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דישערִדער יי

םעט–םעט 

ּפורים, דער פֿריילעכער לד וועט זַײןַבא

זיקעָס דאָ ווען קינדער זינגען דא3טובֿ–יום

4רשטעלן זיךַנצן, פֿאַליד. זיי זינגען און טא

ּפן מיטַסטיומען און קלאָמיט קא

,6קסענע הוליעןַ. אויך דערווא5גערסַגרא

 טרינקען,7עסן און טרינקען (דער עיקר

טובֿ–ווַײל ּפורים איז דער איינציקער יום

זיךמוז ר מען ָנאמעג ר מען ָווען נישט נא

טובֿ ּפורים–). דער יום8נשיּכורןָא

,: די9 גליקלעך געשעענישַנט אָדערמא

לטער ּפערסיע זַײנעןַדן אין אוראִיי

ַרן פֿון אָ געווא10טעוועטַגערא

לע קענעןַציע. אַנסּפיראָשרעקלעכער קא

, דער11די געשיכטע פֿונעם בייזן המן

 און דעם קלוגן12המלּכה–שיינער אסּתר

 ווייסט איר אויך14. אפֿשר13הצדיק–מרדכי

טע פֿון ּפורים איז דער 14טערַז די דאַא

הַײנט איז ּפורים

1רגן איז אויסָמא

2שןָ גראַגיט אונדז א

!�רויסַרפֿט אונדז אַאון ווא

ַזבער וויפֿל פֿון אַײך ווייסן אָ. א15דרָא

 צוויי ּפורימס,?ָ זַײנען דא16רָהַײיא

נעל שרַײבטָדיציאַר 5765 (טראָס יאָדא

.18רָיא–ן עיבורַ) איז א17ס ּתשס''הָמען דא

ַרלענדאַאין דעם ציווילן (קריסטלעכן) קא

ר. איןָלע פֿיר יאַג אָ איין טא19גיט מען צו

ַר גיט מען צו אַלענדאַדישן קאִדעם יי

ַס (לויט אָ. מען טוט דא20נצן חודשַגא

ל איןָמּפליצירטער רעכענונג) זיבן מאָקא

ר. דער חודש קומטָיעדן ציקל פֿון נַײנצן יא

ס מיינטָ, ווא21דרָדר און ער הייסט ואָך אָנא

ט צווייָדר. אויב מע האָדער צווייטער א

ל ּפורים,!ָך צוויי מאָט מען דאָדר האָל אָמא

רָדר (הַײיאָס טוט מען,? דעם 14טן אָווא

ר) רופֿט מען ּפוריםַדעם 23סטן פֿעברוא

נהייבערסָר אַפֿא

ּפורים

כטַ (דער קליינער ּפורים) און מע מא22קטן

. און דעם23נישט קיין גרויסע ׂשימחות

 ּפורים פַֿײערט מען דעם 14טן24אמתן

רץ).  דיַר דעם 25סטן מאָדר (הַײיאָוא

רטן,!ַ וועלן מוזן ווא25גרויסע  שיּכורים

בער ּפורים איז אויך די צַײט פֿונעםָא

שּפיל איז–, און דער ּפורים26שּפיל–ּפורים

טער. צוליבַדישן טעאִנהייב פֿון ייָדער א

זיקן נומער פֿוןָבן מיר דעם דאָדעם הא

דישןִ דעם יי27ּפגעגעבןָ אטעם–טעם

 געפֿינען נישט קייןָטער. איר וועט דאַטעא

28ר עטלעכע בליקןָפֿולע געשיכטע, נא

כעס אוןָרשיידענע עּפאַאויף פֿא

טערַדישן טעאִּפערזענלעכקייטן פֿון יי

איבער דער וועלט.

1. fini/over 2. sou/penny 3. yontef fête/holiday 4. se déguisent/put on disguises 5. crécelles/noisemakers 6. font la fête/revel 7. der
iker surtout/especially 8. … o'nshikern se saoûler/get drunk 9. événement/event 10. sauvés/saved 11. homen Haman 12. ester-hamalke
la reine Esther/Queen Esther 13. mordkhe hatsadik Mardochée/Mordechai 14. efsher peut-être/perhaps 15. oder Adar 16. cette
année/this year 17. tashsa' (5765) = 2004/2005 18. iber-… année embolismique/leap year 19. on ajoute/we add 20. khoydesh mois/
month 21. veyoder deuxième mois d'Adar/second month of Adar 22. purim kotn petit Pourim/little Purim 23. simkhes célébrations
24. e'mesn vrai/real 25. shikurim ivrognes/drunkards 26. pièce à thème biblique jouée pour Pourim/biblical play presented on Purim
27. consacré/devoted 28. regards/glimpses.

.D.R ©רהונדערט)ָשּפילער (17ער יא–ּפורים
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1די רעּפובליק פֿון חלומות

רגעקומען אינעםָר 2005 איז פֿאַנואַבער 2004 ביז יאָקטאָפֿון א

– דעם ּפויליש3 געווידמעט2ן אויסשטעלונגַדישן מוזיי אִריזער ייַּפא

 (1942-1892).4 שולץָדישן שרַײבער און קינסטלער ברונאִיי

ט געשריבן אויףָס האָ שולץ, וואָברונא

 ווי דער5נט דער עיקרַקאַּפויליש, איז בא

מלונגען דערציילונגען,ַ פֿון צוויי זא6מחבר

ריעָטאַנאַסא (1934) און 7מעןָקרא–צימערינג

ּפטירטַדאַ (1937, א8אונטער דער קלעּפסידרע

).9ס אין 1973ַ פֿילם פֿון ווויטשעך האַר אַפֿא

ס געפֿינעןָבער, וואָפֿישע ווערק אַזַײנע גרא

ט מען ווינציקָזיך אין ּפוילישע מוזייען, הא

ּפע, און דיָאיירא–10געזען אין מערבֿ

 גוטע געלעגנהייטַאויסשטעלונג איז געווען א

קענען מיט זיי.ַזיך צו בא

רן,?ַשמאָדער קאָחלומות א

דער טיטל פֿון דער אויסשטעלונג איז גענומען

 דערציילונג, „די רעּפובליק פֿוןַפֿון א

חלומות“, אין וועלכער דער מחבר שטעלט

 וועלט פֿון פֿרַײעַלע וועלט, אַן אידעאַר אָפֿא

טָ רעּפובליק,הא11ן אויסטערלישעַחלומות. א

ַ,: א12ריזער עולםַנטדעקט דער ּפאַקע אַטא

סָדאוויורן אונטערן טיטל ַציקל גרא

 חלוםַ ווַײזט ווי אין א13געצנדינערישע בוך

ַרען פֿאִס קניָ מענער ווא14ַךאויף דער ווא

 אין די15הערשערינס מיט בַײטשן–פֿרויען

 רעּפובליק פֿון חלומות ציַ איז עס א—הענט 

בסעסיעס,?ָטור פֿון אַ דיקטאַא

ציעס צו זַײנעַדעם מחברס אילוסטרא

—טיוון ָבן ענלעכע מאָאייגענע ביכער הא

לצע, זיכערע פֿרויען און קליינע,ָשטא

 מענער. פֿון שולצעס16אונטערטעניקע

ָסר איינס, „דאָ איז געבליבן נא17איילבילדער

געגעניש“ וו< עס טרעפֿן זיך צוויי וועלטן,:ַבא

טָרפֿירערישע שטאַדערנע, פֿאָדי מא

נטע פֿרויען,ַליזירט פֿון צוויי עלעגאָסימבא

רקערּפערטַדישע וועלט פֿאִלטע ייַאון די א

. אויף די18 בלייכן יונגן חסידַאין א

ט דערָרטרעטן האָּפאָליקע אויטאָפֿילצא

ן אויסדרוק פֿוןַל אָ מאַקינסטלער א

ַל זעט ער אויס ווי אָ מאַאומצוטרוי, און א

.19קסן ּפניםַ דערוואַקינד מיט א

ָזנערקענטער ווירטואָן אַא

נצע לעבן געוווינט איןַס גאָט דאָשולץ הא

ביטש איןָהאָט דראָווינצשטאָדער ּפרא

ליציע (הַײנט אוקרַײנע). ער איזַגא–20מיזרח

סימילירטערַן אַרן אין אָגעבוירן געווא

דיש. ערִ, און ניט געקענט קיין יי21משּפחה

לערער אין– צייכענונגַרבעט ווי אַט געאָהא

זיע און גלַײכצַײטיק געשריבן אוןַגימנא

סטישע איַ אי די ּפלא—לט. זַײנע ווערק ָגעמא

 גרויסןַט אַבן געהאָ הא—רישע ַדי ליטערא

1. khaloymes rêves/dreams sing. חלום

kholem 2. exposition/exhibition 3. consa-
cré/devoted 4. Bruno Schulz 5. der iker
surtout/mainly 6. mekhaber auteur/author
7. Les Boutiques de cannelle/The Street of
Crocodiles 8. Le Sanatorium au croque-
mort/Sanatorium Under the Sign of the
Hourglass 9. La Clepsydre/The Sandglass,
de/by Wojciech Has 10. mayrev de l'Ouest/
Western 11. étrange/strange 12. oylem pu-
blic 13. Le Livre idolâtre/The Idolatrous
Book, clichés sur verre 14. rêve éveillé/
daydream 15. fouets/whips 16. soumis/
submissive 17. peintures à l'huile/oil
paintings 18. khosid hassid/Hasid
19. ponem visage/face 20. mizrekh de l'Est/
Eastern 21. mishpokhe famille/family
22. Witold Gombrowicz (1904-1969)
23. Witkacy (Stanislaw Ignacy Witkiewicz,
1885-1939) 24. besha's pendant/during.

