגאָבער ווַײטער אָזענען א

ריז און אויף דערַנקרַײך. אין ּפאַלענדער, ווי פֿרא–ציעַאימיגרא

ר פֿון זייָ ּפאַס אָ נעץ שולן, וואַרט“ געגרינדט אָט „אָווינץ האָּפרא

ג.ָעקזיסטירן ביז הַײנט צו טא

ג אויף דרַײָלאַטאַ קאַרויסגעגעבן אַט מען אָצו דער אויסשטעלונג הא

דיש.ִנצייזיש, ענגליש און ייַ פֿרא—כן ַשּפרא

1. bal-melokhes artisans 2. paysans/peasants 3. exposition/exhibition 4. bouillon avec des petites pâtes/broth with little noodles 5. sonim
ennemis/enemies 6. ponem visage/face 7. agricole/agricultural 8. Crimée/Crimea 9. davke précisément/just 10. erets-yisroel Terre
d'Israël/land of Israel 11. mizrekh de l'Est/Eastern 12. admirer/admire 13. Union soviétique/Soviet Union 14. Lituanie/Lithuania 15. Let-
tonie/Latvia 16. écoles professionnelles/trade schools 17. O.R.T. 18. melokhe artisanat/crafts 19. klal… dirigeants communautaires/
community leaders 20. shmuel 21. ... rov la majorité 22. menuiserie/carpentry 23. batteuses/threshing machines 24. sha'besdikn de
shabbat/Sabbath 25. peu à peu/gradually.

נדלען,ַר האָנען נאָדן קאִז ייַגט, אָווער זא

,4נדלעןַעסן פֿעטע יויך מיט מא

ן�?ַרבעטסמאַר ניט זַײן קיין אָנא

,5ר די ׂשונאיםָגן נאָנען זאָס קאָדא

,6ן אין ּפניםָדן, שּפַײט זיי אִיי

ן.ַן, דזשאַן, דזשאַ קוק אויף דזשאַטוט א

דישערִ ייַיע“, וועגן אָנקאַגמענט פֿונעם ליד „דזשאַ(פֿרא

)8ניע אין קריםָלאָ קא7פֿטלעכערַנדווירטשאַלא
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דישןִריזער ייַקוקן אינעם ּפאַר ביז 21סטן מַײ קען מען באַפֿון 1טן פֿעברוא

ן (1917-ָמאָלאַטע סאָרלאַ פֿון שא2מוזיי די אויסשטעלונג– און געשיכטע–קונסט

דערָנד, מיטן טיטל „לעבן ? אַלערין פֿון דַײטשלאָדישע מאִ יי1943ַ), א

 ציקל פֿון 769)ַשן (פֿון אַן אויסקלַײב פֿון איבער 200 גואַטער ?“. ס‘איז אַטעא

ָסס ווערק, וואָ. דא3טע און איר משּפחהָרלאַס לעבן פֿון שאָר דאָס שטעלן פֿאָווא

רן אויף דורכזיכטיקעַמענטאָשטייט פֿון בילדער, קאַבא

 פֿון 518כט במשךַט זי געמאָ און מוזיק, הא4לקעסַקא

ר אירַ צווישן 1940 און 1943. קורץ פֿא6חדשים

ַט זי עס איבערגעגעבן אָ קיין אוישוויץ הא7רשיקונגַפֿא

 ס‘איז מַײן—פֿרַײנד מיט די ווערטער : „היט עס גוט 

נץ לעבן“.ַגא

טער ?“ַדער טעאָ„לעבן ? א
ַן זילבערמא1פֿון שלמה

 און–דישן קונסטִנגען אינעם ייַאיך בין געגא

זוכן די אויסשטעלונג פֿוןַמוזיי בא–געשיכטע

ן. אירָמאָלאַטע סאָרלאַדעם ווערק פֿון שא

דערָנגערופֿן „לעבן ? אָליין אַט זי אָווערק הא

“. די אויסשטעלונג8 זינגשּפילַ א—טער6? ַטעא

10:6 צוליב דרַײ סיבות9 רירנדיקעַאיז זייער א

טָס האָרד וואָדי שטימונג פֿון זעלבסטמא

ן אירָמאָלאַטע סאָרלאַרומגערינגלט שאַא

11ס געפֿיל פֿון סּכנהָנץ קורץ לעבן6; דאַגא

פֿן איר ווערקַט זי געצוו&נגען צו שאָס האָווא

טישערַמא6ַ; דער דרא12 גרויס אַײלענישַאין א

דן פֿון די דרַײסיקערִ פֿון דַײטשישע יי13מצבֿ

ן.ָרן אָיא

ַקסן אין אַן איז אויפֿגעוואָמאָלאַטע סאָרלאַשא

רַײכער היים אין בערלין. די משּפחה איז

בןָז זיי האַסימילירט אַזוי ווַײט אַגעווען א

געמיינט זיי וועלן קענען בלַײבן אין

צישןַ אונטער דעם נא14פֿילוַנד אַדַײטשלא

ָררעזשים. ערשט אין נַײן און דרַײסיקסטן יא

טע צו דיָרלאַט די משּפחה געשיקט שאָהא

נקרַײך.ַפֿרא–15זיידע אין דרום–בעָבא

16נגלַ געראַנץ לעבן איז אַטעס גאָרלאַשא

מע,ַס. איר מאָטאַנאַס און טאָצווישן ערא

ָסבן זיך גענומען דאָ מומע האַבע און אָבא

רקַט אויף איר שטאָס האָלעבן, און דא

כטַט זיך געדאָגעווירקט. ּפונקט ווען עס הא

 וועלן זיגן, ווען17ּכוחות–ז די לעבנסַא

,18ַטט חתונה געהאָן האָמאָלאַטע סאָרלאַשא

ָט און הא19גןָנגען אין טראַרגאַאיז פֿא

ט דער טויטָ וויכטיק ווערק, האַרענדיקט אַפֿא

רעסטירט מיטןַט זיי אָ מע הא— 20גטָזי דעריא

רשיקט אין אוישוויץ אוןַן, פֿאַמא

לט געווען זעקסָ. זי איז דעמא21אומגעברענגט

לט.ַר אָנציק יאַאון צווא

שטייט פֿון צוויי עלעמענטן :ַפֿונג באַאיר שא

 יונגַפֿיע פֿון אַגראָביאָן אויטאַס'איז אי א

שרַײבונג פֿון דערַ באַמיידל, אי א

 אין וועלכער זי22שטורעמדיקער ּתקופֿה

לעבט.

