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מענדעלסָאן1 דניאל מיט בַאגעגעניש ַא
ווָאס בוך זַײן וועגן ייִדיש–צענטער רעדן אין ּפַאריזער צו ַאמעריקע פֿון קומט שרַײבער בַארימטער ַא ווען

ּכבֿוד2 און  גרויסער ַא עס איז — מַײסטערווערק ַא ָאנגערופֿן שוין הָאבן קָאנטינענטן צוויי אויף  קריטיקער

פֿרייד. גרויסע ַא

וועגן געקומען רעדן מענדעלסָאן דניאל יַאנוַאר איז 19טן דעם

העכסטע בַאקומען די שוין הָאט ווערק ווָאס ַא פַֿארלוירענע, די

ַא אין ֿפרַאנקרַײך. אין אי ַאמעריקע אין אי ליטערַארישע ּפרעמיעס

צווישן  שמועס ַא צו דער עולם3 צוגעהערט זיך הָאט זַאל געּפַאקטן ֿפול

ּפיער זשורנַאליסט און שרַײבער ֿפרַאנצייזישן דעם און מחבר4 דעם

(ַאגֿב5 זייער  מענדעלסָאן הָאט גערעדט אויף ֿפרַאנצייזיש ַאסולין.

ַא ָאן לַאנג ֿפון איז ער ַאז דערקלערנדיק ֿפרַאנצייזיש) שיינעם ַא

צווישן ַאז און ליטערַאטור, און קולטור ֿפרַאנצייזישער ֿפון ליבהָאבער

בַאלזַאק. און סטענדַאל ּפרוסט, דָא זַײנען זַײנע בַאליבטע שרַײבערס

— בוך ֿפונעם ֿפרַאגמענט ַא ֿפָארגעלייענט מען הָאט שמועס דעם נָאך

און יצחק6 ניבָארסקי  דער ֿפרַאנצייזישער איבערזעצונג ֿפון זשיל רָאזיע

דער  עקסטרע7 צו געמַאכט איבערזעצונג אויף ייִדיש, אייגענער זַײן ֿפון

גענוג  ער הָאט ייִדיש קיין ניט רעדט כָאטש9 מענדעלסָאן געלעגנהייט8.

לייענען. ֿפונעם הנאה10 הָאבן צו ֿפַארשטַאנען

הָאט ,1960 אין ניו–יָארק אין געווָארן געבוירן איז מענדעלסָאן דניאל

ַא הַײנט איז און לַאטַײן) און שּפרַאכן (גריכיש שטודירט קלַאסישע

ניו– שטַאט11 אין קָאלעדזש בַארד אין הומַאניסטיק ֿפון ּפרָאֿפעסָאר

: זשורנַאליסט ַא ווי בַאקַאנט לַאנג שוין ער איז ַאמעריקע אין יָארק.

דערשַײנען און טעַאטער קונסט ליטערַאטור, ַארטיקלען וועגן זַײנע

נישט קלַאסיציסט איז ַא איז ער ווי צַײטשריֿפטן. ַאזוי ָאנגעזעענע12 אין

איליַאדע  הָאמערס זַײנען גָאר בַאליבטע ביכער זַײנע ַאז חידוש13 קיין

ווַאנדערונג  לַאנגע ַא מלחמה14 און ַא דערציילן ווָאס ָאדיסעע, און

בוך. אייגן זַײן צו נָאענט גַאנץ איז טעמַאטיק ַאזַא ַאהיים.

ָאדיסעע ייִדישע ַא

מחברס דעם מענטשן ֿפון זעקס זַײנען טיטל ֿפונעם „ֿפַארלוירענע“ די

ער  ווָאס חורבן17 און אינעם אומגעקומען16 זַײנען ווָאס משּפחה15

זייערע געֿפינען לענדער, ווַײטע איבער און יָארן לַאנגע דורך ּפרּוווט,

אוֿפן20. ייִדישן ַא אויף נָאר עס, הייסט ָאדיסעע, מין19 ַא שּפורן18.

און זוכענישן אייגענע זַײנע ּפַארַאלעל צווישן ַא מַאכט מחבר דער

גלוסטן22  דָאס ווי ּתנך21, ֿפון טעמעס וויכטיקע ּפָאר ַא און ַאנטדעקונגען

קינאה24  וויסן) די ֿפון דער בוים און חווה23 און (ָאדם וויסן צום

(נח27). וועלט ַא ֿפון צעשטערונג26 די הֿבל25), און ברידער (קין צווישן

וועט — גַאליציע אין שטעטל זיידנס זַײן — בָאלעכָאוו מיט ָאנהייבנדיק

מענדעלסָאן) מַאט : (ֿפָאטָא מענדעלסָאן דניאל
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געדַאכט2  אונדז פַֿאר נישט יָאר1, שווַארץ ַא

1. une année noire (souvent utilisé comme malédiction)/a black year (often used as a curse) 2. Que cela nous soit épargné !/May it 
never befall us! 3. exposition/exhibition 4. "Allemagne, les années noires", musée Maillol, Paris 5. mistome probablement/probably  
6. milkhome guerre/war 7. sof fin/end 8. déterminé/determined 9. …iker surtout/mainly 10. très en vue/popular 11. keyser empereur/
kaiser 12. preuves/proof 13. actes héroïques/heroic deeds 14. e'mese vrais/real 15. oyfn manière/way 16. réaction 17. s'est enrôlé/
enlisted 18. dafke véritablement/really 19. kede'y afin de/in order to 20. se forger/here mature 21. lemoshl par exemple/for example 
22. abîmes/depths 23. crimes 24. besha's pendant/during 25. mishpokhe famille/family 26. tranchées/trenches 27. rege moment  
28. bikhla'l en général/in general 29. galokhim prêtres/priests 30. toile de fond/background 31. gufe eux-mêmes/themselves.

ַאן אויסשטעלונג3  געווען לעצטנס איז ּפַאריז אין מַאיָאל מוזיי אינעם

מען  מסּתמא5 ווָאלט יָארן“4. שווַארצע די „דַײטשלַאנד, נָאמען מיטן

אין יָארהונדערט ֿפַארגַאנגענעם גַאנצן דעם בַאצייכענען געקענט

בלויז ַארום נעמט נָאר די אויסשטעלונג שווַארצן, ַא ווי דַײטשלַאנד

ווַײמַאר– סוף7 און מלחמה6 וועלט ערשטער ָאנהייב צווישן צַײט די

ניט איז צַײט–אויסקלַײב דער .(1933-1914 יָארן רעּפובליק (ד"ה די

בַאדינגט8  ס'איז נָאר געשיכטע, דער ֿפון גַאנג ֿפונעם רעזולטַאט ַא נָאר

ֿפַאקטָארן. קינסטלערישע דורך עיקר9 דער

מלחמה–קונסט 

ָאנגעזעענער10 זשַאנער  ַאן זייער געווען קריגס–מָאלערַײ איז מָאל ַא

איבערלָאזן  געווָאלט קיסר11 הָאט ָאדער צַאר קעניג, יעדער קונסט.