ַרטיסטישע קרַײזן. אַלג אין ּפוילישע אָדערפֿא

ך, איז ערַז פֿון דער ּפוילישער שּפראָווירטוא

נדערעַפֿרַײנדט מיט אַאויך געווען בא

דערניסטישע שרַײבער און קינסטלער פֿוןָמא

.23ציַ און וויטקא22וויטשָמבראָזַײן צַײט, ווי גא

 דעם קריג איז ער געווען אין24בשעת

 סך פֿון זַײנעַ. אָביטשער געטאָהאָדרא

רן אין יענעָרשוו<נדן געוואַבילדער זענען פֿא

ַ אויפֿגעהיט אָבן זיך יאָר עס האָרן, נאָיא

שטעלט פֿוןַסטישע פֿרעסקן באַנטאַסעריע פֿא

רןָסן געוואָן. שולץ איז דערשאַמא–ן עס. עס.ַא

 דעם 19טןָס אין געטאַאויף דער גא

וועמבער 1942.ָנא

ןַרגעקומען אָאין מוזיי איז אויך פֿא

ָאויסשטעלונג „אויף די שּפורן פֿון ברונא

ל פֿונעםָניאַרק סאַס פֿון מאָטאָשולץ“ מיט פֿא

ביטש.ָהאָהַײנטיקן דרא

.D.R © שולץ.ָרטרעט פֿון ברונאָּפאָן אויטאַא
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דן געפַֿײערט ּפוריםִבן ייָ, הא3 מדרשַלויט א

בןָ. זיי הא4שוין אין דער צַײט פֿון גלות בבֿל

פֿיגור און–5 המןַצעסיעס מיט אָכט ּפראַגעמא

סער.ַ שּפיל מיט פַֿײער און וואַנצט אין אַגעטא

ַרן אָ איז די פַֿײערונג געווא6ביסלעכווַײז

ָןר אָד מיט מוזיק, נאַראַסקאַמא–ּפורים

ען מיטלעלטער פֿלעגןִווערטער. שוין אין פֿרי

דישעִ אויף יי8כן דעם עולםַ פֿריילעך מא7לצים

, און דערהויּפט10 (ּפורים, חנוּכה9ׂשימחות

ציע זַײנעןַוויזאָ). פֿון אימּפרא11אויף חתנות

גן (מיר געפֿינען צוםָלאַרן דיאָשּפעטער געווא

 וויּכוחַרהונדערט „אָבַײשּפיל אין 16טן יא

), און12טובֿ“–הרע און יצר–צווישן יצר

קסן לוסטיקעַרויסגעוואַדערפֿון זַײנען א

ּפיעסעס.

נטוויקלט אונטערַט זיך ווַײטער אָדי שּפיל הא

ל איןַוואַרנאַדער ווירקונג פֿון קריסטלעכן קא

לן)ַרטאַדישע קוואִס (ייָליענישע געטאַדי איטא

נד, וו< מע קעןַאון אויך אין דַײטשלא

נטוויקלונג מיטן דַײטשישןַרגלַײכן איר אַפֿא

.13רנפֿעסט“ַ„נא

רַײכערט דיַבן באָנדערע עלעמענטן האַא

–ן אויסגעקליבענער ּפוריםַשּפיל. א–ּפורים

ר אוןָ איז געווען דער רעזשיסא14ַרנא

1. d'habitude/usually 2. pièce à thème bi-
blique jouée à Pourim/Purim play 3. …
medresh d'après une légende/according to
a legend 4. goles-bovl l'exil babylonien/
Babylonian Exile 5. homen Haman 6. pro-
gressivement/gradually 7. leytsim bouf-
fons/clowns sing. לץ lets 8. oylem assis-
tance/audience 9. simkhes fêtes/celebrations
10. kha'nuke Hanouca/Hanukkah
11. kha'senes mariages/weddings 12. …
vikuekh … yeytser-hore … yeytser-tov
une dispute entre le mauvais et le bon pen-
chant/A dispute between the evil spirit and
the good spirit 13. carnaval/carnival
14. bouffon/clown 15. présentateur/master
of ceremonies 16. khazn chantre/cantor
17. meshoyrer 18 זינגער אין שול. yeshive-
bokherim étudiants de yeshiva/yeshiva
students 19. …-rov rabbin de carnaval/
mock rabbi 20. khoyzek … se moquait/
made fun of 21. bikhla'l en général/in
general 22. tana'kh Bible juive/Jewish Bi-
ble 23. megiles-ester le rouleau d'Esther/
the Scroll of Esther 24. akeydes-yitskhok
le sacrifice d'Isaac/the Sacrifice of Isaac
25. mekhires-yoysef la vente de Joseph/the
Selling of Joseph 26. khsi'dishe svives mi-
lieux hassidiques/Hasidic circles
27. khurbm Shoah 28. mayses histoires/
stories.

17דער דער משוררָ א16,; דער חזן15ררעדערָפֿא

טָ הא— שטיקל שוישּפילער אין שול ַ שוין א—

–לידער,; און ישיבֿה–גן ּפוריםָצוגעטרא

דיציע פֿוןַּפגעהיט זייער טראָבן אָ הא18בחורים

ט געשּפילט דעםָרסן, וו< אַײנער האַפֿא–ּפורים

דירט דעם רבֿסָראַ, ּפא19רבֿ–ּפורים

20כטַקטעריסטישע רעדע און חוזק געמאַראַכא

ט אויךָ. מע הא21פֿונעם לערנען בכלל

מעס געבויטע אויף געשעענישןַגעשטעלט דרא

24יצחק–, עקדת23אסּתר–, ווי מגילת22פֿון ּתנ''ך

.25יוסף–און מכירת

ר פֿון 18טןַטישער רעּפערטואַמאַדער דרא

קסן אונטער דעםַרהונדערט איז געוואָיא

שןִּפעיָאַײנפֿלוס פֿונעם ערנסטן איירא

טער.ַ(סּפעציעל דַײטשישן) טעא

26בן די חסידישע סבֿיבֿותָג האָהַײנט צו טא

שּפיל. זיי ניצן–דיציע פֿון ּפוריםַנַײט די טראַבא

טיוון, ווי אויךָנדערע ביבלישע מאַך אָאויס נא

–גָ פֿון טא28טיק און מעׂשיותַטעמא–27די חורבן

טעגלעכן לעבן.

דישִטער אויף ייַנהייבן פֿון טעאָא

טערַדישן טעאִסּפעקטן פֿון ייַא

– דער ענטפֿער,: פֿון דער ּפורים1טער, קומט געוויינטלעךַדישער טעאִמט דער ייַנען עס שטאַז מע פֿרעגט פֿון וואַא

נגע געשיכטע.ַ לאַט אָליין האַשּפיל א–בער די ּפוריםָ. א2שּפיל

שּפיל– ּפוריםַבילד פֿון א

.D.R ©רהונדערט.ָיאפֿון 17טן 

נהייב 1920ערָטשעוו (ּפוילן, אַכאָקינדער פֿון סא

שּפיל.– ּפוריםַרשטעלן זיך אויף אַרן) פֿאָיא
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טערַדישן טעאִטער פֿון ייָדער פֿא

