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ייִדישער טעאַטער–פֿעסטיוואַל אין יאַס

1

מאל געשאַפֿן דעם ערשטן ייִדישן טעאַטער
האט אַ ָ
אין דער שטאָט וווּ אַבֿרהם גאָלדפֿאַדעןָ 2
נאלער טעאַטער–פֿעסטיוואַל אויף זײַן נאָמען
ציא ַ
קומט פֿאָר אַן אינטערנאַ ָ

00

אין יאַס )רומעניע( ,וו אַבֿרהם
גאלדפֿאַדען האָט געשאַפֿן אין 1876
ָ
דעם ערשטן פּראָפֿעסיאָנעלן ייִדישן
טעאטער אין אייראָפּע האָט מען אין יאָר
ַ
רגאניזירט דעם ערשטן
 2002אָ ַ
נאלן טעאַטער–פֿעסטיוואַל
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
א"נ 3פֿון אַבֿרהם גאָלדפֿאַדען .הײַיאָר,4
קטאבער ,זענען
פֿון 24סטן ביזן 30סטן אָ ָ
פֿאָרגעקומען אי דער טעאַטער–
נאלער
ציא ַ
פֿעסטיוואַל איַ 5אן אינטערנאַ ָ
סימפּאזיום וועגן ייִדישער קולטור .צו
ָ
רגאניזירן ביידע אונטערנעמונגען
ָא ַ
האבן מיטגעאַרבעט דער רומענישער
ָ
6
טעאטער און דער אָרטיקער
שטאט– ַ
ָ
פֿראַנצייזישער קולטור–צענטער ,מיטן
יאסער
ציל אַז זיי זאָלן ניט זײַן סתּםַ 7א ַ
די שול אין יאַס
פּעישע .אַזוי
געשעעניש ,נאָר אַן אייראָ ִ
האט דער פֿעסטיוואַל געהאַט )אָדער וועט שפּעטער האָבן(
ַארוםָ 8
9
רא ,קלוזש ,טשערנאָוויץ ,קעשענעוו,
כקלאנגען אין ווילנע ,טימישאַָא ַ
ַ
ָ
נא
דרעזדן און פּאַריז.
מאטישער דירעקטאָר פֿונעם יאַסער
דער דינאַמישער און זייער דיפּלאָ ַ
פֿראַנצייזישן קולטור–צענטער ,פּאָל–אלי לוי ,10אַ ִייד אַ געבוירענער אין
רגאניזירן ביידע אונטערנעמונגען,
נקא ,האָט באַוויזן ,כּדי 11צו אָ ַ
בלא ַ
זא ַ
קא ַ
ַ
13
12
פּעישע אינסטיטוציעס:5
איירא ִ
ָ
צונויפֿצונעמען די כּוחות פֿון כּלערליי
טעאטער פֿון בוקאַרעשט ,דער געטע–15צענטער פֿון
דער ייִדישער מלוכהַ –14
סאדע אין רומעניע ,דער פּוילישער קולטור–
מבא ַ
יאס ,די עסטרײַכישע אַ ַ
ַ
צענטער אין בוקאַרעשט ,דער ווילנער ייִדיש–אינסטיטוט און דער
ביבליאטעק.
ָ
פּאריזער ייִדיש–צענטער — מעדעם–
ַ
אויפֿן סימפּאָזיום זענען זיך צונויפֿגעקומען אינטעלעקטואַלן פֿון רומעניע
און פֿון אַנדערע לענדער ,צו דיסקוטירן וועגן אַזעלכע טעמעס ווי :5דאָס
ָארט פֿון די ייִדישע אינטעליגענטן אין דער קולטור פֿון מיטל– און
אייראפּע אָדער די ראָלע פֿון דעם ייִדישן טעאַטער אין דער
ָ
מיזרח–16

1

דער קבֿר 1פֿונעם דיבוק

2

ַאז מע גייט אַרויס פֿון דער יאַסער שול באַמערקט מען אין
שולגארטן צוויי מצבֿות .3דער וועגווײַזער 4דערציילט אַז
ָ
וואס זענען אומגעקומען
דאס איז דער קבֿר פֿון אַ חתן–כּלהָ 5
ָ
6
מיט לאַנגע יאָרן צוריק אינעם טאָג פֿון זייער חתונה  .דאָס
מאל דערציילט איבער גאַנץ
איז אַ לעגענדע וואָס מע האָט אַ ָ
8
האט איבערגענומען
אייראפּע און וואָס ש .אַנ—סקי ָ
ָ
מיזרח–7
אין דער באַרימטער פּיעסע דער דיבוק .אומעטום איז די
9
געווארן אַ לעגענדע וואָס מע לייענט אין ביכער ,נאָר
ָ
מעשׂה
דא אין יאַס זעט מען דעם קבֿר פֿאַר די אויגן.
ָ

1. keyver tombe/grave 2. dibek Le Dibbouk/The
Dybbuk 3. matseyves pierres tombales/tombstones
4. guide/guidebook 5. khosn-kale jeunes mariés/bride
and groom 6. khasene noces/wedding 7. mizrekh de l'Est/
Eastern 8. Sh. An-ski pseudonyme de/pen name of
Solomon Rappoport (1863-1920) 9. mayse histoire/story.

]סוף זײַט [8
 sous le nom/named after 4. cetteאונטערן נאָמען 1. la ville de Jassy (Roumanie)/the city of Jassy (Romania) 2. avro'm … (1840-1908) 3.
année/this year 5. et … et …/both … and … 6. local 7. stam simplement/merely 8. ainsi/thus 9. échos 10. Paul-Eli Lévy 11. kede'y afin
 koyekh 13. ko'lerley toutes sortes/all kinds 14. melukhe d'Etat/state 15. Goethe 16. mizrekhכּוח de/in order to 12. koykhes forces sing.
Est/East

