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עדעלמַאן1  מַארעק פֿון ָאנדענק צום

1. Marek Edelman (1919-2009) 2. ptire décès/death 3. échos 4. insurrection 5. mishpokhe famille/family 6. Varsovie/Warsaw 7. tsi-
poyre 8. yosem orphelin/orphan 9. svive milieu 10. membre/member 11. Résistance 12. représentés/represented 13. renseignements/
intelligence 14. armes/weapons 15. défenseurs/defenders 16. secteurs/sectors 17. mordkhe Mordechai Anielewicz 18. a péri/was killed 
19. akhrayes responsabilité/responsibility 20. khaveyrim camarades/friends 21. égouts/sewers 22. côté aryen (en dehors du ghetto)/the 
Aryan side (outside of the ghetto) 23. convictions 24. kha'sene ... a épousé/married 25. éminente/eminent 26. besha's pendant/during 
27. vague/wave 28. contribué/contributed 29. yontev fête/celebration 30. keseyder toujours/always 31. sholem 32. vice-président 
33. zikorn mémoire/memory 34. koved honneur/honor. 

עדעלמַאן (דעם 2טן ּפטירה2 ֿפון מַארעק די

90 יָאר)  ֿפון עלטער אין ווַארשע, אין ָאקטָאבער,

ָאּפקלַאנגען3 צווישן  שטַארקע ַארויסגערוֿפן הָאט

דער איבער מעדיומס ַאלע אין ייִדן, נישט און ייִדן

דעם בַאשריבן מען אומעטום הָאט וועלט. גַאנצער

ווַארשעווער ֿפון קָאמענדַאנט לעצטן ֿפון לעבנסוועג

ַאּפריל–מַײ 1943. ֿפון געטָא–אויֿפשטַאנד4

1טן דעם געווָארן געבוירן איז עדעלמַאן מַארעק

נָאך איז ער ווַײסרוסלַאנד. אין 1919 יַאנוַאר

משּפחה5 הָאט  זַײן קינד ווען קליין ַא געווען זייער

און — עלטערן ווַארשע6. זַײנע בַאזעצט אין זיך

געווען זַײנען — ציּפורה7 מַאמע, זַײן בַאזונדערש

סָאציַאליסטישער ייִדישער דער אין טוערס ַאקטיווע

ֿפרי זייער איז ער „בונד“. ַארבעטער–בַאוועגונג

דורך  געווָארן דערצויגן איז יתום8 און געבליבן ַא

אין סֿביֿבה9. בונדישער אין ַא ַאלץ נָאך משּפחה, ָאבער צווייטער ַא

דער „מעדעם–סַאנַאטָאריע“, אין געווען ער ָאֿפט איז קינדער–יָארן די

הָאט „בונד“ דער ווָאס דערציִונג–קָאלָאניע און געזונט– בַארימטע די

אויך איז ער ָארעמקייט. ייִדישער דער ֿפון קינדער די ֿפַאר אַײנגעֿפירט

יוגנט–ָארגַאניזַאציעס. און קינדער– בונדישע די ֿפון מיטגליד10 ַא געווען

עדעלמַאן איז ,1939 אין ּפוילן הָאבן ָאקוּפירט דַײטשן ווען די

גרייטן גענומען הָאט מע ווען ווידערשטַאנד11. אינעם ַאקטיוו געווָארן

ֿפון דעלעגַאט דער ווי בַאשטימט אים מען הָאט אויֿפשטַאנד, דעם

דער ֿפון קָאמענדַאנטור דער אין „בונד“ ֿפון צענטרַאל–קָאמיטעט

ֿפַארטרָאטן12  געווען זענען עס ווּו קַאמֿפס–ָארגַאניזַאציע“, „ייִדישער

ָאנגעֿפירט הָאט ער ריכטונגען. ּפָאליטישע ֿפַארשיידענע ייִדישע די

די  געווער14 ֿפַאר מיטן בַאזָארגן און אויסשּפיר13–ַארבעט דער מיט

19טן דעם ָאנגעהויבן, זיך הָאט אויֿפשטַאנד דער ווען קעמֿפערס.

ֿפַארטיידיקערס15  די שּפיץ ֿפון אין געשטַאנען ער איז ,1943 ַאּפריל

ערשטער  געטָא. ַאז דער הויּפט–רַאיָאנען16 אין די ֿפון איינעם ֿפון

איז מרדכי ַאנילעוויטש17, אויֿפשטַאנד, קָאמענדַאנט ֿפונעם

ָאנֿפירונג  דער ַאחריות19 ֿפַאר דָאס איז מַײ, אומגעקומען18 דעם 8טן

ווען העלדישן קַאמף, ווָאכן נָאך לַאנגע עדעלמַאנען. אויסגעֿפַאלן אויף

געווָארן, ֿפַארברענט איז געטָא און די אויסגעגַאנגען איז ַאמוניציע די

ַארויס חֿברים20, לעבן–געבליבענע זַײנע מיט צוזַאמען עדעלמַאן, איז

ַארישער  דער קַאנַאליזַאציע–רערן21 אויף די דורך

בַאטייליקט, צוזַאמען מיט זיך נָאך ער הָאט זַײט22.

ַאלגעמיינעם דעם אין קעמֿפערס, ייִדישע ַאנדערע

אין אויגוסט ווַארשע, אין ּפוילישן אויֿפשטַאנד

.1944

עדעלמַאן מַארעק איז בַאֿפרַײונג, דער נָאך

קָאמוניסטישן אונטערן ּפוילן. אין געבליבן

ֿפון לַאנד דָאס בַאהערשט הָאט ווָאס רעזשים,

ֿפירן ווַײטער געקענט נישט ער הָאט ָאן, 1949

געווּוסט הָאבן ַאלע נָאר ַארבעט, ּפָאליטישע קיין

ער איבערצַײגונגען23. דעמָאקרַאטישע זַײנע ֿפון

ַא געווָארן מעדיצין, שטודירט דערווַײל הָאט

חתונה לָאדזש און אין בַאקַאנטער קַארדיָאלָאג

— ַאן  שּפעטער מַארגָאליס, ַאלינַא מיט געהַאט24

אין 1968, ָאנגעזעענע25 קינדער–דָאקטערשע.

ַאלינַא  הָאט ּפוילן, אין כווַאליע27 ַאנטיסעמיטישער דער בשעת26

צוויי זייערע מיט צוזַאמען ֿפרַאנקרַײך אין בַאזעצט זיך מַארגָאליס

איז ּפוילן. ער געווָאלט ֿפַארלָאזן הָאט נישט מַארעק ָאבער קינדער,

ייִדישן געוועזענעם סימבָאל ֿפון ַא ֿפַארבליבן, ווי דָארטן טַאקע

אויך ער הָאט ּפרעסטיזש זַײן מיט ּפוילן. אין לעבנסקַאמף לעבן און

ּפוילן, מיט  אין דעמָאקרַאטיע דער ֿפון צוריקקער צום מיטגעווירקט28

צוריק. יָאר צווַאנציק ַא

אין געֿפָארן מָאל סך ַא עדעלמַאן איז יָארן צענדליקער לעצטע די אין

1997 הָאט  אין גַאסט. ָאֿפטער ַאן געווען ער איז ּפַאריז אויסלַאנד. אין

הויּפטרעדנער דער געווען און „מעדעם–ביבליָאטעק“ די בַאזוכט ער

ּפַאריזער  אונדזער „בונד“. יָאר יום–טוֿב29 צו 100 אויֿפן ייִדיש) (אויף

דער  דורך אים גרוסן ֿפון ּכסדר30  קריגן ֿפלעגט ייִדיש–צענטער

מיט–ֿפָארזיצער32 ֿפונעם  ַא רָאזענבערג, שלום31 ֿפון ֿפַארמיטלונג

ָאן. יוגנט–יָארן די ֿפון ֿפרַײנד נָאענטער ַא עדעלמַאנס און צענטער

ווערט ָאבער — ָאּפ זיך שליסט טויט עדעלמַאנס מַארעק מיט

אין  קַאּפיטל הערָאיִשער און לעצטער דער — זּכרון33 אין אויֿפגעֿפרישט

ּפוילישן ייִדיש–רעדנדיקן מיליָאניקן, טויזנט–יעריקן, ֿפון געשיכטע דער

זַײן ָאנדענק ! ּכֿבוד34 ייִדנטום.
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“2009 „ליטע

