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אדר תּשס"דַ /
ָ

די יונהס און דער וואַלפֿיש
2
אדער ס'איז שווער צו זײַן אַ נבֿיא
ָ
1

א פֿאָרשטעלונג
טעאטערַ 3
ַ
נואר איז פֿאָרגעקומען אין פּאַריז אינעם דעזשאַזע–
דעם 25סטן יאַ ַ
אויף ייִדיש פֿון דער פּיעסע די יונהס און דער וואַלפֿיש פֿון חיים סלאָוועס ,4געשפּילט פֿונעם
טעאטער–קרײַז בײַם פּאַריזער ייִדיש–צענטער.
ַ

00

רעליגיעזער טעמע?
דער טעאַטער–קרײַז בײַם פּאַריזער ייִדיש–
„חיים סלאָוועס ,וואָס איז
צענטער קען זיך גאָר נישט אָפּוונדערן:5
ָאנגעקומען פֿון
רשטאט 6איז ער
ַ
פֿון אַ ִיידיש–רעדנדיקן וואַ
7
ליסטאק קיין פּאַריז
ָ
ַ
ביא
ַאריבערגעשפּרונגען גלײַך אויף דער בינע
אין  ,1926איז געווען
פֿונעם פּאַריזער טעאַטער דעזשאַזע,
18
נגעזאפּט מיט דער
ַ
אײַנברענגענדיק זיך 8דעם שטאַפּל 9פֿון אַ סוף– ָא
ִיידישער טראַדיציע ,און
האט
יאר שול–פֿאָרשטעלונג .10און נאָך דערצו ָ
ָ
האט נישט געוואָלט זיך
ָ
פּראפֿעסיאָנעלער פּראָדוצענט פֿילמירט דעם
ָ
ַא
ָאפּשיידן פֿון איר.
ספּעקטאקל! 11
ַ
1
פֿאַרקערט ,ער האָט
באנײַטע ווערסיע פֿונעם
די פּיעסע איז אַ ַ
געוואלט דורכפֿירן אַ
ָ
תּנכישן ספֿר יונה — 12אַ געשיכטע פֿון אַ
סינטעז צווישן אַן
מענטשן וואָס האָט ניט געוואָלט זײַן קיין
דישער
יי
ִ
שער
י
ִ
ַ
רכא
ַ
א
ֿן
מאל טרעפ
קטיאר קען אַ ָ
ָ
נבֿיא .מיט אַן אַ
רבארע
ַ
טא! :פֿאַני באַ
פֿאָ ָ
פֿאָרעם און אַ נײַעם
פּונקט דאָס זעלביקע :דער וואָס וויל נישט,
באגעגעניש .רענע
איצט מאַכט זיך נאָך אַ ַ
מאדערנעם אינהאַלט ,און דאָס אַלץ אין אַ
ָ
קאפּויער…13
ווערט עס ,און ַ
קאלושינסקי ,אַ מיטגלידערין פֿונעם פּאַריזער
ַ
פֿאָלקסטימלעכן טאָן .סלאָוועס האָט
פּאר
די פֿאָרשטעלונג קומט אַרויס פֿון אַ ָ
ִיידיש–צענטער און אַ ִיידיש–לערערקע ,האָט
מעטאפֿאָרע פֿונעם
ַ
ָאנגעשריבן די פּיעסע ווי אַ
רלאט מעסער,
באַגעגענישן .צו ערשט האָט שאַ ָ
רלאט מעסער און האָט
זיך באַקענט מיט שאַ ָ
20
19
גורל פֿונעם ייִדישן פֿאָלק בשעת דער
פּראפֿעסיאָנעלע רעזשיסאָרשע 14און אַ
ָ
ַא
טעאטער–
ַ
איר פֿאָרגעלייגט צו שאַפֿן אַ
21
ִיידיש רעדנדיקע ,זיך באַקענט מיט דער פּיעסע צווייטער וועלט–מלחמה  .שפּעטער אָבער
רשטאט אויף ייִדיש„ .אין אָנהייב איז
ַ
ַ
ווא
האט ער זי איבערגעאַרבעט כּדי 22זי זאָל זיך
ָ
פֿונעם פּאַריזער שרײַבער חיים סלאָוועס.
אונדזער ציל — דערציילט רענע — געווען
מוניסטישער
קא
ָ
דער
צו
סן
צופּא
ַ
בעסער
„שוין מיט עטלעכע יאָרן צוריק האָב איך
הנאה 24צו האָבן פֿון שפּילן אויף ייִדיש .מיר
שטארק
ַ
לאגיע .ס'האָט זיך באַקומען אַ
אידעא ָ
ָ
געהאט געלייענט די פּיעסע ,וואָס איז מיר
ַ
וויזאציעס ,נאָר
האבן אָנגעהויבן פֿון אימפּראָ ַ
ָ
קאמפּליצירטן
פּאליטישע פּיעסע מיט אַ ָ
ָ
שטארק געפֿעלן דערפֿאַר וואָס זי באַרירט
ַ
שפּעטער האָבן מיר שוין געוואָלט שפּילן
23
טיפֿע טעמעס מיט אַ סך הומאָר און לײַכטקייט ,סיפּור–המעשה און איבער פֿופֿציק העלדן.
אמתע טעקסטן — ַאבי 25ניט צו שווער פֿאַר
פּטאציע
דא ַ
פֿון דעם האָב איך געמאַכט אַן אַ ַ
ווי אַן אמתע 15פּורים–שפּיל“.
רלאט האָט פֿאָרגעלייגט
ָאנהייבערס .שאַ ָ
וואס גייט צוריק צו דער פּורים–שפּיל און צו
ָ
צי איז עס ניט אַ חידושַ 16אז דער מחבר ,17אַ
די יונהס און דער וואַלפֿיש“.
מער אוניווערסאַלע אידעען“.
קאמוניסט ,האָט זיך באַניצט מיט אַ ַ
זא
ָ
]סוף זײַט [8
1. Les Jonas et la Baleine/The Jonahs and the Whale 2. novi prophète/prophet 3. Théâtre Déjazet 4. khaim Sloves (1905-1988) 5. n’en
revient pas/can’t get over it 6. atelier/workshop 7. scène/stage 8. économisant/saving, here bypassing 9. étape/stage 10. sof-… repréביבליאטעק ) 20אייראָס( sentation de fin d’année/«end-of-term school play» 11.
ָ
טאשמע קען מען קויפֿן אין מעדעם–
 12. tana'khishn seyferדי ווידעאָ– ַ
yoyne le livre de Jonas dans la Bible/The Biblical Book of Jonah 13. et inversement/and the opposite 14. metteur en scène (fém.)/
director (fem.) 15. e'mese vrai/real 16. khidesh surprenant/surprising 17. mekhaber auteur/author 18. impregné/permeated 19. goyrl
destin/fate 20. besha's pendant/during 21. milkhome guerre/war 22. kede'y afin que/so that 23. siper-hamayse intrigue/plot 24. hanoe
plaisir/pleasure 25. pourvu que/as long as

א גרוס פֿון דער אַלטער
ַ
נואר  2004איז אַרויסגעקומען אין פּאַריז אַ בוך לידער פֿון דער ייִדישער
יא ַ
ַ
2
1
זא בוך איז אַ זעלטנקייט
אולינאווער ) .(1944-?1890אַ ַ
ָ
דיכטערין מרים
3
וואס
ָ
צוויישפּראכיקע אויסגאַבע
ַ
אויף דער ליטעראַרישער וועלט  :אַ
4
נטהאלט  108לידער אויף ייִדיש ,דאָס רובֿ פֿון זיי איבערגעזעצט אויף
ַ
ַ
א
5
גראפֿישן און קריטישן אַרײַנפֿיר )אויך אויף
ביא ַ
ָ
פֿראַנצייזיש ,אַ פּרטימדיקן
סאר מיט די שווערע אָדער דיאַלעקטישע
גלא ַ
ָ
צוויי שפּראַכן( און אַ
ביבליאטעק ,פּרײַז  14 :אייראָס(.
ָ
ווערטער) .צו פֿאַרקויפֿן אין דער מעדעם–

