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הונדערט יאָר איציק מאַנגער

)(1969-1901

פּאעט ,וואַנדערער ,טרובאַדור פֿון דער ייִדישער וועלט
ָ

א

יציק )יצחק (1מאַנגער איז געבוירן
געווארן אין  1901אין
ָ
טשערנאוויץ )בוקאָווינע( אין אַן
ָ
ָארעמער משפּחה .2דער טאַטע איז
געווען אַ שנײַדער ,דער זיידע אַ בעל–
עגלה .3די גאַנצע משפּחה )אַרײַנ-
גערעכנט אויך דער גאַנצער שנײַדער–
רשטאט (4האָט ליב געהאַט צו זינגען
ַ
ַ
ווא
ִיידישע לידער און דערציילן פֿאָלקס–
מעשׂיות ,5און דער קליינער איציקל
האט פֿון זײַן פֿריסטער יוגנט
ָ
6
אײַנגעזאפּט ָאט דעם אַלטן ייִדישן
ַ
לקלאר.
ָ
פֿאָ
טשערנאוויץ איז דעמאָלט אַ
ָ

איציק מאַנגער
האלצשניט פֿון
ָ
ארטור קאָלניק
ַ

7
פּאליטישע שטאָט וו ,1אַחוץ
סמא ָ
קא ָ
ָ
זשורנאלן אין רומעניע ,פּוילן און אויך
ַ
ִיידיש ,רעדט מען דײַטש ,רומעניש,
אין אַמעריקע .אין  1928פֿאָרט ער צום
אוקרײַניש און פּויליש .איציק לערנט
ערשטן מאָל קיין וואַרשע ,וו 1זײַנע
צו ערשט אין חדר ,8נאָך דעם אין אַ
רעפֿעראַטן וועגן ליטעראַטור ווערן
דײַטשישער פֿאָלקשול ,און הייבט
זייער גוט אויפֿגענומען .אויך זײַן
15
ַאפֿילו אָן גיין אין גימנאַזיע ,נאָר מע
פּאעזיע האָט הצלחה אי בײַ דער
ָ
16
ווארפֿט אים באַלד אַרויס צוליב זײַן
ַ
קריטיק אי בײַם עולם  ,און באַלד
9
„שלעכטער אויפֿפֿירונג “.
פּאפּולערע פֿיגור אין דער
ווערט ער אַ ָ
דער
באלד נאָכן אויסבראָך פֿון
ַ
ווארשעווער ייִדישער ליטעראַרישער
ַ
10
ערשטער וועלט–מלחמה פֿאָרט ער
וועלט .זײַן ערשטע זאַמלונג לידער און
שטאט
ָ
ַאוועק קיין יאַס) 11רומעניע( ,אַ
לאדעס קומט אַרויס אין  .1929אַחוץ
בא ַ
ַ
וואס איז באַרימט אויף דער ייִדישער
ָ
פּעישע
רײַזעס אין פֿאַרשיידענע אייראָ ִ
1
וועלט ווי דאָס אָרט וו 1אַבֿרהם
לענדער ,לעבט ער ביז  1938אין
גאלדפֿאַדען ,12דער „טאַטע פֿון ייִדישן
ָ
ווארשע ,וו 1ער פֿילט זיך גאַנץ היימיש.
ַ
טעאטער“ ,האָט אײַנגעאָרדנט זײַן
ַ
די דאָזיקע צען יאָר זײַנען די
17
ערשטע פֿאָרשטעלונג .דאָרטן גייט
פּראדוקטיווסטע און אפֿשר אויך די
ָ
מאנגער אָפֿט אין טעאַטער און
ַ
גליקלעכסטע פֿון זײַן לעבן.
אינטערעסירט זיך שטאַרק אין
דא הייבט זיך אויך אָן צו שאַפֿן זײַן
ָ
18
זון
עלטסטער
טעאטער–קונסט .ווי דער
ַ
אימאזש פֿון אַ פֿאַרצײַטישן
ַ
וואלט ער געדאַרפֿט איבערנעמען דעם
ָ
מאנטישן פּאָעט ,וואָס
רא ַ
טרובאדור ,אַ ָ
ַ
13
ַ
באהעמיש לעבן און האָט ליב
טאטנס מלאָכה )ער אַרבעט טאַקע יאָ פֿירט אַ ָ
ַא ביסל בײַ שנײַדערײַ( ,נאָר ווען מע
„ווײַן ,פֿרויען און געזאַנג“ .ער
לאנט צו שרײַבן,
טא ַ
באמערקט זײַן ַ
ַ
פּובליקירט נאָך עטלעכע בענד לידער,
14
דערמוטיקט מען אים צו ווערן אַ
שרײַבט פֿאַרן טעאַטער און אויך פֿאַר אַ
ָ
פּאעט ,און זײַן ברודער נאָטע ווערט אַ נײַער קונסטפֿאָרעם ,דעם ייִדישן קינאָ.
שנײַדער.
ער שרײַבט די לידער צום פֿילם ִיידל
אין  1918קומט מאַנגער צוריק אין
מיטן פֿידל ,די באַרימטע מוזיקאַלישע
טשערנאוויץ און הייבט אָן שרײַבן
ָ
קאמעדיע מיט מאָלי פּיקאָן .אי די
ָ
דרוקט
ן
א
ָ
1921
ֿון
פ
דיש.
יי
ִ
אויף
לידער
גוואלדיקן
ַ
לידער אי דער פֿילם האָבן אַ
ער אין פֿאַרשיידענע צײַטונגען און
דערפֿאָלג.

]סוף זײַט [8

1. yitskhok 2. mishpokhe famille/family 3. balegole cocher/coachman 4. atelier/workshop 5. …mayses contes folkloriques/folk tales 6. absorbé/soaked up 7. akhuts à part/aside from 8. kheyder école primaire juive/Jewish religious school
9. mauvaise conduite/bad conduct 10. …milkhome guerre mondiale/world war 11. Jassy 12. Avrom Goldfaden (18401908) 13. melokhe métier/trade 14. encourage 15. hatslokhe succès/success 16. oylem public 17. efsher peut-être/perhaps
18. d'autrefois/old-fashioned

דרײַ לידער פֿון איציק מאַנגער
דרייי
דר

איינער פֿון אַ ציקל סאָנעטן מיט
דערמאנונגען פֿון מאַנגערס
ָ
יארן
קינדער– ָ

די ווינטמיל
די אַלטע ווינטמיל אויפֿן גרינעם באַרג
דרייט אירע פֿליגל אין מײַן זכּרון.1
יארן :
ַא ליכטיק בילד פֿון מײַנע קינדער– ָ
זומער–פֿייגל איבערן אַלטן מאַרק.
דער גלח 2איז בייז .ער היט דעם עפּלסאָד,3
נאר דער ווינט ,דער שטיפֿער ,וואַרפֿט פֿון צײַט צו צײַט
ָ
4
עפּל איבערן פּלויט פֿאַר די אָרעמע לײַט,
וואס בענטשן אים און לויבן זײַן גענאָד.5
ָ
ָ
נאר דער עיקר 6איז די ווינטמיל אויפֿן באַרג,
זי זומער–פֿייגל איבערן אַלטן מאַרק
זבאנק 7פֿאַרן זיידנס הויז.
און די גראָ ַ

2

דער עיקר איז דאָס קינדישע געמיט,8
וואס גלייבט די שטערן און גלייבט דעם ליד,
ָ
אין ווייסט ,אַז גאָט איז מעכטיק און איז גרויס.
1. zikorn mémoire/memory 2. galekh
prêtre/priest 3. verger de pommiers/apple
orchard 4. clôture/fence 5. clémence/
mercy, kindness 6. der iker surtout/
especially 7. pelouse/grassy bank 8. âme,
esprit/mind, spirit.

