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

? ּפָאעזיע פַֿאר סעזָאן דער איז ווען
אונטערנעמונג3 ווי דער  מין2 ווייסט איר ֿפַאר ווָאס ס'איז דָא ַאזַא צי

אין טיף ּפָאעזיע די ליגט דָא ווַײל ? ֿפרַאנקרַײך אין ּפָאעזיע–ֿפרילינג

קומט  ווָאס ַאקטיוויטעט יערלעכער ַאזַא דורך ַאז הָאֿפט מען דר'ערד4 און

און ווַאקסן די ּפָאעזיע וועט גַאנצן לַאנד, אינעם יָאר דרַײצן שוין ֿפָאר

ּפָאר בלומען ַא ַאנטדעקן איר ווילט זיכער עולם6. ברייטן בַײם בליִען5

ַא נָאר „ערד“. ליידער ווָאלט דער ָאט זיך צעבליט אויף הָאבן ווָאס

ֿפון די סטַאטיסטיקעס.  אַײזיקע7 שיינקייט די איבערגעבן געקענט ּפָאעט

ווָאס  ביכער די צווישן ביכער–צענטער8 זענען, מלוכישן דעם לויט

געווידמעט10  געווען ּפרָאצענט9 0,3 נָאר ַארום געקויֿפט, מענטשן הָאבן

און ביכער ֿפון עלטערע איבערדרוקן נַײע ּפָאעזיע, ַארַײנגערעכט11 דער

קעשענע–אויסגַאבעס12.

סען–סולּפיס, ּפלאַץ אויֿפן מַײ, אין יָאר קומט ֿפָאר יעדעס ּפַאריז אין

„אינטעלעקטועלן“ גערופֿענעם ַאזוי דעם ֿפון מיטן סַאמע אין הייסט דָאס

דער  הָאט מָאל ַא נָאך סען–זשערמען, ַא „ּפָאעזיע–מַארק“. קווַארטַאל13

אונטערנעמונג  דער ֿפון ָארגַאניזַאטָארן די בַאמערקט14 ַאז ביכער–צענטער

1. Printemps des poètes/Poets' Springtime 2. sorte/kind 3. mani-
festation/event 4. va très mal/is in bad shape 5. s'épanouir/flourish
6. ... oylem grand public/general public 7. glacial/icy 8. Centre 
national du livre/French National Book Center 9. pour cent/per-
cent 10. consacré/devoted 11. y compris/including 12. éditions 
de poche/pocket editions 13. quartier/quarter 14. signalé/noted 
15. maisons d'édition/publishing houses 16. enquêté/took a poll 
17. poignée/handful 18. kede'y afin de/in order to 19. quand
même/they do study 20. mistome probablement/probably 
21. consolation 22. cette année/this year 23. agev par ailleurs/
by the way 24. célébré/celebrated 25. oyfn façon/way 26. arn 
27. rokhl 28. miryam 29. Heather Valencia 30. Écosse/Scotland

נישט  ֿפַארדינען ֿפַארלַאגן15 ווָאס קליינע די ַארַײננעמען ניט ווילן

זעלבסט– דָאך איז ּפָאעזיע–אויסגַאבעס. דָאס זייערע מיט געלט גענוג

! מַארק ַא — דָאך ס'איז ֿפַארשטענדלעך,

צַײטשריֿפט ֿפרַאנצייזישע די געֿפָארשט16 הָאט — ? ּפָאעזיע לייענט ווער

ּפָאעטן.  — זיי צווישן און מענטשן Nouvel Observateur. ַא הַײפֿל17
בַאקענען מיט זיך מען געקענט ווָאלט וועלכן ּפּאָּפולערן מעדיום דורך

ַאנדרע ּפָאעטעסע בַארימטע איז געשטָארבן די פֿעברוַאר אין ? ּפָאעזיע

ָאנגעמָאלדן הָאט טעלעוויזיע די שרַײבן „בַארימטע“ ווַײל שעדיד. מיר

ַאז ָאנגעמָאלדן נישט געהַאט אונדז הָאט מע שָאד ווָאס ַא טויט. איר וועגן

געשטָארבן. איידער זי איז לעבט זי

לָאמיר אונטערשטרַײכן ָאּפטימיסטיש, מער ביסל ַא זַײן צו ּכדי18 נָאר

ּפָאעזיע. מער ֿפָארט19 מען שולן לערנט די אין : נַײעס די ָאט

די  מסּתמא20 זענען ? גַאס ייִדישער דער אויף זיך הערט ווָאס און

ֿפרַאנצייזישע. די ווי בַאקַאנט ווייניקער נישט ּפָאעטן ייִדישע הַײנטיקע

טרייסט21...? ַא דָאס איז צי נָאר

ייִדישער גַאס אויף דער

ביבליָאטעק  מעדעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער — דער הָאט הַײיָאר22

מָאל ַא אויך ּפובליקירט און ֿפַארלַאג, ַא אויך ַאגֿב23, איז, (ווָאס

אוֿפן25. בַאזונדערן ַא אויף דעם ּפָאעטן–ֿפרילינג געּפרַאוועט24 ּפָאעזיע)

בעלגיע און איטַאליע דַײטשלַאנד, ּפוילן, ֿפרַאנקרַײך, ֿפון סטודענטן 28

ֿפון סעמינַאר דרַײ–טָאגיקן ַא אויף ַאהער צונויֿפגעֿפָארן זיך זענען

און 19טן דעם 18טן ַאווַאנסירטע. און מיטעלע ֿפַאר צוויי ניווָאען —

ּפָאעטן ייִדישע ֿפַארשיידענע וועגן לעקציעס געהַאלטן מען הָאט מַארץ

קַאדיע לוצקי, ַא. מַאנגער, איציק צייטלין, ַאהרן26 — ּפָאעטעסעס און

וועגן  אויך ווי מרים28 אולינָאווער, און קָארן רחל27 מָאלָאדָאווסקי,

הָאבן ייִדיש. עס אויף ֿפרַאנצייזיש ֿפון ּפָאעטישע איבערזעצונגען

די לערער ֿפונעם  שָאטלַאנד30 און ֿפון ווַאלענסיַא29 העדער געלערנט

ייִדיש–צענטער. ּפַאריזער

ּפָאעטן–פֿרילינג1 
    אין ּפַאריז
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דער  איז דָאס ַאחשוורושן3 — פֿון טעג אין די געווען איז עס „און