צארטער בליק אויפֿן ייִדישן לעבן
א ַ
ַ

יאסל בירשטיין
ָ

)(2003-1920

יאסל בירשטיין איז געווען אַ ישׂראלדיקער 1שרײַבער וואָס האָט געשריבן
ָ
אי אויף ייִדיש אי 2אויף העברעיִש .געבוירן איז ער אין  1920אין אַן
דלאסקע ,אַ שטעטל אין פּוילן.
ָארעמער משפּחה 3אין ביאַלע פּאָ ַ
אין  1937פֿאָרט ער אַוועק קיין אויסטראַליע,
וו אַ פֿעטער זײַנער איז שוין אײַנגעאָרדנט.4
זײַן רײַזע ,טיילווײַז אויף אַ פֿראַנצייזישער
האלב יאָר .ער
שיף ,דויערט כּמעטַ 5א ַ
באזעצט זיך אין מעלבורן און טוט
ַ
רצארבעט.6
פֿאַרשיידענע סאָרטן שוואַ ַ
גלײַכצײַטיק הייבט ער אָן צו שרײַבן לידער
און פּראָזע .ווען די מלחמה 7ברעכט אויס
נעמט מען אים אַרײַן אין דער אַרמיי אָבער
ער בלײַבט אין אויסטראַליע.
8
נאך דער מלחמה האָט ער חתונה און אין
ָ
 1950פֿאָרט ער קיין ישׂראל .דאָרטן ווערט
ער ערשטנס אַ מיטגליד פֿון אַ קיבוץ און
ַארבעט ווי אַ ַ
פּאסטעך .9נאָך צען יאָר גייט ער
ַאוועק פֿון קיבוץ און וווינט אין נצרתּ–
עיליתּ ,10וו ער איז אַן אָנגעשטעלטער 11אין
באנק.
ַא ַ
איינס פֿון זײַנע ווערק ,דער זאַמלער ),(1985
האט אַ סך דערפֿאָלג ,און ער שרײַבט ווײַטער
ָ
2

אויף ביידע שפּראַכן ,סײַ גלײַך אויף
העברעיש ,סײַ 12איבערזעצנדיק פֿון
ִ
ִיידיש.
לאנגע יאָרן האָט ער געלעבט אין
ַ
14
רויסגעטראטן
ָ
ירושלים .13ער האָט אַ
אויף דער טעלעוויזיע ,וו ער האָט
דערציילט זײַנע מעשׂהלעך .15ער
האט אַרויסגעגעבן פֿאַרשיידענע
ָ
באנד
מאנען ,אַ ַ
פּאר ראָ ַ
ווערק :5אַ ָ
זאמלונגען
לידער ,און דער עיקרַ 16
פֿון זײַנע דערציילונגען.
17
זײַן סטיל איז אַ פּשוטער  ,אַ דירעקטער,
מיט קורצע זאַצן .זײַנע העלדן זײַנען צום
מערסטנס עלטערע ייִדן פֿון מיזרח–18
אייראפּע ,אַ ביסל פֿאַרלוירן אין דער נײַער
ָ
ציוויליזאציע פֿון ישׂראל .דאָס זעט מען קלאָר
ַ
אין זײַן בוך ,דײַנע געסלעך — ירושלים
) ,(1989זייער קורצע דערציילונגען ,אָפֿט
מאל אינספּירירט פֿון זײַן אייגן לעבן ,וואָס
ָ

האלב
ראקטעריזירן זיך מיט אַ ַ
כא ַ
ַ
טאן.
ָ
הומאריסטישן האַלב מרה–שחורהדיקן
ָ
פֿאַר די וואָס האָבן ליב ייִדיש און עבֿריתּ,20
און זענען נײַגעריק 21זיך צו באַקענען מיטן
לעבן אין ישׂראל איז כּדאַי 22זיך צו באַקענען
מיט בירשטיינס ווערק.
19

שלמה זילבערמאַן

 et… et…/both… and… 3. mishpokhe famille/family 4. installé/settled 5. kima't presque/אי… אי… 1. yisro'eldiker israélien/Israeli 2.
almost 6. travail non qualifié/unskilled labor 7. milkhome guerre/war 8. … kha'sene il se marie/he gets married 9. berger/shepherd
… soit… soit…/both… andסײַ… סײַ… 10. natseret-ilit la ville haute de Nazareth/upper Nazareth 11. employé/employee 12.
13. yerusholaim Jérusalem 14. s'est produit/appeared 15. mayselekh petites histoires/little stories 16. der iker surtout/especially
17. po'sheter simple 18. mizrekh de l’Est/Eastern 19. more-shkho'yredikn mélancolique/melancholy 20. ivrit hébreu moderne/
modern Hebrew 21. curieux/curious 22. keday cela vaut la peine/it’s worthwhile.

אנהייב
א נײַער ָ
ַ

פֿון יאָסל בירשטיין

וואס איך האָב געטאָן די ערשטע צײַט אין אויסטראַליע ווען איך
ָ
1
בין אָנגעקומען אַהין ,אַ זעכצן–יעריקער בחור אין די דרײַסיקער
יארן ?5איך האָב אַרײַנגענייט קעשענעס אין מאַנטלען און
ָ
2
געלייענט ביכער צו פֿאַרטרײַבן דעם לאַנגווײַל  .אין די
פֿרימאָרגנס בין איך געפֿאָרן צו דער אַרבעט מיט דער
מאל פֿאָרלייענען
שטאטישער באַן און אין די אָוונטן פֿלעג איך אַ ָ
ָ
פֿאַר מײַן באָבען אַ ליד אָדער צוויי וואָס איך האָב אויפֿגעשריבן.
זי האָט פֿאָרגעלייגט איך זאָל זיי ווײַזן אַ שרײַבער .אין מעלבורן,

האט זי געהערט ,איז דאָ ַא ַ
ָ
לדהאר ,אָבער זי
ַ
זא איינער ,פּנחסָ 3
גא
האט נישט געווסט וו ער וווינט .ער זיצט זיכער אין דער
ָ
4
ביבליאטעק ,האָט זי געזאָגט ,און ער קוקט אַרײַן אין
ָ
„קדימה“ –
ביכער.
לדהאר בײַ
ַ
פּגעהאלטן פֿון נאָכפֿרעגן נאָך פּנחס גאָ
ַ
איך האָב זיך אָ
5
ַ
דעם אַלטן ביבליאָ
טעקאר ,וואָס סײַ ווי איז ער געווען טויבלעך
6
און ער איז אויך נישט געווען פֿרײַנדלעך צו מיר ,מחמת איך
האב אים צופֿיל מטריח געווען 7מיט טוישן 8ביכער .ער איז נישט
ָ

נאמען פֿון אַ גרויסן ייִדיש–אינסטיטוט אין מעלבורן 1. bokher jeune homme/young man 2. ennui/boredom 3. pinkhes 4. kadima
ָ 5. de toute façon/
anyway 6. makhmes parce que/because 7. matriekh … importuné/bothered 8. échanger/exchange

