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la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

פֿון חנוּכה–לַאנד1 !   חנוּכה
היים  נַײע ַא הָאט ּפַאריזער ייִדיש–צענטער2 דער

מָאל  עטלעכע זיכער הָאט איר אמת3 : דעם זָאגט

די ? ווָאס ֿפָארקומען. נישט וועט עס ַאז געטרַאכט

ַא נס5 :  דָאס איז נַײעם לָאקַאל. אונדזער ֿפון דערעפֿענונג4

חנוּכת– ַא געּפרַאוועט6 הָאט ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דער

אמתן9 דַארֿפן  דער אין ! חנוּכה–צַײט דווקא8 און הבית7

טרערן  שווייס, אין באַשטייט נס דער זַײן10 ַאז מודה מיר

מען געּפרַאוועט די נָאוועמבער הָאט 28סטן דעם הָארעווַאניע11... און

דעצעמבער די ָאֿפיציעלע עולם12 און דעם 2טן דערעפֿענונג ֿפַארן ברייטן

זענען רעדעס ווָאס מיט ָאנגעהויבן זיך הָאט ָאוונט דערעפֿענונג. דער

ָאנֿפירער  ַאוודאי13 גערעדט הָאבן עס צוהערערס. די געפֿעלן שטַארק

אינסטיטוציעס  די ֿפָארשטייער14 ֿפון אויך צענטער, ווי אונדזער ֿפון

ּפַאריז, די מלוכה16 און  שטָאט די ווי געשטיצט15, אונדז הָאבן ווָאס

אויסגעהערט זיבן מיר הָאבן ֿפונדַאציע ֿפַארן חורבן–ָאנדענק17. די

צום ליכט איין געפֿעלט דָאך הָאט ליכט ! זיבן ֿפַאר רעדעס זיבן ! רעדעס

סלַאביַאק  עריק מוזיק. די געקומען דערנָאך ָאבער איז חנוּכה–לָאמּפ18 !

דעם אַײנגעהילט הָאבן קרַאקַאוער20 דוד און ַאנַאסטַאזיָא19, ֿפרַאנק און

און הַארציקייט : קָאלירן אייגענע מיט זַײנע חן21, יעדער ָאוונט אין

דעם  און אימּפרָאוויזַאציעס. משוגענע22 ָאדער און ברען, געֿפיל עמָאציע,

אייגענע אונדזערע מיט געקלונגען ווענט די הָאבן נָאוועמבער 28סטן

ליּפָאווסקי24 און  שורה ֿפון ָאנֿפירונג דער אונטער כָאר23 דער : מוזיקער

1. kha'nuke … un Hanouca remarquable/a remarkable Hanukka 2. Maison de la culture yiddish, 29 rue du Château d'Eau, 75010 
Paris, www.yiddishweb.com 3. emes vérité/truth 4. inauguration 5. nes miracle 6. célébré/celebrated 7. khanukes-haba'is inauguration 
8. dafke justement/precisely 9. … e'mesn à vrai dire/actually 10. moyde … avouer/admit 11. dur labeur/hard work 12. … oylem grand 
public/general public 13. avade bien sûr/of course 14. représentants/representatives 15. subventionné/subsidized 16. melukhe État/state 
17. … khurbn … Fondation pour la mémoire de la Shoah/Shoah Foundation 18. chandelier de Hanouca/Hanukka lamp 19. du groupe/
from the group Les Yeux noirs 20. le clarinettiste/the clarinetist David Krakauer 21. kheyn charme/charm 22. meshu'gene folles/wild 
23. chorale/choral group 24. shure Lipovsky 25. hanoe plaisir/pleasure 26. bekitser bref/in short 27. takhles les choses sérieuses/get 
down to business 28. mètres carrés/square meters 29. … iker le plus important/the most important 30. beko'vedikn d'honneur/of ho-
nor 31. exposition/exhibition 32. série de conférences/series of lectures 33. activités/activities 34. ateliers/workshops.

סך ַא ֿפַארשַאֿפן אונדז הָאבן ווָאס דערָאזיער מַארט מיט קלעזמָארים די

און געלַאכט געטרונקען, געזונגען, הָאט מען געוויינטלעך. ווי הנאה25,

עס ווי היימישער ַא און ֿפריילעכער ַא חנוּכת–הבית ַא בקיצר26, געגעסן.

! זַײן צו בַאדַארף

 600 זַײנע ווָאס לָאקַאל, נַײעם דעם : ּתכלית27 רעדן לָאמיר איצט

אויסניצן  מיר דַארֿפן מעגלעכקייטן, סך ַא מעטער28 גיבן קווַאדרַאט

דער און ערשט צו ַאקטיוויטעטן. אינטערעסַאנטע און שיינע ֿפַאר

ביכער–זַאמלונגען ֿפון דער  די צענטער, ֿפונעם עיקר29 איז דָאס הַארץ

געהַאט  הָאבן געסט די ווָאס בּכֿבודיקן30 ָארט ַא אין מעדעם–ביבליָאטעק,

זיך הָאט חנוּכת–הבית דעם מיט בַאלד און בַאזוכן. צו געלעגנהייט די

ז' 2) זעט ביכער“, ייִדישע („400 יָאר אויסשטעלונג31 ַאן ָאנגעהויבן

ַאנדערע ַאלע און רעפֿערַאטן32. ריי ַא ֿפָאר קומען עס וועלכער ַארום

שוין מען קען ווַארשטַאטן34...) ֿפָארשטעלונגען, (לעקציעס, טעטיקייטן33

! ַארבעט דער צו נעמען זיך מיר וועלן נו, אויסברייטערן. איצט
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ֿפונעם היים אין דער נַײער אויסשטעלונג די ערשטע

