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ייִדישער דער
 טעם–טעם

קונע–לעמל1 צוויי די
 2007 ּתשס"ז/יוני סיוון נומער 5 (60) יָאר 12,

ּפובליקַאציע ַא

ּפַאריזער דעם ֿפון

— ייִדיש–צענטער

מעדעם–ביבליָאטעק

Publié par 

la Maison de la culture 

yiddish - Bibliothèque 

Medem avec le concours  

de la Délégation Générale

à la Langue Française

& la Forward Association
ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

1. Les deux Kune-Leml/The Two Kune-Lemls 2. avrom Goldfaden (1840-1908) 3. faire confiance/rely on 4. shadkhn marieur/match-
maker 5. n'est pas capable/can't manage to 6. kha'sene … marier/marry off 7. héros 8. talmide  élève (fém.)/pupil (fem.) 9. médiation 
de/of reb kalmen 10. tsore ennui/trouble 11. khosid hassid/Hasid 12. gendre/son-in-law 13. beko'vedikn honorable 14.  quipro-
quos/mix-ups 15. malentendus/misunderstandings  16.  poter … se débarrasser/get rid of 17. khosn fiancé 18. mekhaber auteur/author 
19. … maski'lisher mishpokhe famille de Volhynie adepte des Lumières juives/enlightened family from Volhynia 20. Iasi (Jassy) 21. … 
shidukhim mariages arrangés/arranged marriages 22. intérêt personnel/self-interest 23. avade bien sûr/of course 24. met l'accent/accentu-
ates 25. metteur en scène/director 26. estompe/blurs 27. Georges Feydeau (1862-1921) 28. havayes ici tics/here tics 29. doucement/take 
it easy 30. roublard/sly, crafty 31. borné/narrow-minded 32. sofkl-sof enfin/last of all 33. vieille fille/old maid 34. kede'y afin de/in
order to 35. kha'sene … se marier/to get married 36. e'mese vrai/real 37. … yoynes… Les Jonas et La Baleine/The Jonahs and the 
Whale 38. Khaim Sloves 39. oylem public 40. comme sur des roulettes/smoothly, without a hitch.  

בַאווַײזט  שדכן4 ווָאס ַא אויף ֿפַארלָאזן3 מען זיך קען : צי ַאליין זָאגט
מַאקס,  און ? קַארָאלינע טָאכטער אייגענע מַאכן6 זַײן צו חתונה ניט5
קונע–לעמל, צוויי ּפיעסע די גָאלדֿפַאדענס ַאֿברהם ֿפון העלדן7 צוויי די

שיינע זַײן און לערער, יונגער ַא מַאקס, נישט. ַאז באַשלָאסן הָאבן
צרה10 איז  די ֿפַארמיטלונג9. קלמנס ר' ָאן ֿפַארליבט זיך הָאבן ּתלמידה8
קלמנען, ר' בַײ געבעטן הָאט חסיד11, רַײכער ַא טַאטע, קַארָאלינעס ַאז

סך  בּכֿבודיקן13 חסיד. נָאך ַא ַא איידעם12, ַאן אויסצוגעֿפינען שדכן, דעם
ֿפַארליבטע  צוויי די אומֿפַארשטייענישן15 וועלן און ֿפַארּפלָאנטערונגען14

זייער  אויך זייער בּכֿבודיקן נָאר דעם ֿפון קונע–לעמל, ּפטור ווערן16
חתן17. נַארישן

אינעם ווערק קלַאסיש ַא געווָארן איז ,1877 אין געשריבן ּפיעסע, די
געווָארן אין  מחבר18 איז געבוירן דער ייִדישן טעַאטער–רעּפערטוַאר.

ערשט צו הָאט ער משּפחה19. מׂשּכילישער ווָאלינער ַא אין 1840
הָאט יָארן יונגע זַײנע אין שוין ָאבער זשורנַאליסט ַא ווי געַארבעט

זענען זיי סך ֿפון ווָאס ַא געשריבן לידער קָאמּפָאנירט מוזיק און ער
דעם  געגרינדט ער 1876 הָאט אין ֿפָאלקלָאר. ייִדישן אינעם ַארַײן

ווערט  יַאס20 (רומעניע) און אין טעַאטער ייִדישן ּפרָאפֿעסיָאנעלן ערשטן
ֿפונעם ייִדישן טעַאטער. דער טַאטע בַאטרַאכט ווי

קונע–לעמל (רעליגיע,  צוויי די ֿפון די טעמעס קָאמיזם און דער
ַאוודאי23  דערמָאנען אייגננוץ22) נַארישקייט, גערעדטע שידוכים21,
ַאסּפעקטן  אויף טרָאּפ24 דעם לייגט גָאלדֿפַאדען נָאר מָאליער, אין

קריגערַײען די ייִדישער געזעלשַאֿפט, ווי ֿפַאר דער סּפעציֿפישע
רעזשיסָארשע25, די מעסער, שַארלָאט חסידים. און מׂשּכילים צווישן

ָאּפערעטע, און ווי ַאן געשריבן די ּפיעסע, איבערגעַארבעט הָאט
ֿפַארווישט26 די  קָאמעדיע ווָאס מָאדערניזירטע געמַאכט ַא איר ֿפון

שּפילן קַאריקַאטור און סיטוַאציע–קָאמיזם רעליגיע. ַארום קָאנֿפליקטן
דערמָאנט ֿפריִער הָאט אויב מע ווי סַאטירע. רָאלע גרעסערע ַא איצט

זיך  העלדן לויֿפן די ֿפעדָא27 : דערמָאנען איצט מען קען מָאליערן,
שדכן, נערוועיִשער דָא ַא זיך ליגנס. ס'איז זיך, זָאגן ֿפַארֿפעלן נָאך,
צו  ָאן ווָארט קיין ַארויסרעדן נישט קען העוויות28 (ער מָאדנע מיט

ַא נישט29“), „כַאּפט זָאגן
שעקסּפיריַאנער ַא חתן

בין איך נַאר („צי
איך בין צי קונע–לעמל,
ֿפַארליבטער, ַא ,(“? ניט

ֿפיֿפיקער30 (אויף  גַאנץ ַא
ווָאלטן ָארט קַארָאלינעס

קיין געהַאט ניט מיר
ַא ַא טַאטע צו אים), צוטרוי
ווַײב דָאס שמָאלקעּפיקער31,

ֿפַארזעסענע  סוף–ּכל–סוף32 ַא און („ֿפערד !“), אים שרַײט אויף ווָאס
ּכדי34 חתונה  טָאן ַאלץ צו גרייט ווָאס איז שדכנס טָאכטער, דעם מויד33,