„וואַליזקע“ דער מיט רַײזעס

געווען רַײזע ָא די איז ווַאליזקע, דורך ָארגַאניזירט רַײזעס ַאלע אין ווי

הָאבן  ּפוילן און ליטע אין שּפורן6 ייִדישע זוכנדיק סורּפריזן. ֿפול מיט

קַארַאיִמער9  טָאטערס8, געטרָאֿפן מיט ֿפַארבַײגייענדיק7, אויך, זיך מיר

עסּפערַאנטיסטן. און

דעם  טרָאגט ֿפליּפָארט10 (ווָאס ווַארשעווער אויֿפן ָאנהייבנדיק

קרַײז גרויסן ַא געמַאכט הָאבן מיר שָאּפען !) ֿפרעדעריק נָאמען

שטעט גרעסערע די אין זיך ָאּפשטעלנדיק ק''מ11, 1000 איבער ֿפון

קלענערע און  סך ַא קָאוונע13 און אין און ווילנע12 ביַאליסטָאק,

הָאט אונדז ֿפון ווער שטעטלעך. און שטעט בַאווּוסטע ווייניקער

ֿפון געמיש ַאזַא מָאזַאיִק, איז ַאזַא טעריטָאריע די ָאט ַאז געווּוסט

היימשטָאט (די ביַאליסטָאק רעליגיעס ? אין און שּפרַאכן ֿפעלקער,

הָאבן עסּפערַאנטָא), ֿפון דער שַאֿפער זַאמענהָאף14, לודוויק ֿפון

אין ַא זיי מיט געגעסן און עסּפערַאנטיסטן מיט געשמועסט מיר

אויף עסּפערַאנטָא. אין  געשריבן איז שּפַײזקַארטע15 די ווּו רעסטָארַאן

קליינעם  ַא אויֿפגענומען אין אונדז הָאט מען (ּפוילן), קרושיניַאני16

טָאטערס.  דָארטיקע די געהערט גרינעם הילצערנעם מעטשעט17 ווָאס

בַאזעצט זיך הָאבן ָאּפשטַאם, טערקישן ֿפון ֿפָאלק טָאטערס, ַא די

זיי ֿפַארבעטן דעמָאלט זיי הָאט מע יָארהונדערט. 15טן דָארטן אינעם

אין  אין טרָאק20 (ליטע), גרענעץ19. דער אויף זעלנער18 ווי דינען זָאלן

גערעדט מיר הָאבן — ווָאס הייסט „קענעסַא“ — טעמּפל קַארַאיִמער ַא

 30 ֿפון בַאשטייט זי קַארַאיִמער קהילה22. ֿפון דער ֿפָארזיצער21 מיטן

שּפרַאך. טערקישע רעדן ַא און געגנט אין דער וווינען ווָאס משּפחות23

נָאר אין שטעט, קלענערע די אין נישטָא שוין זענען קיין ייִדן

ייִנגערע מערסטנס ּפָאליַאקן, ּפָאר ַא בַאגעגנט יָא מיר הָאבן ּפוילן

זיי, ֿפון איינער ענינים24. ייִדישע מיט זיך ֿפַארנעמען ווָאס מענטשן,

ֿפון  געשיכטע ֿפָארשט25 די ווישניעווסקי, טָאמַאש היסטָאריקער ַא

איבער איצט ַארבעט געגנט. ער דער אין ביַאליסטָאק און אין ייִדן

1. association Valiske (www.valiske.com) 2. Lituanie/Lithuania 3. Belarus 4. Lettonie/Latvia 5. mizrekh-tso'fndikn nord-est/nor-
theastern 6. traces 7. en passant/in passing 8. Tatars 9. Karaïtes, secte juive fondée au VIIIe s. qui respecte la loi de Moïse mais rejette 
le Talmud/Jewish sect from 8th C. which accepts Torah but rejects Talmud 10. aéroport/airport 11. 12 קילָאמעטער. Vilnius 13. Kaunas 
14. Ludwik Zamenhof (1859-1917) 15. carte/menu 16. Kruszyniany 17. mosquée/mosque 18. soldats/soldiers 19. frontière/border 
20. Trakai 21. président 22. kehile communauté/community 23. mishpokhes familles/families 24. inyonim questions/matters 25. fait 
des recherches/does research 26. beys-oylem cimetière/cemetery 27. matseyves pierres tombales/tombstones 28. loshn-koydesh hé-
breu/Hebrew 29. Sejny 30. Résistance 31. keseyder constamment/continually 32. souvenir/memory 33. Ponary, lieu d’exécution des 
Juifs de Vilnius/execution ground of Vilna Jews 34. khaim 35. milkhome guerre/war 36. 9ème Fort/Ninth Fort 37. avade bien sûr/of 
course 38. hanoe plaisir/pleasure.

רַײזע–ביורָא דָאס הָאט זומער דעם
רַײזע  ַא „ווַאליזקע“1 ָארגַאניזירט

ַאזוי ליטע. ייִדישער דער איבער
ווָאס נעמט געגנט די ָאן רופֿט מען
ליטע2, דָאס הַײנטיקע לַאנד ַארַײן

לעטלַאנד4 און דעם  ווַײסרוסלַאנד3,
ּפוילן. טייל מיזרח–צפֿונדיקן5

הָאט  ַאלע מצֿבות27 און אויֿפשטעלן וויל צוריק בית–עולם26, ַא

איין  לייענען. קענען צו לשון–קודש28 זיי אויסגעלערנט גענוג זיך

שטעטל ייִדישן ַאלטן ֿפונעם געשיכטע דער איבער ַארבעט יונגער–מַאן

אין דעם. וועגן מַאגיסטער–ַארבעט זַײן שרַײבן וויל און טיקָאטשין

ליטע  מיט גרענעץ דער צו נָאענט אין ּפוילן סיין29 שטעטל קליין ַא

ווָאס מיינט „ּפָאגרַאניטשע“, נָאמען מיטן גרוּפע דינַאמישע ַא ַארבעט

.(3 ז' (זע גרענעצלַאנד

שוין מיר הָאבן קָאוונע, און ווילנע אין גרענעץ, דער ַאריבער

צוויי די איבער וועגווַײזערס ייִדיש. אונדזערע ייִדן און געטרָאֿפן

ברַאנצָאווסקי, ֿפַאניַא מענטשן. צוויי ווּונדערלעכע געווען זענען שטעט

ווילנער  ווידערשטַאנד30 אין אין דעם הָאט געקעמֿפט ַאלט, יָאר 87

זי איז הַײנט ווַאלד. אין ּפַארטיזַאנער די מיט שּפעטער און געטָא,

אוניווערסיטעט ווילנער ייִדישן אינסטיטוט אינעם ֿפון ביבליָאטעקַארין

דעם  און שּפרַאך ייִדישע די אויֿפצוהַאלטן ּכסדר31 ַארבעט און

ַאנדערע  די ּפָאנַאר33 און אויף אומגעקומען זענען ווָאס די ֿפון ָאנדענק32

חיים34 בערגמַאן,  געֿפירט אונדז הָאט קָאוונע אין ֿפַארניכטונגס–ערטער.