העלדישקייטן13 (אויסגעטרַאכטע  זַײנע ֿפון בַאווַײזן12 אייביקייט דער

איז מלחמה „מָאדערנע“ ערשטע די ַאז אויס אמתע14). ווַײזט ָאדער

געווָארן ֿפַאראייביקט סיסטעמַאטיש איז ווָאס לעצטע די געווען אויך

בַײ  קינסטלער. דורך דַײטשע טַאקע אוֿפן15, און מָאלערישן ַא אויף

אין ָאט דעם גענומען ווָאס הָאט ָאנטייל נַאציע קיין שום ַאנדער

רַײכער ַאזַא געווען נישט איז געשיכטע, דער ֿפון עּפיזָאד שרעקלעכן

יענער  אין איבערלעבונגען. שווערע די ָאּפרוף16 אויף קינסטלערישער

געמָאלדן17 אין דער  ֿפרַײוויליק קינסטלער איין ווי מער זיך הָאט צַײט

ֿפַארברענטע  דווקא18 געווען זענען זיי ווָאס נישט ַארמיי. דַײטשער

ּפערזענלעכן ַא הָאט געהַאט איינער נָאר יעדער נַאציָאנַאליסטן,

אמתע  אויסצושמידן20 ווי זיך ּכדי19 ַאז געמיינט הָאבן אייניקע גרונד.

ָאטָא דערֿפַארונג. ַאזַא דורכלעבן ערשט זיי מוזן קינסטלער און מענער

„איך הָאב  : דערקלערט שּפעטער הָאט למשל21 (1969-1891) דיקס

און מיר מַאן ֿפַאלט לעבן ווי ַא די אייגענע אויגן זען מיט געדַארֿפט

ָאּפגרונטן22 ֿפון  זען ַאלע געדַארֿפט הָאב איך ַאוועק [...], שטַארבט

נָאך ֿפַאר (1959-1893) גרָאס הָאט געָארג ַאנדערש ווידער לעבן“.

דורך דער געזעלשַאֿפט ֿפון קריטיק זַײן אויסגעדריקט מלחמה דער

מָארדן.  ֿפַארברעכנס23 און בלוטיקע סצענעס ֿפון ַאּפָאקַאליּפטישע

זיך מיט וועט קריג דער ַאז גלייבנדיק געמָאלדן, זיך ער הָאט שּפעטער

בשעת24  שוין געזעלשַאֿפט. בורזשוַאזער דער ֿפון סוף דעם ברענגען

טָאג–טעגלעכע געצייכנט דָאס מָאלער הָאבן עטלעכע דינסט, זייער

די בַאשרַײבן סָאלדַאטן די געלָאזט ניט הָאט צענזור די שרעקבילד.

די ָאּפהיטן געווָאלט הָאט מע ַאהיים. בריוו זייערע אין לַאגע אמתע

בילדערישע אויסדרוק–מיטלען צו נָאר דער בַאֿפעלקערונג. ֿפון מָארַאל

ָאטָא צוגערירט. הָאט נישט ווָאס, ֿפַאר ווייס גיי די צענזור, זיך הָאט

ַאליין–געמַאכטע  געליבטער דער משּפחה25 און דער שיקן גענומען דיקס

אין הַארץ, ניט זַײן אויסגעגָאסן ער ַאזוי ַארום הָאט ּפָאסטקַארטלעך.

מָאל ַא שוצגרָאבן26, ער די צייכנט ַא מָאל בילדער. נָאר אין ווערטער

ַא אין ַאליין זיך ָאדער רוסישן סָאלדַאט ַא ַא מיליטערישן שּפיטָאל,

בכלל28 נישט קיין  מען מָאלט צַײט יענער אין רו. רגע27 זעלטענער

קלַײבן קינסטלער די נָאר שלַאכט–סצענעס, מָאנומענטַאלע גרויסע

נָאך דער איבערלעבונגען. זייערע ֿפון ֿפרַאגמענטן אויס איינצלנע

ווָאס מָאמענטן, מיט ַאזעלכע ַאלבָאמען עטלעכע דערשַײנען מלחמה

מלחמה–דערֿפַארונג. ֿפון ַא קַאליידָאסקָאּפ ֿפָאר זיך מיט שטעלן

קריזיס  דער

ַא אויף ָאן קינסטלער די טרעֿפן ֿפרָאנט, ֿפון צוריקקער נָאכן

זיי בַאטרַאכטן ַא שווערן קריזיס. מַאכט ַאדורך גָאר געזעלשַאֿפט ווָאס

און ּפָאליטישן קריטישן בליק דעם ַא ווַײטער מיט דעמָאלט

די ניצן מלחמה–ווערק, זייערע לַאנד. ווי אין ֿפון צושטַאנד עקָאנָאמישן

ָאֿפיצירן  ֿפון סַאטירישע קַאריקַאטורן סטילן : ֿפַארשיידענע קינסטלער

גרויסער שטָאט, דער בילדער ֿפון ָאדער קוביסטישע גלחים29, און

אויך גרַאוויורן. שווַארץ–ווַײס ָאדער צייכענונגען מיט ֿפַארבנרַײכע

און דעטַאלן איינצלנע אויף קָאנצענטרירט קינסטלער די זיך דָא הָאבן

וויזיע. זייער איבערצוגעבן ּכדי סצענעס

מיט אוֿפן, דידַאקטישן ַא אויף זייער געמַאכט איז אויסשטעלונג די

ַא שַאֿפן ווָאס ֿפילמען און דָאקומענטן ַאֿפישן, ֿפָאטָאגרַאֿפיעס, סך ַא

מיט זיך מיט ַארויסגייענדיק נעמט מען גוֿפא31. קונסטווערק די צו ֿפָאן30

שווערע יָארן. די ָאט אַײנדרוק ֿפון שטַארקן ַא

 (1926) מיידל“ דָאס און מַאטרָאס „דער דיקס ָאטָא



3

ֿפינעף. מיר הָאבן ָאדער ֿפיר יָאר ַא בין איך געווען צַײט יענער אין

ַא  שכנטע3 אין ַא און מַאמען יונגער מַײן מיט צוזַאמען געוווינט

צו אונדז הָאט  דירה4 ֿפון צוויי צימערלעך. בשוּתֿפותדיקער קליינער

צוויי  מיט צימער שענסטע מסּתמא5 דָאס און גרעסטע דָאס געהערט

די שכנטע קַאטערינַא געלעבט הָאט צימער צווייטן דעם אין ; ֿפענצטער

שטענדיק און שטילע ַא מויד, ַאלטע יעריקע ֿפוֿפציק ַא איווַאנָאוונַא,

איז ֿפַאבריק, ַא אויף ווּו ערגעץ זי הָאט געשטימטע. געַארבעט גוט ַא

זַאכן, רייניקן צו געהַאט ליב זייער הָאט און טויב דורכויס געווען

הָאט לעצטע (דָאס קיך בשוּתֿפותדיקער אונדזער אין בַאזונדערש

ווַײטערדיקע געשעענישן וועלכע די אין רָאלע געוויסע ַא געשּפילט

בַאשרַײבן). צו זיך גרייט איך

גוט דעמָאלט שוין איך הָאב „געסט“ ווָארט דָאס מיינט עס ווָאס

מיר מּתנהדיקס8. ַא ֿפַײערלעכס7, ַא יום–טוֿבדיקס6, עּפעס געווּוסט.

