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ּפעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש-לערנערס
ָ
ַא

ניסן ּתשנ''ו  /אַּפריל 1996

טשערנאוויץ אין דער מאָדע
ָ

ַא סך-הּכל 1פֿאַר אָנהייבערס )און אַנדערע (...
דער דָאזיקער נומער ֿפונעם „טעם-טעם“ הָאט ַא טעמע  :די
2
שטָאט טשערנָאוויץ און אירע בַארימטע „קינדער“ .ס’זעט אויס
ַאז די ַאלטע בוקָאווינער שטָאט איז הַײנט אין דער מָאדע ! אין
ֿפרַאנקרַײך הָאט מען לעצטנס געזען אויֿפן טעלעוויזיע-קַאנַאל
„ַארטע“ ַא ֿפילם וועגן טשערנָאוויץ .אין דַײטשלַאנד איז געווען
ַאן אויסשטעלונג וועגן צוויי ֿפון אירע ּפָאעטן ,איציק מַאנגער און
אליעזר 3שטיינבַארג .און אין ַאוויניָאן לעצטן זומער ,אויף דעם
בַארימטן טעַאטערֿ-פעסטיווַאל ,הָאט מען געשּפילט מַאנגערס ַא
ּפיעסע )איבערגעזעצט אויף ֿפרַאנצייזיש( „הָאצמַאך-שּפיל“.
איציק מַאנגער ,געבוירן אין טשערנָאוויץ אין  ,1901איז געווען
איינער ֿפון די בַאליבטסטע ּפָאעטן ֿפון דער יִידישער שּפרַאך .ער
4
הָאט געשריבן ַא סך בַאלַאדן און לידער אויף חומש-מעׂשיות
ווָאס זַײנען רַָאמַאנטיש און אירָאניש צו גלַײך) 5איינע ֿפון זיי
קענט איר געֿפינען אויף זַײט  .(3זַײנע ּפיעסעס ,מיט טענץ און
געזַאנג ,הָאט מען ָאֿפט געשּפילט אין יִידיש-טעַאטערס איבער דער
גַאנצער וועלט.
אליעזר שטיינבַארג שטַאמט ניט ֿפון טשערנָאוויץ ָאבער ער
הָאט דָארטן לַאנג געוווינט .ער איז דער עיקר 6בַאקַאנט מיט זַײנע

א יִידישן 1
משלים ,7ווָאס בַאהַאנדלען אוניווערסַאלע טעמעס אויף ַ

אוֿפן .8דער משל ווָאס מיר הָאבן אויסגעקליבן )זַײט  (2הייסט
„נקמה .“9זַײן טעמע איז ענלעך צו „דער ֿפוקס און די קרָא“ ווָאס
עס האָבן דערציילט אי דער גריכישער ּפאָעט עזאָּפ אי דער
ֿפרַאנצויזישער לַא ֿפָאנטען.
די צוויי ּפָארטרעטן )זַײט  (2זַײנען ֿפון ַא קינסטלערַ ,ארטור
קָאלניק ,אויך ַא טשערנָאוויצער.
1. SAKhAKL résumé ; 2. il semble ; 3. ELIEZER ; 4. KhUMESh-MAYSES histoires
; bibliques ; 5. en même temps ; 6. DER IKER surtout
7. MEShOLIM (sing. MOShL) fables ; 8. OYFN façon ; 9. NEKOME vengeance

