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דער אויפֿקום פֿון ּפורים-שּפיל

ּפורים
יום-טובֿדיקע טעג

סוף ווינטער קומט דער ֿפריילעכער יום-
טוֿב ּפורים און דער ַאלטער קַארנַאווַאל
מיט דעם גַאנצן טַארַארַאם.
די געשיכטע ֿפון ּפורים שטייט אין מגילת-
אסּתר .1די מעׂשה איז געשען אין ּפערסיע
אין די טעג ֿפונעם מלך אחשוורוש ,2ווָאס
איז געווען ַא שיּכור 3און ַא שוטה .4אויף
זַײן געבורטסטאָג האָט ער געמאַכט ַא
סעודה צו וועלכער ער הָאט ֿפַארבעטן ַאלע
זַײנע ּפרינצן .מע הָאט ַא סך געגעסן און
ג ע ט ר ו נ ק ע ן  .ו ו ע ן א ח שו ו ר ו ש א י ז ש ו י ן
געווָארן גוט שיּכור ,הָאט ער געהייסן ַאז
די מלּכה וושּתי 6זָאל קומען און שטיין ַא
נַאקעטע ֿפַאר די געסט צו ווַײזן די שיינקייט
אירע .די מלּכה וושּתי הָאט נישט געֿפָאלגט,
הָאט דער מלך בַאֿפוילן זי צו הרגענען.7
דער מלך הָאט געהַאט ַא מיניסטער ווָאס
הָאט געהייסן המן .8ער איז געווען זייער ַא
שלעכטער מַאןַ ,א רשעֿ .9פַאר אים הָאט
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מען געמוזט זיך בוקן 10און קנִיען .אין יענער
צַײט הָאט געלעבט דער יִיד מרדכי הצדיק,11
ווָאס הָאט קיין מָאל נישט געווָאלט זיך בוקן
און קנִיען .המן איז געווָארן שטַארק אין
ּכעס .12איז ער געקומען צום מלך און
געֿפָאדערט מע זָאל אויסהרגענען ַאלע יִידן.
מרדכי הָאט ָאבער געהַאט ַא גוטן אַײנֿפַאל.
ער הָאט געהַאט ַא קרוֿבה 13אסּתר ,ווָאס
איז געווען ַאן אמתע שיינקייט .בַאלד ווי
א חש וו רו ש הא ָט זי ד ע רזע ן  ,הא ָט ער
געווָאלט זי זָאל ווערן די מלּכה .דָאס יִידישע
ֿפָאלק איז גערַאטעוועט געווָארן און המן
הרשען הָאט מען אויֿפגעהָאנגען.

ּפורים לייענט מען אין שול מגילת-אסּתר.
ָאבער המנס נָאמען טָאר מען נישט הערן.
דער עולם גרַאגערט מיט גרַאגערס 11און
קלַאּפט מיט די ֿפיס צו ,,שלָאגן“ המנען.
נָאך דעם ּפרַאוועט מען ַא סעודה .מע דַארף
ַאזוי ֿפיל טרינקען ביז מע ווייס נישט דעם
אונטערשייד צווישן בענטשן מרדכין און
שעלטן 15המנען .די שּפַאסן ,רעטענישן
17
א ו ן ג ר א ַמ ע ן  1 6ה א ָט מ ע ן ק ו ד ם ּ -כ ל
דערציילט ָאן ָארדענונג .ביסלעכווייז זענען
די טעקסטן ֿפַארגרעסערט און אויסגעבויט
געווָארן ֿ -פון דעם הָאבן זיך גענומען די
ערש ט ע ּפ ור י ם -ש ּפי ל ן מי ט ט ענ ץ א ון
געזַאנגֿ .פון אימּפרָאוויזירטע הלצות 18און
ּפ א ַר א ָד י ס ט י ש ע מ א ָנ א ָל א ָג ן א י ז
אויסגעווַאקסן דָאס ּפורים-טעַאטער.
;1. MEGILES ESTER Rouleau d'Esther
2. MELEKH AKhAShVEYRESh le roi
;Assuérus; 3. ShIKER; 4. ShOYTE sot
5. SUDE repas de fête 6. MALKE VAShTI la
;reine Vashti; 7. HARGENEN tuer; 8.HOMEN
;9. ROShE méchant; 10. se prosterner
11. MORDKhE HATSADIK Mardochée le
Juste; 12. KAS colère; 13. KROYVE
; parente; 14. crécelles ; 15. maudire
; 16. rimes ; 17. KOYDEM KOL tout d'abord
18. HALOTsES plaisanterie