זא מין שנעלן לייענען .אַלע לייענער,
געווען צוגעוווינט צו אַ ַ
לרובֿ 9זקנים ,10האָבן זיך אַנדערש אויפֿגעפֿירט .זיך באַוויזן איין
יאר און אויסגעבאָרגט בלויז דיקע
מאל אָדער צוויי מאָל אַ ָ
ָ
ביכער ס'זאָל זײַן וואָס צום לייענען .איך בין נישט געווען קיין
איבערקלײַבער .11אין די טעג ווען די ביבליאָטעק איז געווען
ָאפֿן ,צוויי אָדער דרײַ מאָל אַ ָ
וואס נאָר
וואך ,האָב איך געליִעןָ 12
ס'איז מיר אַרײַנגעפֿאַלן אין די הענט אַרײַן אָבער פּנחס
לדהארן האָב איך דאָרטן נישט געטראָפֿן.
ַ
ָ
גא
מײַן באָבע האָט זיך געוונדערט אויף אים און אויך אויף זיך
ַאליין .אָדער זי האָט שלעכט געהערט אָדער ער איז נישט קיין
אמתער 13שרײַבער אויב ער זיצט נישט אָפּ זײַנע טעג צווישן
ביכער .זי האָט באַמערקט מײַן צעשטרײַטקייט 14און מײַן אומעט.
כ'בין געוואָרן אַ שווײַגער .געשטאָכן מיט אַ פֿינגער אין אויער.
זיך געגראַבלט 15צווישן די פֿיס .ס'האָט מיך אויפֿגערעגט אין
דער שטאָטישער באַן דער גוי וואָס האָט אויסגעזען ווי אַן
איטאליענער .יעדן טאָג איז ער געזעסן לעבן מיר און
ַ
ַארײַנגעקוקט אין ביכל וואָס איך האָב געלייענט .ער האָט
ָאנגעשטעלט אויף מיר ,איבער זײַנע ברילן ,אַ שווערן בליק און
געקוקט מיט וונדער ווי איך מיש די בלעטער פֿאַרקערט ,פֿון
רעכטס אויף לינקס .אַ סך מאָל האָב איך געהאַלטן דאָס ביכל
16
כּמעט
צוגעמאכט ,זאָל ער שטרעקן ,דער איטאַליענער ,זײַן
ַ
17
האלדז און פּלאַצן פֿון נײַגער  .די ביכער ,וואָס איך האָב
ַ
געלייענט האָבן נישט פֿאַרטריבן דעם לאַנגווײַל אין מײַן לעבן,
לדהארן
ַ
האב איך אָנגעפֿילט העפֿטן מיט לידער אָבער פּנחס גאָ
ָ
האב איך נישט געטראָפֿן.
ָ
18
זא איינער“ ,האָב איך איין מאָל
„אפֿשר איז גאָר נישטאָ ַא ַ
געזאגט דער באָבען ,ווען מיר זענען ביידע געזעסן אין אַ
ָ
ווינטער–ָאוונט לעבן פֿײַער און געלייענט :5זי — איר צאינה–
וראינה ,19און איך — אויך זייער אַ דיק בוך .ווײַל איך האָב זיך
ָאנגעשטעקט 20פֿון די אַנדערע לייענער אין דער „קדימה“–
ביבליאטעק און אָנגעהויבן אויסבאָרגן ביכער מיט בײַכיקע
ָ
21
רוקנס .
22
דערפֿאַר האָט דער טעות נישט אויסגעזען צו גרויס אין מײַנע
אויגן ,ווען איך האָב אויף צו מאָרגנס דערזען ,ווען איך האָב זיך
טבאן אויף מײַן שטענדיק אָרט לעבן
ַארײַנגעזעצט אין דער שטאָ ַ
נשטאט מײַן ביכל האָב איך גענומען מיט זיך מײַן
ָ
פֿענצטער ,אַז אַ
ָ
באבעס סידור .23האָב איך אַ מיש געטאָן דאָ און דאָרט און זיך
25
24
ָאפּגעשטעלט לייענען דעם פּרק „מעין טהור“  ,דאָרטן וו עס
27
ָ
האט זיך גערעדט וועגן די דינים 26פֿון אַ ווײַב נאָך דער חתונה .
דאס מאָל האָב איך געהאַלטן די צאינה–וראינה ברייט צעעפֿנט,
ָ
28
האבן דער איטאַליענער לעבן מיר ,פֿון די
ָ
זאל ער הנאה
ָ

דאס ערשטע בוך לידער פֿון יאָסל בירשטיין )מעלבורן(1949 ,
ָ
בילד אויף דער הילע פֿון יאָסל בערגנער

קאנטיקע אותיות ,29פֿון די פּינטלעך און פּאַסיקלעך ,30זאָל ער
ַ
קוקן וויפֿל זײַן האַרץ גלוסט.
רלטאן ביז
ָ
ער האָט טאַקע געקוקט דעם גאַנצן וועג פֿון נאָרט– ַ
קא
3
כּמעט אין שטאָט אַרײַן .פֿאַר דער לעצטער סטאַנציע ,האָט ער
ַארויפֿגעלייגט זײַן האַנט אויף דעם אָפֿענעם סידור און געזאָגט
האט ער געשוויגן
ַאז ער קען זיך מער נישט אײַנהאַלטן .חדשיםָ 31
און זיך נישט אַרײַנגעמישט כאָטש מײַן לייענען האָט אים שיִער
נישט 32משוגע געמאַכט .33ער האָט נישט אָנגעהויבן צו פֿאַרשטיין
מאל אַ
מאל לידער ,אַ ָ
וואס פֿאַר אַ מין לייענער איך בין .אַ ָ
ָ
34
שונדרא ַ
ָ
זאפֿיע,
מאן  ,אַ ביכל וועגן גאַנדי און זײַן פֿילאָ ָ
יארבוך פֿון אַרגענטינע ,און מיט אַ
ַארטיקלען וועגן האָלץ אין אַ ָ
35
מאל בלויז דיקע ביכער .נעכטן ,האָט ער געטענהט  ,האָט ער
ָ
36
ַ
ַא
ציאליזם פֿון
רויסגעכאפּט עטלעכע שורות די פֿרוי און דער סאָ ַ
מאל — ווײַבערשע דינים פֿון
אויגוסט בעבעל ,און הײַנט ,מיט אַ ָ
37
רויסגעבראכט פֿון די כּלים און
ַ
די צאינה–וראינה .ס'האָט אים אַ
38
ער האָט סוף סוף
געוואלט וויסן ווער איך בין .ער האָט מיר
ָ
לדהאר.
ַ
אויך געזאָגט זײַן נאָמען :5פּנחס גאָ

