
ייִדישער דער
 טעם–טעם

ּתשע"ד/מַײ 2014  אייר נומער 4 (94) יָאר 19,

ּפובליקַאציע ַא

ּפַאריזער דעם ֿפון

— ייִדיש–צענטער

מעדעם–ביבליָאטעק

Publié par la Maison de la 

culture yiddish - Bibliothèque 

Medem,  avec le concours de 

la Délégation Générale

à la Langue Française

& de la Fondation pour  

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

מָאל ַא ! געביטן שטַארק זיך הָאט קָאסמָאס–ֿפַאנטַאזיע די כ'לעבן2,

און  מענטשעלעך גרינע די אויף טעלעסקָאּפן אירע קערעווען3 זי פֿלעגט

ָאביעקטן)4  פֿליִענדיקע (אומבאַקַאנטע „אופֿ"ָא“ אויף „ַאליענס“, ַאנדערע

אויף מעטַאֿפיזישע  גן–עדנדיקע6 וועלטן, צי מוראדיקע5 ֿפון ָאנגעקומענע

ַאזַא  אויף ַאסטרָאנָאמען גַאֿפן7 די טָאג צו הַײנט „שווַארצע לעכער“.

דָאס  „עקזָאּפלַאנעט“, איז ַאן f186–קעּפלער .f186–קעּפלער ווי זַאך מין

ווי אונדזער שטערן ַאנדער ַארום ַאן דרייט זיך ווָאס ּפלַאנעט ַא הייסט

אינטערנַאציָאנַאלע ַאן ַאנטדעקט לעצטנס הָאט ּפלַאנעט דעם ָאט זון.

ווָאס זייער קווינטַאנַא, עליזַא דורך ד"ר ָאנגעֿפירט גרוּפע ַאסטרָאנָאמען

ווָאס  קָאסמָאס. ֿפַאר אין עקזָאּפלַאנעטן ַאזעלכע זוכן צו איז שליחות8

צו  ענלעך גַאנץ קעּפלער–f186 איז ווַײל ? ענטוזיַאסטיש ַאזוי זיי זענען

אונדזער גרויס ווי ַאזוי מָאל 1,1 נָאר : קליינער ַא איז ערד. ער אונדזער

מהלך9  דער און הייס ווי אונדזערער. איז ניט ַאזוי שטערן דער ּפלַאנעט.

צו  בַאדַארף עס ּפונקט10 ווי איז שטערן דעם און f186–קעּפלער צווישן

נישט  קַאלט און נישט צו קעּפלער–f186 איז אויף ַאז מיינט דָאס : זַײן

געֿפינען פֿליסיק11  זָאל זיך דָארטן ַאז מעגלעך דערֿפַאר איז הייס און צו

חיות הייסט דָאס חיות12. מין עּפעס ַא לעבן אויך זָאלן עס ווַאסער און

1. Kepler-186f 2. ma foi/my goodness! 3. braquer/point 4. OVNI/UFO 5. mo'yredike terrifiants/terrifying 6. gane'ydndike para-
disiaques/paradise-like 7. restent bouche bée/gaze in wonder 8. shlikhes mission 9. mehalekh distance 10. exactement/exactly 11. li-
quide/liquid 12. ... khayes des sortes d'animaux/some form of animal life 13. reconnaître/recognize 14. bekitser bref/in short 15. lieu 
familier, où l'on se sent chez soi/homey spot 16. kheso'rndl petit défaut/little drawback 17. toujours/always 18. années-lumière/light 
years 19. khe'ynevdikn charmant/charming 20. Gliese Cc 667 21. rabat-joie/wet blankets 22. beys tandis que/whereas 23. se traînent/
creep along 24. formidable 25. alors/so 26. shkheynim voisins/neighbors 27. ordures quelles qu'elles soient/any kind of garbage 28. ont 
envie de/yearn for 29. inattendus/unexpected. 

חיות...  דערקענען13 ווי קענען מיר ווָאס

! ָארט15 היימיש ַא — בקיצור14

חסרונדל16 :  קליין ַא דָא נָאר ס'איז

זון זַײן ַארום זיך דרייט f186–קעּפלער

אייביק17 טָאג  איז זַײט אויף איין ַאזוי, ַאז

נַאכט. אייביק — ַאנדערער דער אויף און

: אונדזער וועלט צו ענלעכקייט נָאך ַאן נו,

גוטער זַײט... דער זַײן אויף נָאר דַארף מען

 492 קעּפלער–f186 געֿפינט זיך ַאז איז ּפרָאבלעם שטיקל ַאן ַאנדער

זיך ָאבער מע קען ווַײט. ביסל ַא ערד. דָאס איז דער ֿפון ליכטיָאר18

ַאזעלכע ּפָאר ַא נָאך ַאנטדעקט מען הָאט ֿפריִער ביסל ַא טרייסטן ַאז

היימיש אויס אויך זעט ווָאס איינעם, זיי צווישן און עקזָאּפלַאנעטן

ָאט .20“667 Cc גליזע„ נָאמען דעם חנעוודיקן19 ווָאס טרָאגט און

קיין נישט זַײן לָאמיר ווַײט ! ליכטיָאר 22 נָאר איז ּפלַאנעט דער

 300000 פֿליט ליכט ַאז דָאס דערמָאנען נישט ציבעלעס21 און ביטערע

בעסטע קָאסמָאס–שיֿפן  בעת22 אונדזערע סעקונדע, איין אין קילָאמעטער

ֿפון 17,5 קילָאמעטער... גיכקייט גווַאלדיקער24 דער מיט קריכן23

נָאך מיר הָאבן נומער 2 ערד ַאז ַאן לייענערס, טַײערע הייסט, דָאס

די  מיט שטַארק צעקריגן נישט צו זיך טָא25 בעסער הַאנט. דער בַײ נישט

ַא מיסט27... ֿפַאר ווָאס ַאבי ּפרָאדוצירן צו ֿפיל נישט און שכנים26

ַאז  זָאגט (מען סורּפריזן און דער ֿפרעמד נָאך די ווָאס גלוסטן28 און

די דען הָאבן צי : הָאפֿענונג הָאבן נָאך מעגן ַאזעלכע) ֿפַארַאן נָאך ס'איז

נישט ַאנטדעקט קָאנטינענט, געוויסן ַא זוכנדיק ַאמָאליקע נַאוויגַאטָארן,

? אומדערווַארטע29 לענדער

היים דער אין ווי : 1f186–קעּפלער
ֿפָארגעשטעלט ּפלַאנעט, נַײער דער

לעצטע די לויט קינסטלער ַא דורך

„נַאסַא“. אינֿפָארמַאציעס ֿפון דער
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דער  וועגן ַארטיקל ַאן ָאנגעשריבן הָאט ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער אינעם ייִדיש–לעקציעס די פֿון ּתלמידה2 לַאנגיָאריקע ַא חדש1, עלען
הָאבן ייִדיש–שרַײבער די ווָאס שוועריקייטן די שילדערט5 ייִדיש. זי צו פֿון מיזרח4–איירָאּפע און ייִדן פֿון פֿרַאנצייזישע ייִדן צו בַאציִונג3