ֿפיל ַאזוי מיט רָאלע די ָאט ּפרים–מַארגוליס שּפילט ַאניק הָאבן35. צו
ענד“  „העּפי ַא אונדז זיך גלוסט עס ַאז געשמַאק, ֿפיל ַאזוי און געֿפיל

! ּפערסָאנַאזש איר ֿפַאר
„טרוים– דער טרוּפע, אמתע36 ַאן ֿפָאר שטעלן מיט זיך ַאקטיָארן די

מעסער שַארלָאט מעסער. שַארלָאט און ַאליק דורך געגרינדט טעַאטער“,
ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער אינעם טעַאטער–ווַארשטַאט ָאן מיטן אויך ֿפירט
ווַאלפֿיש37 ֿפון  דער און יונהס די זי הָאט שוין ֿפָארגעשטעלט וועלכן מיט

שיינע  צוויי די ָאט זעענדיק צוריק. יָאר ּפָאר ַא מיט סלָאוועס38 חיים
ַאז  איצט געלַאכט און מיינט עולם39 שטַארק דער הָאט אונטערנעמונגען

בעט געשמירט40. ווי גייט און גרינג איז ּפיעסע ייִדישע ֿפָארשטעלן ַא
זי לָאזט גוט, ַאזוי זַײט ּפיעסע. נַײע ַא מעסער שַארלָאט ֿפון ער שוין

! נישט ָאּפָאטעמען, כַאּפט

ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער פֿונעם טרוּפע די „טרוים–טעַאטער“, דער הָאט 2007 מַײ 13טן דעם

קונע–לעמל. צוויי די גָאלדפַֿאדען2, ַאבֿרהם פֿון ּפיעסע ַא — ! ייִדיש אויף — געשּפילט

זַײט וויסן :
מאָל,  צוויי נאָך שּפילן מען וועט ּפיעסע די

7טן דעם און 30סטן סעּפטעמבער דעם
איר קענט אינֿפאָרמאַציעס אַלע אָקטאָבער.
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!!! פַֿארמעסט1 פֿונעם ייִדישן טעם–טעם גרויסער

ָאקסן, ַא ּפָאר איך הָאב
לָאקשן13 ברָאקן זיי ווָאס

ווּונדער14 איבער ווּונדער אַײ,

! לָאקשן ברָאקן ָאקסן די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּפָאר בערן15, ַא איך הָאב

קערן16. שטיבער זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! שטיבער קערן די בערן ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

גרילן17, ּפָאר ַא הָאב איך

ברילן. טרָאגן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! ברילן טרָאגן גרילן די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

דרָאנען18, ּפָאר ַא איך הָאב

קָאנען19. שטריקן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! קָאנען שטריקן דרָאנען די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

הענער20, ּפָאר ַא הָאב איך

שּפענער21. קלַײבן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! שּפענער קלַײבן הענער די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ווָאלף, ַא מיר איך הָאב

גָאלף. אין שּפילט ווָאס ער

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! אין גָאלף שּפילט ווָאלף דער ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

זעברע, ַא מיר איך הָאב

ַאלגעברע. קען זי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! ַאלגעברע קען זעברע די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ַא חמור22, מיר הָאב איך

קַאמער23. אין שטייט ער ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! קַאמער חמור שטייט אין דער ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

טויבן24, ּפָאר ַא הָאב איך

ווַאשן שויבן25. ווָאס זיי

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! שויבן ווַאשן טויבן די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

יַאקן, ַא ּפָאר איך הָאב

בַאקן. חלות26 זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! בַאקן יַאקן חלות די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּכלֿבים27, ַא ּפָאר איך הָאב

ּכתֿבים28. שרַײבן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! ּכתֿבים שרַײבן ּכלֿבים די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

לָאשיק29, ַא מיר איך הָאב

קָאשיק30. ַא ֿפלעכט ער ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! קָאשיק ַא ֿפלעכט לָאשיק דער ווי

ווּונדער !  ַא מיר איז דָאס

ַאלף– דער ַאז געווען, איז ּפרָאבלעם דער ָאקסן3“. ּפָאר איך ַא טיטל „הָאב קינדער מיטן פַֿאר ַאלף–בית–ליד2 ַאן געווען איז מָאל ַא

זיך יׂשראל6, פֿון ייִדיש–לערער ַא ניבָארסקי, אליעזר5 הָאט סטרָאפֿעס… דרַײ נָאר געהַאט הָאט ליד דָאס און אותיות4 22 הָאט בית

סוף8  ביזן טַאקע סטרָאפֿעס פֿעלנדיקע7 די צוגעשריבן ַאנדערע ייִדישיסטן ַא ּפָאר פֿון הילף דער מיט ַארבעט און דער צו גענומען

די  נָאך פֿעלן עס נָאר אויסגַאבע10 - אילוסטרירטער שיינער ַא אין בוכפָֿארעם, אין ַארויסגעבן עס וויל ער ּתוו9). ביזן הייסט (דָאס

און מָאלן  צייכענען קענען ווָאס ַאלע מיר בעטן עולם11 : ברייטן ָאפֿן פַֿארן פַֿארמעסט, מיר ַא מַאכן דערפַֿאר אילוסטרַאציעס…

זַײט בוך. גַאנצע דָאס אילוסטרירן קענען וועט בעסטע בילדער די מַאכן ווָאס וועט דער ליד. צום אילוסטרַאציעס צוצושיקן אונדז

: ַאדרעס אויפֿן קָאמּפיוטער אויפֿן פָֿארלייגן סקַאנירט אַײערע שיקט און גוט ַאזוי

mirt@free.fr  (Subject: Noyekhs alef-beys)

ָאקסן ּפָאר ַא הָאב איך
ַאלף–בית נחס12 ָאדער :