ַזוי זעט אויס איר ווערק ? ס'איז אַווי א

ט.ַרמאָלע פֿונעם זעלבן פֿאַשן, אַסעריע גוא

 געוויסעַ א23יעדער בילד שילדערט

ָגעשעעניש, און אויפֿן בילד זענען דא

רן און אויפֿקלערונגען אויף דַײטש.ַמענטאָקא

, דער סטיל24לירן זענען זייער ּפשוטעָדי קא

,25ט ניט קיין טעותָר האָ נא—וו ִַיעּפעס ווי נא

1. shloyme 2. exposition/exhibition 3. mishpokhe famille/family 4. calques/transparencies 5. bemeshekh pendant/during 6. khadoshim
mois/months, sing. חודש khoydesh 7. déportation 8. pièce de théâtre chantée/song drama 9. émouvant/moving 10. sibes raisons/reasons
11. sakone danger 12. hâte/haste 13. matsev situation 14. afile même/even 15. dorem sud/southern 16. lutte/struggle 17. … koykhes
forces de vie/forces of life 18. s'est mariée/got married 19. était enceinte/was pregnant 20. rattrapée/caught up with her 21. assassinés/
killed 22. tkufe époque/epoch 23. dépeint/depicts 24. po'shete simples/simple 25. ... toes ne vous y trompez pas/make no mistake
26. klo'ymershte pashtes simplicité apparente/apparent simplicity 27. inyen sujet/matter 28. akhzo'ryesdikn brutal 29. malheu-
reusement/unfortunately 30. oylem public 31. réalisation/achievement 32. eydesshaft témoignage/testimony 33. khurbm Shoah
34. madreyge niveau/level 35. journal d'Anne Frank/diary of Anne Frank 36. keda'y vaut la peine/worthwhile.

ן איז נישט געווען קייןָמאָלאַטע סאָרלאַשא

לערַײ,ָט זיך געלערנט מאָרין, זי האָטאַמאַא

 און26זיקע ּכלומרשטע ּפשטותָס דאָאון דא

ַ : א27ר צום עניןַסט וו&נדערבאַווקייט ּפאִַינא

ַןרַײנגעשלעּפט אין אַס ווערט אָיונג מיידל ווא

רד.ָ שטורעם פֿון לעבן און מא28כזריותדיקןַא

גלייט מיט לידער אוןַדי בילדער ווערן בא

לייןַט אָן האָמאָלאַטע סאָרלאַס שאָמוזיק ווא

ָאויסגעקליבן. אויף דער אויסשטעלונג איז דא

ר דרַײ ערטער וו& מען קען זיךָ נא29לַײדער

לָלע מאַ אָצוהערן צו דער מוזיק און ס'איז דא

.30 גרויסער עולםַא

רקעַ שטאַזיקע ווערק איז אָס דאָדא

ַ. ס'איז אויך א31קינסטלערישע דערגרייכונג

, אויף33 וועגן חורבן32פֿטַוויכטיקע עדותשא

נקסַ פֿראַנאַ ווי א34דער זעלבער מדרגה

 עס צו זען36ַי. ס'איז נייטיק און ּכדא35גבוךָטא

 לעבן און לַײדער נישטַווַײל ס'איז געווען א

טער.ַקיין טעא

רטרעט פֿוןָּפאָאויטא

ָןמאָלאַטע סאָרלאַשא

© D. R.
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1. … mayse-… "Un beau livre d'histoires", titre du livre en yiddish ancien/"A lovely story book", title in Old Yiddish 2. produit/
produced 3. scène/stage 4. kishef magie/magic 5. mayses histoires/stories 6. Bâle/Basel 7. gilgl réincarnation 8. espièglerie/mischief
9. figé/frozen 10. kede'y afin de/in order to 11. bal-pe' oral 12. Astrid Starck 13. Éditions Schwabe 14. édition 15. éditrice/editor
(fem.) 16. superbe/splendid 17. introduction captivante/fascinating introduction 18. gufe proprement dite/itself 19. oysyes lettres/
letters 20. décoration 21. alef-beys alphabet 22. mekoyrim sources 23. talmudishe agodes légendes talmudiques/Talmudic legends
24. moyenâgeux/medieval 25. rabonim rabbins/rabbis 26. goyim non-Juifs/gentiles 27. apikorsim mécréants/non-believers 28. emune
foi/faith 29. tsdoke charité/charity 30. récompense/reward 31. mitsves bonnes actions/good deeds 32. aveyres péchés/sins 33. poshet
simple 34. koyekh force/strength 35. khush sens/sense 36. tension 37. khe'ynevdik pleins de charme/full of charm 38. oylem public
39. … iker surtout/mainly 40. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 41. oves patriarches/patriarchs 42. oytser trésor/treasure 43. puisé/
derived 44. préserve/preserves 45. tam saveur/savor 46. mouvant/transitory 47. dibukim esprits/spirits 48. ... kol à haute voix/aloud
49. en transformant/transforming 50. afile même/even 51. moykher-sforim vendeur de livres/bookseller 52. yari'd foire/fair 53. pu-
blicité/advertisement 54. “Approchez, messieurs et mesdames, venez voir ce beau livre d'histoires”/“Come near, dear gentlemen and
ladies, and see this lovely story-book”  55. lanterne magique/magic lantern 56. sha'besdike de shabbat/Sabbath 57. perets I.L. Peretz
58. I. B. Singer.