און הונדערט איבער ּכוש4, ביז הודו פֿון געקיניגט הָאט ווָאס ַאחשוורוש

מלך6 ַאחשוורוש  דער יענע טעג, ַאז אין — מדינות5 צווַאנציק און זיבן

הויּפטשטָאט  דער אין ווָאס מלוכה7 זַײן פֿון טרָאן דעם אויף געזעסן איז

פַֿאר מָאלצַײט ער געמַאכט ַא מלוכה, הָאט פֿון זַײן דריטן יָאר שושן8, אין

דער 3-1:1, אין [מגילת–אסּתר11, קנעכט10...“ זַײנע און הַארן9 זַײנע ַאלע

יהואש12] פֿון איבערזעצונג

מען  ווָאס ּפורים, ֿפון מעׂשה13 די ָאן מגילת–אסּתר, זיך הייבט ַאזוי

די דערמָאנען לָאמיר ָאדר15. 14טן דעם יָאר ַאלע שול14 אין לייענט

הָאט געמַאכט קעניג דער : געשיכטע דער ֿפון ּפַאסירונגען וויכטיקע

די ווַײב, זַײן נָאך געשיקט און שיּכור17 געווָארן סעודה16, גרויסע ַא

די געסט. ַאלע ֿפַאר שיינקייט איר ווַײזן קומען זָאל זי מלּכה וושּתי18,

דעם  ֿפַאר און מַאן איר ֿפָאלגן צו די חוצּפה19 נישט געהַאט מלּכה הָאט

מלּכה. ַא נַײע געֿפינען געדַארֿפט מען ָאּפגעשטויסן20. הָאט זי ער הָאט

און מע הָאט קיניגרַײך ֿפון שיינע מיידלעך אויֿפגעזוכט ַאלע הָאט מע

איינע שושן. הויּפטשטָאט דער אין ּפַאלַאץ אינעם אַײנגעזַאמלט זיי

נָאמען  יתומה21 מיטן ַא טָאכטער, ייִדישע ַא געווען איז מיידלעך די ֿפון

ַאוודאי24 איז  מרדכי23. קרוֿב22, ַא אירס הָאט געלעבט מיט ווָאס אסּתר,

ַאלע זי אויסגעקליבן צווישן מלך הָאט און דער די שענסטע, געווען זי

אויסגעזָאגט הָאט ָאבער ניט זי מלּכה. זַײן גענומען ֿפַאר זי ַאנדערע און

ייִדישע. ַא איז זי ַאז

1. yontev fête/holiday 2. purim Pourim/Purim 3. akhashve'yre-
shn d'Assuérus/of Ahasuerus 4. hoyde ... kush de l'Inde jusqu'à 
l'Éthiopie/from India to Ethiopia 5. medines pays/countries 
6. meylekh roi/king 7. melukhe royaume/kingdom 8. shushn 
Suse/Susa 9. seigneurs/lords 10. serviteurs/servants 11. megiles-
ester Livre d'Esther/Book of Esther 12. yehoyesh pseudonyme 
de Yehoyesh-Shloyme Blumgarten (1872-1927), traducteur de 
la Bible en yiddish/pseudonym of Yehoyesh-Shloyme Blumgar-
ten (1872-1927), translator of the Bible into Yiddish 13. mayse 
histoire/story 14. synagogue 15. oder (mois d'/month of) Adar 
16. sude festin/feast 17. shiker ivre/drunk 18. malke vashti la 
reine Vashti/Queen Vashti 19. khutspe insolence 20. répudié/re-
pudiated 21. yesoyme orpheline/orphan (fem.) 22. korev parent/
relative 23. mortkhe Mardochée/Mordecai 24. avade bien enten-
du/of course 25. homen Haman 26. s'incliner/to bow 27. ... kaas 
en colère/angry 28. dispersé et disséminé/scattered and dispersed 

ּפורים2 יום–טוב1ֿ פֿריילעכער דער
געווען הויף קעניגס ֿפון מיניסטער העכסטער דער איז צַײטן יענע אין

נָאר  אים, בוקן26 ֿפַאר זיך זָאלן ַאלע ַאז ֿפַארלַאנגט הָאט המן המן25.

ּכעס27 און  אין געווָארן המן איז בוקן. געווָאלט ניט זיך הָאט מרדכי

צו בַאשלָאסן הָאט ער ייִד, איז ַא ַאז מרדכי דערווּוסט הָאט זיך ער ווען

ייִדן. ַאלע טייטן

פַֿארַאן איין פָֿאלק, : ַאחשוורוש מלך צום המן הָאט געזָאגט „און

דַײן פֿון מדינות פֿעלקער אין ַאלע די צווישן צעשּפרייט28 און צעזייט

בַײ איטלעכן פָֿאלק,  ווי ַאנדערש זַײנען געזעצן זייערע און קיניגרַײך,

אויסדרוקן2 און שּפריכווערטער1
נס3. ַא זיך טרעֿפט ַאלע ּפורים ● ניט

ּפורים. איין און המנס4 ֿפיל ● ַאזוי

זיי (ווַײל עשירים6. לַײט ָארעמע ּפורים ווערן די ● חנוּכה5 און

ּפורים–געלט). און חנוּכה–געלט בַאקומען

קרענק.  קיין ניט און קדחת8 איז יום–טוֿב7ֿ ניט קיין איז ● ּפורים

ַארבעטן). מעג מע ווַײל יום–טוֿב אמתער9 ַאן ווי ניט איז (ּפורים

מען ַאלע יסורים10. ֿפַארגעסט ּפורים קומט עס ● ַאז

קיין  ניט קרעּפלעך13 איז ָאן ּפסח12, ניט קיין איז קניידלעך11 ● ָאן

ּפורים.

! ניכטער15 ּפורים און שיּכור14 יָאר גַאנץ ● ַא

מיינט  ּפורים. (דָאס ביז אסּתר–ּתענית16 ֿפון דויערן וועט ● עס

קורץ). זייער

מע קוילעט19 אים  צי חילוק18 ַא ֿפַאר אינדיק17 דעם איז ● ווָאס

? סדר21 צום ָאדער אויף ּפסח סעודה20 דער צו אויף ּפורים

1. proverbes/proverbs 2. expressions 3. nes miracle 4. homens 
Hamans 5. kha'nike Hanoucca/Hanukka 6. ashirim riches, 
ici il faut prononcer "pirim" pour la rime/rich here Purim 
should be pronounced "Pirim", for the rhyme 7. yontef fête/
holiday 8. kadokhes fièvre/fever 9. e'meser vrai/real 10. ye-
surim souffrances/suffering 11. boulettes de pâte/matzo balls 
12. peysekh Pâque juive/Passover 13. ravioli 14. shiker ivre/
drunk 15. sobre/sober 16. ester-tones jeûne d'Esther, la veille 
de Pourim/fast of Esther, the day before Purim 17. dinde/tur-
key 18. khilek différence 19. égorge/kill 20. sude festin/feast 
21. seyder Seder.

זַאמלונגען ֿפון די ֿפון בילד ּפורים–שּפיל. ַא ֿפון  סצענע

d.r. עקסּפעדיציע. עטנָאגרַאֿפישער ַאנ—סקיס ש.
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? ּפורים מען טוט ווָאס
מיט  טעלער ַא משּפחה2 שיקט יעדע : שיקט שלח–מנות1 מע ●

צו טרינקען און עסן צום זַאכן גוטע ַאנדערע און ֿפרוכטן קוכנס,

ֿפַאמיליע. און ֿפרַײנד

ָארעמע–לַײט. די נדֿבות3 גיט מע ●

ּפורים–געלט. קינדער די גיט מע ●

המן–טַאשן4. עסט מען ●

מאכלים6  טרַאדיציָאנעלע די ֿפון איינער ; סעודה5 ַא מַאכט מע ●

קרעּפלעך7. איז

מַאן  ַא ; קָאסטיומען און מַאסקעס מע ֿפַארשטעלט זיך8 מיט ●

מַאכן  מעג מע ֿפַארקערט. און ֿפרויען–קליידער ַאֿפילו9 טרָאגן מעג

רוֿפט  מע ווָאס ּפיעסעס ֿפירט אויף מע ֿפון ַאלצדינג און חוזק10

ּפורים–שּפילן.

