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

 ווַאסערפֿרָאנט
ּפַאריז אין חורבן–מעמָאריַאל1 אינעם סעזָאן ַא

אין ַאלע שווימען זיי שווימען. זיי ֿפרויען, ַאלטע זיבן די שווימען, זיי

הָאבן די ַאנדערע,  הנאה6 עס ווייסט וויפֿל איינע און יעדע איינעם,

ווינער8  אינעם מָאל, ַא ווי ווייטיק, און ווָאג7 ֿפון ֿפרַײ שווימענדיק

שווים–טשעמּפיָאנקעס  ַאמָאליקע די ָאט „ַאמַאליַא“. שווימבַאסיין9

דעם יׂשראלדיקן10  דַאנק ַא וועלט עקן ַאלע ֿפון זיך צונויֿפגעקומען זענען

געווָאלט  זיי דורך הָאט זילבערמַאן12 ווָאס ירון ֿפילם–רעזשיסָאר11

געשיכטע  די — Watermarks13 ֿפילם דָאקומענטַאר זַײן אין דערציילן

ייִדן געשַאֿפן הָאבן סּפָארטקלוב בַארימטן דעם ָאט ֿפונעם „הּכוח“14.

צו  ָאנטייל ֿפַארווערט15 ייִדן הָאט מע ווָאס אין ווין דערֿפַאר 1909 אין

ַאז ווַײזן געווָאלט הָאבן ייִדן סּפָארטקלובן. אין עסטרַײכישע17 נעמען16

מוח20  געזונטן „ַא ַאנטוויקלען19 גויים18, די ווי ערגער ניט קענען, זיי

הָאט  עס פֿעיִק22 ַאז ַאזוי געווָארן טַאקע21 זענען זיי לַײב“. געזונט ַא אין

אין שווימען. דער  ַאנדערע שיטן23 מיט מעדַאלן, צווישן ָאנגעהויבן זיך

יונגע אונדזערע „ַאנשלוס“24. דעם הָאט עקזיסטירט ביז הּכוח ווינער

דרַײסיקער אין די קלוב צום געהערט הָאבן ווָאס ַאלטע שווימערינס,

חשק26  ֿפיל ַאזוי ּפונקט25 געהַאט דעמָאלט הָאבן זיי ווי דערציילן יָארן,

ַאמַאליַא.  שווימבַאסיין אינעם טרענירן צו פֿלירטעווען27 ווי און לַאכן צו

דרוק28 ֿפון  ווַאקסנדיקן דעם געֿפילט הָאבן זיי ווי אויך דערציילן זיי

ֿפון יונגע און  לעבן זייער בשעת29 זיי הָאבן געלעבט ַאנטיסעמיטיזם

ֿפון  ָאלימּפיַאדע די ווען יָארן. ֿפַארמלחמהדיקע30 אין די מיידלעך שיינע

עטלעכע  זיך בערלין, הָאבן נַאצישן ֿפָארגעקומען אינעם 1936 איז יָאר

יָא32  זענען ַאנדערע נעמען. צו ָאנטייל ָאּפגעזָאגט31 שווימערינס די ֿפון

ווָאס  די דרייסטער33 ? געווען זענען וועלכע זָאגן קען ווער געֿפָארן.

יָארן  מיט דער הַאנט34 אי ַאוועקגעמַאכט הָאבן און זענען ניט געֿפָארן

דעם מיט גערעכנט ניט זיך און נצחן35, ֿפון ֿפרייד די אי געניטונג

1. khurbn-... Mémorial de la Shoah/Shoah Memorial 2. exposition/exhibition 3. tkufe époque/era 4. conférences/lectures 5. réactions 
6. hanoe plaisir/pleasure 7. poids/weight 8. viennois/of Vienna 9. piscine/swimming pool 10. yisro'eldikn israélien/Israeli 11. réa-
lisateur/director 12. Yaron Zilberman 13. Watermarks, Israël/France, 2006 14. hakoyekh Hakoah, littéralt La Force/litt. Strength 
15. interdit/prohibited 16. participer/participate 17. autrichiens/Austrian 18. non-Juifs/Gentiles 19. dévélopper/develop 20. moyekh 
cerveau (ici esprit)/mind 21. effectivement/indeed 22. capables/capable 23. ici pleuvoir/here rain 24. Anschluss (1938) 25. exactement/
exactly 26. kheyshek envie/desire 27. flirter/flirt 28. pression/pressure 29. besha's pendant que/while 30. farmilkho'medike d'avant- 
guerre/prewar 31. refusé/refused 32. ici quand même/here anyhow 33. plus courageuses/bolder 34. tiré un trait sur/wrote off 35. ni-
tsokhn victoire/victory 36. af tselokhes par défi/for spite 37. minuscules/tiny 38. dam-sonim ennemis implacables/deadly enemies 
39. DVD 40. manifestations/activities 41. passionnant/fascinating 42. inhabituel/unusual 43. point de vue/point of view 44. société/so-
ciety 45. bikhla'l en général/in general 46. bifra't en particulier/in particular.

דער  אויסשטעלונג2 אויף ַאן בַאקוקן 2012 מַארץ ביז מען קען חורבן–מעמָאריַאל אינעם ּפַאריזער
גַאנצע ַא דָא איז אויסשטעלונג דער ַארום נַאצי–ּתקופֿה3“. דער סּפָארט אין „איירָאּפעיִשער טעמע
ָאּפרופֿן5  די און ייִדישע סּפָארטקלובן וועגן בַאגעגענישן און רעפֿערַאטן4 ּפרָאגרַאם מיט פֿילמען,

ַאנטיסעמיטיזם.   אויפֿן סּפָארטלַײט ניט–ייִדישע און ייִדישע פֿון

עסטרַײכישע די ֿפון צָארן

ווָאס די צי ? ּפָאליטיקער

להכעיס36  צו אויף הָאבן

ּפיצלעך37  מַארשירט,

קליידעלעך, אין גלַאדיַאטָארן

ָאלימּפישן ֿפונעם מיטן אין

מיט ָאנגעּפַאקטן ַאן סטַאדיָאן,

? דם–ׂשונים38

הָאבן די צום גליק

די דַאנק ַא שווימערינס,

הּכוח, ֿפונעם ָאנֿפירערס

ַאנטלויֿפן געקענט שּפעטער

זענען דַײטשן די איידער

.1938 מַארץ אין עסטרַײך קיין ָאנגעקומען

צו געלעגנהייט די געהַאט נישט הָאט איר אויב

קענט חורבן–מעמָאריַאל, אינעם ֿפילם דעם זען

געניסן  אויך קויֿפן דָאס קָאמּפַאקטל39 און איר

רַאמען  אונטערנעמונגען40 אין ַאנדערע די ֿפון

און בַאגעגענישן ֿפַארשיידענע : סעזָאן ֿפונעם

ֿפַארכַאּפנדיקן41  ַא געבן וועלן אויסשטעלונגען

קוקווינקל43 אויף  אומגעוויינטלעכן42 און

סימּפָאזיום ַא געזעלשַאֿפט44. ייִדישער אויף דער און ּתקוֿפה דער ָאט

ּפַאנָארַאמע די דערגַאנצן וועט טָאטַאליטַאריזם“ און קערּפער „סּפָארט,

מענטש בכלל45 און  ֿפונעם ֿפָארשטעלונגען די אין ענדערונגען ֿפון די

בֿפרט46. מענטש ייִדישן ֿפונעם
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טעכנָאלָאגיע און נַאטור
ּפרים–מַארגוליס ַאניק פֿון