חֿברים10 און מען איז  און דער משּפחה9 צו צו גַאסט זענען געגַאנגען

בלומען ָאדער ַאלערליי מּתנות11, ברענגענדיק אונדז, צו אויך געקומען

ַא  געווען געלעגנהייטן13 זענען די שָאקָאלַאד. קעסטל ַא לכל–הּפחות12

אייגענער מַײן געהערט ַאֿפילו14 הָאט געסט קַאטעגָאריע דער צו סך.

רַײזעס מיר זַײנע ֿפון הָאט וועלכער שיף–מעכַאניקער, ַא טַאטע,

ַא  מָאל ַא ַאן אויסגעשטָאּפטן16 ֿפיש, מָאל ַא טשיקַאוועס15, געברַאכט

ים–מולטער17. גרויסן

בַאלד כ'הָאב און סּכנה18 ַא דערֿפילט איך ּפלוצעם הָאב נַאכט אין מיטן

בַײם ֿפינצטער דער אין געזעסן איז מַאמע די אויגן. די אויֿפגעמַאכט

בַײ מַאן. ֿפרעמדער ַא ֿפענצטער און ַאנטקעגן איר — דעם לעבן טיש

און ים–דנָא20, ַא ווי געווען צימער דָאס איז לֿבנה19 דער ֿפון שַײן דער

ווי ביכערשַאנק ֿפונעם ַארויסגעקוקט הָאבן ים–מולטערס טַאטנס דעם

ווער איך געֿפרעגט, הָאב „מַאמע, דרַאקָאן. ַא ריזיקן ֿפון ציינער די

מינוט  די איז און אונטערגעשּפרונגען איז ּכמעט21 די מַאמע .“? איז

מע גַאסט. צו געקומען איז ער וויקטָאר, „ס'איז — מיר. צו צוגעלָאֿפן

.“! זשע שלָאף לייענט.
מָאל עטלעכע שוין איך הָאב וויקטָארן חֿבר סימּפַאטישן מַאמעס דער

ַאגֿב23  און גַאסט, אמתער22 קיין איז ניט ַא הַאלבנַאכטגַאסט נָאר געזען.

ניטָא. ווָאס שייך24  מּתנה איז קיין
לייענט מע ַאז ַאלע, ווייסן לייענען,

אין ָאדער טָאג, בַײ בלויז

לעמּפל. ַא בַײ ָאוונט

בין איך „מַאמע, —

מַאמע די דורשטיק“.

אין ַארויסגעלָאֿפן איז

גלַײך צוריקגעקומען מיטן איז און קיך

1. l’invité de minuit/midnight guest 2. bouilloire/kettle 3. sho'khnte voisine/neighbor 4. beshu'tfesdiker dire appartement partagé/
shared apartment 5. mistome probablement/probably 6. yo'ntevdiks festif/festive 7. festif/celebratory 8. mato'nediks qui évoque 
des cadeaux/evocative of presents 9. mishpokhe famille/relatives 10. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 11. matones cadeaux/
presents 12. lekho'l-hapokhes au moins/at least 13. occasions 14. afile même/even 15. curiosités/curiosities 16. empaillé/stuffed 
17. yam-... coquillage/seashell 18. sakone danger 19. levone lune/moon 20. yam-… fonds marins/sea bottom 21. kima't presque/
nearly 22. e'meser véritable/real 23. agev au passage/by the way 24. … shayekh en ce qui concerne/as for 25. eau bouillie/boiled water 
26. bouilli/boiled 27. détergeant/detergent 28. liquide/liquid 29. kede'y afin de/in order to 30. défendre/defend 31. mayse histoire/story 
32. sod secret 33. levaye enterrement/funeral 34. poshet simplement/simply 35. zke'ynishe de vieillard/old man’s.

ווַאסער טשַײניק2 דער און הַאלבנַאכטגַאסט1 דער
מַארינַא ַאלעקסעיעווַא פֿון און בילדער דערציילונג

ווַאסער. טשַײניק

יָאר דרַײסיק מיט

מערסטנס מען הָאט צוריק

קיּפיַאטָאק25  קַאלטן געטרונקען

קיין ַאז (געזָאטענע26 ווַאסער) און,

ניט ָאּפגעזָאטן, נַאכט די מַאמע הָאט די ווַאסער

ָאבער… טשַײניק. איווַאנָאוונַאס קַאטערינַא אויסגעבָארגט זי הָאט

כ'בין און געקלָאגט זיך איך הָאב געשמַאק“. ניט ס'איז מַאמע, „ֿפע,

איבערגעלעבט מַאמע די הָאט עס ווָאס אַײנגעשלָאֿפן. שטילערהייט
איין קיין זי אויף זיכער הָאט ָאבער ניט גענוי, ווייס איך נַאכט, די

די גוטע ווַײל אין דעם טשַײניק, וועלכן די אויגן, ניט ֿפַארמַאכט מינוט

ווַאסער, געווען קיין ניט איז רייניקן, צו ניט ֿפַארגעסן הָאט שכנטע

הָאב טָאכטער, די איך, און רייניקונג–מיטל. ַא לויגווַארג27, מין ַא נָאר

ּכדי29 צו  אויף ַאלדינג, גרייט ֿפליסיקייט28, געֿפערלעכע די געטרונקען

געסט. אַײנגעלַאדענע ניט קעגן מַאמע מַײן ֿפַארטיידיקן30

מעׂשה31, דער ַאלעם. אין דעם איבער געלַאכט גוט הָאט מען שּפעטער

מען הָאט ֿפונעם משּפחה–ֿפָאלקלָאר, שטיק געווָארן ַא וועלכע איז

ווַאסער“. טשַײניק ֿפונעם מיידל „דָאס גערוֿפן ָאן דעמָאלט ֿפון מיך

ַא געבליבן איז „דרַאמע“ דער אין „ָאנטייל נעמען“ ָאבער וויקטָארס

דער איז מיר. אין דער ווירקלעכקייט, און מַאמען מַײן צווישן סוד32

ֿפון ֿפַארשווּונדן געווָארן מָאמענט געוויסן ַא אין הַאלבנַאכטגַאסט

לעבן. אונדזער

איז געשטָארבן, מַאמע די שּפעטער, ווען יָאר דרַײסיק עטלעכע און

צווישן לוויה33. אויף איר מענטשן סך אַײנגעלַאדן ַא איך הָאב

ַאדרעסן–ביכל איר אין טעלעֿפָאן–נומערן צענדליקער און צענדליקער

ַאן ַאלטן ֿפון שטימע ציטערנדיקע די איז געשטַאנען וויקטָארס נומער.

