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דישלאנד
ַ
מלאכות 1און פּויערים 2אינעם ייִ
ָ
בעל–
פּאריזער קונסט– און געשיכטע–מוזיי
אן אויסשטעלונג 3אין ַ
ַ
ֿעברואר ביז 21סטן מײַ (2006
ַ
)פֿון 1טן פ
ווער זאָגט ,אַז ייִדן קאָנען נאָר האַנדלען,
עסן פֿעטע יויך מיט מאַנדלען,4
רבעטסמאן?
ַ
נאר ניט זײַן קיין אַ
ָ
5
דאס קאָנען זאָגן נאָר די שׂונאים ,
ָ
ִיידן ,שפּײַט זיי אָן אין פּנים,6
טוט אַ קוק אויף דזשאַן ,דזשאַן ,דזשאַן.
נקאיע“ ,וועגן אַ ִיידישער
)פֿראַגמענט פֿונעם ליד „דזשאַ ָ
8
לאניע אין קרים (
קא ָ
נדווירטשאפֿטלעכערָ 7
ַ
ַ
לא
נישט אָפֿט קומט אויס צו זען בילדער פֿון ייִדישע פּויערים ,און ניט
אייראפּע .אינעם
ָ
דווקא 9די פֿון ארץ–ישׂראל ,10נאָר פֿון מיזרח–11
ִיידישן קונסט– און געשיכטע–מוזיי פֿון פּאַריז האָט מען איצט אַ
גאנצע זאַמלונג פּרעכטיקע
געלעגנהייט צו באַוו&נדערןַ 12א ַ
גראפֿיעס פֿון אָנהייב צוואַנציקסטן יאָרהונדערט ,וואָס ווײַזן
טא ַ
פֿאָ ָ
13
רבאנד ,
מלאכות פֿון פּוילן ,ראַטן–פֿאַ ַ
ִיידישע ערד–ַארבעטער און בעל– ָ
ראפּגענומען אין
ליטע ,14לעטלאַנד 15און רומעניע .מע האָט זיי אַ ָ
לאניעס און פֿאַכשולן ,16געשאַפֿענע
נדווירטשאפֿטלעכע קאָ ָ
ַ
ִיידישע לאַ
17
דורך דעם „אָרט “ — די געזעלשאַפֿט פֿאַר דער אַנטוויקלונג פֿון
ערדארבעט ,מלאָכה 18און טעכנישער אַרבעט צווישן ייִדן„ .אָרט“ איז
ַ
געגרינדט געוואָרן נאָך אין צאַרישן רוסלאַנד ,אין  ,1880דורך ייִדישע
קאוו
ליא ָ
פּא ַ
נטראפּן און כּלל–טוער :619ניקאָלײַ באַקסט ,שמואלָ 20
ָ
פֿילאַ
ראץ גינזבורג .דער ציל איז געווען צו
ראן האָ ַ
און באַ ָ
„פּראדוקטיוויזירן“ די אָרעמע ייִדישע מאַסן ,זיי געבן אַרבעט און
ָ
אויסבילדונג .די געזעלשאַפֿט איז געוואָרן באַזונדערש אַקטיוו אין די
רבאנד ,ווי אויך אין פּוילן און אַנדערע
צוואנציקער יאָרן אין ראַטן–פֿאַ ַ
ַ
ַארומיקע לענדער .פֿון דער צײַט שטאַמט די זאַמלונג פֿון 250
גראפֿיעס אויף גלעזערנע פּלאַטעס ,וואָס אַ  60פֿון זיי ווערט
טא ַ
פֿאָ ָ
איצט אויסגעשטעלט אינעם ייִדישן מוזיי .דאָס רובֿ 21בילדער האָבן
אונטערשריפֿטן אויף ייִדיש .מע זעט אויף זיי ייִדישע פֿרויען און
רשטאטן,
ַ
מענער בײַ די מאַשינען אין סטאָלערײַ –22צי מעטאַלורגיע– ַ
ווא
טאריזירטע דרעשמאַשינען 23אין פֿעלד ,צי בײַ
קטארן און מאָ ָ
אויף טראַ ָ
ַא שבתדיקן 24טיש מיט ווײַן און ווײַנטרויבן פֿון אייגענעם גאָרטן.