ציגן8“ ווַײסע פֿעלדער,  „גרינע
2011 ייִדיש–ווָאך

וויגַאנד ברוריה חיקע פֿון

ציגן, ווַײסע פֿעלדער, „גרינע

פֿליגן. ייִדיש מיט די רעדן

יונגע ייִדן, ַאלטע ייִדן, גויים9 

ַאזוי אויך צוֿפרידן“. ָאט זענען

הימען ֿפון דער ָאן הייבט זיך

ייִדיש–ווָאך, הַײיָאריקער דער

זיך בַײ  הָאט זַײן רעֿפרען ווָאס

אין  ממש10 געדרייט ַאלעמען אונדז

יָאר, ַאלע „ייִדיש–ווָאך : אויער

קומט צוזַאמען. אונדז מיט קומט

זָאלט שּפעט, איר קומט ֿפרי, איר

הַײיָאר ֿפַארזַאמען11“. ניט איר

ָאּפגעהַאלטן „יוגנטרוף“ הָאט

נַײ ָארט,  ַא אין ייִדיש–ווָאך די

וואַקַאציע–צענטער ייִדישן ַא אין

צו בָאלטימָאר נָאענט רַײסטערסטַאון12, אין ֿפַארם עקָאלָאגישער ַאן מיט

פֿעלדער גרינע מיט ַארומגערינגלט געווען טאַקע איז ווָאס (מערילענד),

.(! חלה13 געהייסן הָאט זיי ֿפון (איינע ציגן ווַײסע און

ֿפריִער  איבערגעלעבט מיר אידילישער סֿביֿבה14 הָאבן דער אין ָאט און

אירענע“),  ווילדע („די הורַאגַאן ַא דערנָאך ערד–ציטערניש15 און ַאן

אונדז געשַאֿפן  ֿפַאר און דער עלעקטריע געמַאכט16 ֿפון הָאט ַא ּתל ווָאס

הָאבן  — מּכה19 ?“ דריטע די וועט זַײן „חושך–מצרים“18. „ווָאס מין17 ַא

.“? „זשַאבעס20 — געֿפרעגט זיך מיר

שטימונג22 צווישן  די איז ַאווַאנטורעס, ַאלע די אויף געקוקט21 ניט נָאר

גוט  הָאבן מיר געהויבענע. ַא זייער געווען ערך23 150 ייִדישיסטן ַאן די

לַאגער– ווַארשטַאטן24, און לייען–קרַײזן אונדזערע אויף ֿפַארברענגט

שוין טַאלַאנטַארניע26, ַא ּפָאעזיע–ָאוונט, ַא זינגערַײען, מיט פַֿײערן25

1. Yugntruf - Youth for Yiddish 2. mouvement/movement 
3. khayke-brurye Wiegand 4. Annick Prime-Margules 5. cette 
année/this year 6. partagent/share 7. impressions 8. chèvres/goats 
9. goyim non-Juifs/Gentiles 10. mamesh littéralement/literally 
11. ne ratez pas/don’t miss 12. Reisterstown 13. khale brioche 
de Shabbat/hallah 14. svive milieu/surroundings 15. tremblement 
de terre/earthquake 16. tel … détruit/destroyed  17. min sorte/
sort 18. khoyshekh-mitsraim obscurité impénétrable, littéralt 
“d’Égypte”/Egyptian darkness (one of the plagues) 19. make 
plaie/plague 20. grenouilles/frogs 21. malgré/in spite of 22. am-
biance/atmosphere 23. … erekh environ/about 24. ateliers/work-
shops 25. feux de joie/campfires 26. cabaret de nouveaux talents/
talent show 

1. cette année/this year 2. pleins d'entrain/courageous 3. capables/
capable 4. ... khidesh qui me surprend/is surprising 5. climati-
sation/air conditioning 6. koydem-kol tout d’abord/first of all
7. Pearlstone Center 8. à la campagne/in the country 9. lac/lake 
10. afile même/even 11. maisons de villégiature/country houses 
12. éparpillés/scattered 13. bekitser bref/in short 14. min sor-
te/sort 15. gan-e'ydndl petit paradis/little Eden 16. stam sim-
plement/simply 17. a kashe af a mayse mystère !/who can say? 
18. s’est bien passé/went smoothly 19. plus de/no more 20. mal-
heur de malheur!/alas! 21. pauvre de nous/poor things! 22. on 
étouffait/suffocated. 

איבער שוין יונגע–לַײט. צווישן און פַֿארשּפרייט ייִדיש אין ַאמעריקע ַאקטיוו בַאזונדערס ווָאס איז בַאוועגונג2 ייִדישיסטישע ַא איז יוגנטרוף1
זיך  שּפילן און זינגען רעדן, גַאנצער וועלט און דער פֿון קומען מענטשן וועלכער אויף „ייִדיש–ווָאך“, יעדן זומער ַא ָארגַאניזירן זיי ַאז יָאר 35
הַײיָאר5 ָאנטייל גענומען  הָאבן ּפַאריז ַאניק ּפרים–מַארגוליס4 פֿון לָאנדָאן און פֿון וויגַאנד3 ברוריה חיקע צוויי ייִדיש–לערערקעס, ייִדיש. אויף

אַײנדרוקן7. זייערע מיט זיך6 טיילן און לערער–סעמינַאר דעם אין אי ייִדיש–ווָאך דער אין אי

אַמעריקע ֿפון נַײעס

[8 זייַט [סוף

מעעע...

ווידער  יָאר1 איז הַײנטיקס

ַא לערער–סעמינַאר ֿפָארגעקומען

ייִדיש–ווָאך דער מיט איינעם אין

נייטיק נישט ַאמעריקע. אין

ווָאס ייִדיש–ווָאך, די ֿפָארצושטעלן

איבער בַאקַאנט גענוג שוין איז

נָאר לָאמיר וועלט. גַאנצער דער

איז לערער–סעמינַאר דער ַאז זָאגן

אינטערעסַאנטער, ַאן גָאר געווען

ֿפעיִקע3 לערער  און מוטיקע2 מיט

לערערַײ–געדַאנקען. גוטע מיט ֿפול

בעסער געווָאלט ווָאלט איך

מיר עּפעס ווָאס איז וועגן שרַײבן

צו הַײנט ביז חידוש4 ַא געבליבן

לוֿפטקילונג5 !  די — טָאג

און  ייִדיש–ווָאך די ווּו ָארט דָאס קודם–ּכל6 ֿפָארשטעלן זיך דַארף מע

צענטער7, ֿפָארגעקומען : ּפערלשטיין זַײנען לערער–סעמינַאר דער

דעם אין בָאלטימָאר. ֿפון ווַײט נישט אויֿפן דָארף8, ָארט שיין זייער ַא

צענטער  וועלדל. און דער ַאֿפילו10 ַא און ביימער ָאזערע9, ַאן — ַארום

אין שטייען ווָאס הַײזער מיט הילצערנע שיינער ַא איז גָאר ַאליין

צעזייט12 אינעם  דַאטשעס11, ַאנדערע ּפָאר ַא און הַאלבקרַײז מין ַא

צו ווָאס איז נו ? גן–עדנדל15... מין14 ַא — בקיצור13 וועלדל. נָאענטן

דרויסן, אין דָאך לוֿפט איז די ? לוֿפטקילונג עּפעס ַא דערצו מען דַארף

ַא  קשיא אויף ַא ! ֿפענצטער סּתם16 עֿפענען די געקענט ווָאלט מע

מעׂשה17...