ַ אָס אין זיי איז דאָזעלכע ביכער וואַן אַראַפֿא

נדַ באַ, אבוך–מעׂשהס ָ : צווישן זיי דא4ּכישוף

דיש דערשינעןִיי–לטַ אין א5מיט 257 מעׂשיות

ך דעםָ (שווייץ) אין 1602. קורץ נא6זלַאין בא

ּפגעדרוקט,ָל אָ מאַט עס ווידער אָווי מען הא

ַ... אויף א7 נַײעם גילגולַלעבט עס איבער א

טערַרץ אינעם טעאַבינע : דעם 15טן מא

La Vieille Grilleט די טרוּפעָ הא

Réminiscencesלעבט אויסגעקליבענעַ בא

.8מעׂשיות מיט איידלקייט און שטיפֿערישקייט

לטָלטן געוואָס'זעט אויס ווי די מעׂשיות ווא

רעםָ פֿא9רגליווערטערַנטלויפֿן פֿון דער פֿאַא

 צוריק צו ווערן די10 בוך, ּכדיַפֿון א

–11ּפה–לעבעדיקע, רירעוודיקע בעל

קטןַ געּפאַל. בַײ אָ מאַס אָדערציילונגען ווא

רגעלייענט אוןָרן פֿאָקטיאַבן דרַײ אָל האַזא

רגעשטעלט די מעׂשיות אין דערָפֿא

.12רקַסטריד שטאַאיבערזעצונג פֿון א

רויס אין 2005ַדער פֿולער טעקסט איז א

זל6!)ַ (אויך אין בא13בעַג שוואַרלאַאינעם פֿא

סטרידַ. א14בעַכיקער אויסגאַ צוויישּפראַאין א

ןָט אויפֿגעטאָ, הא15רויסגעבעריןַרק, די אַשטא

ּפנדיקןַרכאַ פֿאַך אָרבעט6: נאַ א16 ּפרעכטיקעַא

,18 קומט די איבערזעצונג גופֿא17רַײנפֿירַא

קסימילע קעגןַדישן טעקסט אין פֿאִמיטן יי

ָ זענען דא19לטע אותיותַאיבער. די שיינע א

נק דעםַ דאַ א— 20ּפוצונגַ באַר ווי אָנישט נא

ס קומט מיטן בוך קען מען זייָ ווא21בית–לףַא

לייענען.

מען פֿוןַמלונג שטאַדי מעׂשיות פֿון דער זא

–, מיטל23גדות6ַ: ּתלמודישע א22דרַײ מקורים

25 מעׂשיות וועגן דַײטשע רבנים24עלטערישע

לע לעגענדעס. מיינסטנסַנאָציאַאון אינטערנא

שע שטעט אוןִּפעיָר אין אייראָקומען זיי פֿא

שטעטלעך. די העלדן זענען פֿרויען צי מענער,

לַײט, פֿרומע–רעמעָ, רַײכע צי א26דן צי גוייםִיי

. צווישן די27ּפיקורסיםַמענטשן צי א

,29, צדקה628: אמונהָהויּפטטעמעס זַײנען דא

 און31ף, מיצוותָ און שטרא30לוינונגַבא

וו אוןִַי. טייל פֿון די מעׂשיות זענען נא32עבֿירות

רקןַר שטאָ גאַ, טייל ווַײזן א33ּפשוט

ַר פֿא35 חושַ, א34רישן ּכוחַליטערא

ר און אויךָ, הומא36נונגַטישער שּפאַמאַדרא

. זיי זענען37לע זענען חנעוודיקַעזיע, און אָּפא

דיש, ּכדי צוִרן אין ייָגעשריבן געווא

39 (דער עיקר38סטן עולםָ ּפראַלערנען אַבא

–ט ניט געקענט קיין לשוןָס האָפֿרויען) ווא

.40קודש

גט דרַײָרמאַטור פֿאַדישע ליטעראִאויב די יי

מע פֿון דיַ די מאבוך–מעׂשהס ָ איז דא41בֿותָא

ָט פֿון וועלכן מען הא42ן אוצרַדישע ביכער, אִיי

. אין אים דערקענט מען דעם43 סך געשעּפטַא

ציע צוםַראַנא–ּפה– בעלַנג פֿון אַאיבערגא

געשריבענעם טעקסט, ווַײל די איבערזעצונג

ס איזָ ווערק וואַ פֿון א45 דעם טעם44ּפָהיט א

ָפֿן. און דאָך אָלץ איז נאַ, וו& א46ִקרבַײיַפֿא

ַררט פֿאָן אַליגט דער ּכישוף : עס בלַײבט א

לע שטימען פֿון דיַ און מען הערט א47דיבוקים

דער דערציילן,ָל אָ מאַס פֿלעגן אָמענטשן ווא

ך נישט עקזיסטירט,ָט נאָס בוך האָווען דא

,48 קולַדער לייענען אויף אָא

 די מעׂשיות לויט זייער49נדלענדיקַרוואַפֿא

1בוך“–„איין שוין מעׂשה

געמיט, און אויך די שטימען פֿון די צוהערער.

ג,ָלאָעס דערגייט צו אונדז, אינעם ּפרא

 ווען51ספֿרים–ס קול פֿונעם מוכרָ דא50פֿילוַא

53מעַ רעקלאַ א52מירט אויפֿן ירידַער דעקלא

ר זַײן בוך6: „קומט הער, איר ליבעןַפֿא

–ס שיין מעׂשהָנען און פֿרויען און טוט דאַמא

ַקע אַס בוך איז טא6ָ. און דא54נשויען“ָבוך א

 דורך וועלכן עס ווַײזן זיך55מטערןַלא–ּכישוף

בעסָצוקונפֿטיקע בילדער : דער בא

 מעׂשיות צום אייניקל, און אויך56שבתדיקע

.58שעוויסַ צי בא57פֿונגען פֿון ּפרץַדי שא

רקסַסטריד שטאַ וו&נדערבוך איז אַזאַצו א

רער אוןָנעלער, קלאָציאַ ראַרַײנפֿיר אַא

ב : מיר דערוויסן זיך דיָנייטיקער צוגא

גישן אוןָלאָציאָגעשיכטע, דעם סא

נטעקסט, און דיָפֿטלעכן קאַגעזעלשא

זוי ווערט אונדזַסטרוקטור פֿונעם בוך. א

ריזערַס די ּפאָט די צַײט, וואָענט אָזייער נא

זוי שייןַל אָ מאַט ווידער אָרשטעלונג האָפֿא

לעבט.ַבא

סעלער“ ווערט– „בעסטַר אָס איז שוין איבער 400 יאָדיש בוך וואִ ייַא
.3ריזער בינעַ ּפאַ אויף א2נצייזיש און אויפֿגעפֿירטַאיבערגעזעצט אויף פֿרא
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ַןראַג, מאָזא
8בֿרהם רייזעןַפֿון א