טאטן
דער פּאָעט רעדט מיט גאָט ווי אַ קינד מיט אַ ַ

כ'וועל אויסטאָן די שיך
כ'וועל אויסטאָן די שיך און דעם טרויער
און קומען צו דיר צוריק —
1
ָאט אַזוי ווי איך בין אַ פֿאַרשפּילטער ,
און שטעלן זיך פֿאַר דײַן בליק.

צי בין איך דען שולדיק ,וואָס ס'גראַמט זיך
על–פּי טעות שיין מיט געוויין,
12
בענקשאפֿט,
ַ
און די בענקשאַפֿט ,11די אמתע
וואגלט 13כּסדרַ 14אליין ?
ָ

שאפֿער,3
מײַן גאָט ,מײַן האַר ,2מײַן באַ ַ
לײַטער מיך אויס 4אין דײַן שײַן —
וואלקן,
ָאט ליג איך פֿאַר דיר אויף אַ ָ
פֿאַרוויג 5מיך און שלעפֿער מיך אײַן.

צי בין איך דען שולדיק ,דערלויכטער,15
וואס כ'בין איצט דערשלאָגן 16און מיד,
ָ
און לייג דיר אַוועק צופֿוסנס,
דאס דאָזיקע מידע ליד ?
ָ

און רייד צו מיר גוטע ווערטער,
און זאָג מיר אַז איך בין דײַן קינד,
6
ראפּ פֿונעם שטערן
און קוש מיר אַ ָ
7
די צייכנס פֿון מײַנע זינד .

שאפֿער,
מײַן גאָט ,מײַן האַר ,מײַן באַ ַ
לײַטער מיך אויס אין דײַן שײַן —
וואלקן,
ָאט ליג איך פֿאַר דיר אויף אַ ָ
פֿאַרוויג מיך און שלעפֿער מיך אײַן.

איך האָב דאָך געטאָן דײַן שליחות
און געטראָגן דײַן געטלעך ליד —
9
צי בין איך דען שולדיק ,וואָס ס'גראַמט זיך
על–פּי טעותִ 10ייד מיט ליד ?
8

1. perdu/lost,played out 2. Seigneur/
Lord 3. Créateur/Creator 4. purifiemoi/purify me 5. berce/rock 6. front/
forehead 7. péchés/sins 8. shlikhes
mission 9. rime/rhymes 10. alpi
toes par erreur, par hasard/by mistake,
by accident 11. nostalgie/yearning
12. emese véritable/real 13. erre/
wanders 14. keseyder toujours/
always 15. Lumineux/Illuminator
16. abbatu/downhearted.

א ליד וואָס איז אַרײַן
ַ
אינעם ייִדישן פֿאָלקלאָר

ווער האָט געשריבן דאָס בריוועלע ?
הײַדל ,דידל ,דײַ —
געשריבן האָט דאָס בריוועלע
די מלכּה 4פֿון טערקײַ.
געשריבן עס מיט רויטער טינט
6
און פֿאַרחתמעט 5עס געשווינד
מיט הייסע טרערן דרײַ,
מיט הייסע טרערן דרײַ.

לאמיר זינגען דאָס שיינע ליד
ָ
הײַדל ,דידל ,דאַם —
2
פֿליט די גאָלדענע פּאַווע
איבערן שוואַרצן ים.3
און טראָגט אַ ליבע–בריוועלע,
ראזע ליבע–בריוועלע,
ַא ָ
פֿאַר דעם רבנו תּם,
פֿאַר דעם רבנו תּם.

וואס שטייט געשריבן אין בריוועלע ?
ָ
הײַדל ,דידל ,דו —
7
„ראבי ,אָ ,איך ליבע דיך ,
ַ
וואס זשע שווײַגסטו ,נו ?
ָ
איך עסע ניש' און טרינקע ניש'
8
און ווער צעזעצט פֿון בענקעניש ,
און האַבע נישט קיין רו,
און האַבע נישט קיין רו“.

הײַדל ,דידל ,דאַם
1
)רבנו תּם(

ביבליאטעק
ָ
מאנגער–טעג אין דער מעדעם–
ַ
וואך
רגאניזירט יעדעס יאָר אַ סוף– ָ
ביבליאטעק אָ ַ
ָ
די מעדעם–
פֿון אָפֿענע טירן .דאָס מאָל איז עס געווען אַ געלעגנהייט צו
דערמאנען דאָס לעבן און ווערק פֿון איציק מאַנגער.
ָ

1

וואס זשע טוט רבנו תּם ?
ָ
הײַדל ,דידל ,דע —
9
ער קראַצט די פּאות און די באָרד
און מאַכט דרײַ מאָל „פֿע“.
און דאָס ציגעלע אין שטאַל
דאס ווייסע ציגילע אין שטאַל
ָ
העלפֿט אים אונטער „מע“,
העלפֿט אים אונטער „מע“.

טרעפֿט ,ווער ס'האָט דאָס ליד געמאַכט,
הײַדל ,דידל ,דאַם —
ַא שנײַדעריונג האָט עס געמאַכט
צו להכעיס 14דעם רבנו תּם.
שבת 15צווישן טאָג און נאַכט
רײַנגעלאכט
ַ
און ס'האָט אַ לץַ 16א
17
קוראט צום גראַם ,
ַ
ַא
קוראט צום גראַם.
ַ
ַא