1. concours/contest 2. alef-beys-.… chanson de l'alphabet/alphabet song 3. bœufs/oxen 4. oysyes lettres/letters 5. eliezer 6. yis-
roel 7. manquantes/missing 8. sof fin/end 9. tof la lettre/the letter 10 ּת. édition 11. oylem public 12. noyekhs de Noé/Noah's 
13. coupent des nouilles/cut up noodles 14. merveille des merveilles/wonder of wonders 15. ours/bears 16. balayent des pièces/sweep 
rooms 17. grillons/crickets 18. faux-bourdons/drones (bees) 19. savent tricoter/know how to knit 20. coqs/roosters; sing. 21 הָאן. ramas-
sent des copeaux de bois/pick up sticks 22. khamer âne/donkey 23. chambre/room  24. pigeons 25. vitres/window panes 26. khales 
pains de shabbat/Sabbath bread 27. klovim chiens/dogs; sing. ּכלֿב keylev 28. ksovim livres/books 29. poulain/colt 30. tresse un 
panier/weaves a basket 
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מַײזלעך31, ּפָאר ַא איך הָאב

הַײזלעך32. בויען זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! הַײזלעך בויען מַײזלעך די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

נעסטלעך33, ּפָאר ַא איך הָאב

וועסטלעך34. נייען זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! וועסטלעך נייען נעסטלעך די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

סָאוועס35, ּפָאר ַא איך הָאב

רָאוועס36. גרָאבן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! רָאוועס גרָאבן סָאוועס די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּפָאר עלקן37, ַא איך הָאב

זיי מעלקן38. מוז ווָאס מע

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! מעלקן עלקן מוז מען די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּפַאווע39, ַא מיר איך הָאב

קַאווע. מיר גרייט זי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! קַאַווע מיר גרייט ּפַאווע די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּתֿבה47 אין ַארַײן כ'נעם

נקֿבה48. און זכר

ווּונדער — איבער ווּונדער אַײ,

ּתֿבה מַײן אין וווינען ַאלע

הָאּפן דרעשן שָאּפן די און

ּפרַאקעס וויקלען רַאקעס די און

טַאטשקעס ֿפירן קַאטשקעס די און

וויגן קינדער ציגן די און

קַאַווע מיר גרייט די ּפַאווע און

רָאוועס סָאוועס גרָאבן די און

מעלקן מען מוז עלקן די און

וועסטלעך נעסטלעך נייען די און

הַײזלעך בויען מַײזלעך די און

קָאשיק ַא ֿפלעכט לָאשיק דער און

ּכתֿבים שרַײבן ּכלֿבים די און

בַאקן חלות יַאקן די און

שויבן טויבן ווַאשן די און

קַאמער אין שטייט חמור דער און

ַאלגעברע זעברע קען די און

גָאלף אין שּפילט ווָאלף דער און

שּפענער קלַײבן הענער די און

שטריקן קָאנען די דרָאנען און

ברילן גרילן טרָאגן די און

קערן שטיבער בערן די און

! לָאקשן ברָאקן ָאקסן די און

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

31. petites souris/little mice 32. maisons/houses 33. cloportes/woodlice 34. cousent des gilets/
sew vests 35. hiboux/owls 36. creusent des fossés/dig ditches 37. élans/elks 38. les traire/milk 
them 39. paon/peacock 40. chèvres/goats 41. canards/ducks 42. brouettes/wheelbarrows 
43. crabes/crabs 44. font des choux farcis/roll cabbage balls 45. ratons laveurs/raccoons 
46. battent le houblon/thresh hops 47. teyve arche/ark 48. zokher… nekeyve mâle et 
femelle/male and female.

ּפָאר ציגן40, ַא איך הָאב

וויגן. קינדער זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! וויגן קינדער ציגן די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

ּפָאר קַאטשקעס41, ַא איך הָאב

טַאטשקעס42. ֿפירן זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! טַאטשקעס ֿפירן קַאטשקעס די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

רַאקעס43, ַא ּפָאר איך הָאב

ּפרַאקעס44. וויקלען זיי ווָאס

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! ּפרַאקעס וויקלען רַאקעס די ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס

שָאּפן45, ּפָאר ַא הָאב איך

דרעשן הָאּפן46. ווָאס זיי

ווּונדער איבער ווּונדער אַײ,

! הָאּפן די שָאּפן דרעשן ווי

! ווּונדער מיר ַא איז דָאס
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אויסדרוק  נַײדוס12 דעם לייב ֿפון ַא ליד אין לעצטנס געזען הָאב איך
קיִעלע13“ : רבנוס „משה

ֿפַארשטיין עס, געקענט ניט ֿפריִער איך ווי הָאב
ּתוך14, גַאנצער לעבנס מַײן גליק, איינציקע דָאס ַאז

רבנוס, משה קיִעלע קליין ַא ווי זַײן צו איז
ֿפון מָאך16… אין גרינקייט קריכט ַאזוי ֿפַארזָארגט15 ווָאס

דעם דָאזיקן ַאזוי רוֿפט מען ווָאס ֿפַאר צו טרַאכטן איך ָאנגעהויבן הָאב
און קיִעלע ַא ווָאס ? ֿפַאר ּפינטעלעך שווַארצע אינסעקט מיט רויטן
און זוכן, צו ביסל איך ָאנגעהויבן ַא הָאב רבנוס ? משה ווָאס ֿפַאר

דָאס חיהלע הָאט ַאנדערע שּפרַאכן אויף זיך ַארויסגעוויזן ַאז ס'הָאט
: נעמען ענלעכע17

קיִעלע“ זָאגט מען „גָאטס ּפוילן און רוסלַאנד אין —
בתולהס הינדל18“ „דער מען זָאגט אין איטַאליע —
קיִעלע“ ַאנטָאניָאס „סַאן מען זָאגט שּפַאניע אין —

„דער ָאדער הַארינטעס ֿפויגל“ „דער זָאגט מען ענגליש אויף —
חיהלע19“ הַארינטעס

בַאשעֿפעניש   קליינע טָאן דָאס צו הָאט : ווָאס ֿפרַאגע ערשטע די איז
הייליקע20 ?  זַײנע און גָאט מיט

געמַאכט שוין הָאט מען וועגן דעם ַאז ֿפָאר אַײך שטעלט
ציריך הָאט  אין ַא ֿפָארשערין ֿפָארשונגען21 ! וויסנשַאֿפטלעכע

רבנוס  משה ֿפון נעמען די דיסערטַאציע גַאנצע געווידמעט22 איר
ַאז ָאן ווַײזט זי ֿפַארבונדן. דערמיט איז ווָאס ֿפָאלקלָאר דעם און קיִעלע
ַאלט– ַאן אויף גערוֿפן אינסעקט דעם מען הָאט צַײטן ּפַאגַאנישע די אין