דרַײ גוטע בׂשורות

1

נָאך דער טרויעריקער ידיעהַ 2אז דער יִידישער
זשורנא ַל „די גא ָלדענע קייט“ איז אומגעריכט
ֿפַארמַאכט געווָארן הָאט מען שטַארק געבענקט נָאך
בעסערע נַײעסַ .א שטיקל טרייסט  -ס’קומען ָאן נישט
איינע נָאר דרַײ גוטע בׂשורות.
די ערשטע איז די שַאֿפונג אין יׂשראל ֿפון ַא קינדער-
זשורנַאל אויף מַאמע-לשון„ ,קינד און קייט“ ,ווָאס
וועט דערשַײנען ֿפיר מאָל אַ יאָר ,אונטער דער
ר עד א ַק צ יע ֿפו נע ם ב א ַווּו סט ן ש רַײב ע ר ב א ָר יס
סַאנדלער .אויף די רַײך אילוסטרירטע  16זַײטן ֿפונעם
ערשטן נומער קען מען געֿפינען שיינע לידער ,קורצע
דערציילונגען )ַאחוץ ּפרצעס „די לֿבנה דערציילט“ -
ַאלע ֿפון הַײנטצַײטיקע שרַײבער(ַ ,א רעּפָארטַאזש ,
ַאן ַארטיקל ֿפון דֿב נוי וועגן דעם אויסדרוק „קינד

און קייט“ ,וויצן ,רעטענישן און ַא קעסטלשּפיל )ווָאס
זיי רוֿפן אים ָאן „קרייצווָארט“(ַ ,אלץ געשריבן אין ַא
ּפשוטער שּפרַאך ,מיט ווערטער-דערקלערונגען„ .דער
יִידישער טעם-טעם“ ווינטשט „קינד און קייט“ עס זָאל
הָאבן הצלחה 3און ֿפַארשַאֿפן די קינדער הנאהַ .4אלע
ֿפַאראינטערעסירטע טַאטעס און מַאמעס קענען געֿפינען
דעם זשורנַאל אין דער מעדעם-ביבליָאטעק.
און ַאז אַײערע קינדער קענען נָאך נישט לייענען אויף
יִידישֿ ,פַאלט נישט ַארָאּפ בַײ זיך  :זיי וועלן בַאלד
הָאבן ַא געלעגנהייט )און דָאס איז די צווייטע גוטע
בׂשורה( זיך אויסצולערנען ! נָאך די זומער-ווַאקַאציעס
וועט דער מעדעם-צענטער אַײנֿפירן ַא יִידישקורס ֿפַאר
קינדער .הַאלט ֿפַאר זיי ֿפרַײ די מיטווָאך-נַָאכמיטָאגן,
ֿפון  2ביז ַ 4א זייגער.

אויך ֿפַאר די גרויסע איז דָא גוטע נַײעס  :זיי וועלן
נישט מער דַארֿפן זיך שלעּפן קיין ָאקסֿפָארד ָאדער
ניו-יָארק ּכדי אינטענסיוו צו לערנען יִידיש אין זומער.
ֿפון דעם יָאר ָאן קענען זיי עס טָאן אין סַאמע ּפַאריז,
ֿפון 8טן ביז 26סטן יולי .די ווָאס וועלן זיך אַײנשרַײבן
אויף איינעם ֿפון  4קורסן )ֿפון אָנהייבערס ביז
קענערס( וועלן הָאבן די געלעגנהייט זיך ָאּפצולערנען
יִידיש ֿפון אויסגעצייכנטע לערערס  -בתיה בוים און
יצחק ניבָארסקי ֿפון ּפַאריז ,ווערַא סָאלָאמָאן ֿפון
ירושלים און סאָניע ּפינקוסאָוויטש ֿפון בריסל.
ס’וועט אויך זַײן ַא געזַאנג-ווַארשטַאטַ ,א טעַאטער-
ווַארשטַאט און ֿפַארשיידענע רעֿפערַאטן )ָאֿפן ֿפַאר
אַלעמען( ֿפון באַקאַנטע ייִדישע שרַײבערס און
ֿפָארשערס.
נו ,זענען עס נישט קיין גוטע בׂשורות ?
; 1. PSURES nouvelles ; 2. YEDIE information
3. HATsLOKhE succès ; 4. HANOE plaisir