געמיינט.  ווָאלט מע גלַאטיק18 ווי ַאזוי צוגעגַאנגען איז גָארנישט ָאבער

אויס19 עלעקטריע,  אויסגעברָאכן... הָאט הורַאגַאן ַא ווָאס, טרעֿפט

געהַאט נישט מען הָאט גענערַאטָאר ַא מיט ַאֿפילו לוֿפטקילונג. אויס

ַארבעטן, געבליבן מיר זַײנען ַאזוי און ! וויי20 און ָאך ענערגיע. גענוג

געשוויצט.  געדושעט22 און זיך היץ, דער אין אינעווייניק נעבעך21,
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דווקא2  און ביָאלָאגיש1 ּפרָאצענט  הונדערט
ּפרָאיעקט“  „ייִדיש–פַֿארם :  דער ייִדיש אויף

ניין,

דָא

נישט מען וועט

ַאמָאליקע די ֿפון רעדן

ָאדער  לַאנדווירטשַאֿפטלעכע3 קָאלָאניעס

הָאבן ייִדן עקסּפערימענטן ווָאס טעריטָאריַאליסטישע

איירָאּפע,  אין דורכגעֿפירט מָאל טייל זיי און געחלומט4 זיי וועגן

20סטן און 19טן אין שטַאטן ֿפַאראייניקטע די אין צי ַארגענטינע

דעם איניציַאטיוו, נַײער ַא גָאר מע וועט דָא רעדן וועגן יָארהונדערט.

דעצעמבער אין געווָארן געבוירן איז ווָאס ּפרָאיעקט“, „ייִדיש–ֿפַארם

אין הָאבן זיך בַאגעגנט ווָאס יונגע–לַײט זַײנען גרינדערס5 2010. זַײנע

יוגנט).  ֿפַאר בַאוועגונג ייִדישיסטישע יוגנטרוף6 (ַא

וועלכער אין ֿפַארם ַא דָאס איז ? ַא ייִדיש–ֿפַארם ַאזוינס, דָאס איז ווָאס

זיך קולטיווירן ביָאלָאגישע לערנען צענדליק7) ַא מענטשן (דערווַײל

זיך צווישן רעדן „ּפויערים9“ די ַאז הייסט דָאס ייִדיש. אויף גרינסן8

ייִדיש.  אויף נָאר ֿפריידן צרות10 און ּפויערישע זייערע ַאלע וועגן

קולטיווירן  צו נָאר ניט איז ייִדיש–ֿפַארם דער ֿפון ציל ווַײל דער

גַאנצע  אויסצוהָאדעווען11 ַא נָאר אויך עקָאלָאגישע גרינסן געזונטע,

שּפרַאך,  קולטור, ייִדישער דער מיט בַאקענען זיך זָאל ווָאס סֿביֿבה12

ֿפַארן אינטערוויו ַאן אין וועבן13. ָאדער אויך קָאכן ווי טעַאטער,

נֿפּתלי  ּפרָאיעקט, ֿפונעם ָאנֿפירער הָאבן צוויי פָֿארווערטס14 ענגלישן

שוין הָאבן ייִדיש–ֿפַארמס ַאז דערמָאנט יׂשראל בַאס16, און איידלמַאן15

 50 די ביז דרום18–ַאמעריקע און צֿפון17– אין 1934 זינט עקסיסטירט

געווָארן שּפעטער איז (ווָאס ֿפרַײלַאנד–ליגע געזעלשַאֿפט די יָארן.

און  אימיגרַאנטן ייִדישע די געהָאלֿפן דעמָאלט ייִדיש–ליגע19) הָאט

אויסלערנען  דָארטן זיך זָאלן זיי ֿפַארמס, אַײנגעָארדנט20 ַאזעלכע הָאט

(ווָאס די ייִדיש–ֿפַארם זומער וועט קומענדיקן דעם ערדַארבעט21.

שטַאט22  בַאזעצן אין לעבן בָאלטימָאר) זיך הַײיָאר זיך געֿפינט

רעדן ּפרָאגרַאם דַארֿפן זיך בַאטייליקן אינעם ווילן ווָאס די ניו–יָארק.

ווילן שּפעטער נָאר ַא קליינע, גָאר איז נָאך ּפרָאדוקציע די ייִדיש.

ייִדישע  די גרינסן ֿפַארקויֿפן קענען ַאנטוויקלען23 צו זי ָאנֿפירער די

איר אויב מערק25. עקָאלָאגישע אויף ָאדער קהילות24

אויגן, זוכט אויף אייגענע די מיט ווילט דָאס זען

http://www. ַאדרעס דָאזיקן דעם אינטערנעץ

און  וועבָארט26 (ייִדיש אינעם צוויישּפרַאכיקן .yiddishfarm.org
ֿפילמירטע זען אויך און ַארטיקלען לייענען קענען איר וועט ענגליש)

יַארמלקע27, מענער טרָאגן ַא זען ַאז טייל קען דָארטן דָאקומענטן. מע

בילד ווָאס דערמָאנען אינעם זיך ַא שמייכל מיט מע מעג און

ַא  אויך הָאט מנחם–מענדל29 ווָאס העלד זַײן ֿפון גיט שלום–עליכם28

דערקלערט30 ַא  הָאבן ענגלענדער „די : ערדַארבעט ֿפון געחלומט מָאל

: טוט מַאשינע די ווָאס הערן וועסטו ערד, בַאַארבעטן צו אויף מַאשינע

דָאס מענטשן. ניט קיין ָאקסן, ניט קיין ֿפערד, ניט קיין איר צו מ'דַארף

ַא דריי טוט ַא איר ַאוועק, זיך אויף בלויז זעצט איין מענטש הייסט,

הונדערט  צוויי אויס ַאקערט31 דיר מַאשינע און די גייט ַאוועק רעדל,

אויף  [...] איך זיץ מיר שמע–יׂשראל33 ! איין אין ערד דעסעטינעס32

ָאדער  דַאוון35 מיר, איך ָאדער סֿפר34, ַא אין קוק ַארַײן דער מַאשינע,

ֿפַאר מיר  שוין ַארבעט ּתהילים36 און זי קַאּפיטל ַא מיר זָאג איך

בַאדַארף“. איך ווָאס ַאלצדינג

ֿפַארגעניגנס  די ייִדיש וועגן שמועסן אין אויך איר טָאמער37 ווילט

שעכטערס38  מרדכי מיטצונעמען ניט ֿפַארגעסט ערדַארבעט, ֿפון

ייִדיש39. אין געוויקסן–וועלט די ווערטערבוך

אֿפשר42 וועלן  ! אונטערנעמונג41 שיינער ַאזַא מזל–טוֿב40 ַא קומט עס

געדענקט,  גורל44 : דעם זעלבן הָאבן עסנווַארג43 ביָאלָאגיש און ייִדיש

ריינע  ווי עקָאלָאגיע ֿפון ליבהָאבערס בַאטרַאכט45 די מען הָאט מָאל ַא

משוגעים46...