ַאלט–נָארוועגיש אויף און ֿפייגעלע“ „ֿפרעיַאס שּפרַאך גערמַאנישער
מען דערנָאך הָאט ֿפרעיַא. ליבע ֿפון געטין דער נָאך „ֿפרעיַאס הון“
איז ֿפרעיַא און ֿפון קריסטלעך, קלינגען זָאל געביטן ער נָאמען דעם

בַײשּפיל צום מען זָאגט בָאסקע23. אין דַײטש מַאטקע די געווָארן

הון“. דעניש „מַאריעס אין און זשוק24“ „מַאריעס
ֿפַאר און ? משה רבנו ווָאס ֿפרַאגע : ֿפַאר די צווייטע איצט זיך שטעלט
ַאזַא הָאבן ּכשר26, נישט ַאֿפילו25 איז ווָאס בַאשעֿפעניש, דָאס זָאל ווָאס

? ּכֿבוד27
אויֿפן משה רבנו בַאגלייט הָאט חיהלע דָאס ַאז ַא לעגענדע דָא ס'איז

צען געבָאט.  די גָאט ֿפון געקרָאגן ער הָאט סיני28 ווען בַארג
ּפינטעלעך  די ציילן אין געשּפילט ָאֿפט זיך הָאבן חדר29 אין קינדער

ַארום יָאר וויֿפל אין וויסן צו קיִעלעך רבנוס משה ֿפון ֿפליגל די אויף
יָאר,  זיבן אויף אויסגעֿפַאלן עס איז ָאֿפט זייער קומען. משיח30 וועט

דעם „קיִעלע“  מינים31 ֿפון ֿפַארשּפרייטסטע די ֿפון איינער ווַײל
„קָאקסינעלַא אויף לַאטַײן און הייסט ּפינטעלעך זיבן טַאקע הָאט

איז  זיבן ַאז די צָאל ַאגֿב32 דערמָאנען קען מע סעּפטעמּפונקטַאטַא“.
ַא  דָא ס'איז ֿפעלקער. בַײ ַאנדערע אי ייִדן בַײ צָאל אי וויכטיקע גָאר ַא

זיבן ווָאך, די דער טעג ֿפון זיבן די (ווי בַאטרעֿפן זיבן זַאכן ווָאס סך
ֿפון דער מנורה34). רערן33 זיבן די צי וועלט, דער ֿפון ווּונדער
: אין ייִדיש אויף נעמען ַאנדערע אויך הָאט אינסעקט נָאר דער

„אליהוס37  נָאמען דעם מען געֿפינט שלום–עליכמס35 ּכתרילעווקע36
איר אויב און „משיחל39“. — מקורים38 און אין ַאנדערע ֿפערדעלע“,

קליין ַאזַא סך נעמען ֿפַאר איז ַא דָאס ַאז מיינט
וויֿפל ,5 ז' ַא קוק אויֿפן גלָאסַאר בַאשעֿפעניש, טוט

! ֿפלַאטערל ַא ייִדיש אויף הָאט עס נעמען

! קומט זומער

חיות1… און פֿייגל בלומען, און זון וועגן נַאטור, דער וועגן ווַאקַאציעס, וועגן טרַאכטן מענטשן און קומט  זומער
וועגן טעקסטן צוויי מיר ָאּפ דרוקן זשומען5. און שטעכן4 און פֿליִען קריכן3 און ווָאס חיהלעך2 קליינע די אויך  און

ייִדיש– די פֿון ּתלמיד6 ַא אים הָאט ָאנגעשריבן און בַאליבט חיהלע, שיין, גָאר ַא וועגן איז ערשטער דער אינסעקטן.
דורך געזען בַאשעפֿענישן7 סָארט ַאנדער ַאן וועגן טעקסט איז צווייטער ייִדיש–צענטער. דער ּפַאריזער אינעם  לעקציעס

שניאור8. זלמן ייִדישן שרַײבער בַארימטן בוך פֿונעם ַא פֿון און ַארויסגענומען קינד, ַא פֿון  די אויגן

! קשיא10 נַײע געפֿינען ַא קען מען ּתירוץ9 איטלעכן אויף
קָאלינקַא11 רפֿאל פֿון

1. khayes animaux/animals sing. חיה khaye 2. kha'yelekh dim. de/of 3 חיה. rampent/creep 4. piquent/sting 5. bourdonnent/hum, buzz 
6. talmid étudiant/student 7. créatures 8. zalmen shneyer (1886-1959) 9. terets ici réponse/here answer 10. kashe question 11. Refoel 
Kolinka 12. Leyb Naydus (1890-1918) 13. moyshe rabeynus kiele coccinelle, litt. petite vache de Moïse/ladybug, lit. Moses' little cow 
14. tokh essence 15. soucieuse/worried 16. mousse/moss 17. similaires/similar 18. … psules … petite poule de la Vierge/the Virgin's little hen 
19. ladybird, ladybug (à l'origine "… de Notre-Dame"/originally "Our Lady's") 20. saints 21. recherches universitaires/scientific research
22. consacré/devoted 23. la Vierge Marie/the Virgin Mary 24. scarabée de Marie/Mary's beetle 25. afile même/even 26. kosher cachère/
kosher 27. koved honneur/honor 28. … sinay le mont Sinaï/Mount Sinai 29. kheyder école juive traditionnelle/traditional Jewish school  
30.  meshiekh Messie/Messiah 31. minim espèces/species 32. agev d'ailleurs/by the way 33. branches 34. menoyre Menora 35. de/of Sholem-Aleykhem 
36. kasri'levke 37. eliyohus du prophète Élie/of the prophet Elijah 38. mekoyrim sources 39. meshi'ekhl petit Messie/little Messiah. 
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(ן) גריל די

דער היי'שעריק (ן)

(עך) ווַאסער–מיידל דָאס (ס), ליבעלע די

(עס) כרושטש דער (עס), זשוק דער

(ען) שּפין די/דער

(ס) מורַאשקע די

(ען) בין די

(ס) ָאסע די (ן), די וועסּפ

(עס) שערשען דער (ען), הָא'רנבין די

(ן) ֿפליג די

(ן) (ן), דער מָאסקיט (ן), דער קָאמַאר מוק די

ָאּפֿפרעסער (ס) דער (עך), שלַײ'ערל דָאס

(ך), בַא'בעלע דָאס (עך), ֿפלע'דערל דָאס (עך), ֿפלַא'טערל דָאס

(ען), שמעטערלינג דער (עך), שמע'טערל דָאס (ס), בַא'בעטשקע די

(ן) מָאטיל דער (עך), זומער–ֿפייגעלע דָאס

grillon/cricket
sauterelle/locust
libellule/dragonfly
coléoptère, scarabée/beetle
araignée/spider
fourmi/ant
abeille/bee
guêpe/wasp
frelon/hornet
mouche/fly
moustique/mosquito
chenille/caterpillar
papillon/butterfly