דען (1908-1840) ווערטַלדפֿאָ גא1בֿרהםַַא

דישןִטער פֿונעם ייָנגערופֿן „דער פֿאָא

ערִט מען אויך פֿריָ הא2וודאיַטער“. אַטעא

ר קייןָדיש, נאִגעשּפילט אויף יי

טער איז נישט געווען.ַנעלער טעאָפֿעסיאָּפרא

לין (הַײנט איןָמט פֿון וואַדען שטאַלדפֿאָגא

ַכער, אַמא– זייגערַנע). דער זון פֿון אִַיאוקרא

ַקומען אי אַט ער באָ, הא3מׂשּכיל

 בילדונג.4 וועלטלעכעַנעלע אי אָדיציאַטרא

ט שטודירט אין דער רוסישערָער הא

מיר, וו< צווישןָ פֿון זשיטא5שול–בינערַרא

רן זַײנען געווען די שרַײבערָפֿעסאָזַײנע ּפרא

ר פֿוןָטאַריזאַּפולאָ ּפאַנימסקי, אָסלא

בער,ָטלאָש, און גאִפֿט אויף העברעיַוויסנשא

דישעִאיינער פֿון די ערשטע יי

ָטדען האַלדפֿאָשריפֿטשטעלערס. גא

ש און איןִנגעהויבן צו שרַײבן אויף העברעיָא

.18656 איז דערשינען זַײן ערשט ביכל שירים

דישעִ ביכל מיט ייַרויס אַאין 1866 איז א

רןָס זַײנען געוואָ, וואדעלעִס ייָדאלידער, 

לקסזינגער.ָ און פֿא7ּפולער צווישן בדחניםָּפא

ט ערָ הא8לישע טעטיקייטַטראַזַײן טעא

טָמיר, ווען ער האָנגעהויבן אין זשיטאָא

ָך. נא9סערקעלעגעשּפילט עטינגערס 

רישעַגישע און ליטעראָגאַרשיידענע ּפעדאַפֿא

ּפגעגעבן פֿולשטענדיקָט ער זיך אָרבעטן, האַא

ט ערָ (רומעניע) הא10ַסטער. אין יאַמיט טעא

דער זינגער“,ָגעגנט מיט די „בראַזיך בא

טרוּפע אין–נדערַּפולערע וואָ ּפאַזייער א

ט שוין געזונגען זַײנעָס האָרומעניע ווא

ט געשריבן טעקסטן און לידער,ָלידער. ער הא

טָך דעם האָ ּפיעסעס. נא11און שּפעטער אמתע

רגרעסערטערַ פֿאַ מיט א12לירטָסטראַער גא

נדערע רומענישע שטעט און איןַטרוּפע אין א

ט געשריבןָדען האַלדפֿאָנד. גאַרוסלא

די צוויי שמענדריק,מעדיעס (ָטירישע קאַסא

לישעַרישע און מוזיקאָ), היסטאקוני לעמלס

נטסטע פֿוןַקאַס באָ). דא13ּכוכבא–ברמעס (ַדרא

ּפערעטעָנטישע אַמאָזַײנע ווערק איז די רא

ָרקטאָהילע פֿון „דא

“ פֿוןָדאַסאָלמאַא

ַדען, אַלדפֿאָבֿרהם גאַא

ָרס קומט פֿאָמע וואַדרא

 אין 14טןָלערמאַאין ּפא

רק,ָיא–רהונדערט (ניוָיא

בלישינגָהיברו ּפא

רום 1900)ַני, אַמּפאָקא

סָט געשריבן דאָ, צו וועלכער ער הא14שולמית

זשינקעס מיטָרימטע וויגליד „ראַבא

ט ער געשטעלטָנדלען“. זַײנע ּפיעסעס האַמא

לויט דעם סטיל פֿונעם רוסישן און דַײטשן

ָטס האָ פֿון 1883, ווא15זַטער. דער אוקאַטעא

דיש,ִטער אויף ייַ צו שּפילן טעא16רווערטַפֿא

לג.ָלדיקן דערפֿאַקט זַײן גוואַּפגעהאָט אָהא

נדערעַדען און אַלדפֿאָלט איז גאָדעמא

מעריקע אוןַרן אין אָוועקגעפֿאַרן אָקטיאַא

טָדענען האַלדפֿאָנק גאַ דאַּפע. אָאיירא–17מערבֿ

רימעןַטער געקענט זיך באַדישער טעאִדער יי

ר אוןַן עכטן רעּפערטואַמיט א

נעלע טרוּפעס.ָפֿעסיאָּפרא

© D.R.

.D.R ©דען (1908-1840)ַלדפֿאָבֿרהם גאַא

1. avrom 2. avade bien sûr/of course 3. maskil adepte du mouvement juif des Lumières (Haskalah)/adherent of the Jewish Enlighten-
ment movement (Haskalah) 4. laïque/secular 5. école officielle de fonctionnaires communautaires juifs en Russie/State-run rabbinic
seminary 6. shirim שע לידערִהעברעי  7. badkhonim amuseurs des mariages/wedding entertainers 8. activité/activity 9. comédie de/com-
edy by Shloyme Etinger (1803?-1856) 10. Jassy (Iasi) 11. e'mese vraies/real 12. fait des tournées/went on tour 13. bar-kokhbe
14. shulamis 15. décret/decree 16. interdit/prohibited 17. mayrev de l’Ouest/Western.
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 איז אין זַײן צַײט געווען מער2סקי–ַנש. א

ַריסט איידער ווי אָלקלאָ פֿאַנט ווי אַקאַבא

נגעשריבן דעםָט אָטורג. ער האַמאַדרא

אויף רוסיש,דיבוק  פֿון 3ערשטן נוסח

ס ערָ ווא4מעׂשיות–לקסָאינסּפירירט פֿון פֿא

ריסטישערָלקלאָ זַײן פֿא5מלט בשעתַט געזאָהא

נישע שטעטלעךִַיעקסּפעדיציע דורך אוקרא

צווישן 1911 און 1914.

 דיבוק,?ַס אָר וואַפֿא

–לקסָ פֿאַ נעמט זיך פֿון א6דער סוזשעט

רבענעםָ געשטאַ גַײסט פֿון אַז אַגלויבעניש, א

 לעבעדיקן מענטשן. איןַרַײנגיין אין אַקען א

7 יונג מיידל לאהַדער ּפיעסע ווערט א

 פֿונעם דיבוק פֿון איר8זעסןַבא

ָלס וויל ניט זי זאָ, ווא9רבענעם חתןָרשטאַפֿא

נדערן. מע פֿירט זי צוַן אַ מיט א10בןָחתונה הא

רָרויס דעם דיבוק, נאַס טרַײבט אָ ווא11 רביןַא

פֿט.ַ פֿון ליבשא13רבט סַײ וויַ שטא12די ּכלה

די „ווילנער טרוּפע“

ט איבערגעשריבן די ּפיעסע אויףָסקי הא–נַא

רגעלייגט דער „ווילנערָדיש און זי פֿאִיי

רבן אין 1920ָבער געשטאָטרוּפע“. ער איז א

ט מען ערשט געשּפילט צוָאון די ּפיעסע הא

ציע פֿונעםַ. די אינסצעניזא14זַײנע שלושים

ן איז געווען אין דעםַ הערמא15ר דודָרעזשיסא

נסטרוקטיוויסטישן סטיל פֿון דעם רוסישןָקא

לד.ָר מייערהאָרעזשיסא

טעסקָליזם און גראָסימבא

ּפ אויףָט געלייגט דעם טראָמען הא

נץ.ַמימע און טאָנטאַלעקטיווע סצענעס, ּפאָקא

בןָטעסק האָליזם און גראָסימבא

ספֿער פֿון מיסטיקָטמאַרויסגעברענגט די אַא

נגענהייט.ַרגאַדישער פֿאִ אין דער יי16און סוד

ט געפֿונעןָרדיסטישע קונסט האַנגאַוואַדי א

דישעִלטע ייַציע אין די אַאינסּפירא

ָטער האִר פֿריָס מיט צען יאָדיציעס, וואַטרא

רַלטן פֿאַ און געהא17כטַמען פֿון זיי חוזק געמא

דישןִרימטסטע ּפיעסע אין דעם ייַדי בא
1דער דיבוקר - ַרעּפערטוא

. די „ווילנער18פֿינצטערע איבערגלויבענישן

רימט אויף דערַרן באָטרוּפע“ איז געווא

קל.ַנצער וועלט צוליב דעם סּפעקטאַגא

לגָ גרויסער דערפֿאַא

דער דיבוקר שּפעטער איז ָמיט צוויי יא

ש פֿון דערִרן אויף העברעיָאויפֿגעפֿירט געווא

, איבערגעזעצט פֿון19סקווער „הבימה“ָמא

ַוו, אָנגאַכטאַ און רעזשיסירט פֿון ווא20ליקַביא

ָטווסקי. מע האַניסלאַ פֿון סטא21ּתלמיד

 סך לענדערַגעשּפילט די ּפיעסע אין א

ןַכט פֿון איר אַן), געמאַּפאַ אין יא22פֿילוַ(א

לעטַ באַרק, 1951) און אָיא–ּפערע (ניוָא

סקווע, 2003). דער פֿילם, געדרייט איןָ(מא

שינסקי, איזַל וואַרשע אין 1937 פֿון מיכאַווא

ָ.דישן קינאִאיינס פֿון די מַײסטערווערק פֿון יי

סקי (1920-1863)–נַש. א

© D.R.