1. biologique/organic 2. dafke justement/precisely 3. agricoles/agricultural 4. gekholemt rêvaient/dreamed 5. fondateurs/founders 
6. Yugntruf - Youth for Yiddish 7. dizaine/about ten 8. légumes/vegetables 9. paysans/peasants 10. tsores soucis/worries 11. élever/
raise 12. svive milieu 13. tissage/weaving 14. Jewish Forward 15. naftole Naftali Ejdlman 16. yisroel Isroel Bass 17. tsofn du 
Nord/north 18. dorem du Sud/south 19. Yiddish League 20. établi/set up 21. agriculture 22. État (fédéral)/state 23. développer/develop 
24. kehiles communautés/communities 25. marchés/markets, plur. de/of 26 מַארק. site web/website 27. kippa, calotte/skullcap 28. sho-
lem-aleykhem 29. Menakhem-Mendl, héros d'un roman de Sholem-Aleykhem/hero of a Sholem-Aleykhem novel 30. ici inventé/here 
invented 31. laboure/plows 32. mesure agraire russe (env. 1 ha)/Russian land measure (over 2 acres) 33. ... shma-yisro'el en moins de 
rien/in no time at all 34. seyfer livre saint/holy book 35. prie/pray 36. ... thilim un psaume/a psalm 37. au cas où/in case 38. mord-
khe Mordkhe Schaechter 39. Plant Names in Yiddish 40. mazl-tov félicitations/congratulations 41. entreprise/undertaking 42. efsher 
peut-être/perhaps 43. nourriture/food 44. goyrl destin/fate 45. considéré/considered 46. meshugoim fous/crazy.

אַמעריקע ֿפון נַײעס
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דער ֿפון איז ַארויס בריוו שרַײבן

צו טָאג שיקט הַײנט מָאדע,

בליצבריוו1  זיך מען

קירצערע גָאר ָאדער

דעם  מעלדונגען2 דורך

ָאבער, קעשענע–ֿפָאן3.

ָאן אין מָאל קומט יָא אויב ַא

אמתער4  ַאן ּפָאסטקעסטל אונדזער

ער דערֿפרייט חֿבר5, ַא איינעם ֿפון בריוו

איז צוריק יָאר הונדערט מיט זייער. אונדז

און געוויינטלעכע ַא געווען זיך דורכשרַײבן דָאס

ווער ֿפון אונדז ּפשוטע6. קיין ניט ייִדיש אויף ָאבער זַאך, טָאגטעגלעכע

בריוו די אין בַאגריסונגען לַאנגע און קָאמּפליצירטע די ניט געדענקט

אין שיינע–שיידנל ווַײב זַײן צו מנחם–מענדל8 שלום–עליכמס7 ֿפון

ּכתרילעווקע9:

עּכב"ב11“  שּתחיה10 שיינע–שיינדל מרת החכמה הצנועה היקרה „לזוגתי

שיינע–שיינדל, ֿפרוי קלוגע, די בַאשיידענע12, די ווַײב, טַײער מַײן (צו

משּפחה13). גַאנצער איר מיט זי זָאל לעבן

ֿפון בריוו אויף ייִדיש, הָאט מען שרַײבן מענטשן העלֿפן צו ּכדי14

בריוו  מוסטערן15 ֿפון מיט זַאמלונגען ּפובליקירט ָאן יָארהונדערט 19טן

געקענט דָארטן הָאט מע „בריוון–שטעלער“. ָאנגערוֿפן הָאט מע ווָאס

דָאס  חתן17 שרַײבט ַא : יעדער געלעגנהייט16 אויף בריוו געֿפינען

די  צו — שטָאט אין טָאכטער ַא ּכלה18 ; דער מָאל צו ערשטע

ווַארשע  סוחר19 ֿפון ַא שטעטל, אין טַאטע–מַאמע

די  לָאדזש... צו ַא קונה20 אין —

דָאזיקע די ֿפון שּפרַאך

בריוון–שטעלער

איז זייער ַא

דַײטשמערישע21,

צַײטן יענע אין ווַײל

געהַאלטן מען הָאט

ֿפַאר ַאן עלעגַאנטן דַײטש

לשון22.  ערנסטן און

1908 הָאט   אין

קרינסקי  מַאגנוס

ַא ,(1916-1863)