2

מרים אולינאָווער און איר פּאָעטישער וועג זײַנען פֿול מיט
דאקסן .הײַנט צו טאָג אַ פֿאַרגעסענע ,איז זי אין אָנהייב פֿון די
רא ָ
פּא ַ
ַ
קאנטסטע ייִדישע
צוואנציקער יאָרן געווען איינע פֿון די באַ ַ
ַ
דיכטערינס .כאָטש 6זי איז געבוירן געוואָרן און האָט געלעבט אַ גאַנץ
לעבן אין דער גרויסער אינדוסטריעלער שטאָט לאָדזש )אַחוץַ 7א
קורצער צײַט וואָס זי האָט פֿאַרברענגט בײַ איר זיידן אין אַ שטעטל(,
דיציאנעלע
ָ
דאס טראַ
איז דער הויפּטמאָטיוו פֿון איר פּאָעזיע דווקאָ 8
זא פּערפֿעקט בילד פֿון אַ
ִיידישע לעבן אין שטעטל .זי האָט געשאַפֿן אַ ַ
9
ליטעראטור–
ַ
שטעטלדיקער באָבע ,אַז די לייענער )און אַפֿילו
10
קריטיקער( האָבן געמיינט אַז דאָס זענען אירע אייגענע זכרונות  .זי
געהאלטן כּשרות ,11געצונדן ליכט און
ַ
איז געווען אַ פֿרומע —
געטראגן אַ שייטלָ — 12אבער דאָס האָט איר נישט געשטערט
ָ
אויפֿצונעמען אין דער היים יונגע ייִדישע שרײַבערס און זיך צו
באטייליקן אין די מאָדערניסטישע זשורנאַלן פֿון לאָדזש און וואַרשע.
ַ
זי האָט אָנגעהויבן שרײַבן גאַנץ יונג ,פֿריִער אין פּויליש ,רוסיש און
נאר באַלד איז זי אַריבער
דײַטש — די דרײַ שפּראַכן פֿון לאָדזש — ָ
אויף ייִדיש .אירע לידער האָט זי געדרוקט אין פֿאַרשיידענע
צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער .13אין  1922איז אַרויס איר איינציק

מרים אולינאָווער

באגײַסטערטער הקדמה 15פֿונעם
בוך ,דער באָבעס אוצר ,14מיט אַ ַ
העברעישן שרײַבער און קריטיקער דוד פֿרישמאַן.16
ִ
בארימטן ייִדיש–
ַ
זי האָט פּלאַנירט אַרויסצוגעבן נאָך אַנדערע בענד לידער ,ווי
לאנד“ ,אָדער „כעלעמיאַדע“ )אַ ציקל
מאמע– ַ
„שבת„ ,“17אין טאַטע– ַ
ראנים ,(18נאָר ניט באַוויזן עס צו טאָן .זי האָט
וועגן די כעלעמער נאַ ָ
19
ליטערארישן לעבן,
ַ
זיך ניט קיין סך באַטייליקט אינעם עפֿנטלעכן
ָאבער בײַ זיך אין דער היים האָט זי געהאַט אַ מין „ליטעראַרישע
שטוב“ — 20וו עס זענען געקומען אַזעלכע שרײַבער ווי ישעיה
טאש.23
שפּיגל ,21חיים–לייב פֿוקסָ 22אדער ריקודה פּאָ ַ
די דאָזיקע טראַדיציע זיך צו טרעפֿן אין אולינאָווערס דירה 24איז
נגעגאנגען אין לאָדזשער געטאָ ) .(1944—1940דער
ַ
ווײַטער אָ
שטאנען פֿון 15-10
אומלעגאלער ליטעראַרישער קרײַז איז באַ ַ
ַ
שרײַבער ,צווישן אַנדערע ישעיה שפּיגל ,חווה ראָזענפֿאַרב,25
שׂימחה–בונים שאַיעוויטש) 26דער מחבר 27פֿון דער באַרימטער
פּאעמע לך–לך ,(28און ירחמיאל בריקס.29
געטא– ָ
ָ
31
30
געווארן אין
ָ
מרים אולינאָווער מיט איר משפּחה זענען פֿאַרשיקט
אויגוסט  1944אין אוישוויץ ,וו זי איז גלײַך אומגעברענגט
געווארן.32
ָ

קריניצקא :
ַ
טא ַ
ליא
קטארשע ,נאַ ַ
ָ
פּאר פֿראַגעס דער רעדאַ
א ָ
ַ

שלאסן צו אַרבעטן איבער מרים אולינאָווער?
 .1פֿאַר וואָס האָט איר באַ ָ
אולינאווערס לידער זענען פֿאַר מיר געווען אַן אַנטפּלעקונג .33דאָס ערשטע ליד וואָס כ'האָב
ָ
34
געלייענט איז געווען „פּוטערן–ברויט“ — כ'בין פֿאַרכּישופֿט געוואָרן פֿון דער היימישקייט,
צערטלעכקייט 35און בענקשאַפֿט וואָס מען פֿילט אין דעם ליד .ווען כ'האָב געענדיקט לייענען דער
באבעס אוצר ,האָב איך געוואָלט זיך דערוויסן עפּעס וועגן דער דיכטערין און לייענען אַנדערע
ָ
ס'האט זיך אָבער אַרויסגעוויזןַ 36אז מע ווייסט זייער ווייניק וועגן איר לעבן און שאַפֿן.
ָ
לידער —
דערפֿאַר האָב איך געוואָלט דורכפֿירן די דאָזיקע פֿאָרשונג.37
 .2ווי אַזוי האָט איר געפֿונען די לידער וואָס זענען ניט געווען אין דער באָבעס אוצר?
די לידער זענען געווען צעשפּרייט 38אין דער פֿאַרמלחמהדיקער 39פּרעסע .איך האָב אָנגעהויבן מיט
לאדזשער צײַטשריפֿטן און צײַטונגען ,און שפּעטער געזוכט אין פֿאַרשיידענע פּובליקאַציעס פֿון
ָ
ביבליאטעק אין
ָ
טעריאלן האָב איך געפֿונען אין דער מעדעם–
ַ
ווארשע און אַנדערע שטעט .אַ סך מאַ
ַ
40
יארק און ירושלים  .ס'איז מיר זייער צו
פּאריז ,אָבער כ'בין אויך געפֿאָרן אין לאָדזש ,וואַרשע ,ניו– ָ
ַ

מארגוליס
הילע פֿון אַניק פּרים– ַ

1. poétesse/poetess 2. miryam 3. publication 4. dos rov la plupart/most 5. pro'timdikn détaillé/detailed 6. bien que/although 7. akhu'ts
à part/except for 8. dafke justement/precisely 9. afile même/even 10. zikhroynes mémoires/memoirs 11. kashres cacherout/kashrut
12. perruque/wig 13. recueils/anthologies 14. … oytser Le Trésor de grand-mère/Grandmother's Treasure 15. hagdome introduction
16. dovid … (1860-1922) 17. shabes le shabbat/the Sabbath 18. les "sages" de Chelm/the fools of Chelm 19. public 20. salon littéraire/literary salon 21. yeshaye … (1906-1990) 22. khaim-… (1897-1984) 23. rikude … (1903-1965) 24. dire appartement/apartment
25. khave … (1923) 26. simkhe-bunim … (1907-1944) 27. mekhaber auteur/author 28. le'kh-lekho Gen. 12 : 1, Quitte ton pays/
Get thee out of thy country 29. yerakhmiel … (1912-1974) 30. mishpokhe famille/family 31. déportés/deported 32. assassinée/killed
33. révélation 34. farkisheft enchantée/enchanted 35. tendresse/tenderness 36. il s'est avéré/it turned out 37. recherche/research 38. éparpillés/scattered 39. farmilkho'mediker d'avant-guerre/pre-war 40. yerusholaim Jérusalem

ֿפ ונעם ציקל „חומש –1גרו סן“

לוטס ווײַב

אל ט ע ר ה י י ם “
א גרו ס ֿפון דער ַ
ֿפו נעם ציקל „ ַ

דער טעלעפֿאָן

2

3
גאטס פֿײַער זען —
געוואלט ָ
ָ
ז'האט
ָ
4
ֿארשטיינט געבליבן שטיין ;
זאלץ–פ ַ
ַ
5
צווישן מצער ,צווישן סדום
6
שטייט זי ,שטייט זי עד–היום .