איבערגעגעבן, אונדז הָאט ווָאס מלחמה35, דער נָאך געבוירענער ַא

דורכגעלעבט, די שרעקלעכע געהַאט ּפערזענלעך עס ווָאלט ער ווי ַאזוי

די  דערשָאסן הָאט מען ָארט ווּו (דָאס ֿפָארט36 9טן געשיכטע ֿפונעם

קָאוונער ייִדן). די מערהייט ֿפון

זייער ּפרעזידענט, דער ווָאס ווילנע, אין קהילה ייִדישע ַא ס'איז דָא

ֿפַאר עס הַאלט און ייִדיש יונגער–מַאן, קען רעדן ָאּפטימיסטישער ַאן

(זינט דָא אויך קולטור. און ס'איז ֿפון דער ייִדישער טייל וויכטיקן ַא

ַאוודאי37 בַאזוכט,  הָאבן מיר ווָאס זומערקורס, ייִדישער דער (1998

זענען  ווָאס סטודענטן די מיט רעדנדיק הנאה38 געהַאט גרויס און

אינעם שיינעם ייִדיש לערנען לענדער זיך צו צענדליק ַא געקומען ֿפון

אוניווערסיטעט. ווילנער ַאלטן

אין : אויבן ווילנע. אין גַאס ַא : רעכטס

טרָאק. אין טעמּפל קַארַאיִמער דעם

מָאנע. זשוליעט : ֿפָאטָאס
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גרענעצלַאנד1
גרענעצלַאנד, פֿון מענטשן צוויי זיך טרעפֿן עס „ווען

דרַײ שטימעס“. מען זינגען הערט
ֿפָאלקסווערטל ַא

בַײט  מע ווען און ? מַאּפע ַא אויף ַא שטריך3 ? גרענעץ2 איז ַא ווָאס

אומזעיִקע4 גרענעצן  די און די מענטשן ? בַײטן זיך צי שטריך, דעם

די ווי שטַארקער ניט זיי זענען רעליגיע... קולטור, שּפרַאך, ֿפון

בַײטן זיך ֿפלעגן גרענעצן די ווּו טעריטָאריע ַא אין ? ָאנגעצייכנטע

ַאזוי ֿפיל נָאך בלַײבן עס ווּו און דָאנערשטיק5, און מָאנטיק ַאלע

שטעכלדרָאטן6 און  מיט קולטורעלע, און ּפָאליטישע — גרענעצן

ווי ֿפילָאסָאֿפישע ֿפרַאגעס מער די זענען ָאט שטעכלדרָאטן — ָאן

געגנט ַא ווען ּפרָאבלעמען. טָאג–טעגלעכע זיי זענען גריבלענישן7,

ֿפון קולטורעלע געשיכטע גַאנצער איר אין געליטן ַאזוי שטַארק הָאט

ַאז די  מיטלען ּכדַאי8 צו זוכן טַאקע איז קריגערַײען, רעליגיעזע און

בשלום10. צוזַאמענלעבן קענען זָאלן מינדערהייטן9 ֿפַארשיידענע

בַײ12 דער גרענעץ מיט  הַארט ּפוילן אין שטעטל קליין סיין11, ַא

ַארום ֿפון בַאשטייט שטעטל דָאס געגנט. ַאזַא אין זיך געֿפינט ליטע,

ּכמעט13 ַא  מיט ּפוילישע, נָאר מערהייט די — אַײנוווינער 6000

ווַײסרוסן15. אוקרַײנער און קלענערע טיילן און ליטווינער14 דריטל

עס ציגַײנער17. און אויך טָאטערס16 דָא זענען ַארום דעם נָאענטן אין

ָארטָאדָאקסן, גריכישע), און (רוימישע קַאטויליקער דָארטן לעבן

גלייביקע“19  „ַאלט גרוּפעס ַאֿפילו18 און מוסולמענער, ּפרָאטעסטַאנטן,

ָארטָאדָאקסישער  רוסישער דער ָאּפגעשּפָאלטן20 ֿפון סעקטע ַא —

 300 סיין אין געוווינט הָאבן ייִדן יָארהונדערט. 17טן קירך אין

דער  ֿפון ּפרָאצענט 50 געווען זיי זענען יָארהונדערט 19טן אין יָאר.

בעל–מלָאכות23, און קרעמער22 געווען זענען זיי בַאֿפעלקערונג21.

די ֿפון הָאלץ מיט די ערד און געהַאנדלט בַאַארבעט אויך הָאבן נָאר

ּתלמידי– מיט אי24 בַארימט איז געווען שטעטל וועלדער. דָאס ַארומיקע

וועלט–מלחמה28  צווייטער דער בעת27 מיט מׂשּכילים26. אי חכמים25

געציילטע29 לעבן  די מַײדַאנעק. אין אומגעקומען ייִדן מערהייט די איז

ַאלץ ווָאס יׂשראל30. ָאדער ַאמעריקע קיין עמיגרירט הָאבן געבליבענע

געבויט שול גרויסע שיינע ַא — ווַײסע שול31“ „די איז איז געבליבן

העברעיִשע  ַאמָאליקע די ישיֿבה33 און דער ֿפון בנין32 דער ,1885 אין

גימנַאזיע34.

ווָאס  מענטשן גרוּפע יונגע ַא סיין אין ָאנגעקומען איז 1990 אין

זיי  אידענטיטעט. און קולטור ֿפון ֿפָארשן35 ֿפרַאגעס געווָאלט הָאבן

דָאס נָאמען „ּפָאגרַאניטשע“36, מיטן ֿפונדַאציע געשַאֿפן ַא הָאבן

1. confins/borderland 2. frontière/border 3. trait/line 4. invisibles/invisible 5. tout le temps/continually 6. barbelés/barbed wire 7. spécu-
lations 8. ... keda'y cela vaut la peine/worthwhile 9. minorités/minorities 10. besholem en paix/in peace 11. Sejny 12. tout près de/hard 
by 13. kima't presque/nearly14. Lituaniens/Lithuanians 15. Biélorusses/Byelorussians 16. Tatars 17. Tsiganes/Gypsies 18. afile même/
even 19. vieux croyants/Old Believers 20. scindé/split 21. population 22. commerçants/shopkeepers 23. bal-melokhes artisans 24. à 
la fois … et/both… and 25. talmide-khakhomim érudits talmudiques/Talmud scholars 26. maskilim adeptes de la Haskala (Lumières 
juives)/followers of the Haskalah 27. beys pendant/during 28. milkhome guerre/war 29. rares/few 30. yisroel Israël 31. La synagogue 
blanche/The White Synagogue 32. binyen bâtiment/building, plur. בנינים binyonim 33. yeshive académie rabbinique/school of higher 
talmudic learning 34. lycée/secondary school 35. faire des recherches/do research 36. Pogranicze 37. Krzysztof Czyzewski 38. président 
39. but/aim 40. yerushe héritage 41. moyre … avoir peur/be afraid 42. shkheynim voisins/neighbors, sing.  shokhn 43. sonim שכן
ennemis/enemies, sing. ׂשונא soyne 44. dibek Le Dibbouk/The Dibbuk pièce de/play by S. An-sky 45. maison d'édition/publishing house 
46. Jan Tomasz Gross, Sasiedzi: historia zaglady zydowskiego miasteczka, Sejny, Pogranicze, 2000 ; en français Les Voisins : 10 juillet 
1941, un massacre de Juifs en Pologne, Paris, Fayard, 2002/Jan T. Gross, Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in 
Jedwabne, Poland, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2001. 47. khurbm Shoah 48. conférences/lectures 49. Dovid Katz 50. ke-
se'yderdike permanent 51. groupe/band 52. Lower East Side.

„וואַליזקע“ דער מיט רַײזעס

ליידיקע די זיי איבערגעגעבן הָאט די שטָאט „גרענעצלַאנד“. הייסט

ברייטע ּפרָאגרַאם הָאבן ביסלעכווַײז ַאנטוויקלט ַא און זיי בנינים

דער  ֿפָארזיצער38 ֿפון דער טשיזשעֿפסקי37, קשישטָאף ַאקטיוויטעטן.