 סצענע פֿונעםַא

  פֿילם „דער דיבוק“

רשע, 1937).ַ(ווא

© D.R.

1. … dibek Le Dibbouk/The Dybbuk  2. Sh. An-ski (1863-1920), pseudonyme de/pseudonym of Shloyme Zanvl Rapoport 3. nusekh
version 4. …mayses contes populaires/folk stories 5. besha's pendant/during 6. intrigue/plot 7. leye (Leah) 8. possédée/possessed
9. khosn fiancé 10. kha'sene …  se marier/to marry 11. rebn au rabbi/to the rabbi 12. kale fiancée/bride 13. ici quand même/anyway
14. shloyshim célébration des 30 jours après un décès/end of thirty-day mourning period 15. dovid 16. sod secret 17. khoyzek … on
s’est moqué/made fun of 18. superstitions 19. habima סקוועָטער אין מאַשער טעאִהעברעי  20. Khaim Nakhman Bialik (1873-1934)  21. talmid
élève/student 22. afile même/even.
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רן פֿוןַ פֿון די מעמוא2 קליינעם מוסטערַנומער א–טערַר אונדזער טעאַט אויסגעקליבן פֿאָריז, האַסטודענטקע אין ּפא–דישִ ייַשענבוים, אַ א1אסּתר

ַרן ווי אָנט געוואַקאַרן אין מעליץ (ּפוילן) אין 1905. ער איז באָן איז געבוירן געוואַן. קייטלמאַ קייטלמא3דישן שרַײבער יחזקאלִטן, דעם ייַאיר טא

, ווען6מלחמה– דער צווייטער וועלט5 וועגן זַײנע איבערלעבונגען בעת4לעבן און דער עיקר–שרַײבער דורך זַײנע דערציילונגען וועגן דעם שטעטל

רק אין 1969.ָיא–רבן אין ניוָמעריקע אין 1951 און איז געשטאַט אימיגרירט אין אָן. ער האַנדערט איבער סיביר און אוזבעקיסטאַט געוואָער הא

בן איםָס האָרציקע מענטשן וואַרק, 1967) דערציילט ער וועגן זַײנע איבערלעבונגען און די ברייטהאָיא– (ניו7ןַאויפֿן וועג קיין אומאמלונג ַ זאַאין א

לפֿן.ָגעהא

ן און ּפר<ווטַרף אין אוזבעקיסטאָ אויפֿן דא9ּפיטל, געפֿינט זיך דער מחברַ לענגערן קאַ פֿון א8אין דעם ווַײטערדיקן טעקסט, אויסגעקליבענע שטעלן

שקענט…ַט, צו טאָ צו דער הויּפטשטא10גן זיךָצו דערשלא

איך קום צוריק קיין
שקענטַטא

רויסַג. איך בין אָ זונטאַגעשען איז עס אין א

קעטעַ וועלט פֿון נאַרַײן אין אַרף און אָפֿון דא

ָך נאָט דערווַײל דאָפֿעלדער. דער פֿרילינג הא

טָרניט אויפֿגעוועקט און די ערד האָגא

נץ פֿוןַרטן ברוינעם גלאַ האַנצט מיט אַגעגלא

 געשמעקט מיטָט דאָקוּפער. די לופֿט הא

בענעָגראַבא– פֿון ניט11פֿרילינג און געסרחעט

ָס איז דאָז דאַב געוו<סט אָ. איך הא12מתים

נדעס פֿוןַרד,; באָרט פֿון רויב און מאָא

 פֿון די14רודערןַנדיטן, מאַ בא13רעערָקא

לטן זיך אויס אין דיַהאַס באָנטן, וואָפֿרא

לן און ווייסן ניטַפֿאַווילדענישן, רויבן און בא

.15פֿון קיין רחמנות

ב איך דערווַײל קיינעם ניטָצום גליק הא

 ציגַײנער איז16 מחנהַגעגנט. בלויז אַבא

ב זיך רעכטָנגעקומען און איידער איך האָא

אומגעקוקט, זַײנען זיי געווען לעבן מיר. אין

רן פֿול מיטָ און די לופֿט איז געווא17איין רגע

 און18 ריידערַײ פֿון זייער ציגַײנערישן לשוןַא

בןָבן געשּפילט פֿידלען און עס האָעס הא

רנעטן.ַ און געפֿיפֿן קלא19לט טרומייטןַגעשא

ט דערָ א—דנע ָצי איז עס ניט געווען מא

 פֿון פֿרייד אין מיטן20צמעכישער אויסברוךָהא

פֿון דער טרויעריקער ווירקלעכקייט,? די

נצן און דיָרצע וואַמענער מיט ריזיקע שווא

ר. וויָ פֿון הא21לטנסָרצע קאַווַײבער מיט שווא

ָט אויך דאָלע ציגַײנער, אומעטום, האַפֿון א

לירןָלערליי קאַן מיט אָ פֿינקל געטאַפֿון זיי א

כט פֿון די נַײעַרויסגעלאַט אָאון די זון הא

לטןַבן געהאָס זיי האָ, ווא22נעןַקוּפערנע פֿא

אין די הענט.

זוי שנעל ווי די ציגַײנער זַײנען געקומען,ַא

ַב אויף אָוועק. איך האַזוי שנעל זַײנען זיי אַא

שקענט.ַכטן פֿון טאַרגע ניט אויפֿגעהערט טרא

ב בַײָרט,?“ איך האָרט מיך דאַס דערוואָ„ווא

ַך זאַקומענט, אָט קיין שום דאַמיר ניט געהא

רלוירענער איןַ פֿאַן דעם איז מען אָס אָווא

נקייט, וויַ ערגער ווי קרא—ד נַרוסלא

ירל“ אין קעשענעּּפַ „ּפאַן אָזיקייט. אָהיימלא

ך שוין בעסער דער טויט, ווַײל ווערָאיז דא

פֿילוַא ?,לעוושַ א רעביא ןזָאלרעביַרא ךימ טעוו

 ברודער,ַפֿילו אַענטסטער פֿרַײנד, אָדער נא

ך,!ַ זאַזאַן אָוועט זיך ניט אַײנשטעלן צו טא

ךָ געמוזט זַײן שּפעט נא23ט מסּתמאָעס הא

צירט איןַרַײנשּפאַב אָג ווען איך האָמיטא

–ָרט צענדליקער פֿאָשקענט האַט. טאָשטא

–רף דורכגיין מיטלַ : מ'דא24פֿטןַרטשאָא

, הויפֿן און25עלטערלעכע געסלעך פֿון ליים

,26רקןַרן, געמאַזאַהויפֿן, צענדליקער בא

ט איזָלישע טייהַײזער. די שטאַריענטאָא

צעלייגט איבער מַײלן און מַײלן.

1. ester 2. échantillon/sample 3. yekhezkl 4. der iker surtout/mainly 5. beys pendant/during 6. milkhome guerre/war 7. Uman,
une ville en Ukraine/a town in Ukraine 8. passages 9. mekhaber auteur/author 10. parvenir/make his way 11. gesarkhet puait/stank
12. meysim cadavres/corpses sing. מת mes 13. coréens/Korean 14. maraudeurs/marauders 15. rakhmones pitié/pity 16. makhne bande/
band 17. rege moment 18. loshn langue/language 19. les trompettes ont retenti/trumpets blared 20. explosion guignolesque/circuslike
eruption כערין“ַמא–דענס „ּכישוףַלדפֿאָ העלד פֿון גאַך,,אַצמאָמען האָפֿונעם נא  21. tignasses/mops 22. poêles/pans 23. mistome probablement/prob-
ably 24. faubourgs/outskirts 25. argile/clay (dirt roads) 26. ici marchés/here markets

עלס איןָב. זוסקין און ש. מיכא

רק“ַלטן מאַכט אויפֿן אַ„בַײ נא

(1925)

© D.R.
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נגען און צום גייןַנגען און געגאַאיך בין געגא