ווַארשעווער בַאווּוסטער

מחבר23  און זשורנַאליסט ּפעדַאגָאג,

לערנביכל, ייִדיש און ַא העברעיִש ַא ֿפון

זַײן ֿפון אויֿפלַאגע24 ֿפערטע די ַארויסגעגעבן

בריוון–שטעלער.  „מָאדערנעם“ ַא ייִדיש–לערער מיט

ייִדישן שיינעם, גוטן ַא שרַײבן קענען זָאלן שילער די וויל, קרינסקי

מי און ָאן קָאּפ–דרייעניש25“. „ָאן בריוו

שרַײבן ָאנהייבן לייענער, טַײערע אַײך, ֿפון עמעצער וויל אֿפשר26

עצות27 ֿפון 1908 זיכער קומען  קרינסקיס אים וועלן ייִדיש, אויף בריוו

: הילף צו

ווערטער  ּפַאסיקע מיט דַײטלעך28 און קלָאר מוז געדַאנק יעדער [...] —„ 

רעדן מַאכן בַײם ַאז געדענקען, דַארף מען [...] ווערן. אויסגעדריקט29

אינטָאנַאציע די ווי ווערטער, נישט ַאזוי די געדַאנק דעם קלָאר מָאל פֿיל

מימיק [...] ָאדער די

ווערן, נישט  אויסגעדריקט קורץ זייער מוזן די געדַאנקען — 

ביז  [...] זַאך איין מָאל איבערגעקַײט31 עטלעכע נישט און געּפלוידערט30

הויּפטקונסט די לעזן33. צו ווערן32 ַאדרעסַאט] נימאס אים [דעם וועט עס

זָאגן“. גוט און פֿיל ווערטער ווייניק „מיט בַאשטייט34: שרַײבן אין

אויך ָאבער מיט מליצות35, הויך נישט צו זַײן בריוו מוז פֿון שּפרַאך די — 

.[...] גַאסנשּפרַאך פֿיל צו נישט ָארדינער, צו נישט

1. e-mail 2. messages 3. téléphone portable/cell phone 4. e'me-
ser vrai/real 5. khaver ami/friend 6. po'shete simple 7. sholem-
aleykhems 8. Menakhem-Mendl 9. kasri'levke ville fictive de
Sholem-Aleykhem/fictictious town of Sholem Aleykhem 10. lezu-
gosi hayekore hatsnue hakhakhome moras Sheyne-Sheyndl 
shetekhye à ma chère, chaste et sage épouse, madame Sheyne-
Sheyndl, puisse-t-elle vivre longtemps/to my dear wife, the chaste 
and wise, Madam Sheyne-Sheyndl, long may she live 11. ּכל  עם 
 im kol bney beyso avec toute sa maisonnée/with all the בני–ביתה
household 12. pudique, chaste/modest, chaste 13. mishpokhe fa-
mille/family 14. kede'y afin de/in order to 15. modèles/samples
16. circonstance/circumstance 17. khosn fiancé 18. kale fian-
cée 19. soykher marchand/merchant 20. koyne client/customer 
21. truffé de germanismes/full of Germanisms 22. loshn langue/
language 23. mekhaber auteur/author 24. édition 25. sans peine et 
sans casse-tête/without toil or trouble 26. efsher peut-être/maybe 
27. eytses conseils/advice 28. nettement/distinctly 29. exprimé/
expressed 30. sans bavardages/long-winded 31. rabâché/repeated 
32. nimes… lasser/become tiresome 33. 34 לייענען. consiste/con-
sists 35. melitses fioritures/florid language   

ַא בריוו… שרַײבן מָאל ַא ווילט איר אויב
וויעצקי עוויטַא פֿון

בריוו שרַײבן בַײם אויסדרוקן1 ניצלעכע
בַאגריסונגען2

גָאלדבערג ֿפר'4 גָאלדבערג/חשוֿבע ה'3 ● חשוֿבער

רעדַאקטָאר ● חשוֿבער

מַאמע ● ליבע

חֿברטע6 טַײערער חֿבר5/טַײערע ●

שלוסווערטער7 
דרך–ארץ8 ● מיט

גרוסן9 ● מיט ֿפרַײנדלעכע

גרוסן10 הַארציקע גָאר ● מיט

בעסטע דָאס ● ַאל

קוש11 ● ַא

1. expressions utiles/useful expressions 2. salutations 
3. kho'shever הער honorable Monsieur (formule la plus fré-
quente ; suivie du nom de famille)/Honored Sir 4. kho'she-
ve ֿפרוי honorable Madame (formule la plus fréquente ; sui-
vie du nom de famille)/Honored Madam (usual forms of 
address, both used with family name) 5. khaver ami/friend 
6. kha'verte amie/friend (fem.) 7. formules de conclusion/
closings 8. ... derekh-erets veuillez agréer, Monsieur/Ma-
dame, mes salutations distinguées/respectfully 9. avec mes 
salutations les meilleures/best regards 10. très cordialement/
fondest regards 11. bises/with a kiss.

[5 זייַט [סוף
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36. … eydes servir de preuve/be used as proof 37. nier/deny 38. poliment/politely 39. avec correction/decently 40. oyfn manière/way 
41. simples/simple 42. lettres ornées/ornate letters 43. shure ligne/line 44. signature 45. (germ.) lisible/ Germ. legible, 46 לייענעוודיק. … 
rov la plupart/most 47. ּ… noyeg ont l'habitude/are in the habit of 48. malekh gavriel l'ange Gabriel/angel Gabriel 49. s'efforcer/
make an effort 50. sof fin/end 51. de quoi il s'agit/what it's about 52. reproches/reproaches 53. muser sermon/moralizing 54. letsones 
moquerie/mockery 55. effet/effect 56. tshuve réponse/response 57. on s'épargne/avoid 58. justification.

 (—) בריוו דער

דער געשעֿפטבריוו (—)

דער ליבעבריוו (—)

ּפָא'סטקַארטל (עך) דָאס

ברי'ווּפַאּפי'ר דָאס

דער קָאנווע'רט (ן)

(ס) די ּפָא'סטמַארקע

דער ַאדרע'ס (ן)

דער ַאדרעסַא'נט (ן)

(ן) ַאדרעסַא'ט דער

(–ביכער) ַאדרעסן–בוך דָאס

ּפָאטשט ּפָאסט/די די

(ס/—) ברי'וון–טרעגער דער

(ס) ברי'ווקַאסטן דער

שרַײבן/ָאנשרַײבן

שיקן

[kha'smenen] או'נטערשרַײבן/חתמענען

   [khsime] חתימה או'נטערשריֿפט/די די

 [iker-shokhakhti] שכחּתי ע"ש/עיקר

(ס) טעלעגרַאמע די (ן), די דעּפעש

בליצּפָאסט די

(ען) מעלדונג די

lettre/letter

lettre commerciale/business letter

lettre d'amour/love letter

carte postale/postcard

papier à lettres/stationery

enveloppe/envelope

timbre/stamp

adresse/address

expéditeur/sender

destinataire/addressee

répertoire/address book

(bureau de) poste/post (office)