איז געווידמעט5 דער  ּפַאריזער ייִדיש–צענטער

זַאמלונגען די אין בוך געדרוקטן ייִדישן ֿפון געשיכטע

אילוסטרירטע עלף אויף מעדעם–ביבליָאטעק. דער ֿפון

ירושה7 ֿפון  רַײכע די ֿפָארגעשטעלט טָאוולען6 ווערט

ליטערַאטור ַאלט–ייִדישער דער ֿפון בוכוועזן8 : ייִדישן

דער  בליצַײט9 ֿפון און דער די קלַאסיקער איבער

חורבן11 און  דעם ביז ּתקוֿפה10 צווישנמלחמהדיקער

ֿפַארשיידנַארטיקייט12  די ּפובליקַאציעס. הַײנטיקע די

ָאּפגעשּפיגלט13 דורך  ווערט אויסגַאבעס ייִדישע די ֿפון

קינדער– : געווידמעט בַאזונדערע זשַאנערס טָאוולען

ביכער. ּפָאליטישע צי איבערזעצונגען ליטערַאטור,

ֿפון די זעט מען עקזעמּפלַארן וויטרינעס די אין

בוך  ַא : ּתקוֿפות ֿפַארשיידענע ֿפון יקר–המציאותן14

ָאנגעשריבן י"ה15, 18טן ָאנהייב ֿפון ייִדיש וועגן

ייִדישן ַא ַארַײן נעמט (ווָאס גלח16 דַײטשישן דורך ַא

חד–גדיא18  די ַארטוס17), קעניג דעם וועגן הויֿפעּפָאס

ַאווַאנגַארד–קינסטלער דעם דורך אילוסטרירט

ָאדער ַא וועגווַײזער20 איבער  ליסיצקי19 אליעזר

יָארן.  דרַײסיקער די ֿפון אין ּפוילן קורערטער21

אמתע22 קונסטווערק,  זענען זיי ֿפון עטלעכע

שַאגַאל, מַארק ווי מָאלער ייִדישע דורך אילוסטרירטע

שער24. צי ּפנחס טשַײקָאוו יוסף23

עטלעכע דורך בַאגלייט ווערט אויסשטעלונג די

ליטערַאטור ַאלט–ייִדישע (אין מַארץ : רעֿפערַאטן25

נָאכמלחמהדיקן26 ווַארשעווער  ֿפונעם אויסגַאבעס און

ווערן  עס בשעת28 וועלכע ייִדיש–בוך), ֿפַארלַאג27

מעדעם– דער ביכער ֿפון ַאנדערע זעלטענע געוויזן

ביבליָאטעק.

1. afile même/even 2. éditions 3. sholem-aleykhem 4. admirer/admire 5. consacré/devoted 6. panneaux/panels 7. yerushe patrimoi-
ne/heritage 8. domaine d'édition/publishing 9. apogée/flowering 10. ...milkho'mediker tkufe période de l'entre-deux-guerres/interwar 
period 11. khurbn Shoah 12. diversité/diversity 13. reflété/reflected 14. yekar-hametsi'esn livres rares/rare books 15. יָארהונדערט siècle/
century 16. galekh prêtre/clergyman 17. épopée de la cour du roi Arthur/legends of King Arthur's court 18. khad-gadye chanson in-
cluse dans la Hagada de Pessah/song from the Passover Hagada 19. eliezer El Lissitzky 20. guide/guidebook 21. stations thermales/spa 
resorts 22. e'mese véritables/real 23. yoysef 24. pinkhes shar 25. conférences/lectures 26. no'khmilkho'medikn d'après-guerre/pos-
twar 27. maison d'édition/publishing house 28. besha's au cours/during.

ביכער ייִדישע יָאר 400

ַאפֿילו1  ָאדער הַײנטצַײטיקע ייִדישע ביכער הענט די אין הָאבן שוין געהַאט אַײך פֿון סך ַא

אין  שלום–עליכם3 ַארויסגעגעבן פֿון רָאמַאן ַא אויסגַאבעס2, ווי צום בַײשּפיל עלטערע

עריך פֿון איבערזעצונג ייִדישע ַא געזען הָאבן מענטשן וויפֿל ָאבער יָארן. צווַאנציקער די

ַאזעלכע ? דער ליבע אין דערגרייכן דערפָֿאלג צו הַאנטבוך ווי ַא רעמַארק ָאדער מַאריַא

ייִדיש– אינעם ּפַאריזער מען בַאווּונדערן4 קען ּפובליקַאציעס סך ַאנדערע ַא נָאך און

ביכער“. ייִדישע יָאר 400„ אויסשטעלונג דער אויף מַארץ, 31סטן ביזן צענטער
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שניי שניי, שניי,
ווַײמַאן2 ניקָאל פֿון

לוֿפטן דער אין שניי
קוימענס3 און דעכער איבער שניי

שניי — בַאלקָאן–געלענדער4 אויֿפן

זיך, זיך, קַײקלען הוידען זיך5, שָאקלען ווַײסע ֿפעדערן

ַאוועק טרַײבט ווָאס דעם, ווינט, קַאלטן ֿפון געוויגט

ווינט דער : געלע ברוינע, בלעטער, געֿפַאלענע די

ניגון6. ווינטערדיקן אייביקן, זַײן זינגט און ֿפַײֿפט ווָאס

ֿפַארשנייען ווָאס ֿפלַאטערלעך7 ֿפינקלדיקע ֿפַאלן עס

די גַאנצע שטָאט. ֿפַארווַײסן און

טונקל געווָארן. הימל דער איז מיטן טָאג אין

זיך שטוּפן זיך, קַײקלען כמַארעס8 שווַארצע גרָאע,

ּכעס10. אין חיות9 ווילדע ווי ַאזוי

ווָאלקנס. די ַא ווינט צעשטערן טוט ּפלוצעם

ֿפינגערל. ליכטיק ַא ַארויס שטרָאמט זיי צווישן

זיך בַאלד ֿפַארמַאכן עס ָאבער

הימל אין טויערן שווַארצע די

שיעור11. ָאן ַא ווידער שניי ֿפַאלט און

גָארטן ֿפַארדעקט ווערט דער ביסלעכווַײז

קָאלדרע12. ַא ּפוכיקער מיט

ַאלע צווַײגן, ביימער, די ֿפון שּפיצן די ַאֿפילו13

גרָאזן, און בלימעלעך געבוירענע לעצטע די

חלום14. ווַײסן ַא אין ַארום ֿפַארשווינדט ַאלצדינג

בַאווַײזט אין מערֿב15, ָאט דָא, מָאל, ַא מיט
ּפנים17 מילכיק איר לֿבנה16. די זיך

בַאלויכט די ווָאלקנס

זיי אין ליכטיקע צעשנַײדט און

שּפיצן.

וועלט. ֿפַארשנייטע

געֿפרוירענע. נשמות18

עכָא, ָאן ווערטער

ענטֿפערס. ָאן ֿפרַאגעס

שטילקייט. אין ֿפַארזונקען נַאכט

1. talmide étudiante/student 2. Nicole Wajman 3. cheminées/
chimneys 4. balustrade 5. se balancent/sway 6. nign mélodie/
melody 7. papillons étincelant/glimmering butterflies 8. nuages/
clouds 9. khayes animaux/animals 10. kas colère/anger 11. … 
shier sans fin/endlessly 12. couverture duveteuse/fleecy blanket
13. afile même/even 14. kholem rêve/dream 15. mayrev ouest/
west 16. levone lune/moon 17. ponem visage/face 18. neshomes 
âmes/souls.