ָך,! און דא27ר ניט גענומען קיין סוףָט גאָהא

נגען ווַײטער און ווַײטער צוםַבין איך געגא

לןַצענטער. און ּפלוצעם איז מַײן בליק געפֿא

רויפֿגעקלעּפטער אויףַן אַט, אַקאַ ּפלאַאויף א

נט, געשריבן אויף רוסיש, אין וועלכןַ וואַא

ַרן דערציילט וועגן אָעס איז געווא

דישִרשטעלונג פֿון „קעניג ליר“ אויף ייָפֿא

 און דעם29עלסָ פֿון מיכא28אונטער דער רעזשי

דישעִנדערע ייַ און א30מיטשּפילן פֿון זוסקינדן

רשטעלונג וועטָר דער פֿאַרן, און פֿאָקטיאַא

 ּפרץ31רטָווא–ן אַײנלייטונגסַבן אָהא

.32רקישַמא

לד אויפֿגעזוכטַב באָז איך האַרשטייט זיך אַפֿא

הינגעקומעןַטער. ווען איך בין אַס טעאָדא

לטןַ געהא33רעמלעכער עולםָן אַט שוין אָהא

ל. איך בין געווען פֿון זייַרַײנגיין אין זאַאין א

ממייסטןַרעמסטער, דער אָלע דער אַא

ממייסטןַ, דער א34ּפגעשליסענערָא

36ב מיך ּפשוטָ, און איך הא35גענערָדערשלא

ל מיך דערזען איןָרקיש זאַז מאַגעשעמט, א

נגען צוםַך בין איך צוגעגאָ. דא37 מעמדַזאַא

פֿענצטערל און–בילעטן

ָלגעבעטן דער מיידל זי זא

רַײנשיקן איןַ א38וועמען

רויסרופֿןַטער און אַטעא

רקישן.ַמא

 קורצעַט גענומען אָעס הא

צַײט און ער איז

ַט אָרויסגעקומען. ער האַא

ן אויף זַײןָצעשּפרייט געטא

רעמס און זייָשטייגער די א

זַײנען געבליבן ווי

. ער39רגליווערטע הענגעןַפֿא

ט זיך אין מיר אַײנגעקוקטָהא

און, ווַײזט אויס, מיך ניט

בָדערקענט. איך הא

מען אוןָנגערופֿן מַײן נאָא

ַט געדויערט אָווידער הא

מעןָווַײלע ביז דער נא

נגען איןַמַײנער איז אויפֿגעגא

ָס, און ווען דא40זַײן זּכרון

—ן ַזט אָרויסגעלאַט ער אָאיז געשען הא

ס איז מיט אַײךָ,! איר זענט עס,? וואָהאָ„א

ּפַ כאַ א41ט מיך ממשָגעשען,?“ ... ער הא

טער אוןַרַײנגעשלעּפט אין טעאַן און אָגעטא

.42רונטערגעפֿירט הינטער די קוליסןַמיך א

עלסעסָטער אונטער מיכאַדישע טעאִס ייָדא

 אין43טש עס איז געווען אויף גלותָפֿירונג, כא

נצעַ גאַך געווען אָשקענט, איז עס דאַטא

רומגעדרייטַבן זיך אָ. עס הא44ר זיךַמלוכה פֿא

–רן, ליכטָטאַראָרבעטער, דעקאַא–בינע

לע זַײנען זיךַנשטעלער... אָא–עפֿעקטן

פֿן און געקוקט אויף מיר ווי אויףָצונויפֿגעלא

גןָט מיר אונטערגעטראָ. מ'הא45וו<נדער– בייזַא

נגעהויבןָט מיך אָעּפעס צו עסן און מ'הא

–לבַ האַעלס, אָלע זַײטן. מיכאַאויספֿרעגן פֿון א

, איז געקומען צו לויפֿן און46גרימירטער

שצימער.ַ וואַרַײנפֿירן אין אַגעהייסן מיך א

גט צו ברענגעןָט מיר צוגעזאָזוסקינד הא

–טערַ. צווישן די טעא47נצוגָן אַזַײנעם א

ַר מיר אויסגעזוכט אַט מען פֿאָ הא48רעקוויזיטן

ק פֿון די צַײטן פֿון שעקסּפירן. מעָגרינעם רא

49ר זעלנערישעָ ּפאַנגט אַט מיר דערלאָהא

ּפעלוש,ַנישן קאָלעאָּפאַ נאַשטיוועלעך און א

נען אוןַרקיש איז געשטאַאון מא

.50לןָנגעקוואָא

נגעהויבן.ָט זיך אָרשטעלונג האָדי פֿא

ָטט געשּפילט, זוסקינד האָעלס האָמיכא

קטן איז מעןַנטראַר צווישן די אָגעשּפילט, נא

לץ געקומען צו מיר צו לויפֿן אוןַא

ט מען מיך דערמוטיקט,ָ הא51נאויפֿהערלעךָא

ליזירן מַײן זַײן איןַגט צו לעגאָצוגעזא

רבעט.ַ, א52 דירהַשקענט, צו געפֿינען אַטא

דן צו קומען צוַט מיך אַײנגעלאָעלס האָמיכא

נבַײסן „ביז איר וועטָג אויף אָאים יעדן טא

קומען צו זיך“.

בןָס און מענטשן האַרויס אין גאַאיך בין א

ב איך אויףָרן האָכגעקוקט. זינט יאָמיר נא

נץַט קיין גאַמַײן לַײב מער ניט געהא

ב איך מיך ערשטָ, און איצט הא53מלבוש

 מענטש מיט מענטשןַנגעהויבן פֿילן ווי אָא

גלַײך.

עלסן. ערָטעל צו מיכאָוועק אין האַאיך בין א

רט וו< צוָן אַרגט מיט אָזאַט מיך באָהא

ּפ וו<ָכן דעם קאָט זיך געבראָפֿן, ער האָשלא

ץ און ברעכןַ ּפלאַרדענען אויף אָמיך אַײנצוא

זיקייט.ָל מַײן היימלאָלע מאַר אַל פֿאָאיין מא

ן אוןָבן עס אויך געטאָמיט אים הא

ן,ָברושין, בערגעלסאָרקיש, דאַלפֿן מאָצוגעהא

זעלכעסַ. און ווי קען מען א54וו און נסּתרָזאָרא

רגעסן,?ַפֿא

27. sof fin/end 28. direction 29. Shloyme Mikhoels (1890-1948) 30. Binyomin Zuskin (1899-1952) 31. introduction 32. perets Markish
33. oylem foule/crowd 34. dépenaillé/ragged 35. abattu/downhearted 36. poshet simplement/simply 37. maymed état/condition
38. רפֿרוירןַגעבליבן הענגען ווי פֿא .39 עמעצן  40. zikorn mémoire/memory 41. mamesh littéralement/literally 42. coulisses/wings 43. goles
exil/exile 44. melukhe … un royaume en soi/a kingdom of its own 45. “bête curieuse”/bizarre sight 46. à demi-grimé/half made-up
47. costume/suit 48. accessoires/props 49. militaires/soldier’s 50. jubilait/beamed 51. sans arrêt/endlessly 52. dire appartement/apart-
ment 53. malbesh vêtement/piece of clothing 54. der nister 1950—וויטש (1884ָנאַגאַנים פֿון ּפ. קאָדישער שרַײבער, ּפסעוודאִיי( .

עלסָב. זוסקין און ש. מיכא

אין „קעניג ליר“

© D.R.
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ר 2005ַ אין דעצעמבער 2004 און פֿעברוארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

זיידע פֿון–דער עלטער
טורַדישער ליטעראִדערנער ייָסטמאָּפא

 קענער פֿון11פֿילוַבן אָביז לעצטנס הא

אַײכל טור געוו<סט פֿון יצחקַדישער ליטעראִיי

(1804-1756) מער פֿון הערן, איידער פֿון

רַײן אין דער געשיכטעַלייענען. אַײכל איז א

ַדישער הׂשּכלה ווי אִיי–פֿון דער דַײטשיש

נגערער מיטצַײטלער פֿון משהִיי

קטיווער טוער אין דעםַן אַ, א12ָןמענדעלסא

, און דער13המאסףך ַנאַלמאַשן אִהעברעי

דערָר'�הענאך אמעדיע ָ פֿון דער קא14מחבר

דישעִס צווייטע ייָ, דאמיטַס טהוט מע דאָווא

ווערק פֿון דער בערלינער הׂשּכלה.