דא אין שטעטעלע
מען לייגט שוין ָ
2
1
ָ
בײַ אונדז הײַנט
אן ,
דראטן ָ
האר
גאט דעם ַ
טא וויל איך רופֿן ָ
ָ
3
ֿאן.
אצינד צום טעלעפ ָ
ַ

אלט און געלב,8
א קעכיןַ 7
און ַ
9
פֿויל צו גיין אין שפּײַזגעוועלב ,
אלץ
האט אין שטוב שוין ַ
ווען זי ָ
11
10
זאלץ —
נאר ַ
ָ
אחוץ
צום געקעכץ ַ ,
ֿארשטיינטן ווײַב,
קריכט צו לוטס פ ַ
קרישלט 12שטיקער פֿון איר לײַב.
אזוי זיך עד–היום
מ'פֿירט ַ
צווישן מצער ,צווישן סדום.

א גרוס פֿון שטעטעלע !
ללא ! ַ
ָ
הא
ַ
5
4
לאדנט און מען וועגט !
מען ָ
דאך צירל הײַנט בײַ אונדז
האט ָ
דאס ָ
ָ
6
רטאפֿל ָ
ָ
קא
ַ
אפּגעלייגט !

הילע פֿון „דער באָבעס אוצר“

1. khumesh Pentateuque/Pentateuch 2. lots … la femme de Loth/
 4. transformée en bloc de sel/turned into a pillarזי האָט Lot’s wife 3.
of salt 5. mitsar … sdom entre Mitsar et Sodome/between Mitsar
געל  7. cuisinière/cook (fem.) 8.ביז הײַנט and Sodom 6. ad-hayo'm
9. épicerie/grocery 10. mets/dish 11. akhu'ts sauf/except for 12. effrite/chips off.

]סוף פֿון זײַט [2

ניץ געקומען 41דער ישׂראלדיקער אינדעקס פֿונעם אינהאַלט פֿון דער
ִיידישער פּרעסע :43אָן דעם וואָלט איך קיין מאָל ניט אַנטדעקט די
לידער אין די טאָגצײַטונגען ,צום בײַשפּיל אין דעם וואַרשעווער
הײַנט .כ'האָב באַוויזן אײַנצוזאַמלען אַ פֿופֿציק לידער ,נאָר כ'בין
זיכער אַז ס'איז ניט אירע אַלע ווערק :קודם–כּל 44זענען אַלע כּתבֿ–
ידן 45מיט נאָך ניט געדרוקטע לידער פֿאַרפֿאַלן געוואָרן אין אוישוויץ,
נאך געפֿינען אַ
און אַפֿילו פֿון די שוין געדרוקטע וועט מען מן–הסתּםָ 46
פּאר.
ָ
 .3פֿאַר וואָס מיינט איר אַז אולינאָווערס פּאָעזיע איז וויכטיק פֿאַר
אונדז הײַנט?
אולינאווער האָט אויסגעאַרבעט אַן אייגענעם אָריגינעלן סטיל ,וואָס
ָ
באזונדער אָרט אין דער ייִדישער פּאָעזיע .ס'איז
פֿאַרנעמט אַ ַ
גלײַכצײַטיק פֿאָלקסטימלעך און מאָדערן ,רעליגיעז און וועלטלעך,47
צארטן
נכאליש און פֿול מיט אַ ַ
ִיידישלעך און אוניווערסעל ,מעלאַ ָ
48
הומאר .הײַנט צו טאָג פֿאַרגעסט מען אָפֿט ווי רײַך און פֿילזײַטיק איז
ָ
געווען דאָס ייִדישע לעבן — און די ייִדישע פּאָעזיע — אינעם
פֿאַרמלחמהדיקן פּוילן .אולינאָווערס בוך גיט אונדז אַן אַרײַנבליק אין
ָאט דער וועלט — ַאן אמתדיקן„ 49גרוס פֿון דער אַלטער היים“.
42

בתיה בוים ,50וואָס האָט איבערגעזעצט די לידער
אויף פֿראַנצייזיש ,דערקלערט :

דאס שווערסטע איז געווען צו געפֿינען אויף פֿראַנצייזיש דאָס
ָ
51
ריגינאל און זען אַז עס זאָל נישט ווערן קינדיש.
ַ
פּשטות פֿונעם אָ
52
בײַם אָנשטרענגען זיך צו דעם האָב איך טאַקע געפֿונען טיפֿקייטן

א גרוס פֿון שטעטעלע !
ללא ! ַ
ָ
הא
ַ
7
מען רודערט און מען אײַלט !
8
רטאפֿל — הונדערט קערץ —
ָ
קא
האט ַ
זי ָ
ֿאר הונג'ריקע צעטיילט !
פ ַ
גאט אין הימל ,הער !
ללא ! הערָ ,
ָ
הא
ַ
9
ָ
און איר
מלאכים  ,הערטס !
10
זאלט דעם זכות פֿון צירלען הײַנט
איר ָ
11
אויך וועגן אויף די קערץ !
ָ ici poser/here put inאנלייגן 1. fils, lignes/wires, lines 2.
 4. on charge/they’re loading 5. on pèse/they’reאיצט 3.
weighing 6. mis de côté/put aside 7. on s’agite/they’re
קאר)ע(ץ bustling 8. boisseaux/bushel, sing.
ָ 9. malokhim
 malekh 10. skhus mérite/meritמלאך anges/angels, sing.
11. au boisseau/by the bushel.

באבעס אוצר“
פֿונעם ציקל „דער ָ

פּוטערן–ברויט

1

ראפּ,
א ָ
ֿאלט אויף דער ערד מיר ַ
ווען ס'פּוטערן–ברויט פ ַ
2
קאפּ :
ָ
באבעשיס
צעשאקלען דער ָ
ָ
דא נעמט זיך
ָ
3
א סימן ,מײַן קינד,
„א סימן  ,מײַן לעבןַ ,
— ַ
אצינד.“5
דער חתן 4איז ערגעץ וווּ הונג'ריק ַ
קאפּ
באבעשיס ָ
וואלט איך דער ָ
א ,ווידער זען ָ
ָ
ראפּ,
א ָ
ֿאלט מיר ַ
שאקלען ,ווען ס'פּוטערן–ברויט פ ַ
זיך ָ
7
6
באבעשיס חנדל  ,אין שטערן דעם קנייטש ,
דער ָ
9
8
צי הערן דעם ליבן ,דעם היימישן טײַטש !
באבעשי :דימינוטיוו פֿון ָ
ָ 3. simen
באבע 1. pain beurré/bread and butter 2.
 6. kheyndl charme/charmאיצט signe/sign 4. khosn fiancé 5.
7. ride/wrinkle 8. familier/familiar 9. interprétation.

וואס מען זעט נישט אויפֿן ערשטן בליק .עס שטעקן סודות 53אין דער
ָ
54
שפּראך גופֿא  .דערצו איז עס אַזוי זינגעוודיק אויף ייִדיש ,אויך דאָס
ַ
איז געווען שווער איבערצוגעבן אויף פֿראַנצייזיש.

41. était utile/was useful 42. yisroeldiker israélien/Israeli 43. Index to Yiddish Periodicals (Jerusalem) 44. koydemkol tout d'abord/
first of all 45. ksav-yadn manuscrits/manuscripts 46. minasta'm probablement/probably 47. laïc/secular 48. à multiples facettes/multifaceted 49. e'mesdikn vrai/real 50. basye… Batia Baum 51. pashtes simplicité/simplicity 52. en m'efforçant/ while striving 53. soydes
secrets 54. gufe même/itself.