צו „בויען בריקן“ צווישן מענטשן  ציל39 איז זייער ַאז זָאגט ֿפונדַאציע,

אויֿפצוהַאלטן די — צוקונֿפט ֿפַארגַאנגענהייט און צווישן און אויך

בַארירן  נישט מורא הָאבן41 צו (און גרוּפעס עטנישע ַאלע ֿפון ירושה40

שכנים42  ַאז מיטלען געֿפינען ווי אויך וויי), טוען ווָאס ֿפרַאגעס

גרויסע ַא געשַאֿפן הָאט ֿפונדַאציע די ׂשונאים43. בלַײבן נישט זָאלן

אויף (אויך שּפרַאכן סך ַא אויף ביכער מיט ֿפָארש–ביבליָאטעק

דיבוק44) דעם געשּפילט שוין הָאט (ווָאס ַא טעַאטער–טרוּפע ייִדיש),

שכנים ֿפונעם  בוך דָאס ַארויסגעגעבן זיי הָאבן דָאס ֿפַארלַאג45. ַא און

ווּו  שטעטל יעדווַאבנע, דעם וועגן גרָאס46 טָאמַאש יַאן היסטָאריקער

דָאס בַאֿפעלקערונג. ייִדישע גַאנצע די ֿפַארברענט הָאבן ּפָאליַאקן

שּפרַאכן, סך ַא אויף איבערגעזעצט שּפעטער הָאט מע ווָאס בוך,

ַא צו בַײגעטרָאגן און דיסקוסיע הייסע ַא ּפוילן אין ַארויסגערוֿפן הָאט

אינעם חורבן47. ּפָאליַאקן ֿפון בַאטייליקונג דער אין ַארַײנקלער טיֿפן

לערן–קרַײזן  רעֿפערַאטן48 און „ּפָאגרַאניטשע“ ָארגַאניזירט אויך

ווי דער ּפערזענלעכקייטן, ייִדישע אויך זיך עס בַאטייליקן ווּו

ּכסדרדיקע50 ַארבעט  ֿפירן ַא זיי קַאץ49. שרַײבער דוד ֿפָארשער און

ַאלע ּכמעט און מינדערהייטן, ֿפַארשיידענע ֿפון שולקינדער די מיט

ָארטיקער ַאן ֿפון קלעזמָארים–קָאנצערט ַא אַײן זיי ָארדענען ָאוונט

אויך  הָאבן זיי לעצטנס ווַײט. און נָאענט געסט ֿפון קַאּפעליע51 און

איירָאּפע גרענעצלענדער אין ַאנדערע איבער צו ַארבעטן ָאנגעהויבן

צענטרַאל–ַאזיע... און

דעביוט  ַאמעריקַאנער ַאן געמַאכט „ּפָאגרַאניטשע“ הָאט 2008 אין

און ניו–יָארק. אין דעבַאטעס און טעַאטער מוזיק, ֿפון ּפרָאגרַאם מיט ַא

מולטי–קולטורעלע  ַא סַײד52 — לָאוער איסט אויֿפן ? אין ניו–יָארק ווּו

! געגנט מולטי–קולטורעלער ַא אין אונטערנעמונג

זשוליעט מָאנע. ֿפָאטָא : סיין.  שול אין די ווַײסע



4

ניו–יָארק...  ניו–יָארק,

ַאז ניו–יָארק מָאל געהערט ַא הָאבן שוין ַאלע

מָאל קיין שלָאֿפט ווָאס שטָאט „די איז

ווָאס הָאבן ָאנטייל ֿפרַײנד אונדזערע נישט“.

דעם דורך ָארגַאניזירט רַײזע דער אין גענומען

רַײזע– דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער און

דָאס  עדות2 ַאז זַײן קענען „ווַאליזקע“1 ביורָא

ליגן. קיין נישט איז

(ס'איז ַאוויָאן ֿפון ַארָאּפ מיר זענען קוים

אונדז מען הָאט ֿפינצטער) געווען שוין

די טרעֿפן זיך מיט צו געֿפירט אין מַאנהַאטַאן

„ֿפָאלקסבינע“, ייִדישער דער ֿפון ַאקטיָארן

ייִדיש. אויף שּפילט ווָאס טעַאטער–טרוּפע ַא

געשּפילט און געזונגען ֿפַאר אונדז הָאבן זיי

מעׂשה4  די — שלום–עליכם3 ֿפון סצענע ַא

כָאטש6 מיר  רעסטָארַאן. ׂשרה–אינדיקס5 מיט

רַײזע, ֿפון דער מיד שרעקלעך זענען געווען

אויֿפגעוועקט און אונדז ֿפָארשטעלונג הָאט די

אויֿפגעלעבט.

1. Association Valiske (www.valiske.com) 2. eydes témoins/witnesses 3. sholem-aleykhem 4. mayse histoire/story 5. sore-indiks de 
Sarah Ladinde/Sarah Turkey 6. bien que/although 7. tsofn nord/north 8. do'remdikstn … le point le plus méridional/southernmost 
tip 9. yerushe héritage 10. kedoyshim victimes de la Shoah/victims of the Shoah 11. besha's au cours de/in the course of 12. YIVO 
Institut scientifique juif/Institute for Jewish Research 13. Cercle des travailleurs/Workmen’s Circle 14. Ellis Island 15. émouvant/mo-
ving 16. beys-oylem cimetière/cemetery 17. koved-… allée d’honneur/honor row 18. klal-… dirigeants associatifs/community acti-
vists 19. diverti/entertained 20. éclairé/enlightened 21. ... kheyn charme particulier/particular charm 22. Birobidjan 23. expériences 
24. khosed hassid/Hasid, plur. חסידים khsidim 25. avade bien sûr/of course 26. afile même/even 27. affiches/posters 28. le lendemain/
the next day 29. oytser trésor/treasure.

„וואַליזקע“ דער מיט רַײזעס

מיר זענען טעג ווַײטערדיקע די אין

ֿפון ניו–יָארק, גַאנץ איבער ַארומגעֿפָארן

בַאטערי–ּפַארק (דעם ביז (צֿפון7) ברָאנקס

בַאזוכט צוויי מיר הָאבן שּפיץ8). דרומדיקסטן

דער קונסט, ֿפון איינער — מוזייען ייִדישע

ירושה9  ייִדישער געווידמעט דער צווייטער

זעקס די ֿפון ָאנדענק דעם און ַאמעריקע אין

געטרָאֿפן זיך הָאבן מיר קדושים10. מיליָאן

דער ֿפון ּפערזענלעכקייטן מיט וויכטיקע

בַאזוכן  בשעת11 אונדזערע וועלט ייִדישער

אינעם ַארבעטער–רינג13, אין ייִווָא12, אין

אויך  פָֿארווערטס און צַײטונג דער ֿפון לָאקַאל

ֿפון היים דער אין ָאוונט ֿפריילעכן ַא בשעת

שעכטער– ביילע דיכטערין ייִדישער דער

גָאטעסמַאן.

טעג ּפָאר ַא אין זיך מיר הָאבן ַארום ַאזוי

ֿפון הַײנט מיטן און ַאמָאל מיטן בַאקענט

זענען מיר ניו–יָארק. אין ייִדישקייט דער

עמיגרַאנטן די ֿפון שּפורן נָאכגעגַאנגען די

ַאמָאליקער דער אין אַײלענד14, עליס אין

דער רירנדיקן15  אין געזען און ייִדישער געגנט,

הָאבן מענטשן די ָאט ווי טענעמענט–מוזיי

ַארבעטער–רינג אויֿפן .(5 ז' (זע געלעבט

מיר הָאבן דער ּכֿבוד–ריי17, אין בית–עולם16,

ּפָאליטיקער שרַײבער, ַאלע אין דערמָאנט זיך

ייִדן די הָאבן ווָאס ּכלל–טוער18, און

און אויֿפגעקלערט20. גערירט ֿפַארווַײלט19,

מיר געֿפירט הָאבן רַײזע דער גַאנצער דורך

די און ֿפַארשטָארבענע די מיט שמועס ַא

ַאזעלכע ֿפָארגעקומען זענען עס לעבעדיקע.