ן, דו ברודער מַײנער,ַראַג, מאָזא

 דַײנער ?9וו& איז גרייט דער סדר

,11 חדרַ, אין א10 אין טיפֿער הייל—

ב איך געגרייט מַײן סדר.ָרט האָדא

ן, מיר, וו&, בַײ וועמעןַראַג, מאָזא

 נעמען6?12וועסטו ווַײסע מצות

13טןָראַטס באָ אין דער הייל, אויף גא—

.15טןָ געקנא14ט מַײן ווַײב דעם טייגָהא

,16ן, ווי וועסט זיך קליגןַראַג, מאָזא

 וו& צו קריגן ?17 הגדהַא

,18לטןַ אין דער הייל אין טיפֿע שּפא—

לטן.ַהאַנג באַב איך זי שוין לאָהא

,19ן, ווי וועסט זיך ווערןַראַג, מאָזא

 דערהערן ?20ווען מען וועט דַײן קול

,22נגעןַ וועט מיך פֿא21 ווען דער ׂשונא—

נגען.ַרבן מיט געזאַוועל איך שטא

1. shmadn se convertir/convert 2. beso'd en
secret/in secret 3. ... yontoyvim célébrer les
fêtes/observe holidays 4. marranes/Marranos
5. khazeyrim cochons/pigs 6. anusim conver-
tis de force/Jews converted by force 7. “forcés”/
forced 8. Avrom Reyzen (1876-1953)
9. seyder Seder 10. grotte/cave 11. kheyder
pièce/room 12. matses pain azyme/matsos
13. à la grâce de Dieu/at God’s mercy 14. pâte/
dough 15. pétri/kneaded 16. trouver un expé-
dient/rack your brains 17. hagode Haggada
18. crevasses, fentes/cracks, crevices 19. te dé-
fendre/defend yourself 20. kol voix/voice
21. soyne ennemi/enemy 22. capturer/capture.

דן פֿוןִרויסגעטריבן די ייַט אָווען מע הא
ס זַײנעןָבן די וואָניע אין 1492 האַשּפא

2בער בסודָ. א1געבליבן זיך געמוזט שמדן

דישקייטִלטן ייַנגעהאָ סך פֿון זיי אַבן אָהא
טָ. א3טובֿים–ווען די יוםַאון געּפרּוווט ּפרא

ט מען געגעבן דעםָדן האִלטענע ייַהאַדי בא
ָס (ווא4נעןַראַמען מאָנישט שיינעם נא

ט מען זייָדן האִ). בַײ יי5מיינט חזירים
ס הייסטָ, דא6נוסיםַגערופֿן א

נוסים איןַ. (מער וועגן די א7„געצווּונגענע“
ג,ָס ליד „זאָל, זעט זַײט 6). דאַרטוגאָּפא
 טייל פֿונעם סדר פֿוןַן“ איז אַראַמא
מעריקע.ַרינג אין א–רבעטערַא

ס מע קעןָ ברייטע און דערהויבענע טעמע וואַ, א3פֿרַײונגַ פֿון בא2טובֿ–ּפסח איז דער יום

.4נדןַרט און אומשטאָנדערש לויט דער צַײט, אַנעמען און טַײטשן אַבא

ט דער געשיכטע. וויפֿל קינסטלער,ָ פֿון א5בן געשּפירט דעם ּכוחָדן האִר ייָנישט נא

ריע ביז סעסיל ב. דע מילסָטאַראָ פֿון הענדלס א—רן ָרעזשיסא–ָלער, קינאָמוזיקער, מא

–דן פֿון יציאתָיזאּטישע עּפַמאַציע אין די דראַבן געפֿונען אינסּפיראָ הא— 6סןָביבלישע עּפא

ָספֿן (וואַרצע שקלאַבן די שוואָמעריקע האַ אין א8פֿערַײ6ַ! אין דער צַײט פֿון שקלא7מצרים

פֿענונג אויף זייער אייגענערָָ האַגעשיכטע א–בן געקענט די ביבל) געזען אין דער ּפסחָהא

לטןַן דעם אָג אָ, נידער אין מצרים און זא9ּפ, משהָראַפֿרַײונג. ווען זיי זינגען „נידער אַבא

11ז משה איז דער אויסגעבענקטער גואלַר אָלק !“ איז קלאָרויס מַײן פֿאַז אָ לא— 10ּפרעהן

ציע.ַנציּפאַס וועט ברענגען די עמאָווא

לסט דערציילן דַײן זון איןָ : „און זא13 אין ּתנך12גטָנגעזאָקע אַס פַֿײערן ּפסח ווערט טאָדא

רויסגעצויגן פֿון מצרים. אוןַט אָט דיך גאָנט האַרקער האַ שטאַג […] מיט אָיענעם טא

14ר“ (שמותָר צו יאָזיקע געזעץ אין זַײן געשטעלטער צַײט פֿון יאָס דאָּפהיטן דאָלסט אָזא

סָ, ווא15רט „והגדּת“ָשע וואִס העברעיָלסט דערציילן“ זעצט איבער דאָי"ג, 10-8). „דו זא

זוי וויַ. א17ס מע לייענט בַײם סדרָ, דער טעקסט ווא16פֿון דעם קומט די „הגדה של ּפסח“

ס איבערגעזעצטָט מען דאָרשטיין די הגדה, האַל פֿאָז יעדער איינער זאַס'איז וויכטיק א

18רטיקעָש אי אויף די אִכן. אויך די לידער זינגט מען אי אויף העברעיַלערליי שּפראַאויף א

1. peysekh Pâque/Passover 2. yontev fête/holiday 3. libération 4. circonstances/
circumstances 5. koyekh force/strength 6. épopées/epics 7. yetsies-mitsraim la sor-
tie d’Égypte/exodus from Egypt 8. esclavage/slavery 9. … moyshe “Go down, Mo-
ses…” 10. paren à Pharaon (datif)/to Pharoah (dative) 11. … goel rédempteur lon-
guement espéré/long-awaited redeemer 12. annoncé/announced 13. tana'kh la Bible
juive/Jewish Bible 14. shmoys Exode/Exodus (13 : 8-10) 15. vehiga'deto tu racon-
teras à ton fils/thou shalt tell thy son 16. hagode shel peysekh la Haggada de Pâ-
que/the Passover Haggada 17. seyder Seder 18. locales/local