 zokn 11. ici difficile/fussy 12. emprunté/זקן 9. lero'v en majorité/for the most part 10. skeynim personnes âgées/older people, sing.
 13. e'meser véritable/real 14. distraction/absent-mindedness 15. gratté/scratched 16. kima't presque/almost 17. cuלײַען borrowed inf.riosité/curiosity 18. efsher peut-être/maybe 19. tsene-rene traduction en yiddish de versets bibliques avec légendes et commentaires
(lecture traditionnelle de la femme juive pieuse)/a Yiddish translation of biblical verses with legends and commentaries (traditionally read
by pious Jewish women) 20. contaminé/infected 21. au dos pansu/round-bellied backs 22. toes erreur/mistake 23. sider lit. livre de
רא ָ
דא מיינט דער נאַ ַ
ָ 24. peyrek chapitre/chapter 25. mayin toer "source limpide"/"pure
טאר זײַן באָבעס צאינה–וראינה prière/lit. prayer book
אות spring" 26. dinim lois/laws 27. khasene noces/wedding 28. hanoe plaisir/pleasure 29. … oysyes lettres carrées/square letters sing.
 khoydesh 32. a failli/nearly 33. meshugeחודש os 30. petits points et petits traits/little dots and dashes 31. khadoshim mois/months sing.
… rendu fou/drove (him) crazy 34. «roman de gare»/trash novel 35. getaynet ici protesta-t-il/here he maintained 36. shures lignes/
lines 37. … keylim cela l'a fait sortir de ses gonds/that really got to him 38. sof sof enfin/finally.

א זײַט פֿאַר אָנהייבערס
ַ

דער קעשענע–טעלעפֿאָן 1און וואָס צו טאָן מיט אים

מ

4

יט אַ קעשענע–טעלעפֿאָן קען מען רעדן וועגן
ַאלץ  :מע קען זיך דורכרעדן 2מיט משפּחה,3
שמועסן 4מיט גוטע פֿרײַנד ,מאַכן גרויסע
געשעפֿטן ,5אַפֿילו 6פֿירן אַ ליבע…7
ָאבער אַ ָ
מאל דאַכט זיךַ 8אז קעשענע–טעלעפֿאָנען
נאר אויף צו שטעלן צוויי פֿראַגעס „ :וו
טויגןָ 9
ביסטו “?5און „ווען קומסטו.“?5
11
ָאט האָט איר אַ ָ
פּאר 10בײַשפּילן :5
12
מאל
דו פֿאָרסט אין אַן אויטאָבוס .מיט אַ ָ
הערסטו אַ קלונג ,13נישט אַ קלונג ווי אַלע
קלונגען ,נאָר בעטהאָווענס פֿינפֿטע
פּאם–פּאָָאָאם…“ .אַ
פּאם– ָ
סימפֿאָניע„ :5פּאָם– ָ
ַ
מאן כאַפּט זיך 14צו זײַן קעשענע–טעלעפֿאָן.
זשאקלין ,וו
לא ַ
לא … ?5יאָ ,האַ ָ
הא ָ
— ַ
ביסטו… ?5אין אַן אויטאָבוס ?5יאָ ,איך
אויך … !5וואָס … ?5ניין ,מע פֿאָרט נישט
יא ?5דו אויך ?5נו,
גיך ,מע קריכט … .15אַ ָ
עס וועט נעמען נאָך  20מינוט ,אויב ס'איז
ָ
נישטא קיין צו גרויסער פֿאַרקער .16וואַרט
אויף מיר ,איך קום באַלד!5
17
גייסטו אַ ָ
ראפּ פֿון אויטאָבוס און שפּאַצירסט אויף דער גאַס .אין
ַא קליינעם פּאַרק זעצסטו זיך אויף אַ בענקל .הערסטו נאָך אַ
ָ
קארמען:
מאל אַ קלונג .דאָס מאָל שפּילט עס אַן אַריע פֿון ַ
דאר…“ .אַ פֿרוי זוכט איר קעשענע–טעלעפֿאָן .זי
„טאָאָא–רע–ַא– ָ
ָ
האט אָבער נישט קיין קעשענע .זוכט זי טיף אין איר
ָ
ַ
האנטבײַטל 18און ווערט מער און מער נערוועיִש .19די מענטשן
דאר“ שפּילט
ַארום איר ווערן אויך נערוועיִש„ .טאָ–רע–ַא– ָ
ווײַטער .סוף–כּל–סוף 20געפֿינט זי דעם טעלעפֿאָן.
לא … ?5וואָס מיינט„ ,וו בין איך“ ?5איך בין
לא… האַ ָ
הא ָ
— ַ
דא !5וו ביסטו ?5איך זע דיך נישט… וואָס … ?5דו שטייסט בײַם
ָ
21
פֿאָ ַ
נטאן ) .קוקנדיק אַרום זיך( וו ?5וו … ?5אוי ,איצט זע איך
22
דיך) .מאַכנדיק מיט דער האַנט ( יווו–הווווו… בלײַב וו דו
ביסט .איך קום באַלד!5
מאל אויף דער גאַס .דו גייסט פֿאַרבײַ אַ הויז .פֿאַר דער
נאך אַ ָ
ָ
רמאכטער טיר שטייט אַ מענטש וואָס רעדט אַרײַן אין אַ
פֿאַ ַ
קעשענע–טעלעפֿאָן.
שארל ,איך שטיי פֿאַר אײַער טיר און איך קען נישט
לא ַ
5הא ָ
— ַ
ַארײַן .איך האָב פֿאַרגעסן דעם קאָד … .ניין ,איך קען נישט
דאנק ,איך קום
פֿאַרשרײַבן ,איך האָב נישט קיין פּען … .יאָ ,אַ ַ
באלד!5
ַ

אויב מע וויל מער נישט הערן די אַלע רייד ,וואָס טוט
מען ? מע פֿאָרט מיט אַן אויטאָ .זיצסטו אין דײַן אויטאָ,
איינער אַליין !5איז שוין שטיל .אַ מחיה !523דו פֿאָרסט.
מאל הייבן אָן אַלע אויטאָס צו פֿאָרן
מיט אַ ָ
24
ַ
פּאמעלעכער  .עס ווערט טונקל .פֿון די אָפֿענע
26
25
פֿענצטער פֿון די אַרומיקע
אויטאס הערסטו שטימען
ָ
וואס שרײַען אַרײַן אין טעלעפֿאָנען5— :5איך הער
ָ
נישט5— !5איך הער גאָרנישט5— !5איך בין אין אַ טונעל.
— ָ
5אבער דאגה נישט ,27פּיער… דאגה נישט ,מאַרי…
א5י5ך ק5ו5ם ב5אַ5ל5ד!5