3

נדאנער יוניווערסיטי קאָלעדזש .2בײַ זיי אין קלאַס האָט
יידיש–תּלמידה 1פֿונעם דריטן יאָר אין לאָ ָ
דער דאָזיקער טעקסט איז אָנגעקומען פֿון אַ ִ
רשטארבענעם שרײַבער יאָסל בירשטיין )זעט טעם–טעם נומ'  ,(42מיטן טיטל „וווּ ביסטו
ָ
מען געלייענט אַ דערציילונג פֿונעם לעצטנס פֿאַ
שלמהלע“ .3די מעשׂה 4שפּילט זיך אָפּ אין אַן אויטאָבוס אין ירושלים .5אַן עלטערע פֿרוי ,שיפֿרה ,6באַגעגנט דאָרטן אַן אַלטן חבֿר ,7שלמה ,וואָס
ראפּגיין פֿון אויטאָבוס .דער ווײַטערדיקער טעקסט
זי האָט נישט געזען שוין פֿערציק יאָר .איידער זי באַווײַזט 8צו רעדן מיט אים ,דאַרף זי אַ ָ
איז אַ המשך 9פֿון אָט דער דערציילונג .די לערערין פֿונעם קלאַס ,חיהלע ביר ,10זאָגט „ :מיר פֿילן אַז יאָסל בירשטיינס פּערזענלעכקייט און
אלס שרײַבער און דערציילער אינספּירירט און וועט לאַנג אינספּירירן תּלמידים פֿון ייִדיש“.
כּוחַ 11

שיפֿרהלע די שיינע

לאני קאַן
קא ַ
פֿון לילי אָ ַ

4

שיפֿרה איז געזעסן אין איר צימער אין ירושלים אָבער אירע
געדאנקען זענען געפֿלויגן ווײַט ,ווײַט ביז צום היימישן אַלטן שטעטל
ַ
וו זי איז געבוירן און דערצויגן געוואָרן מיט אַ ַ
זא
לאנגער צײַט צוריק .זי האָט נישט געטראַכט וועגן
ַ
דער אַלטער היים און די מענטשן וואָס זי האָט
דארט געקענט ,ביז יענער וואָך אויפֿן געפּאַקטן
ָ
אויטאבוס ,ווען איר אַלטער גוטער פֿרײַנד
ָ
12
שלמהלע האַרטשטיין האָט זיך פּלוצעם
13
באוויזן לעבן איר .וואָס פֿאַר אַ חרטה
ַ
האט זי געהאַט צוליב דעם ,וואָס זי איז
ָ
14
ראפּ פֿון אויטאָבוס! זי איז צעטומלט
ַא ָ
געווארן און האָט נישט געוואָלט די
ָ
סאזשירן זאָלן שרײַען אויף איר,
פּא ַ
ַ
ָאבער ווען זי איז שוין געשטאַנען
אויף דער גאַס און געקוקט אויפֿן
ַאוועקפֿאָרנדיקן אויטאָבוס ,איז זי
15
געווארן אַז זי
ָ
ַאזוי אומעטיק
האט זיך שיִער נישט
ָ
צעכליפּעט .16זינט דעם טאָג
האט זי אָנגעהויבן אַ סך
ָ
בילד פֿון „דײַנע
טראכטן וועגן אירע מיידלשע
ַ
געסלעך — ירושלים“
יארן און איר טײַערן חבֿר שלמהלען ,מיט
ָ
פֿון יאָסל בירשטיין.
צייכענונג! :נורית ענבר–שני וועמען זי האָט געוואָלט חתונה האָבן.17
כאטש 18זי וואָלט געקאָנט אויסקלײַבן יעדן
ָ
איינעם פֿון די בחורים 19אין שטעטל )אַפֿילו 20משה זלמן 21דעם נגידס
האט געכאַפּט פֿאַר איר די כּפּרה ,(23האָט זי נישט געוואָלט הערן
זוןָ 22
25
24
פֿון תּנאָים מיט קיינעם אַחוץ מיט שלמהלען.
מאמע האָבן אָבער נישט מסכּים געווען .26זיי האָבן שוין געהאַט
טאטע– ַ
ַ
ַא שידוך 27אין זינען 28פֿאַר איר און האָבן נישט געוואָלט הערן קיין
איינציק וואָרט וועגן שלמהלען ,אַ בחור אָן ייִחוס .29שיפֿרהלע האָט
פּרובירט מיט אַלע כּוחות איבערצוצײַגן די עלטערן .זי האָט געבעטן
מיט גוטן און מיט טרערן ,זי האָט דערקלערט און געסטראַשעט 30און
געבראכט אַנדערע מענטשן זיי זאָלן אויך פּרובירן .אָבער ס'האָט
ַ
גארנישט געהאָלפֿן.
ָ
שיפֿרה האָט זיך אָבער געגעבן אַן עצה .31צוזאַמען מיט שלמהלען

פּלאנירט צו אַנטלויפֿן .זיי האָבן אַלץ צוגעגרייט
ַ
האבן זיי
ָ
שטילערהייט ,קיינער זאָל נישט וויסן .סוף–כּל–סוף 32איז געקומען די
נאכט ווען זיי האָבן באַשטימט אַוועקצופֿאָרן.
ַ
האט געוואָלט אַנדערש ,האָט שיפֿרהלע געטראַכט
ָאבער דער גורלָ 33
זיצנדיק אין איר קליין צימערל אין ירושלים .אָט דעם טאָג איז
אויסגעבראכן די מלחמה .34די דײַטשן זענען אַרײַן אינעם שטעטל .די
ָ
35
ִיידן האָט מען פֿאַרשיקט אין לאַגערן .די עלטערן זענען
אומגעקומען 36און שלמהלען האָט זי מער נישט געזען .נאָך דער
מלחמה איז איר געלונגען 37צו קומען קיין ישׂראל 38און קיינער האָט
נישט געוואָלט הערן וועגן אירע שרעקלעכע דערפֿאַרונגען „דאָרטן“.
זי האָט זיך טאַקע אויך נישט געוואָלט דערמאָנען אין די זאַכן .דאָס
לעבן איז געווען שווער .זי האָט געוווינט אין „מעברות“ 39און דאָרטן
האט זי געטראָפֿן איר מאַן .זיי זענען געקומען קיין ירושלים ,זי האָט
ָ
געארבעט אין אַ קרעמל 40און אויסגעהאָדעוועט 41פֿיר קינדער .מיט
ַ
צען יאָר צוריק איז איר מאַן געשטאָרבן און זי איז געבליבן אַן
ַאלמנה .42די קינדער זענען געווען גוטע ,אָבער דרײַ פֿון זיי האָבן
געוווינט זייער ווײַט :איינער אין אַמעריקע ,איינע אין פּאַריז ,איינע
אין אויסטראַליע .נאָר איין זון איז געבליבן אין ישׂראל .זי האָט
געטראכט וועגן די קינדער און איר פֿאַרלוירענעם חבֿר שלמהלען און
ַ
זי איז געוואָרן נאָך אומעטיקער.
ראפּ פֿון אויטאָבוס?“ האָט זי זיך
„פֿאַר וואָס בין איך דעמאָלט אַ ָ
געפֿרעגט„ .ווען איך וואָלט געהאַט כאָטש אַ ברעקעלע 43צײַט צו רעדן
מיט מײַן שלמהלען ,וואָלט איך געווען צופֿרידן“ .אַזוי האָט זי
געטראכט זיצנדיק אַליין אין איר צימער.
ַ
קלאפּ אין טיר .זי האָט גענומען איר
ַ
פּלוצעם האָט זי געהערט אַ
שטעקן אין האַנט און איז צוגעגאַנגען צו דער טיר .זי האָט געעפֿנט און
דערזען איר זון ,דעם וואָס וווינט אין ירושלים .לעבן אים איז
געשטאנען נאָך אַ מענטש .זי האָט נישט געגלייבט די אייגענע אויגן —
ַ
עס איז טאַקע געווען שלמהלע! זיי זענען אַרײַן אין שטוב און
ראפּ פֿון אויטאָבוס נאָך איר,
שלמהלע האָט דערציילט ווי ער איז אַ ָ
נאר זי איז שוין פֿאַרשוונדן געוואָרן .ער האָט פּרובירט אויסגעפֿינען
ָ
איר אַדרעס אָבער געקענט בלויז איר מיידלשן נאָמען .ער האָט שוין
געמיינט אַז ס'איז פֿאַרפֿאַלן .44אָבער איין טאָג האָט אַ פֿרעמדער
מענטש אים אָנגעקלונגען און דערקלערט אַז זײַן מוטער ,שיפֿרה ,האָט
אים דערציילט וועגן איר טײַערן חבֿר וואָס זי האָט געזען אויפֿן
אויטאבוס .דאָס איז טאַקע געווען דאָס ערשטע מאָל וואָס איינס פֿון די
ָ
רגאנגענהייט .ער
קינדער האָט געהערט עפּעס וועגן דער מאַמעס פֿאַ ַ
שלאסן צו געפֿינען שלמהלען
איז געווען אַזוי גערירטַ 45אז ער האָט באַ ָ
און אים ברענגען צו דער מאַמען .און אַזוי האָט ער טאַקע געטאָן.