הייסט  מע ָאנצושיּכורן11 ; זיך ַאֿפילו און טרינקען צו גוט ס'איז ●

בענטשן צווישן אונטערשייד דעם ניט ווייס מען ביז טרינקען אונדז

המנען13. שילטן און מרדכין12

הערט  מע ווָאס מָאל יעדעס שול15 און אין מגילה14 די לייענט מע ●

טוּפעט17 מיט  מע און גרַאגער16 מיטן מען דרייט המן ֿפון נָאמען דעם

ֿפיס. די

1. shalakhmones cadeaux échangés à Pourim/gifts exchanged 
for Purim 2. mishpokhe famille/family 3. nedoves aumônes/
alms 4. ho'mentashn gâteaux fourrés au pavot en forme de 
triangle/triangular cakes with poppy seed filling 5. sude fes-
tin/feast 6. maykholim mets/dishes 7. ravioli 8. se déguise/gets 
dressed up 9. afile même/even 10. ... khoyzek se moquer/
make fun 11. ... o'ntsushikern se saoûler/get drunk 12. ... 
mortkhen bénir Mardochée/blessing Mordecai 13. ... ho'me-
nen maudire Haman/cursing Haman 14. megile rouleau d'Es-
ther/Scroll of Esther 15. synagogue 16. crécelle/noisemaker 
17. tape des pieds/stamp their feet.

מגילת–אסּתר1 ? וועגן מען ווייס ווָאס
דער  שטַאמט מסּתמא3 ֿפון און ֿפָאר אין ּפערסיע קומט די מעׂשה2 ●

מיטָאלָאגיע. ּפערסישער

אסּתר  נעמען די ַאז בַאמערקט ֿפָארשערס4 הָאבן ֿפרי זייער ●

ּפערסישע)  (און בֿבלישע6 די צו ענלעך גַאנץ קלינגען מרדכי5 און

מַארדוק. און אישטַאר געטער

ווָארט  ַאלטּפערסישן דעם ֿפון קומט יום–טוֿב7 ֿפונעם נָאמען דער ●

די בַאשטימען צו געווָארֿפן גורל הָאט מען גורל8. מיינט ווָאס „ּפור“

ייִדן. די ֿפַארטיליקן9 צו ווען דַאטע

ָאנגערוֿפן  ווערט מלך10 ווָאס דער ַאז מיינען היסטָאריקער ●

קעניג  ּפערסישער גרויסער דער אֿפשר12 איז ַאחשוורוש11

ערשטער. דער קסערקסעס

ּתנך14  אין ַארַײן איז ווָאס סֿפר13 לעצטער דער איז מגילת–אסּתר ●

גָאטס נָאמען. קיין מָאל ניט דערמָאנט ווּו מע איינציקער דער און

1. megiles-ester Rouleau d'Esther/scroll of Esther 
2. mayse histoire/story 3. mistome probablement/probably 
4. chercheurs/researchers 5. mortkhe Mardochée/Mordecai 
6. bo'vlishe babyloniens/Babylonian 7. yontef fête/holiday 
8. goyrl sort/lots 9. exterminer/exterminate 10. meylekh 
roi/king 11. akhashveyresh Assuérus/Ahasuerus 12. efsher 
peut-être/perhaps 13. seyfer livre/book 14. tana'kh Bible 
juive/Jewish Bible.

29. ne vaut pas la peine/it's not worthwhile 30. si cela plaît/if it 
pleases 31. exterminer/exterminate 32. efsher peut-être/perhaps 
33. ... kheyn trouvé grâce/found grace 34. jeûné/fasted 35. grâ-
ce/grace 36. bakoshe requête/request 37. anéantir/annihilate 
38. ha'rgenen assassiner/kill 39. protim détails, sing. ּפרט prat 
40. agodes légendes/legends 41. medroshim Midrashim, recueils 
de légendes juives/collections of Jewish legends 42. représenta-
tions traditionnelles de Pourim/Purim-plays 43. curieux/interes-
ting 44. bossu/hunchback 45. héros/heroes 46. s'approprie/makes 
his own 47. e'mesn véritable/real 48. mishpokhe famille/family 
49. fastrigose 50. faufiler/baste 51. kho'lemen rêvent/dream 
52. Vienne/Vienna 53. kha'sene ... se marier/marry 54. tana'kh 
Bible juive/Jewish Bible.

צו  זיך ניט29 זיי מלך לוינט דעם און ניט, זיי טוען מלך געזעצן פֿון און די

זיי ווערן געשריבן זָאל דעם מלך איז וווילגעפֿעלן30, אויב בלַײבן. לָאזן

[9-8: 3 [מגילת–אסּתר, אומצוברענגען31...“

הָאט מרדכי צווישנצַײט אין נָאר געשען, ַאזוי אֿפשר32 ווָאלט דָאס

הָאט אים  ער ווָאס דערֿפַאר, אויגן מלכס חן33 אין דעם געֿפונען

ער ַאז דערווּוסט הָאט זיך אויך לעבן. דער מלך דָאס גערַאטעוועט

געהייסן הָאט מרדכי ייִדישקע. ַא — אסּתר געליבטע זַײן און ייִד ַא איז

ֿפריִער אסּתר הָאט ייִדן. די טייטן ניט זָאל ער קעניג דעם בעטן אסּתרן

: מלך צום זי געגַאנגען איז דערנָאך און געֿפַאסט34

: אויב איך הָאב געזָאגט ַאזוי צום מלך הָאט זי ַארַײן איז זי ווען „און

לעבן מַײן מיר זָאל [...] מלך, אויגן, דַײנע אין לַײטזעליקייט35 געפֿונען

בקשה36. אויף מַײן און מַײן פָֿאלק מַײן געבעט אויף ווערן געשָאנקען

צום פָֿאלק, מַײן און איך געווָארן, פַֿארקויפֿט זַײנען מיר ווָארעם

[4-3:7 [אסּתר, אומצוברענגען...“ און הרגענען38 צום פַֿארטיליקן37,

די ייִדן. טייטן געלָאזט נישט און בקשה אסּתרס געהערט הָאט מלך דער

אויך ווי זין צען זַײנע און המנען געהרגעט מען הָאט דעם ַאנשטָאט

ייִדן. די קעגן הַאנט ַא אויֿפהייבן געווָאלט הָאבן ווָאס ַאנדערע ַאלע

ַארַײן איז בַאלד מען הָאט איבערדערציילט ַאלע יָאר, די מעׂשה, ווָאס

און געענדערט ביסלעכווַײז זיך הָאט און ֿפָאלקס–טרַאדיציע דער אין

און מדרשים41, און ַאגדות40 סך ַא אין ּפרטים39. מער ווָאס בַאקומען

טשיקַאווע43  ֿפיל צוגעגעבן מען הָאט ּפורים–שּפילן42, די דורך שּפעטער

ביבלישער דער אין נישט זַײנען ַאנעקדָאטן ווָאס דעטַאלן און

מען הָאט ַאז וושּתין זיך מען דערוויסט בַײשּפיל, צום ָאט מעׂשה.