בולאר
ַ
ווא ַ
קא
טעלעפֿאָן– ָ
téléphone
téléphoner/to phone
composer/to dial
bip
annuaire
l'écouteur/receiver
raccrocher/to hang up
sonnerie/ring
touches/buttons
indicatif/aeria code
le téléphone sonne
/the phone is ringing
répondre au téléphone
/answer the phone
allo/hello
? qui est à l'appareil
?/who's calling
personne ne répond/no answer
la ligne est occupée
/the line is busy
ne quittez pas/hold on
je vous le passe/I'll connect you
laissez un message
/leave a message
répondeur/answering machine
téléphone portable/cell phone

דער טעלעפֿאָ'ן
ָא'נקלינגען צו
נדרייען/א'נקלאַפּן
ָ
ָא'
דאס גלעקל
ָ
דאס טעלעפֿאָנען–בוך
ָ
דאס טרײַבל
ָ
ַאווע'קלייגן דאָס טרײַבל
דער קלונג
קנעפּלעך
דער פֿאָ'רנומער
דער טעלעפֿאָן קלינגט
ע'נטפֿערן אויפֿן טעלעפֿאָן
האלאָ
ַ
ווער קלינגט ?
קיינער ענטפֿערט נישט
די ליניע איז פֿאַרנומען
ווארט צו!5
ַ
איך גיב אים איבער
לאזט אַ מעלדונג
ָ
די ע'נטפֿערקע
קע'שענע–טעלעפֿאָן,
קע'שעפֿאָן ,מאָבי'ל–
טעלעפֿאָן ,צע'ל–טעלעפֿאָן,
צעלפֿאָן ,צע'לעפֿאָן ,צעלקע.

1. lit. téléphone de poche (un des nombreux mots pour "téléphone portable"; voir glossaire)/lit. pocket telephone (one of the many
words for "cell phone"; see glossary) 2. discuter/discuss 3. mishpokhe famille/family 4. bavarder/chat 5. affaires/business 6. afile
même/even 7. vivre un amour/have a love affair 8. il semble/it seems 9. conviennent/are suitable 10. quelques/a few 11. exemples/examples
12. soudain/suddenly 13. sonnerie/ring 14. se précipite sur/grabs 15. on se traîne/we're crawling 16. circulation/traffic 17. tu te promènes/you stroll 18. sac à main/handbag 19. agitée/nervous 20. sofkl-so'f enfin/at last 21. fontaine/fountain 22. agitant la main/waving
… her hand 23. a mekhaye un plaisir/a pleasure 24. plus lentement/slower 25. tout autour/surrounding 26. des voix/voices 27. dayge
ne t'inquiète pas/don't worry.

וו
וו ע ר ט ע ר ש פּ י ל ן
גראמען
נא ַ
א ַ
שמעונס שמועסןַ — 1
פֿון שמעון נויבערג
גראמען :
נא ַ
יעדע גרופּע פֿון פֿיר דעפֿיניציעס באַצייכנט אַ גרופּע אַ ַ
2
ַאלע פֿיר ענטפֿער–ווערטער שרײַבן זיך מיט די זעלביקע אותיות  -אין אַ געביטענעם סדר  .געדענקט אַז אַ = אָ און נ = ן !
די ווערטער אין דער ערשטער גרופּע שרײַבן זיך מיט בלויז דרײַ אותיות ,אַלע ווײַטערדיקע מיט פֿיר אותיות.
3

(1
 טעקסט אין פֿערזןנסטעלאציע
ַ
 נאָמען פֿון אַ ָקא
 קינד4
דלאגע
 -פּאָ ָ

(2
 איבעריקס6
 מניעה עס איז פֿריִער) -ער/זי( שנײַדט )למשל האָר(

(4
 פּראָיעקט7
 פּופּיקדלאגעס
 פּאָ ָ -הויכע בערג

(5
מעריקאנישע מטבע
ַ
 אַ9
 ווינקלדיק געצײַג ניט רעכט -מאַכן קאַלט

5

8

(3
 )איך( טראַכט מאַנטל נאָגל נאָך ניט קיין פֿלאַנץווי איר קענט באַמערקן איז דער … 1. shimens
גראם!5
נא ַ
 2. oysyes lettres de l’alטיטל אויך ַאן ַא ַphabet/letters of the alphabet 3. seyder
ordre/order 4. plancher, sol/floor 5. en
trop, restant/remains, leftovers 6. menie
obstacle 7. nombril/navel 8. matbeye pièce
de monnaie/coin 9. outil anguleux/angular
tool.
]לייזונגען זײַט [8

א ווערטערשפּיל פֿאַר אָנהייבערס
ַ

וווּ טוט דיר וויי ?

געדענקט אַז ַא = אָ ,נ = ן ,ײַ = י י

ווערטיקאל
ַ
 .1ווען מען טראָגט שווערע פּעקלעך טוט וויי דער ...........
 .2אַז מען שפּילט צו פֿיל טעניס טוט וויי דער .............
 .3צו פֿיל שנאַפּס איז שלעכט פֿאַר דער .............
 .4אַז מען טראַכט צו פֿיל טוט וויי דער ............
 .5ווען מען שטייט צו לאַנג טוען וויי די .............
 .9עסן צו פֿיל צוקערלעך איז שלעכט פֿאַר די ..........
רשוואכט דעם .............
ַ
 .10צו פֿיל טעלעוויזיע פֿאַ
נטאל
ריזא ַ
הא ָ
ָ
 .6רייכערן איז שלעכט פֿאַר די .............
 .7צו פֿיל קאָמפּיוטערײַ איז שלעכט פֿאַר די .............
 .8פֿון אַן אומגליקלעכער ליבע טוט וויי דאָס .........
 .10צו פֿיל עסן איז שלעכט פֿאַרן .............
 .11אַז מען שרײַבט צו לאַנג טוט וויי די ...........
 .12אַז מען נעמט וויטאַמינען קריגט מען ..............