גלָאסַאר זומערדיקער

1. mouches et araignées/flies and spiders 2. zalmen shneyer (1886-1959) 3. Oncle Uri et Les Siens, Liana Levi, 1998/Jews of Shklov 
4. saisons/seasons 5. yerakhmi'elke 6. kha'yelekh bestioles/little creatures, insects; sing. 7 חיהלע. benjamin d'Uri/Uri's youngest 
8. kheyder-… écolier/schoolboy 9. ici, probablement libellules/here, probably dragonfly 10. papillons/butterflies 11. coléoptères/
beetles 12. sauterelles/locusts 13. suprématie/upper hand 14. peysekh la Pâque juive/Passover 15. conquérir/conquer 16. bourdonne/
buzzes17. s'amuse/has fun 18. chipe/nibbles 19. rampe/creeps 20. … khezhbm calculé/calculated 21. commerçants bien établis/
well-established shopkeepers 22. parnose subsistance/a living 23. rak sans cesse/keeps on 24. créatures bizarres/peculiar creatures 
25. tisserands/weavers 26. mekhashfim sorciers/wizards; sing. מכשף mekhashef 27. remuent le monde/overturn worlds 28. milkhome 
guerre/war 29. printemps/spring 30. ne se lasse pas de regarder/can't look his fill 31. lekhatkhile au début/at first 32. … deye donne son 
avis/expresses an opinion 33. tsad côté/side 34. sauve/rescues 35. estropié/injured 36. toile d'araignée/cobweb 37. hanoe plaisir/pleasure 
38. ne suffit pas/is not enough 39. un peu plus intéressant/a little more interesting 40. ivre lecture en hébreu/reading in Hebrew.

שניאור2 זלמן פֿון

„שּפילן קינדער, — ייִדישע זינגען ַאזוי — זומער“ דער ליבער „קומט

ייִדיש  ַא אויך ירחמיאלקע אוריס מיזיניק7 איז אין זַאמד ...“. מיר

און, זַאמד. ֿפון ניט הַאלט ער ניט. ער שּפילט זַאמד אין קינד נָאר

שּפילן  זיך ַא חדר–ייִנגעלע8 זָאל ווָאס צוליב אונדז רעדנדיק, צווישן

קָאלירטע, לעבעדיקע עס זענען דָא ַאזוי ֿפיל ווען טויטן זַאמד, מיט

שּפינען, און ֿפליגן אויסער ? וועלט דער אויף שּפינען און ֿפליגן

זשוקעלעך11 און  ֿפלעדערלעך10, און שנַײדערלעך9 דָא נָאך אויך זַײנען

שטוב  ַארום און שטוב אייבערהַאנט13 אין די ָאבער היישעריקלעך12.

און ַאכטֿפיסיקע. זעקסֿפיסיקע ֿפעלקער, שווַארצע צוויי ֿפָארט די הָאבן

ֿפָאלק  איין וועלט. צו ֿפַארכַאּפן15 די זיי ָאן הייבן ּפסח14 נָאך בַאלד

טעלער,  די נַאשט18 ֿפון און כַאּפט ֿפון די טעּפ שטיֿפט17, און זשומעט16

ּפויזעט19 און  ֿפָאלק צווייטע דָאס גענעכטיקט. ניט געטָאגט ווּו

די ווי ָארט, איין אויף זיצט חשבון20. איז מיט יעדער טרָאט שווַײגט.

רק23  און אויף ּפרנסה22... און ווַארט קרעמער21, אַײנגעֿפונדעוועטע

הָאט  עס ֿפליגן וויֿפל ֿפינגער, ַאכט ַאלע מיט ציילט עס רק רעכנט, עס

מָאדנע  אויֿפעסן. וועט נָאך עס ֿפליגן וויֿפיל און אויֿפגעגעסן שוין

הַאלב–מכשֿפים26, און זַײנען און הַאלב–וועבער25 ! בַאשעֿפענישן24

די שווַאכערע רַאסע... ניט ווַײט

איז ענג זיי ֿפעלקער. צוויי דָאזיקע די קעמֿפן טויט און אויף לעבן

קערן און ֿפליגן די זשומזשען איר !“ ָאדער מיר „ָאדער ; וועלט די

און  שּפינען די ָאּפ רויִק ענטֿפערן “! מיר איר ָאדער ; „ָאדער וועלטן27

מכשֿפים... די ווי ֿפינגער ַאכט ַאלע מיט מַאכן

שּפילט ווָאס מלחמה28, דער לַאנגער צו צו זיך ירחמיאלקע קוקט און

וויעסנע29 ביז  ָאנהייב אייגלעך, ֿפון לעבעדיקע זַײנע ֿפַאר ָאּפ זיך

ָאנקוקן30. ניט זַאט זיך קען און הַארבסט, אין שּפעט

 ? זיך שלָאגן שּפינען ֿפליגן און נייטרַאל. ער איז לכּתחילה31

ַארַײנגעצויגן ער ווערט ביסלעכווַײז נָאר קוקט... ער ! געזונטערהייט

צד33, דעם אויף שטעלט ער זיך מָאל ַא ַא דעה32. זָאגט און אין קַאמף

נעץ, ַא  ֿפון איין מָאל רַאטעוועט34 ער ֿפליגן צד. — אויף יענעם מָאל ַא

שּפינוועבס36  אין ֿפליג ַא קַאליקע35 אונטער ער ווַארֿפט צווייטן מָאל

סטַײעט38 אים  טָאג מָאל. דער ַאלע הָאט ער הָאבן הנאה37 נָאר ַארַײן.