ַאז און הויקער44, מרדכי איז ַא ַאז געהָאנגען, ַאוועקגעשיקט נָאר ניט

קָאליר... ַא גרינלעכן הָאט הויט אסּתרס

„מגילה–לידער“ ציקל זַײן שרַײבט מַאנגער איציק ווען ַאז ַארום ַאזוי

ַאנַאכרָאניזמען  ַארַײן מישט העלדן45, די בַײט ווען ער ,(5-4 (זעט זז'

דער גַאנצן לויט אין עס איז וויל, ער ווי מעׂשה די און דרייט

ּפורים– די זיך46 ֿפַאראייגנט און נעמט ער ווי ַאזוי טָא טרַאדיציע.

ַאן אמתן47 מַאנגערישן  צו ער גיט העלדן געוויינטלעכע צו די מעׂשה ?

ַאז וויסן דַארף (מע ! שנַײדעריונג ַא ֿפון... געשטַאלט אין העלד

הייסט הייסן שנַײדער–משּפחה48). ַא ֿפון געשטַאמט הָאָט ַאליין מַאנגער

ווָאס נָאר דער מגילה, ֿפון נָאמען ווי ַא קלינגט ווָאס ֿפַאסטריגתא49, ער

ֿפַארליבט איז ֿפַאסטריגתא ֿפַאסטריגעווען50. ווָארט ייִדישן ֿפונעם קומט

נָאר ווין52. קיין ַאנטלויֿפן חלומען51 אים, און זיי אין אסּתרן און זי אין

ווערט  ַאזוי מלך. הָאבן53 מיטן צו חתונה זי צווינגט מרדכי ֿפעטער דער

שטעטל מער מיט שמעקט ווָאס ליבע–מעׂשה, טרויעריקע ַא דעם ֿפון

ווי מיט ּתנך54.
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מלך3 צום זיך גרייט אסּתר2

שלַאנק4 שּפיגל ֿפַארן אסּתר שטייט

סַאמעטקלייד5, בלָאען ַא אין

הַאלדז איר אויף ּפערל בלישטשען6 די

: שטילערהייט מורמלט זי און

זיי ּפורים–שּפילער, לצים7, די „די

— גרין בין עך8 זָאגן, ַאז

ַאליין עך נָאר טַאקע ! ָאסור9

בין“. איך שיין ווי ווייס,

נוסנבוים10 ַאלטער דער ס'טונקלט,

ַארַײן : ֿפענצטער אין מיד רוישט11

אסּתרשי13, ֿפעטער12, דער איז „ווּו

“? זַײן קען ער ווּו הַא,

— זיך ֿפַאררויטלט — אסּתר “? „דער ֿפעטער

הויף14, דרייט זיך אין מלכס „ער
איבערַאל16 ֿפון שדכנים15 ֿפירן דָארט

צונויף. בתולות17 שענסטע די

דו ַאלטער נוסנבוים, עך, און

ַאהין. אויכעט גיין וועל

נוסנבוים, ַאלטער דו צ'ווָאר18,

“? גרין טַאקע בין עך ַאז

מגילה–לידער1
מַאנגער איציק פֿון

גייט ֿפעטער מרדכי19 טריט. דער

הַאנט, דער אין שירעם20 מיטן

זיך הויקער21 שָאטנט שּפיציקער זַײן

ווַאנט. צו ֿפון ווַאנט שּפרינגט און

: זָאגט ער דָאס בערדל און קרַאצט ער

גרייט ? שוין אסּתרל22, ביסט „נו,

קינד, קיינע–הָארע23, דיר ס'ּפַאסט

סַאמעטקלייד. בלָאע דָאס

דיר24, נָאך ּפגרן וועט מלך דער

טריט25, דַײנע נָאך אויסגיין

אסּתרשי, לעבן, מיך זעסט דו ווי

ייִד. ַא בין עך ווי און

...“! ֿפוס מיטן רעכטן אסּתרל, נו,

ַארויס26, שטיל זיך שַארן זיי
הָארב27 מיטן ֿפעטער קליינער דער

גרויס. און שלַאנק אסּתר, און

1. megile-... Poèmes de la Megilla/Poems 
from the Megilla 2. ester Esther 3. mey-
lekh roi/king 4. svelte/slim 5. robe de 
velours/velvet dress 6. brillent/glitter 
7. leytsim bouffons/pranksters 8. dial. 
 !oser à Dieu ne plaise !/God forbid .9 איך
10. noyer/walnut tree 11. murmure/rustles 
12. oncle/uncle 13. e'stershi (dim. de/of 
/Esther) 14. meylekhs ... cour du roi אסּתר
king’s court 15. shadkhonim marieurs/
matchmakers 16. germ. partout/everywhe-
re 17. psules vierges/virgins 18. est-ce 
vrai ?/is it true? 19. mortkhe 20. parapluie 
(attribut traditionnel du marieur)/umbrella 
(traditional attribute of a matchmaker) 
21. bosse/hunchback 22. e'sterl autre 
diminutif de/other diminutive of Esther 
23. que le mauvais œil soit écarté !/no evil 
eye! 24. pe'ygern ... mourra pour toi/will 
die for you  25. expirera d’amour/expire 
(for your love) 26. se glissent dehors/slip 
out 27. bosse/hunchback  

הָאט ער .(1969-1901) מַאנגער איציק פֿון לידער 28 ַא ציקל „מגילה–לידער“1 איז

הָאט מען זיי איבערגעדרוקט  שּפעטער און ,1936 אין אין ווַארשע ַארויסגעגעבן זיי

מָאטיוון  ַארום נעמט יׂשראל2. דָאס ווערק אין און פֿרַאנקרַײך אין מָאל ּפָאר ַא

העלדן און  ּפורים–שּפילן4, און אויך די פֿון טרַאדיציע דער פֿון מגילת–אסּתר3, פֿון

סצענעס בַײשּפיל צום ווי — גַאנצן אויסגעטרַאכט5 אין הָאט ווָאס מַאנגער ּפַאסירונגען

און שנַײדעריונג דעם און פָֿאנפֿתא7 שנַײדער–ווַארשטַאט6, מיטן מַײסטער ַא אין

נָאר  אים, אין אסּתרן און זי אין פַֿארליבט איז ער ווָאס פַֿאסטריגתא8, רעווָאלוציָאנער

הומָאר, מיט פֿול זענען לידער די הָאבן10. חתונה ניט זיי לָאזט מרדכי9 פֿעטער דער

מוזיקַאלישע ַא געמַאכט זיי מען פֿון הָאט אין 1965 ַאנַאכרָאניזמען. און סַאטירע

לעצטע די אין דערפָֿאלג11. גווַאלדיקן ַא ווָאס הָאט געהַאט יׂשראל, אין פָֿארשטעלונג

אויף דַײטש, ענגליש און ציקל נַײע איבערזעצונגען פֿון דעם דערשינען12 זענען יָארן

העברעיִש.