עקזיסטירט ווָאס געגרינדט7 אין 1921, שרַײבער–ָארגַאניזַאציע אינטערנַאציָאנַאלע ַאן איז ּפען–קלוב ייִדישן ּפען–קלוב6. צו גרינדן ַא געהַאט
בנימין פֿון ַארטיקל ַאן דָא די מחברטע8 ַאנַאליזירט — נָאוועליסטן“. עסיייִסטן — „ּפָאעטן שטייט פַֿאר קירצונג „ּפען“ די טָאג. צו הַײנט ביז

ָאּפשטַאם. ייִדישן פֿון ליטערַאטור–קריטיקער פֿרַאנצייזישן ַא ,(1944-1888) קרעמיע9

1. khodosh Hélène Khodoss 2. talmide étudiante/student fem. 3. relation 4. mizrekh orientale/Eastern 5. décrit/describes 6. P.E.N.-Club 
7. fondé/founded 8. mekha'berte auteure/author fem. 9. Benjamin Crémieux 10. mizrekh-mayrev... malentendu est-ouest/East-West 
misunderstanding 11. paru/appeared 12. a rendu compte de/reported on 13. venait d’avoir lieu/had just taken place 14. Bruxelles/Brus-
sels 15. rapporte/tells 16. mouvement/movement 17. sont nés/came into being 18. milkhome guerre/war 19. revendications/demands 
20. Varsovie/Warsaw 21. nes miracle 22. mekhaber auteur/author 23. à l’unanimité/unanimously 24. ensemble/together 25. évidem-
ment/clearly 26. représentant/representative 27. lakhlutn ... absolument pas/nothing at all 28. indépendant/independent 29. sholem 
paix/peace 30. sonim ennemis/enemy, sing. ׂשונא soyne 31. selon/according to 32. ... melukhe État-nation/nation-state 33. Meylekh 
Ravitch 34. zikhroynes mémoires/memoirs 35. mayse ... livre de contes/story book 36. responsables/leaders 37. déconcertés/confused 
38. aucun/any 39. expriment/express 40. représente/is represented by 41. sofkl-sof enfin/at last 42. établi/established 43. Vilnius
44. mishpokhe famille/family 45. installé/settled 46. dorem sud/south 47. a pris fait et cause/spoke out for 48. beys pendant/during 
49. occupation 50. résistance 51. a péri/died 52. khshad suspicion 53. klo'ymershtn prétendu/supposed 54. énorme/huge 55. hasoge 
conception 56. apshite ... d’autant plus/all the more 57. melukhes pays/countries 58. reconnu/recognized 59. yekhi'dishn ... citoyen  
en tant qu’individu/individual citizen 60. shetekh territoire/territory.

איז דערשינען11  ווָאס ַאן ַארטיקל אין

צַײטשריֿפט  ֿפרַאנצייזישער דער אין

 Les Nouvelles littéraires
דעם 9טן יולי נַײעס) (ליטערַארישע

ֿפרַאנצייזישער דער הָאט 1927

בַאריכט12  קרעמיע בנימין שרַײבער

דעם אינטערנַאציָאנַאלן קָאנגרעס וועגן

גרָאד איז ווָאס ּפען–קלובן, די ֿפון

ער בריסל14. אין ֿפָארגעקומען13

די געשיכטע ערשטן דערציילט צום

הָאט זיי מען ּפען–קלובן זינט די ֿפון

יָאר ֿפריִער ּפָאר מיט ַא געגרינדט

איבער15 די  ער גיט דערנָאך און

קָאנגרעס. בריסעלער ֿפונעם געשעענישן וויכטיקסטע

די ווי ַאזוי : שוועריקייט ַא אויֿפגעקומען איז ער, זָאגט  דָארטן,

לענדער נַײע קלענערע די ַארַײנגענומען הָאט ּפען–קלוב–בַאוועגונג16

געֿפירט עס הָאט וועלט–מלחמה18, דער נָאך ַאנטשטַאנען17 זַײנען ווָאס

ַא ַאז ָאן ער גיט ַא בַײשּפיל ֿפָאדערונגען19. ווי נַאציָאנַאליסטישע צו

ייִדישן  ַא ווַארשע20 שַאֿפן אין זָאל מע געבעטן הָאט דעלעגַאט ייִדישער

נס21“, ֿפרייט  ַא „געשען איז עס ָאבער דעם ּפוילישן. לעבן ּפען–קלוב

די דעֿפיניציע ֿפון דערמָאנען בלויז געדַארֿפט מען הָאט מחבר22, דער זיך

ּפען–קלוב), איין נָאר געֿפינען זיך קען לַאנד יעדן אין (ַאז ּפען–קלובן די

דער  אין ַאז אַײנשטימיק23 באַשלָאסן עס איז געווען גענוג. מען הָאט און

ּפען–קלוב איינציקער איין בלויז זַײן מעג ווַארשע הויּפטשטָאט ּפוילישער

איינעם24. אין שרַײבער ּפוילישע און ייִדישע ֿפַאר

רַאֿפינירטער  קלוגער, ַא קרעמיע, בנימין באַשַײמּפערלעך25 הָאט

לחלוטין  קולטור, העכסטער דער ֿפָארשטייער26 ֿפון ַא אינטעליגענט,

ּפַאסירט. עס ווָאס ֿפַארשטַאנען נישט27

וועלט– ערשטער דער נָאך געווָארן געגרינדט איז ּפען–אינטערנַאציָאנַאל

און  אידעָאלָאגיעס אומָאּפהענגיק28 ֿפון וועלט–ָארגַאניזַאציע, ַא ווי מלחמה

שטיצן שלום29  צו געווען איז דער געדַאנק ֿפַארשיידנקייטן. ּפָאליטישע

ֿפַארשיידענע ֿפון שרַײבער צווישן בַאציִונגען דורך וועלט דער אויף

ָארגַאניזַאציע די ׂשונאים30–לענדער. ַאמָאליקע די ֿפון בַאזונדערש לענדער,

נָאך דער  איירָאּפע ֿפון צעטיילונג דער לויט31 געֿפורעמט געווָארן איז

הָאט עס מלוכה32. נַאציָאנַאלער ַא ֿפון אידעע דער לויט און וועלט–מלחמה

דער הָאט ווַארשע ָאבער אין יעדער מלוכה. אין קלוב איין זַײן געדַארֿפט

אויף ליטערַאטור דער מיט נָאר באַשעֿפטיקט זיך ּפען–קלוב ּפוילישער

ּפויליש.