דָאס שרַײען, הָאב איך געווָאלט „וויקטָאר, הָאט מיר געענטֿפערט. מַאן

הָאב דעם ַאנשטָאט .“! ווַאסער טשַײניק ֿפונעם מיידל דָאס איך, בין

ֿפַארבעטן  אים און גרויסן אומגליק דעם וועגן ּפשוט34 דערציילט איך
לוויה. דער אויף
געקומען. ער איז

ביידע  מיר הָאבן זקנישע35 אויגן, בלויע זַײנע אין הָאב געקוקט איך ַאז

און דעם הַאלבנַאכטגַאסט אים, וועגן דער מַאמען, וועגן — געשוויגן

ווַאסער. טשַײניק דעם וועגן
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גלָאז ַא אין גרָאז ַא ביסל און טיי, טייניק ַא טשַײ, ַא טשַײניק

ערשלער ַאנע פֿון

טיי ַאלע לענדער טרינקט מען אין

זיך  טיילן שּפרַאכן ַאלע ּכמעט1 און

ווּו דָאס  די : קַאטעגָאריעס צוויי אין

צו ענלעך טַאקע „טיי“ קלינגט ווָארט

ווָארט קלינגט דָאס ווּו די און „טיי“,

ֿפון געָאגרַאֿפיע די „טשַײ“. צו ענלעך

קיין נישט גָאר איז ֿפענָאמען דעם ָאט

איז בַײשּפיל, צום שּפַאניש, ּפשוטע2 :

„טע“, עס טיי–שּפרַאך, דָארט הייסט ַא

איז  ּפָארטוגַאליש שכנישע3 דָאס ָאבער

דָארטן  טיי הייסט — טשַײ–שּפרַאך ַא

איז אויך „טשַא“, „טשַא“. אויף הינדי

שּפרַאכן אין ַאנדערע עטלעכע אויף נָאר

ַארַאביש אין „טע“. עס הייסט אינדיע

ווען אין עֿבריּת4 איז  „שַײ“ עס איז

ווַײטער. ַאזוי און ּתה5, ווידער ַא מָאל

ּפָארטוגַאל און הָאלַאנד כינע, צווישן

? די דָאזיקע צעטיילונג ווַאנען קומט ֿפון

הָאבן געמַאכט ווָאס ערשטע מענטשן די

לעגענדע ַא כינעזער. די געווען זענען טיי

כינע דָאס אין געטרונקען מען הָאט צוריק יָאר 4700 ַא מיט זָאגט ַאז

מסּתמא7 ֿפָארגעקומען  עס איז אמתן6 דער אין נָאר טיי, טעּפל ערשטע

זיך געטרַאנק דָאס הָאט יָארהונדערט 9טן אינעם שּפעטער. סך ַא

לענדער. ַאנדערע אין אויך נָאך שּפעטער און יַאּפַאן, איבער צעשּפרייט

איירָאּפע קיין טיי געברַאכט הָאבן ווָאס סוחרים8, וויכטיקסטע די

און טַײווַאן אין טיי געקויֿפט הָאבן זיי הָאלענדער. די געווען זענען

ֿפון כינעזיש דיַאלעקטן דָארטיקע די כינע. אין ֿפון דרום9 אין ֿפוזשיַאן,

ַא  אין הָאלַאנד און אין ַארום, ַאזוי און „טע“ געטרַאנק דָאס הייסט

הָאלענדישע בַײ טיי זייער געקויֿפט הָאבן ווָאס לענדער ַאנדערע סך

דעם). צו (ָאדער ענלעך „טע“ נָאמען דעם עס בַאקומען הָאט סוחרים,

יָארהונדערט, אין 16טן שוין הָאלענדער, די ֿפריִער ֿפון נָאך ָאבער

הָאבן זיי סוחרים. ּפָארטוגַאלער איירָאּפע קיין טיי געברענגט הָאבן

ַארויס  רעדט מען ווּו געגנטן11 אין כינע, ֿפון צֿפון10 אין טיי געקויֿפט

אין „טשַא“ עס הייסט דערֿפַאר „טשַא“. ווי געטרַאנק ֿפון נָאמען דעם

הָאבן ַאנדערע לענדער ווָאס אין הָאט ענלעכע נעמען און ּפָארטוגַאליש

צֿפון–כינע. ֿפון טיי ערשטן זייער בַאקומען

אויסנַאם  ּפוילישער דער

גַאנצן אין הייסט געטרַאנק דער שּפרַאכן ווּו ווייניק דָא זענען עס

ַא זעלטענער ּפויליש איז טשַײ. קיין ניט און טיי קיין ניט ַאנדערש,

„הערבַאטַא“  געטרַאנק דָאס הייסט דָארטן : ַאזַא שּפרַאך ֿפון בַײשּפיל

ּפשוט ָאדער טעַא“ „הערבַא לַאטַײנישן און דָאס ווָארט קומט ֿפונעם

מען  ֿפלעגט ֿפעלקער בַײ ַאלע גרָאז. ֿפון הייסט, דָאס „הערבַא“, ֿפון

1. kima't presque/nearly 2. po'shete simple 3. shkhe'ynishe voisin/neighboring 4. ivrit hébreu moderne/modern Hebrew 5. te 6. … 
e'mesn en réalité/in fact 7. mistome probablement/probably 8. sokhrim marchands/merchants, sing. סוחר soykher 9. dorem sud/
south 10. tsofn nord/north 11. régions 12. min sorte/sort 13. Cree 14. bouilloire/kettle 15. ... seykhl ça va de soi/it stands to reason 
16. théière/teapot 17. yisro'eldiker israélien/Israeli 18. fait infuser/steeps 19. teyon 20. judéo-espagnol/Judeo-Spanish.  

זָאגן, ֿפלעגט מען מען קען ּפוילן, אין און טיי טרינקען ַא גלעזל

ווָארט „טע“ כינעזישע ַאז דָאס זַײן קען עס ַא גלעזל גרָאז ! טרינקען

ַאזוי ַאלט געשיכטע די איז דָא נָאר „גרָאז“, הָאט אויך ַא מָאל בַאטַײט

ווָאס ֿפעלקער נָאך דָא ַאזעלכע זענען עס זיכער. זַײן מע קען נישט ַאז

געברענגט דעם הָאט מע מין12 טיי נָאך איידער ַא געטרונקען הָאבן

ֿפַארבליבן ֿפַאר נָאמען ַאלטער דער איז מָאל ַא און כינע, ֿפון אמתן טיי

צֿפון–ַאמעריקַאנער  „קרי“13 ֿפון שּפרַאך דער אין עס איז טיי. ַאזוי

נָאמען קָאמּפליצירטן גַאנץ ַא טיי אונדזער הָאט דָארטן אינדיַאנער.