אדן
אל ַ
ווען משלים און ב ַ
קומען זיך צונויף

ּפארטרעט פֿון מאַנגער )אַ .קאָלניק(
ָ

ָאנהייב יאָר איז אין אוקסהַײם )אַ קליין שטעטל
אין דַײטשלאַנד( פֿאָרגעקומען אַן אויסשטעלונג
 2געווידמעט די צוויי ייִדישע ּפאָעטן  -איציק
מאנגער און אליעזר שטיינבאַרג .ס’שטעלט זיך
ַ
באלד די פֿראַגע  :פֿאַר וואָס אָּפגעבן ּכבֿוד אָט די
ַ
צוויי גרויסע ליטעראַרישע שאַפֿערס פֿאַר איין
דַײטשלאנד ? ליגט
ַ
וואס דווקא אין
גאנג 1און פֿאַר ָ
ַ
דער ענטפֿער אינעם נאָמען טשערנאָוויץ.
די דאָזיקע שטאָט האָט אויסגעהאָדעוועט אַ

גא ַנצע ריי יי ִדישע שרַײבערס ווא ָס הא ָבן
דערגרייכט צו די הויכן פֿון דער ליטעראַטור בַײ
ִיידן ַארבעטנדיק ווער אויף ִיידיש ,ווער אין דַײטש.
פֿון די דַײטש-שרַײבנדיקע ,אַחוץ דעם וועלט-
בא ַווּוסטן ּפא ָעט ּפא ַול צעלא ַן ,שטא ַמט פ ֿון
טשערנא ָוויץ אויך די דיכטערין רא ָזע
אויסלענדער .דער צענטער אויף איר נאָמען האָט
געוואלט אָנווַײזן אויף אַן אַנדער אַסּפעקט פֿון
ָ
טשערנא ָוויצער
דעמא ָלטיקער
דער
ַ
ליטערארישער שאַפֿונג  :דהיינו 2אויף די צוויי
ִיידיש-שרַײבנדיקע ּפאָעטן ,מאַנגער )וואָס איז
דארטן געבוירן געוואָרן( און שטיינבאַרג )וואָס
ָ
האט דאָרטן לאַנגע יאָר געאַרבעט(.
ָ
פֿא ַרשיידענע יחידים 3און אינסטיטוציעס
)צווישן זיי די מעדעם-ביבליא ָטעק( הא ָבן
בַײגעטראָגן צו זאַמלען די דאָקומענטאַציע :
פ ֿא ָטא ָגרא ַפ ֿיעס פ ֿון טשערנא ָוויץ און איר
אומגעגנט ,בריוו ,מאַנוסקריּפטן און צַײטונגס-
ַארטיקלען אין שַײכות מיטן לעבן פֿון די צוויי
ליטעראטן ,שער-בלעטער 4פֿון זייערע ווערק און
ַ
5
אחרון אחרון חבֿיבֿ
גראפֿישע שאַפֿונגען פֿונעם
ַ
בארימטן קינסטלער אַרטור קאָלניק )וואָס האָט
ַ
אויך געוווינט אין טשערנאָוויץ און אילוסטרירט
שטיינבארגס „משלים“(.
ַ
די מעדעם-ביבליאָטעק האָט געקראָגן דעם שיין
וואס ס’איז ּכדאי מע
לאג ָ
טא ָ
קא ַ
ַארויסגעגעבענעם ַ
זאָל אים לייענען אָדער כאָטש דורכבלעטערן.
ס’ווערן דאָרטן באַשריבן דאָס לעבן און שאַפֿן