facteur/postman

boîte à lettres/mailbox

écrire/write

envoyer, poster/send

signer/sign

signature

P.S./post-scriptum

télégramme/telegram 

courriel/e-mail

message

בריוו–גלָאסַאר

דָאס זַײן, ווַײל פָֿארזיכטיק זייער — מען מוז מיט דעם שרַײבן

פֿון עדות36, ווי דינען און עס קָאן אייביק, אויף בלַײבט געשריבענע

ָאּפזָאגן37. נישט זיך קָאן מען וועלכע

נָאר ווַײל ווערן, געשריבן ָאנשטענדיק39 און העפֿלעך38 מוז בריוו דער —

.[...] מַאכן אַײנדרוק דעם ריכטיקן דער בריוו קָאן אופֿן40 ַאזַא אויף

טינט און שווַארצער פֿעדער גוטער ַא מיט ווערן דַארפֿן געשריבן בריוו —

ָאדער פַֿארדרייטע קיין ניט ּפַאּפיר מיט איינפַֿאכע41, ווַײס [...] אויף ַא

זייער דַארפֿן זַײן ווָארט איין אין בוכשטַאבן בוכשטַאבן42. די פַֿארצוקטע

ָאּפגערוקט, זַײן מוז ווָארט יעדעס ָאבער ַאנדערן, דעם צו איינער נָאענט

צו לעזן. זַײן לַײכט זָאל עס ּכדי

מוז  שורה43 רעכטס אייבערשטער דער אויף גָאר בריוו, ָאנפַֿאנג אין —

יָאר, און מָאנַאט די דַאטע, שטָאט, פֿון דער נָאמען דער געשריבן זַײן

אויף קומט בריוו ענדע בַײם .[...] געשריבן בריוו איז דער וועלכע אין

אויך דַארף וועלכע די אונטערשריפֿט44, לינקס בַאזונדער שורה ַא

דָאס  נישט פַֿארצוקט, ווי גַאנץ גוט לעזבַאר45 און זַײן אומבַאדינגט

די  פַֿארדריידלען צו נוהג47 קונציק זיך זענען יונגע–לַײט ייִדישע רוב46ֿ

נישט  שוין זי זָאל גבֿריאל48 ַאליין מלאך דער ַאז ַאזוי אונטערשריפֿט,

הָאט עס ווער ניט ווייס מען ַאז פָֿאר, קומט מָאל פֿיל און איבערלעזן,

געשריבן. בריוו דעם

ָאדער בעטן,  מעלדן, יענעם וויל מען וועלכן הויּפטגעדַאנק, דעם —

מעגלעך  ווי בריוו אין אויסדריקן סטַארען49 שטענדיק זיך מען דַארף

זָאל בַאלד ַאדרעסַאט ּכדי דער סוף50, צום עס איבערלָאזן נישט פֿריִער,

ָאבער ניט  מען זָאל זיך51 דָא [...]. אונטערהַאנדלט עס ווָאס וועגן וויסן,

.[...] לצנות54 ָאדער מוסר53 מיט פֿירווָארפֿן52, דעם בריוו ָאנהייבן

ער קָאן העכסטנס קורץ, זייער זַײן בריוו דער דַארף ַאלגעמיינעם אין —

שלעכטן אַײנדרוק ַא מַאכן בריוו לַאנגע .[...] צוויי זַײט ָאדער ַא הַאלטן

ווירקונג55. די ריכטיקע ניט און הָאבן לעזער אויפֿן

בַאמיִען מעגלעך ווַײט ווי זיך בריוו דַארף מען ַא אויף ּתשובֿה56 ַא —

ַא  זוכן דַאן פַֿארשּפָארט57 מען ; [...] טָאג דעם זעלבן געבן צו

דער ּתשובֿה מיט פַֿארשּפעטיקט הָאט מען ווָאס פַֿאר פַֿארענטפֿערונג58,

“.[...]

דער בריוו ֿפון אַײערע אויף מיר ווַארטן לייענערס, טַײערע איצט, און

וועלט... גָארער
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אונדזער  הָאט געטרַײע1 לייענערס, ווייסן שוין אונדזערע עס ווי

לָאקַאל. נַײעם אין ַא ַאריבערגעצויגן2 זיך ּפַאריזער–ייִדיש–צענטער

סען–ּפיער–ַאמעלָא4 און  ּפַאסַאזש ֿפון ַארויסגעצויגן3 זיך הָאבן מיר

זעט אויס  ווָאס ַא נָאמען שַאטָא–ד'ָא6 — רי אויף ַארַײנגעצויגן5 זיך

רוֿפן צו ליב בעסער הָאבן מיר ווָאס און ייִדיש אין מָאדנע גָאר

ווַאסערשלָאס–גַאס.

ַאריבערגעֿפירט און ַארַײנגעֿפירט  ַארויסגעֿפירט7, מען הָאט מעבל די

בנין8. נַײעם אינעם

ַארָאּפגענומען ֿפון  מען הָאט מעדעם–ביבליָאטעק דער ֿפון ביכער די

קַארטָאנען, ַארויֿפגעטרָאגן די  אַײנגעּפַאקט10 אין ּפָאליצעס9, די

ווָאגנס  אונטערגָארן11 און זיי ַארַײנגעשטעלט אין ֿפונעם קַארטָאנען

ַאדרעס, נַײעם אויֿפן ַאריבערגעֿפירט ַאלץ הָאט מען קַאמיָאנען. און

ווָאגנס, ַארָאּפגעטרָאגן צו די  די ֿפון קַארטָאנען ַארויסגעשלעּפט די

מען אויסגעּפַאקט די  סוף12 הָאט צום אונטערגָארן. אין ּפָאליצעס נַײע

ּפָאליצעס. די אויף אויסגעשטעלט13 זיי און קַארטָאנען די ֿפון ביכער

מען ַאזוי ווי ֿפון אילוסטרַאציע גוטע ַא זענען ווערטער ַאלע די

ֿפון  ווערבן ַאלע דער עיקר15 מיט מיט קָאנווערבן, אויס14 זיך דריקט

צו  ָארט ֿפון זיך ַאליין בַאוועגונג16 — בַאוועגן זַאכן ָאדער בַאוועגן

ָארט.

דָא ֿפַארשיידענע זענען וווינען, זיי ווּו לַאנד דָאס בַײטן מענטשן ווען

צום הָאט מע ווָאס ווָארט דָאס ווערטער. ַאנדערע

ַאזעלכע ֿפַאלן  מערסטן17 געניצט ֿפַאר

נָאר ניט מיינט ווָאס ווַאנדערן, איז

וועלט דער אין גלַאט זיך ַארומדרייען

אמתע19 מיגרַאציע  ַאן אויך נָאר ַארַײן18

ווערטער  אינטערנַאציָאנַאלע (די

אימיגרירן  מיגרירן, עמיגרירן און

שּפעטער). ָאנגענומען מען הָאט

1.  fidèles/faithful 2. déménagé/moved 3. déménagé (sorti)/moved out 4. passage Saint-Pierre-Amelot 5. emménagé/moved in 6. rue du
Château-d’Eau 7. enlevé (en voiture)/transported (by a vehicle) 8. binyen immeuble/building 9. étagères/shelves 10. emballé/packed 
11. sous-sol/basement 12. ... sof finalement/finally 13. disposé/placed 14. on s’exprime/express oneself 15. ... iker surtout/mainly 
16. déplacement/movement 17. principalement/mostly 18. sans but défini/aimlessly 19. e'mese véritable/real 20. akhu'ts à part/in addi-
tion to 21. vague/wave 22. déménager, de l’anglais “to move” 23. remplacer/replace 24. qui ont réussi/who have worked their way up 
25. do'remdiker du Sud/southern 26. tso'fndike du Nord/northern 27. quartiers/districts 28. de l’anglais : “all right”, “downtown”, 
“uptown” 

נָאך ַאזעלכע... ַארויס, ַאריבער, און ַארַײן,

אויסווַאנדערונג  ַאן איז ַארום ַאזוי

עמיגרַאציע, ַאן ַאן ווי דָאס זעלבע

און ַארומווַאנדערן  ווי ַאן אימיגרַאנט זעלבע אַײנווַאנדערער דָאס

מיגרירן. מיינט

און ַארויס–, ניצן ַארַײן–, אויך מען ווערבן קען דָאזיקע חוץ20 די ַא

–קלַײבן, –ּפעקלען, –שלעּפן, –טרָאגן, –ֿפָארן, ַאריבער– מיט –גיין,

זַײן מיט איינער יעדער נָאך, וויֿפֿל ווייס ווער און –שמוגלען –קריכן,

ניוַאנס...