און  ייִדיש–קורסן די ּתלמידה1 פֿון ַא ָאנגעשריבן הָאט ליד דָאס

ייִדיש–צענטער. ּפַאריזער פֿון מיטַארבעטערין ַא

ווינטערצַײט פָֿארן
ָאנקוקן לענדער, נַײע ַאנטדעקן2 ! ֿפָארן ֿפון ֿפַארגעניגן1 דָאס אַײ,

זָאל ווי ערטער. ווַײטע אין משּפחה3 און ֿפרַײנד שטעט, בַאזוכן שיינע

! רַײזע שיינע ַא מַאכנדיק ווי ווַאקַאציעס, די ֿפַארברענגען4 בעסער מען

אויף — ֿפָארן ֿפון צַײט ַא טַאקע ֿפַאר ַא סך מענטשן איז ווינטער

העכערע  ליב הָאבן ווָאס די מדינות6 ֿפַאר ווַארעמע אין אורלויב5

בערג ֿפַאר סּפָארט– און  די אין נַארטלען7 צו זיך טעמּפערַאטורן,

סילוועסטער–נַאכט8  די ֿפַארברענגען צו ָאדער קעלט–ליבהָאבערס

מיטן אויטָא, מען ֿפָארט געוויינטלעך און שַאמּפַאניער. טענץ מיט

דערֿפָארט ֿפָארט — מע ַאז און ַאוויָאן. מיטן בַאן ָאדער דער מיט

ּפשוט11. געווען ַאזוי דָאס ניט איז ֿפרַאנקרַײך אין מען9. נָאר הַײיָאר10

געלַאנדט12, ניט הָאבן ָאדער ָאּפגעֿפלויגן ניט זענען ַאוויָאנען סך ַא

הָאבן בַאנען און ַאדורכצוֿפָארן שווער געווען איז אויטָאס מיט

קען — ? ווָאס ֿפַאר שעה14. צען אויף ַאֿפילו13 ֿפַארשּפעטיקט זיך

שניי.  צוליב16 דעם אויסלענדער15. אינֿפָארמירטער ניט ַא ֿפרעגן

איז דָאס מָאמענט. ערגסטן דעם אין צען ? צענטימעטער וויֿפל

ביז מינוס  גרַאד18 ? וויֿפל אויך. ֿפרָאסט17 דעם צוליב און ? ַאלץ

ֿפרַאנקרַײך הַאלב ּפַארַאליזירן צו גענוג געווען איז דָאס און ֿפינף.

ווָאלט דָאס ַאז מע צי מיינט יָא... ? נו, טעג אין דעצעמבער עטלעכע

אויֿפווַארעמונג19 און  גלָאבַאלער דער מיט ֿפרייען זיך געדַארֿפט

זעלטענער20  ֿפָאר ַאלץ קומען שניי מיט ווָאס ווינטערס דעם מיט

דווקא23 די  אֿפשר22 הָאט דָאס ֿפַארקערט21, ָאדער ֿפרַאנקרַײך ? אין

הָאט  און קלימַאט צעמישט24 דעם גַאנצן אין אויֿפווַארעמונג גלָאבַאלע

לַאנגע אין די ? הַײיָאר ווינטער אומגעוויינטלעכן25 ַאזַא געברענגט

צו שטעלן ַאזעלכע זיך צַײט סך ַא הָאבן וועלן מיר ווינטערנעכט

ֿפרַאגעס.

ּפרָאבלעמען געהַאט ווינטער דעם הָאט אויך איר אויב דערווַײל,

ּפָאר בַאריכטן26  ַא טעם–טעם–נומער דעם אין מיר הָאבן ַאוועקצוֿפָארן,

די ֿפַארּפלַאנירן שוין איר קענט ַארום ַאזוי — לענדער ַאנדערע ֿפון

ווַאקַאציעס... קומענדיקע

1. plaisir/pleasure 2. découvrir/discover 3. mishpokhe famille/fa-
mily 4. passer/spend 5. congé/vacation, leave 6. medines pays/
countries 7. faire du ski/go skiing 8. Saint-Sylvestre/New Year's 
Eve 9. on arrive/you get there 10. cette année/this year 11. poshet 
simple 12. atterri/didn't land 13. afile même/even 14. sho heures/
hours 15. étranger/foreigner 16. à cause de/because of 17. gel/frost 
18. degrés/degrees 19. réchauffement climatique/global warming 
20. de plus en plus rarement/more and more seldom 21. au con-
traire/just the opposite 22. efsher peut-être/perhaps 23. dafke 
justement/precisely 24. perturbé/disturbed 25. inhabituel/unusual 
26. comptes rendus/reports.

אָנהייבערס ֿפאַר זַײט



4

[5 זייַט [סוף

: אין בערלין  צוריק
פַֿארגַאנגענהייטן די דורך נסיעה1 ַא

חדש2 העלען פֿון

איך .1977 אין חדשים3 אין בערלין עטלעכע געוווינט הָאב איך

דער אין געַארבעט אין מיזרח5–בערלין, און געוווינט ַאֿפילו4 הָאב

רעּפובליק“, דעמָאקרַאטישער דַײטשישער דער ֿפון „הויּפטשטָאט

ַאן ווי געַארבעט דעמָאלט הָאב נישטָא. איך מער איז מדינה6 ווָאס ַא

ַאמבַאסַאדע. ֿפרַאנצייזישער דער אין ַאּפליקַאנטין7

דער יָארן, ווַײטערדיקע אין די ַאהין געֿפָארן ַא סך מָאל נָאך בין איך

בָאן,  אין געוווינט הָאב איך ווען ,1991 און 1987 עיקר8 צווישן

בערלינער מַײנע צו גַאסט צו אויך ַארבעט און דער צוליב געֿפָארן

ָאבער — 1989 נָאוועמבער 9טן דעם געווען דָארטן בין איך חֿברים9.

געשען. איך איז דערווּוסט ווָאס מָארגנס צו אויף ערשט זיך הָאב

איבער  געגַאנגען בין און יָאר זעלביקן ניטל10 דעם געווען דָארטן בין

די אין ווי ֿפינצטער דער אין און נעּפל אין ניט בריק11, גליניקער דער

ַא מיטן אין און ּפרַאכטיקער זון ַא אונטער נָאר שּפיָאנַאזש–ֿפילמען,

זיך הָאט זיך, דַאכט קַאלטע מלחמה13, די המון12 : ֿפריילעכן און ריזיקן

אין זון. אויֿפגעלייזט14

ּכמעט15  קיין בערלין, ניט געֿפָארן מער לַאנג שוין בין איך ָאבער

געענדיקט נָאך ניט מען הָאט מָאל לעצטע דָאס יָאר. צווַאנציק

זענען נָאך שטָאט דער ֿפון טיילן צוויי די און די מויער, ַארָאּפצורַײסן

שטַארק זיך הָאט שטָאט די ַאז ווייס איך ֿפַארשיידן. זייער געווען

הַײיָאריקן16  ווען און ֿפָאטָאגרַאֿפיעס. געזען געביטן. איך הָאב

שָאק. וועל ַא אויף איך ווַארט בערלין, אין איך ָאן קום ָאקטָאבער

ָאדער ? דערמָאנונגען מַײנע די ערטער, צוריקגעֿפינען דערקענען איך

ַאמָאליקן  זיי זָאגן (בענקעניש18 צום ווי איך ֿפילן „ָאסטַאלגיע“17, וועל

? מיזרח–דַײטשלַאנד)