]לייזונג זײַט [8

5

קטאבער 2003
ָ
יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס אין אָ
ארטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

דענמארק מערקט אָפּ  60יאָר זינט
ַ
איר ראַטעווען ייִדן פֿון די נאַציס

6

דאנקט זייערע נישט–
כטטאגן 1דינסטיק באַ ַ
ָ
פּענהאגען .די דענישע ייִדן האָבן פֿאַ ַ
רא
ַ
ָ
קא
2
נדינאווישן
ַ
ִיידישע לאַנדסלײַט פֿאַר האָבן געראַטעוועט כּמעט ַאלע ייִדן אין דעם סקאַ
לאנד בעת 3דער צווייטער וועלט–מלחמה.4
ַ
פּגעלאזט איבער דענמאַרק און גאַנץ
ָ
„מיט  60יאָר צוריק האָט אַ פֿינצטערניש זיך אַ ָ
רא
אייראפּע“ ,האָט דערקלערט פּרעמיער אַנדרעס פֿאָג ראַסמוסען אויף דער אָנדענק–
ָ
פּענהאגען–שיל„ .דאָס ראַטעווען די דענישע ייִדן איז געווען די
ַ
צערעמאניע אין דער קאָ
ָ
שײַנענדיקע ליכט אין אָט דער פֿינצטערניש“.
אין סעפּטעמבער  1943האָבן די דײַטשישע אָפֿיצירן אין דענמאַרק געזאָגט די דענישע
באפֿעל צו דעפּאָרטירן די אָרטיקע ייִדן אין
פּאליטיקער ,אַז היטלער האָט געגעבן אַ ַ
ָ
נטאן אַרויסגעשמוגלט זייערע ייִדישע
לאגערן .די דענער האָבן ספּאָ ַ
נצענטראציע– ַ
ַ
ָ
קא
5
ָ
לאנדסלײַט דורכן שמאָלן אָרעסונד–
ַ
דורכגאס  ,אויסמײַדנדיק דערבײַ די דײַטשישע
6
טראליר–שיפֿן ,און געבראַכט זיי אינעם נייטראַלן לאַנד שוועדן .בערך  7300ייִדן האָבן
פּא ָ
ַ
8
7
זיך דעמאָלט געראַטעוועט ,בעת  481אַנדערע — ס'רובֿ פֿון זיי עלטערע און קראַנקע
לײַט ,וועלכע האָבן נישט געקענט אַוועק — זענען דעפּאָרטירט געוואָרן קיין טערעזין53 .
פֿון די פֿאַרשיקטע זענען דאָרט אומגעקומען.
„מיר האָבן נישט גענוג ווערטער אויסצודריקן אונדזער דאַנק פֿאַר דענמאַרק“ ,האָט
דלמאן ,דער פֿאָרזיצער פֿון דער דעניש–ִיידישער קהילה 9פֿון 7000
ַ
דערקלערט איוואַן נאַ
נפֿשות.10
צערעמאניע זענען געווען די קעניגין מאַרגרעט ,אַ
ָ
צווישן די  800געסט אויף דער אָנדענק–
דארן פֿון שוועדן,
סא ָ
מבא ַ
רלאמענט ,און אַ ַ
צאל מיטגלידער פֿון דער רעגירונג און פֿונעם פּאַ ַ
ָ
ישׂראל און די פֿאַראייניקטע שטאַטן.

1. il y 8 jours/two weeks ago 2. kimat
presque/nearly 3. beys pendant/during
4. milkhome guerre/war 5. détroit
d'Oresund/straits of Oresund 6. beerekh
environ/about 7. beys ici tandis que/
here whereas 8. srov la plupart/most
9. kehile communauté/community
10. nefoshes personnes/people.

פֿילם וועגן דעם איינציקן פּראָטעסט אין
דײַטשלאנד קעגן נאַצי–רעזשים
ַ
בערלין :5גיזעלאַ מיסנער געדענקט דעם טאָג מיט  60יאָר צוריק ,ווען
נסטראציע צו
ַ
ָ
דעמא
נגעשלאסן 1אין אַ
ָ
זי און איר מאַמע האָבן זיך אָ
באפֿרײַען די כּמעט 2000 2ייִדישע מענער פֿון די נאַצישע הענט.
ַ
„מיר האָבן געוואָלט אונדזער טאַטן צוריק ,נישט מער“ ,האָט מיסנער,
הײַנט  78יאָר אַלט ,דערקלערט .ווי ס'רובֿ 3פֿרויען אינעם פּראָטעסט,
זענען מיסנער און איר מאַמע געווען קריסטן ,און די איינציקע סיבה,4
פֿאַר וואָס מע האָט איר ייִדישן טאַטן נאָך נישט געהאַט דעפּאָרטירט

אין די טויטלאַגערן אין פּוילן ,איז ווײַל ער האָט געהאַט אַ
„פּריווילעגירטע“ פֿרוי.
וואך ,טאָג און נאַכט ,האָבן די פֿרויען געפֿאָדערט ,מע
במשך 5פֿון אַ ָ
ָ
האבן געבעלס און
זאל זיי צוריק אומקערן די מענער .צום סוףָ 6
7
שלאסן ,אַז די ריזיקע פֿון אַרעסטירן אָדער שיסן אין די
היטלער באַ ָ
וואפֿנטע 8קריסטלעכע פֿרויען איז צו גרויס .זיי האָבן אַלע
אומבא ָ
ַ
מענער באַפֿרײַט און אַפֿילו 9אומגעקערט  25מענער ,וועלכע מע האָט

1. se sont jointes/joined 2. kima't presque/nearly 3. srov la plupart/most 4. sibe raison/reason 5. bemeshekh pendant/for 6. … sof
finalement/in the end 7. risque/risk 8. sans armes/unarmed 9. afile même/even

שוין געהאַט דעפּאָרטירט קיין אוישוויץ .ס'רובֿ פֿון די מענער האָבן
איבערגעלעבט דעם חורבן.10
11
פּראטעסט אין
ָ
די געשיכטע פֿון אָט דעם איינציקן ממשותדיקן
דײַטשלאנד קעגן די נאַצישע פֿאַרברעכנס 12איז די טעמע פֿון
ַ
13
רגארעט פֿאָן טראָ ַ
מא ַ
ַ
נאמען נאָך
זענשטראסע  ,אַ ָ
ַ
טאס נײַעם פֿילם ָ
רא
רזאמלט און
דער בערלינער גאַס ,וו די פֿרויען האָבן זיך פֿאַ ַ
פֿאַרבליבן ,ביז זיי האָבן נישט אויסגעפֿירט 14מע זאָל באַפֿרײַען זייערע
מענער און טאַטעס.
מע האָט דעם פֿילם שטאַרק געלויבט אויף די פֿילם–פֿעסטיוואַלן אין
נטא ,און לעצטנס האָט מען אים אָנגעהויבן ווײַזן
רא ָ
ווענעציע און טאָ ָ
אין דײַטשלאַנד .די דײַטשישע פֿילם–אינדוסטריע האָט יאָרן לאַנג
יארן איז עס
רא ָ
געחלומט 15צו באַקומען כאָטש 16איין „שלאַגער“ .17פֿאַ ַ