 קריטישע15פֿטיקעַדי איצטיקע מוסטערהא

16מעדיע איז בפֿירושָבע פֿון אַײכלס קאַאויסגא

רישןַ גרויסן ליטעראַנטדעקונג פֿון אַ נַײע אַא

פֿןַמעדיע איז געשאָנט. […] זַײן קאַלאַטא

כן,ַ געמיש פֿון עטלעכע שּפראַרן אויף אָגעווא

דיש, הויכדַײטשִר ייָ ניט נא17ס איז ּכוללָווא

לעקט פֿון דערַ דיא18און דעם צפֿונדיקן

ר אויךָך, נאַגערעדטער דַײטשישער שּפרא

נצייזיש. פֿונדעסטוועגן, וויַענגליש און פֿרא

–רויסגעבער, איז דער ּכתבַֿנען די אָטאַעס בא

, און20דישע אותיותִנגעשריבן מיט ייָ א19יד

ס ווערק געהערט צוָז דאַווַײז, אַ באַס איז אָדא

טור.ַדישער ליטעראִדער יי

ַז, א22גיקע ראיותָ פַֿײנער ברענגט ווא21שמואל

ן, איז געוועןָ אַײכל, ניט מענדעלסא23דווקא

קטיווער טוער פֿוןַמע אַדער גרינדער און סא

נד סוףַוועגונג אין דַײטשלאַבא–דער הׂשּכלה

קסןַרהונדערט. געבוירן און אויפֿגעווא18ָטן יא

,25 משּפחה24 סוחרישערַגען אין אַּפענהאָאין קא

לט ווען ער איזַר אָאיז אַײכל געווען 17 יא

נד. איןַרן קיין דַײטשלאָריבערגעפֿאַא

רן דער ערשטערָקעניגסבערג איז ער געווא

ניסטיקַדישער סטודענט אין געביט פֿון הומאִיי

נועלַפֿיע בַײ אימאָסאָט שטודירט פֿילאָאון הא

ט שּפעטער בטלָנט האַנט. דווקא קאַקא

 צו ווערן דער27 אַײכלס אויסזיכטן26כטַגעמא

לערער אין–דישער אוניווערסיטעטִערשטער יי

 פֿון דעם28לסטוועַטשאַנד. די נאַדַײטשלא

טָקעניגסבערגער אוניווערסיטעט הא

ט אויף דעםַנדידאַ קאַכט אַײכלען ווי אַטראַבא

–בער סוףָלערער, א–שִ העברעיַ פֿון א29מטַא

נטַ און קא—סן ָשלאַט מען באָ הא30סוף–ּכל

ז עסַ א—נט דערצו ַט צוגעלייגט זַײן האָהא

 קריסטלעכןַר אַסט נישט פֿאַּפא

 לערער.ַד ווי אִ ייַבן אָאוניווערסיטעט צו הא

ר, מישיגען)ָרבאַא–וו (עןָפֿון מיכאל קרוטיקא

נגעשריבן איינע פֿון דיָבער אָט אָלייענערס. ער הא–דישִ יי2נט דעם ברייטן עולםַקאַ איז נישט זייער בא1מען יצחק אַײכלָדער נא
ס טהוטָדער וואָ א—מעדיע מיטן טיטל „ר' הענאך ָטירישע קאַ סאַ א— 3ּפיעסעס פֿון דער הׂשּכלה–טערַנטסטע טעאַאינטערעסא

מישע עפֿעקטןָנד, ווַײזנדיק מיט קאַ אין דַײטשלא5פֿט פֿונעם 18טן י''הַדישער געזעלשאִ. די ּפיעסע שילדערט די יי4מיט“ַמע דא
 מענטשן“,8דיש, און דער נַײער דור „אויפֿגעקלערטעִ און רעדט יי7נען“ַּפגעשטאָס איז „אָ, ווא6לטער דורַדן : דער אִצוויי טיּפן יי

מע.ַמא–טעַ אויף טא9כן די דַײטשן און קוקן מיט ביטולַכמאָנצייזיש, ּפרּווון נאַס רעדן דַײטש און פֿראָווא
ן איבערזעצונגַציע, אַנסליטעראַ טראַגלייט מיט אַדישן טעקסט, באִריגינעלן ייָבע פֿונעם אַ נַײע אויסגאַרויס אַלעצטנס איז א

מעדיע. דיָסּפעקטן פֿון דער קאַרישע, קולטורעלע און לינגוויסטישע אָרטיקלען וועגן היסטאַאויף דַײטש און קריטישע א
 נַײעַס בוך ברענגט אָרפֿער אוניווערסיטעט. דאָ פֿון דיסלדאַנד גרושקאַלאָט און ראָּפטראַן אָריאַרן זַײנען מאָקטאַרעדא

טור.ַדישער ליטעראִלע אין דעם אויפֿקום פֿון דער ייָרויס זַײן וויכטיקע ראַ פֿון אַײכלס ווערק און הייבט א10צונגַּפשאָא

ן (1786-1729), די הויּפטפֿיגור פֿוןָמשה מענדעלסא

דער בערלינער הׂשּכלה

1. yitskhok … Isaak Euchel (1756-1804) 2. oylem public 3. haskole Haskalah, le mouvement juif des "Lumières"/Jewish Enlightenment
4. reb henekh ou/or ס טוט מען דערמיט ?ָווא  5. רהונדערטָיא  siècle/century 6. dor génération 7. arrieré/backward 8. éclairés/enlightened
9. bitl mépris/contempt 10. appréciation 11. afile même/even 12. moyshe Mendelsohn 13. hameasef שעִמלער“, די ערשטע העברעיַ„דער זא

.14 צַײטשריפֿט פֿון דער הׂשּכלה mekhaber auteur/author 15. exemplaire/exemplary 16. befeyresh littéralement/literally 17. … koylel in-
clue/include 18. tso'fndikn du nord/northern 19. ksav-yad manuscrit/manuscript 20. oysyes caractères/characters 21. shmuel 22. rayes
preuves/evidence 23. dafke justement/indeed 24. sokhrisher de commerçant/merchant 25. mishpokhe famille/family 26. botl …
réduit à néant/ruined 27. perspectives/prospects 28. autorités/authorities 29. poste/position 30. sofkl-sof finalement/in the end
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ,: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן,: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר ָ,: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ,: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט,: 

נומער,: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע,: ...........................................ַדא–4נגַדרעס,: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USAדרעס,:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס,: ַא–סטָבליצּפא

32 און טיכטיקער31בטערַגאַאַײכל, דער בא

33הּפועל–רן דער ׂשכלָן, איז געוואַמא–יונגער

וועגונג,: איןַבא–נצער הׂשּכלהַפֿון דער גא

ָטלַײט הא–נדערע יונגעַ טוץ אַאיינעם מיט א

פֿט פֿון פֿרַײנדַניזירט די „געזעלשאַרגאָער א

טָס האָך“, וואַשער שּפראִפֿון דער העברעי

דערנעָרויסגעגעבן די ערשטע מאַא

. זייער צילהמאסףשע צַײטשריפֿט ִהעברעי

 נַײע אויפֿגעקלערטעַפֿן אַאיז געווען צו שא

ל זיך פֿילןָס זאָדישע אינטעליגענץ, וואִיי

דישער, סַײ אין דערִהיימיש סַײ אין דער יי

בער דיָשער קולטור. אִּפעיָאיירא

נטוויקלונג פֿון דעםַפֿטלעכע אַגעזעלשא

דישן בירגערטום אין דיִ יי34רמעגלעכןַפֿא

נגען אויףַגרויסע דַײטשישע שטעט איז געגא

טָרן האָנדער וועג, און צו די 1790ער יאַן אַא

ז דער נַײער דור דַײטשישעַאַײכל דערזען, א

סימילירט אוןַנצן אַרן אין גאָדן איז געוואִיי

דישקייט.ִּפגעפֿרעמדט פֿון ייָא

גןָרויסגעטראַט אָכן האַ סך ניצלעכע זאַא

2קיערָאויף אינטערנעץ דער קענטא

מּפיוטערַײ רפֿאלָר פֿון קאָפֿעסאָּפרא

נטוויקלטַכן, אַנדערע זאַפֿינקל. צווישן א

דיש ווערטערבוך, וויִיי–ן ענגלישַער א

דישעִמענדיקע ייַ פֿון גרא3 רשימהַאויך „א

 65 טויזנט4ס איז ּכוללָווערטער“, ווא

איינסן. מע קען עס געפֿינען אויף ,

.www.yiddishdictionaryonline.com

ָטנטע טעקסטן האַניט ווייניק אינטערעסא

–כט אינטערנעץַר פֿינקל געמאָפֿעסאָּפרא

 אויך אויף5צוטריטלעך

:www.cs.uky.edu/~raphael סךַפֿון א 

7עזיע, בתוכםָדישער ּפאִ פֿון יי6מוסטערן

רפֿאל פֿינקלס אייגענע טעקסטן, ביז

ענגליש–דישִייוויס ַרקאַ הא8לּכסנדרַא

רק,ָיא–גע (ניוַ 6טע אויפֿלאווערטערבוך

.(1910

1

1. refoel Raphael 2. de/from Univer-
sity of Kentucky 3. reshime liste/list
4. … koylel comprend/includes 5. ac-
cessible 6. échantillons/examples
7. besoykhem y compris/including
8. aleksander.