א .שטיינבאַרג )האָלצשניט פון אַ .קאָלניק(

פֿון די צוויי אויטאָרן  -צום באַדויערן נאָר אויף
גראפֿישע
דַײטש .מע קען אויך געפֿינען די ביאָ ַ
ּפרטים ,6אַן אָּפקלַײב פֿון זייערע ווערק מיט
טראַנסליטעראַציע אָדער איבערזעצונגען און
עטלעכע האָלצשניטן פֿון קאָלניק.
בקיצור ,יעדער וואָס וועט אויפֿמישן דעם
טא ָ
קא ַ
ַ
לאג וועט קריגן אַ רושם 7פֿון דעם ייִדישן
מאל און זיך נענטער באַקענען מיט צוויי ביז
ַא ָ
גאר אָנערקענטע פֿיגורן פֿון דער ייִדישער וועלט.
ָ
; 1. en même temps ; 2. DEHAYNE c’est à dire
3. YEKhIDIM individus (sing. YOKhID) ; 4. ShAR...
pages-titres ; 5. AKhREN AKhREN KhOVEV enfin
)et surtout ; 6. PROTIM détails (sing. PRAT
7. ROYShEM impression

נקמה 1פֿון אליעזר שטיינבאַרג
טאטער
גייט אין וואַלד אַרַײן אַ ָ
קאקוסניס 3צו זוכן )זיי פֿאַרקויפֿט אין שטאָט ער(.
ָ
גייט ער ,גייט ער,
און אָט שטייט ער
4
פֿאַר אַ בוים .אָנגעשּפיגעוועט דער בוים מיט ניס -
ָאבער ,גאָט ,ווי הויך ער איז !
און ניט צוגעגרייט ,פֿאַרשטייט זיך ,קיינער דאָרט קיין לייטער.
הא -
ווי ער טוט אַ קוק  :אַ ַ
ללא !
אויפֿן בוים אַן אַפֿל ! 5זאָגט דער טאָטער „ :זַײ געלויבט ,אַ ַ
אי די ניס באַקום איך ,אי ניט אויפֿן בוים געקראָכן -
זיך די אַלטע ביינער ניט געבראָכן !“
וואס-זשע טוט ער ? צילט און טרעפֿט אין אַפֿל ער אַ שטיין.
ָ
בייז דאָס אַפֿל ,שאַרפֿט די ציין,
בַײסט אַ נוס אָּפ ,וואַרפֿט אין טאָטער.
2

„ווארט ,דו ווערסט פֿון מיר
ַ
6
שוין אַזוי גיך ניט ּפטור !“
זאגט דער אַלטער
ָ
האלט ער.
און די נוס באַ ַ
נאך אַ שטיינדל  -נאָך אַ ריס,
ָ
און סע פֿליען ניס אויף ניס.
7
קורץ ,סע פֿלאַקערט אַ מלחמה :
טאטער וואַרפֿט אין אַפֿל שטיינדלעך
ָ
און שלאָגט אויס אַן אויג אים,
8
ס’ַאפֿל זיך אין טאָטער נוקם
שער-בלאט ּפון שטיינבאַרגס משלים
ַ
)זיס איז די נקמה(,
נוקם ,נוקם ,ביז -
ביז דער טאָטער טראָגט אַהיים אַ פֿולן זאַק מיט ניס.
1. NEKOME vengeance ; 2. Tatar (dans le folklore : personnage
ּפטור exotique); 3. noix de coco ; 4. plein de ; 5. singe (dim.) ; 6. POTER
 se vengerנוקם זַײו  se débarrasser ; 7. MILKhOME guerre ; 8. NOYKEMווערן

אֿברהם אֿבינו מוסרט לוטן

1

פֿון איציק מאַנגער
„לוט ,איך מוז דיר זָאגן ס’איז ֿ -פע !
דו שיּכורסט ַא יעדע נַאכט,
ערשט נעכטן הָאסטו אין „גָאלדענעם הערש“
ַאזַא וויסטן סקַאנדַאל געמַאכט.

ָאבער נישט ווי דו ,טָאג-אַײן ,טָאג-אויס,
ווי ווערט דָאס ַא מענטש נישט מיד !
סע ּפַאסט ֿפַאר הַאוורילע ,9דעם שבת-גוי,
ָאבער ָאסור נישט ֿפַאר קיין יִיד.