ייִדישן ַא שַאֿפן זָאל מע געבעטן, הָאבן שרַײבער ייִדישע די ווען

רַאוויטש33  מלך שרַײבער דער ייִדישער דערציילט — ַאזוי ּפען–קלוב

טוערס36  די זַײנען — לעבן מַײן פֿון מעׂשה–בוך35 זכרונות34 דָאס זַײנע אין

די  געווען נישט איז ווַײל ייִדיש צעטומלט37, געווען לָאנדָאן אין ּפען ֿפון

ֿפרַאגעס,  געשטעלט הָאבן זיי שום38 מלוכה. קיין ֿפון שּפרַאך נַאציָאלע

 : ייִדיש ֿפון געָאגרַאֿפיע די געווען זיי איז ֿפרעמד אויס39 ווי דריקן ווָאס

לַאנד ַא ֿפַאר ווָאס ? ליטערַאטור ייִדישער דער ֿפון צענטער דער איז ווּו

? אַש שלום שרַײבער דער ֿפַארטרעט40

אַײנגעשטעלט42 ַא  קָאמּפרָאמיס און ַא געֿפונען מען סוף–ּכל–סוף41 הָאט

דעמָאלט געהערט ווָאס הָאט ווילנע43, שטָאט דער אין ּפען–קלוב ייִדישן

.(3 ז' (זעט צו ּפוילן

קריטיקער שרַײבער, ַא בריליַאנטער זייער געווען קרעמיע איז בנימין

ֿפון ַא געשטַאמט הָאט ווָאס איטַאליעניש), (ֿפון און איבערזעצער

ֿפונעם אין דרום46–ֿפרַאנקרַײך משּפחה44, ַאן אַײנגעזעסענער45 ייִדישער

שלום  אַײנגעשטעלט47 ֿפַאר זיך הָאט ער ָאן. יָארהונדערט פֿֿערצנטן

ער  בַאזעצונג49, איז דַײטשישער דער בעת48 שּפעטער, נַאציעס. די צווישן

אומגעקומען51 אין  איז ער ווידערשטַאנד50. ֿפרַאנצייזישן דעם אין געווען

.1944 אין בוכנווַאלד–לַאגער

ַא ּכלומרשטן53 נַאציָאנַאליזם,  קעגן חשד52 מיט ֿפול קָאמענטַאר, זַײן

און  מערֿב– ֿפון ייִדן צווישן ריזיקע54 אומֿפַארשטייעניש דָאס ווַײזט

קיין געהַאט נישט הָאבן מערֿב–איירָאּפע ֿפון ייִדן מיזרח–איירָאּפע. די

מיזרח–איירָאּפע,  ֿפון לענדער ֿפיל–קולטורעלע די ֿפון הׂשגה55 גרויסע

נַײע ווען וועלט–מלחמה, ערשטער דער נָאך שוין56 און ַאּפשיטא

נַאציָאנַאליטעטן. ֿפון ּפרינציּפ אויֿפגעקומען לויט דעם זַײנען מלוכות57

זיי  רעּפובליק“, דער ֿפון „ייִדן ווי געֿפילט זיך הָאבן ייִדן ֿפרַאנצייזישע

די ווי בירגער59, יחידישן דעם בלויז מלוכה ַא אין ָאנערקענט58 הָאבן

געזען ניט הָאבן זיי דעֿפינירט. מָאל ַא עס הָאט רעווָאלוציע ֿפרַאנצייזישע

אין ֿפַאל דער געווען איז דָאס (ווי נַאציָאנַאליטעט ַא ווי ייִדישקייט זייער

קיין געהַאט הָאבן נישט זיי און רעליגיע. ַא ווי מיזרח–איירָאּפע), נָאר

שטח60. ָאן קולטור ַא ַא שּפרַאך און ֿפון הׂשגה

אומפַֿארשטייעניש10 מיזרח–מערבֿ גרויסע די
חדש עלען פֿון

קרעמיע בנימין
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1. P.E.N.-Club 2. sof fin/end 3. efforts 4. sofkl-sof finalement/at last  5. section 6. … sibes raisons majeures/main reasons 7. étape/step 
8. reconnaissance/recognition 9. afile même/even 10. corrompu/corrupted 11. e'mese véritable/real 12. influence 13. bo'yleter si-
men signe évident/clear sign 14. relations 15. prendre en compte/take into consideration 16. mekhabrim auteurs/authors 17. exception 
18. sholem 19. membre d'honneur/honorary member 20. oylem public 21. acteurs de la vie culturelle/leaders 22. bien que/although 
23. … rov la plupart/most 24. union 25. installer/install 26. vice-présidents 27. zalmen 28. avro'm 29. sore 30. dire appartement/
apartment 31. limités/limited 32. dovid 33. succursales/branches 