 ביטערעַ איז אר' הענאךמעדיע ָדי קא

 אויף35נטוישטן מׂשּכילַקציע פֿון דעם אַרעא

לישער אוןַראָדער גַײסטיקער, מא

דישערִ פֿון דער יי36קולטורעלער ירידה

דערנעםָסטמאָבער פֿון אונדזער ּפאָ. א37קהילה

ןַ א38נדּפונקט איז אַײכלס ווערק ממשַשטא

קולטורעלקייט,– פֿון מולטי39אוצר

כיקייט אוןַטעקסטועלער פֿילשּפרא

לינגוויסטישע עקסּפערימענטן. ווי עס

רטיקלַמערקט דעלפֿין בעכטעל אין איר אַבא

קטן אין דערַנטאָוועגן קולטורעלע קא

מעדיע, איז יצחק אַײכל, לויט דיָקא

ַ זַײנע, געווען א40עסטעטישע הׂשגות

41ר די ווַײטערדיקע דרייסטעַוועגווַײזער פֿא

רדיסטישע עקסּפערימענטן אין דערַנגאַוואַא

קונסט פֿון 20סטן–טערַדישער טעאִיי

רהונדערט.ָיא

 פֿינקלס1רפֿאל
ווינקל אין–דישִיי

אינטערנעץ

31. doué/gifted 32. actif, diligent/active
33. seykhl-hapoyel moteur intellectuel/
driving force 34. aisé/well-off 35. maskil
adepte de la Haskalah (Lumières juives)/
adherent of the Haskalah (Jewish
Enlightenment) 36. yeride  déclin/decline
37. kehile communauté juive/Jewish
community 38. mamesh vraiment/truly
39. oytser trésor/treasure 40. hasoges
conceptions 41. hardis/daring.

בע פֿון אַײכלס ּפיעסעַדי נַײע אויסגא

„המאסף“, די ערשטע צַײטשריפֿט פֿון דער הׂשּכלה
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נהייבערסָר אַפֿא

ציעַדישער אימיגראִפֿון דער גרויסער יי

רן 1880-ָמעריקע אין די יאַקיין א

1לדיקַ גוואַקסן אַרויסגעווא1914ַ איז א

–דישִ וויכטיקן ייַלעבן מיט א–קולטור

2וודאיַטער. דער צענטער איז אַטעא

רק, וו< די ערשטעָיא–געווען ניו

דיש איזִ אויף יי3רשטעלונגָפֿא

רגעקומען אין 1882. אין דיָפֿא

רטן געוועןָרן זַײנען דאָנציקער יאַצווא

טערס, דיַדישע טעאִ 20 יי4זשַא

מערהייט אויף דער „איסט סַײד“,

רום דער „צווייטער עוועניו“. דערַא

ריסָרימטסטער איז געווען מאַבא

טער,ַטעא–דישער קונסטִרצעס ייַשווא

ָטס האָ אין 1921, ווא5געגרינדט

עקזיסטירט ביז 1950. די טרוּפע

–טערַרבעטער טעאַ(א6 רטעףַא

נד), געגרינדט אין 1925 פֿוןַרבאַפֿא

ט געשּפילטָמוניסטן, האָדישע קאִיי

ווסקיסַניסלאַאינעם סטיל פֿון סטא

מעריקעַטער אין אַדישער טעאִדער יי

טער. דיַטעא–סקווער קונסטָמא

בןָטערס האַרשיידענע טעאַפֿא

לעַנערס און אין אַלע זשאַגעשּפילט א

סטילן, פֿון העכסטער קונסט ביז דעם

טער. מעַטעא–7גערופֿענעם שונד–זויַא

דישעִ די ווערק פֿון יי8ט געשטעלטָהא

.ַרדין, אָטורגן (י. גאַמאַדרא

דען, ד. ּפינסקי, ּפ. הירשביין),ַלדפֿאָגא

–נען (שלוםַמאָ פֿון רא9רבעטונגעןַאַבא

, שלום12, מענדעלע11, ּפרץ10עליכם

, י. י. זינגער) און ווערק13שַא

רקַל שטאָ מאַאיבערגעזעצטע (א

–ּפטירטע) פֿון דער וועלטַדאַא

טור,: שעקסּפיר,ַליטערא

וו,ָיעווסקי, טשעכאָסטאָדא

סטרינדבערג, איבסען...). גלַײכצַײטיק

לישעַקסן די מוזיקאַאיז אויפֿגעווא

מעדיע, מיט אירע אייגענעָקא

רימטעַבא–רס“, ווי די וועלטַ„סטא

רקָיא–. געבוירן אין ניו14ןָלי ּפיקאַמא

1. formidable 2. avade bien sûr/of course
3. représentation/performance 4. pas moins
de/up to 5. fondé/founded 6. ARTEF 7. de
bas étage/poor quality 8. mis en scène/
presented 9. adaptations 10. Sholem-
Aleykhem 11. perets Yitskhok Leybush
Peretz 12. Mendele Moykher-Sforim
13. sholem Ash 14. Molly Picon (1898-
1992) 15. milkhome guerre/war 16. …
kale-… La fiancée capricieuse/The fickle
bride.

ט זי געשּפילט אויף דערָאין 1898, הא

ר.ָ איבער פֿופֿציק יאָבינע און אין קינא

לעס, פֿון די 1930ערָאירע גרעסטע רא

דל מיטןִייאון מעלע ַמארן, זענען ָיא

ט זיָ הא15ך דער מלחמהָ. נאפֿידל

טער און אויךַן אייגענעם טעאַט אַגעהא

דווייָגעשּפילט אויף ענגליש אויף ברא

און אויף דער טעלעוויזיע.

ס שּפילטָטער וואַדער איינציקער טעא

מעריקעַג אין אָדיש הַײנט צו טאִאויף יי

נגעהויבן איןָלקסבינע. אָאיז די פֿא

1915, ווערט זי הַײנט געשטיצט פֿון

רינג און שּפילט ּפיעסעס–רבעטערַא

דער נַײעָר אַלטן רעּפערטואַפֿונעם א

ט די טרוּפעָווערק. לעצטנס הא

.ַ ּפיעסע פֿון אַאויפֿגעפֿירט א

.16מויד–ּפריזנע ּכלהַּדי קאדען, ַלדפֿאָגא

© D.R.

טירישע צַײטונג7:ַנער סאַמעריקאַן אַטור פֿון „דער גרויסער קיביצער“, אַריקאַ קאַא

ברין, ליבין, ּפינסקי)ָרדין, קאָטורגן (גאַמאַרויס די גוטע דראַרפֿט אַדער עולם ווא

טער.ַטעא–און לויבט דעם שונד

© D.R. רטעף“ַטער „אַ פֿונעם טעאָגאָלא
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מעדיעָלישע קאַרימטסטע מוזיקאַ די בא2איז מסּתמאדל מיטן פֿידל ִיי

–ט געשּפילט די הויּפטָן האָלי ּפיקאַ מא.דיש אויף דער וועלטִאין יי

 און די ווערטער צו די לידער3ר איז פֿון יוסף גריןַלע. דער סצענאָרא

ַּפ אָ אָנגער. מיר דרוקן דאַעט איציק מאָנגעשריבן דער ּפאָט אָהא

ןַנהייב פֿונעם פֿילם, ווען אָמע אַזיקע סצענע געפֿינט זיך אין סאָ. די דא4 מוסטערַר אַסצענע פֿא

 פֿון זייער היים ווַײל זיי5רויסגעטריבןַכטער ווערן אָנט און זַײן יונגע טאַ מוזיקאַד אִרעמער ייָא

.6געלט–לן קיין דירהָצאַקענען נישט בא

כטער זיצן אויף דער ערד צווישן זייערע ּפעקלעך און זייערעָטע מיט דער טאַ[דער טא

ס.]ַ באַ פֿידל און אַאינסטרומענטן, א

ָר איז גאָ. און דא9עדן–רויסגעטריבן פֿון גןַט מען אויך אָ הא8דם און חווהָ ! א7לןַרפֿאַ : פֿאמיידל

עדן.– גןַזאַנישט געווען א

ּפ.ָך איבערן קאַ דאַ געווען א10רטָ: פֿאטע ַטא

ַך... און אַ גרעסערן דאַ א11צינדערַך אָבן מיר דאָ הארויף צום הימל]ַ[קוקנדיק א : מיידל

געלט.–נט נישט קיין דירהָ מא12סָלעבאַשענערן... און דער איצטיקער בא

ַ א—ך ַבער דער דאָס... אָלעבאַ בא14רציקערַרעמהאַ באַס, אָלעבאַ גוטער באַ. א13 : אמתטעַטא

.15 לעכערדיקערַביסל א

טע. מיר'ןַך גרויס, טאָ. די וועלט איז דא17ן עצה געבןַ א16 : נו, וועלן מיר זיך ווי עס איזמיידל

כן מענטשן. מיר'ן זייַנדערן. מיר'ן פֿריילעך מאַזן איבער דער וועלט. מיר'ן וואָרויסלאַזיך א

.18ס איז נישט קיין בושהָגעבן מוזיק. דא

בער...ָ, מַײן מיידעלע, אָ, יאָ : יאטעַטא

ָגעגענען מיט נַײע מענטשן. דאַ : מיר'ן זיך באמיידל

בערָלטע צַײטן. אַלע פֿון די אַך אָקענען אונדז דא

ַ[זי גיט אים א, עס... ַס ? נאָָרט... ווייסטו וואָדא

כט...ַב דיר געבראָס איך האָ זע וואהערינג.]