זעלטנקייט... ַא ַא מָאל דָאס איז ווידער „מַאסקינקיווַאּפוי“. נָאר

טשַײניק ַא אין טיי

שטַאמט ? אין טשַײ–שּפרַאכן טשַײניק14 ווָאס איז מיט דעם ווָארט און

אין ֿפון טיי. טיי–שּפרַאכן אין און טשַײ ֿפון געוויינטלעך טַאקע עס

טשַײניק. טַאקע הייסט טשַײניק און טשַײ, הייסט דָאס געטרַאנק רוסיש

זיך אויֿפן לייגט ַאזוי און אויב טי. געטרַאנק דָאס הייסט ענגליש אין

טשַײניקל16 איז  ַא ַאז און טי–קעטל ַא דָארטן איז טשַײניק ַא ַאז ׂשכל15,

מַאכט טיי, ֿפַארּפַארעט18 ער עס  ייִד יׂשראלדיקער17 ַא ווען טי–ּפָאט. ַא

ַא  טרינקען וויל ייִד דזשודעזמע20 רעדנדיקער ַא ווען און ּתיון19, ַא אין

עס  איז ייִדיש אין בַײ אונדז טשַײליק. ַא הָאבן ער דַארף טשַײ, גלָאז

טשַײניק, ַא אין ווַאסער דָאס קָאכט מע : אינטערעסַאנטער ֿפיל ָאבער

ֿפָארט זיך בַאקומט עס און אין טשַײניקל… ֿפַארּפַארעט עס מע

טשַײ ! קיין ניט און טיי, שטענדיק

טשַײ–שּפרַאכן : ּפינטעלעך גרויע טיי–שּפרַאכן, ּפינטעלעך : שווַארצע

D.R. The World Atlas of Language Structures
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טרינקען  טיי און „ּתהילים4 זָאגן : ווערטל3 ייִדיש ַא אויף געשטיצט2 זיך אולינָאווער מרים1 דיכטערין הָאט די ליד דעם אין

„כע– די געווידמעט6 הָאט ווָאס זי ֿפון כעלם“, „לידער הייסט ווָאס ציקל ַא ֿפון טייל איז ַא ליד נישט“. דָאס מָאל קיין שַאטן5

זייער  הָאבן כעלם ֿפון ייִדן נַארישע די ָאבער נַארָאנים8 — די ֿפון שטָאט די כעלם איז ֿפָאלקלָאר ייִדישן אין לעמער חכמים7“.

ערשטע  די ֿפון איינע געווען איז אולינָאווער מרים ַאז בַאמערקן ּכדַאי11 צו ס'איז קשיות10. ֿפילָאסָאֿפישע טיֿפע לייזן9 צו ליב

מָאטיוון. כעלעמער די קינסטלעריש בַאַארבעט הָאבן ווָאס ּפָאעטן

1. miryam 2. s'est basée sur/used as a basis 3. dicton/saying 4. tilim psaumes/psalms 5. ne font pas de mal/never hurt 6. dédié/dedicated 
7. ... khakhomim sages de Chelm (ironique)/wise men of Chelm (ironic) 8. sots/fools, sing. 9 נַאר. résoudre/solve 10. kashes questions  
11. keda'y vaut la peine/is worth 12. tokh fond, essence/essence, core (Chelm n'a pas réussi à éclaircir l'affaire/Chelm could not get to 
the bottom of the problem) 13. planche à découper les nouilles/cutting board for noodles 14. rouleau à pâtisserie/rolling pin 15. fer à 
repasser/iron 16. dans les anciens fers à repasser, la partie que l'on chauffait sur le feu/in old fashioned irons, the part that was heated 
on a fire 17. bouilloire/kettle 18. ziveg ici conjoint/mate 19. sha'dkhnte marieuse/matchmaker (fem.) 20. poêle/stove 21. en moins de 
deux/in a wink 22. scintillant/sparkling 23. shidekh parti (matrimonial)/match 24. comme il faut/quite proper 25. faire du mal/hurt, 
harm.

ּתהילים און טיי
אולינָאווער מרים פֿון

ַאכטן דעם טָאג דעם צו ביז געטרַאכט טעג זיבן ס'הָאט

דערטרַאכטן, ַא ּתוך12 צו זיך כעלעם הָאט געקָאנט און נישט
ווַאלגערהָאלץ14 דָאס געהערט לָאקשנברעט13 צום ווָאס פַֿאר

בָאלץ16, ַא זיך אין פַֿארמָאגט ּפרעסאַײזן15 יעדעס און

פַֿײער רויטן אויפֿן טשַײניק17 דער נָאר און

געטרַײער. ַא פֿרַײנדשַאפֿט ַא ָאן זיווג18, ַא ָאן איז

בָאבע, די שדכנטע19 זוכן די מ'איז געלָאפֿן און

כרובע20, דער בַײ זיצנדיק זיך, דערמָאנט הָאט — זי און
צוויי21 און איינס אויסגעפֿונען זי הָאט זיווג ַא און

טיי. קלָארן, פֿינקלדיקן22 פַֿאר דעם אויך

לַײטן24, פַֿאר גָאר שידוך23 ַא — און ּתהילים טיי

פַֿארשַאטן25.  קיינעם נישט וועלן קיין מָאל זיי ּתהילים — און טיי

שטָאט אינדוסטריעלער גרויסער דער אין געווָארן געבוירן איז (1944-1890) אולינָאווער מרים1

אין  שטעטל. ייִדיש קליין ַא וועגן געשריבן לעבן גַאנצע דָאס זי הָאט אֿפשר2 דערֿפַאר לָאדזש.

שעּפט4 זי ַא סך  אוצר3 (ווַארשע, 1922), בָאבעס דער ּפובליקירט, זי הָאט בוך ווָאס איינציקן דעם

זיידן דעם ליּפעטיי5, מַאכט ווָאס בָאבע די ָאּפ אירע לידער מָאלט זי אין ֿפָאלקלָאר. ֿפונעם ייִדישן

זי געווען  מלחמה8 איז דער בשעת שבת–ליכט7. בענטשט ווָאס טָאכטער די צי זמירות6 זינגט ווָאס

ווי אויך אוצר, בָאבעס ֿפון דער לידער אוישוויץ. די אומגעקומען9 אין איז געטָא און לָאדזשער אין

ֿפַארלַאג10 מעדעם–ביבליָאטעק  דער ּפרעסע, הָאט ייִדישער דער אין צעשּפרייטע ַאנדערע שַאֿפונגען

אויף  בוימס12 איבערזעצונגען בתיה מיט אויסגַאבע11 צוויישּפרַאכיקער ַא אין ַארויסגעגעבן