דָאס ּפַאסט ֿפַאר מַאנגער ,דעם שנַײדערוק,2
ָאבער ָאסור 3נישט ֿפַאר דיר,
הָאסט צוויי טעכטער מגדל 4צו זַײן
און ביסט קיינעהָארע ַא יִיד ַא גֿביר.

בַאטרַאכט זיך ווָאס וועט מען זָאגן ַאמָאל :
סע הָאט אֿברהם ָאֿבינו געהַאט
10
ַא קרוֿב ַא שיּכור און ווָאס אין דער קָארט ,
ווָאס דָאס איז נָאך ערגער ֿפון שמד.11

הָאסט שָאף און רינדער און ציגנבעק ;
ֿפָאלג מיך און ֿפָארכט זיךֿ 5פַאר גָאט,
7
אויף יעדן ערל ,6ווָאס זשליָאקעט זיך אָן ,
זָאגט מען שוין  :שיּכור ווי לוט.

און ַאז מען שמועסט שוין ,הער זשע מיך אויס,
ביסט דָאך ַא טַאטע  -וויי איז צו מיר,
13
צי ַארט דיך נישט ,ווָאס דער שדכן 12ווַײכט
ווי ַאן עיּפוש 14דַײן שוועל און דַײן טיר ?

כ’ֿפַארשטיי ,מען מַאכט ַא ּכוסעַ 8א מָאל
ֿפרייטיק צו נַאכטס בַײם טיש,
ווען סע ברענען די הייליקע שבת-ליכט
און מען עסט די געֿפילטע ֿפיש.

ווָאס אֿפילו דער מינדסטער שנַײדער-יונג
וויל נישט דַײן איידעם זַײן
און בַײ דַײנע טעכטער זילבערן די צעּפ
 -און ַאלץ איז ּכדאי צוליב ווַײן ?

שער-בלאט פֿון
ַ
א בוך מאַנגערס
ַ
לידער
איבערגעזעצט
אויף העברעיִש

לוט ,איך מוז דיר זָאגן ס’איז ֿ -פע !
דו שיּכורסט ַא יעדע נַאכט,
ערשט נעכטן הָאסטו אין „גָאלדענעם הערש“
ַאזַא וויסטן סקַאנדַאל געמַאכט.
דָאס ּפַאסט ֿפַאר מַאנגער ,דעם שנַײדערוק,
ָאבער ָאסור נישט ֿפַאר דיר,
הָאסט צוויי טעכטער מגדל צו זַײן
און ביסט קיינעהָארע ַא יִיד ַא גֿביר“.
1. AVROM OVINU MUSERT LOTN Abraham fait la
morale à Loth ; 2. tailleur (péj.) ; 3. OSER ici:
;  éleverמגדל זַײן en aucun cas ; 4. MEGADL
ארכטן 5.
 craindre ; 6. ORL incirconcisזיך ֿפ ָ
אקען (=non-Juif) ; 7.
 boireזיך ָאנזשלי ָ
א ּכוסע beaucoup (péj.) ; 8. KOYSE
מַאכן ַ
;)prendre un verre ; 9. nom propre (non-juif
אס שלעכטס 10.
; ַאל ד ָ
; 11. ShMAD conversion au christianisme
;  éviterווַײכן 12. ShADKhN marieur ; 13.
14. IPESh mauvaise odeur
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אוויץ
דער יִידישער שם ֿפון טשערנ ָ
1