קיין ַאמעריקע  אימיגרַאציע דער ייִדישער כווַאליע21 ֿפון גרויסע די

זַײנען ווערטער ֿפַארשיידענע שּפרַאך. די געענדערט שטַארק הָאט

זיי ֿפון איינס זַײנען ַארַײן. ַאמעריקַאניזמען סך ַא און ַארויסגעֿפַאלן

ענגליש. ֿפון דירעקט איבערגענומען „מוֿפן22“, ווָארט קליינע דָאס איז

דערלויבט דָאס הָאט טערמינען נַײ–ָאנגענומענע ַאנדערע מיט צוזַאמען

ַארויֿפגעַארבעטע24 ייִדן  „די ווי : זַאץ לַאנגן ַאזַא ֿפַארטרעטן23 צו

דער  ֿפון ָארעמער דרומדיקער25 טייל דער ֿפון זיך איבערגעצויגן הָאבן

„די : מיט קווַארטַאלן27“ צֿפונדיקע26 רַײכערע די אין שטָאט

ָאּפטַאון“28. געמוֿפט ֿפון דַאונטַאון הָאבן ָאלרַײטניקעס

ווערטער עטלעכע אַרום

[8 זייַט [סוף
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ווילנע1 ייִדישער וועגן בוך נַײ ַא

געווַארט לַאנג הָאבן שוין בוך ַאזַא אויף

און  וועלט גַאנצער דער ליטווַאקעס2 ֿפון

: ווילנע שטָאט ֿפון דער ליבהָאבער ַאלע

דערשינען  איז חדשים3 צוריק ּפָאר ַא מיט

די אויף וועגווַײזער4 ווילנע : דער ליטע אין

ָאנגעשריבן ֿפון  דליטא5, ירושלים פֿון שּפורן

גוזענבערג. אירינַא און ַאגרַאנָאווסקי גענריך

ווָאס רוסיש, אויף איז טעקסט דער אמת6,

קען עס מע נָאר לייענען, קענען ניט ַאלע

דַאנק די וועגווַײזער ַא ניצן ווי ַא שוין

ַארכיווַאלע בילדער, מַאּפעס8, ֿפילצָאליקע7

אויך ווי ֿפָאטָאגרַאֿפיעס, הַײנטצַײטיקע און

ֿפון די גַאסן ֿפון נעמען אינדעקס ֿפון דעם

ּפויליש  רוסיש, אויף ּתקוֿפות9 ֿפַארשיידענע

אויף איבערזעצונג די און ליטוויש. און

דערשַײנען. בַאלד אויך דַארף ענגליש

ַא  דורכגעֿפירט מחברים10 הָאבן ביידע

צונויֿפגעזַאמלט הָאבן זיי ַארבעט. קָאלָאסַאלע

און ביכער צָאל גרויסע ַא שטודירט און

ֿפַארשיידענע אויף ווילנע וועגן ַארטיקלען

שעהען–לַאנג11  ָאּפגעזעסן זענען און שּפרַאכן

אויך הָאבן זיי ביבליָאטעקן. און ַארכיוון אין

מענטשן אויסגעֿפרעגט און אויסגעֿפונען

אין שטָאט דער געלעבט אין הָאבן ווָאס

ֿפַאניע ברַאנצָאווסקי, ווי צַײטן, ֿפַארשיידענע

יונגע ַא ווי איז ווָאס ווילנע, אין געבוירענע ַא

אין געקעמֿפט דערנָאך געטָא, אין געווען ֿפרוי

איז און ווָאס ּפַארטיזַאנער–גרוּפעס, די ייִדישע

ווילנער ֿפונעם ביבליָאטעקַארשע די הַײנט

אינסטיטוט. ייִדישן

בַאגעגענישן איז שטודיעס און ַאלע ֿפון די

לעבעדיק אויסגעווַאקסן ַא ֿפַארכַאּפנדיק12,

ניצלעכע נָאר ניט ַארום נעמט ווָאס בוך

וויכטיקע  און טוריסטן ָאנווַײזונגען13 ֿפַאר

אויך נָאר ֿפָארשער14, ֿפַאר אינֿפָארמַאציעס

מע ווָאס לעבן, ֿפונעם גענומענע געשיכטעס

איז זיי ֿפון איינע רָאמַאן. ַא ווי לייענען קען

ַאן  מעׂשה15 ֿפון אמתע נָאר אומגלייבלעכע, די

ֿפון סּפָארטסעקציע ַא מעדַאל ֿפון דער מעדַאל. דָאס איז ָאּפגעֿפונענעם

מען געהַאט הָאט געטָא ווילנער יָא, אין (יָא, 1943 ֿפון ווילנער געטָא

אויסשטעלונגען16 און  נָאר טעַאטער, ניט ַא ביבליָאטעק און ַא נָאר ניט

די אויסצייכענונג17  .(! אויך ַא סּפָארטקלוב נָאר קינדער, ֿפַאר לעקציעס

בחור18 נָארמַאן  ֿפַארן ַאכצן–יעריקן געווען איז

געווּונען עטלעכע הָאט ווָאס שנַײדמַאן,

דָאזיקן דעם טורניר20. ַא אין בָאקסגעשלעגן19

ניט געֿפונען — צוֿפעליק מענטש ַא מעדַאל הָאט

ַאן נָאר מלחמה21, דער נָאך בַאלד ווילנע אין

איז דָאס .2006 ווַײטער אין קילָאמעטער 80

ַאז  איז נס צווייטער דער נס22. ערשטער דער

לעבן  שנַײדמַאן, איז נָארמַאן בַאזיצער23, זַײן

הָאט איז ַאז מע געבליבן. דער דריטער נס

אין הַײנט וווינט ער ָאּפגעֿפונען, כָאטש אים

זַײן צוריקקריגן געקענט הָאט ער און קַאנַאדע,

צוזַאמען איבערגעלָאזט, הָאט ער ווָאס מעדַאל,

הָאב און גוטס24 אין ווילנע אין  גַאנצן זַײן מיט

...1943 יָאר

דער מוזיי ַארויסגעגעבן וועגווַײזער הָאט דעם

געגרינדט  ווָאס איז גאון25, ווילנער ֿפונעם

ָארגַאניזירט ווָאס און 1989 יָאר אין געווָארן

ייִדישן דעם וועגן אויסשטעלונגען רעגולער

דער ֿפון בַײשּפיל איז ַא דער מוזיי לעבן.

דער  ֿפילזַײטיקייט26 ֿפון און דינַאמישקייט

און קולטור ייִדישער דער ַארום ַארבעט

עס בַאשטייט  ליטע. הַײנטיקער אין געשיכטע

דער הויּפט–בנין27, : ֿפינף אינסטיטוציעס ֿפון

ייִדישער דער ווילנער זיך לעבן געֿפינט ווָאס

דער טָאלערַאנץ–צענטער, דער קהילה28,

דער חורבן29–מוזיי,

ּפָאנַאר30  אויף מעמָאריַאל

דער מוזיי ֿפונעם און

ליּפשיץ זשַאק סקולּפטָאר

געבוירן–שטעטל זַײן אין

דרוסקעניק.