]סוף זײַט [8

די דערציילונג געפֿינט מען אינעם באַנד דיינע געסלעך — ירושלים 1. talmide étudiante/student (fem.) 2. London University College 3. … shlo'ymele
)אקספֿאָרד(2003 ,
לאגיע מיט גרויס פֿאַרגעניגן ָ
נטא ָ
) 4. mayse histoire/story 5. yerusholaim Jérusalem 6. shifre dim.תּל–ַאבֿיבֿ ; (1989 ,אויך אין דער אַ ָ
 shi'frele 7. khaver ami/friend 8. réussit/manages 9. hemshekh suite/sequel 10. Khayele Beer 11. koyekh force/strength pl.שיפֿרהלע
 koykhes 12. soudain/suddenly 13. kharote regret 14. déconcertée/confused 15. triste/sad 16. elle a failli fondre en larmes/ nearlyכּוחות
burst into tears 17. kha'sene … se marier/get married 18. bien que/although 19. bo'kherim jeunes gens/young men 20. afile même/
 24. tnoimאיז שטאַרק פֿאַרליבט געווען אין איר even 21. moyshe zalmen 22. … nogids … le fils du notable/the rich man's son 23. … kapore
ָ
האבן fiançailles/engagement 25. akhu'ts sauf/except for 26. maskim … n'étaient pas d'accord/didn't agree 27. shidekh parti/match 28.
 avoir en tête/to have in mind 29. … yikhes sans naissance/from a poor background 30. menacé/threatened 31. … eytse elle s'estאין זינען
débrouillée/found a solution 32. sofkl-sof finalement/at last 33. goyrl destin/fate 34. milkhome guerre/war 35. déportés/deported
36. péri/perished 37. elle a réussi/she succeeded in 38. yisroel Israël 39. maabarot (hébreu/Hebrew) camps de transit/transit camps
ָ
41. élevé/raised 42. almone veuve/widow 43. un tout petit peu/a tiny bit 44. sans espoir/hopeless
קראם 40. boutique/shop dim. de/of
45. ému/moved.

וו ע ר ט ע ר ש פּ י ל ן
פֿאַר גוטע קענערס

גראמען
נא ַ
שמעונס שמועסן —קעסטלשפּיל 1מיט אַ ַ
פֿון שמעון נויבערג
גראמען פֿון אַלע ווערטער וואָס מע דאַרף געפֿינען — מע זאָגט אָבער ניט וו אַהין
נא ַ
נשטאט דעפֿיניציעס האָט מען אין די צוויי קעסטלשפּילן אַ ַ
ָ
ַא
מאל
גראם… עס מאַכט ניט אויס! מיט אַ ביסל לאָגיק איז עס גרינג פֿעסטצושטעלן! געדענקט אַז דערבײַ ווערט אויך אַ ָ
נא ַ
דארף אַרײַן יעדער אַ ַ
ַ
אא"וו ,אָבער אַחוץ דעם — בלויז דער סדר פֿון די אותיות.
געביטן ַא אויף ָא ָאדער ץ אויף צ ַ
שפּיל 2
פּאלע —
גראע — ָ
גאר — ָ
נאגראַמען פֿון :אַק — ָ
ַא ַ
4
ראזע — רב
קאלב — קעפּ — ָ
ַ

שפּיל 1
טארן —
נאגראַמען פֿון :אַרסט — ַאקסל — ָ
ַא ַ
סאמע — סע — קרום
לא — ַ
ַ

3

2

נ .ב :.אויב עמעצער פּראָטעסטירט אַז דאָס וואָרט „אַק“ עקזיסטירט
ראן אין גרויסן
ניט ,ענטפֿער איך ערשטנס אַז דאָס וואָרט איז פֿאַ ַ
ווערטערבוך פֿון דער ייִדישער שפּראַך — 5און צווייטנס :אַפֿילו אָן
ווערטערבוך איז זייער גרינג צו וויסן ,ווי עס דאַרף אויסזען זײַן
גראם.
נא ַ
ַא ַ

 3. panווערב „אַרן“2 ,טע פּערזאָן 1. mots croisés/crossword-puzzle 2.
(de vêtement)/flap, tail (of garment) 4. reb Monsieur/Sir 5. nuָ
לויט דעם גרויסן ווערטערבוך איז „אַק“ אַ
סינאנים פֿון „נאַקן“ que/nape
]ענטפֿער זײַט [8

א שפּיל פֿאַר אָנהייבערס
ַ
שפּריכווערטער–שפּיל
דער קאָמפּיוטער האָט צעמישט די שורות און די שפּריכווערטער
האבן פֿאַ ָ
ָ
פּאסיקן סוף.3
רלארן דעם זינען .2געפֿין פֿאַר יעדן אָנהייב אַ ַ
1

ַ .1אז די קאַץ גייט אַוועק… א .איז די בעסטע בקשה.6
ַ .2א הונט וואָס בילט …4ב .שפּילן זיך די מײַז.7
 .3פֿאַר געלט באַקומט מען אַלץ… ג .און גאָט לאַכט.
 .4עס וועט אים העלפֿן… ד .ווי עס טוט זיך.
נאר קיין שׂכל 8נישט.
 .5געזונט און פּרנסה …5הָ .
 .6עס רעדט זיך גרינגער… ו .ווי אַ טויטן באַנקעס.9
 .7דער מענטש טראַכט… ז .בײַסט ניט.
1. shures lignes/lines 2. sens/sense 3. … sof fin appropriée/suitable
end 4. aboie/barks 5. parnose gagne-pain/livelihood 6. bakoshe de 8. seykhl raison/reason 9. venמויז mande/request 7. souris/mice sing.touses/cups (for cupping).