חן21. בַאזונדערן ַא צו גיבן ווָאס בַאגעגענישן

אויֿפן בַאגלייטער אונדזער איז בַײשּפיל צום

בירָאבידזשַאן22  ַא ייִד ֿפון געווען בית–עולם

וועגן דערציילן צו סך ַא געהַאט הָאט ווָאס

בָארָא–ּפַארק אין דערֿפַארונגען23. זַײנע

ַא סך לעבן עס ווּו אין ברוקלין געגנט (ַא

חסיד24  יונגער ַא אונדז הָאט ייִדן) ֿפרומע

ווָאס ַאוודאי25, אויף ייִדיש דערקלערט,

שטרָאמען חסידים. די ֿפַארשיידענע זענען

ייִדישער ַאנדער ַאן וויליַאמסבורג, אין

ַאֿפילו26  מען אומעטום ייִדיש, רעדט געגנט,

געשריבן  זענען גַאס ּפלַאקַאטן27 אין די

הָאבן דרַײ ָאוונט לעצטן דעם אויף ייִדיש.

ֿפָארגעשטעלט, אונדז ַאקטיָארן ּפרעכטיקע

קורצע ַא ַארבעטער–רינג, ֿפון לָאקַאל אין

ניו–יָארק ֿפונעם ייִדישן טעַאטער אין געשיכטע

מיר צו ַאזוי זענען ּפַארָאדיעס. און לידער מיט

ַא ֿפולן  מיט מָארגנס28 צוריק ַאהיימגעֿפלויגן

אוצר29 ֿפילֿפַארביקע דערמָאנונגען. 

ֿפונעם ּפרעזידענטקע ֿפַאני בַארבַארע,

מצֿבה  בַײ דער ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער

וולַאדימיר ָאנֿפירער בונדישן ֿפונעם

מעדעם.

רעדַאקציע ֿפון ַאמָאליקע די : אויבן רעכטס

שילד ַא : לינקס ֿפָארווערטס. צַײטונג דער

שַאנטַאל ֿפון בילדער ַאלע ברוקלין. אין

גרָאסמַאן.

גרָאסמַאן שמואל ֿפון
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טענעמענט–מוזיי1

אין ניו–יָארק בַאזוכן צו ערטער אינטערעסַאנטסטע ֿפון די איינס

אויף ָארטשַארד שטייט ווָאס טענעמענט–מוזיי, דער טָאג איז צו הַײנט

ייִדישן קווַארטַאל2 ֿפון לָאוער איסט  ַאלטן ֿפונעם אין מיטן סטריט,

געבויט הָאט מע ווָאס דירות4–הויז סָארט ַא איז „טענעמענט“ ַא סַײד3.

ַאזעלכע אין יָארהונדערט. 19טן אין שטעט ַאמעריקַאנער די אין

זייערע געלעבט די אימיגרַאנטן מערהייט ֿפון גרויסע די הָאט הַײזער

איז  „97 ָארטשַארד“ אויף דער טענעמענט אין ַאמעריקע. יָארן ערשטע

מע מוזיי אין 1988. ַא געווָארן 1863 און איז אין געווָארן אויֿפגעבויט

געזָאגט בעסער ָאדער ֿפילם, ַאלטן ַאן אין ווי ַאזוי ַארַײן דָארטן גייט

די ווענט,  שּפירט6 טַאקע, דורך מע און „צַײט–מַאשין“ אין ַא מין5

די  אויֿפגעבויט הָאבן דורות8 ווָאס יענע ֿפון לעבן דָאס חֿפצים7, מעבל,

וועלט“. „נַײע

ַארום צען  ֿפון היים די בנין9 איז געווען רעכנט ַאז דער מע

אים  מען 1935 הָאט אין 1863 און 1935. צווישן מענטשן טויזנט

און  וווינונג“ מענטשלעכער „אומּפַאסיק11 ֿפַאר ווי ֿפַארמישּפט10

ביז  — ליידיק געשטַאנען ער איז בנין. 50 יָאר ֿפַארזיגלט12 דעם

מוזיי, הָאבן ֿפַאר ַא לָאקַאל ַא זוכנדיק גרוּפע מענטשן, ַא ווען ,1988

ֿפָארשן13  ֿפון ַארבעט די ָאנגעהויבן זיך הָאט דַאן ַאנטדעקט. אים

ָאֿפיציעלע ַאלע מיט בַאניצנדיק זיך בנין. ֿפונעם געשיכטע די

אַא''וו15  דירה–קָאנטרַאקטן, אימיגרַאציע, צענזוס14, ֿפון — דָאקומענטן

ווָאס הָאבן ֿפַאמיליעס די ֿפון ליסטעס צונויֿפגעשטעלט הָאט מען —

זיי  דירות די איבערגעמַאכט און „97 ָארטשַארד“ אויף געוווינט

1992 הָאט  אין מָאל. אויסגעזען ַא הָאבן זיי ווי אויסזען ַאזוי, זָאלן

דער ֿפון די היים — דירה רעסטַאוורירטע די ערשטע געעֿפנט מען

געוווינט דָארטן הָאבן ווָאס ייִדן דַײטשישע משּפחה16 גומּפערץ,

מע בַאזוכט דירות ווָאס זיבן ַאזעלכע זענען דָא 1878. הַײנט אין

(צוזַאמען שּפילן ווָאס ַאקטיָארן מָאל מיט ַא ַא וועגווַײזער17, מיט

די ֿפון רָאלעס די עס) הייסט „אינטערַאקטיוו“, — ּפובליקום מיטן

זיי רעקָארדירונגען ֿפון מענטשן ווָאס ַא מָאל מיט אַײנוווינערס, און

ווי זען מע קען מָאל געוווינט. ַא הָאבן דָארטן זייערע עלטערן ָאדער

איטַאליענער ,1869 אין ֿפַאמיליע ַאן אירלענדישע געלעבט עס הָאבן

עטלעכע  טערקַײ אין 1915 און ֿפון משּפחה סֿפרדישע18 ַא ,1873 אין

קליידונג– דער אין געַארבעט הָאבן ווָאס ייִדן ַאשּכנזישע19 משּפחות

די ֿפלעגט מָאל ָאֿפט עס. הייסט שמַאטעס21“ — „בַײ אינדוסטריע20

„ּפיסווָארק“22 —  נייען בַײם דער היים אין ַארבעטן משּפחה  גַאנצע

גַאזלָאמּפ, ַא ניימַאשין23, די זעט מע שטיק. לויטן בַאצָאלט  ַארבעט

וועלט. ֿפַארגַאנגענער ַא אין ַארַײן ַא בליק מָאדעל… ַא קלייד אויף ַא

געברַאכט יעדן  הָאבן אימיגרַאציע גרויסע כווַאליעס24 ֿפון דער די

1. Tenement Museum (97 Orchard Street, New York) 2. quartier/district 3. Lower East Side 4. dires appartements/apartments 5. sorte 
de/kind of 6. on ressent/you feel 7. khfeytsim objets/objects 8. doyres générations, sing. דור dor 9. binyen immeuble/building 10. far-
mishpet condamné/condemned 11. non conforme/unfit 12. scellé/sealed 13. recherche/research 14. recensement/census 15. ווַײטער ַאזוי  און
16. mishpokhe famille/family 17. guide 18. sfa'rdishe sépharade/Sephardic 19. ashkena'zishe ashkénazes/Ashkenazi 20. confection/
garment industry 21. «chiffons»/«rag trade» 22. piecework, travail à la pièce 23. machine à coudre/sewing machine 24. vagues/waves 
25. mizrekh de l’Est/Eastern 26. sof fin/end 27. conditions 28. exigus/cramped 29. surpeuplés/crowded 30. source 31. revendications/
demands 32. qui ont réussi/successful 33. Uptown, au nord de la ville 34. banlieues/suburbs 35. Katz’s Delicatessen 36. pas/steps 37. se 
goinfrer/stuff oneself 38. cornichons au sel/pickles.

„וואַליזקע“ דער מיט רַײזעס

ֿפון ייִדן איטַאליענער, דַײטשן, אירלענדער, ֿפָאלק, ַאנדער ַאן דור

הַײזער די זענען יָארהונדערט סוף26 19טן ביז מיזרח25–איירָאּפע.