קווַארטַאלן ווָאס  די דרַײ טיילן : אויף בערלין צעטיילן קען מען

זענען געווען ווָאס מערֿב19–בערלין, די ֿפריִערדיקן אין געווען זענען

מָאל ַא איז מויער די ווּו זָאנע די צווישן, מיזרח–בערלין, און דער

ֿפַארצַאמטע ּפוסטע, צוגעהערט, איר צו הָאט ווָאס ַאלץ מיט געשטַאנען

— ַא ווַאכטורעמס22 און אין געוויסע ערטער גרָאבנס21, שטרַײֿפן20,

מויער. צווייטע

הָאט : עס ַאמָאליקע מערֿב–בערלין געזען דָאס איך קודם–ּכל23 הָאב

אין ַאֿפילו ווען למשל24, לָאנדָאן, ווי ווייניקער געענדערט. ווייניק זיך

ווי מיט צווַאנציק מער הערשט, נָאך ּפַאריז און לָאנדָאן אין ווי בערלין

קַאלב26. גילדערנעם ֿפונעם עֿבודה–זרה25 די צוריק, יָאר דרַײסיק ָאדער

1. nesie voyage/trip 2. Hélène Khodoss 3. khadoshim mois/months, sing. חודש khoydesh 4. afile même/even 5. mizrekh est/east 
6. medine État/state 7. stagiaire/intern 8. … iker surtout/mainly 9. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 10. Noël/Christmas 
11. Glienicker Brücke, pont séparant Berlin Est et Ouest/bridge separating East and West Berlin 12. hamoy'n foule/mob 13. milkhome 
guerre/war 14. dissous/dissolved 15. kima't presque/nearly 16. de cette année/of this year 17. “Ostalgia”, jeu de mots allemand, nos-
talgie de l’Est/pun in German, nostalgia for the East 18. nostalgie/nostalgia 19. mayrev ouest/west 20. bandes vides et clôturées/empty, 
fenced-in strips 21. fossés/ditches 22. miradors/watchtowers 23. koydem-kol tout d’abord/first of all 24. lemoshl par exemple/for 
example 25. avoyde-zore idolâtrie/idolatry 26. veau d’or/golden calf 27. malgré/despite 28. Berlin-Mitte, aujourd'hui centre de Berlin/
today center of Berlin 29. s’rov la plupart/most 30. binyonim immeubles/buildings, sing. בנין binyen 31. renové/renovated 32. kheyn 
charme/charm 33. artificiel/artificial 34. hésité/hesitated 35. ici immeuble/here building 36. Gründerzeit, "époque fondatrice" au XIXe 
s./"founding years" 19th C. 37. khi'deshdik étonnament/surprisingly 38. khe'ynevdike charmant/charmant 

ערטער, ניט ַאלע איך ּכמעט שטָאט דערקען מיזרח–טייל דער אין

שּפורן ווייניק נָאר בלַײבן ענדערונגען. עס גרויסע אויף די געקוקט27

מַאכט. ֿפריִערדיקער דער ֿפון

ֿפון קווַארטַאלן געֿפילט. די ַאלטע ניט איך הָאב „ָאסטַאלגיע“ קיין

ס'רוֿב29 היסטָארישע בנינים30, געשטַאנען זענען עס ווּו בערלין–מיט28,

סך ַא זענען וווינונגען, אַײנגעֿפַאלענע ַאלטע, מַײסטן ָאבער אויך צום

זיי  זָארגעוודיק. רעמָאנטירט31 זייער זיי הָאט מע ֿפריִער. ווי שענער

עטלעכע אין אויב ַאֿפילו חן32, זייער כַארַאקטער, זייער געבליבן איז

שַאֿפן מָאל ַא קענען ווָאס טוריסטן–געשעֿפטן ֿפיל צו דָא זענען ערטער

גרויסע די ֿפון קווַארטַאלן ַאלטע ַאלע אין ווי שטימונג, קינסטלעכע33 ַא

שטעט. איירָאּפעיִשע

איך הָאב דערקענט דעם געקווענקלט34 איידער ַא ביסל זיך הָאב איך

איך הָאב עיקר דער געוווינט. און געַארבעט מָאל ַא הָאב איך ווּו בנין

גרינדער– טיּפישן ֿפַאר דער ַא מויער35, שווערן הויכן, דעם דערקענט

ַאלץ נָאך ָאבער ביסל, ַא געווָארן מיר ַאלץ דָאס איז ֿפרעמד צַײט36.

היימיש. גענוג

ניט זענען קַארל–מַארקס–ַאלע ֿפון דער בנינים סטַאלינישע גרויסע די

ַאלעקסַאנדער–ּפלַאץ ווי דעמָאלט. טרויעריק שענער און ניט ווייניקער

ֿפָארעם.  ָאן ַאלץ נָאך איז ער : געביטן זיך חידושדיק37 ווייניק הָאט

קיין  ניטָא חנעוודיקע38 שטימונג, מעגלעך קיין ניט איז דָארטן

קַאֿפעען קיין ניטָא קונסט–גַאלעריעס, קיין ניטָא קליידער–געשעֿפטן,

אויֿפן ַארָאּפ נָאך ַאלץ קוקט טעלעוויזיע–טורעם דער מָאדע. אין דער

אים געווָאלט ווָאלט ער ווי גלַײך מַאריע–קלויסטער, קליינעם ַאלטן

דער ּפַאלַאץ ֿפון ַארָאּפגעריסן דעם מען הָאט ווָאס ֿפַאר צעשטויסן.

? טעלעוויזיע–טורעם דעם ניט און רעּפובליק

ווָאס זענען די נַײע קווַארטַאלן אין געֿפילט יָא איך שָאק הָאב ַא ָאבער
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געווּוסט,  הָאב איך כָאטש מויער, דער ֿפון ָארט אויֿפן ַאנטשטַאנען39