]ענטפֿער זײַט [8

5

נואר 2004
יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 9טן יאַ ַ
ארטיקל דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

זיטאר וואָס האָט געמאַכט לאַכן פֿראַנקרײַך
ָ
דער קאָ ָ
מפּא
פֿון ישׂשׂכר פֿאַטער

1

6

זשאק אָפֿענבאַך ) (1880-1819איז געווען איינער פֿון די פֿאָרויס-
ַ
גייערס פֿון דער מאָדערנער אָפּערעטע .פֿון די פֿראַנצייזישע אַלטע
פֿריילעכע וואָדעווילן ,וואָס פֿלעגן געשפּילט ווערן אויף די גאַסן אין
מארקטעג און אין טעג פֿון ירידים ,2האָט ער אויסגעפֿורעמט
ַ
ספּעקטאקלען פֿון הויכן קינסטלערישן ווערט .זייער אינהאַלט איז
ַ
5
4
3
זא מין
מאנטישן באָדן ; דאָס איז אַ ַ
פֿאַרוועבט געוואָרן אויפֿן ראָ ַ
סאטירע געשעפּט פֿון אַלטע טרובאַדורישע פֿאָלקסלידער ,צו וועלכע
ַ
ראציעס.
מפּאנירט מוזיק פֿאַר אָרקעסטער ,טעקסטן ,דעקאָ ַ
ער האָט קאָ ָ
פֿון די פּרימיטיווע פֿאַרסן האָט ער אויסגעשליפֿן 6די מאָדערנע
ָאפּערעטע.
7
ער איז געווען דאָס זיבעטע קינד בײַ זײַן פֿאָטער יהודה עווערעסט,
פּשטאמיקער פֿון דער שטאָט אָפֿענבאַך ,שוין אַן עמאַנציפּירטער
ַ
ַאן אָ
8
ִייד ,וואָס האָט געהאַט די רעכט מיט זײַן משפּחה זיך איבערצוציִען
קיין קעלן ,9וו ער האָט פֿאַרנומען די שטעלע פֿון חזן 10און לערער אין
דער אָרטיקער ייִדישער קהילה .11זשאַק האָט פֿון זײַן קינדהייט אָן
געלערנט שפּילן פֿידל ,עס האָט אים אָבער שטענדיק געצויגן דער
באס .צוזאַמען מיטן
נטרא ַ
ַ
טשעלא ,12און שפּעטער דער הויכער קאָ
ָ
פֿאָטער און מיט אַ ברודער ,טייל מאָל מיט דער שוועסטער ,פֿלעגן זיי
ראנען ,וואָס איז געווען אַ טייל
שפּילן אויף חתונות 13און אין רעסטאָ ַ
פֿון דער פּרנסה .14בײַ זײַנע פֿערצן יאָר האָט אים דער פֿאָטער
געברענגט קיין פּאַריז ,נאָך אַ סך מי 15אים אײַנגעאָרדנט אין דער
טאריע ,וו ער האָט געלערנט איין יאָר.
נסערווא ָ
ַ
מלוכהשער 16מוזיק– ָ
קא
דאס לײַכטע
עס האָט אים געצויגן די סצענע און בעיקרָ 17
פֿאַרווײַלערישע 18ליד .ער איז אָנגענומען געוואָרן ווי אַן
קאמיק“ .איינצײַטיק האָט
פּערא– ָ
ַ
רקעסטראנט–טשעליסט אין דער „אָ
ַ
ָא
נסאמבלען און
ער אָנגעהויבן שאַפֿן לײַכטע מוזיק פֿאַר קליינע מוזיק–ַא ַ
סאליסט אויף
רויסגעטראטן ווי אַ ָ
ָ
שלאגער–לידלעך .19ער איז אַ
ַ
לאנען
קאנצערטן ,האָט אָפֿט געשפּילט אין פּריוואַטע סאַ ָ
עפֿנטלעכעָ 20
און זײַן נאָמען איז שנעל פּאָפּולער געוואָרן צווישן ליבהאָבערס פֿון
פֿאַרווײַלערישער מוזיק אין פּאַריז […] .צום סוף האָט זיך בײַ אים
אויסגעקאכט דער געדאַנק צו גרינדן אַ נײַעם מוזיקאַלישן טעאַטער.
ָ
רוואנדלט
]…[ דער נײַער טעאַטער„,בוף פּאַריזיען“ ,21איז שנעל פֿאַ ַ
געווארן אין אַ ברענפּונקט 22פֿון דער פֿאַרווײַלערישער מוזיק אין
ָ
פּאריז .די באַזוכערס האָבן געשטאַמט פֿון אַלע געזעלשאַפֿטלעכע
ַ

ספֿערעס […] .די לידער זענען
ַארײַנגעדרונגען 23אין אַלע
שיכטן 24פֿון דער פּאַריזער
געזעלשאפֿט ,זענען געזונגען
ַ
און געפֿײַפֿט געוואָרן אין גאַס
און אין שטוב .דער טעאַטער איז
געווארן דער שפּיגל פֿון טאָגטעגלעכן
ָ
לעבן אין פֿראַנקרײַך ,אַן אויסדרוק
פֿון די באַדינגונגען ,שטייגער און
פֿירונגען בעת 25דער הערשאַפֿט פֿון
לעאן ,גערופֿן
פּא ָ
נא ָ
לוי ַ
דעמאלטיקן קייסערִ 26
ָ
27
פּארטע.
נא ַ
לעאן באָ ַ
פּא ָ
לעאן דער דריטער ,אַ פּלימעניק פֿון נאַ ָ
פּא ָ
נא ָ
ַ
]…[
28
זשאק אָפֿענבאַך איז געווען אומדערמידלעך אין זײַן
ַ
שעפֿערישקייט […] :29אַריבער הונדערט אָפּערעטעס ,פֿון זיי מער ווי
קאנטע אין זײַן צײַט .צווישן די ,וואָס
ַאכציק רעאַליזירטע און באַ ַ
האבן אים געברענגט דעם גרעסטן דערפֿאָלג ,זענען געווען :די שיינע
ָ
העלענא ,דאָס פּאַריזער לעבן ,די פּרינצעסין פֿון געראָלשטיין ,די
ַ
רויבער ,די נימפֿעס פֿון רײַן .אָבער אַן איבערראַשנדיקן 30דערפֿאָלג
רשאפֿט ָארפֿעוס אין גיהנום[…] .(1858) 31
האט אים פֿאַ ַ
ָ
33
32
לעאן דעם דריטנס הערשאַפֿט אין
פּא ָ
בכלל איז די תּקופֿה פֿון נאַ ָ
35
34
פֿראַנקרײַך געווען אַ צײַט פֿון בלי און אויפֿשטײַג  […] .דער
וסמאן האָט די שטאָט פֿונאַנדערגעבויט.
ַ
זשארזש האַ
בירגערמײַסטערָ 36
]…[ זי האָט באַקומען איר הײַנטיקן אויסזען .דער לאָזונג 37איז
טמאספֿער ,אָבער פֿראַנצייזישע
נאלע אַ ָ
ציא ַ
געווען :אינטערנאַ ָ
38
העגעמאניע .און דאָס האָט זיך בעיקר אַנטפּלעקט אויף די געביטן פֿון
ָ
לאפּן און
קולטור ,קונסט און דענקען […] .וואַלסן ,מאַרשן ,גאַ ָ
ראלעס פֿון זשאַק אָפֿענבאַך זענען געזונגען געוואָרן אויף טריט
רקא ָ
בא ַ
ַ
40
39
און שריט  .דערפֿאַר טאַקע האָט ער באַקומען ערנבירגערשאַפֿט  ,איז
לעגיאן“ 41און
ָ
אויסגעצייכנט געוואָרן פֿון קייסער מיטן אָרדן פֿון „ערן–
איז רײַך געוואָרן .זײַן ווילע ,42וואָס איז געקרוינט געוואָרן מיטן
רוואנדלט געוואָרן אין איינעם פֿון די
נאמען „ווילע אָרפֿעוס“ ,איז פֿאַ ַ
ָ
קראטישער געזעלשאַפֿט
עלעגאנטסטע טרעפֿפּונקטן פֿון דער פּלוטאָ ַ
ַ
אין פּאַריז[…] .

1. yisoskher … (1912-2004) 2. yaridim foires/fairs 3. tissé/woven 4. ici toile de fond/here background 5. sorte/sort 6. formé/formed
7. yehude 8. mishpokhe famille/family 9. Cologne 10. khazn cantor 11. kehile communauté/community 12. violoncelle/cello
13. kha'senes mariages/weddings 14. parnose gagne-pain/livelihood 15. effort 16. melu'khesher d'Etat/state 17. beiker surtout/above
)all 18. de divertissement/for entertainment 19. chansons à succès/hit songs 20. publics/public 21. Bouffes parisiens (a Paris theater
22. centre/focal point 23. pénétré/penetrated 24. couches/classes 25. beys pendant/during 26. empereur/Emperor 27. neveu/nephew
28. infatigable/untiring 29. créativité/creativity 30. étonnant/astonishing 31. ge(h)enem enfer/hell 32. bikhla'l en général/in general
33. tkufe époque/period 34. épanouissement/blossoming 35. ascension/rise 36. maire ici préfet/mayor here Prefect 37. slogan 38. do) 40. citoyenneté d'honneur/honorary citizenship 41. Légion d'honneur/Legion of Honor 42. villa (maison)/(houseאומעטום maines/areas 39.