לסט דערציילן דַײן זון…“ָ : „און זא1ּפסח

[סוף זַײט 8]

.D. R ©רהונדערט ָרן פֿון 19טן יאַטעלער פֿון אונגא– סדרַא
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ווער ווייס איינס ?
ט.ָווער ווייס איינס ? איינס ווייס איך : איינס איז גא

.9ווער ווייס צוויי ? צוויי ווייס איך : צוויי זַײנען די לוחות

.10בֿותָווער ווייס דרַײ ? דרַײ ווייס איך : דרַײ זַײנען די א

.11ווער ווייס פֿיר ? פֿיר ווייס איך : פֿיר זַײנען די אמהות

.13 פֿון דער ּתורה12ווער ווייס פֿינף ? פֿינף ווייס איך : פֿינף זַײנען די חומשים

.15 פֿון מישנה14ווער ווייס זעקס ? זעקס ווייס איך : זעקס זַײנען די סדרים

ך.ָווער ווייס זיבן ? זיבן ווייס איך : זיבן זַײנען די טעג פֿון דער ווא

.16ר מילהַכט זַײנען די טעג פֿאַכט ווייס איך : אַכט ? אַווער ווייס א

.18גןָ פֿון טרא17ווער ווייס נַײן6? נַײן ווייס איך : נַײן זַײנען די חדשים

.19טָווער ווייס צען ? צען ווייס איך : צען זַײנען די צען געבא

.21ט געחלומטָ הא20ווער ווייס עלף ? עלף ווייס איך :  עלף זַײנען די עלף שטערן פֿון וועלכע יוסף

.22ווער ווייס צוועלף ? צוועלף  ווייס איך : צוועלף זַײנען די שבֿטים

ט.ָ פֿון גא23ווער ווייס דרַײצן ? דרַײצן ווייס איך :  דרַײצן זַײנען די מידות

רכיסטישע ווערסיע)ַנאַאיינס ווער ווייס ? (א
רבעטער.ַן איז דער אַ מא24איינס ווער ווייס ? איינס ווייס איך : איין ערלעכער

.26גייער– נעמען די ליידיק25ניעַרעוואָרבעטערס האַצוויי ווער ווייס ? צוויי ווייס איך : צוויי טייל פֿון א

 אויף דער וועלט.27נען גיבןָדרַײ ווער ווייס ? דרַײ ווייס איך : דרַײ טויזנט רעליגיא

ליסטן.ַּפיטאַ זַײנען די קא28פֿיסיקע–פֿיר ווער ווייס ? פֿיר ווייס איך : ערגער ווי פֿיר

ר.ָז די וועלט שטייט פֿינף טויזנט יאַ א29כיקער ליגןַפֿא– פֿינףַפֿינף ווער ווייס ? פֿינף ווייס איך : א

.31 און איינס צום צווייטן קומט ניט30זעקס ווער ווייס ? זעקס ווייס איך : זעקס סדרי מישנה

.33לע אונטערדריקערסַך אָ נא32 שיבֿעהַבן אָזיבן ווער ווייס ? זיבן ווייס איך : שוין צַײט צו הא

ן.ָנגעלע לַײדט שוין פֿון רעליגיאִ ייַכט טעג אַכט ווייס איך : פֿון אַכט ווער ווייס ? אַא

רבעטן ביזן טויט.ַט אַנאָ און דרַײ מא34ט סלעקַנאָנַײן ווער ווייס ? נַײן ווייס איך : נַײן מא

.36 ּתרי"גַרן אָט איז געוואָ צען געבא35צען ווער ווייס ? צען ווייס איך : פֿון משהס

39 און בטלנים38ר רבניםָ קענען נא37עלף ווער ווייס ? עלף ווייס איך : עלף ברידער הענדלער

.40רגלַײכן מיט עלף שטערןַפֿא

.42 לעטניק“ַך מיר אַם מאַם שטראַ איז געבליבן „גרא41צוועלף ווער ווייס ? צוועלף ווייס איך : פֿון די צוועלף שבֿטים

.44פֿטַ די הַײנטיקע געזעלשא43דרַײצן ווער ווייס ? דרַײצן ווייס איך : אויף דרַײצן טויזנט ּכּפרות טויג

רכיעַנאַ ביז א2 פֿון סדר— 1ּפסח
נעלעָדיציאַרשטיין די טראַס גיט צו פֿאָ, ווא4נטסטע לידער „אחד מי יודע“ַקאַ איז איינס פֿון די בא3אין דער ּפסחדיקער הגדה

ַדיש. די צווייטע ווערסיע (זע אונטן) איז אִ הגדה אויף ייַט איז איין ווערסיע גענומען פֿון אָ. א5לןָליק פֿון די צאָדישע סימבאִיי
ן איןָנדאָרכיסטישער „הגדה“ ּפובליצירט אין לאַנאַן אַס קומט פֿון אָנעלן טעקסט. דאָדיציאַדיע פֿונעם טראָראַ ּפא6גטעַגעווא

רויסגעבן אייגענעַרק. זיי פֿלעגן אַר שטאָנד געווען גאַוועגונג אין ענגלאַרכיסטישע באַנאַדישע אִלט איז די יי1887ָ. דעמא
בן מירָדיע האָראַזיקער ּפאָ. אין דער דא7ך איז געווען זייער דַײטשמערישַדיש. זייער שּפראִשורן און ביכער אויף ייָצַײטונגען, ברא