דָא אויף איך שטיי נַײ. גַאנצן אין דָא איז ַאלץ ַאז זיך, ֿפַארשטייט

שטָאט  דער אין — ֿפרעמד נַײ און איז ַאלץ ווּו וועלט, ַאנדערער ַאן

בערלין  דעם בשוּתֿפות40 מיט גָארניט : געווען ניט מָאל קיין איך בין

ַא גיי איך ָאדער זיך אום, קער איך געקענט. ָאבער הָאב איך ווָאס

דער מיט הויף, בנינים, ַא ַאלטע איך דערזע און ּפלוצלינג טריט, ּפָאר

ַארכיטעקטור, טרויעריקער בערלינער עּפעס און שטרענגער טיּפישער,

ַאנדער ּפלַאנעט, מיזרח–בערלין. ַאן אין שטייען ַאזוי ֿפיל עס ווי

דערמָאנונגען. דָארטן, מיט מַײנע בַאזייטער41, דָא און ַא ָאבער יָא,

די הָאט דָא ּפלַאץ. ּפָאטסדַאמער דער איז בַאזונדערש צעטומלענדיק

געלעגן ּפלַאץ דער איז 1961 נָאך און ֿפַארטיליקט42 ַאלץ געשיכטע

ניט הָאט מען שטרַײף. ֿפַארצַאמטן אינעם מויער, דער הינטער

ֿפַאר  געווען איז ער ווי ּפלַאץ דעם ס'נַײ אויף בויען צו געּפרּוווט

די  צוריקקערן זיך, דַאכט בעסער געווָאלט, הָאט מלחמה ; מען דער

ווָאס ווָאלקן–קרַאצערס43, דרַײ דָא שטייען עס : שטימונג ַאמָאליקע

נָאך „מעטרָאּפָאליס“. ֿפילם ֿפון דעם ַארויסקומען געקענט ווָאלטן

ֿפון ַארכיטעקטור–צייכענונגען ֿפוטוריסטישע זיי דערמָאנען גענויער

ַא זוך געטָאן הָאב איך ּפַאריז אין צוריק מלחמה. דער ֿפַאר צַײט דער

אויסשטעלונג ַאן געטָאן אין קַאטַאלָאג ֿפון ַא קוק ּפָאליצעס, די אויף

ָאט און יָארן“, צווַאנציקער די ֿפון „טענדענצן בערלין, אין 1977 ֿפון

בנינים הַײנטיקע די צו זייער ענלעכע צייכענונגען, דָא, די זיי זַײנען

ניט יָארן. צווַאנציקער די אין צוריק איז מען ּפלַאץ. ּפָאטסדַאמער אויֿפן

יָארן, צווַאנציקער געטרוימטע : יָארן צווַאנציקער אמתע45 די דווקא44

דַײטשן. די הַײנט ווָאס נָאגן46

אויך  און 1977 אין בערלין אויֿפגעֿפַאלן47 אין מיר איז ווָאס דָאס

ֿפַארַאנען48 : געווען ּכסדר איז די ֿפַארגַאנגענהייט ווָאס איז, שּפעטער

ֿפון צעטיילונג די חורבנות49, די מלחמה, די דערמָאנט הָאט ַאלץ

צו צוריקגעֿפירט געווָארן ּכסדר איז מען בערלין... ֿפון און דַײטשלַאנד

ווַײט, נול שוין יָאר איז דָאס נול50“. הַײנט יָאר „דַײטשלַאנד, : 1945

מען  שּפירט ֿפַארגַאנגענהייט דער ֿפון ֿפַארשיידענע שיכטן51 ָאבער די

ַאנדערע, דער אוֿפן53 ווי  צווישן ֿפון דעם איז, ַאלץ. עדות52 דָאך נָאך

זַײנען דָא אין אויך יָארן. צווַאנציקער אידעַאליזירטע די בַאנעמט54 מע

און דענקמעלער55 וועגן  אויסשטעלונגען מוזייען, שטָאט עטלעכע דער

נַאצי–צַײט. דער

ֿפַארגעסענער „בערלינס וועגן אויסשטעלונג ַאן בַאזוכט הָאב איך

ַאלטן  ענדערונגען ֿפונעם די מען זעט ֿפָאטָאגרַאֿפיעס ַאלטע דורך מיט“.

ָאנהייב  ֿפונעם בַאזונדערש שטָאט, דער קערנדל56 ֿפון מיטל–עלטערישן

די דערמָאנען געווָאלט ווָאלט מע ווי ַאזוי : ָאן אינדוסטריַאליזַאציע

הָאבן  יָארהונדערט 20סטן רציחות57 ֿפונעם די נָאר ניט ַאז בערלינער

ווַײטער, נָארען59 דַארֿפן שטָאט, ַאז זיי זייער ֿפון ּפנים58 דָאס געביטן

ֿפריִער צוריק. און נָאך גרינדערצַײט דער ביז טיֿפער, גרָאבן

נסיעה ַא ַאלץ נָאך מיר ֿפַאר בערלין קיין נסיעה ַא איז ַארום ַאזוי

ֿפַארגַאנגענהייט  אייגענער מַײן אין : ֿפַארגַאנגענהייטן עטלעכע אין

דַײטשער דער ֿפון שיכטן ֿפַארשיידענע די אין אויך ָאבער ַאוודאי60,

בערלין. אין ָאּפ61 ניט לָאזן ווָאס ֿפַארגַאנגענהייט, איירָאּפעיִשער און

יָא דָאס בענקעניש איז דָאך, בענקעניש ? קיין נישט — אויב ַאזוי

ניט ָאבער ַאוועקצוֿפָארן. צַײט איז געווען ּפונקט ווען עס געקומען,

ווָאס ֿפַארדרָאס62, קיין יָארן, ניט די ֿפַארגַאנגענע צו בענקעניש קיין

איך ווָאס געֿפיל, מָאדנע ַא אמת, געביטן. ַאזוי זיך הָאט שטָאט די

נָאך בערלין איז צו צוציִונג דַאכט זיך ַאז די גַאנצן. אין ֿפַארשטיי ניט

ַא ַאהין נָאך ֿפָארן מיר צו זיך גלוסט און עס ֿפריִער שטַארקער ווי

מָאל.

: אונטן רעכטס חדש. העלען : בערלין ֿפָאטָאס ֿפון

טַאטלין. וולַאדימיר ֿפון ּפרָאיעקט ַארכיטעקטָאנישער

39. apparu/sprang up 40. beshutfes en commun/in common 
41. parsemé/sprinkled 42. anéanti/destroyed 43. gratte-ciels/sky-
scrapers  44. … dafke pas exactement/not exactly 45. e'mese 
vrais/real 46. hantent/haunt 47. ce qui m'a frappé/what struck me 
48. keseyder ... toujours présent/always present 49. khurboynes 
destructions 50. année zéro/year zero 51. couches, strates/layers, 
strata 52. eydes témoin/witness 53. oyfn façon/way 54. perçoit/
grasp, comprehend 55. monuments 56. noyau/core 57. retsikhes 
violence 58. ponem visage/face 59. creuser/dig 60. avade bien sûr/
of course 61. ne laissent pas tranquille/don't let go 62. regrets.
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גַאוטשָאס ייִדישע
דער ּפַאמּפַא אין