ַאמָאל איז טשערנָאוויץ געווען די הויּפטשטָאט
ֿפון דער בוקאָווינער געגנט ,וואָס האָט לאַנג
געהערט צו דער עסטרַײך-אונגערישער אימּפעריע.
הַײנט איז זי ַא קליינע ּפרָאווינצשטָאט אין דער
נַײער אוקרַײנישער רעּפובליק .ווי אַ גרענעץ-
געגנט צווישן אוקרַײנע און רומעניע )בַײם טַײך
ּפרוט און לעבן די קַארּפַאטן( איז בוקָאווינע ּתמיד
געווען בַאֿפעלקערט ֿפון רומענער ,אוקרַײנער,
דַײטשןּ ,פָאלאַקן און יִידן .כָאטש די ָאֿפיציעלע
שּפרַאך איז געווען דַײטש ,הָאבן ַאלע מינדערהייטן
געקענט בַאנוצן זייערע אייגענע שּפרַאכן.
די שטָאט טשערנָאוויץ איז געווָארן ַא צענטער
ֿפון קינסטלערישער און ליטערַארישער שַאֿפונג,
מיט ַאן אוניווערסיטעט און ַא רַײך אינטעלעקטועל
לעבן .אין דעם ֿפילם וועגן טשערנָאוויץ )קַאנַאל
„ַארטע“( הָאבן ַאלע עדות 2ארויסגעהויבן דעם
גַײסט ֿפון טָאלערַאנץ ווָאס הָאט געהערשט אין
דער שטָאט און די גוטע בַאצִיונגען צווישן ַאלע
איַינוווינערס.
אין דער ייִדישער קולטור האָט טשערנאָוויץ
ֿפַארנומען ַא גָאר בַאזונדערע ּפָאזיציע .יִידן הָאבן

זיך בַאזעצט אין דער געגנט אין  .1408די חסידישע
בַאוועגונג איז דָארטן ָאנגעקומען גַאנץ ֿפרי און עס
הָאבן דָארטן געשמט 3בַארימטע הויֿפן ֿפון צדקים
ווי סַאדעגערע און וויזשניץ .נָאך דער ערשטער
וועלט-מלחמה )ווען טשערנאָוויץ הא ָט שוין
געהערט צו רומעניע(,הָאט די שטאָט געזען ַאן
4
א ַנט וו י ק ל ו נ ג ֿפ ון די מ א ָד ע ר נע ו וע ל ט לעכ ע
בַאוועגונגען ווי בונדיזם און ציוניזםֿ .פַארן ָאנהייב
ֿפון דער צווייטער וועלט-מלחמה האָבן דָארטן
געוווינט  120 000יִידן ,מער ווי ַא דריטל ֿפון ַאלע
אַײנוווינערס.
טשערנָאוויץ הָאט ּפרָאדוצירט ַא ריזיקע צָאל
אינטעליגענטן ,דער עיקר ּפָאעטן .צווישן די יִידיש-
שּפרַאכיקע זַײנען דאָ דרַײ ּפָאעטן ֿפון די גאָר
באַליבטסטע בַײ דעם ייִדישן עולם  :אברהם
גָאלדֿפַאדען ,דער ֿפָאטער ֿפונעם יִידישן טעַאטער ;
אליעזר שטיינבַארג ,בַאווּוסט ֿפַאר זַײנע ּפרעכטיקע
משלים ֿפול מיט חן און חכמה ; און איציק מַאנגער,
דער „טרובַאדור“ ֿפון דער יִידישער ּפָאעזיע.
ָאבער מער ֿפַאר ַאלץ איז טשערנָאוויץ בַאוווסט
אין דער יִידישער וועלט מחמת זייער ַא וויכטיק