 : און דו ?טעַטא

,!ַטע... נאַב שוין געגעסן, טאָ : איך... האמיידל

רגןָ, מאָנדערן... הַײנט דאַרומוואַ, אָ, יאָ : יאטעַטא

כטַ... בַײ נא19גט נישט גענעכטיקטָרטן... וו< געטאָדא

 ... און דו21כסניותַ... א20לייג זיך אין קרעטשמעס

22נסלַײטַקסן מיידל... און מאַ דערוואַ מיידל, אַביסט א

לטסטָט ווען דו וואָ צו דיר. א23וועלן זיך טשעּפען

...24 בחורַגעווען א

ַר אַס מיידל פֿאָ דא25רשטעלט זיךַרום פֿאַזוי אַ... און א

טע נעמט זַײןַדל“ נעמט זיך זַײן פֿידל, דער טאִבחור. „יי

רַײן�!ַזן זיך אין דעם ווַײטן וועג אָס, און ביידע לאַבא

 מיטן פֿידל1דלִיי
נגערַווערטער : איציק מא

איבער פֿעלדער, וועגן,

גן היי,ָ וואַאויף א

מיט זון און ווינט און רעגן,

 צוויי.2זמר–רן ּכליָפֿא

 חידוש,ַ, אוי, א3 חידושַא

גט, ווער זַײנען זיי ?ָזא

רעפֿריין,:

דל מיטן פֿידל,ִיי

ס,ַ מיטן בא4ריהַא

 לידל,ַס לעבן איז אָדא

,?5ס זשע זַײן אין ּכעסָ וואָטא

, היי,6דל, פֿידל, שמידלִהיי, יי

ס,!ַ שּפאַס לעבן איז אָדא

8נקעָ שטייט אויף דער לא7 ציגַא

 טרוי'ריק,: מע,!9און מעקעט

,10היי, דו ציג, דו שוטה

,!11טרוי'ריק זַײן איז פֿע

ס בערדל,:ָקלט ער דאָשא

קע, פֿע !ַקע, טאַטא

רגן,ָ גוט מא— פֿויגל פֿליט,: ַא

ר,!ָ גוט יאַרגן, אָגוט מא

רגןָדער טרויער און די זא

,!12ָררצע יאַלדע שוואַצו א

,13ך אין ּפניםַ לאַדעם ווינט א

ר !ָדל, פֿאִדל, ייִאון יי

1. prénom masculin/man's name dim.
de/of .yehude 2 יהודה klezmer musi-
ciens/musicians 3. … khidesh étonnant/
a wonder 4. arye nom masculin/man's
name 5. … kas pourquoi se mettre en
colère?/why be angry? 6. mot inventé
pour la rime/nonsense word for the
rhyme 7. chèvre/goat 8. pré/meadow
9. bêle/bleats 10. shoyte idiot/fool
11. pouah !/phooey ! 12. à tous les dia-
bles !/can go to hell ! 13. ponem visage/
face.

1. prénom masculin/man's name dim. de/of .yehude 2 יהודה mistome sans doute/doubtless
3. yoysef Green 4. échantillon/sample 5. chassés/driven out 6. dire-… loyer/rent 7. tant
pis !/too bad ! 8. odem … khave Adam … Eve 9. gan-eydn Jardin d'Eden/Garden of
Eden 10. quand même/still 11. .12 איצט propriétaire/landlord 13. emes C'est vrai/ That's
true 14. miséricordieux/ merciful 15. troué/holey 16. d'une façon ou d'une autre/some way
or other 17. eytse … nous débrouiller/get by 18. bushe honte/shame 19. constamment en
déplacement/always on the move 20. tavernes/taverns 21. akhsanyes auberges/inns
22. hommes/men 23. embêter/bother 24. bokher garçon/boy 25. se déguise/dresses up as.

 סצענע פֿונעם פֿילםַא
 מיטן פֿידל“1דלִ„יי

© D.R. דל מיטן פֿידל“ִט צו „ייַקאַ ּפלאַא

ן אינעם פֿילםָלי ּפיקאַמא

דל מיטן פֿידל“ִ„יי

© D.R.
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1ן ּפַײָּפיקא

טָרק האָיא–ן פֿון ניוַנדענטקע פֿייגעלע סעלטערמאָרעסּפאָדי געטרַײע קא

.2אונדז צוגעשיקט די ווַײטערדיקע רעצענזיע

ַרק אָיא– אין ניוָמען שּפילט איצט דא

ּפיעסע (אויף ענגליש) מיטן טיטל

ַ ווערטערשּפיל אויף אַ, אן ּפַײָּפיקא

ןַ „ּפיקא3נער מאכלַמעריקאַטיּפיש א

ליַמען פֿון מאָ און אויפֿן נא4ּפַײ“

קטריסע פֿוןַרימטער אַ, דער בא5ןָּפיקא

ַדישער בינע. די ּפיעסע, זייער אִדער יי

נגעשריבן לויטָ, איז א6רווַײלנדיקעַפֿא

 ּפיעסעַ. ס'איז א7נס זכרונותָלי ּפיקאַמא

ליַס שּפילן מאָרן, וואָקטיאַר צוויי אַפֿא

, וועלכער8לישַן יעקבֿ קאַאון איר מא

טורג,ַמאַאיז אויך געווען איר דרא

דוצענט. דיָר און ּפראָרעזשיסא

לי הייסטַס שּפילט מאָקטריסע וואַא

נצטַ און זי זינגט און טא9דשון גייבל

און שּפילט ּפרעכטיק שיין. זי איז

נערַמעריקאַרימט אויף דער אַבא

Der Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
18, passage Saint-Pierre Amelot

75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַ, יצחק, מאַלינאַאיוועט, א

בי., ניקי, עוולין, קלער, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

1. Picon Pie  2. compte rendu/review 3. maykhl plat/dish 4. gâteau à la noix de pécan/
pecan pie 5. Molly Picon (1898-1992) 6. distrayant/entertaining 7. zikhroynes mémoi-
res/memoirs 8. yankev Kalish 9. June Gable 10. khaveyrim amis/friends 11. Stuart Zagnit
12. oylem public/audience 13. …simen la preuve/an indication.

ליַ“ געזונגען פֿון מא1בי געזונטַ„א

 איזמעלעַמאן אינעם פֿילם ַּפיקא

ּפולערסטע לידערָאיינס פֿון די ּפא

דיש.ִאויף יי

בי געזונטַא

 ביסל רעגן,ַ ביסל זון, אַא

ּפ צו לייגן,ָרט דעם קאָק אִ רויַא

בי געזונט, קען מען גליקלעך זַײן.ַא

,2טעסַן לאָ קלייד אַק, אָ זאַ שוך, אַא

,4טעסָ דרַײ פֿיר זלאַ א3אין קעשענע

בי געזונט, קען מען גליקלעך זַײן.ַא

די לופֿט איז פֿרַײ

ר יעדן גלַײךַפֿא

ר יעדן איינעם,ַדי זון זי שַײנט פֿא

דער רַײך.ָרעם אָא

כן,ַ ביסל לאַ ביסל פֿרייד, אַא

כן,ַ מא5 שנעּפסלַל מיט פֿרַײנד אָ מאַא

בי געזונט קען מען גליקלעך זַײן.ַא

אַײרעס–סָ מיידל“ אין בוענאַס אָט צו „אוי, איז דאַקאַ ּפלאַא

1. pourvu qu'on ait la santé/as long as
you're healthy 2. pièces/patches 3. poche/
pocket 4. zlotys, sous/coins 5. verre/drink,
dim. de/of ּפסַשנא .

10טעלעוויזיע אין דער סעריע „חבֿרים“

ליש ווערט אויך שייןַ(„פֿרענדז“). קא

, אויך11גניטַרט זאַגעשּפילט פֿון סטוא

ר אויף דער בינעָקטיאַן אַנט ווי אַקאַבא

מעריקע (צווישןַאון טעלעוויזיע אין א

–לַּפולערער קרימינאָ ּפאַנדערע, אין אַא

ט גוטָ הא12סעריע). דער עולם

כט און די שטימונג איז געוועןַרבראַפֿא

ָטלעבעדיק און היימיש,; איין פֿרוי הא

ַט אָז זי האַזוי היימיש אַזיך געפֿילט א

רן,: „רעדטָקטיאַן,צו די אָגעשריי געטא

העכער,!“.

ַלג,: אָט דערפֿאַט געהאָדי ּפיעסע הא

ריבערפֿירןַלד אַ מע וועט זי בא— 13סימן

טער.ַ גרעסערן טעאַאין א
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