„אדם און חווה“,
ָ
קופּער–רעליעף
פֿון אַריה מערזער


ד

עם 8טן און 9טן דעצעמבער איז
קאנצערט פֿון די
פֿאָרגעקומען אַ ָ
ברידער ליבֿנתּ ,2צוויי דזשעז–מוזיקער
פֿון ישׂראל ,און חיהלע 3ביר ,אַ ִיידיש–
לערערין און פֿאָרשערין פֿון ענגלאַנד.
ַאריק און אַבֿיבֿ ליבֿנתּ זענען אייניקלעך
סקולפּטאר אַריה
ָ
פֿונעם קופּער–
מערזער .4דעם זיידנס קונסטווערק האָבן
זיי שטאַרק אינספּירירט און זיי געעפֿנט
די טיר צו זײַן וועלט ,די וועלט פֿון
דיציאנעלער
ָ
שטעטל און פֿון דער טראַ
ִיידישקייט.
בעת די ברידער ליבֿנתּ שפּילן און
זינגען ,ווײַזן זיך אויף אַ גרויסן עקראַן
טאס פֿון מערזערס קופּער–רעליעפֿן
פֿאָ ָ
5
— און דער עולם הערט זיך צו
לאג
פֿאַרכּישופֿט 6צו אַ רירנדיקן „דיאַ ָ
פֿון די דורות ,“7אין טענער 8פֿון אַ
דזשעז וואָס זינגט אויס די בענקשאַפֿט
פֿון ייִדישע ניגונים 9צווישן וואָר און
נטאזיע.
פֿאַ ַ
דער צווייטער טייל פֿון קאָנצערט איז
געווידמעט איציק מאַנגערן .די ברידער
ליבֿנתּ האָבן אָנגעשריבן מוזיק צו פֿינף
לאדעס ,וואָס חיהלע
פֿון מאַנגערס באַ ַ

ביר זינגט מיט אַן אויסדרוקפֿולער
שטים .אַריק און אַבֿיב באַגלייטן זי
קסאפֿאָן און
אויף דער גיטאַר ,סאַ ָ
ראנזשירונג נעמט
פֿלייט ,אָבער זייער אַ ַ
אויך אַרײַן גלעקלעך ,פֿײַפֿלעך ,אַ
בהמה– ָ
גלאק 10און זייער אַ „דזשעזי“

קוראט צום
ַ
שופֿר ,11וואָס פּאַסט „אַ
13
גראם “12צו מאַנגערס עזות  .מיר
ַ
ווארטן שוין אויף ווײַטערדיקע
ַ
לאדעס.
מפּאזיציעס צו מאַנגערס באַ ַ
קא ָ
ָ
זונטיק נאָך מיטאָג איז געווען אַ
ספּעקטאקל ,אַ
ַ
צווייטער מאַנגער–
14
קאנצערט–רעפֿעראַט פֿון אַריה ליש ,
ָ
קטיאר וואָס וווינט הײַנט אין
ָ
ַאן אַ
מאל געשפּילט
ישׂראל און וואָס האָט אַ ָ
אינעם רומענישן ייִדישן טעאַטער .אויף
=האט ער
ַא קינסטלערישן אופֿןָ 15
אויסגעמאלט מאַנגערס לעבנסוועג :
ָ
פֿאָרגעלייענט פֿון מאַנגערס ווערק,
געזונגען זײַנע לידער צושפּילנדיק זיך
אויף דער גיטאַר ,און דערציילט גאָר
נעקדאטן וועגן דעם
ָ
רכאפּנדיקעַ 16א
פֿאַ ַ
שרײַבער ,וועמען ער האָט אַליין
דאס אַלץ אילוסטרירט מיט
געקענט — ָ
17
ַא ריי דיאַ ָ
פּאזיטיוון .

1. sof …weekend 2. livnat
3. khayele 4. sculpteur sur cuivre/
copper sculptor Arye Merzer
5. oylem public 6. farkisheft enchanté/spellbound 7. doyres générations 8. tons/tones 9. nigunim mélodies 10. beheyme… cloche (pour les
vaches)/cowbell 11. shoyfer shofar
(corne de bélier/ram’s horn) 12. à la
ציטאט פֿון מאַנגערס perfection/perfectly
ַ
ַא
דאם“ =
 13. azes insolenceליד „הײַדל–דידל– ַ
14. arye laish 15. oyfn façon/
manner 16. captivant/fascinating
17. diapositives/slides.

א

נו ,און זי ,די רביצין? 10
הײַדל ,דידל ,דוי —
11
זי קלאַפּט אים מיטן וואַלגערהאָלץ
און זאָגט צו אים אַזוי :
— שיקסעס 12ליגן דיר אין זין,
נו און יאַך ,13און יאַך וו 1בין ?
דײַן הייס געליבטע פֿרוי,
דײַן הייס געליבטע פֿרוי.

1. rabeynu tam Jacob ben Meyer c.
1100-1161 rabbin et grand érudit
français, petit-fils de Rachi/great
French rabbi and scholar, grandson of
Rashi 2. paon/peacock 3. yam mer/sea
4. malke reine/queen 5. farkhasmet
די גאַנצע סטראָפֿע איז  7.גיך scellé/sealed 6.
געשריבן דײַטשמעריש )דאָס הייסט ענלעך צו דײַטש(
קאמישן עפֿעקט
 8. je me meure deצוליב אַ ָ
langueur/I die of longing 9. peyes papillotes/sidecurls 10. rebetsin femme
du rabbin/rabbi’s wife 11. rouleau à
נישט ייִדישע pâtisserie/rolling pin 12.
„איך“ אין וואַרשעווער דיאַלעקט  13.מיידלעך
14. tselokhes pour faire enrager/for
spite 15. shabes 16. lets bouffon/
clown, jester 17. parfaitement en rime/
perfectly rhymed.

3

„די וווּנדערלעכע
באשרײַבונג
לעבנס– ַ
1
אבא
פֿון שמואל– ַ
בערווא  :דאָס בוך
ָ
ַ
א
2
פֿון גן–עדן“

וואס מיט אים איז געשען פֿאַר זײַן
ָ
געבוירן ווערן=? ]…[ אַיעדער איינער
ווייסט ,אַז איידער דער מענטש ווערט
געבוירן ,קומט אַ מלאך און גיט אים אַ
שנעל 20אין דער נאָז און פֿון דעם
21
דאזיקן שנעל פֿאַרגעסט ער תּיכּף
ָ
ַאלצדינג ,וואָס האָט מיט אים פּאַסירט,
און אַפֿילו די תּורה ,22וואָס דער מלאך
האט מיט אים געלערנט איידער ער איז
ָ
23
ראפּ אויף דער זינדיקער וועלט.
ַא ָ
24
די מענטשן וואָס וועלן דאָס טענהן ,
וועלן זײַן גערעכט .אַזוי איז דאָס
טאקע […] .אָבער מיט מיר איז געשען
ַ
26
25
ַא נס  ,אַן אויסטערלישער נס .און
דעם נס וויל איך טאַקע דערציילן צו
רשפּארן 27צו
ָ
פֿריִער ,כּדי מען זאָל פֿאַ
שושקען איינער דעם צווייטן אין אויער
ַארײַן ,אַז אָט דער שמואל–ַאבא
בערווא ַ
ָ
ַא
האקט אַ טשײַניק ,28בראָקט
29
ליגנס ווי אַ ִיידענע לאָקשן .
אין דעם טאָג ,ווען מען האָט מיך
איבערגעגעבן אין רשות 30פֿון מלאך,
ראפּברענגען
וואס האָט מיך געדאַרפֿט אַ ָ
ָ
אויף דער ערד ,בין איך גראָד געזעסן
אונטער אַ גן–עדן–בוים און געשעפּט
נאריקעס ,וואָס האָבן
תּענוג 31פֿון די קאַ ַ
זיך צעזונגען ווי אין פּסוק 32שטייט[...] .