געשעעניש ווָאס איז דָארטן ֿפָארגעקומען אין 1908
 די ערשטע אינטערנַאציָאנַאלע יִידיש-קָאנֿפערענץ.איר ציל איז געווען צו דעבַאטירן וועגן דער רָאלע
ֿפון יִידיש אין דער יִידישער וועלט .די קָאנֿפערענץ
הָאט צונויֿפגעזַאמלט  70דעלעגַאטן ֿפון איירָאּפע
און אמעריקעַ ,אזעלכע הויכע ֿפיגורן ווי י.לּ .פרץ,
אברהם רייזען און שלום ַאש .די מחלוקה 5איז
געווען צווישן די העברעִיסטן )ווָאס הָאבן געהַאלטן
יִידיש ֿפַאר ַא „זשַארגָאן“ און געווָאלט דערקענען
העברעִיש ווי די איינציקע נַאציָאנַאלע שּפרַאך(
און די יִידישיסטן ,ווָאס הָאבן געֿפָאדערט ָאֿפיציעלע
ָאנערקענונג ֿפַאר יִידיש .צום סוף הָאט מען געמַאכט
ַא ּפשרה : 6יִידיש איז ָאנערקענט געווָארן נישט ווי
די נַאציאָנאַלע שּפרַאך ,נָאר ווי ַא נאַציָאנאַלע
שּפראַך .דער באַשלוס האָט סטימולירט ַא סך
ֿפָארשונגען ,שַאֿפונגען און ּפובליקַאציעס און הָאט
ֿפַארגרעסערט דעם ּפרעסטיזש ֿפון יִידיש.
; 1. ShEM renommé ; 2. EYDES témoins
 ShEMEN êtreשמען 3. GEShEMT participe de
; célèbre ; 4. laïc ; 5. MAKhLOYKE controverse
6. PShORE compromis
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פֿון רעכטס צו לינקס
א .מאכל וואָס מען עסט ּפורים )מערצאָל(
בַ .א מאכל געלייגט פֿון אַ הון ; בראָנפֿן,
משקה
גַ .א מין שיף געמאַכט פֿון קלעצער;
ּפקלאנג
ַ
ַאן אָ
ד .פֿאַרקערט פֿון „מיט“ ;
וואס מע זאָגט דערלאַנגענדיק עּפעס
ָ
ה .בעסער ווי בעסער
ראבישער מאכל
וַ .אן אַ ַ
לאסט ; די אויסלייזונג,
יאך ,אַ ַ
זַ .א ָ
סוף פֿון דער וועלט
געטראנק
ַ
חַ .א קליינער באַוועג ; אַ
געמאכט פֿון האָניק
ַ
טעאטער-שטיק )מערצאָל(
ַ
ט.

ראּפ
פֿון אויבן אַ ָ
]שּפריכווארט[ „זאָג נישט  ...ביז דו
ָ
.1
ביסט נישט אַריבערגעשּפרונגען“;
די דרויסנדיקע שיכט פֿון ברויט
 .2פֿאַרפֿאַלן ,זאָל זַײן
 .3פֿאַרקערט פֿון „יאָ“ ; וואָס ּפאַסט זיך
צום האַמער אויף דער רויטער פֿאָן
מאל איז זי משוגע
 .4זי גיט מילך און אַ ָ
מאניסט שלום ; .....
ִ .5יידישער ראָ ַ
דאס קען מען עסן מאָנטיק ,דינסטיק,
ָ
מיטוואך אאַ''וו
ָ
ַ .6א פֿראַנצויזישער מאכל
ּפאזיציע פֿון צַײט אָדער אָרט ;
ּפרע ָ
ּ .7
וואס זאָגט אַ ציגעלע
ָ
 .8מאכל וואָס מע עסט חנוּכה
 .... .9געזונטערהייט ! )טעמע פֿון דער
גאנצער קעסטלשּפיל( ; איין זַײט אויף
ַ
ּפראצעס
ָ
ַא חתונה אָדער אַ