קַאּפעלע איין ס'איז ! שּפיל. הַא–הַא–הַא אומענדלעכן ַאזַא ֿפַאר ניט

חדר...  עֿברי40 אין לערנען דָאס ווי טשיקַאווער39

אין בַאשריבן ער הָאט ווָאס ווַײסרוסלַאנד אין שטעטל קליין ַא שקלָאוו, אין געווָארן געבוירן איז שניאור זלמן
ווי מען זעט קינדער, שקלָאווער צווייטן בוך, אין ַא ייִדן3. שקלָאווער זיי פֿון בַארימטסטער דער ביכער, עטלעכע
צווישן יָאר4. פֿון צַײטן די מיט און נַאטור דער מיט איז פַֿארבונדן ייִדישע קינדער ַאמָאליקע פֿון לעבן דָאס ַאזוי

חיהלעך6. פַֿארשיידענע שּפילן מיט מָאדנע זיך אויס טרַאכט ווָאס דָא ירחמיאלקע5, איז קליינע העלדן די

פֿליגן און שּפינען1
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1. Alana Newhouse 2. mizrekh… de l’Est/Eastern 3. milkhome guerre/war 4. modes de vie/ways of life 5. a'yngesadert classé/arranged 
6. kho'shever éminent 7. rus Ruth Wisse 8. geyresh … ici la grande émigration (1880-1914)/here the great immigration (1880-1914) 
9. Ilan Stavans 10. goles… paysages d’exil/lansdscapes of exile 11. khane 12. surprise 13. mamesh véritablement/really 14. Abe Ca-
han (1860-1951), rédacteur en chef/editor-in-chief 15. supplément 16. expérimenté/experienced 17. lemoshl par exemple/for example 
18. menakhem 19. mishpokhes familles/families 20. simkhes fêtes/celebrations 21. levone lune/moon 22. royshem impression 

פָֿארווערטס–בילדער דורך געשיכטע ייִדישע די

2007 ַאּפריל פָֿארווערטס דעם 20סטן צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקלען

די הָאט פָֿארווערטס, ֿפונעם יוביליי 110טן מיטן ֿפַארבינדונג אין

פָֿארווַארד, ענגלישן] [דעם אין קולטור און קונסט ֿפון רעדַאקטָארין

פָֿארווערטס  ֿפונעם  ֿפָאטָאגרַאֿפיעס ַאלַאנַא ניוהַאוז1, צוזַאמענגעקליבן

שטעט אין די ייִדן ניו–יָארק, גַאסן–לעבן אין ֿפון בילדער –ַארכיוו —

ֿפון ּפָארטרעטן מלחמה3, דער ֿפַאר מיזרח2–איירָאּפע ֿפון שטעטלעך און

דער אויף געשעענישן וויכטיקע ּפערזענלעכקייטן, קליינע און גרויסע

זייערע לעבנס–שטייגערס4  און מענטשן גַאס, „עקזָאטישע“ ייִדישער

 A Living Lens: ֿפָאטָא–ַאלבום לוקסוסדיקן ַא אין געדרוקט זיי און —

.[…] Photographs of Jewish Life from the Pages of the Forward
און  קַאּפיטלעך, אין 14 אַײנגעסדרט5 כרָאנָאלָאגיש ווערט בוך דָאס

ָאדער  חשוֿבער6 קריטיקער ַא שרַײבט קַאּפיטל יעדן ֿפון בַײם ָאנהייב

בַאמערקונגען געֿפינען די מען צווישן זיי קען .[…] ַאן עסיי ּפרָאֿפעסָאר

הָאבערמַאן דזשַאן איירָאּפע8“, „גירוש וועגן ווַײס7 : רות ֿפון

קַארָאיִד ַארבעטער–בַאוועגונג, דער וועגן בערמַאן ּפָאל קינָא, וועגן

וועגן „גלות– סטַאווַאנס9 אילן טעַאטער, ייִדישן דעם וועגן ָא'ברַײען

[…] לַאנדשַאֿפטן10“.

ּפָאלַאק,  חנה11 ֿפָאטָא–ַארכיוויסטקע, דער מיט הָאט ניוהַאוז ַאלַאנַא

אינעם ֿפָאטָאגרַאֿפיעס ֿפערציק טויזנט ווי מער די איבערגעקוקט

די זַאמלונג הָאט צו זייער איבעררַאשונג12, פָֿארווערטס–ַארכיוו.

אינעם  ייִדן די ֿפון געשיכטע ממש13 ַא זַײן צו ַארויסגעוויזן זיך

די אַײנגעֿפירט אין 1923 קַאהַאן14 הָאט […] יָארהונדערט. 20סטן

[קונסט–]בַײלַאגע15  אילוסטרירטע

ּפָאעט  דעם געבעטן 1926 אין און

דער ווערן צו ווינָאגרַאד מָאריס

הָאט ווינָאגרַאד רעדַאקטָאר.

ַא מיט ַארבעט זַײן דורכגעֿפירט

אויסגעניצט  — געניטער16 הַאנט

געשַאֿפן ּפרעסע–בילדער, ָאֿפיציעלע

קָאנקורסן און זַײטן טעמַאטישע

; למשל17) מיידל, שענסטן (ֿפַארן

ווַײטע ֿפון בילדער געדרוקט ָאֿפט

ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפיעס אויך ווי לענדער,

ווישניַאק, רָאמַאן ֿפון מיזרח–איירָאּפע,

קַאציזנע.  ַאלטער און מנחם18 קיּפניס

בַײ די  בעטן צו געווען איז אַײנֿפַאלן בעסטע ווינָאגרַאדס ֿפון איינער

נַײעם אינעם […] בילדער. זייערע ַארַײנשיקן לייענערס, זיי זָאלן

ׂשימחות20, אויף משּפחות19 גַאנצע ֿפון בילדער מען זעט ַאלבָאם

זַײטן גַאנצע איבער אויך דרוקט מע יובילייען. און בַאגעגענישן

צום זעט, אויף וועלכע מע דער ַאמָאליקער „קונסט–בַײלַאגע“, ֿפון

צווילינג ערשט–געבוירענעם ַאן לֿבנה21, ַא בילד ֿפון דער בַײשּפיל,

קינדער, עלף משּפחה מיט ייִדישע ָאנגעקומענע ַאן ַא שּפיטָאל, אין

העברעיִשן דָאלַאר דעם מיליָאן הַאלבן ַא געגעבן ווָאס הָאט ֿפרוי ַא

אוניווערסיטעט.

די  ַאלבָאם ֿפונעם לייענער אויֿפן קלענערן רושם22 מַאכן נישט קיין

[…] נַײעס–בילדער.