סימּפאזיום וועגן ייִדישע שּפראַכן
ָ
דעם 26סטן יַאנוַאר  1996איז ֿפָארגעקומען אין ּפַאריז ַא סימּפָאזיום אויף
דער טעמע ֿפון יִידישע שּפרַאכן .אין משך ֿפון איין טָאג הָאבן ַאקַאדעמיקערס
רעֿפערירט וועגן לינגוויסטיק און סָאציָא-לינגוויסטיק ֿפון די יִידישע שּפרַאכן.
1
דָאס יִידישע ֿפָאלק הָאט ,במשך ֿפון זַײן מער ווי צוויי-טויזנט-יעריקן קיום
אין גלות 2געשַאֿפן נישט ווייניקער ווי ֿ 30פַארשיידענע שּפרַאכן :יִידיש און
דזשודעזמָא זענען די בַארימטסטע ָאבער מע קען אויך אויסציילן יִידיש-
ַארַאביש ,יִידישּ-פערסיש ,יִידישּ-פרָאווענסַאליש ,עטלעכע יִידיש-
איטַאליענישע דיַאלעקטן און ַאנדערע.
איינער ֿפון די רעֿפערעַנטן הָאט געשטעלט די ּפרָאווָאקַאטיווע שאלה : 3צי
איז מָאדערן-העברעיש ַא יִידישע שּפרַאך ? ָאבער ֿפון ַא וויסנשַאֿפטלעכן
שטַאנדּפונקט איז די פרַאגע נישט ַאזוי גרינג צו ֿפַארענטֿפערן .מחמת 4דער
צענטרַאלקייט ֿפון מדינת-ישראל אין דער הַײנטיקער יִידישער וועלט ,איז

ּכמעט אוממעגלעך צו טענהן ַאז העברעִיש איז נישט קיין יִידישע שּפרַאך.
ָאבער אויב מען דעֿפינירט ַא יִידיע שּפרַאך ווי ַא שמעלצשּפרַאך 5און ַא
מיעוט-6שּפרַאך ,איז זיכער שווער ַארַײנצונעמען עֿבריּת אין ַאזַא
קַאטעגָאריע.
עמעצער ֿפון דעם עולם הָאט ַארויסגעברַאכט ַאז מע קען נישט רעדן ֿפון
יִידישע שּפרַאכן נישט דערמָאנענדיק דעם יִידישן לעבנס-שטייגער  :צי איז ַא
יִידישע שּפרַאך ניצלעך בלויז ֿפַאר די ווָאס לעבן לויט ַא בַאזונדערן יִידישן
לעבנס-שטייגער ? נָאר די דָאזיקע ֿפרַאגע רוֿפט ַארויס נָאך ַא ֿפרַאגע ֿ :פַאר
ווָאס בַאניצט דָאס רוֿב יִידן אין די ּתֿפוצות 7נישט מער קיין יִידישע שּפרַאכן ?
אגע 1. KIEM existence; 2. GOLES exile; 3. ShAYLE
ֿ; 4. MAKhMES àפר ַ