ּפען–קלוב1 ייִדישער דער

ַארטיקל  (זעט דיסקוסיעס לַאנגע בַאמיִונגען3 און 1927, נָאך יָאר סוף2

ייִדיש–ָאּפטייל5  ַא געווָארן געשַאֿפן 2) איז סוף–ּכל–סוף4 ז' אויף

ֿפַאר וויכטיק געווען ַאזוי דָאס ּפען–קלוב. ֿפַאר ווָאס איז ֿפון

דעם בַײ רעּפרעזענטַאנץ אייגענע ַאן הָאבן צו שרַײבער ייִדישע

הויּפט–סיבות6. ערשטנס,  צוויי דָא זַײנען עס ? „ּפען“ אינטערנַאציָאנַאלן

ָאנערקענונג8 ֿפון  דער אין שטַאּפל7 וויכטיקער ַא געווען דָאס איז

ַאז ֿפַארגעסן ניט מע דַארף ליטערַאטור. און שּפרַאך ייִדישער דער

די  ַאֿפילו9 אין מענטשן, סך ַא געֿפונען נָאך זיך הָאבן 1927 יָאר אין

ָאדער  הָאבן און ַאמעריקע, ווָאס איירָאּפע אין קרַײזן אינטעלעקטועלע

הָאבן ָאדער עקסיסטירט, ליטערַאטור ייִדישע ַאז געהערט ניט מָאל קיין

איז  דַײטש ווָאס ֿפַארדָארבן10 מין ַא „זשַארגָאן“, ַא ווי ייִדיש בַאטרַאכט

(ווָאס ּפען–קלוב בַײם שּפרַאך. ַאן אייגענער ָאּפטייל אמתע11 קיין ניט

מיט ָארגַאניזַאציע אינטערנַאציָאנַאלע וויכטיקע ַא געווען דעמָאלט איז

בולטער  ַא געווען ַאזוי אויב אַײנפֿלוס12) איז און ּפרעסטיזש גרויסן ַא

שּפרַאכן.  ַאנדערע ַאלע ווי ליטערַאטור ַא הָאט ייִדיש ַאז סימן13

שרַײבער ּפוילישע מיט בַאציִונגען14

ניט פֿלעגט ּפען–קלוב ּפוילישער דער ַאז איז געווען סיבה די צווייטע

צום  1927 מַארץ אין ייִדיש–שרַײבער : ּפוילישע קיין ַאכט15 אין נעמען

דַײטשישן מיטן בַאגעגעניש ַא אין ווַארשע ֿפָארגעקומען איז בַײשּפיל,

ּפויליש– נָאר ֿפַארבעטן וועלכער מע הָאט אויף מַאן, טָאמַאס שרַײבער

ַאן ָאנגעשריבן דעמָאלט הָאבן ייִדיש–שרַײבער מחברים16. שרַײבנדיקע

דָאס ַאז צוגעגעבן הָאט שּפעטער ווָאס צו טָאמַאס מַאנען, ָאפֿענעם בריוו

ֿפונעם ּפונקט שווַאכסטער דער געווען איז שרַײבער איגנָארירן ייִדישע

בַאזוך.     גַאנצן

דעם ייִדישן געשַאֿפן מע הָאט ווי דעם ַאֿפילו נָאך ַאז דַארף זָאגן מע

מחברים די ּפוילישע ֿפון בַאציִונג די זיך הָאט ּפען–קלוב, ֿפונעם ָאּפטייל

געווען  אויסנַאם17 איז ֿפַארבעסערט. איין סך קיין ייִדישע ניט די צו

הָאט ּפען–קלוב ּפוילישער דער ווָאס אַשן, שלום18 ֿפַאר בַאנקעט ַא

אַש  1928. שלום סעּפטעמבער 29סטן דעם ווַארשע ָארגַאניזירט אין

ֿפונעם ַאלגעמיינעם „ּפען“),  ערן–מיטגליד19 אויך געווען ַאן איז (ווָאס

דעם  שרַײבער, אויך צווישן באַקַאנטער וועלט ַא געווען דעמָאלט איז

סך ַא געקומען בַאנקעט זענען אויֿפן און עולם20, ּפויליש–רעדנדיקן

קולטור–טוער21. און שרַײבער ּפוילישע

ניו–יָארק       ווַארשע, ווילנע,

ווַארשע  אין געוווינט דעמָאלט הָאבן שרַײבער ייִדישע רוֿב23 דָאס כָאטש22

און בַארימטער ייִדישער ליטערַאטן– דער (דָארטן הָאט זיך אויך געֿפונען

13), הָאט  נומער טלָאמַאצקע גַאס זשורנַאליסטן–ֿפַאראיין24 אויף דער

אין ווַײל ייִדישן ּפען–קלוב, דעם בַאזעצן25 ניט געקענט דָארטן מען

מען הָאט ּפען–ָאּפטייל. ּפוילישער דער שוין געֿפונען זיך הָאט ווַארשע

ליטערַאטור ייִדישער דער ֿפַאר שטָאט וויכטיקע ַאנדער ַאן באַשטימט

הָאט ָאּפטייל ֿפונעם ּפרעזידענט ֿפַארן ּפוילן). אין — (דעמָאלט ווילנע —

וויצע–ֿפָארזיצערס26 הָאט נָאר  דרַײ די ֿפון אַשן. שלום אויסגעקליבן מען

רייזען  לינגוויסט זלמן27 שרַײבער און — דער איינער געוווינט אין ווילנע

ׂשרה29  דיכטערין דער ֿפון און רייזען ַאֿברהם28 ּפָאעט (ברודער ֿפונעם

ֿפונעם דער ַאדרעס געווָארן איז ווילנע אין דירה30 אייגענע זַײן רייזען).

בַאגרענעצטע31 ֿפינַאנציעלע  די אויף ָאן ווַײזט (ווָאס ּפען–קלוב ייִדישן

וויצע– ַאנדערע צוויי די צַײט). יענער ֿפון שרַײבער ייִדישע ֿפון מיטלען

און דער דרַאמַאטורג סעגַאלָאוויטש זוסמַאן ּפָאעט דער — ֿפָארזיצער

די  אין ניו–יָארק. אין און ווַארשע אין געוווינט הָאבן — ּפינסקי דוד32

ּפען–קלוב,  ייִדישן ֿפונעם ֿפיליַאלן33 די געֿפונען זיך הָאבן שטעט צוויי

[8 ז' [סוף

און „ּפ.ע.נ.–נַײעס“ די

„ווַאלדיקס“ בוך דָאס

סוצקעווער ַאֿברהם ֿפון

דורכן ַארויסגעגעבן

ווילנע אין ּפען–קלוב

 .1940 אין
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אָנהייבער ֿפאַר

אירע1  פֿעטערס זיבן די
רוף2 ַאסטריד פֿון

מַאמע הָאט געהַאט זיבן פֿעטערס מַײן

געהַאט זי הָאט פֿעטערס זיבן

דערציילט ֿפיל ַאזוי זי הָאט זיי ֿפון

! געווען מַײנע זענען זיי גלויב ּכמעט3 ַאז איך

אירע פֿעטערס זיבן  די

ייִחוס–בריוו5 ַא בוים. ַא שטַאם4. די. ַא ָאט
לַאנדשַאֿפט7 מַײן איבער שוועבן6 זיי

חלומות8 מַײנע בַאוווינען זיי

ווַײטנס דער ֿפון רוֿפן זיי

אירע פֿעטערס זיבן די

ייִדיש קיין נישט רעדן זיי

ֿפרַאנצייזיש קיין נישט ענגליש, קיין נישט רעדן זיי

זיי דַײטש שרַײבן און זיי, רעדן דַײטש

טרוימען9, און לַײדן. און טרַאכטן, און לייענען, און

אירע פֿעטערס זיבן די

בַאליבטע ַא זיסע, ַא שּפרַאך, זייער איז דַײטש

ֿפרוכטן ַאנדערע מיט ֿפַארפֿלַאנצט11 איז לשון10 זייער ָאבער
און צרות13 משּפחה12 מיט