די גאָלדענע תּקופֿה פֿון זשאַק אָפֿענבאַך האָט זיך געענדיקט צוזאַמען
מיט צוויי טראַגישע געשעענישן אין דער געשיכטע פֿון פֿראַנקרײַך:
רײַנמארש פֿון די דײַטש–פּרײַסישע חיילות 43קיין פּאַריז און
ַ
דער אַ
מונארן–אויפֿשטאַנד קעגן דער עקזיסטירנדיקער רעגירונג.
דער קאָ ַ
ס'איז געפֿאַלן דאָס קייסערטום […] .ער האָט זײַן טעאַטער ליקווידירט
רויסגעלאזט אויף אַ טורנעע איבער די אַמעריקעס.
ָ
]…[ און זיך אַ
רגאניזירט קאָנצערטן פֿון זײַנע
ער האָט קאָנצערטירט ,דיריגירט ,אָ ַ
קראנקער צוריקגעקומען אַהיים .ערשט
ַ
שאפֿונגען ,ביז ער איז אַ
ַ
האפֿמאַנס דערציילונגען.
דעמאלט האָט ער געשאַפֿן זײַן לעבנסווערקָ ,
ָ
44
]…[ מיט די לעצטע כּוחות
האט ער געאַרבעט איבער דעם ווערק.
ָ
]…[ פֿון קראַנקנבעט האָבן אים זײַנע פֿרײַנד געברענגט אויף אַ
פּראבע 45פֿון דער אָפּערע ,אָבער די פֿאָרשטעלונג האָט ער שוין נישט
ָ
קטאבער  1880אין עלטער פֿון
געזען .ער איז געשטאָרבן דעם 4טן אָ ָ
 61יאָר.
נגעגאנגען אַ וויכּוח :46צי איז זשאַק אָפֿענבאַך געווען אַ
ַ
ס'איז אָפֿט אָ
קאמיקער ,אַ מין הויף–לץ ,47וואָס האָט מיט זײַנע שאַפֿונגען
מוזיק– ָ
ריקאטוריסט,
ַ
געצילט 48צו פֿאַרווײַלן פּאַריז ,צי איז ער געווען אַ ַ
קא
וואס האָט דורך זײַנע שאַרפֿע ברילגלעזער )וואָס ער האָט געטראָגן(,
ָ
געזען דאָס צעבאַלעוועטע ,49קאָקעטישע פּאַריז און מיט געלעכטער
און בײַסיקן הומאָר אויפֿגעדעקט אירע שוואַכקייטן? ער איז געווען
ביידע.
חייל 43. … khayoles armées prussiennes/Prussian armies sing.
khail 44. koykhes forces/strength 45. répétition/rehearsal
46. vikuekh controverse/controversy 47. …-lets bouffon de cour/
court jester 48. visé/aimed 49. gâté/pampered.

ישׂשׂכר 1פֿאַטער )(2004-1912
ישׂשׂכר פֿאַטער ,דער אויטאָר פֿון דעם אַרטיקל ,איז געווען איינער פֿון
די גרעסטע קענער פֿון דער ייִדישער מוזיק .ער איז געבוירן געוואָרן
אין פּוילן אין  1912און אויפֿגעוואַקסן אין אַ שטוב )ווי ער האָט עס
ַאליין געזאָגט( „וו אַלע האָבן געזונגען“ .זײַן טאַטע איז געווען אַ
חזן ,2און אין דער היים פֿלעגט ער אויך הערן ,אַחוץִ 3יידישע און
נגאס און
רוסישע לידער ,אַריעס פֿון אָפּערעס און אויך טאַ ָ
טאריע,
נסערווא ָ
ַ
קסטראטן .ער האָט געלערנט מיטן טאַטן און אין קאָ
ָ
פֿאָ
סעמינאר אין וואַרשע און געוואָרן אַ
ַ
דורכגעמאכט דעם לערער–
ַ
כאר–דיריגענט 4און שפּעטער אַ מוזיק–קריטיקער.
מוזיק–לערער ,אַ ָ
סאוועטישן לאַגער,
בשעת 5דער מלחמה 6ווערט ער פֿאַרשיקט אין אַ ָ
דזשיקיסטאן איידער ער
ַ
נאך דעם פֿאַרברענגט ער דרײַ יאָר אין טאַ
ָ
רלאזט ער אָבער פּוילן
קומט צוריק אין וואַרשע אין  .1945באַלד פֿאַ ָ
7
יאר .איבער אַנטווערפּן
און פֿאָרט קיין פּאַריז ,וו ער פֿאַרברענגט אַ ָ
נעירא ,וו ער בלײַבט עלף יאָר .אין 1962
ָ
פֿאָרט ער אין ריאָ דע זשאַ

בולאר פֿון קלאַסישער מוזיק
ַ
ווא ַ
קא
ָ
 orchestre/orchestraדער אָרקעסטער
 chef d'orchestre/conductorדער דיריגע'נט
 diriger/to conductדיריגירן
 musicien/musicianדער מו'זיקער
מפּאזיטאָר
 compositeur/composerדער קאָ ָ
מפּאנירן
קא ָ
ָ composer/to compose
) jouer de/play (instrumentשפּילן אויף
 soloדער סאָ ָ
לא
באגלייטן
ַ accompagner/accompany
 accompagnement/די באַגלייטונג
accompaniment
arranger/to arrange
opéra
opérette/operetta
livret/libretto
symphonie/symphony
concert, concerto
aria
chorale/choir
musique de chambre/
chamber music
partition/score
voix/voice
clef/key
)note(s
gamme/scale
accord/chord
enregistrement
disque/record
bande/tape
C.D.

ראנזשירן
ַא ַ
די אָ'פּערע
די אָפּערעטע
דער ליברעטאָ
די סימפֿאָניע
דער קאָנצע'רט
די אַריע
דער כאָר
די קאַמער–מוזי'ק
די פּאַרטיטו'ר
די שטימ)ע( ,דאָס קול
דער שליסל
די נאָטע )נאָטן(
די גאַמע
קא'רד
דער אַ ָ
די רעקאָרדירונג
די פּלאַטע
די טאַשמע
מפּאקטל
דאס קאָ ַ
ָ

][kol

באזעצט ער זיך אין ישׂראל .8אומעטום וו ער וווינט )אַפֿילו 9אין די
ַ
לאגערן( פֿאַרנעמט ער זיך מיט מוזיק .ער גיט אַרויס וויכטיקע ביכער
ַ
וועגן דער ייִדישער מוזיק ,וויִ :יידישע מוזיק אין פּוילן צווישן ביידע
וועלט–מלחמות )תּל–ַאבֿיבֿ ,(1970 ,קודש וחול 10אין דער ייִדישער מוזיק
)תּל–ַאבֿיבֿ ,(1988 ,אין דער וועלט פֿון מוזיק און מוזיקערס )תּל–ַאבֿיבֿ
 .(1998ישׂשׂכר פֿאַטער איז געשטאָרבן אין ירושלים 11דעם 11טן
פֿעברואַר .2004
1. yisoskher 2. khazn cantor 3. akhu'ts à part/besides 4. directeur de chorale/chorus conductor 5. besha's pendant/during
6. milkhome guerre/war 7. Anvers/Antwerp 8. yisroel 9. afile
même/even 10. koydesh vekho'yl le sacré et le profane/sacred
and secular 11. yerusholaim.