אריטעט cause de; 5. langue de fusion; 6. MIET
; 7. TFUTsES diasporaמינ ָ

1

בריוו פֿון ניו-יאָרק
ניו-יארק איז אַ גרויסע שטאָט .אַלץ איז דאָרטן
ָ
גרויס  -גרויסע הַײזער ,גרויסע גאַסן ,גרויסע
אויטאס .ווען עס שנייט ,דאַרף דער שניי אויך זייַן אַ
ָ
גרויסער.
קאלטן זונטיק אין דער פֿרי הייבט אָן צו פאַלן
אין אַ ַ
ַא שניי .עס פֿאַלט און עס פֿאַלט ביז די גאַנצע שטאָט
ווערט ווַײס .אַ ווַײסע גאַס און ווַײסע הַײזער .אַ
ווַײסער ּפאַרק מיט ווַײסע ביימער .אַרום דעם ּפאַרק
וואנט און בַײ דער וואַנט שטייט
איז דאָ ַא נידעריקעַ 1
ַא קליין בענקעלע .2גייט מען אַרַײן אין ּפאַרק און מע
זוכט די וואַנט און דאָס בענקעלע .מע זעט זיי נישט
מער .זיי זַײנען אין גאַנצן פֿאַרדעקט 3מיט שניי -
מיטן טיפֿן ,4ווַײסן ,ריינעם 5שניי.
קאלטער ווינט בלאָזט און עס ווערט זייער קאַלט.
ַא ַ
קאלטער
מע גייט אַרום מיט קאַלטע פֿינגער און אַ ַ
נאז .נאָר די קינדער האָבן ליב דעם שניי .זיי שּפילן
ָ
זיך אינעם קאַלטן ,ווַײסן שניי און זיי מאַכן
שנייקוילן 6און שניימענטשן.
נאך צוויי דרַײ טעג ווערט וואַרעמער .איצט ווערט
ָ
די גאַנצע וועלט נאַס .7אויף דער נאַסער ערד ליגן

)פֿאַר אָנהייבער(

גרויסע בלאָטעס .8איצט האָט מען נאַסע שיך און
נאסע פֿיס.
ַ
צום סוף ווערט דער שניי אַלט און שמוציק .9דער
ַאלטער שניי ליגט אויף די שמוציקע גאַסן .די ריינע,
ווַײסע שטאָט איז נישטאָ מער .דאָס שיינע בילד 10איז
ַאוועק ווי אַ חלום.11
1. bas ; 2. banc (dim.) ; 3. couvrir ; 4. profond ; 5. propre ; 6. boules
; de neige ; 7. humide ; 8. gadoue ; 9. sale ; 10. image, tableau
11. KhOLEM rêve

פֿון ,,די גאָלדענע קייט“
אין נומער  140פ ֿון דער פ ֿערטליעריקער
ליטערארישער צייַטשריפֿט ,,די גאָלדענע קייט“
ַ
איז דערשינען אַ דערציילונג פֿון דער מחברטע
חווה רא ָזענ פ ֿא ַרב ,,בריוו צו גא ָט“ .חווה
ראזענפֿאַרב איז געבוירן געוואָרן אין לאָדזש אין
ָ
יאר  .1923בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה
ָ
לאדזשער
דורכגעמאכט אין ָ
ַ
ּפאר חדשים
האט זי ַא ָ
ָ
געטא .נאָך דעם איז זי פֿאַרשיקט געוואָרן אין
ָ
אוישוויץ.
רלאזט ּפוילן און אין
נאך דער מלחמה האָט זי פֿאַ ָ
ָ
נטרעאל ,ווּו זי לעבט
ַ
 1950באַזעצט זי זיך אין מאָ
ביז הייַנט צו טאָג.
2

איר גאַנצע שאַפֿונג האָט זי געווידמעט דער
חורבן-טעמאטיק .אירע העלדן זענען ס'רו ֿב ניצול-
ַ
געווארענע 1פֿון געטאָס און לאַגערן.
ָ
קאב,
דער העלד פֿון אָט דער דערציילונג איז יאַ ָ
ּפסיכיאטער וואָס וווינט אין אַמעריקע מיט פֿרוי
ַ
ַא
און קינדער .בייַ אים וווינט אויך זַײן טאַטע וואָס
קאב גייט
ראּפ פֿון זינען .ווען יאַ ָ
איז אין גאַנצן אַ ָ
צו דער אַרבעט ,בלַײבט זַײן פֿרוי אַליין אין שטוב
מיטן קראַנקן טאַטן און זי קען עס נישט מער
אויסהאלטן.
ַ
זי בעט איר מאַן ער זאָל דעם טאַטן אַײנגעבן אַ
זאל בלַײבן רויִק
מארפֿין ,בכדי 2ער ָ
גרויסע דאָזע ָ