„דאס בוך פֿון גן–עדן“ האָט מאַנגער אָנגערופֿן זײַן „פֿריילעכסט בוך“,
ָ
כאטש ער האָט עס אָנגעשריבן אין די פֿינצטערע טעג קורץ פֿאַר דער
ָ
4
3
אן
רומגעוואלגערט ַ
ַ
מלחמה ווען ער איז אַוועק פֿון פּוילן און זיך אַ
איינזאמער „איבער די גאַסן און בולוואַרן פֿון פּאַריז“ .דער העלד פֿונעם
ַ
6
5
אבא ,דאָס קליינע מלאכל  ,דערציילט וווּנדערלעכע מעשׂיות
בוך ,שמואל– ַ
וועגן זײַן לעבן אין גן–עדן פֿאַר זײַן געבוירן ווערן .אָט דער גן–עדן זעט
יידיש שטעטל ,און דער פּאָעט מאָלט אויס
אויס מאָדנע ענלעך 7צו אַ ִ
רלארענעם גן–עדן“ פֿון זײַנע אייגענע קינדער–יאָרן.
פֿאַר אונדז אַ מין „פֿאַ ָ
דער ווײַטערדיקער פֿראַגמענט איז פֿונעם ערשטן קאַפּיטל„ ,מײַן לעצטער
טאג אין גן–עדן“.
ָ

]סוף זײַט [8
1. shmuel-abe 2. gan-eydn paradis/
paradise ; publié à Varsovie en 1939/
published
Warsaw,
1939
3. milkhome guerre/war 4. errait/
מלאך wandered 5. malekhl dim.de/of
malekh= ange/angel 6. mayses contes/stories 7. semblable/similar 8. pinדער מלאך
cement/pang 9. à moins que/unless
שמעון–בער ,צייכענונג
10. meshiekh
le
Messie/the
פֿון מענדל רײַף
Messiah 11. de rêverie/daydreaming
12. coupé/cut off 13. plancher/floor
14. guf corps/body 15. perdu, fichu/
it’s no use 16. kedey afin de/in order
to 17. distraire/entertain18. consoler/
console 19. hayetokhn comment
cela?/ how can it be? 20. chiquenaude/
tap, snap with a finger 21. teykef sur
le champ/instantly 22. toyre Torah
23. pécheur, du péché/sinful
24. taynen soutenir/claim, argue
25. nes miracle 26. extraordinaire/
extraordinary 27. pour éviter que/so
there’s no need to 28. fabule/talks
nonsense 29. «débite» des mensonges
comme une cuisinière des nouilles/
cranks out lies like a housewife
noodles 30. reshus autorité/authority
31. … tayneg ressentais du plaisir/
taking pleasure 32. posek verset/verse
 à la perfection/to perווי אין פּסוק שטייטfection
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ד

רבראכט
ַ
י צײַט וואָס איך האָב פֿאַ
אין גן–עדן איז געווען די שענסטע
צײַט פֿון מײַן לעבן .נאָך בײַם הײַנטיקן
ָ
טאג טוט מיר אַ קלעם 8בײַם האַרצן און
עס שטעלן זיך מיר טרערן אין די אויגן,
ווען איך דערמאָן זיך אין דער דאָזיקער
רמאך
גליקלעכער צײַט .אָפֿט מאָל פֿאַ ַ
מאל
איך די אויגן און לעב נאָך אַ ָ
איבער די גליקלעכע יאָרן .די דאָזיקע
יארן ,וואָס וועלן זיך שוין מער נישט
ָ
אומקערן .סײַדן ,9אַז משיח 10וועט
קומען.
11
אין אַזעלכע פֿאַרחלומטע מינוטן
פֿאַרגעס איך אַפֿילו ,אַז מען האָט מיר
ָאפּגעשוירן 12די פֿליגל ,איידער מען
ראפּגעשיקט אויף דער
האט מיך אַ ָ
ָ
ַאנדערער וועלט .איך צעשפּרייט די
הענט און פּר1וו אַ פֿלי טאָן .און ערשט
ראפּ אויפֿן
דעמאלט ,ווען איך פֿאַל אַ ָ
ָ
דיל 13און פֿיל אַ ווייטיק אין
14
אונטערשטן טייל פֿון מײַן גוף ,
15
דערמאן איך זיך ,אַז ס'איז פֿאַרפֿאַלן ,
ָ
רמאגן בלויז די
ַאז פֿליגל פֿאַ ָ
באשעפֿענישן אין גן–עדן.
ַ
שלאסן
אןן דערפֿאַר טאַקע האָב איך באַ ָ

צו באַשרײַבן אַלצדינג ,וואָס עס האָט
מיט מיר פּאַסירט ,סײַ פֿאַר מײַן
געבוירן ווערן ,סײַ נאָך מײַן געבוירן
ווערן .און באַשרײַבן וויל איך עס,
נישט כּדי 16צו פֿאַרווײַלן 17די נישט–
גלייביקע ,נאָר כּדי זיך אַליין צו
טרייסטן[…] .18
איך ווייס ,אַז אַ סך מענטשן וועלן מיך
פֿרעגן  :היתּכן ,19ווי קומט עס ,אַ
קוראט,
ַ
מענטש זאָל געדענקען מיטן אַ