זייערע מיט געווען בַארימט טרויעריק שוין — געגנט גַאנצע די און —

זענען ָאנגעּפַאקט29, ֿפינצטער, ענג28, לעבנס–בַאדינגונגען27. שרעקלעכע

טובערקולָאז...  דיֿפטעריט, קרַאנקייטן, ַאלע קווַאל30 ֿפון ַא געווָארן זיי

סָאציַאלער  ֿפָאדערונגען31 ֿפון און ּפרָאטעסטן ַארויסגערוֿפן הָאט דָאס

„ָאּפטַאון“33  ַאוועק זענען אימיגרַאנטן ַארויֿפגעַארבעטע32 די רעֿפָארם.

ָאנגעקומענע  ֿפריש די און הינטערשטעט34 — אין די שּפעטער —

קווַארטַאל… ַאלטן אינעם בַאזעצט זיך הָאבן — לַאטינָאס כינעזער, —

איין סטריט. ָארטשַארד אויף ייִדן קיין נישטָא שוין זַײנען טָאג צו הַײנט

„קַאצעס בַארימטער דער צַײטן. ַאלטע די ֿפון געבליבן ָאבער איז ָארט

נָאכן  און מוזיי, טריט36 ֿפונעם ּפָאר בלויז ַא שטייט דעליקַאטעסן“35

ֿפעטן  ַא און זיך גוט ָאנַאכלען37 מיט ַארַײנגיין קען מען דָארטן בַאזוך

אוגערקעס38. ייִדישע זויערע געשמַאקע און ּפַאסטרַאמי–סענדוויטש

d.r.  הַײנט און מָאל ַא „טענעמענט“ דער
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איטעס בָאבע און קָאּפערניק  ניקָאלַאי
לעבן יָאר הונדערט

מַארינַא ַאלעקסעיעווַא ֿפון

דער שולדיק איז ַאלעם דעם אין ַאז געמיינט, איך הָאב צַײט ַא

מיט ביכל ַא קַאלענדַאר — קליינער ַא געוויינטלעכער קַאלענדַאר.