ייִדישע ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפיעס צָאל ַא געדרוקט אויך הָאט רעדַאקטָארין די

ווָאס ֿפונעם „ַארבעטער–רינג“, סּפעציעל קולטור–ָארגַאניזַאציעס,

[…] פָֿארווערטס. בַאציִונג מיטן נָאענטע ַא הַײנטיקן טָאג ביזן ָאן הַאלט

: לינקס צו רעכטס ֿפון

ַאלבערט מיכָאעלס, שלמה

ֿפעֿפער איציק אײַנשטיין,

d.r.  (1943)
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דָאלַאר 12 — יָאר הַאלב שטַאטן1 : איין יָאר — 63 דָאלַאר, ַאבָאנעמענט–ּפרייַזן : ֿפַאראייניקטע

דָאלַאר לוֿפטּפָאסט3 : איין יָאר — 79 דָאלַאר, 52 - יָאר הַאלב ים–ּפָאסט2 : איין יָאר — 04 דָאלַאר, : וועלט דער איבער

......................................... : קרעדיט–קַארטע–נומער .............................................................................. : נָאמען
........................................... : אויסגַאנג4–דַאטע .............................................................................. : ַאדרעס

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

פָֿארווערטס ַאבָאנירן דעם וויל איך

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.com : בליצּפָאסט–ַאדרעס
: ַאדרעס אויֿפן צעטל דָאס שיקט

1. erets-yisroel Terre d'Israël/Land of Israel 2. yishev communauté/settlement 3. medines-yisroel État d’Israël/State of Israel 4. recher-
che/research 5. svive milieu 6. bikhla'l en général/in general 7. tsieni'stisher sioniste/Zionist 8. Yael Khaver 9. khoshev important 
10. haga'm bien que/although 11. passé sous silence/was not spoken of 12. …tokh… tout bien considéré/all in all 13. khidesh surprise 
14. pro'timdike détaillé/detailed 15. …tokh… au sein de/within 16. dominant 17. … e'mesn en vérité/in fact 18. mineure/minor 
19. pression/pressure 20. enraciné/rooted 21. sholem-aleykhem 22. perets.

דערנָאך  ייִשוֿב2 און ארץ–יׂשראלדיקן דעם אין ייִדיש ֿפון געשיכטע די
ֿפָארשונג4– ּפָאּפולערע ַא געווָארן לעצטנס איז מדינת–יׂשראל3 אין
צו אינטערעס ֿפונעם ווּוקס דעם מיט אי צו טָאן הָאט דָאס טעמע.

רעוויזיע דער מיט אי בכלל6, סֿביֿבה5 ַאקַאדעמישער דער אין ייִדיש
ֿפָארמירן בַײם רָאלע איר און אידעָאלָאגיע ציוניסטישער7 דער ֿפון

אין  חֿבר8 שטייט יעל ֿפון בוך יׂשראלדיקע קולטור. דָאס מָאדערנע די
ייִדישע די ַאז ווַײזט, ֿפָארשערין די טענדענצן. צוויי די צווישן מיטן,
קולטורעלן לעבן  חשוֿב9 ָארט אינעם ַא ֿפַארנומען הָאט ליטערַאטור

ֿפַארשוויגן11 דורך  געווען איז ֿפַאקט דָאזיקער דער הגם10 ייִשוֿב, ֿפונעם
גענומען12, ּתוך היסטָאריָאגרַאֿפיע. אין ָאֿפיציעלער ציוניסטישער דער

דער בַאקומט ערשטן מָאל צום ָאבער חידוש13, קיין ניט דָאס איז
דער  ֿפון ֿפָארשונג ּפרטימדיקע14 ַאנַאליטישע ַא לייענער ענגלישער
ַאנטוויקלט זיך הָאט וועלכע קולטור, ייִדישער „ַאלטערנַאטיווער“

סֿביֿבה.  קולטורעלער הערשנדיקער16 העברעיִשער דער ֿפון15 אין ּתוך
ָאֿפיציעלער דער [לויט שעֿפערישקייט זעט אויס ייִדישע די […]

פֿרַאגמענט) שָאטן (ַא און ליכט ארץ–יׂשראל1 : אין ייִדיש
מיכאל קרוטיקָאוו פֿון

ַא ווי היסטָאריָאגרַאֿפיע]
העברעיִשן דעם צו צוגָאב

ַא ווי הויּפטשטרָאם,
זַײנער. אין שָאטן קריטישער
די ייִדישע איז אמתן17, דער

ניט מָאל קיין ליטערַאטור
„מינערדיקע18  קיין געווען
ָאֿפט הָאט זי ליטערַאטור“.

אידעָאלָאגישן דעם ֿפון געליטן
צווַײגן ַאלע ָאבער דרוק19,

מָאדערנער דער ֿפון
ייִדישער ליטערַאטור ווַאקסן

ווָאס איז בוים, אויף איין
אַײנגעווָארצלט20 אין דער 

ּפרץ22. און שלום–עליכם21 מענדעלע, ֿפון טרַאדיציע

מָאל  ַא כָאטש24 דער פָֿארווערטס איז ַאז זען צו טשיקַאווע23 ס'איז

בילדער  ּכסדר25 געדרוקט מען הָאט צַײטונג, סָאציַאליסטישע ַא געווען

אין שבת–ליכט27. צינדן מצות26, בַאקן בַײם — וועלט ֿפרומער דער ֿפון

ווַײזן צו ֿפָאטָאגרַאֿפיעס געדרוקט די צַײטונג צַײט הָאט זעלבער דער

שּפילן  וועלכע ייִדן, די מיט גערימט28 זיך „מָאדערנעם ייִד“ און דעם

ַאמעריקע. אין רָאלעס ָאנֿפירנדיקע

דעם  אויסשטעלונג אויֿפן סמך29 ֿפון ַאן עֿפענען מען דעם זונטיק וועט

אויסשטעלונג די .[…] ניו–יָארק שטָאט דער ֿפון מוזיי אינעם ַאלבָאם

[…] סעּפטעמבער. ביז בלַײבן ָאֿפן וועט

23. curieux/curious 24. bien que/although 25. keseyder toujours/
always 26. matses pain azyme/matzo 27. shabes-… bougies de 
shabbat/Sabbath candles 28. se glorifiait/boasted 29. … smakh 
basé sur/based on. 