ווארט
ארום אַ ָ
ַ
1

באטעמט .7אין
פֿאַר מיט אַ טעם איז ַ
ַאמעריקע איז געווען )אפֿשר
מארקע פֿון
עקזיסטירט זי נאָך( אַ ַ
ִיידישע מאכלים ,8ווי געפֿילטע פֿיש און
זויערע אוגערקעס ,וואָס האָט געהייסן
באטעמט .אויב עמעצער פֿאַרזוכט דײַן
ַ
לע אונדזערע לייענערס ווייסן אַז זופּ און זאָגט דיר  :עס האָט מיר מײַן
באבעס טעם ,זאָלסט ניט מיינען אַז
ָ
דער ייִדישער טעם–טעם איז „אַ
קאמפּלימענט ,אַז דו קאָכסט
ס'איז אַ ָ
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש–
ָ
9
2
ַאזוי גוט ווי זײַן באָבע .פֿאַרקערט  ,עס
לערנערס“ .אָבער אפֿשר ווייסט איר
אומבאטעמט.
ַ
ניט אַז די גאַנצע חכמה 3פֿון דעם נאָמען מיינט גאָר
האט נישט צו טאָן בלויז מיטן
טעם ָ
שטעקט אינעם וואָרט טעם.
טעם )מיט „ע“( שטאַמט פֿון העברעיִש עסן .מע קען האָבן אַ טעם אין קליידונג,
טאם אין שפּראַך ,אין קונסט ...אַ פֿרוי וואָס
טאם– ַ
און מיינט  :דער געשמאַק .אַ ַ
טראגט אַ גרינע בלוזקע מיט אַ בלוי
ָ
)מיט „אַ“( איז גאָר עפּעס אַנדערש.
וואס מע ניצט אין קליידל ,מיט אַ רויטן הוט און געלע
דאס איז אַ מין פּויקָ 4
ָ
שיך האָט אויך מײַן באָבעס טעם.
מוניקאציע–מיטל .די
ַ
ַאפֿריקע ווי אַ ָ
קא
האט נאָך אַ
דאס זעלבע וואָרט טעם ָ
ָ
ווערטערשפּיל אינעם טיטל מיינט אַז
קאנט.
באטײַט ,וואָס איז נישט אַזוי באַ ַ
ַ
מוניקאציע–מיטל מיט אַ
ַ
מיר זײַנען אַ ָ
קא
11
10
עס מיינט אויך אַ סיבה  ,אַ גרונד  .מע
ִיידישן טעם=!
אויף ייִדיש ניצט מען דאָס וואָרט אַ סך .קען פֿרעגן ,צום בײַשפּיל ,ווען אַ
דאס עסן קען זײַן מיט אַ טעם ָאדער ָאן מענטש טוט אַזוי און אַזוי ,וואָס איז
ָ
געווען דער טעם ,דאָס הייסט ,זײַן
ַא טעם .ווען עפּעס איז טאַקע זייער
טיוואציע ?
ַ
ָ
מא
געשמאק זאָגט מען  :עס האָט דעם
ַ
צו קאָמפּליצירן די זאַך נאָך מער ,איז
זיבעטן טעם ָאדער עס האָט טויזנט
דא ַאן אַנדער וואָרט מיט אַן אַנדער
ָ
טעמען .5אויב מע וויל נאָך שטאַרקער
13
נאר מיטן זעלבן אַרויסרעד
אויסלייגָ 12
סינאנים
ָ
זאגט מען טעם גן–עדן .6אַ
ָ

טעם
ַא

מאנים ,הייסט עס( — תּם .14אַ תּם
הא ָ
)א ָ
ַ
נאיִווער מענטש וואָס מע
נאר ,אַ ַ
איז אַ ַ
בארימטע
פּנארן .15אַ ַ
קען אים גרינג אָ ַ
16
דערציילונג פֿון יצחק באַשעוויס  ,וואָס
הייסט „גימפּל תּם“ ,איז אַ מעשׂה 17וועגן
ַא מענטש וואָס אַלע נאַרן אים אָפּ .ווען
עמעצער מאַכט זיך נאַריש אָדער מאַכט
זיך נישט–פֿאַרשטייענדיק )ווי אַ קינד
וואס זײַן מאַמע בייזערט זיך אויף אים(
ָ
18
תּמעוואטע .
ַ
זאגט מען אַז ער מאַכט זיך
ָ
19
ָאבער לויטן וואָרצל
האט תּם דעם
ָ
באטײַט  :אומשולדיק ,גאַנץ ,פּערפֿעקט.
ַ
20
איינער פֿון די גרעסטע רבנים פֿון
21
מיטל–עלטער האָט געהייסן רבנו תּם .
ער איז געווען רשיסַ 22אן אייניקל ,האָט
געלעבט אין פֿראַנקרײַך און געשריבן
מענטארן אויף גמרא .23פֿאַר אַ סך פֿון
ַ
ָ
קא
אונדז ,וואָס זײַנען ניט איבעריקס
געלערנט אין גמרא ,איז זײַן נאָמען
קאנט צוליב אַ ליד פֿון איציק
אונדז באַ ַ
מאנגער ,אין וועלכן „רבנו תּם“ גראַמט
ַ
זיך מיט „הײַדל דידל דאַם“ .דאָס ליד
דערציילט וועגן אַ הייסער ליבע צווישן
רבנו תּם און דער מלכּה 25פֿון טערקײַ.
נאר דאָס איז גאָר אַן אַנדער מעשׂה…
ָ
)דאס ליד געפֿינט זיך אויף זײַט (2
ָ

5

1. tam goût/taste 2. efsher peut-être/perhaps 3. khokhme astuce/joke 4. tambour/drum 5. tamen 6. tam gan-eydn un goût de paradis/
a heavenly taste 7. batamt 8. maykholim plats (préparés)/food specialties 9. au contraire/quite the contrary 10. sibe raison/reason
11. fondement/basis 12. orthographe/spelling 13. prononciation/pronunciation 14. tam 15. berner, rouler/to fool 16. yitskhok… Isaac
ַ 17. mayse histoire/story 18. tamevate prendre un air innocent/tries to look innoאזוי האָט ער געהייסן אויף ייִדיש )Bashevis Singer (1904-1991cent 19. d’après sa racine/according to the root 20. rabonim rabbins/rabbis 21. rabeynu tam Jacob ben Meyer c. 1100-1161 rabbin et
grand érudit français /great French rabbi and scholar 22. rashis … petit-fils de Rashi/Rashi’s grandson 23. g(e)more Guemara, Talmud/
Gemara, Talmud 24. pas tellement/not overly 25. malke… reine de Turquie/queen of Turkey.

גראמען.
נא ַ
נאך אַ שפּיל מיט אַ ַ
שימעון 1נויבערג שיקט אונדז פֿון טרירָ 2

שמעונס שמועסן

3

ד

י שפּיל פֿונעם לעצטן נומער ,מיט מען ,איבערבײַטנדיק 8דעם סדר ,9מאַכן
די נעמען פֿון שרײַבער ,איז געווען ַאן אַנדער וואָרט=
10
פֿאַר מענטשן וואָס קענען שוין גוט די
— אַ ,א און ָא רעכענען זיך ווי דער
11
ראק קען מען
ִיידישע ליטעראַטור .די איצטיקע שפּיל זעלביקער אות=)פֿון ַ
4
ָאבער איז פֿאַר אַלעמען — עס גייט אין
קראָ(12
ָ
מאכן
ַ
לאנגע פֿאָרעם פֿון אַן אות רעכנט
נעמען פֿון בעלי–חיים .5מיר דערמאָנען — ַא ַ
די כּללים: 6
זיך גלײַך מיט דער קורצער פֿאָרעם
— פֿון די אותיות 7פֿון איין וואָרט דאַרף )פֿון שיף קען מען מאַכן פֿיש(

— וי ,יי און ײַ רעכנט מען אָבער ווי
דרײַ פֿאַרשיידענע סימנים.13
צו די ווײַטערדיקע  15ווערטער
גראמען ,וואָס זײַנען
נא ַ
עקסיסטירן אַ ַ
נעמען פֿון בעלי–חיים :
 .1אַקסל  .2בערזע  .3גיטער =.4געהירן
15
 .5דערפֿל  .6זויל =.7זוים  .8נוטה
=.9פּאלמע  .10פּאַרק  .11פּישן
ַ
16
=.12קארט  .13קאַשקעט  .14ריגל
ָ
=.15שלאגן.
ָ
ענטפֿערס אויף זײַט 8
14

גראם 1. shimen 2. Trèves/Trier 3.
נא ַ
 4. il s’agit de/it’s a question of 5. balekhayim animaux/animals, sing. balkhayדער טיטל איז אַ בײַשפּיל פֿון אַן אַ ַ
 6. klolim règles/rules sing. klal 7. oysyes lettres/letters sing. os 8. en changeant/changing 9. seyder ordre/order 10. sont consiבעל–חיdérés comme/are considered as 11. écrevisse/crayfish 12. corneille/crow 13. simonim signes/signs, sing. simen. 14. propriétés/properties
15. noyte enclin/prone 16. verrou/bolt.