און עדות15 ּפרנסה14 מיט
מיצוות17 און מציאות16 מיט

אירע פֿעטערס זיבן די

שענסטער דער געווען איז צווייטער דער
ֿפרימסטער18 דער געווען איז פֿערטער דער

ַא סוחר19 דער ֿפינֿפטער איז געווען

קיין ַאמעריקע געֿפָארן איז דער זעקסטער און

אירע פֿעטערס זיבן די

קָארטן20 אין געשּפילט הָאט דריטער דער
ַא מחבר21 ווערן געווָאלט הָאט דער לעצטער

גָאלד מיט געהַאנדלט הָאט ֿפרימסטער  דער

געזונגען ליד ַא מַאמע מַײן הָאט ערשטן ֿפונעם חתונה22 אויף דער און

אירע פֿעטערס זיבן די

פֿעטער געהַאט ַא הָאב אויך איך
ווערטערבוך24 ַא איז ירושה23 זַײן

דַײטש ֿפרַאנצייזיש ֿפרַאנצייזיש, דַײטש : געשעצט25 ווערטער די הָאט ער

אויג ֿפונעם ֿפינגער, ֿפונעם ָאּפגעניצט26, זענען בלעטער די

פֿעטער, מַײן טרַאכט איך וועגן
שוועל28 ַא שטוב, ַא געשטַאלט27, ַא איך זע

אירע פֿעטערס וועגן די זיבן איך טרַאכט
קול30 הַארציק איר איך הער הענט, צערטלעכע29 אירע איך ֿפיל

אירע. פֿעטערס זיבן די

1. Ses sept oncles/Her Seven Uncles 2. Astrid Ruff 3. kima't presque/almost 4. souche/stem, lineage 5. yikhes-… arbre généalogique/
family tree 6. planent/hover 7. paysage/landscape 8. khaloymes rêves/dreams, sing. kholem 9. rêvent/dream 10. loshn langue/language 
11. planté/sown 12. mishpokhe famille/family 13. tsores soucis/cares 14. parnose gagne-pain/livelihood 15. eydes témoignages/tes-
timony 16. metsies aubaines/lucky finds 17. mitsves bonnes actions/good deeds 18. le plus pieux/most observant 19. soykher com-
merçant/merchant 20. cartes/cards 21. mekhaber auteur/author 22. kha'sene mariage/wedding 23. yerushe héritage 24. dictionnaire/
dictionary 25. accordait de la valeur/valued 26. usés/worn 27. image 28. seuil/doorstep 29. tendres/affectionate 30. kol voix/voice. 

.(1942 ֿפון (בילד ֿפעטערס מַאמעס דער ֿפון טייל ַא
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1. création 2. ... shaykhes... en rapport avec/in relation to 3. étapes/stages 4. selon/according to 5. seyfer breyshis Genèse/Gen-
esis 6. shedl diablotin/imp 7. déplacé/moved around 8. alors/so 9. ... seyder remettre dans l'ordre/put in order 10. indiquez/deter-
mine 11. herbes, plantes/herbs, plants 12. s'est reposé/rested 13. levone lune/moon 14. beheymes bétail/cattle15. khayes animaux 
(sauvages)/(wild) animals 16. shrotsim reptiles, insectes rampants/reptiles, creeping insects 17. comparaisons/comparisons 18. ex-
pressions 19. acide/sour 20. sourd/deaf 21. tordu/crooked 22. pâte/dough 23. tisonnier/poker 24. poivre/pepper 25. vinaigre/vine-
gar 26. goudron/tar 27. bile/gall 28. imagés/here colorful 29. mies laid/ugly 30. malekh-hamoves ange de la mort/Angel of Death 
31. goles exil/exile.

פֿון דער וועלט בַאשַאפֿונג1 די

מיר הָאבן (6 זַײט (זעט „וועלט“ טעמע דער מיט2 שַײכות אין
וועלט–בַאשַאפֿונג  דער שטַאּפלען3 פֿון די אויסגעשריבן דָא

אינעם  איבערגעגעבן טרַאדיציע, ווָאס ווערט ייִדישער לויט4 דער
שדל6 הָאט ַאלץ  ַא !? געשען איז ווָאס ָאבער בראשית5. ספֿר

בַאשַאפֿן  ווָאס איז ניט ווייסט מער מע איבערגעשטעלט7 און
דעם  צוריקשטעלן איז8 העלפֿט שּפעטער. ווָאס און פֿריִער געווָארן

דער פֿון טָאג יעדן פָֿארגעקומען איז ווָאס בַאשטימט10, און סדר9
בַאשַאפֿונג.

שּפילן... זיך לאָמיר

די ביימער. און קרַײטעכצער11 די גרָאז, דָאס ערד, די געווָארן טָאג איז ערשטן דעם .1
זיך גָאט ָאּפגערוט12. טָאג הָאט צווייטן דעם .2

דעם הימל. באַשַאֿפן טָאג הָאט גָאט דריטן דעם .3
שטערן. די און לֿבנה13 די זון, די באַשַאֿפן גָאט טָאג הָאט ֿפערטן דעם .4

מענטשן. דעם און שרצים16 חיות15, בהמות14, באַשַאֿפן גָאט טָאג הָאט ֿפינֿפטן דעם .5
ֿפייגל. און ֿפיש געווָארן באַשַאֿפן טָאג זענען זעקסטן דעם .6

ליכט.  ווערן זָאל : געזָאגט גָאט הָאט טָאג זיבעטן דעם .7

וועלט די א.
טייג22 ב.

ווַאנט די ג.
הָאניק ד.

קָאטשערע23 ַא ה.
פֿעפֿער24 ו.

ֿפינגער ַא ז.
עסיק25 ח.

סמָאלע26 ט.
גַאל27 י.

פַֿארגלַײכן17 מיט שּפיל ַא
אויסדרוקן18.   ייִדישע ריכטיקע די געפֿינט

ווי  שווַארץ .1
ווי  זיס .2

ווי ביטער .3
זויער19 ווי  .4

ווי ווייך .5
טויב20 ווי  .6

ווי ַאליין .7
ווי טרוקן .8
ווי קרום21 .9

גוט ווי .10

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

[8 ז' [ענטֿפער אויף

[8 ז' [ענטֿפער אויף

בילדערישע28 און ֿפול מיט  — ֿפַארגלַײכן ַאנדערע סך ַא זַײנען דָא עס

מלאך–המוות30“, דער ווי „מיאוס29 לֿבנה“, די ווי „שיין ווי ֿפַאנטַאזיע,

פַֿײנע  ַאזעלכע קענט איר אויב גלות31“... ייִדישער דער ווי „לַאנג

די ָאּפדרוקן וועלן מיר און אונדז און שרַײבט גוט זַײט ַאזוי אויסדרוקן,

אומגעדולדיק ! מיר ווַארטן שענסטע.

י"ה. 11טן ֿפון מָאזַאיִק ַא אויף חווהן ֿפון בַאשַאֿפונג די
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וואָרט ַא אַרום

איז, גרויס זי ווי — דער וועלט מען וועגן רעדט שּפרַאכן ַאלע אין

ווי ַא מָאל און זַײן, קען שיין זי איז, ווי זי ֿפַארשיידנַארטיק1 ווי

די — וועלטן צוויי דָא זַײנען ָאבער ווייס מען ווי איז. זי אומיושרדיק2

ערד.  דָאס לעבן דָא אויף דער וועלט איז די וועלט4. וועלט3 און יענע

לשון–קודש5  אויף טויט. נָאכן גייען מיר דָארטן ווּו מיינט וועלט יענע

גערוֿפן  אויך וועלט ווערט די עולם–הבא7. און עס עולם–הזה6 הייסט

ֿפון  וועלט עולם–הדימיון9 (די ָאדער ליגנס) ֿפון וועלט (די עולם–השקר8

וועט  ווָאס דווקא12 די, איז וועלט) (די אמתע11 עולם–האמת10 ֿפַאנטַאזיע).