קאב טענהט אַז אַזאַ
דעם גאַנצן טאָג .אָבער יאַ ָ
דאזע וואָלט אים אומברענגען .ס'הייבט זיך אָן
ָ
לאג ,אַ מין
נא ָ
קאבן אַן אינערלעכער מאָ ָ
בַײ יאַ ָ
קאב
ווידוי ,3ווּו דער לייענער דערוויסט זיך אַז יאַ ָ
האט געטראָגן דעם טאַטן אויף די ּפלייצעס בעת
ָ
נטלאפֿן פֿון קאַצעט ,,ווי יעזו
ָ
זיי זענען ביידע אַ
4
טא“ .איצט
לגא ַ
האט געטראָגן דעם צלם אויפֿן גאָ ָ
ָ
קאב צום צווייטן מאָל אַליין מיט זַײן
שטייט יאַ ָ
טאטן אַנטקעגן טויט און ס'איז אים אַוודאי אַ
ַ
געוויסנס-פֿראַגע.
1. survivants NITSL ; 2. BIKHDEY afin que
; ּ ) ; 3. VIDE confessionכדי (syn. de
4.TSEYLEM croix
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ּפורים איז ּתמיד געווען אַ יום-טובֿ פֿון שּפילן ,שּפאַסן
און איבערדרייען די וועלט .אין דעם ליד שטעלט דער ּפאָעט
מאליקן ּפורים-שּפילער.
פֿאָר אַ פֿיגור פֿון אַן אַ ָ

איך ,אַ ּפורים-שּפילער
דערזאן
ָ
פֿון משה בראָ
אין פֿרעמדע גלעקער קלינג,
ַאז אויפֿשטיין זאָלן אַלע טויטע!
)(...
ָ
ּפיעררא
און ווער עס זעט ,דערקענט אין מיר -
13
ָ
וואס אָטעמט מיט דער צופֿעליקער חיי-שעה ,
14
און כ'גיי אַרום ,כ'שּפאַציר אַרום אין ווַײסן ,ברייטן קיטל ,
און כ'זוך אַ לוסטיקן ,בׂשמחהדיקן 15מיטל
צו אויסשּפאָטן 16פֿון פַֿײנט און פֿרַײנד,
ווַײל כ'בין )(...
ַא ּפורים-שּפילער הַײנט!

איך בין אַ ּפורים-שּפילער הַײנט!
און כ'שּפאַס פֿון מַײנע פֿרַײנד און פַֿײנט!
1
און פֿון די קַײלעכדיקע מאַסקע-לעכער
פֿליט איצט מַײן יונגער לאַכענדיקער בליק ארויס -
לאץ ,יעדן קליינעם הויז,
ַאריבער יעדן ּפאַ ַ
און פֿלאַטערט 2אויף ,און פֿליגלט העכער,
ַאריבער ימען ,3טַײך און טעכער,4
און פֿליקט 5מיט דערנער 6יעדע רויז,
און קיצלט 7בַײ די זַײטן יעדן טרוים-פֿאַרשוועכער,8
און גיט דעם ׂשטן 9יין-נסך ,10בראַנדַ 11א פֿולן בעכער:
 היי ,אַלטער שוטה ,12מיט די אויגן רויטע, prendre son vol ; 3. YAMEN mers ; 4. fleuvesאויפֿפֿלאַטערן 1. ouvertures dans un masque ; 2.
טרינק און זינג -
) ; 5. plumer ; ici : cueillir ; 6. épines ; 7. chatouiller ; 8. troubleur des rêvesטַײכן (variante de
;  ; 12. ShOYTE sotפַֿײער 9. SOTN Satan ; 10. YAYEN-NE'SEKh vin pour libations païennes ; 11.
„המן איז אין דר'ערד
13. KhAYEShO' moment de plaisir fugitif ; 14. tunique blanche portée à Yom Kippour et
און מרדכי  -אויפֿן פֿערד!”
Pesakh qui sert aussi de linceul 15. BESIMKhEDIKN joyeux ; 16. se moquer