ֿפלעגט מע ווָאס ָאּפצורַײסן, אויף יָאר ֿפונעם טָאג יעדן ֿפַאר זַײטלעך

ֿפַארבונדן  ֿפַארשיידענע דַאטעס, ּפרטים1 וועגן געֿפינען זיי אויף

סַײ  הַײנט, און ֿפון ַאמָאל געשעענישן ָאדער וויכטיקע מענטשן מיט

דירה3 אונדזערער  גרויסער דער אין יום–טוֿבדיקע2. סַײ טרויעריקע,

קיין  זיך, ֿפַארשטייט און, ווָאס4 ַארויסגעווָארֿפן ווייניק מען הָאט

עלטערן די הָאבן ַאזוי ָאּפגעריסן. ניט הָאט מען קַאלענדַאר–זַײטלעך

מיר הָאט קַאלענדַארן, ווָאס קָאלעקציע ַאלטע שיינע צונויֿפגעזַאמלט ַא

גרויסן מיטן בַאקענען צו זיך זיי, ֿפון איינעם דורך דערמעגלעכט5,

ניקָאלַאי גַײסטלעכן7, קַאטוילישן ַא גלַײכצַײטיק6 ַאסטרָאנָאם, ּפוילישן

דער ַארום זיך דרייט די ערד ַאז הָאט דערוויזן, וועלכער קָאּפערניק,

שולדיקער אין צווייטער געווען דער ער איז ֿפַארקערט. ניט זון, און

זיכער, איך בין איצט ַאגֿב8, דערציילן. צו זיך גרייט איך ווָאס דעם,

געשען עס ווָאלט קָאּפערניקן, און קַאלענדַאר דעם צוליב אויב ניט ַאז

בערך11 ַארום  נָאר ַא ביסל שּפעטער, אֿפשר10 אוֿפן9, ַאנדער ַאן אויף

ּכדי13 צו בַאנעמען די  ווָאס דערֿפַאר, כָאטשבע12 עלטער, זעלבן דעם

ציילן. און לייענען גוט קענען געדַארֿפט מען הָאט זַאך14

יָאר ַאכט צו מַײנע איך, הָאבן געווען15, הָאב ניט עס זָאל ווי

זייער  איך בין דערצו ציילן. דָאס אי לייענען דָאס בַאהערשט16 אי

ַא געהַאט הָאב און ֿפַארקילונגען צוליב היים דער אין געבליבן ָאֿפט

ַאזוי  געווען איז ווָארט געשריבענעם יצר–הרע17 צום דער צַײט. סך

ַאֿפילו18  שטודירט אינטערעס, אומענדלעכן מיט הָאב, איך ַאז גרויס,

שטַארק  מיר ַאוודאי19 הָאט און גַאז, און עלעקטריע ֿפַאר רעכענונגען

בלעטערן קַאלענדַארן. ֿפַארשַאֿפט צו הנאה20

מיט מיר אויף ערשטע מָאל געקוקט קָאּפערניק הָאט דָאס ניקָאלַאי

,1973 יָאר ֿפונעם קַאלענדַאר ֿפונעם אויגן שמייכלענדיקע קלוגע זַײנע

ערשטן ֿפונעם יוֿבל–יָאר22. 500סטן זַײן געֿפַײערט גרָאד21 הָאט מע ווען

אין בַאזונדערש און ּפנים23, ליכטיקן זַײן אין ֿפַארליבטע ַא בליק

(ברָאנדז–קָאלירטע, זַײנע הָאר געקרַײזלטע קוטשמע24 שיינער דער

שווַארץ  געווען איז בילד הגם25 דָאס געמיינט, איך הָאב ַאוודאי,

געלייענט מָאל עטלעכע ַארטיקל קליינעם דעם איך הָאב ווַײס), און

דער  אין עּפעס און סך, ַא געווען איז יָאר 500 איבערגעלייענט. און

גלַײך. ניט אויסגעקלונגען הָאט מעׂשה26 דָאזיקער

ניקָאלַאי ווּו איז איטען, בָאבע מַײן איך געֿפרעגט בַײ — בָאבעשי, הָאב

? ַאהינגעקומען קָאּפערניק

קליינע ווַײלע. ַא געטרַאכט הָאט די בָאבע

צוריק. לַאנגער צַײט ַא מיט געשטָארבן איז — ער

ַאזוינס איז ווָאס —

? געשטָארבן

איז ער ַאז מיינט, דָאס —

געווָארן און קרַאנק ַאלט און

נָאך נשמה27. די אויסגעהויכט

אים ַארַײנגעלייגט מען דעם הָאט

ַא געשטעלט און אין דער ערד ַארַײן

געדענקען. אייביק אים זָאלן מענטשן דענקמָאל28

ַאזוי  ווי געמָאלט זיך איך הָאב סעקונדעס ֿפון29 עטלעכע משך אין

אויסגעזען מיר ֿפַאר הָאט (ַאזוי ווָאלקן קליינעם ַא ַארויס ָאטעמט ער

אין מענטשן, שיינעם דעם ַארַײן, אים מע לייגט און ווי נשמה), די

עס ביז הָאר, געקרַײזלטע געלע די אויף ערד שיט מע און לָאך ַא

סוף30 שטעלט  צום און ווי הָאר, און ֿפון די אים גָארנישט ֿפון בלַײבט

און זַײנער ברוסט31 דער ֿפון ָארט אויֿפן גלַײך דענקמָאל ַא ַאוועק מען

רויזן. מיט ַאלצדינג דָאס בַאדעקט

: געדַאנק ּפלוצעם ַא שוידערלעכער32 און

שטַארבן ? אויך וועסט דו — בָאבעשי,

ַאוודאי. —

ַארַײן ? אין לָאך אויך ? איך און ? די מַאמע און —

אייביק. ניט לעבט מע שטַארבן, מענטשן ַאלע —

איך הָאב מינוט דָאזיקער דער אין אייביק. ניט לעבט מע עס. איז ָאט

זעענדיק מַײן ֿפריִער. זַײן ווי ניט וועלט די וועט מָאל קיין ַאז געֿפילט,

בעטל. אויֿפן מיר בָאבע צוגעזעצט צו די זיך הָאט ייִאוש33,

(ֿפַאר יָאר. הונדערט לעבט מענטש ַא נַארעלע, אויס, מיך הער —

הונדערט און נַײנציק ָאדער און ניט הונדערט געזָאגט זי ווָאס הָאט

1. protim détails, sing. ּפרט prat 2. yo'ntevdike festifs/festive 3. dire appartement/apartment 4. pas grand’chose/not much 5. permis/
enabled 6. en même temps/at the same time 7. homme d’église/clergyman 8. agev à propos/by the way 9. oyfn manière/way 10. efsher 
peut-être/perhaps 11. beerekh à peu près/roughly 12. ne serait-ce que/if only 13. kede'y afin de/in order to 14. comprendre la chose/
grasp the matter 15. en tout cas/in any case 16. maîtrisé/I had mastered 17. yeytser-hore passion 18. afile même/even 19. avade bien 
sûr/of course 20. hanoe plaisir/pleasure 21. justement/just 22. yoyvl- … anniversaire de sa naissance/anniversary 23. ponem visage/face 
24. tignasse/here mass 25. haga'm bien que/although 26. mayse histoire/story 27. … neshome rendu l’âme/lit. breathed out his soul, i.e. 
died  28. monument 29. …meshekh … en l’espace de/in the space of 30. sof fin/end 31. poitrine/breast 32. effrayant/terrifying
33. yiesh désespoir/despair

[8 זייַט [סוף
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נַאשערַײ–געסל5
ניבָארסקי עטעלע פֿון

קינדער) זייערע (און אָנהייבער ֿפאַר

געזעסן  דינה6 איז ווען ,

ַא  גענייט8 מיט און ברונעם7 דעם לעבן

הָאט דעמָאלט ֿפָאדעם10, ַא מיט און נָאדל9

זיך ֿפרעגט איר מעׂשה. זיך ָאנגעהויבן מַײן

זי  טוט ווָאס און דינה איז ַאוודאי11 ווער

בַאלד געדולד, הָאט מעׂשה, אונדזער אין

דינה : ַאזוי איז דערציילן. אַײך איך וועל

גייט שוין  זי 6 יָאר ַאלט. ַא מיידל איז

אויך ערשטן קלַאס. איר ֿפרעגט זיך אין

? מיידל נייען יונג ַאזַא קען ַאוודאי, ווי

זי לערנט מַאמע ווַײל איר נייען קען דינה

הייסט דינה זי, ּפשוט12. און ּפרָאסט אויס.

ברודער ַא און עטל שוועסטער ַא הָאט עס,

נישט, איך ווייס ? קוזינע ַא און ראוֿבן13.

גענייט  דינה הָאט איז גרינע15 ? ַא אֿפשר14

צוויי און  שעה16 און נָאך ַא ברונעם לעבן

ַארַײן  איר ֿפַאלט נָאדל די ! ּפלַאש ּפלוצעם17

זָאגט — „אוי“ ֿפון ברונעם ! ווַאסער אין

„איך וועל ּפרּווון  : צו18 גיט און דינה

שּפרינגט  דינה און נָאדל“. די ַארויסֿפישן19

שווימט נָאך און ווַאסער אין ַארַײן גלַײך

ווען און אַײנגעשלָאֿפן איז דינה נָאדל. דער

זי געקוקט הָאט אויֿפגעוועקט הָאט זיך זי

נישט איז שוין זי — זיך געקוקט ַארום און

ַא אין געווען זי איז ווַאסער ! אין געווען

הָאט  דינה געסל. סּתם20 ַא נישט און ! געסל

געסל דָאס ַאז געזען און ַארומגעקוקט זיך

ַאנדערע  צוקערקעס21 און ֿפון געמַאכט איז

ּכדאי23 צו  אַײך ס'איז נַאשערַײען. מינים22

און נַאשערקע24. גרויסע איז ַא דינה ַאז וויסן

און הונגעריק געווָארן גלַײך זי איז דערֿפַאר

נַאשערַײען. די וועגן געטרַאכט נָאר הָאט זי

שוין אונדז הָאט און ייִדיש שרַײבן צו הָאט זייער ליב זי ירושלים1. אין וווינט און ַאלט יָאר זיבן איז ניבָארסקי עטעלע
הָאט זי מעׂשה2. דָאזיקע די איצט און נומער, אינעם לעצטן מיר הָאבן ָאּפגעדרוקט ווָאס איינעם : טעקסטן צוויי געגעבן

שלום4. הייסט און ּפַאריז אין וווינט ווָאס אירן חבֿר3 ַא ָאנגעשריבן פַֿאר עס

איין ֿפון טיר דינה הָאט געקלַאּפט אין איין

קליין  ַארויס ַא איז ֿפון שטיבל שטיבל25 און

די דינהן געדריקט און שָאקָאלַאדן–מענטשל

ֿפַארבעטן27  ַאֿפילו26 זי הָאט ער און הַאנט

קליין  זַײן זיסווַארג28 אין אים מיט עסן צו

איז דָאס ַאז זיכער געווען איז דינה ! שטיבל

שטיבל. אין ַארַײן גיך איז זי גן–עדן29. דער

און מענטש קליינעם מיטן גערעדט הָאט זי

און קומט, זי ווַאנען ֿפון דערציילט אים

וועגן דערציילט איר הָאט מענטשל דָאס

צוקערקעס געמַאכט ֿפון ווָאס איז געסל זַײן

געווָארן זיי זענען גיך נַאשערַײען. און

הָאט זיך מענטשל דָאס און גוטע חֿברים

בן  שלום הייס „איך ֿפָארגעשטעלט30 :

שלום בן שלום“... בן שלום31

שלום, שלום בן „גוט, — הָאט געלַאכט דינה

הָאט “? „ווָאס דינה“. : הייס איך און

הייסט „דו — שלום בן שלום געֿפרעגט

זָאגט ניין“, „ניין, דינה“... בן דינה בן דינה

„גוט, דינה“. נָאר הייס „איך דינה, אים

שלום בן געזָאגט הָאט איך ֿפַארשטיי“,

שּפַאצירן32  גיין קענען מיר „איצט שלום.

און ַארויס גיך זענען זיי געסל“. אין

שעה די געווען ערשט (ס'איז שּפַאצירט

שלום ווי געזען הָאט דינה ֿפרישטיק33). ֿפון

און דָארטן דָא מָאל ַאלע שלום זָאגט בן

הָאט דינה .“! בן שלום שלום „גוט–מָארגן

בן  שלום געֿפרעגט געווּונדערט34 און זיך

בן שלום רעדט. ער וועמען צו שלומען

דינה, זעסט, „ַא, : געענטֿפערט הָאט שלום

שטייט גַאס זַײט צווייטער דער אויף דָארט

שלום : נָאמען זַײן חֿבר. בעסטער מַײן

1. yerusholaim Jérusalem 2. mayse histoire/story 3. khaver ami/friend, plur. חֿברים khaveyrim 4. sholem 5. ruelle des Friandi-
ses/Sweets Lane 6. dine Dina 7. puits/well 8. cousait/sewed 9. aiguille/needle 10. fil/thread 11. avade bien sûr/of course 12. … … 
poshet tout simplement/as simple as that 13. ruvn 14. efsher peut-être/perhaps 15. “קוזינע גרינע „די ליד צום  sho heure/hour .16 ַאלוזיע
17. soudain/suddenly 18. ajoute/adds 19. repêcher/fish out 20. stam n’importe quelle/any old street 21. bonbons/candies 22. minim 
sortes/kinds 23. keda'y cela vaut la peine/worthwhile 24. gourmande/loves sweets 25. petite maison/little house 26. afile même/even 
27. invité/invited 28. sucreries/sweets 29. gan-eydn paradis/paradise 30. s’est présenté/introduced himself 31. sholem ben sholem 
Sholem fils de Sholem/Sholem son of Sholem 32. se promener/for a stroll 33. petit déjeuner/breakfast 34. s’est étonnée/was surprised
35. a expliqué/explained 36. poches/pockets 37. kloymersht soi-disant/supposedly 38. contraction וועט   .מע

„יָא, : געזָאגט הָאט דינה און שלום“. בן

דעם סך מָאל ַא זָאגן ווי קענסטו ָאבער

בן שלום זַאך“. זעלבע די מענטש זעלבן

דָא  ָאבער „יָא, דערקלערט35 : הָאט שלום

בן שלום בן שלום בן שלום ַאלע הייסן

שלום“... „איך ֿפַארשטיי“, הָאט געזָאגט

זיי ַאהיים, צוריק זיי זענען שּפעטער דינה.