1. megile-... Poèmes de la Megilla/Poems from the Megilla 2. yisroel Israël 3. megi-
les-ester Le Rouleau d'Esther/The Scroll of Esther 4. représentations traditionnelles de 
Pourim/traditional Purim plays 5. inventé/invented 6. atelier de tailleur/tailor's workshop 
7. fonfose 8. fastrigose 9. ... mortkhe l'oncle Mardochée/uncle Mordecai 10. kha'se-
ne ... se marier/marry 11. succès immense/great success 12. paru/published.  
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פַֿאסטריגתא28 פֿון עלעגיע די

שנַײדעריונג29 דער ֿפַאסטריגתא

: ֿפענצטער די אונטער זיך דרייט

געזָאגט, הָאסט דו אסּתרל, „געדענקסטו,

? שענסטער דער דיר בַײ בין איך ַאז

געזָאגט, הָאסט דו אסּתרל, געדענקסטו,

בעסטער, דער דיר בַײ בין איך ַאז

? ָאּפגענַארט31 מיך הָאסטו זשע30 ווָאס ֿפַאר

אסּתר ! לשון32, גיב זָאג,

נַאכט, יענע געדענקסטו געדענקסטו,

טויער, אין געשטַאנען זענען מיר

דיר הָאב איך און גערעגנט ס'הָאט

: אויער אין סוד33 ַא געזָאגט

ווין34 קיין ַאנטלויֿפן ביידע לָאמיר

— שטעלן35 לָאמיר ַא חוּפה און

קלייד  סיצן36 ַא געטרָאגן דעמָאלט הָאסט

קרעלן37. רויטע שנירל ַא און

: געזָאגט און ֿפַאררויטלט זיך הָאסטו

— דער ֿפעטער — און ער נו

ּכעס38... אין זַײן דָאך וועט ֿפעטער דער

וועט ער. מילא39... מילא... איז

הענט זיך די געגעבן מיר הָאבן און

ווָאס גיכער, ָאּפגעשמועסט40 און
שֿבועות43 נָאך שבת42 אויף מירצעשעם41

זיכער. חתונה44 די זַײן וועט

איבערגערעדט45 ֿפעטער דער דיך הָאט איצט

ּפַאלַאץ דָארטן אין ליגסט דו און

יָאר יונגע מַײנע ֿפַארשּפילט46 הָאב איך און

קָארטן. אין קַארטיָאזשניק47 ַא ווי

קרוין48, אסּתרל געלָאֿפן, איצט כ'ווָאלט

טרענקען49, זיך טַײך צום ַארָאּפ

טויטערהייט ַאז הָאב איך מורא50

בענקען51. נישט דיר נָאך איך זָאל

28. fastrigose 29. ouvrier tailleur/journeyman tailor 30. pour-
quoi donc/why then 31. trompé/deceive 32. ... loshn parle/speak 
33. sod secret 34. Vienne/Vienna 35. khupe ... dresser le dais 
nuptial, se marier/raise the marriage canopy, get married 36. ca-
licot/calico 37. collier de perles rouges/string of red beads 38. ... 
kaas en colère/angry 39. meyle tant pis/too bad 40. mis d’ac-
cord/agreed 41. si Dieu le veut/God willing 42. shabes Shab-
bat 43. shvues Shavouot/Shevuot 44. kha'sene noces/wedding 
45. convaincu/convinced 46. perdu/lost 47. joueur de cartes/card 
player 48. chérie/dearest 49. me noyer/drown myself 50. ... moyre 
j’ai peur/I’m afraid 51. tu me manquerais encore/I would still long 
for you 52. errer/wander. 

קרוין, זיך געלָאזן, אסּתרל כ'ווָאלט

וועגן,  ַאלע ווָאגלען52 אויף

ַאז איבערַאל איך מורא הָאב

ַאנטקעגן. קומען מיר וועסטו

: דָאס זעלביקע זָאגן וועסט מיר און

און מַײן בעסטער“ — „מַײן שענסטער

? ָאּפגענַארט מיך הָאסטו זשע ווָאס ֿפַאר

.“! אסּתר לשון, גיב זָאג,

דער ֿפון רעגיסטרירונג דער מיט ּפליטע : רעכטס אויבן

.(1965 (יׂשראל, „מגילה–לידער“ די ֿפון ֿפָארשטעלונג

ַארטור ֿפון „מגילה–לידער“ מַאנגערס צו בילד : רעכטס אונטן

קָאלניק.

זַײן אונטערשריֿפט.  מַאנגער מיט איציק ֿפון בילד לינקס :



מגילה1 6 די
[פֿרַאגמענטן]

 2 ליכט ברענענדיקע בוך פֿונעם

שַאגַאל בעלַא פֿון

דָאס אוצר7. ווי ַאן זי, טרָאגט און מגילה די כַאּפ ַא גיט לייב ר' [...]

אותיות10, גילדענע אויסגענייטע מגילה–מענטעלע9, זַײנע זַײדענע8 ווַײס

אויף דעם ייִדנס זונענשַײן ַא ָאּפ ווַארֿפן קרוינען–קעּפלעך11 זַײנע

ער הָאט זיך ּכוחות13. מיט ָאן זיך קלַײבט ער [...] ּפנים12. שווַארצן

איר  ַארָאּפגענומען געגעבן, קוש ַא זי מגילה, צו דער ַא בוק געטָאן14

מענטעלע.