גרָאסמַאן שמואל פֿון

קליין שטעטעלע, מָאזעסוויל4, מַײן

היימעלע, שיין מַײן מָאזעסוויל,

מדינה5, ייִדישע ַא ביסט

! מָאזעסוויל ַארגענטינע, פַֿאר שטָאלץ ַא ביסט

די שרעקלעכע ֿפָארגעקומען עס זענען ווען ,1880 די יָארן אין

ַאלעקסַאנדער דעם  צַאר מָארד ֿפונעם דעם נָאך ייִדן קעגן ּפָאגרָאמען

דער רוסישער  די ייִדישע מַאסן אין לַאגע6 ֿפון זיך די צווייטן, הָאט

(משה)  מָאריס ֿפַארערגערט. דער בַאנקיר בַארָאן שטַארק אימּפעריע

ייִדן די צרות9 ֿפון די צוליב ֿפַארזָארגט טיף גֿביר8, גרויסער ַא הירש7,

צו העלֿפן. זיי אונטערגענומען זיך אין מיזרח10–איירָאּפע, הָאט

ַארַײנברענגען געווָאלט הָאט ַארגענטינע ווען צַײט זעלבער דער אין

דער  שטחים12 ֿפון וויסטע11 די אין בַאזעצן זיך זָאלן ווָאס אימיגרַאנטן

אינסטיטוציע ַאן לָאנדָאן אין 1891 יָאר אין געגרינדט ער הָאט ּפַאמּפַא,

קָאלָאניזַאציע– (ייִדישע ַאסָאסיעישן“13 קָאלָאניזיישן „דזשויִש

ּפרָאווינץ דער אין ערד 000 230 העקטַאר געקויֿפט און ַאסָאציַאציע)

דער ֿפון ציל15 דער בוענָאס–אַײרעס. ֿפון צֿפון14 ריִָאס, ענטרע

זיך זָאלן זיי ייִדישע קָאלָאניסטן, ברענגען געווען צו איז אינסטיטוציע

ערד. די בַאַארבעטן צו ּפויערים ווי בַאזעצן דָארטן

„וועזער“ שיף די הָאט רַײזע, לַאנגער ַא נָאך ,1889 אין שוין

ערשטער זייער ייִדן. רוסישע 824 מיט דערגרייכט בוענָאס–אַײרעס

טערקישער דער נָאר ארץ–יׂשראל16, אין צו בַאזעצן געווען זיך איז ציל

עס נישט הָאט ּפַאלעסטינע, איבער געהערשט הָאט ווָאס סולטַאן,

טייל  ַא לַאנד. ַאנדער אויסקלַײבן ַאן געמוזט הָאבן זיי און צוגעלָאזט

די געגרינדט זיי הָאבן ּפַאמּפַא. מיטן אין געשיקט מען הָאט זיי ֿפון

(ּפרָאווינץ סַאנטַא–ֿפע). מָאזעסוויל — קָאלָאניע ייִדישע ערשטע

קָאלָאניזַאציע–ַאסָאציַאציע  ייִדישע די ווַײטערדיקע יָארן הָאט די אין

ייִדישע נַײע אויֿפגעשטעלט און ֿפינַאנצירט הירש בַארָאן ֿפונעם

ַאנדערע. און קלַארַא מַאוריציָא, (אין 1894), קָאלָאניעס : לוסיענוויל17

די ֿפון לַאגע די איז בַאזעצונג זייער נָאך יָארן ערשטע די אין

וויסטעניש18, ַא אין ָאנגעקומען שווערע. ַא זייער געווען קָאלָאניסטן

בּתי–מדרשים19, הַײזער, זייערע ַאליין אויֿפשטעלן געמוזט זיי הָאבן

הונגער, מגֿפות21, : צרות ּכל–המינים20 ֿפון געליטן הָאבן זיי שולן.

זיי הָאבן נישט ֿפַארֿפלייצונגען23. און טריקענישן היישעריק22,

1. Valiske (www.valiske.com) 2. nesies voyages/trips 3. Shmuel Grosman 4. Moisés Ville 5. medine pays/country 6. situation 7. moyshe 
Maurice de Hirsch (1831-1896) 8. gvir millionnaire 9. tsores souffrances/suffering 10. mizrekh de l'Est/eastern 11. déserts/deserted 
12. shtokhim régions 13. Jewish Colonisation Association (JCA) 14. tsofn au nord/north of 15. but/aim 16. erets-yisroel Terre 
d'Israël /Land of Israel 17. Lucienville 18. désert 19. bote-midroshim maisons de prière/prayer houses 20. kolaminim toutes sortes/all 
sorts 21. mageyfes épidémies/epidemics 22. sauterelles/locusts 23. inondations/floods 24. criollos autochtones/natives 25. activités/acti-
vities 26. mikvoes bains rituels/ritual baths, sing. מיקווה mikve 27. yishev communauté juive/Jewish community 28. afile même/even.

ָארטיקע די ֿפון אויסגעלערנט זיך הָאבן זיי ביז עסן צו ווָאס געהַאט

גַאוטשָאס. ייִדישע געווָארן ריכטיקע זענען און „קריִָאללָאס“24

איז געווען ַארַײנצוברענגען ַאסָאציַאציע דער ֿפון ציל ערשטער דער

די שווערע קָאלָאניסטן, נָאר מיליָאן דרַײ ביז ַארגענטינע אין

נישט עס הָאבן 1896 אין בַארָאן דעם ֿפון טויט דער און בַאדינגונגען

דערלויבט.

ייִדן. צווישן  25 000 קָאלָאניעס די אין געלעבט הָאבן 1915 יָאר אין

דַײטשלַאנד. ֿפון אויך ָאנגעקומען ייִדן 400 זענען 1930 און 1915

מען ֿפַארשיידענע טעטיקייטן25. זיך ַאנטוויקלט הָאבן קָאלָאניעס אין די

ביבליָאטעקן, קינדער, ֿפַאר שולן מיקווָאות26, און שולן געבויט הָאט

קָאָאּפערַאטיוון. געגרינדט זיך הָאבן עס געשּפילט טעַאטערס. הָאבן עס

אויֿפגעקומען ַא בוענָאס–אַײרעס איז הויּפטשטָאט אין דער ווען

ַאריבער קָאלָאניעס די ֿפון ייִדן טייל זענען גרויסער ייִדישער ייִשוֿב27,

אינעם ָאנטייל ַא וויכטיקן געהַאט הָאבן זיי דָארטן שטָאט. אין

ייִדישע געשּפילט בוענָאס–אַײרעס אין הָאבן דעמָאלט קולטור–לעבן.