וועלט, ׂשכר14 אויף דער זַײן קריגט רשע13 דער ַאז זָאגט מען קומען.

ֿפיל ָארעמע דָא ַאזוי צדיק15 אויף יענער וועלט. דערֿפַאר זַײנען דער

זָאגן גוטס. צו דָאס ַאל ווָאס געניסן16 ֿפון רשעים ֿפיל ַאזוי צדיקים און

 : זיך אויסדריקן מען מצֿב17 קען שווערן ַא אין זיך געֿפינט מענטש ַא ַאז

ווי  גייט אים ָאדער עס וועלט ר  ד ע אויף צדיק ַא גייט אים ווי עס

טרויעריקע ַא עס איז ֿפַאלן ביידע אין וועלט. ר  ע רשע אויף י ע נ ַא

בַאמערקונג.

ַא  אונדז מָאניש גיט גרויסער ּפָאעמע זַײן אין ּפרץ18 יצחק–לייבוש אויך

: וועלט אויף דער ּפעסימיסטישן קוק
ַא ים19 איז די וועלט

ַא שיעור20, ברייט ָאן

מיר, זַײנען ֿפיש די

איז ס"ם21. דער ֿפישער

וועלט :  ווָארט מיטן אויסדרוקן אידיָאמַאטישע ּפָאר ַא

איז  ווָאס ַא מענטש געזָאגט אויף ווערט ווייניק : אים איז וועלט די

זיך. ֿפַאר ַאלץ וויל ווָאס זשעדנע22,

ַא אויסנַאם23, ַא מענטש ַאן איז ער : וועלט דער אין איינער איז ער

ַאנטיק25. ַאן ּפרַאכט24,

נַארישקייטן26. רעדט ער : וועלט ַארַײן דער אין (גלַאט) ער רעדט

זיי  וועלט : ַא אויסגעווַאנדערט הָאבן אויסגעֿפָארן/זיי זענען זיי

אומעטום. געווען זַײנען

הַארצן. גַאנצן מיטן ּכוחות27, ַאלע מיט : אויף ווָאס די וועלט שטייט

; שטייט וועלט די אויף ווָאס הָאט געזונגען זינגער דער : בַײשּפיל צום

שטייט. וועלט די ווָאס אויף געלָאֿפן איז ַאטלעט דער

הָאט  מַאמע די : מעגלעך נָאר איז ווָאס ַאלץ טָאן אַײנלייגן וועלטן :

קינד. איר וועלטן צוליב אַײנגעלייגט

? ַאן אומגליק געשען ס'איז ַאז הערט ווען מע מען שרַײט ווָאס און

! וועלט ֿפינצטערע וועלט/ס'איז ַא וועלט/ס'איז אויס עק ס'איז —

ליכטיקע ַא נַײעס : גוטע שטיקל וועגן ַא אויסרוף ֿפַארקערט, ַאן און

! וועלט

וועלט  סך“ (ַא מיינט „זייער ַא מע ווען מיט... וועלט ַא : זָאגן קען  מע

מענטשן). מיט ֿפַארגעניגנס, ַא וועלט מיט

ֿפַארווּונדערונג28 ַאז ַא אויס דריקט ! וועלטלעך מיט וועלט ַא  ָאבער

וועלט. דער אויף געֿפינען מען קען ַאלץ ּפַאסירן, קען ַאלץ

ביסל  ַא אויסזען קען (ווָאס גוט“ „גָאר וועלט מיינט די ווי גוט/ווויל

אונדזער וועלט).  אויף מע קוקט מָאדנע29 ווען

ס'איז  ֿפַארצווייפֿלונג31 ַאז געֿפיל ֿפון ַא אויס דריקט וועלט ַא הפֿקר30

הָאפֿענונג. קיין געזעץ, קיין מָארַאל, קיין ניטָא

וועלט :  מיטן ווָארט געבויט  עטלעכע ווערטער

וועלט. דער אויף קוקט מע ווי אוֿפן33 דער = וועלטבַאנעם32  דער

דער וועלט דער דער ָאנהייב ֿפון טרַאדיציע איז דער  לויט

סוף35 איז דער וועלט–אונטערגַאנג36. איר און וועלטבַאשַאף34

וועלט. קרימינעלע די = אונטערוועלט  די

גילטיק37  איז ָאדער ַארַײן נעמט ווָאס עּפעס מיינט וועלט– ּפרעֿפיקס דער

1. varié/varied 2. u'myoysherdik injuste/unjust 3. di' velt le monde d'ici-bas/this world 4. l'au-delà/the hereafter 5. loshn-koydesh 
"langue du sacré", hébreu/holy tongue 6. oylem-haze le monde d'ici-bas/this world 7. oylem-habe le monde à venir, l'au-delà/the 
world to come 8. oylem-hasheker le monde du mensonge/the world of lies 9. oylem-hadimyen monde de l’imaginaire/world of the 
imagination 10. oylem hoemes monde de la vérité, l’au-delà/world of truth, the hereafter 11. e'mese vrai/true 12. dafke précisément/
precisely 13. roshe méchant/wicked, plur. רשעים reshoyim 14. skhar récompense/reward 15. tsadik juste/righteous 16. jouissent/enjoy 
17. matsev situation 18. Yitskhok-Leybush Peretz 19. yam mer/sea 20. ... shir sans mesure/without limits 21. sam Satan 22. cupide/
greedy 23. exception 24. merveille/wonder 25. merveille/wonder 26. bêtises/nonsense 27. koykhes forces/strength, sing. ּכוח koyekh 
28. émerveillement/sense of wonder 29. étrange/strange 30. hefker à l'abandon/abandoned 31. désespoir/despair 32. conception du 
monde/world view 33. oyfn manière/way 34. Création 35. sof fin/end 36. fin du monde/end of the world 37. valable/valid

וועלט 

שּפריכווערטער1

ַאהינצוטָאן2. ווּו ניטָא זיך ס'איז און גרויס איז וועלט • די
זיך. בַאגעגענען ַאלע קליין, איז וועלט • די

דער ַארָאּפ איינער, גייט ַארויף לייטער3, ַא ווי איז וועלט • די
צווייטער.

אין צרות5. לעבט די ַאנדערע ׂשררות4, לעבט ווי הַאלבע וועלט • ַא
וועלט  די מען קען לַאכן מיט ניט שעלטן6 און מיט • ניט

איבערמַאכן7.