היים13. ַאלטער דער ֿפון גרוס ַא ֿפרַאנצייזיש,

1. miryam 2. efsher peut-être/perhaps 3. oytser trésor/treasure 4. puise/draws 5. tilleul 
(tisane)/linden tea 6. zmires hymnes sabbatiques/Sabbath hymns 7. shabes-... bougies de 
shabbat/Sabbath candles 8. besha's ... milkhome pendant la guerre/during the war 9. péri/
was killed 10. maison d'édition/publishing house 11. édition 12. basye de/by Batia Baum 
13. Un Bonjour du pays natal, éd. Bibliothèque Medem, 2003.
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1. enquiquiner, soûler de paroles, litt. taper 
sur la bouilloire/annoy, talk a blue streak, 
lit. bang on a tea kettle 2. ... moyekh percer 
le cerveau/drill one's brains 3. stam simple-
ment/just plain 4. avade bien sûr/of course 
5. enquiquineur/pest, nuisance 6. s'accroche 
à/grab hold of 7. beshu'm oyfn pas du tout/ 
no way 8. embêtement/pain-in-the-neck  
9. confirment/confirm 10. sakone danger  
11. meshuge fou/crazy 12. neshome 
âme/soul 13. enceinte/pregnant 14. yoysef 
Tunkel (pseud. : Der Tunkeler) 15. biksa'v 
par écrit/in writing 16. megile 17. il fait 
rimer/he rhymes 18. vaye-
zose 19. soucoupe/saucer  
20. chapeau de four-
rure/fur hat 21. agev 
incidemment/by the way  
22. visière/visor 23. calotte/
skullcap 24. ronds/round  
25. vides/empty 26. vapeur/steam 
27. son désagréable/unpleasant 
sound 28. taynet prétend/argues  
29. eytse conseil/advice 30. au bout du 
monde/to the ends of the earth 31. tilim 
psaumes/psalms 32. jamais faire de mal/can 
never hurt.

טשַײניק1“. ַא „הַאקן אויסדרוק דעם געהערט זיכער שוין הָאט איר

„דרייען סּפָאדיק“, ַא „דרייען זעלבע ווי דָאס ס'איז ? עס מיינט ווָאס

סּתם3  צי מוח2“, דעם „עקבערן קָאּפ“, דולן) ַא ָאדער (ָאדער הַאקן,

: ַא זַאך ַאזַא ַאוודאי4 איבערגעלעבט שוין הָאט איר „נודזשען“.

ַא ָאדער נודניק5 ַא רוֿפן אים מען ֿפַאל קען דעם אין ווָאס — מענטש

זיך טשעּפעט „טשַײניק–הַאקער“) — קיין ניט (ָאבער סּפָאדיק–דרייער

לָאזט און נודזשען, ברַײען, צו רעדן, ּפלַאּפלען, ָאן הייבט אַײך, צו צו6

ַא געֿפערלעכע זייער זַײן קען דולעניש8 ַאז ַא ָאּפ. ניט אוֿפן7 בשום אַײך

ַאלע דָאקטוירים. זָאגן אַײך וועלן סוף, שווַארצן ַא צו ֿפירן און זַאך

נודניק  ַא סּכנה10 : דָאזיקע די בַאשטעטיקן9 אויסדרוקן ייִדישע עטלעכע

ַארויסנודזשען משוגע11, מַאכן ֿפולע אויערן, ָאנּפלַאּפלען אַײך קען

סוף צום און קָאּפ, אין לָאך ַא מַאכן טרָאגעדיק13, מַאכן נשמה12, די

ייִדישע סך שוין געשריבן ַא הָאבן דעם וועגן צום טויט. ֿפַאררעדן —

גַאנצע ַא יוסף טונקל14 הָאט געווידמעט סַאטיריקער שרַײבער. דער

ָאנגעוויזן הָאט מַאנגער איציק ּפָאעט נודניקעס. דער הומָארעסקע די

נָאר רעדנדיק, נָאר ניט מען קען טשַײניק ַא הַאקן ַאז ֿפַאקט, אויֿפן

גרַאמט „מגילה16–לידער“ ציקל זַײן צו (אינעם ּפרָאלָאג בּכתֿב15 אויך

ער“). הַאקט טשַײניק, ַא הַאקט רעדַאקטער,/ווָאס דער „ויזתא18 ער17

וועגן וויצן אומצָאליקע דָא ַאוודאי איז ֿפָאלקלָאר ייִדישן אינעם און

נודניקעס ֿפון ַאלע סָארטן. 

דער טיי

קרַײטעכצער–טיי דער
ליּפעטיי דער

ֿפעֿפערמינץ(–טיי) דער
קַאמילן–טיי דער

טיי (שווַאכער) שטַארקער

(עס) טשַײניק דער

(עך) טשַײניקל דָאס

דָאס טייזעקל (עך)

דער סַאמָאווַאר (ן)

ווַאסער אויֿפקָאכן

ֿפַארּפַארען

ָאנציִען לָאזן

אויסמישן

ֿפַארזיסן

(לימענע) ציטרין די

צוקער) (קינסטלעכער צוקער דער

אַײנגעמַאכטס, (דָאס הָאניק דער

ווַארעניע) די

מעלצוקער, מָאנטשקע (קלעצלעך

צוקער)

(גלעזער) גלָאז דָאס

טיי (גלעזעלע) גלָאז ַא

(עך) קוביקל דָאס (עס), קוביק דער

טעּפל (עך) דָאס

(עס) דער סּפָאדיק

(ך) לעֿפעלע דָאס

thé/tea
tisane/herbal tea
tisane de tilleul/lime (linden) tea
thé à la menthe/mint tea
camomille
thé fort (léger)/strong (weak) tea
bouilloire ; théière/kettle; teapot
théière/teapot
sachet de thé/tea bag
samovar
faire bouillir l'eau/boil water
faire infuser/brew
laisser infuser/steep
tourner/stir
sucrer/sweeten
citron/lemon
sucre (faux sucre)/sugar (fake sugar) 
miel (confiture)/honey
(jam)
sucre semoule (morceaux)/
powder (lump) sugar
verre/glass
un verre de thé/a glass of tea
gobelet/plastic cup, paper cup
tasse/cup
soucoupe/saucer
petite cuillère/teaspoon

טייגלָאסַאר

ווי זעלבע דָאס מיינט סּפָאדיק“ „דרייען ַא ַאז דעם צו עס קומט ווי

ַאוודאי מען מיינט דָא ֿפַארשטענדלעך. גַאנץ איז קָאּפ“ „דרייען ַא

דָאס טיי, נָאר גלָאז ַא אונטער לייגט ווָאס מע דעם סּפָאדיק19 ניט

קָאּפ  ַאזוי ווי דער קָאּפ. אויֿפן ָאן טוט מע ווָאס היטל20 ֿפוטערנע

דָא סינָאנימען. מע זיי ווערן נָאענט, גָאר זענען סּפָאדיק און דער

„דַאשיק22“ היטל“, קיין מיר נישט זָאגן „דריי אויך ַאגֿב21 קען

ַא „הַאקן אויסדרוק דער קומט ווַאנען ֿפון נָאר „יַארמלקע23“. ָאדער

טשַײניק צווישן ַא ַאנַאלָאגיעס עטלעכע געֿפינען קען מע טשַײניק“ ?