דער קליינער
יארקער
ַאן אויסקלײַב פֿון אַרטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
צײַטונג פֿאָרווערטס פֿון נאָוועמבער 2001

בלומבערג ווערט דער
נײַער מעיאָר 1פֿון
יארק
ניו– ָ

נ
6

בלומבערג
)רעכטס( מיט
מעיאר רודי
ָ
דזשוליאני
ַ

יאריקער בלומבערג איז
דער ָ –59
יארק — דער רעפּובליקאַנער
יו– ָ
רשטאט פֿון
ָ
נדידאט ,דער ביליאָנער מײַקל געבוירן געוואָרן אין אַ פֿאָ
ַ
ַ
קא
2
סטאן ,און איז דער זון פֿון אַ ִיידישן
בא ָ
ָ
בלומבערג ,איז דינסטיק דערוויילט
7
חשבון–פֿירער  .ער האָט שטודירט אין
געווארן ווי דער 108טער בירגער–
ָ
רווארד געשעפֿטשול“ ,און
דער „האַ ַ
יארק .ער האָט
מײַסטער פֿון ניו– ָ
פּאזיציע אין דער אַקציעס–
באקומען אַ ָ
ַ
קראטישן
געוו1נען איבערן דעמאָ ַ
8
מאן בראָדערס“.
לא ָ
„סא ָ
ַ
פֿירמע
קעגנער מאַרק גרין 50.4% ,קעגן
שפּעטער האָט בלומבערג פֿאַרלוירן די
 .47.4%בלומבערגס פּאָליטיק איז
פּזאגגעלט— 9
ָאבער גאָר נישט ענלעך 3צו די אידעען שטעלע אָבער באַקומען אָ ָ
לאר .ער האָט געגרינדעט
נדפּארטיי 20 .4מיליאָן דאָ ַ
ַ
פֿון דער רעפּובליקאַנער לאַ
„בלומבערג“ ,אַ פֿירמע וואָס שטעלט
בארטן–רעכט ,גלײַכע
ער שטיצטַ 5א ָ
רמאציע ,אויף
סעקסואליסטן ,און ער צו 10פֿינאַנציעלע אינפֿאָ ַ
ַ
רעכט פֿאַר האָ ָ
מא
11
נאליזירן די בערזע  .בלומבערגס
צו אַ ַ
איז אַ קעגנער פֿון טויטשטראָף.
6

באנירן דעם פֿאָרווערטס
יא ,איך וויל אַ ָ
ָ

נאמען ........................................... :
ָ
ַאדרעס=..................................................................................... :
.....................................................................................................
באנעמענט–פּרײַזן=:
ַא ָ
לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
פֿאַראייניקטע שטאַטן :=1איין יאָר —  36דאָ ַ

איבער דער וועלט=:

לאר
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט :=2איין יאָר —  40דאָ ַ
ים– ָ
3
לאר
לופֿטפּאָסט = :איין יאָר —  97דאָ ַ

קארטע–נומער=:
קרעדיט– ַ
ַ
דאטע=:
אויסגאנגַ –4
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס=:
The Yiddish Forward
45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA
אדרעס=faivus@Yiddish.Forward.com :
בליצפּאסטַ –5
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail
4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.

ווערט איז הײַנט אַרום  4ביליאָן
לאר.
דא ַ
ָ
12
בלומבערג איז אַ געגטער פֿאָטער פֿון
צוויי טעכטער ,און האָט נאָך קיין מאָל
נישט געהאַט קיין פּאָליטישן אַמט .13זײַן
לאנט צו פֿירן געשעפֿטן איז די
טא ַ
ַ
14
הויפּט–סיבה פֿאַר וואָס אַ סך
האבן אים אויסגעקליבן,
וויילערסָ 15
האפֿנדיק אַז ער וועט קענען
ָ
ַארויסשלעפּן די שטאָט פֿון דער
נאכן
נאמישער ירידה ,16בפֿרטָ 17
עקא ָ
ָ
11טן סעפּטעמבער .אין זײַן אַקצעפּטיר–
רעדע האָט בלומבערג טאַקע
יארק איז געזונט און
דעקלארירט „ :ניו– ָ
ַ
שטארק ,און אָפֿן פֿאַר ביזנעס=!“
ַ
דעם 9טן נאָוועמבער 2001
סינאנים פֿון בירגער–מײַסטער 1.
ָ
ענגליש וואָרט,
2. élu/elected 3. semblable/similar
4. parti républicain national/National Republican Party 5. soutient/supports 6. banlieue/suburb
7. khezhbm…comptable/
accountant 8. courtiers en Bourse/
stockbrokers 9. indemnités de licenciement/severance
pay
צושטעלן 10.
fournir/provide
11. Bourse/stock
market
12. gegeter divorcé/divorced
13. fonction/post 14. …sibe raison principale/main reason
15. électeurs/voters 16. yeride
déclin/decline 17. bifrat en particulier/particularly.

טערקײַ עפֿנט ייִדיש–טערקישן מוזיי

קורצע נײַעס פֿון
דײַטשלאנד
ַ

איסטאמבול — צום ערשטן מאָל אין איר געשיכטע האָט
ַ
יאריקער
יידישן מוזיי ,לכּבֿוד 1דער ָ –500
טערקײַ געגרינדעט אַ ִ
געשיכטע פֿון די ייִדן אין טערקײַ.