גאנט
ווא ַ
דער לאָדזשער עקסטראַ ַ
דערזאן איז געבוירן געוואָרן אין
ָ
משה בראָ
מאסקווע אין  .1890אין  1891האָט די רוסישע
ָ
1
רעגירונג דעקרעטירט דעם גירוש פֿון אַלע
ִיידן פֿון מאָסקווע און די משּפחה האָט זיך
באזעצט אין לאָדזש .ער האָט אָנגעהויבן
ַ
שרַײבן אַרטיקלען אויף ייִדיש אין דער
לאדזשער ייִדישער ּפרעסע אין  ,1908און אין
ָ
 1913האָט ער אַרויסגעגעבן זַײן ערשט בוך
לידער.
רבראכט
ַ
די ערשטע וועלט-מלחמה האָט ער פֿאַ
אין מאָסקווע ווּו ער האָט זיך באַטייליקט אין
דער מאָסקווער באָהעמע .צוריק אין לאָדזש אין
קטאר פֿון
 1919איז ער געוואָרן דער רעדאַ ָ

דער צַײטשריפֿט „יונג-ייִדיש“ און איינער פֿון
די וויכטיקסטע ליטעראַרישע ּפערזענלעכקייטן
פֿון ּפוילן.
לאנטירטער ּפאָעט ,האָט ער אויך געהאַט
טא ַ
ַא ַ
2
טעאטער-מענטש .אין  1924האָט
ַ
הצלחה ווי אַ
3
קליין-קונסט-טעאטער ,אררט ,
ַ
ער געשאַפֿן אַ
ווּו האָבן געשּפילט ,צווישן אַנדערע ,די
קטיארן דזשיגאַן און שומאַכער ,וואָס זענען
ָ
ַא
געווארן וועלטבאַרימט נאָך דער צווייטער
ָ
וועלט-מלחמה.
אין  1939איז ער צוריק קיין מאָסקווע .דאָרטן
האט ער אַרויסגעגעבן זַײנע ווערק אין די
ָ
סאוויעטישע צַײטשריפֿטן.
ָ

אין  1949איז ער פֿאַרשיקט געוואָרן אין ַא
גולאג אין סיביר .נאָך זַײן באַפֿרַײונג אין 1955
ַ
איז ער צוריקגעקומען קיין ּפוילן .אין וואַרשע
האבן די ייִדישע קרַײזן אים מקבל ּפנים 4געווען
ָ
מיט באַגַײסטערונג אָבער ער האָט נישט
אויסגעהאלטן צוצוזען דעם מצבֿ 5פֿון ּפוילישן
ַ
ִיידינטום נאָכן חורבן ,און ער איז געשטאָרבן
רצשלאק אין .1956
ַ
פֿון אַ ַ
הא

1. GEYRESh expulsion ; 2. HATsLOKhE
succès ; 3. ARARAT ; 4. MEKABL PONEM

צושטאנד  accueillir ; 5. MATsEVמקבל ּפנים זַײן
ַ

3

טַײוולאנישע קעסטלשּפיל
ָ
ַא
פֿון רעכטס צו לינקס
א .מיסטיציזם ,עזאָטעריזם ,מיסטישע טראַדיציע - .ביטע ,געבעט
נאם דריטע ּפערזאָן מערצאָל
ּפרא ָ
ָ
ב.
נאם
]שּפריכווארט[ „רעדן איז זילבער ,שווַײגן איז ּ - “....פראָ ָ
ָ
ג.
דריטע ּפערזאָן ווַײבלעך איינצאָל
ד .לויפֿט ,אַײלט ,טרַײבט
ה .דוד המלכס עלטער-באָבע - .טַײוול
]אדווערב[ דאָ ,דאָרט ,באַלד
וַ .
ז .מענטשן פֿון רוסלאַנד - .טַײוול
מאט
רא ַ
ח .גערוך ,אַ ָ
]שּפריכווארט[ „אַן אָקס האָט אַ גרויסע צונג און קען קיין ....
ָ
ט.
רמאג
נישט בלאָזן“ - .פֿאַ ָ