מָאל ּפוסט25, ַא זענען ביידע קַײלעכדיק24, זענען ביידע : ַא קָאּפ און

ווען און ּפַארע26... ַא עס גייט ביז קָאכן, מָאל ַא זיך ביידע קען אין און

אומאַײנגענעמער ַאן זייער זיך בַאקומט טשַײניק, ַא אין קלַאּפט מע

קָאּפ. אין געהַאקט אַײך ווָאלט מע ווי זיך, ֿפילט עס און קלַאנג27,

נודניק. ַא ֿפון היטן צו זיך ַאזוי ווי זָאגן, ניט אַײך וועט ַאלץ דָאס נָאר

מָאל ניט  קיין זיך מען קען נודניק ַא טענהט28 ַאז ֿפַאר טונקעלער דער

שווַארצער  דער ווּו ַאנטלויֿפן — איז עצה29 איינציקע די בַאהַאלטן.

ווַײל ּתהילים31, זָאגן און טיי טרינקען הייסן ַאנדערע ֿפעֿפער ווַאקסט30.

ֿפַארשַאטן32. מָאל ניט קיין דָאס בַאווּוסט, קען ווי
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פֿעברוַאר 2008 און יַאנוַאר פָֿארווערטס אין צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקלען

 שלום–עליכם1–קרַאטער

אויפֿן מערקור

סַאטעליט איז דער ַאמעריקַאנער 2008 יַאנוַאר 14טן דעם

מערקור. ּפלַאנעט דעם ֿפַארבַײגעֿפלויגן („שליח2“) „מעסענדזשער“

ַאן ערך3 200 קילָאמעטער אין  בילד, אויֿפן קרַאטער דעם גרויסן

שרַײבער גרויסן ייִדישן נָאכן געגעבן נָאמען ַא מען ברייט, הָאט דער

אינטערנַאציָאנַאלע ַאן נָאר נישט איז ייִדיש ַאז סימן4, ַא שלום–עליכם,

! לשון5 ַא צווישן–ּפלַאנעטיש שּפרַאך, נָאר

1. Sholem-Aleykhem 2. sheliekh messager/messenger  3. ... erekh 
environ/about 4. simen signe/sign 5. loshn langue/language.

שוסטערס.  די קריוודע9 ֿפון ָאן זיך ברָאנקס […] נעמט די ייִד ֿפון ַא

אויף איינעם, ּפַארטַאטש10, אויף ַא מען ער, זָאגט ֿפרעגט ֿפַאר ווָאס,

שטיקל ַארבעט  ַא ָאּפ12 הרגעט ווָאס מלָאכה11, קיין נישט קען ווָאס

.“! שוסטער „ע, ביסט ַא —

ַאלטער דער אין איז שוסטערַײ ווָאס ֿפרַײנד, מַײן דערֿפַאר, איז דָאס

וועלכער מלָאכה, צו נידעריקסטער דער ֿפַאר געווען ֿפַאררעכנט היים

ַא ייִדיש ייִנגל  ווען בריה13. גרויסע קיין זַײן געדַארֿפט נישט מ'הָאט

טַאטע דער אים ֿפלעגט לערנען, צו חשק14 קיין געהַאט נישט הָאט

דיך  איך וועל נישט וועלן לערנען, וועסט דו „ַאז סטרַאשען15 :

: געזָאגט נישט ער הָאט ווָאס ֿפַאר .“! שוסטער ַא ֿפַאר ָאּפגעבן16

שנַײדער“ ? ַא ֿפַאר צי זייגער–מַאכער ַא ֿפַאר דיך ָאּפגעבן וועל „איך

מען  וועלכער צו איידעלע17 מלָאכה, ַאן איז זייגער–מַאכערַײ ווַײל

שטיקל ַא הָאבן אויך מען דַארף שנַײדערַײ און צו קָאּפ הָאבן דַארף

1. nokhem 2. mekhaber auteur/author 3. oytser ici/here thésaurus 4. dictionnaire des rimes/rhyming dictionary 5. ... shaykhes en 
rapport/concerning 6. ...-loshn yiddish 7. nusekh à la manière de/in the style of 8. cordonnier/shoemaker 9. prend fait et cause pour/co-
mes to the defense of 10. maladroit/bungler 11. melokhe métier/craft 12. harget ... massacre/botches 13. berye expert 14. kheyshek 
envie/desire 15. menacer/threaten 16. mettre en apprentissage/have you apprenticed 17. noble 18. habileté/knack 19. incapable/dullard  
20. hélas !/alas! 21. khokhme intelligence 22. rapiécer/patch 23. croquenots/coarse old shoes 24. .. rov la majorité/most 25. rapiéceurs/
menders 26. ... yoyvl une fois dans la vie/once in a lifetime 27. ... shmite une fois tous les 36 du mois/once in a blue moon 28. goyrem 
... ont fait que/caused.

שּפרַאך און  ייִדישער דער פֿון מחבר2 פֿונעם גרויסן אוצר3 דער לינגוויסט, ַא געווען איז ווָאס ,(1965-1893) סטוטשקָאוו נחום1

אויף ענטפֿערן ער פֿלעגט ווּו אין ניו–יָארק, רַאדיָא ייִדישן אין געַארבעט הָאט אויך ייִדיש, אויף גרַאמען–לעקסיקָאן4 פֿונעם

ּפָאר מוסטערן  ַא ָאּפ דער פָֿארווערטס דרוקט יעדע ווָאך אויסדרוקן. ווערטער און מיט ייִדישע שַײכות5 אין פֿון צוהערער פֿרַאגעס

ענטפֿערס. זַײנע פֿון

ַא צו זַײן סמיקַאלקע18, ָאבער

ֿפַארשטָאּפטער ַא איז שוסטער

מישטיינס ווַײל, גוט. אויך קָאּפ19

די חכמה21 ווָאס  געזָאגט20,

ַא לייגן צו הָאבן דַארף מע

ַאלטע  ּפָאר אויף ַא לַאטע22

שוסטערס, היימישע דָאס רוֿב24 זַײנען געווען און דָאס — טשָאבעטעס23

שיך ָאדער נַײע געמַאכט ַא ּפָאר מען הָאט ווַײל ווען לַאטוטניקעס25,

שמיטה27 און  ַא אין מָאל צוויי און יוֿבל26 אין ַא מָאל ? איין שטיוול

איז ַארבעט. שטיקל נַײ ַא ֿפַארטרויען מען ֿפלעגט הונדערט ֿפון איינעם

„שוסטער“  ווָארט דָאס ַאז גורם געווען28 עס הָאבן די לַאטוטניקעס ָאט

ּפַארטַאטש. ֿפַאר סינָאנים ַא ווערן זָאל

סטוטשקָאוו נחום נוסח7 מַאמע–לשון6
בורקָא לייזער פֿון צוגעגרייט

שוסטער8
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מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
נַאטַאליַא, מַארי, יצחק, ַאנע,

מַארינַא. : צייכענונגען ; שרון רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

[1 זייַט ֿפון [סוף

ּפַאריז אין שעכטער–טעכטער די

זייער  בַאגלייטונג4 ֿפון יָאר), מיט 8) טעמע–ליבע יָאר) און 13) ריינע

דער טעמע אויף ּפרָאגרַאם ַא גַאנצן צוגעגרייט הָאבן בנימין5 טַאטן

ווי קינדער“. און בָאבעס „אונדזערע זיידעס

ּכלל–טוער7  ַא אויך ווי מוזיקער, ָאנגעזעענער6 ַאן איז שעכטער בנימין

מיט ָאן ֿפירט ער עטלעכע יָארן ווי ייִדיש–וועלט. ס'איז שוין דער אין

די „ּפריּפעטשיק8–זינגערס“. נָאמען מיטן קינדער–קינסטלער ַא גרוּפע

אויף רעדן ֿפליסיק ווָאס דניאל9), ברודער דער אויך (און טעכטערלעך

שוין זענען „טַאטע–לשון“) ֿפַאל11, זייער אין (ָאדער, מַאמע–לשון10

ריי14  ַא ַארַײן נעמט סּפעקטַאקל זייער בינע13–מענטשן. געניטע12 אויך

ֿפַארשיידענע אין אַײנגעטיילט קינדער, וועגן לידער און קינדער–לידער

טעמעס.