ד

ער מוזיי ,וואָס
הייסט „די
ִיידישע טערקן
במשך פֿון 2דער
געשיכטע“ ,האָט
רגאנגענעם
דעם פֿאַ ַ
זונטיק געהאַט זײַן
חנוכּת–הבית ,3וו1
4
עס זענען בײַגעווען
ראנגיקע
הויך– ַ
5
ַ
באַאמטע פֿון דער
רעגירונג און אַפֿילו גענעראַלן פֿון דער
טערקישער אַרמיי.
למאז
דער וויצע–פּרעמיער מעסוט ייִ ַ
האט דערקלערט „ :דער מוזיי איז אַ
ָ
מאנומענט פֿון אייניקייט צווישן די
ָ
טערקן און די ייִדן ,און שפּיגלט אָפּ
לעראנץ פֿאַר די ייִדן דורך
ַ
טערקײַס טאָ
רגאנגענע  500יאָר .אונדזער
די פֿאַ ַ
7
טראדיציע פֿון דרך–ארץ פֿאַר
מלוכהַ –6
איסלאמישע רעליגיעס ציט
ַ
די נישט–
זיך נאָך פֿונעם אָנהייב פֿון דער

איינס פֿון די
בילדער אין מוזיי
ווײַזט דאָס
אנקומען פֿון די
ָ
שפּאנישע ייִדן אין
ַ
מאנישער
טא ַ
דער אָ ָ
אימפּעריע
)קינסטלער :
קיילדיז(.
מעוולוט אַ ִ

מאנישער אימפּעריע ,וואָס האָט
טא ַ
ָא ָ
געראטעוועט די ייִדן פֿון די שפּאַנישע
ַ
8
רדיפֿות “.
דער מוזיי געפֿינט זיך אין דער
יאריקער זולפֿאַריס–שיל אין
ָ –500
ראקוי ,איסטאַמבול .ער איז אויך אַ
קא ַ
ַ
9
ָ
מאנומענט לזכּרון די אומגעקומענע
לדאטן פֿון דער ערשטער
ִיידישע סאָ ַ
וועלט–מלחמה 10און פֿון דער
11
אומאפּהענגיקייט–
ָ
ישׂראלדיקער
מלחמה.12

דײַטשישע פּראָסטיטוטקעס האָבן
באקומען די רעכט אויף פּענסיע,
ַ
אומזיסטער מעדיצין און צו אַרבעטן
4
אין ריינע און באַקוועמע שאַנדהײַזער
זא געזעץ האָבן דורכגעפֿירט אין
— ַא ַ
קראטן
דעמא ַ
ָ
ציאל–
רלאמענט די סאָ ַ
פּא ַ
ַ
6
5
צוזאמען מיט די „גרינע “ .אמת 60% ,
ַ
פֿון די  400 000פּראָסטיטוטקעס
לעגאל און וועלן
ַ
וווינען אין לאַנד ניט–
האבן שוועריקייטן בײַם רעאַליזירן די
ָ
דאזיקע רעכט זייערע.
ָ

1. lekoved en l’honneur de/in honor of 2. bemeshekh… ici à travers/here
throughout 3. khanukes-habayes inauguration 4. présents/present 5. officiels/official 6. melukhe d’Etat/state 7. derekh-erets respect 8. redifes persécutions 9. lezikorn à la mémoire de/in memory of 10. milkhome guerre/
war 11. yisroeldiker israélien/Israeli 12. Guerre d’Indépendance/War of
Independence.

דעם 30סטן נאָוועמבער 2001

נדאן
פֿון לאָ ָ

אן אַלטע מיקווה
ַ

1

ַא

לאגן האָבן אויסגעגראָבן אַ מיקווה פֿון 13טן יאָרהונדערט ,וואָס
רכעא ָ
ָ
שטעלט מיט זיך פֿאָרַ 2אן אוניקאַלן 3פֿיזישן באַווײַז 4פֿון ייִדישן לעבן אין
נדאן.
מיטל–עלטערלעכן לאָ ָ
וואס האָט געלעבט אין דער שטאָט ,נאָך איידער
די רייד גייט וועגן דער קהילהָ 5
דער קיניג עדוואַרד דער ערשטער האָט אין יאָר  1290אַרויסגעטריבן אַלע ייִדן
יאריקע „בעוויס מאַרקס“ בית–הכּנסת ,6וואָס איז די עלטסטע
פֿון לאַנד .דאָס ָ –300
7
בריטאניע ,האָט אויסגעטיילט געלט אויף אַריבערצופֿירן די
ַ
שיל אין גרויס–
מיקווה אין איר הויף.
דעם 16טן נאָוועמבער 2001
 représenter/toפֿאָרשטעלן מיט זיך 1. mikve bain rituel/ritual bath 2.
represent 3. unique 4. preuve/evidence 5. kehile communauté juive/
Jewish community 6. …beys hakneses Bevis Marks synagogue 7. alloué/allotted.

פּענסיאנער פֿון כעמניץ האָט
ָ
ַא
ַארויסגערופֿן די פּאָליציי ,ווען צו אים
איז פֿון אַמעריקע אָנגעקומען אַ פּעקל
מיט אַן אויפֿשריפֿט  .giftס'איז אַדורך
1
עפּעס אַ צײַט ביז מע האָט זיך געכאַפּט
ַאז דאָס וואָרט ,וואָס מיינט „סם “2אויף
דײַטש איז ניט מער ווי אַ „מתּנה“3
אויף ענגליש.

די מיקווה
פֿון 13טן
יארהונדערט
ָ


1. on a réalisé/they realized 2. sam
poison 3. matone cadeau/gift
4. maisons closes/houses of prostitution 5. “Verts”(écologistes)/
”Greens” (ecologists) 6. emes à
vrai dire/in fact.

דעם 16טן נאָוועמבער 2001
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]סוף פֿון זײַט [1

פֿון אַלע זײַנע ווערק זײַנען אָבער די סאַמע
כא ַ
ַ
ראקטעריסטישע די חומש–19לידער און די
20
מגילה –לידער ,אין וועלכע ער שילדערט די
ביבלישע העלדן מיט הומאָר ,צערטלעכקייט
ציאלער קריטיק און מיט
און איראָניע ,מיט סאָ ַ
21
כראניזמען  :די אָבֿות און
נא ָ
גאר קאָמישע אַ ַ
ָ
22
די אמהות זעען אויס ווי קליינשטעטלדיקע
ִיידן ,שיטן מיט ווערטלעך 23און קוקן אַרײַן אין
חומשל 24צו זען וואָס וועט פּאַסירן ; אַבֿרהם
ָאבֿינו 25בייזערט זיך אויף לוטן 26דערפֿאַר וואָס
ער טרינקט צו פֿיל ; די מוטער שׂרה 27קרעכצט
צו איר מאַן=„ :אַוורעמל ,ווען וועלן מיר האָבן
ַא קינד=?“ יעק ֿב אָבֿינו 28זינגט רחלעןַ 29א
לקאן ,און יוסף
סערענאדע אונטער איר באַ ָ
ַ
הצדיק 30גייט שפּאַצירן אויפֿן בולוואַר .און אין
דער מגילה איז אסתּר המלכּה 31פֿאַרליבט…
דווקא 32אין אַ שנײַדעריונג=!
אין  1939געפֿינט זיך מאַנגער אין פּאַריז .ווען
די דײַטשן פֿאַרנעמען פֿראַנקרײַך פּר1ווט ער