פָֿארווערטס דער

געווָארן געגרינדט איז

ּפרַאוועט ,1897 אין

110טן  הַײיָאר זַײן  ער

! געבוירן–טָאג

ווינטשן מיר

פָֿארווערטס דעם

פֿריילעכן ַא

נָאך  און  געבוירן–טָאג

לַאנגע, לַאנגע

! ַארבעט יָארן
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רובי. עוולין, נַאטַאליַא,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער  דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון
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ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

ַא בַאזוך איז געווען רַײזע דער ֿפון ציל דער

עיקר6 אין  דער און ָאדעס שטָאט דער אין

מע ווען ערשטנס, קהילה7. ייִדישער דער

אין  ַארַײן מען ַאערָאּפָארט, ֿפַאלט ֿפון ֿפָארט

ביוסט  שטייט ַא עס ווּו כמיעלניצקי8–בולווַאר,

ֿפַארמָאגט ווָאס שטָאט, די העלד. דעם ֿפון

ווָאלט יָארהונדערט, 18טן ֿפון הַײזער סך ַא

די  געבַײדעס9 און די אויב שיין זייער געווען

די ָאּפגעהיט10. בעסער געווען ווָאלטן גַאסן

מע און צעברָאכן גַאנצן אין זענען טרָאטוַארן

ֿפיס. די די שטעלט מע ווּו ַאכט11 געבן דַארף

שָאד ַא שטיקלעך, אויף זיך צעֿפַאלן הַײזער

! שטָאט שיינער ַאזַא ֿפַאר

העל איז טַאקע טונקל אונטער ַא דער ים

געגַאנגען איז אונדזער גרוּפע הימל. בלויען

„ּפָאטעמקין–טרעּפ“.  ַארָאּפ אויף די און ַארויף

שּפַאציר לַאנגן ַא געמַאכט מיר הָאבן ֿפרַײטיק

ייִדישע עטלעכע ֿפון הַײזער די זוכנדיק

שלום–עליכם12,  ביַאליק, : ָאדעס ֿפון שרַײבער

אין געגַאנגען זענען מיר ָאוונט אין בַאבעל…

ַא איז שול די קבלת–שבת14. אויף שול13 ַא

שווַארצע מענער אין די חסידישע15 און די

איז זיי בַײ געטַאנצט. און געזונגען הָאבן היט

ֿפרויען  בשעת17 די גַאנצע ׂשימחה16, געווען ַא

גרַאטע18. הילצערנער הינטער ַא געזעסן זענען

שייטלעך19  געטרָאגן הָאבן זיי ֿפון סך ַא

חידוש20. ַא געווען אונדז איז דָאס —

— ַא בעלגָארָאד קיין געֿפָארן מיר שבת זענען

הָאבן ַארום ַאזוי ים22. אויֿפן ברעג בָאדשטָאט21

געגנט. ָארעמע ַאן געזען מיר

לובַאוויטשער מיר געזען די הָאבן זונטיק

מיטן רבין24, און גערעדט מיגדל23–קהילה

1. Odessa 2. Anne Frey 3. talmide élève/student 4. nesie voyage/trip 5. … yam mer 
Noire/Black Sea 6. …iker surtout/mainly 7. kehile communauté/community 8. Bogdan 
Chmielnicki (1595-1657), héros national ukrainien, auteur de pogromes contre les Juifs, 
1648-49/Ukrainian national hero, who also led pogroms against Jews in 1649-49 9. bâti-
ments/buildings 10. entretenus/maintained 11. faire attention/pay attention 12. sholem 
-aleykhem 13. ici/here synagogue 14. kaboles-shabes accueil du shabbat/welcoming 
the Sabbath 15. khsi'dishe hassidique/Hasidic 16. simkhe fête/celebration 17. besha's 
tandis que/whereas 18. barrière en bois/wooden fence 19. perruques/wigs 20. khidesh 
étonnement/amazement 21. ville balnéaire/seaside resort 22. … yam bord de mer/seaside 
23. Migdal 24. rebn rabbi (hassidique/Hasidic) 25. avrom 26. crèches/child care cent-
ers 27. malheur !/alas! 28. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 29. avade bien sûr/of 
course 30. kosher cachère/kosher 31. royshem impression 32. moyekh-… lavage de 
cerveau/brain-washing 33. méprisé/looked down upon.

אונדז  הָאט ּפַאריזער ייִדיש–צענטער אין ייִדיש–קורסן ֿפון די ּתלמידה3 ַא
ים5. שווַארצן בַײם ָאדעס אין נסיעה4 איר ֿפון בַאריכט ַא צוגעשיקט

d.r. ָאדעס טרעּפ אין בַארימטע די

ַא יונגער–מַאן  — יׂשראל ֿפון ווָאלף ַאֿברהם25

ריזיקע ַא איז מגדל הומָאר. סך ַא מיט

מענטשן מיט זיך ֿפַארנעמט ָארגַאניזַאציע ווָאס

ָאן מיט  ֿפירן זיי געבוירן ביזן טויט. ֿפון

ַא אוי עלטערהיימען. און שולן זייגהיימען26,

ווָארט איין ניט קיין רעדט קיינער ברָאך27!

געזעסן זענען מיר בלויז עֿברית28. ייִדיש !

און ּכשר30!) (ַאוודאי29 מגדל–רעסטָארַאן אין

און טענץ ייִדישע ֿפָארשטעלונג מיט ַא געזען

ַא בַאזוכט אויכעט הָאבן מיר ֿפָאלקסלידער.

אויף אונדז לובַאוויטשער–עלעמענטַאר–שול.

מָאדנעם רושם31  ביסל ַא געמַאכט ַא הָאט עס

„מוח–צווָאג32“. ביסל ַא —

בַאזוכט מיר הָאבן דינסטיק און מָאנטיק

שטָאט דער אין ַארומשּפַאצירט און מוזייען

סקולּפטירטע די אויף געבנדיק (ַאכט

אויֿפן ַארָאּפֿפַאלן קענען ווָאס בַאלקָאנען

ַאן נָאך ּפַאריז אין צוריק און קָאּפ).

וועלט. ַאנדער ַאן אין רַײזע אינטערעסַאנטער

זענען גרוּפע, זעלבער ֿפַארַאיָארן, מיט דער

אונטערשייד דער ווילנע. קיין געֿפָארן מיר

ווילנע אין שטעט איז וויכטיק. צוויי די צווישן

געלערנט, ווערט און לעבעדיק ייִדיש איז

ניט אויב ֿפַארגעסן עס איז ָאדעס אין בשעת

ֿפַארַאכט33.