אייגענער ַאן מיט לָאזט זיך אויס זיך ָאן און הייבט רעציטַאל דער

מרדכי16  לידער ֿפון גָאר בַאווּוסטע דָא זענען מיט דער אין ; שַאֿפונג15

ווייניקער אויך ווי מַאנגער, איציק צי ווַארשַאווסקי מַארק געבירטיג,

מוזיק דער אויף ֿפעלד“, מיטן אין מָאל ַא „געווען ווי זַאכן בַאקַאנטע

זינגען שעכטער–טעכטער די הימען17. בַאּפטיסטישן ַאלטן ֿפון ַאן

1. mishpokhe famille/family 2. plein/very 3. dor génération  
4. accompagnement/accompaniment 5. binyomin 6. éminent/lea-
ding 7. klal-... dirigeant communautaire/cultural activist 8. לויטן 
ּפריּפעטשיק“ „אויֿפן ליד  .daniel 10. ...-loshn yiddish (litt .9 בַאקַאנטן
langue de la mère)/Yiddish (lit. mother tongue) 11. cas/case  
12. expérimentés/experienced 13. scène/stage 14. série/series  
15. création 16. mordkhe 17. hymne/hymn "Down By the  
Riverside" 18. avade bien sûr/of course 19. khosn fiancé/groom
20. kheyder-... écoliers/schoolboys 21. stam ordinaires/ordinary 
22. gars/boys 23. astucieux/clever 24. accessoires/props 25. se 
contentent/are not satisfied 26. mamesh vraiment/really 27. oy-
lem public/audience.

סַאמע2 צענטער  אין לַאנג יָארן שוין איז שעכטער משּפחה1 די

לעצטנס הָאבן אין ַאמעריקע. לעבן קולטורעלן ייִדישן פֿונעם

ייִנגסטן דעם ּפַאריז אין בַאגריסן צו פַֿארגעניגן דָאס געהַאט מיר

פַֿאמיליע. דער פֿון דור3

(„איך מיידלעך גרויסע און קליינע ֿפון ֿפריידן און ליידן וועגן ַאוודאי18

ֿפון דער הויט אין ַארַײן אויך קריכן זיי נָאר חתן19“), ַאזַא ניט וויל

יַאטן22. יונגע סּתם21 און חדר“) אין גיין נישט („כ'וויל חדר20–ייִנגלעך

בַאנוגענען25 זיך  און רעקוויזיטן24 קונציקע23 מיט דערבַײ זיך העלֿפן זיי

רָאלעס. זייערע ָאּפ ממש26 שּפילן נָאר זינגען, בלויזן מיטן ניט

און  ענטוזיַאזם, סך ַא מיט אויֿפגענומען די טרוּפע הָאט עולם27 דער

ָאנטייל גענומען אין לעבעדיק הָאבן צוהערער גָאר קליינע אויך די

הענטעלעך. די מיט צוּפַאטשנדיק סּפעקטַאקל, דעם

ָאנקלַײבנדיק וועלט, ַא אויסווַאנדערן ער

זיך  סוף29 בַאקומט ּפרטים28. בַײם מער ַאלץ

שטַארק  ַא עדותשַאֿפט30 נָאר ַאן נָאר נישט

קינסטלערישער ווערק מיט ַא ליטערַאריש

נַארַאציע.

דיסקוסיע לעבעדיקע ַא

מענדעלסָאן  הָאט שמועס בשעת31 דעם

נַארַאציע–קונסט  די אונטערגעשטרָאכן32 ַאז

ֿפונעם  טעמע וויכטיקע ַא טַאקע גוֿפא33 איז

די שטודירט ער הָאט איידער ווערק.

ער איז ּפרוסט, און הָאמער ֿפון דערציילקונסט

זיידנס זַײן ֿפון געווָארן34 ֿפַארכַאּפט קינדווַײז

מיט נַארַאציע ציקלישע ַא דערציילן. צו אוֿפן

מיט  מעׂשיות35 ֿפול דיגרעסיעס, ֿפילצָאליקע

ווַײטער און נָאענטער דער ֿפון ָאּפקלַאנגען36

ַאן אינטעגרַאלער איז דָאס ַאלץ געשיכטע,

טייל ֿפונעם בוך.

ַא ברייטער ווי ווערק איז ֿפיל טעמע ֿפונעם די

28. protim détails, sing. ּפרט prat 29. sof fin/end 30. e'ydesshaft témoignage/testi-
mony 31. besha's pendant/during 32. souligné/emphasized 33. gufe en soi-même/in itself  
34. captivé/fascinated 35. mayses histoires/stories, sing. מעׁשה mayse 36. échos/echoes 
37. perte/loss  38. … toes il a tort/he's wrong.

שעכטער–טריָא

ֿפַארלוירענע“  „די משּפחה. איין וועגן מעׂשה

אינעם  אומגעקומענע נָאר די נישט מיינט

ַא גַאנצער  ֿפַארלוסט37 ֿפון דעם נָאר חורבן,

צו מענטשן ַא ֿפַאר מיינט „ווָאס וועלט.

ֿפרעגט — “? ציוויליזַאציע זַײן ֿפַארלירן

דָאס שרַײבער ַא מענדעלסָאן. און ווי דַארף

מען וועגן דערציילט ַאזוי ווי ? איבערגעבן

? ַאליין איבערגעלעבט ניט מע הָאט ווָאס זַאכן

ווי ַא ? דערציילן ַאלץ מען קען און צי

געזָאגט קען גלייבן ַאז ַאלץ ער מוז שרַײבער

און אינטערנעץ מיט טָאג, צו הַײנט און ווערן.

ַארויס קומען ווָאס אינֿפָארמַאציעס ַאלע מיט

סך ַא מען קען ַארכיוון סָאוועטישע די ֿפון

קיין מען וועט וויסן ַאלץ נָאר אויסֿפָארשן.

מַאָל נישט.

דָאס איז דָאס ַאז צוגעגעבן הָאט מחבר דער

מער וועט ער ַאז און לעבן, זַײן ֿפון ווערק

לייענערס די בוך. ַאזַא ָאנשרַײבן קענען נישט

טעות38. ַא ער הָאט ָאבער ַאז הָאֿפן