גלייבן. מען זָאל זָאגט וועלט די • ַאז
אונדז. וועלט די ניט וועלט, די מוזן נָאכטָאן8 • מיר

וועלט. ליכטיקע ֿפינצטערע נַאכט ַא ַא איז ּפעקל–מַאכער9 ַא • ֿפַאר

1. proverbes/proverbs 2. se réfugier/to find refuge 3. échelle/
ladder 4. srores princes 5. tsores malheurs/hardship 6. mau-
dir/cursing 7. changer/change 8. imiter, faire comme/imitate, 
do like 9. contrebandier/smuggler.

[8 ז' [סוף

„דער

ַאסטרָאנָאם“,

ֿפון בילד

יָאהַאנעס

.(1668) ווערמער
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1. le monde d'ici-bas et l'autre monde/this world and the world to come 2. shaykhes rapport/relation 3. chanson à boire/drinking song 
4. avrom Reyzen 5. yoysef Rolnik 6. étaient originaires/came from 7. mizrekh orientale/Eastern 8. se sont installés/settled 9. souffrir/
were suffering 10. גוט זַײן ַאליין זָאל בלויז מיר et que moi seul je me sentais bien/I alone was feeling good 11. alors je l’inviterais/then I would 
invite her 12. je consolerais/I would console 13. caresserais/would caress 14. ne t’inquiète pas/don’t worry 15. repris ses esprits/came 
to herself 16. remis sur pied/got back on her feet 17. souffrance/pain 18. réclamé/demanded 19. joie/joy 20. tous deux/both 21. kashe 
question 22. brouillé/quarreled 23. me suis battu à l'épée/crossed swords with 24. a tort/is wrong 25. n'ai pas dit/left unsaid 26. sonim 
ennemis/enemies 27. repousse/pushes 28. chasse/chases 29. 30 גוטע. ça me chagrine/I'm saddened 31. צעגיין  séparer/to part 32. te [se] [זיך]
plaire/please you 33. hier/yesterday 34. ne le perturbez pas/don't spoil it 35. prenez vite un petit verre/grab a little drink 36. kolzma'n 
pendant que/as long as 37. en vie/alive 38. mirtseshem ici si ça se trouve/here: who knows?

וועלט די און איך

רייזען ַאבֿרהם פֿון

לַײדן9, וועלט ווָאלט די גַאנצע ווען

בלויז10, זַײן גוט זָאל ַאליין מיר

גַאנצע די וועלט די דַאן איך ווָאלט

הויז. מַײן אין ַאַײנגעלַאדן11

צערטלען13, און איר טרייסטן12 ווָאלט איך

וועלט, זיך14, זָארג ניט — געזָאגט און
זיך געקומען15 זי ווָאלט צו ביז

געשטעלט16. ֿפיס די אויף זיך און

ווָאלט גליקלעך, געווען די וועלט ווען

מיט לייד17, ֿפול בלויז איך ַאליין

צו איר געקומען ווָאלט איך דַאן

גיב מיר ֿפרייד19. — געֿפָאדערט18 און

לַײדן, ביידע מיר ַאז ָאבער

— ַאליין איך סַײ20 וועלט, די סַײ

ווּו צו קומען ניט וועלט די הָאט

גיין... צו ווּו ניט הָאב איך און

***

רָאלניק יוסף פֿון

צעקריגט זיך22, וועלט הַאלבער מיט ַא

; צעפֿעכט23 זיך צווייטער ַא מיט

: אין צימער ַאליין איך איצט זיץ

? איז אומגערעכט24 ֿפון אונדז ווער

ניט, בַאדַארף מע ווָאס געזָאגט דָא

; דערזָאגט25 עּפעס ניט דָארטן

איז ׂשונאים26, וועלט ַא גַאנצע און

יָאגט28. יעדער און שטויסט27 יעדער

! וווילע29 דו שיינע, וועלט דו וועלט

; מען מוז צעגיין31 — ֿפַארדריסט30 עס

געפֿעלן32, דיר מָאל קיין וועל איך

ֿפַארשטיין. ניט מָאל קיין — מיך דו

לידער פֿיר — וועלט1 יענע און וועלט די

קיין נעכטן33 ס'איז ניטָא

ַאנָאנים

נעכטן, ניטָא קיין ס'איז

; מָארגן דער ניטָא ס'איז

הַײנט, ביסעלע ַא דָא נָאר ס'איז

זָארגן.  מיט ניט34 אים שטערט

שנעּפסל35, ַא ַארַײן כַאּפט

; לעבן37 בַײם זענט איר ּכל–זמן36

אויף יענער וועלט אם–ירצה–השם38

! געבן אַײך נישט מען וועט

אָנהייבער ֿפאַר

קשיא21  ַאלטע ַאן וועלט די פֿרעגט

פָֿאלקסליד

: קשיא ַאלטע וועלט ַאן די ֿפרעגט

? טרַאלַא–טרַאדי–רידי–רָאם

טרַאדי–רי–די–ריילָאם, : מען ענטפֿערט

! טרַאדי–רי–די–רָאם אוי, אוי,

! טרַײ–דים זָאגן : דָאך מען קען וויל, מע און ַאז

קשיא, ַאלטע ווידער די דָאך בלַײבט

! טרַאלַא–טרַאדי–רידי–רָאם

ַא  און לידעלע „פֿילָאסָאפֿיש“ (ַא ַאנָאנימע צוויי — לידער פֿיר אויסגעקליבן מיר הָאבן (6 ז' (זעט „וועלט“ טעמע דער שַײכות2 מיט אין
הָאבן  (1955-1879). זיי רָאלניק5 (1953-1876) און יוסף רייזען4 ַאבֿרהם ּפָאעטן, ייִדישע בַאקַאנטע דורך ָאנגעשריבענע און צוויי טרינקליד3)

(ניו–יָארק).  ַאמעריקע אין — וועלט“ „נַײער דער אין בַאזעצט8 זיך הָאבן און פֿון מיזרח7–איירָאּפע געשטַאמט6 ביידע

רייזען ַאֿברהם

רָאלניק יוסף
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[3 ז' ֿפון [סוף

געשטימט מיטן ווָאס הָאט

כַאראַקטער אינטערנַאציָאנַאלן

ליטערַאטור. ייִדישער דער ֿפון

ּפען–קלוב ייִדישער דער

די  בַאטייליקט34 אין זיך הָאט

ּפען–קָאנגרעסן, ַאלגעמיינע

מָאל צו מָאל ֿפון פֿלעגט

בלעטל35  ַא ַארויסגעבן

ּפ.ע.נ.–נַײעס און הָאט דער 

געשטיצט37 ייִדישע  עיקר36

שרַײבער. 