טָאג–צַײטונגען דערשינען זענען עס גַאנצער וועלט, דער ֿפון טעַאטערס

סך  ַא הָאבן טַאנגָא ֿפון דערֿפָאלג דעם ַאֿפילו28 אין ייִדיש — און אויף

רָאלע. געשּפילט ַא ַארטיסטן ייִדישע

זייערע ֿפון געשיכטע דער מיט שטָאלץ זענען ייִדן ַארגענטינער

ֿפון געסט די דערמיט בַאקענען צו זיך ֿפרייען און ַאגרַאר–קָאלָאניעס

ֿפרעמד. דער

הָאט  ַאנדערע), טערקַײ און (ּפוילן, אוקרַײנע, טעמַאטיק ייִדישער ַא מיט נסיעות2 ָארגַאניזירט ווָאס רַײזע–ביורָא ווַאליזקע1, דער

זומער לעצטן דעם קָאלָאניעס. ייִדישע די און בוענָאס–אַײרעס בַאזוכן טוריסטן די ַארגענטינע. אין ַא רַײזע ּפרָאגרַאם זַײן אין אויך

דער פֿון געשיכטע קורצע ַא ָאנגעשריבן אונדז פַֿאר הָאט ווָאס גרָאסמַאן3, שמואל זיי צווישן מענטשן, 25 גענומען ָאנטייל הָאבן

ַארגענטינע. אין קָאלָאניזַאציע ייִדישער

D.R. 
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1. oyfn façon/way 2. Hohenems 3. exposition/exhibition 4. variés/of various sorts 5. objets exposés/exhibited objects 6. ko'lerley tou-
tes sortes/all sorts 7. recherche/research 8. ko'shere cachères/kosher 9. escaladé/climbed 10. enthousiasme/fascination 11. rov rabbin/
rabbi 12. shimshn-refoel Hirsch 13. Dieu/God 14. … shier un grand nombre de/a great many 15. ... toes vous vous trompez/you’re 
wrong 16. besha's pendant/during 17. station thermale Aussee/health resort Aussee 18. makhne bande, foule/host, multitude 19. far-
kisheft enchantés/enchanted 20. royshem impression 21. inyen sujet/subject 22. sociaux/social 23. vélo/bicycle 24. plus éloigné/more 
distant 25. ווַײטער ַאזוי  soykher 28. parnose סוחר .etc. 26. bal-melokhes artisans 27. sokhrim commerçants/shopkeepers, sing און
revenus/livelihood 29. routes/roads 30. excursions 31. Munich 32. afile même/even 33. fini/no more 34. vague/wave 35. sof fin/end
36. Schwyz.

נַײער דער און הערצל טעָאדָאר
פָֿארן צו אופֿן1

עוויטַא וויעצקי פֿון

עקסּפָאנַאטן5 נעמען ַארום  אויסגעשטעלטע די

ֿפַאר  : בַאציִונגען ָאט–די ֿפון ַאסּפעקטן ּכלערליי6

דָארטן ווָאס הָאבן זיי זענען ייִדן ַאהינגעֿפָארן, ווָאס

בַאטייליקט זיך זיי הָאבן ַאזוי ווי געֿפונען, און געזוכט

מעדיצינישער און עטנָאגרַאֿפישער דער אין

ּכשרע8  און סַאנַאטָאריעס געֿפירט ֿפָארשונג7,

ֿפילָאזָאֿפירט געקלעטערט9, געווַאנדערט, הָאטעלן,

ֿפון ַא דערציילט אויסשטעלונג די און געשריבן.

דָאזיקע  די ליבשַאֿפט צו ֿפַארכַאּפטקייט10 און גרויסער

ַאלּפן די געזען נעמט זיך אויך דער טיטל „צי הָאסטו דַאנען ֿפון בערג.

ֿפרַאנקֿפורטער נעָא–ָארטָאדָאקסישער  בַאקַאנטער דער ; מַײנע ?“

ַאז ווען ער וועט  געזָאגט, הירש12 זָאל ַא מָאל הָאבן רֿב11 שמשון–רֿפאל

ֿפרַאגע. ָאט–די שטעלן אים יענער וועט אייבערשטן13, ֿפַארן שטיין

שיעור14 אינטערעסַאנטע  ַא ָאן דָא זענען אויסשטעלונג דער אין

„ָאּפעל ַאלטער ַאן איז ַאטרַאקציע בַאזונדערע ַא עקסּפָאנַאטן.

הָאט אויטָאמָאביל, דָאס איז ַאן ַאז אויב איר מיינט, בליץ“. וויקטָאריַא

ָאנהייב אין בַאזיצער און זַײן וועלָאסיּפעד, ַא ס'איז טעות15. ַא איר

טעָאדָאר הערצל. געהייסן הָאט יָארהונדערט ֿפונעם 20סטן

ַארטור שרַײבער ייִדישער ווינער דער הערצלען הָאט ֿפָארן געלערנט

ַאלּפינישן  דעם זומער–ווַאקַאציעס 1894 אין בשעת16 שניצלער

שניצלערן ַארום געזַאמלט זיך הָאט יענער צַײט ַאוסזע17. אין קורָארט

געווען זיי און ַאלע זענען ווין ֿפון שרַײבער ייִדישע מחנה18 גַאנצע ַא

געשווינדקייט, די טרַאנסּפָארט–מיטל. נַײעם ֿפון דעם ֿפַארּכישוֿפט19

וויל, מע און ווען ווּוהין ֿפָארן צו די ֿפרַײהייט הָאר, די אין דער ווינט

הערצל הָאט  אינטעלעקטוַאלן. רושם20 אויף די גרויסן ַא געמַאכט הָאבן

ַארַײן : צוקונֿפט דער אין געזען ענין21 דָאזיקן דעם אין אויך ָאבער

צו געזעלשַאֿפטלעכע22  ברענגען וועלן וועלָאסיּפעדן ווּונדערלעכע די

ביליק גענוג זַײן וועט וועלָאסיּפעד דער ווי דעם נָאך בַאלד ענדערונגען

ֿפָאלקסמַאסן. די ֿפַאר

וועגן ַארטיקל ַאן טָאגצַײטונג ווינער ַא ּפובליקירט ער אין 1896 אין

ַארָאּפ, בַארג ַארויף בַארג ֿפָארן ֿפון בַאגַײסטערט איז ער ענין. דעם

מעגלעכקייטן נַײע די ֿפון אויך ָאבער ּפייזַאזשן, נַײ ַאנטדעקטע ֿפון

ַארבעטער, דעם דערמָאנט ער געזעלשַאֿפט. דער ֿפַאר

ַאהיימקומען גיכער רָאווער23, דעם דַאנק ַא קען, ווָאס

געזינטערער  ָאּפגעלעגענער24 ָאבער אין ַאן ַארבעט, וווינען דער ֿפון

נַאטור, דער מיט קינדער זַײנע און זיך געגנט, בַאקענען ביליקער און

וועגן ָאבער אויך ער שרַײבט ַארטיקל זעלביקן אינעם אַא"וו25.