34
ַאבֿיבֿ 41אין .1969
ַאנטלויפֿן קיין ארץ–ישׂראל .33עס געלינגט
ַא סך פֿון מאַנגערס לידער זײַנען אַרײַנ-
אים אָבער נישט און נאָך אַ סך שוועריקייטן
לקלאר= :וויפֿל ייִדן האָבן
ָ
געגאנגען אינעם פֿאָ
ַ
קראנקער אין ענגלאַנד .ער
ַ
קומט ער אָן אַ
געזונגען אויפֿן וועג שטייט אַ בוים ָאדער
נדאן ,אַ
לעבט אַ צען יאָר אין לאָ ָ
דאם מיינענדיק אַז זיי זײַנען
הײַדל–דידל– ַ
דערשלאגענער 35צוליב די שרעקלעכע נײַעס
ָ
42
37
36
אמתע פֿאָלקסלידער=! זײַנע לידער רירן
פֿון חורבן און דער עיקר פֿונעם טויט פֿון
אונדז אפֿשר ווײַל מיר דערפֿילן אַז זיי זײַנען
זײַן באַליבטן ברודער נאָטע.
יארק און אין געשריבן געוואָרן מיט )אין די ווערטער פֿון
אין  1951באַזעצט ער זיך אין ניו– ָ
 1958באַזוכט ער צום ערשטן מאָל ישׂראל ,וו 1מלך ראַוויטש„ :(43טינט ,האַרצבלוט און
יש.“44
עס לעבט זײַן שוועסטער שיינדל ,און וו 1ער
ווערט אויפֿגענומען מיט גרויס כּבֿוד .38נאָך אַ
19. khumesh Pentateuque/Pentateuch
פּאר מאָל פֿאָרן אַהין און צוריק באַשליסט ער
ָ
20. megile le livre d'Esther/the book of
אין  1967צו בלײַבן אין ישׂראל .מע פֿירט אויף Esther 21. oves les Patriarches/the
Patriarchs 22. imoes les Matriarches/the
מוזיקאלישע רעווי
ַ
טעאטער–פּיעסע ,אַ
ַ
ַא
Matriarchs 23. déversent des flots d'aphoאינספּירירט פֿון זײַנע מגילה–לידער ,וואָס האָט rismes/are full of witty sayings
א ַ קליינער חומש ווא ָס מע קען 24. khumeshl
ַא גרויסן דערפֿאָלג און וואָס העלפֿט צו
רומטראגן מיט זיך
ָ
ַ 25. avrom ovinu Abrahamא
פֿאַרבעסערן דעם מצ ֿב 39פֿון דער ייִדישער
26. lotn Loth/Lot (acc.) 27. sore Sarah
40
ַ
שפּראך אין ישׂראל .מע פֿירט אײַן לכּבֿוד אים 28. yankev ovinu Jacob 29. rokhlen
Rachel (acc.) 30. yoysef hatsadik Joseph
דעם מאַנגער–פּרײַז פֿאַר ליטעראַרישער
31. ester hamalke la reine Esther/Queen
שאפֿונג אויף ייִדיש .ער שטאַרבט אין תּל–
ַ

Esther 32. justement/none other than
 réussir/toגעלינגען 33. erets yisroel 34.
succeed 35. déprimé/depressed 36. khurbn
ענטפֿערס אויף די אַנאַגראַמען פֿון ז5 .
Shoah 37. … iker surtout/most of all
38. koved honneur/honor 39. matsev si .1לאַקס  .2זעברע  .3טיגער  .4הערינג =.5פֿערדל  .6לויז .7 1מויז  .8הונט =.9מאַלפּע
tuation 40. lekoved en l'honneur/in honor
2
.13קאטשקע  .14גריל .15 3שלאַנג
ַ
.10קארפּ  .11שפּין  .12קראָט
ַ
of 41. Tel-Aviv 42. emese véritables/real,
ִיידישער פּאָעט און genuine 43. Meylekh Ravitsh
 44. yash alcool/liquor. 1. pou/louse 2. taupe/mole 3. grillon/cricket.קריטיקער )(1976-1893
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ראפּפֿירן אויף דער ערד ,דיר
ער דאַרף דיך אַ ָ
דערהער
בוים,
אונטערן
זוי
א
ַ
מיר
ווי איך ליג
געבן דעם שנעל אין נאָז ,כּדי דו זאָלסט
33
בא ַ
מאל אַ קול  ,אַ ַ
איך מיט אַ ָ
קאנט קול ,וואָס ַאלצדינג פֿאַרגעסן= :דעם גן–עדן ,די תּורה,
קלינגט ווי אַ זילבערן גלעקעלע :
וואס דו האָסט געלערנט ,און מיך ,דײַן חבֿר
ָ
— שמואל–ַאבא=! שמואל–ַאבא=!
פּישערל ,אויך.
34
איך קוק זיך אַרום און דערזע מײַן חבֿר —
און פּישערל האָט זיך צעוויינט .זײַנע טרערן
35
פּישערל ,אַ מלאכל אַ פֿאַרשײַטס  ,מיט קלוגע ,זײַנען מיר געפֿאַלן אויף דער רעכטער האַנט.
שווארצע אייגעלעך[…] .
ַ
זיי זײַנען געווען גרויסע און הייסעּ…
וואס איז ,פּישערל=? וואָס איז געשען=? ]…[
— ָ
פּגענארט 43דעם
ַ
אבא האָט אָ
ווי אַזוי שמואל– ַ
— שמואל–ַאבא ,ס'איז שלעכט .איך ביך
שיכּורן מלאך און געקענט געדענקען זײַן גאַנץ
געווויר געוואָרן ,36אַז מען שיקט דיך נאָך
לעבן אין גן–עדן וועט איר וויסן ווען איר וועט
37
הײַנט אַ ָ
ראפּ אויף דער ערד .דײַן גורל איז ,דו איבערלייענען „דאָס בוך פֿון גן–עדן“.
זאלסט ווערן אַ מענטש .פֿאַרשטייסט וואָס איך
ָ
רעד דיר=? — אַ מענטש[…] .
און פּישערל האָט מיר דערציילט ,ווי
ַאזוי ער איז גראָד פֿאַרבײַגעפֿלויגן
39
דעם גן–עדן–שענק 38צום צדיק נח .
דארט ,אין שענק ,איז געזעסן דער
ָ
40
מלאך שמעון–בער  ,דער גרעסטער
שיכּור 41צווישן אַלע מלאָכים[…] .42
אבא און זײַן חבֿר פּישערל
שמואל– ַ

33. kol voix/voice 34. khaver ami/friend 35. espiègle/mischievous 36. j’ai appris/I heard
37. goyrl destin/fate 38. taverne/tavern 39. …tsadik noyekh chez Noé/at the sign of Noah
 malekhמלאך 40. shimen-ber 41. shiker ivrogne/drunk 42. malokhim anges/angels, sing.
43. berné, trompé/outwitted.

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דער געזעלשַאֿפט ֿפַארן
ייִדיש–לימוד און ֿפון דער מעדעם–ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
גאלדע,
בערטראןָ ,
ַ
אניק,
ַ
ליא,
טא ַ
נא ַ
זשיל ,יצחק ,מריםַ ,
ניקי ,עוולין ,רובי ,שרון.
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