זענען ביכער ֿפילצָאליקע

הילף ֿפונעם ַארויסגעגעבן געווָארן מיט דער

צוויי די צום בַײשּפיל ווי ּפען–קלוב, ייִדישן

ַאֿברהם סוצקעווער,  ערשטע זַאמלונגען ֿפון

ווַאלדיקס (ווילנע  1937) און לידער (ווַארשע

רחל39 קָארן,  גרַאדע, חיים38 ֿפון ווערק ,(1940

איציק מַאנגער.  משה40 ברָאדערזָאן צי

ֿפון  דער הויּפט–אידעע מיט בהסּכם41

צווישן  ַאנטוויקלען42 קָאנטאַקטן צו ּפען–קלוב

ייִדישער דער הָאט ליטערַאטורן, ֿפַארשיידענע

דער איבערזעצונגען ֿפון ּפען–קלוב געשטיצט

פֿלעגט ער ייִדיש. אויף וועלט–ליטערַאטור

ּפָאעמע  זיי (די ּפוילישע ַארויסגעבן בַײם העלֿפן

אין  מיצקיעוויטש ַאדַאם טַאדעוש43 ֿפון ּפַאן

איז דוד קעניגסבערג איבערזעצונג ֿפון דער

דַאנק  ַא 1939 אין לעמבערג דערשינען44 אין

ָארגַאניזירט ָאדער ּפען–קלוב) ייִדישן דעם

דער מיט איבערזעצונגען ֿפון קָאנקורסן

אין קווַאליטעט. ליטערַארישער בעסטער

צוגעטיילט בַײשּפיל צום 1937 הָאט מען יָאר

ֿפון רוסיש  איבערזעצונג ּפרעמיעס45 ֿפַאר דער

מיכַאיִל שָאלָאכָאווס ֿפון

דורך  דָאן (ייִדיש שטילן

און  שלמה46 שיינבערג)

ַאלט–גרעקיש הָאמערס  ֿפון

ל.  מ. דורך ָאדיסיי (ייִדיש

ּפעטשעניק).

נָאך דער מלחמה47 

מלחמה דער בשעת48 און נָאך

סעקציע ניו–יָארקער די איז

ּפען–קלוב ייִדישן ֿפונעם

אַקטיוו געווען ווַײטער

ֿפונעם ָאנֿפירונג דער אונטער

גלַאנץ–לעיעלעס. ַאהרן49 ּפָאעט

ֿפונעם הילף דער ַארויסגעגעבענע מיט ביכער

די אין ביז דערשַײנען דָארטן פֿלעגן ּפען–קלוב

יָארן. 1970ער

ייִדישער ּפען–קלוב  הָאט דער ּפַאריז אין אויך

ליטערַאטור, ַארויסגעבן ייִדישע געהָאלֿפן

1953-1950 יָארן די אין ּפָאעזיע. עיקר דער

אויסגַאבעס50 אין  זיבן דערשינען דָא זענען

ּפען–קלוב“, ייִדישן ֿפון „ביכער סעריע דער

יׂשראל51 אַשענדָארף,  ווי מחברים ַאזעלכע ֿפון

צי  יצחק52 יַאנַאסָאוויטש זאַק, ַאֿברהם

ֿפוקס. חיים–לייב

ּפען–קלוב  ֿפונעם אויֿפטוען53 ַאנדערע צווישן

פֿון די ַאנטָאלָאגיע אויך דערמָאנען מען קען

ליטערַאטור54 אין דער  ייִדישער מָאדערנער דער

לעֿפטוויטש יוסף55 ֿפון איבערזעצונג ענגלישער

ערשטער דער ווי אין 1974 ַארויס איז ווָאס

ּפען– „אינטערנַאציָאנַאלע סעריע דער ֿפון בַאנד

לידער, ַארום דערציילונגען, נעמט זי ביכער“.

טעַאטער–ּפיעסעס ֿפון ֿפרַאגמענטן און עסייען

מחברים. ייִדישע צענדליק ּפָאר ַא ֿפון

34. participé/took part 35. bulletin/
newsletter 36. … iker surtout/mainly 
37. subventionnait/supported 38. khaim 
39. rokhl 40. moyshe 41. beheskem en 
accord/in agreement 42. développer/de-
velop 43. Pan Tadeusz 44. a paru/was 
published 45. décerné des prix/awarded 
prizes 46. shloyme 47. milkhome guerre/
war 48. besha's pendant/during 49. arn 
50. éditions 51. yisroel 52. yitskhok  
53. réalisations/accomplishments 54. Inter-
national  P.E.N. Books : An Anthology of 
Modern Yiddish Literature, compiled and 
edited by Joseph Leftwich, Mouton, The 
Hague-Paris  55. yoysef.

וועלט–מלחמה38, וועלט, ווי גַאנצער אויף דער

וועלטקריזיס.

„ניט  וועלטלעך39 מיינט ַאדיעקטיוו דער ָאבער

וועלטלעכע ַא שול, וועלטלעכע ַא : רעליגיעז“

בַאוועגונג.

קען זַײן מעׂשה40 מיט וועלט, ווָאס די שליסן צו

„די ּפירקי–ָאבות41, ֿפון ציטַאט ַא ווי בעסער

ֿפָאטערס“, זעקס קַאּפיטלען קַאּפיטלען ֿפון די

קלוגע ַארַײן נעמען ווָאס מישנה42 דער ֿפון

[6 ז' ֿפון געלערנטע[סוף יִידישע די ּתנָאים43, די ֿפון ווערטלעך

דרַײ  : אויף יָארהונדערט 2טן און 1טן ֿפונעם

ּתֿפילה45  ּתורה44, — וועלט די שטייט זַאכן

מע הָאט ּפַארָאדירט ווָאס גמילת–חסדים46. און

די וועלט  דרַײ זַאכן שטייט אויף : ווי

און געלט... געלט, געלט —

38. milkhome guerre/war 39. laïque/secu-
lar 40. mayse histoire/story 41. pirke-oves 
Maximes des Pères/Precepts of the Fathers 
(Pirke Avot) 42. mishne Mishna 
43. tanoyim docteurs de la Mish-
na/rabbis of the Mishna, sing. ּתנא 
tane 44. toyre étude de la Torah/
Torah study 45. tfile prière/prayer 
46. gmiles-khasodim bienfaisance 
désintéressée/disinterested acts of 
charity.

— ז. .1

2. — ג.

3. — א.

4. — ד.

[5 ז' ֿפון אויף שּפילן [ענטֿפערס

5. — ו.

6. — ה.

7. — ב.

בַאשַאפֿונג–שּפיל אויפֿן ענטפֿערס

— ט. .1

2. — ד.

3. — י.

4. — ח.

5. — ב.

פַֿארגלַײכן– אויפֿן ענטפֿערס
שּפיל

6. — ג.

7. — ז.

8. — ו.

9. — ה.

10. — א.

.1541 ֿפון מַאּפע ַא