.8דערניזירט דעם אויסלייגָר מאָנישט געביטן די דַײטשמערישע ווערטער, נא

1. peysekh Pâque/Passover 2. seyder Seder 3. hagode Haggada 4. ekhod mi yodeye Qui sait “Un” ?/Who knows “One”? 5. nombres/
numbers 6. osé/daring 7. germanisé/germanized 8. orthographe/spelling 9. lukhes Tables de la Loi/tables of the Law 10. oves Patriar-
ches/Patriarchs 11. imoes matriarches/matriarchs 12. khumoshim cinq livres/five books 13. toyre Torah 14. sedorim (six) parties/
(six) sections 15. mishne Mishna 16. mile circoncision/circumcision 17. khadoshim mois/months 16. grossesse/pregnancy 19. com-
mandements/commandments 20. yoysef Joseph 21. gekholemt rêvé/dreamed 22. shvotim tribus/tribes 23. mides attributs/
characteristics.  24. honnête/honest 25. dur labeur/toil 26. oisifs, fainéants/idlers 27. germanisme/germanism ָזַײנען דא  28. quadrupèdes/
four-footed animals 29. quintuple mensonge/five-fold lie 30. … sidre mishne six parties de la Mishna/six parts of the Mishna 31. n’a
rien à voir avec/has nothing to do with 32. ... shive faire le deuil de 7 jours/observe the 7 days of mourning 33. oppresseurs/oppressors
34. morte saison (de l’anglais slack)/“slack” season 35. moyshes de Moïse/Moses’s 36. taryag 613 (commandements)/613 (command-
ments) 37. commerçants/merchants 38. rabonim rabbins/rabbis 39. batlonim bons à rien (hommes inoccupés qui passent leur temps à
la synagogue)/loafers (who sit all day at the synagogue 40. Joseph voit ses frères comme onze étoiles dans son rêve/Joseph sees his
brothers in a dream as eleven stars 41. shvotim tribus/tribes, sing. שבֿט sheyvet 42. am-stram-gram, rien du tout/nonsense rhyme
nothing at all 43. … kapores… טויגן אויף ּכּפרות être bon pour la poubelle/to be utterly worthless 44. société/society.

ָטאיינס איז גא

צוויי זַײנען די לוחות

בֿותָדרַײ זַײנען די א
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רץ 2006ַר און דעם 24סטן מאַנואַ דעם 20סטן יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

ַזטור“ איבערגעגעבן, אַל „נאַט דער זשורנאָך האָנגענע וואַרגאַדי פֿא

 פֿון דער7רבעטערַא–בן די בויָ צוריק הא6מיט צוויי חדשים

 געהיימע שיל,ַנטדעקט אַ אָרטאָ ּפא8טָשטא–לישער יםַרטוגאָּפא

.9 שטיינערנעם בניןַנט פֿון אַלשער וואַ פֿאַלטן הינטער אַהאַבא

ליקןָמאַ טייל פֿונעם אַט זיך געפֿונען, איז אָרט, וו& די שיל האָס אָדא

טוילישערַ קאַ, אַרייראָרדים מאַ זשאָסטינאָגאַל. אַרטאַדישן קוואִיי

–נגעפֿירט מיטן בויָט אָריקער, וועלכער האָ היסטאַ און א10גלח

– מושבַֿלטן בנין אין אַ דעם א11נדלעןַרוואַן צו פֿאַיעקט, מיטן ּפלאָּפרא

בן אים דערציילטָז ווען די בויער האַט איבערגעגעבן, אָ, הא12זקנים

לטַהאַז זי באַנען, אַרשטאַט ער פֿאָנט, האַדנער וואָוועגן דער מא

ַוויזן אַט זיך באָנט האַל“. הינטער דער וואָדישן סימבאִ ייַ„עּפעס א

 אויף דער15קודש–רוןָן אַ, מיט א14 5 פֿוס די הייך13ן ערךַצימער, א

ז די שיל איזַעקסּפערטן מיינען, א– זַײט. די געשיכטע16מיזרחדיקער

רהונדערט, ווען דיָרן אינעם 16טן יאָרדנט געוואָאַײנגעא

דן.ִ יי17נגעהויבן צו רודפֿןָט אָלישע רעגירונג האַרטוגאָּפא

פֿןָנטלאַדן אִנישע ייַ 000 60 שּפא19 זענען בערך18ספֿרד–כן גירושָנא

1. dévoilent/reveal 2. soydes secrets 3. secret 4. .synagogue 5 שיל/שול découvert/discovered 6. khadoshim mois/months 7. ouvriers (de
chantier)/construction workers 8. yam … port 9. binyen bâtiment/building 10. galekh prêtre/priest 11. transformer/transform
12. moyshev-skeynim maison de retraite/home for the aged 13. … erekh environ/about 14. 1,50 m de haut/5 feet high 15. orn-koydesh
arche sainte (pour les rouleaux de la Torah)/holy ark (for the Torah scrolls) 16. mi'zrekhdiker oriental/eastern 17. ro'ydefn persécuter/
persecute 18. geyresh-sfard expulsion des Juifs d’Espagne en 1492/expulsion of the Jews from Spain in 1492, syn. ניעַשּפא–גירוש  19. beerekh
environ/about 20. refusé/refused 21. geshma't se sont convertis/converted 22. haga'm bien que/although 23. marranes/Marranos
24. akhu'ts à part/aside from 25. bote-tfile maisons de prière/prayerhouses.

לישער קעניג,ַרטוגאָט דער ּפאָר 1496 האָל. אינעם יאַרטוגאָקיין ּפא

ַדן. אִלע ייַרטרַײבן אַסן צו פֿאָשלאַנועל דער ערשטער, אויך באַמא

זןָרלאַ צו פֿא20גטָּפגעזאָבער אָבן זיך אָדן האִרטיקע ייָטייל פֿון די א

בןָלטענערהייט האַהאַ בא22, הגם21רמעל געשמדטָנד און זיך פֿאַס לאָדא

.23נעןַראַנישע מאַזוי ווי די שּפאַּפגעהיט זייער רעליגיע, אָזיי ווַײטער א

גןָלאָרכעאַבן די אָ, האָרטאָ דער איצט געפֿונענער שיל אין ּפא24חוץַא

–זעלכע געהיימע בּתיַל געפֿונען דערווַײל בלויז צוויי אַרטוגאָאין ּפא

.25ּתפֿילה

2 סודות1נטּפלעקןַגן אָלאָרכעאַא

ַרלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 6ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן6: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר 6ָ: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 6ָ: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט6: 

נומער6: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע6: ...........................................ַדא–4נגַדרעס6: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס6: ַא–סטָבליצּפא

דרעס6:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

ַלרטוגאָ אין ּפא5נטדעקטַ א4 שיל3לטע געהיימעַא

רדיםַזשא

 ווַײזטַרייראָמא

קודש–רוןָדעם א

פֿון דער

געוועזענער

געהיימער שיל אין

טָדער שטא

ָרטאָּפא
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2סערַווא–רקויפֿט זיך ווי מצהַ פֿא1פֿוטער