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ
לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
באנעמענט–פּרײַזן :פֿאַראייניקטע שטאַטן :1איין יאָר —  36דאָ ַ
ַא ָ
3
2
לאר
לאר ,לופֿטפּאָסט  :איין יאָר —  97דאָ ַ
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :איין יאָר —  40דאָ ַ
איבער דער וועלט :ים– ָ

קארטע–נומער......................................... :
קרעדיט– ַ
דאטע........................................... :
אויסגאַנגַ –4

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס.............................................................................. :
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.
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8

„די פּיעסע האָט געהאַט אַ סך מעלות 26פֿאַר
דער דאָזיקער „טרופּע“ — דערקלערט
נטאזיע און
רלאט — זי איז פֿול מיט פֿאַ ַ
שא ָ
ַ
27
פֿאָלקסטימלעכער שטימונג  .זי איז געשריבן
אין אַ הײַנטצײַטיקן ייִדיש ,מיט קורצע און
זאצן .די העלדן האָבן ניט קיין
פּשוטעַ 28
באשטימטן עלטער און ,ווי איר ווייסט ,האָבן
ַ
פּאר יונגע לײַט און אויך
אונדז געפֿעלט אַ ָ
קטיארן :אונדזער
ָ
מאנצבילישעַ 29א
ַ
30
רשטאט באַשטייט דער עיקר פֿון פֿרויען.
ַ
ַ
ווא
פּאר פֿרויען געקראָגן די
ַאזוי אַרום האָבן אַ ָ
געלעגנהייט צו שפּילן מאַנצבילישע ראָלעס.
ָאבער די הויפּטראָלע ,יונהן ,האָט
31
מאן .מיר
געדארפֿט שפּילן אַ ַ
ַ
אומבאדינגט
ַ
האבן לאַנג געזוכט ביז עס האָט זיך סוף–כּל–
ָ
32
באוויזן ליאָנעל מילער!“
ַ
סוף
זאגט רענע — איז
„די ערשטע שוועריקייט — ָ
געווען דער זכּרון : 33זיך אויסצולערנען אויף
גאנצע פּיעסע איז ניט קיין
אויסנווייניק אַ ַ
טארן ! און דערצו האָט
מא ָ
קלייניקייט פֿאַר אַ ַ
זיך שפּעטער אַרויסגעוויזןַ 34אז מיר וועלן
שפּילן פֿאַר אַן עולם ,35אין אַן אמתן
טעאטער!“
ַ
„פֿאַר מיר — דערקלערט די רעזשיסאָרשע —
קטיארן
ָ
איז געווען שווער איבערצוגעבן די אַ
ַאז ס'איז ניט גענוג ,זיי זאָלן שפּילן זייערע
ראלעס ,נאָר אַז זיי דאַרפֿן אויך שפּילן
ָ
צוזאמען מיט די אַנדערע ,פֿאָלגנדיק די
ַ
באלע וויזיע פֿון דער פּיעסע“.
גלא ַ
ָ
טארן האָט ,פֿאַרשטייט זיך,
מא ָ
די טרופּע אַ ַ

געהאט זייער ווינציק מיטלען ,אָבער די
ַ
36
רוואנדלט אין אַ
האט זיך פֿאַ ַ
ָ
דאזיקע מניעה
ָ
מעלה :די שוועריקייטן האָבן אַרויסגערופֿן אַ
גרויסע שעפֿערישקייט .37די מינימאַלע
ראציעס ,געשמאַקפֿולע קאָסטיומען,
דעקא ַ
ָ
מוזיקאלישע
ַ
ליכט– און קלאַנגעפֿעקטן און אַ
באגלייטונג האָבן אַרײַנגעצויגן דעם עולם אין
ַ
דער מעשׂה.
קירצנדיק די פּיעסע האָט די רעזשיסאָרשע
דאנק דער
באוויזן זי אויסצולײַטערן .38אַ ַ
ַ
באַארבעטונג באַווײַזן זיך קלאָר ,און דורך
ַ
הומאר ,די וויכטיקסטע פֿראַגעס וואָס
ָ

]סוף פֿון זײַט [4

]ענטפֿער פֿון זײַט [5

די דרײַ זענען געזעסן און געשמועסט וועגן
דעם לעבן אין דער אַלטער היים און אין
ישׂראל ,וועגן אַלץ וואָס האָט פּאַסירט און
ַאלץ וואָס האָט נישט פּאַסירט .זיי האָבן
רגאנג און געזען ווי
געקוקט אויף דעם זונפֿאַ ַ
עס ווערט פֿינצטער אין דרויסן ,אָבער אין
צימער איז געווען ליכטיק און פֿריילעך.
]ענטפֿער פֿון זײַט [5

שפּיל פֿאַר אָנהייבערס .1 :ב .2 /.ז/.
 .3ה .4 /.ו .5 /.א .6/.ד .7 /.ג.

הילע! :אַרטור קאָלניק

שפּיל 1

שפּיל 2

מ ק ו ר
א
א ל
ס א ר ט
נ
ע ס
ב ל
ר א
פ
ז ע

א ק
ג
ע ק
ר א

1
/בלאק/
ָ
ל/אגער
וואנסירטע :אַ ָ
שפּיל פֿאַר אַ ַ
3
2
/סארט/עס/
פּע/מאסע/מקור ָ
ַ
/זערא ַ
/לא
ָ
בר
5
4
ג/ראטן
ס/רא ָ
ָ
ַ
/קלא
ַ
פּעק/קא

1. étalon/stallion 2. bar fils de/son of
3. moker source 4. la lettre K/the letter K
5. conseiller/advise.

סלאוועס האָט געשטעלט :וואָס איז דער
ָ
גורל פֿון אַ מענטש? און פֿון אַ פֿאָלק? צי
האט יעדער מענטש אַ חובֿ 39און צי קען ער
ָ
זיך פֿון אים אַרויסדרייען?
ליאנעל מילער אַ ביסל
האט זיך יונה– ָ
ַאוודאיָ 40
געקווענקלט 41איידער ער האָט אָנגענומען די
הויפּטראלע :זײַן אַ נבֿיא ,אַ ִיידיש–
ָ
רעדנדיקער נבֿיא נאָך דערצו — איז דאָס אַ
לעבן? אָבער ווי יונה האָט ער אָנגענומען זײַן
קטיארן פֿון
ָ
גורל ,ווי אויך אַלע אַנדערע אַ
דער פּיעסע.
42
בײַם סוף לאָזט זיך אַלץ אויס מיט מזל  :עס
קומט פֿאָר אַ חתונה 43און מע לאַכט געשמאַק
פֿון דער מעשׂה מיט אַן אוצר ,44וואָס צוויי
העלדן האָבן אים לאַנג געזוכט בײַם וואַלפֿיש
אין בויך ,אים געפֿונען און באַלד ווידער
פֿאַרלוירן .נו ,טאַקע אַ גוטער סוף :אַז מע
זאל שוין מער נישט האָבן קיין אוצר צו זוכן,
ָ
וואס וואָלט דאָס געווען פֿאַר אַ לעבן !
ָ
רלאט מעסער אַ
דערפֿאַר זוכט שוין שאַ ָ
וואנטורע…
פּיעסע פֿאַר אַ קומענדיקער אַ ַ
26. mayles qualités/advantages 27. ambiance/atmosphere 28. po'shete simples/
simple 29. masculins/male 30. der iker
principalement/mainly 31. absolument/
absolutely 32. sofkl-so'f enfin/finally
33. zikorn mémoire/memory 34. il s’est
avéré/it turned out 35. oylem public/
audience 36. menie obstacle 37. créativité/
creativity 38. épurer/refine, pare down
39. khoyv devoir/duty 40. avade bien sûr/
… of course 41. hésité/hesitated 42.
ָ
se termine bien/
אויסלאזן זיך מיט מזל mazl
turns out well 43. kha'sene mariage/
wedding 44. oytser trésor/treasure.

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דעם פַּאריזער ייִדיש–צענטער — מעדעם–
ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
מארי,
גאלדע ,יצחקַ ,
איוועטָ ,
ליא ,עוולין ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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