טייל  ַא ֿפַארלירן זיי ַאז זיך קלָאגן סוחרים27 ווָאס און בעל–מלאכות26

שיך, ווייניקער דַארֿפן ציקליסטן די וועלָאסיּפעד : דעם צוליב ּפרנסה28

און צַײטונגען ווייניקער לייענען ּפיַאנע, דער אויף ווייניקער שּפילן

ווייניקער. רייכערן און... ביכער

דָאס וועט רעווָאלוציָאנירן דער וועלָאסיּפעד ַאז ֿפָארויס, זָאגט ער

זענען  ווָאס וועגן, שָאסייען29 און שיינע ווידער ניצן די וועט מען ֿפָארן,

בַאן. הערצל דער מיט ַאלע ֿפָארן ווַײל ליידיק, ּפוסט און געווָארן

הָאט ער צי ווַײט“. צו גָארניט נָאענט, צו זַײן וועט „גָארניט : שרַײבט

מיר ווייסן ַארויסֿפָארן30, ּפָאר–טעגיקע ווַײטע, אין בַאטייליקט זיך

בַאקַאנט יָא איז און ַאנדערע שניצלערן, ווַאסערמַאנען ֿפון ָאבער ניט,

מינכן31  קיין זַאלצבורג ֿפון וועלָאסיּפעד אויֿפן געֿפָֿארן זענען זיי ַאז

איז  בַאדויערן איטַאליע. צום ַאלּפן קיין די ַאריבער ַאֿפילו32 ָאדער

ציקליסטן  די יָארהונדערט אויס33 „ציקלָאמַאניע“. 20סטן שוין ָאנהייב

טעכנישער נַײער ַא נַאטור דער די שיינע וועגן אין ָאּפגעבן דַארֿפן

נַײע ַא הערצלען בַײ ַארויס רוֿפט ווָאס אויטָאמָאביל, דעם אינָאווַאציע,

— ֿפָארערַײ. נָאך גיכערער דער — בַאגַײסטערונג ֿפַאר כווַאליע34

מינכן  סוף35 ֿפעברוַאר אין ביזן בַאקוקן מען קען אויסשטעלונג די

ביז  (ַאּפריל שוויץ36 אין אינעם מוזיי שווייץ, אין דער דערנָאך און

אויגוסט).

עסטרַײכישן אינעם מוזיי ייִדישער קליינער דער

צונויפֿגעשטעלט  הָאענעמס2 הָאט שטעטל

די  אויסשטעלונג3 וועגן ווּונדערלעכע ַא

די  און ייִדן צווישן פַֿארשיידנמיניקע4 בַאציִונגען

ַאלּפן–בערג.

: אונטן דָא

רָאווער. זײַן און הערצל

D.R. 
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ייִדישער דער
 טעם–טעם

ה ו ז ט ח א ד ג ב

א ג ט ו ב ד ה ז ח

ד ח ב ז ג ה א ו ט

ז ה ו א ט ח ב ד ג

ט א ג ד ו ב ח ה ז

ב ד ח ה ז ג ט א ו

ו ז ה ח א ט ג ב ד

ג ט א ב ד ו ז ח ה

ח ב ד ג ה ז ו ט א

סודָאקו נומ' 76] אויֿפן [ענטֿפער

ב !

— דרוקן  ב'1 הייסט עס נומער — יָאר פֿונעם נומער צווייטער אונדזער איז דָאס ווי ַאזוי

בַארימטן  אינעם דערשינען איז דָאס שּפיל ב. אות3 מיטן רעטעניש2 ַא ָאּפ מיר

18, יַאנוַאר  קינדער–זשורנַאל גרינינקע ביימעלעך (נר‘ צווישנמלחמהדיקן4 ייִדישן

ַארָאּפ).  קָאּפ (מיטן דערנעבן ענטפֿערס .(1928

_ ב _ ֿפרוכט : ַא ֿפון 1. דער נָאמען

_ ּפנים5 : ב _ ֿפון טייל 2. ַא

_ ַא חיה6 : ב _ ֿפון 3. דער נָאמען

_ _ _ : ב ָארט 4. ַא הויך

_ _ _ : ב זיצּפלַאץ 5. ַא

_ _ _ ב : סך צו ַאנטָאנים 6. ַאן

_ _ _ ווָאלוול7 : ב _ ֿפון סינָאנים 7. ַא

_ _ _ אויסקומען8 : ב _ ניט דעם ָאן מענטש קען קיין ווָאס זַאך, 8. ַא

_ _ _ _ _ : ב 9. ַא געטרַאנק

_ _ _ _ _ : ב ווַאסער עס געֿפינט זיך ווּו ֿפַארטיֿפונג, 10. ַא

_ _ _ _ _ קוזניע10 : ב _ ַא אין מכשיר9 11. ַא

_ _ _ _ _ ב _ : הויז ַא אייגנטימער11 ֿפון 12. ַאן

_ _ _ _ _ _ _ ב טַײערער שטיין : 13. ַא

_ _ _ _ _ _ _ _ ב לעבנס–בַאשרַײבונג : 14. ַא

! געזונט פָֿארט און — ווערטער די געפֿינט

זיי סוף–אותיות2. ָאן און נקודות1 ָאנגעשריבן ָאן זענען דיַאגרַאם ווערטער אינעם די

: זיך קרייצן קענען ווערטער די דיַאגָאנַאל. און ווערטיקַאל שטייען הָאריזָאנטַאל,

סּפָארט, נַארטעס8, ּפַאס7, זון, ווַאקַאציעס, ים6, טשעמָאדַאן5, טוריזם, רוקזַאק4, מַאּפע3,

שניי. ֿפָארן, ֿפלי10, רָאווער9, בַאן, ווַאליזקע, רַײזע, בערג, בַאזוך, נַאטור,

1. beys la lettre [B] et le chiffre "2"/the letter [B] and the number "2" 2. devinette/riddle 
3. os lettre (alphabet)/letter (alphabet) 4. tsvishnmilkho'medikn de l'entre-deux-guer-
res/interwar 5. ponem visage/face 6. khaye animal 7. bon marché/cheap 8. s'en passer/do 
without 9. makhshir outil/tool 10. forge 11. propriétaire/owner.

1. nekudes points voyelles/vowel points 
2. sof-oysyes lettres finales/final letters
3. carte/map 4. sac à dos/rucksack 5. va-
lise/suitcase 6. yam mer/sea 7. passeport/
passport 8. skis 9. vélo/bike 10. vol/flight.

שּפילן... זיך לאָמיר

ט ר נ ע א כ ו ז א ב

ש ו ע א ר ע ר ע א וו

ע ק ע ע ר ז א נ פֿ א

מ ז י ר ו ט וו ע א   ל

א א ע נ ע י ע ע ר י

ד ק ע ּפ א מ ר ס נ ז

א ג ר ע ב ע י ל פֿ ק

נ יי נ ש ט ר א ּפ ס ע

ס ע י צ א ק א וו ע מ

ר ו ט א נ ס ע ז יי ר

1.בַאר 2. בַאק 3. בער 4. בַארג5.בַאנק

6.ביסל7.ביליק8.ברויט9.ברָאנֿפן

10.ברונעם11. בלָאזזַאק12.בַאלעבָאס 

(בעל–הבית)13.בריליַאנט14.ביָאגרַאֿפיע.

מיט ב'] ענטֿפערס אויֿפן שּפיל [די