און נַאשערַײען מָאל איין נָאך געגעסן הָאבן

קעשענעס36  אירע אין ַארַײנגעטָאן הָאט דינה

הָאט נישט זי ווַײל סך נַאשערַײען ַא

נָאר הָאט מיידל ווָאס ווי דָאס זַײן געווָאלט

ברידער– אירע געהַאט זינען אין ּכלומרשט37

אויך בַאהַאלטן דינה הָאט איז שוועסטער.

ברידער–שוועסטער. ּפלוצעם ביסל ֿפַאר ַא

נָאדל ?“. מַײן „ווּו איז : דינה געֿפרעגט הָאט

און געגעבן געשמייכלט הָאט בן שלום שלום

אים הָאט ,“! געזונט „זַײ נָאדל. די דינהן

שלום הָאט געזָאגט דו“, געזָאגט. „אויך דינה

.“! זען ווידער זיך „מ'עט38 שלום, בן
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ייִדישער דער
 טעם–טעם

אֿפשר ניט, איך ווייס צווַאנציק,

געקלונגען יָאר הונדערט הָאט

ֿפַארשטענדלעכער  ווָאגיקער34 און

דָאס — מוח35). קינדערישן ֿפַארן

 92 נָאך דיר בלַײבן עס ַאז הייסט,

! אייביקייט ַאן ּכמעט36 יָאר,

צוזַאמען מען הָאט דערנָאך

נָאך בלַײבט עס יָארן וויֿפל אויסגערעכנט,

ַאזוי מיט משּפחה37. אונדזער ֿפון איינעם יעדן

געקרָאגן טַאקע לעבן דָאס הָאט ציֿפערן ֿפיל

דערצו, און אויסזען, שענערן ַא ביסעלע ַא

מענטשן וועלן ַארום, יָאר הונדערט אין

צו לעבן דָאס מיטל, ַא עּפעס ַאנטדעקן זיכער

איך בין מָארגן צו אויף ָאבער ֿפַארלענגערן.

זַײן, עס קען ווי געווָארן. טרויעריק ווידער

מַײנער ווּונדערלעכער וועלט דער אין ַאז

צוליב געדיכטער טָאג יעדן לוֿפט די ווערט

די און נשמות, ווָאלקנס ַארויסגעָאטעמטע

בַאגרָאבענע מיט ֿפולער ֿפיס די אונטער ערד

מיט זיי בַאדעקט מע ווען ַאֿפילו קערּפערס,

? רויזן

ַא ֿפירן צו בַאשלָאסן איך הָאב ַארום ַאזוי

ערשטער טריט  דער מלחמה38 קעגן טויט.

זָאל מע עלטערן די ֿפָארצולייגן געווען איז

טַאקע דַארף מע אויב צוזַאמען, שטַארבן

ַאלעמען. ֿפַאר ווַײל ס'איז לַײכטער שטַארבן,

די מַאמע געענטֿפערט, ַאז הָאט אויף דעם

דער  ּכללים39 ֿפון די קעגן געווען ווָאלט עס

ֿפַאר ַאוועק עלטערן דַארֿפן די ַאז נַאטור,

מַאמען דער ֿפַאר איז נַאטור די קינדער. די

ַאזוי, ֿפַאר אויב און זַאך, הייליקע געווען ַא

זיך געדַארֿפט דערֿפַאר הָאב איך אויך, מיר

דָאזיקע  זַײן41 די ממשיך ֿפון ָאּפזָאגן40

ּּפרָאגרַאם.

צו דַאן בַאשלָאסן איך הָאב

טויט,  ֿפון רַאטעווען42 ַאלעמען

כ'הָאב בעלי–חיים43. און מענטשן

בָאבעס דער אין ֿפַארטיֿפט זיך

איז (זי זשורנַאלן און ביכער

קינדער–דָאקטָארשע), ַא געווען

ָאבער ֿפַארשטַאנען, ווָאס ווייניק

ּכוחות44  נָאך מער הָאט מיר דָאס

אייגענעם, אויֿפן צוגעגעבן.

הָאב היימישן ֿפרָאנט, אויֿפן

זייער אויֿפמערקזַאם45  זיך איך

בָאבע–זיידעס צו צוגעהערט

ווַײל, שלָאֿפן, בשעת46 ָאטעמען

הָאבן רעכענונג, אונדזער לויט

ערשטע. די ַאוועקגיין געדַארֿפט זיי

הָאב דעם47, ַאחוץ

ַאהיים געברַאכט איך

קרַאנקע אומצָאליקע

דָאס ֿפַארלענגערט קעץ,

אינסעקטן, ֿפון לעבן

ּפוטער–ֿפייגל48 און 

ָאּפגעשניטענע ַאֿפילו זשוקעס49.

געדויערט  בַײ מיר הָאבן בלומען

מיר זיך הָאט און עטלעכע מָאל ווָאכן, גַאנצע

רויזן–קוסטעס51  אויסצוהָאדעווען50 בַאקומען

שטַאמען52. זייערע ֿפון

סך ַא אויסגעלערנט זיך איך הָאב שּפעטער

מע ַאז למשל54, דָאס, טויט. מּכוח53 מער

די ֿפַאר קינדער יונג, זייער מָאל ַא שטַארבט

קען דער מערהייט ֿפַאלן הגם אין עלטערן,

ַאז ס'איז ניטָא קיין ווערן55. אויסגעמיטן עס

די מיט צוזַאמען שטַארבט מע צי אונטערשייד,

קעגן ּכמעט ַאלע קעמֿפן ַאז ניט. ָאדער עלטערן

אוֿפן, אייגענעם זַײן אויף איינער יעדער טויט,

אין ַאז אויך ַאנדערע. די ֿפון מער ניט איך און

 : גוֿבר56 געווען קָאּפערניק איז קַאמף דעם ָאט

בַאוויזן  ער ּפטירה57 הָאט לַאנג ֿפַאר דער ניט

זַײנס, ווערק איינציקע דָאס ַארויסצוגעבן

אין  ַאלץ נָאך לעבן יסודות58 דערֿפון די ווָאס

וויסנשַאֿפט. מָאדערנער דער

ניקָאלַאי  זיך ָאן59 אויף שטויס איך און ווען

מָאל ַאלע מיר ווערט נָאמען, קָאּפערניקס

אינעם נשמה, אויך ווַײל לַײכט אויף דער

הָאט זַײנעם געשטַאלט ליכטיקן ֿפונעם שָאטן

זי ַאליין (ווָאס בָאבע איטע מַײן

ַאלט),  94 יָאר איצט איז

מַײן אויף זיצנדיק

צוגעזָאגט בעטל,

ַאלעמען אונדז

יָאר הונדערט

לעבן.

34. de plus grand poids/weighty 
35. moyekh cerveau/brain 36. kima't 
presque/nearly 37. mishpokhe famille/
family 38. milkhome guerre/war 
39. klolim lois/laws 40. renoncer/give up 
41. mamshekh … poursuivre/continuing 
42. sauver/save 43. bale-khaim animaux/
animals 44. koykhes force/strength 
45. attentivement/carefully 46. besha's 
pendant/during 47. akhu'ts… à part ça/
aside from that 48. papillons/butterflies
49. scarabées/beetles 50. faire pousser/
grow 51. rosiers/rose bushes 52. tiges/
stems 53. mekoyekh au sujet de/about 
54. lemoshl par exemple/for example 
55. être évité/be avoided 56. goyver… 
victorieux/victorious 57. ptire mort/death 
58. yesoydes fondements/foundations 
59. tombe sur/chance upon.
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