NOTE :
; MAYKhLDIK délicieux
) plat (pl. MAYKhoLIMדער מאכל MAYKhL

‡Ô
‡À ÈÈÂÂ
Ã ÔÂÙ
·¯ÿ ÂÂÈ
צמאך-שּפיל איז אָנגעקומען!
ַא נַײע האָ ַ
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צי ווייסט אירַ ,אז אויֿפן טעַאטערֿ-פעסטיווַאל אין
ַאוויניָאן הָאט מען לעצטן זומער ֿפָארגעשטעלט
איציק מַאנגערס „הָאצמַאך-שּפיל“ ?
די ּפיעסעַ ,א בעַארבעטונג ֿפון דער „ּכישוף-
מַאכערין ,“1גָאלדֿפַאדענס ַא ֿפָאלקסָ-אּפערעטע ֿפון
19טן יָארהונדערט ,איז ֿפונדעסטוועגן ַאן ָאריגינעל
און זעלבשטענדיק ווערק.
„הָאצמַאך-שּפיל“ איז איבערגעזעצט אויף
ֿפרַאנצייזיש דורך מלּכה מַאן און ַאריסטידע
דעמָאניקָאַ ,אדַאּפטירט דורך זשַאן-לוִי בָאער,
אינסצעניזירט דורך ַאריסטידע דעמָאניקָא און
געשּפילט ֿפון ַאקטיָארן און ּכלי-זמריםֿ 2פון
„עמבַארקע“ קָאמּפַאניע.
ענטפֿער אויפֿן קעסטלשּפיל :

שווער איז איבערצוגעבן ַא סך-הּכל ֿפון דער
ּפיעסע  :ס’איז ַא מין מוזיקַאלישע ֿפָאלקס-מעׂשה
מיט יִידישע לידער און ניגונים .אויף דער בינע
יָאגן זיך די העלדן איינס נָאכן ַאנדערן זוכנדיק ַא
ווּונדערלעכן ניגון ווָאס הָאט ַא מעלה 3גליקלעך צו
מַאכן דעם ווָאס געֿפינט אים .איינער ֿפון די
הויּפטהעלדן איז הָאצמַאך ַ -א קבצן אין זיבן
ּפָאלעס 4און מיט דרַײ טעכטער ,ווָאס זוכט ּכסדר
ּפרנסה .ווען ער שלָאֿפט ,קומען אים צו חלום
ֿפַארשיידענע געשטַאלטן  -זַײן ֿפַארשטָארבן ווַײב
מיט ַא ווַאלגערהָאלץ ,די מענטשן ווָאס ער הָאט
ָאּפגענַארט אויֿפן מַארק  ...אויף דער בינע ווַײזן
זיך אויך די בָאבע-יַאכנע מיט איר משרת ,5דָאס
שדל 6אליקום ,7מירעלעַ ,אן ָארעמע יתומה ווָאס
הָאט ַא בייזע שטיֿפמַאמע ,לייע דער ציגַײנער,
ווָאס שּפילט אויף ַא ֿפידל ,און ַאנדערע.
ס’איז ַא ּפיעסע צום לַאכן ,צום וויינען און טיף
ַארַײנצוטרַאכטן אינעם מענטשלעכן גורל .לויט
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מַאנגערס אייגענע ווערטער איז עס „ַא שָאטנשּפיל
אויף דער טעמע ווירקלעכקייט ; ַא חלום-שּפיל
אויף דער טעמע גליק“.
ַאריסטידע דעמָאניקָאס רעזשי איז זייער ַא
געלונגענע  -ער הָאט בַאוויזן איבערצוגעבן ַא
בַאגריף ֿפון ַאמָאליקן יִידישן לעבן און עּפעס ֿפון
דעם טעם ֿפון יִידישן הומָאר .דערצו הָאט ער
אויֿפגעלעבט מַאנגערס ּפיעסע און געוויזן די
ַאלוועלטלעכקייט ֿפון איר אינהַאלט.
„הָאצמַאך-שּפיל“ הָאט שטַארק אויסגענומען בַײם
עולם .דער טעַאטער איז געווען ֿפול ָאנגעּפַאקט -
דער עיקר מיט יונגע מענטשן.
ַא שָאד ,איר זענט ניט דערבַײ געווען ,איר ווָאלט
הנאה געהַאט !
1. KIShEF-... sorcière ; 2. KLEZMORIM
; musiciens ; 3. MAYLE avantage, vertu
; 4. A KAPTsN ... un homme très pauvre
; 5. MEShORES serviteur ; 6. ShEDL petit diable
7. ELIOKEM