ניגון16  ַא מיט און ַאנדערער, דער אין זַײט, איין אין [...] ַא שָאקל15

מגילה.  דער ברכות18 ֿפון ערשטע די אויס ער זינגט קול17, אויֿפן הויך

[...] קול. אויֿפן איבער20 זיי חזרן זַאלבעדריט19, ַאלע, מיר

מגילה–שורות21 הָאט  די מיט בַארג גַאנצער דער מיר, זיך דוכט עס

רָאד.  ַא אין ווי זיך ֿפַארדרייען זיי און ָארט ַא רוק געטָאן22 ֿפון זיך

ַא גַאנצע מחנה  ַאחשוורוש24. מלך דער שלָאס23 זַײן ֿפון נידערט ָאט

שורות ַארויף,  די אויף רַײטן אים, נָאך זיך26 שטוּפט זעלנער25

ֿפיס. די אונטער שטיינדלעך ווי אותיות, די צעטרעטן27

אין ער ֿפַארכַאּפט מיט איין ָאטעם גיך. לייענט אַײלט זיך, ייִד דער

אים  יָאגן נָאך זיך ווָאלטן עס קוּפע28 ווערטער, ווי גַאנצע ַא מויל זַײן

 [...] ַא טרָאט. — ווָארט ַא זעלנער. די מיט ַאחשוורוש

זיך30  סטַארע איך צו. זיך מיר הערן ָאטעם29 ֿפַארכַאּפטן ַא מיט

אויף  מרדכי31 ָאן קומט ווען און מלך דער ֿפַארבַײ ֿפָארט ווּו דערקענען,

זיך קען איך ַארַײן. מויל אין ייִדן דעם קוק איך [...] ֿפערד. זַײן ווַײסן

זיך ָאּפ קלַאּפט ווָאס צונג, טרייסלענדיקער33 זַײן נָאך נָאכיָאגן32 נישט

ווּו ָארט דָאס ָאנכַאּפן נישט קען איך ציין. זַײנע ָאן ַא העמערל34 ווי

וויקלט — ָאט און בלַאט זַײט ר ע אויף ד ער איז ָאט ייִד הַאלט. דער

אויף  שוין שּפרינגען אויגן ייִדנס און דעם אַײן35 בלַאט דָאס שוין זיך

שוין קומט ווען ניט דערווַארטן, בלַאט ַארויף. איך קען זיך ַאנדער ַאן

דַארף אים דָאך ! איך ַאליין ֿפַארֿפעלן38 נישט אים חלילה37 ! ָאן המן36

ווייסט גָאט הענט. מַײנע אין שוויצט קַאלעקָאטקע40 די ! ֿפַארשרַײען39

דער צו זיך נענטער שטעל איך טָאן. טרייסל ַא זיך נָאך וועט זי צי

ָאּפ43 דעם  צַאמען זיי הענטעלעך42. זילבערנע אירע ָאן41 כ'טַאּפ מגילה.

זַײלן45. מיט צוויי גרויסע ווי ּפַארמעט44 געלן

1. megile Rouleau d'Esther/Scroll of Esther 2. Lumières allu-
mées, Genève-Paris, 1948, 1973/Burning Lights, New York, 1946   
3. nombreux/numerous 4. bal-koyre lecteur de la Thora/reader 
of the Torah 5. reb Monsieur (titre trad.)/Mister (trad. title) 6. … 
khave la cuisinière, Hava/the cook, Chava 7. oytser trésor/treasu-
re 8. de soie/silk 9. housse brodée du Rouleau/embroidered mantle 
of the Scroll 10. ... oysyes lettres brodées d'or/gold embroidered 
letters (sing. אות os) 11. couronnes (ornements sur certaines let-
tres)/crowns (decoration of some letters) 12. ponem visage/face 
13. ... koykhes rassemble ses forces/gathers his strength  14. s'est 
incliné/bowed 15. il se balance/he sways 16. nign mélodie/melody 
17. … kol à voix haute/in a high voice 18. brokhes bénédic-
tions/blessings 19. toutes les trois/the three of us 20. khazern … 
répétons/repeat 21. megile-shures vers du Rouleau/lines of the 
Scroll 22. a bougé/moved 23. château/castle 24. meylekh akha-
shveyresh roi Assuérus/King Ahasuerus 25. makhne ... légion de 
soldats/host of soldiers 26. se bouscule/push 27. piétinent/step on 
28. tas/pile 29. en retenant notre souffle/bated breath 30. j'essaie/I
try 31. mortkhe Mardochée/Mordecai 32. suivre/follow 33. agi-
té/fluttering 34. petit marteau/little hammer 35. s'enroule/is rolled
up 36. homen Haman 37. kholile à Dieu ne plaise/God forbid 
38. rater/miss 39. huer/shout him down 40. crécelle/noisema-
ker 41. touche/touch 42. manches/handles 43. encadrent/border 
44. parchemin/parchment 45. colonnes/columns 

(1944—1895) שַאגַאל בעלַא נָאמען דעם געהערט הָאבן ַאלע

איר  פֿון געמָאלטע ּפָארטרעטן פֿילצָאליקע3 אירע געזען און

נָאר ניט ַאלע שַאגַאל. קינסטלער מַארק בַאווּוסטן דעם מַאן,

אויטָאביָאגרַאפֿישע עטלעכע ָאנגעשריבן אויך הָאט זי ַאז ווייסן

טויט איר ַארויסגעגעבענע שוין נָאך ייִדיש, אויף דערציילונגען

קינדער–יָארן)  אירע ליכט (וועגן ברענענדיקע : ביכער צוויי אין

בַאגעגעניש (וועגן איר יוגנט)  ערשטע די און 1945 אין

פֿון איר הָאבן מיר ווָאס דערציילונג, דָאזיקע די .1947 אין

ּפורים–צַײט. זיך ָאּפ שּפילט פֿרַאגמענטן, עטלעכע אויסגעקליבן

ַא ַאהיים בעלַאן קומט צו שול, אין זענען מענער די ווען

די  פָֿאר לייענט ווָאס נָאמען ר'5 לייב, מיטן ייִד — ַא בעל–קורא4

חווה6. קעכין פַֿאר דער און פַֿאר איר מַאמען, איר פַֿאר מגילה

[8 זייַט [סוף

שַאגַאל. מַארק געצייכנט ֿפון דָאזיקער דערציילונג דער צו בילד

d.r.  .1945 ניו–יָארק, ליכט“, „ברענענדיקע בוך ֿפונעם
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1. acteur de Pourim/Purim player 2. phénomène curieux/curious phenomenon 3. ...-milkhome guerre mondiale/world war 4. avade 
bien sûr/of course 5. ... tkufe époque du muet/silent era 6. «talkies» (le film parlant) 7. selon/according to 8. réalisé/directed 9. yoysef 
Joseph Green 10. cinéaste/director 11. qui a eu beaucoup de succès/successful 12. Yidl et son violon/Yidl with his Fiddle 13. khazert ... 
répète/repeats 14. héros/hero 15. emploi/job 16. ester 17. s’amourache/is infatuated 18. sorte de/sort of 19. cirque/circus 20. kha'sene 
... marier/marry off 21. tamevatn bokher jeune bêta/foolish young man 22. doyres générations, sing. דור dor 23. bifra't en parti-
culier/particularly 24. ... shidukhim mariages arrangés/arranged marriages 25. tnoim fiançailles/engagement 26. efsher peut-être/pe-
rhaps  27. écho 28. megile-... cycle de poèmes de Manger publié à Varsovie en 1936/cycle of poems published by Manger in Warsaw 
in 1936 29. beys pendant/during 30. khosn fiancé 31. parnose gagne-pain/livelihood 32. mayse nes comme par miracle/as if by a 
miracle 33. sof fin/end 34. malheureusement/unfortunately 35. pourquoi donc/why indeed 36. sude repas/feast 37. "Le Juif errant"/
"Wandering Jew" 38. kloymersht soi disant/supposedly.