מקוים געוואָרן 18מיט די פֿילמען אויף קיין שום אָרט אין אַפֿריקע ,וואָס
סקאר“ פֿאַרן בעסטן פֿילם אין אַן
האט געוונען דעם „אָ ַ
ָ
אויסלענדישער שפּראַך ,און דעם פּאָפּולערן פֿילם גוד–בײַ ,לענין!.
ווען מע האָט פֿאַרבעטן מיסנער צו דער פּרעמיערע פֿונעם פֿילם — ַא
האט
רטאזש פֿון איינער פֿון די פּראָטעסטירערינס — ָ
פֿיקטיווער רעפּאָ ַ
20
19
מיסנער געהאַט ספֿקות  ,צי דער פֿילם וועט אויסנעמען בײַם עולם .
„מיר האָבן געהאַלטן ,אַז די גאַנצע געשיכטע איז נישט קיין
טעריאל'“ ,האָט מיסנער באַמערקט„ .אָבער כ'מוז זאָגן,
ַ
'האליווד– ַ
מא
ָ
22
21
דער פֿילם איז דווקא זייער אַ געלונגענער “.
23
„סעמיועל גאָלדווין פֿילמס“ האָט שוין געקויפֿט די צפֿון –
רויסצולאזן
ָ
מעריקאנער רעכט פֿונעם פֿילם ,און פּלאַנירט אים אַ
ַ
ַא
ָאנהייב .2004

10. khurbm Shoah 11. mamoshesdikn véritable/real 12. crimes 13. Rosenstrasse (Margarethe von Trotta, 2003) 14. jusqu’à ce qu'elles
… obtiennent/until they achieved their purpose 15. gekholemt rêvé/dreamed 16. ne serait-ce que/at least 17. succès/hit 18. mekuyem
s’est réalisé/came true 19. sfeykes doutes/doubts 20. … oylem plaire au public/please the audience 21. dafke en fait/in fact 22. réussi/
good, well-made 23. tsofn Nord/North.

אנטפּלעקט 2דורך צעל–טעלעפֿאָנען
לינקע ליבעסַ 1
די ליבשאַפֿט צו צעל–טעלעפֿאָנען אין איטאַליע האָט
4
רעזולטאט :5זיי זענען
ַ
גורם געוועןַ 3אן אומגעריכטן
רמאציע וועגן
הויפּטקוואל 5פֿון אינפֿאָ ַ
ַ
געווארן אַ
ָ
6
האלטענע אַפֿערעס .
בא ַ
ַ
7
פֿרויען ,וועלכע האָבן חושד געווען זייערע מענער
)אדער מאַנסבילן ,8וואָס האָבן זיך געזאָרגט וועגן די
ָ
ווײַבער( האָבן אָנגעהויבן צו געפֿינען די „ליבע–
דאס הייסט ,אָנגעשריבענע טעקסטן — ווי אויך די
בריוולעך“ — ָ
9
קאנטע נעמען און טעלעפֿאָן–נומערן ,אינעם „זכּרון“ פֿון די
אומבא ַ
ַ
11
10
סמאקעווען זיך מיט דעם
פּא ַ
ָ
קאטן
דווא ַ
מאביל–טעלעפֿאָנען .די גט–ַא ָ
ָ
נײַעם אַנטדעק–מיטל ,און די זשורנאַלן האָבן שוין אָפּגעדרוקט
מאנטישע לייענער זיך צו היטן
ַארטיקלען ,וואָרענענדיק זייערע צו ראָ ַ
מיט זייער „צעלפֿאָן“.
13
12
ס'איז נישט קיין חידוש  ,אַז דווקא אין איטאַליע זאָלן די

מאנס .די
טעלעפֿאָנען ווערן אַן אויסדרוק פֿאַר ראָ ַ
איטאליענער זענען צווישן די גרעסטע באַניצער
ַ
לאנד פֿון
פֿון די צעל–טעלעפֿאָנען .איטאַליע איז אַ ַ
 85מיליאָן נפֿשות — 14און  53מיליאָן צעלפֿאָן–
באנענטן ,וואָס באַטרעפֿט 92% 15פֿונעם מאַרק.
ַא ָ
אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן איז עס בלויז 50
פּראצענט.
ָ
דאס מיינט אָבער נישט ,אַז  53מיליאָן איטאַליענער האָבן אַזעלכע
ָ
16
צאל מענטשן האָבן מער ווי איין קאָנטע  :5איין
טעלעפֿאָנען ;5אַ ָ
17
קאנטע פֿאַר דער אַרבעט און אַ צווייטע — פֿאַר דער משפּחה און
ָ
מאל אָבער ניצט מען אויס די צווייטע קאָנטע צוליב
פֿרײַנד .אַ ָ
רטזאגערין פֿאַר
ָ
„אומאנשטענדיקע“ סיבות .18ווי ס'האָט געזאָגט אַ ָ
ווא
ָ
דאפֿאָן“„ :5אין זייער פּריוואַטן לעבן טוען
דער צעלפֿאָן–פֿירמע „וואָ ַ
וואס זיי ווילן“.
אונדזערע קוניםָ 19

1. aventures extra-conjugales/extra-marital love affairs 2. découverts/discovered 3. goyrem … a entraîné/has brought about 4. inattendu/unexpected 5. source importante/major source 6. aventures/affairs 7. khoyshed … soupconné/suspected 8. hommes/men 9. zikorn
mémoire/memory 10. get… avocats spécialisés dans le divorce/divorce lawyers 11. se délectent/are delighted with 12. … khidesh ce
n'est pas étonnant/it's no wonder 13. dafke justement/particularly 14. nefoshes personnes/people 15. équivaut/amounts to 16. compte/
account 17. mishpokhe famille/family 18. … sibes raisons "inconvenantes"/"improper" reasons 19. koynim clients/customers.