ר די רעכט פֿוןַקטיוויסטן פֿאַטעסטן פֿון אָ די ּפרא3נישט געקוקט אויף

ָרר יאָנגענע ּפאַרגאַר פֿוטער אין די פֿאַרק פֿאַט דער מאָ, הא4חיות

ַררן זענען געווען שווערע צַײטן פֿאָע 90ער יאִדירט. די פֿריָעקסּפלא

רוםַ א6מישן מצבָֿנאָכן עקאַאינדוסטריע, איבער דעם שווא–5דער ּפעלץ

ז דיַרשּפרייטער מיינונג, אַדער וועלט, ווי אויך איבער דער פֿא

ט זיךָלט האָנדלט די חיות שלעכט. זינט דעמאַהאַאינדוסטריע בא

 אויף8כפֿרעגָמיע, און דער נאָנאָרבעסערט די עקאַ פֿא7ממשותדיק

רעע,ָזיע, אין כינע און קאַזונדערס אין אַקסט אומעטום. באַפֿוטער ווא

רקויפֿט זיךַמיש, פֿאָנאָסטראַל רַײכע מענטשן שטַײגט אָוו& די צא

דע איז עס אויךַנאַסקע און אין קאַלאַסער. אין אַווא–פֿוטער ווי מצה

ָרר יאָ ּפאַ ּפעלצן. מיט א10 ס'רוב9ֿמעןַרטן שטאָּפולער, ווַײל פֿון דאָּפא

ר, הַײנטַלאָר 50 דאַּפעלץ פֿא–11 ווידרעַרקויפֿט אַט מען פֿאָצוריק הא

ר.ַלאָדער 150 דאָקומט מען שוין 125 אַבא

ר פֿוטער אויךַרק פֿאַדן איז דער מאִ יי12[…] בַײ די חסידישע

1. fourrure/fur 2. ... matse-... comme des petits pains/like hotcakes 3. malgré/despite 4. khayes animaux/animals 5. peau/pelt  6. matsev
situation 7. mamo'shesdik vraiment/substantially 8. demande/demand (ant. ָטנבאָדער א  offre/supply) 9. proviennent/originate 10. s’rov
la plupart/most 11. loutre/otter 12. khsi'dishe hassidiques/hasidic 13. chapeau rond bordé de fourrure/round fur-trimmed hat 14. disci-
ples du rabbi qui siégeait à Ger (Gora Kalwaria)/followers of the rabbi of Ger (Gora Kalwaria) 15. disciples du rabbi qui siégeait à
Amshinov (Mszczonow)/followers of the rabbi of Amshinov (Mszczonow) 16. genre de toque en fourrure/high fur cap 17. rebe
18. gepasknt ordonné/ordered.

ר אויסדרוקן מיט היטלעךָא ּפא
רן הימל.ַר פֿאָפֿאַ מעטאַרמלקע6: אַדי בלויע יא

.1נדעוועטַמאָדיק6: זי קאָזי גייט אין סּפא

.2ּפָדיק6: דול מיר נישט קיין קאָדריי מיר נישט קיין סּפא

שיק6: מעגסט רעדן, איך וויל דיך נישט הערן.ַרעד צום דא

סָ מענטש וואַגט וועגן אָכער6!6: געזאַמא–ּפעליושַאויס קא

 פֿון די געשעפֿטן.3ט זיך שוין צוריקגעצויגןָהא

ַז אַרום אַזוי אַַקסן, אַגעווא

 קען הַײנט13שטרַײמל

סטן פֿון צוויי ביז פֿינףָקא

ר, און דערצוַלאָטויזנט דא

ַבן אָרף מען אויך האַדא

סָשטרַײמל, ווא–רעגן

סט ווַײטער טויזנטָקא

הונדערט–דער פֿופֿצןָא

,15ווערָמשינאַ און די א14ר. ּפוילישע חסידים, ווי די גערערַלאָדא

סט עּפעסָס קאָכט פֿון פֿוטער וואַ, אויך געמא16דיקָ סּפאַגן אָטרא

17ט דער גערער רביָביליקער. צוליב דעם הויכן ּפרַײז פֿון פֿוטער הא

כט פֿוןַדיקעס געמאָר קויפֿן סּפאָלן נאָז זַײנע חסידים זאַ, א18געּפסקנט

—ר. ווער ווייסט ַלאָסטן אונטער 600 דאָס קאָלשן פֿוטער, וואַפֿא

דע6?ָמען בַײטן די מאַקטיוויסטן צוזאַאפֿשר וועט דער רבי מיט די א

1. elle commande, porte la culotte/she commands, wears the pants
2. ne me casse pas les pieds/don't drive me nuts 3. retiré/retired.

היט און היטלעך
דער הוט (היט)

ס היטל (עך)ָדא

'ּפעליוש (ן)ַדער קא

דער צילינדער (ס)

שקע'ט (ן)ַדער קא

די קוטשמע (ס)

דיק (עס)ָדער סּפא

דער שטרַײמל (עך/ען)