די דערשַײנונג2. טשיקַאווע גָאר ַא איז ַאליין קינָא ייִדישער דער

ערשטער ֿפַאר דער ַארויס זענען ֿפילמען קורצע ייִדישע ערשטע

די נישט „ייִדישע“ מיינט ֿפַאל דעם אין ַאוודאי4, וועלט–מלחמה3.

דער נָאר ּתקוֿפה5), שטומער דער אין דָאך זענען (מיר שּפרַאך

געצויגן זיך ּפעריָאד הָאט שטומער דער צוקוקערס. די און מַאטעריַאל

„טָאקיס“6 אין  די ֿפון רעווָאלוציע דער ביז יָארן צווַאנציקער די אין

„רעדנדיקער“ ערשטער סַאמע דער און — ַאמעריקע

ַא „ייִדישער“ איז (1927) „דער דזשַאז–זינגער“ ֿפילם,

דער אין קינָא ייִדישער דער טעמַאטיק. זַײן לויט7

„גָאלדענע זַײן דערגרייכט שּפרַאך הָאט ייִדישער

ָאט צו יָארן. דרַײסיקער שּפעטערע די אין ּתקוֿפה“

ּפורים–שּפילער“ (1937), „דער געהערט צַײט דער

ּפויליש–ייִדישן ַא גרין9, יוסף דורך רעזשיסירט8

ווָאס הָאט געהַאט רעזשיסָאר10, און ַאקטיָאר

דעם נָאך איז ַאמעריקע און אין סך יָארן ַא ֿפַארברַאכט

דעם געמַאכט 1936 אין ער הָאט ווּו קיין ּפוילן, צוריק

מיטן ֿפידל“12. ֿפילם „ייִדל דערֿפָאלגרַײכן11 גָאר

די טיילווַײז חזרט איבער13 ּפורים–שּפילער“ „דער

געשּפילט געצל, העלד14, דער „ייִדל“ : ֿפון טעמעס

ַא איז זיגמונט טורקָאוו, בַארימטן ַאקטיָאר דעם דורך

ווָאס ּפורים–שּפילער געוועזענער ַא און ווַאנדערער

בַײ ַא  ַא שטעלע15 געֿפינט אין שטעטל, ַארַײן קומט

טָאכטער זַײן אין זיך און ֿפַארליבט שוסטער דָארטיקן

ַא  שטַארק ֿפַארקָאכט17 אין ָאבער ווערט זי אסּתר16.

ֿפון  ַארטיסט ַאן — ּפורים–שּפילער מָאדערנעם מין18

ֿפָארט  דער צירק ווען נָאמען דיק. צירק19 מיטן ֿפַארבַײֿפָארנדיקן ַא

דעם נָאך ניט. עס בַאווַײזט זי נָאר אים מיט ַאנטלויֿפן זי וויל ַאוועק,

ּתמעווַאטן בחור21  ַא מיט מַאכן20 חתונה צו זי עלטערן בַאשליסן אירע

צווישן קָאנֿפליקט טעמע ֿפונעם (די ליב ַאוודאי ניט אים הָאט זי ווָאס

ָאֿפטע אין  ַאן שידוכים24 איז זייער גערעדטע ֿפון בֿפרט23 און דורות22

ייִדישן קינָא).

די  ֿפַאר ּפורים–שּפיל ַא צו גרייט געצל ּתנָאים25 ּפורים און מע שרַײבט

ֿפילם. גַאנצן אינעם די לעבעדיקסטע זיכער איז סצענע די ָאט געסט.

געשריבן הָאט ֿפילם דעם ֿפַאר דיַאלָאגן די ַאז דערמָאנען מען קען דָא

ַא  אינעם ֿפילם ּפורים–מָאטיוון די זענען — אֿפשר26 איציק מַאנגער

סצענע דער אין „מגילה–לידער“28. זַײנע ֿפון ָאּפקלַאנג27 געוויסער

געֿפינט  שּפיל דעם בעת29 : „שעקסּפירישער“ מָאמענט ַא קומט ֿפָאר

— ַאז ווייסן ווָאס ַאלע דָאס ָאֿפן געלעגנהייט ַארויסצוזָאגן געצל ַא

אסּתר  און געצל ַאנטלויֿפן נַאכט זעלבע די נַאר. ַא איז חתן30 אסּתרס

נָאר ּפרנסה31, קיין געֿפינען ניט קענען זיי ווּו שטָאט, גרויסער ַא אין

מיט  חתונה ַאוודאי הָאט אסּתר דיקן. מיט זיך זיי טרעֿפן נס32 מעׂשה

געצל  גייט ֿפילם סוף33 ֿפונעם בַײם און צירק–ַארטיסט שיינעם דעם

ווַאנדערן. צו ווַײטער ַאוועק,

געקומען  מָאל ַא נָאך ּפורים–שּפילער“ „דער איז בַאדויערן34 צום

ֿפון  סצענע בַאדויערן ? די זשע35 צום ווָאס ֿפַאר עקרַאן. אויֿפן

אין געווָארן ַארַײנגענומען איז ּפורים–סעודה36 ֿפריילעכער דער

ּפרָאּפַאגַאנדע ַאנטיסעמיטישער ֿפון בַײשּפילן ערגסטע ֿפון די איינעם

זי  ווּו ,(1940) ייִד“37 אייביקער „דער ֿפילם — דעם דַײטשישן

עטנָאגרַאֿפישער  ּכלומרשט38 אויטענטישער ווי ֿפָארגעשטעלט ווערט

מַאטעריַאל.

דער ּפורים–שּפילער1
גריגָארַאוויטשיוטע ַאקווילע פֿון

דער אין זעלטן ניט מָאטיוון טרעפֿט מען ּפורימדיקע די

? קינָא ייִדישן דעם אין זיך טוט ווָאס און ליטערַאטור. ייִדישער
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[6 זייַט ֿפון [סוף

d.r. יודָאווין שלמה ֿפון בילד מרדכי.

אויס שטילט ער מגילה–בלַאט. אויסגעוויקלטן

מיט ווי דעם ניגון רינגלט ַארום קול, זַײן

זיך,  בוקט, בוקט קווייטעלעך68 און צַארטע

אסּתרס  טָאן69 גלעט ַא געווָאלט ווָאלט ער ווי

קלייד. ריינע

שוין איז אסּתר דַאנקען, צו מַאמע, גָאט —

ַאלעמען בַײ מַאמען. דער איך ֿפליסטער70 דָא !

די מַאמע גיט הַארץ71. דָאס ָאּפגעגַאנגען איז

ניגון ייִדנס דעם אונטער און [...] זיֿפץ72. ַא

טרעּפ  די שורות שיטערע73 די ֿפון אסּתר גייט

ציט ֿפינקלט75, שלעּפ74 איר לַאנגער ַארָאּפ.

ס'איז ווּו ָארט, ליידיקן דעם אויף אויס זיך

ּפַאסן76  ווַײסע נָאר אות, איינציק קיין נישטָא

אויף ָאנגעצונדן שוין זיך ווָאלט עס ווי לויכטן

דעם ליכטעלעך צוליב ווַײסע מגילה דער

! יום–טוֿב77

מיט  איינעם אין מיר אויס זינגען ! ָאמן ָאמן78 !