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ
לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
באנעמענט–פּרײַזן :5פֿאַראייניקטע שטאַטן :51איין יאָר —  36דאָ ַ
ַא ָ
3
2
לאר
לאר ,לופֿטפּאָסט  :5איין יאָר —  97דאָ ַ
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :5איין יאָר —  40דאָ ַ
איבער דער וועלט :5ים– ָ

קארטע–נומער......................................... :5
קרעדיט– ַ
דאטע........................................... :5
אויסגאַנגַ –4

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס.............................................................................. :5
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:5
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :5
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.
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ליזאציע פֿון דער ייִדישער שפּראַך
קריסטא ַ
ַ
און קולטור .עס זענען דערמאָנט געוואָרן
שרײַבערס וואָס האָבן געשריבן אויף ייִדיש,
18
ווי יצחק באַשעוויס 17און חיים
זשיטלאווסקי ,אָדער אויף אַנדערע שפּראַכן
ָ
ווי פּאָל צעלאַן )אַ געבוירענער אין
טשערנאוויץ וואָס האָט געשריבן אין
ָ
רא )דער אָנפֿירער
דײַטשיש( ,טריסטאַן צאַ ַ
דאִיזם ,געבוירן אין
פֿון פֿראַנצייזישן דאַ ַ
רומעניע( און דער ייִדישער שרײַבער פֿון
קטאר
סטיאן .דער רעדאַ ָ
ַ
רומעניע מיהײַ סעבאַ
בוקארעשטער זשורנאַל האָט
ַ
פֿון אַ
ציונגען פֿון דער הײַנטיקער
נאליזירט די באַ ִ
ַא ַ
רומענישער באַפֿעלקערונג צו פֿאַרשיידענע
מינדערהייטן ווי ציגײַנער ,ייִדן ,אונגאַרן און
פּאר מאָל
סעקסואליסטן .מע האָט אַ ָ
ַ
הא ָ
מא
ָ
גראם וואָס איז
דערמאנט דעם פּאָ ָ
ָ
פֿאָרגעקומען אין יאַס אין יוני  ;51941אין די
רידארן האָט מען געקענט הערן די מיינונג
קא ָ
ָ
ַאז ס'איז שוין צײַט רומעניע זאָל מאַכן אַ
ציונג צו די ייִדן
חשבון–הנפֿש 19וועגן איר באַ ִ
בשעת 20דער צווייטער וועלט–מלחמה ,21וואָס
איז ניט געווען אַזוי העראִָיש ווי די אָפֿיציעלע
געשיכטע האָט עס געוואָלט ווײַזן עד–היום.22
רויסגעטראטן דער
ָ
אויפֿן פֿעסטיוואַל זענען אַ

8

דער קופּאָל פֿון דער שול אין יאַס

קטיאר רפֿי
ָ
שטראסבורגער ייִדישער אַ
ַ
לאגן פֿון שלום–
נא ָ
לדוואסער מיט מאָ ָ
ַ
ָ
גא
קטעאטער ,דער
ַ
עליכם ,24דער דרעזדנער ראָ
טעאטער ,די
בוקארעשטער ייִדישער מלוכה– ַ
ַ
מעריקאנער קלעזמאָרים יעיל סטראָם און
ַ
ַא
עליזאבעט שוואַרץ און דער טעאַטער–סטודיאָ
ַ
23

פּאט )פּוילן( .דער עולם 25איז
פֿון סאָ ָ
שטאנען פֿון יאַסער אײַנוווינער ,צווישן זיי
בא ַ
ַ
ַא סך סטודענטן פֿון יאַסער אוניווערסיטעט
און פֿראַנצייזישן קולטור–צענטער .מען האָט
זיך אויך געקענט באַגעגענען )און שמועסן
אויף ייִדיש( מיט אַ טוץ 26עלטערע ייִדן פֿון
דער יאַסער קהילהָ 27אדער פֿון אַרומיקע
שטעטלעך .הײַנט צו טאָג וווינען אין יאַס
ַארום  400ייִדן אָבער צווישן ביידע וועלט–
מלחמות זײַנען ייִדן געווען מער ווי 50
פּראצענט פֿון דער באַפֿעלקערונג ,מיט אַרום
ָ
28
 405000נפֿשות  .אַ טייל איז אומגעקומען
האבן
אינעם חורבןָ 29אבער דאָס רו ֿבָ 30
עמיגרירט קיין ישׂראל אָדער אין די
מערבֿדיקע 31לענדער אין דער קאָמוניסטישער
תּקופֿה.32
די אונטערנעמונג איז געווען אַ געלעגנהייט
פֿאַר ייִדישיסטן פֿון גאַנץ אייראָפּע זיך צו
נטאקטן
רשטארקן די קאָ ַ
ַ
טרעפֿן און צו פֿאַ
אייראפּעער און מיטל– און
ָ
צווישן מערבֿ–
אייראפּעער .פֿאַר מערבֿדיקע ייִדן איז
ָ
מיזרח–
שטענדיק אינטערעסאַנט און רירנדיק צו
באזוכן די געגנטן וו די ייִדישע קולטור איז אַ
ַ
מאל געווען אַזוי לעבעדיק .אַזעלכע באַזוכן
ָ
העלפֿן זיך צו דערנענטערן צו די
נדשאפֿטן.
ַ
בראשיתדיקעַ 33
לא

17. yitskhok … I. B. Singer 18. khaim 19. khezhbm-hanefesh examen de conscience/soul searching 20. besha's pendant/during 21.
milkhome guerre/war 22. ad(h)ayem jusqu'à présent/to this day 23. rafi 24. sholem-aleykhem 25. oylem public/audience 26. une
douzaine/a dozen 27. kehile communauté/community 28. nefoshes personnes/people 29. khurbm Shoah 30. … rov la plupart/most
31. mayrevdike d'Occident/western 32. tkufe époque/period 33. breyshesdike des origines/primeval.

קלאפּט .1
ַ
רמאציע,
ַ
ֿא
— אויב איר ווילט אינפ ָ
קלאפּט .2
ַ
דירעקטאר,
ָ
— אויב איר ווילט דעם
קלאגן...
ָ
בא
— אויב איר ווילט זיך ַ
וואנט !
ַ
קאפּ אין
קלאפּט ָ
ַ

]לייזונגען פֿון זײַט [5

גראמען–שפּיל :
נא ַ
לייזונג פֿון דער אַ ַ
2
 (1ליד  -דלי - 1ילד  -דיל
 (2רעשט  -שטער  -ערשט  -שערט
 (3קלער  -רעקל  -קרעל -קערל
 (4פּלאַן  -נאָפּל  -פּאָלן  -אַלפּן
 (5ניקל  -קלין  -לינק  -קילן
1. deli signe du zodiac Verseau/sign of
the zodiac Aquarius 2. yeled enfant/
child.
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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 ,זשיל ,יצחקַ ,
ָ
ליא ,עוולין ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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