ּפל (עך)ַס קאָ'רמלקע (ס), דאַדי יא

ס מיצל (עך/ען)ָדי מיצקע (ס)/דא

ּפקע (ס)/דער טשיּפיק (עס)/ָדי קא

ס הַײבל (עך)ָדי הויב (ן)/דא

נד (ן)ַדער רא

שקעס)ַשיק (עס/דאַדער דא

chapeau/hat
chapeau, casquette/hat, cap
feutre/felt hat
haut-de-forme/top hat

illustration 5 casquette/cap
6chapeau de fourrure/fur hat

 illustration 3

illustration 2
kippa illustration 4

bonnet/knitted or cloth cap
coiffe/woman's head covering
illustration 1

bord/brim
visière/visor

2
3

4

1

5 Toutes illustrations © D. R.
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 4]

ס שווימט אויפֿןָ פֿויגל וואַטשקע איז אַ קאַא

ליסטישןַ. אין זשורנא2קעטַסער און קוואַווא

 מיןַטשקע אַבער רופֿט מען קאָסלענג א

ַס אָ ווא4לשע בׂשורהַ פֿאַ, א3 שּפיצלַס, אַשּפא

 די6רןַּפצונאָ א5כט אויס ּכדיַצַײטונג טרא

. מוזן מיר7וועסָטאַלייענערס, צו טרַײבן קא

ַזאַז אַמעלדן אונדזערע טַײערע לייענערס א

ן.6די ערשטע זַײטָּפגעטאָבן מיר אָשּפיצל הא

ַנומער איז געווען א–פֿון אונדזער ּפורים

 זַײט זשע נישט צוָטשקע ! טאַגרויסע קא

 פֿון9יד– קיין ּכתבָֿ, ס'איז ניטא8נטוישטַא

 קיין פֿרויָזינגער, ניטא–שעוויסַבא

 קייןָרשע און ניטאַ אין ווא10ַ“„ליגנערינסקא

דעלעךִרויטע יי

נעטַאויפֿן ּפלא

ָסרס6! דאַמא

לץַאיז א

געווען

11לּכבֿוד

ּפורים, ווען

 צו12סיקַר ּפאָס'איז גא

 דעם14רפֿירןַ און פֿא13טןָסן און שּפאַשּפא

 אין דעם איז געווען16. דער שולדיקער15עולם

ּפטַרַײנגעכאַט זיך אָס האָ ווא17לץ–דער ּפורים

לץַן אָקציע און געטאַצו אונדז אין דער רעדא

6!18ט זיך אים געגלוסטָס ס'האָווא

טשקעסַ און קא1טשקעסַקא

1. canards/ducks 2. cancane/quacks 3. farce/prank 4. psure nouvelle/item of news 5. kede'y
afin de/in order to 6. tromper/to fool 7. plaisanter/to joke 8. déçus/disappointed 9. ksav-
ya'd manuscrit/manuscript 10. jeu de mots sur ליגנער(menteur)/pun on ליגנער(liar)
11. lekoved en l'honneur de/in honor of 12. approprié/suitable 13. se moquer/to mock
14. tromper/mislead 15. oylem public 16. coupable/guilty one 17. ...-lets génie moqueur
de Pourim/Purim clown 18. avait envie/felt like.

ריע פֿלעגן זינגען לידער אויףַדן אין בולגאִיי19 כן. די ספֿרדישעַשּפרא

ר די עלטערעַן איבערזעצונג אויף טערקיש פֿאַ, מיט א20דזשודעזמע

לטַ. אינעם אינהא21ר דעם יונגן דורַריש פֿאַמענטשן און אויף בולגא

,22 קליינע אונטערשיידן. צום בַײשּפיל, „חד גדיא“ָפֿון סדר זַײנען דא

.23שּכנזיםַ דַײטשיש ליד, זינגט מען בלויז בַײ אַמט פֿון אַס שטאָווא

25, פֿירט מען אויף24ַזווקאַ, און אויך פֿון קאָקאָראַדן פֿון מאִבַײ די יי

זוי ווי דיַשּפיל“, א– מין „ּפסחַ א—געשיכטע –סצענעס פֿון דער ּפסח

שּפילן.–ּפורים

דןִלטענע ייַהאַ, די בא27נעןַראַ זַײנען די מא26ַלזונדערער פֿאַ באַזייער א

בן זייָ, הא28ל. געצוו&נגען צום שמדַרטוגאָניע און ּפאַפֿון שּפא

31 לוחַן אָ. א30טובֿים–ווען די יוםַ און ּפרא29דן בסודִגעּפר&ווט בלַײבן יי

בןָלט אויס ּפסח, האַבן זיי נישט געוו&סט ווען ס'פֿאָ הא32 רבַֿן אָאון א

 פֿון33ווען דעם סדר בַײ דער פֿולער לבֿנהַשטימט צו ּפראַזיי בא

בןָנען פֿון דער אינקוויזיציע, האָרן די שּפיאַּפצונאָ א34רץ. און ּכדיַמא

ער.ִלטן דעם סדר מיט צוויי טעג פֿריַל געהאָל צו מאָזיי פֿון מא

גיעס,ָלאָרמערט די אידעאַבן זיך פֿאָדערנע צַײטן, ווען ס'האָאין די מא

 ּכדי צו35נעלער מעׂשהָדיציאַט מען זיך אינסּפירירט פֿון דער טראָהא

 הגדות, צום בַײשּפיל, לייגן36פֿן נַײע „הגדות“. די ציוניסטישעַשא

. אין די38יׂשראל– אויף דעם אויפֿבוי פֿון מדינת37ּפָדעם טרא

ט מעןָרהונדערט האָ 19טן יא39רכיסטישע קרַײזן סוףַנאַא

ליסטישערַּפיטאַנטיקאַכט די הגדה לויט דער אַאיבערגעמא

בן מער נישטָדן האִ יי40 סך וועלטלעכעַגיע (זעט ז' 5). אָלאָאידעא

לטָ געוואָבן יאָר זיי האָ, נא41לטע מינהגיםַלגן די אָלט פֿאָגעווא

וועט ביזַמעריקע ּפראַ אין א42רינג–רבעטערַ סדר. דער אַווען אַּפרא

ָר ּפאַדיש, מיט אִנצן אויף ייַזונדערן סדר, אין גאַ באַג אָהַײנט צו טא

. רייזעןַ מיט לידער פֿון א43כטןָנעלע עלעמענטן דורכגעפֿלאָדיציאַטרא

נדערע.ַווסקי און אַרשאַסקי, מ. ווא—נַ, ש. א44(זעט ז' 4), י. ל. ּפרץ

19. sfa'rdishe séfarades/Sephardic 20. judéo-espagnol/Judeo-
Spanish 21. dor génération 22. khad gadyo "Un chevreau"/"A
kid" 23. ashkenazim ashkénazes/Ashkenazi 24. Caucase/
Caucasus 25. on joue/act out 26. cas particulier/special case
27. marranes/Marranos 28. shmad conversion 29. beso'd en se-
cret/in secret 30. … yontoyvim célébrer les fêtes/observe the
holidays 31. luekh calendrier juif/Jewish calendar 32. rov rab-
bin/rabbi 33. levone lune/moon 34. kede'y afin de/in order to
35. mayse histoire/story 36. tsieni'stishe sionistes/Zionist
37. soulignent/emphasize 38. medines-yisroel l’État d’Israël/the
state of Israel 39. sof fin de/end of 40. laïques/
secular 41. minhogim coutumes/customs, sing.
.minheg 42 מינהג Workmen’s Circle 43. entre-
mêlés/interwoven 44. perets I. L. Peretz.

רהונדערט)ָ הגדה פֿון 14טן יאַסדר (בילד פֿון א

© D. R.