קענט ווילט, איר אויב

אויֿפן טָאן קוק ַא איר

וועגווַײזער ּפרעכטקין

מעדעם– דער אין

ּפַאריז. אין ביבליָאטעק

1. Vilna/Vilnius (Lituanie/Lithuania) 2. Juifs de Lituanie/Jews from Lithuania 3. khadoshim mois/months, sing. חודש khoydesh 4. guide 
5. ... yerusholaim delite Sur les traces de la Jérusalem de Lituanie/In the Traces of Jerusalem of Lithuania 6. emes c'est vrai/it's true 
7. nombreux/numerous 8. cartes/maps 9. tkufes époques/periods 10. mekhabrim auteurs/authors 11. shoen-... des heures durant/
for hours 12. passionnant/fascinating 13. indications utiles/useful indications 14. chercheurs/researchers 15. e'mese mayse histoire 
vraie/true story 16. expositions/exhibitions 17. distinction 18. bokher jeune homme/young man 19. combats de boxe/boxing matches 
20. tournoi/tournament 21. milkhome guerre/war 22. nes miracle 23. propriétaire/owner 24. biens/belongings 25. goen grand érudit ; 
ici le Gaon de Vilna, Eliyah ben Shlomo Zalman (1720-1797)/genius, here Vilna Gaon, Eliyah ben Shlomo Zalman (1720-1797) 26. di-
versité/diversity 27. binyen bâtiment/building 28. kehile communauté/community 29. khurbn Shoah 30. Ponar/Ponary/Paneriai, lieu 
d'exécutions de masse des Juifs de Vilna/place of mass-murder of Vilna Jews. 

ָאּפגעֿפונענער דער

ווילנער ֿפון מעדַאל

(1943) געטָא
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

[6 זייַט ֿפון [סוף

דער שבתדיקער וועטשערע28  ָאּפגערעדט27  ֿפון

דער  מיט משקה29 ֿפון זינגערַײ ַא נָאך מיט

פֿלאַשקע... ֿפולער

מע הָאט ניט נָאר געהוליעט30 ביז אין  ָאבער

אויך ֿפָארגעקומען איז עס ַארַײן31. טָאג ווַײסן

ַא טוץ32  מיט לערער–סעמינַאר ַאן ערנסטער

צוקערן33, שבֿע ֿפון ָאנגעֿפירט ייִדיש–לערערס,

לערנביכער  באַקַאנטע צוויי מחברטע34 ֿפון דער

עטלעכע געהערט הָאבן מיר ייִדיש. ֿפַאר

ייִדיש–לערערס  ֿפַארשיידענע רעפֿערַאטן35 ֿפון

ֿפַאר מַאטעריַאלן מיט געטיילט אויך זיך און

גרַאמַאטיק וועגן שּפילן לערערַײ, אונדזער

קינדער ֿפַאר ליטערַאטור וואָקַאבולַאר, און

און זינגלידער ּפָאעזיע, און דערוואַקסענע,

וווילע ַא געהַאט הָאבן מיר נָאך. און נָאך

לָאנדָאן,  ּפַאריז, ֿפון ייִדיש–לערערס חֿברה36

27. sans parler de/not to mention 28. sha'besdiker … dîner de shabbat/Sabbath din-
ner 29. mashke boisson alcoolisée/liquor 30. fait la fête/had fun 31. jusqu’à l’aube/until 
morning 32. douzaine/dozen 33. sheve Sheva Zucker 34. mekha'berte auteur (fém.)/au-
thor (fem.) 35. conférences/lectures 36. ... khevre groupe sympathique/good company 
37. haleva'y plaise à Dieu/let’s hope 38. mi'rtseshem si Dieu le veut/God willing 39. ef-
sher peut-être/maybe.

[2 זייַט ֿפון [סוף

אין שטעט ַאנדערע ניו–יָארק און ּפעטערבורג,

שטַאטן. ֿפַאראייניקטע די

ווַײטער זַײן זָאלן מיר ַאלע הלווַאי37

זיך ֿפַארזַאמען ניט און קָאנטאַקט אין

גרינע די אויף יָאר ַאלע צוזַאמענצוקומען

ַא איבער (און דער ייִדיש–ווָאך ! ֿפון פֿעלדער

ָאן ערד– אפֿשר39 — אם–ירצה–השם38 — יָאר

.(! ֿפינצטערנישן און הורַאגַאנען ציטערנישן,

מעעע...

ּפייסע מָאטל בוך זַײן אין ווָארט דעם מיט זיך שלום–עליכם29 שּפילט

די משּפחה31 איז שוין אין  ווען טייל, צווייטער אין דער חזנס30. דעם

: מוֿפן“ „מיר מיטן טיטל קַאּפיטל מען ַא געֿפינט ניו–יָארק,

זיך  ּפעקלט מע הייסט, דָאס מוֿפט. מע — מינהג32 ַא איז ַאמעריקע „אין

ַאנדערער.  דער ביזנעס אין איין ַאנדערער. ֿפון דער ֿפון איין דירה33 אין

גוטן ווילן, מַאכט זַײן נישט מיט ער מוז מוֿפן. מוֿפט יעדער איינציקער

דירה– קיין נישט צָאלט איר ַאז הייסט, דָאס מוֿפן. זָאל ער אים, מען

ווַארֿפט  מע אַײך34 און אויף ָאן מען עס „רענט“), גיט הייסט (דָא געלט

ַארויסגעמוֿפט“. הָאט אַײך ַאז מע ָאנגערוֿפן, דָאס אַײך ַארויס. ווערט

קומען  ווַאנדערן דערֿפַארונג35 אין לַאנגע הָאבן גָאר ַא ייִדן ווי ַאזוי

ַאן  העברעיִש. דעם געביט36 ֿפון אויף ווערטער סך ייִדישע ַא

ייִדיש אויף הייסט לַאנד ַא ָאדער שטָאט ַא ֿפון ייִדן ֿפון ַארויסטרַײבונג

(1492 (גירוש–סֿפרד38, גירוש–שּפַאניע בַײשּפיל צום — גירוש37

שוין ַארויסגעטריבן, מען איז ווען און .(1891) גירוש–מָאסקווע ָאדער

מע און אויב ַארומווַאנדערן... ַא היים, ָאן נע–ונד39, ווערן מען קען

איז  ווערב דער עס עליה41 ; ארץ–יׂשראל40 הייסט אין אַײן ווַאנדערט

עס איז ַאן עולה. טוט ווָאס זַײן42 און דער מענטש עולה

ָארט, ָארט צו ֿפון ַאריבערֿפָארן ֿפיל מענטשן ַאזוי ווילן ווָאס ֿפַאר און

וועט דָאס לעבן ַאז ַא הָאֿפענונג נישט מיט אויב לַאנד, לַאנד צו ֿפון
: דער  משנה מזל43“ מקום „משנה זָאגט דָאס ווערטל ? בעסער ווערן

ֿפַארשטייט מזל. בַײט זַײן וווינָארט בַײט זַײן ווָאס
גוטן.  צום — מיינט מע ַאז זיך,

29. sholem-aleykhem 30. ... khazns Motl, Fils du chantre/Motl the Cantor’s Son 31. mishpokhe famille/family 32. mineg cou-
tume/custom 33. dire appartement/apartment 34. porte plainte contre vous/take you to court 35. expérience 36. domaine/domain 
37. geyresh expulsion 38. sfard Espagne/Spain 39. navena'd errant/wanderer, homeless 40. erets-yisroel terre d’Israël/land of 
Israel 41. alie immigration en Israël/immigration to Israel 42. oyle ... immigrer en Israël/to immigrate to Israel 43. meshane mokem 
meshane mazl.