ייִדן. דעם

ייִד ווי  דער איז אויסגערונען79 דער ניגון,

ַא שטיל גיט [...] דער ייִד געווָארן. שטום

ווי זַײטן ביידע מגילה אין אירע די קוש

צונויף80 אירע  ֿפעסט רוקט און בַאקן אין

ַאן ַאלטינקע, מגילה ווערט ַאן די הענטעלעך.

צו זי ַאוועק ייִד טרָאגט דער אויסגעדַארטע81.

דעם ֿפון צוריק [...] סֿפרים–ַאלמער82. דעם

ָאּפ מָאל ַא מיט דער ייִד זיך שטעלט ַאלמער,

: גרויסע אויגן קוק מיט אונדז ַא גיט אויף און

אים הָאבן דרַײ מיר — שוין זשע83 נָאר

? געהערט

הָאט געלייענט ער געדוכט84, זיך הָאט אים

וועלט.  גַאנצער דער ֿפַאר

46. avade bien sûr/of course 47. e'stern 
pour Esther/for Esther 48. me pousse/push 
49. malke reine/queen 50. tendu/raised 
51. jusqu'au plafond/up to the ceiling 
52. résonné/rang out 53. ben hamdose 
fils de Hamedata/son of Hammedatha
54. tapent/stamp 55. davke justement/
just 56. farkho'lemen plonger dans mes 
rêves/start dreaming 57. à peine/hardly 
58. crécelle/noisemaker 59. kaas colère/
anger 60. fait signe/nods 61. ha'rgenen 
tuer/kill 62. ganvet ... m'échappe/gets 
away 63. rege moment 64. mo'yredik 
épouvantable/frightful 65. koyles voix, 
cris/shouts 66. nes miracle 67. en effet/
indeed 68. tendres fleurs/tender flowers
69. caresser/stroke 70. murmure/whisper 
71. s'est calmé/grew calm 72. soupir/sigh 
73. éparses/sparse 74. traîne/train 75. étin-
celle/glitters 76. bandes/stripes 77. yontev 
fête/holiday 78. omeyn Amen 79. cessé/ran 
out 80. enroule bien serré/rolls up tightly 
81. amaigri/thin 82. sforim-... placard à 
livres/bookcase 83. est-il possible ?/is it 
possible? 84. semblé/seemed.

31. conférences/lectures 32. chercheurs/
scholars 33. Avrom Nowersztern 34. ye-
rusholaim Jérusalem 35. Rachel Ertel 
36. dovid... David Roskies 37. khurbm 
Shoah 38. pègre/underworld 39. davke 
justement/precisely 40. (fête de) Pourim/
(holiday) Purim 41. megiles-ester Livre 
d'Esther/Book of Esther 42. yehoyesh 
pseudonyme de/pseudonym of Ye-
hoyesh-Shloyme Blumgarten (1872-1927) 
43. e'mesdiker véritable/real 44. yontev 
fête/celebration.

[1 זייַט ֿפון [סוף

ֿפָארגעקומען זענען מַארץ 20סטן דעם זונטיק

ֿפָארשער32  בַאווּוסטע רעֿפערַאטן31 ֿפון דרַײ

ַאֿברהם ליטערַאטור — ייִדישער ֿפון דער

ערטעל35  רחל ירושלים34, ֿפון נָאווערשטערן33

ניו– ֿפון רָאסקעס36 דוד–הירש ּפַאריז און ֿפון

חורבן37– דער וועגן גערעדט הָאבן זיי יָארק.

אונטערוועלט38 אין  דער וועגן און ּפרָאזע

ס'איז ווי ַאזוי און ליטערַאטור. ייִדישער דער

הירש–דוד הָאט ּפורים40, אויסגעֿפַאלן דווקא39

שיין זייער טַאקע (און ֿפָארגעלייענט רָאסקעס

ייִדיש  מגילת–אסּתר41 אויף ֿפָארגעלייענט !)

יהואש42. ֿפון איבערזעצונג דער אין

יום–טוֿב44 ֿפון  אמתדיקער43 געווען ַאן ס'איז

ליטערַאטור. ייִדישער דער
שטייען — איך טרַאכט — זַײלן ַאזעלכע ָאט

מלכס דעם ֿפון ַארַײנגַאנג דעם בַײ ַאוודאי46

וועג דעם אויֿפלויכטן וועלן זיי שלָאס.

איר אין זי ַארויסגיין וועט בַאלד ָאט אסּתרן47.

גָאלדענע לַאנגע אירע מיט און קלייד לַאנג

הָאר.

שטוּפ48. ַא ייִד דער מיך ַא מָאל גיט מיט

ֿפון וועג ֿפונעם ָאּפשטוּפן ער מיך וויל ַאוודאי

ַא קוק.  בייז אויף אים איך גיב מלּכה49. דער

הַאלדז איז ֿפַארריסן50 ביז דעם  זַײן ָאבער

טרַאסק ַא הָאט דונער ַא ווי בַאלקן51. סַאמע

! המדתא53 המן בן המן, — : קול זַײן געטָאן52

ֿפיס.  די טוּפען54 מיט חווהן מיט מַאמע די

געדַארֿפט זיך איך הָאב איצט דווקא55

קוים57 געהַאט  ! אסּתר מַײן מיט ֿפַארחלומען56

ֿפון המן–קלַאּפער58. דעם טָאן טרייסל ַא צַײט

טיש.  קלַאּפ איבערן ַא אים גיב איך ּכעס59

זיך און טוט ָאטעם דעם איבער כַאּפט דער ייִד

לָאז איך מגילה. דער איבער לָאז ַא ווַײטער

אויגן. די ֿפון ַארויס מער נישט אים

צו  דער ייִד המן ! — ווינקט60 מיר ! המן —

ווַײזן מיר וועלן ווָאלט ער ווי קָאּפ, מיטן

דער ֿפון ַארויסגעלָאֿפן המן איז ָאט ַאז

הרגענען61  אים אים שלָאגן, זָאל איך מגילה,

מיטן המן–קלַאּפער איך קלַאּפ ָארט. אויֿפן

איך ֿפיס, טוּפע מיט די איך טיש, איבערן

מיר זיך ֿפון גנֿבעט המן אונטער. אויב שרַײ

חווה. צי מַאמע, די כַאּפן אים זָאל ַארויס62,

אויף ייִד דער שוין שרַײט — ! המן ! המן —

ווי נישט נָאר איין המן, נָאר רגע63, יעדע

ֿפון דער זַײנען ַארויסגעקרָאכן טויזנט המנס

אונדזערע  מוראדיק64 ֿפון ווערט עס מגילה.

צו שוין ? קום ביסטו, אסּתר ווּו קולות65. [...]

דַײן נס66 !  בַאווַײז ! גיין

שרַײען, דער ייִד הערט אויף צו טַאקע67, און

ווָאלט עס ווי זיך, צו שָאקלען הערט אויף

נַײ דעם אויף געטָאן אסּתר שַײן ַא אים