ראּפ
פֿון אויבן אַ ָ
קוראר - .טומל ,גערודער
ָ
באשולדיקערּ ,פראָ
ַ .1
 .2פֿרעגוואָרט
 .3טַײוול אין אַ פֿרויען-געשטאַלט - .ענד
]אדווערב[ אויף דעם דאָזיקן אָרטּ] - .פרעּפאָזיציע[ דאָס פֿאַרקערטע פֿון „מיט“
ַ .4
 .5ער וועט שעכטן דעם טַײוול
 .6רעדט אַזוי ווי אַ הונט - .מוזיק-נאָטע
 .7זיי גיבן מילך - .פֿרייד ,פֿאַמיליע-פַֿײערונג
ַ .9א מין בגד] - .שּפריכוואָרט[ „צוזאָגן און  ....האָבן קאָסט נישט קיין געלט“.
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דאנק די לייענער פֿאַר זייערע שיינע בריוו ,וואָס האָבן אונדז שטאַרק דערפֿרייט.
ַא ַ
מיר ענטפֿערן דאָ קורץ און שאַרף אויף עטלעכע באַמערקונגען :
• די אַרטיקלען וואָס זַײנען געשריבן מיט קליינע אותיות זַײנען טאַקע
פֿאַר גרויסע קענערס .אויב עס זעט אויס אַ ביסל שווער ,נעמט אַײך
ניט צום האַרצן ,אַלץ וועט קומען מיט דער צַײט.
• וועגן דער גאָר וויכטיקער „ּפאָנטשקעס-פֿראַגע“ ווילן מיר צוגעבן
צוויי באַמערקונגען  :ערשטנס ,צום באַדויערן ,האָט אונדז די קאָּפיר-
ּפגעטאן אַ שּפיצל און אָּפגעמעקט איין וואָרט -מע מוז האָבן
ָ
מאשין אָ
ַ
דרַײ אייער ; צווייטנס ,ענטפֿערן מיר דעם לייענער ,וואָס זַײן באָבע
האט נישט גענוצט קיין אַײנגעמאַכטס ,אַז מיר האָבן זיך גוט
ָ
1
איבערגערעדט מיט אַ סך קאָכמַײסטערס און פֿאַרשיידיינע מבֿינים און
קלאמירן אַז מע קען מאַכן ּפאָנטשקעס אָדער מיט
מיר ּפראָ ַ
אַײנגעמאכטס אָדער אָן אַײנגעמאַכטס.
ַ

אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט :
ַאניק ,בערטראַן ,זשיל ,יצחק,
ליא ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
4

2
געטאן קומט פֿון ַא
ָ
• דער בריוו וואָס האָט אונדז די גרעסטע הנאה
3
יאר .אָט איז
נדערטהאלבן ָ
ַ
ּתלמידה וואָס לערנט זיך ייִדיש נאָר אַן אָ
איר בריוו :
„איך מיין אַז דער טעם-טעם איז זייער אַ גוט בלעטל .מע שרַײבט דאָ
וועגן דעם וואָס ּפאַסירט ,ווי שטרַײקן .לייענען וואָס ווערט געשריבן מיט
קליינע אותיות איז צו שווער פֿאַר מיר ,נאָר עס איז מיר געפֿעלן געוואָרן
דאס ליד וועגן די געסט .דאָס אַלץ איז זייער פֿריילעך ,און עס גלוסט זיך
ָ
מיר צו לערנען זיך ווַײטער“.

; 1. MEVINIM connaisseurs, sg. MEYVN ; 2. HANOE plaisir
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האלבן
איין יאָר מיט אַ ַ

3.