1

לאג פֿון דער אויסשטעלונג
טא ָ
דער קאַ ַ
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אין די דרײַסיקער יאָרן האָט סטאַלין ביסלעכווײַז 25ליקווידירט דעם
רבאנד .די אַקטיוויטעטן פֿון דער געזעלשאַפֿט
„ארט“ אין ראַטן–פֿאַ ַ
ָ
נגעגאנגען אין פּוילן און אויך אין די
ַ
זענען אָבער ווײַטער אָ
אימיגראציע–לענדער ,ווי פֿראַנקרײַך .אין פּאַריז און אויף דער
ַ
פּאר פֿון זיי
פּראווינץ האָט „אָרט“ געגרינדט אַ נעץ שולן ,וואָס אַ ָ
ָ
עקזיסטירן ביז הײַנט צו טאָג.
לאג אויף דרײַ
טא ָ
קא ַ
צו דער אויסשטעלונג האָט מען אַרויסגעגעבן אַ ַ
שפּראכן — פֿראַנצייזיש ,ענגליש און ייִדיש.
ַ

1. bal-melokhes artisans 2. paysans/peasants 3. exposition/exhibition 4. bouillon avec des petites pâtes/broth with little noodles 5. sonim
ennemis/enemies 6. ponem visage/face 7. agricole/agricultural 8. Crimée/Crimea 9. davke précisément/just 10. erets-yisroel Terre
d'Israël/land of Israel 11. mizrekh de l'Est/Eastern 12. admirer/admire 13. Union soviétique/Soviet Union 14. Lituanie/Lithuania 15. Lettonie/Latvia 16. écoles professionnelles/trade schools 17. O.R.T. 18. melokhe artisanat/crafts 19. klal… dirigeants communautaires/
community leaders 20. shmuel 21. ... rov la majorité 22. menuiserie/carpentry 23. batteuses/threshing machines 24. sha'besdikn de
shabbat/Sabbath 25. peu à peu/gradually.

„לעבן ? אָדער טעאַטער ?“
1
זילבערמאן
ַ
פֿון שלמה

פֿון 1טן פֿעברואַר ביז 21סטן מײַ קען מען באַקוקן אינעם פּאַריזער ייִדישן
מאן )-1917
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
קונסט– און געשיכטע–מוזיי די אויסשטעלונג 2פֿון שאַ ָ
 ,(1943אַ ייִדישע מאָלערין פֿון דײַטשלאַנד ,מיטן טיטל „לעבן ? אָדער
טעאטער ?“ .ס‘איז אַן אויסקלײַב פֿון איבער  200גואַשן )פֿון אַ ציקל פֿון (769
ַ
3
רלאטע און איר משפּחה  .דאָס ווערק ,וואָס
וואס שטעלן פֿאָר דאָס לעבן פֿון שאַ ָ
ָ
מענטארן אויף דורכזיכטיקע
ַ
באשטייט פֿון בילדער ,קאָ
ַ
5
4
ַ
קאלקעס און מוזיק ,האָט זי געמאַכט במשך פֿון 18
6
חדשים צווישן  1940און  .1943קורץ פֿאַר איר
פֿאַרשיקונג 7קיין אוישוויץ האָט זי עס איבערגעגעבן אַ
פֿרײַנד מיט די ווערטער „ :היט עס גוט — ס‘איז מײַן
גאנץ לעבן“.
ַ

2

איך בין געגאַנגען אינעם ייִדישן קונסט– און
געשיכטע–מוזיי באַזוכן די אויסשטעלונג פֿון
מאן .איר
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
דעם ווערק פֿון שאַ ָ
ווערק האָט זי אַליין אָנגערופֿן „לעבן ? אָדער
ַ
טעאטערַ — ?6א זינגשפּיל .“8די אויסשטעלונג
10
9
איז זייער אַ רירנדיקע צוליב דרײַ סיבות :6
די שטימונג פֿון זעלבסטמאָרד וואָס האָט
מאן איר
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
ַארומגערינגלט שאַ ָ
11
גאנץ קורץ לעבן ;6דאָס געפֿיל פֿון סכּנה
ַ
וואס האָט זי געצוו&נגען צו שאַפֿן איר ווערק
ָ
12
מאטישער
אין אַ גרויס אײַלעניש  ;6דער דראַ ַ
מצבֿ 13פֿון דײַטשישע ייִדן פֿון די דרײַסיקער
יארן אָן.
ָ
מאן איז אויפֿגעוואַקסן אין אַ
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
שא ָ
ַ
רײַכער היים אין בערלין .די משפּחה איז
געווען אַזוי ווײַט אַסימילירט אַז זיי האָבן
געמיינט זיי וועלן קענען בלײַבן אין
דײַטשלאנד אַפֿילו 14אונטער דעם נאַצישן
ַ
רעזשים .ערשט אין נײַן און דרײַסיקסטן יאָר
רלאטע צו די
האט די משפּחה געשיקט שאַ ָ
ָ
15
באבע–זיידע אין דרום –פֿראַנקרײַך.
ָ
16
געראנגל
ַ
רלאטעס גאַנץ לעבן איז אַ
שא ָ
ַ
טאס .איר מאַמע,
נא ָ
צווישן עראָס און טאַ ַ
באבע און אַ מומע האָבן זיך גענומען דאָס
ָ
לעבן ,און דאָס האָט אויף איר שטאַרק
געווירקט .פּונקט ווען עס האָט זיך געדאַכט
ַאז די לעבנס–כּוחות 17וועלן זיגן ,ווען

פּארטרעט פֿון
אויטא ָ
ָ
מאן
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
ָ
ַ
שא
© D. R.

מאן האָט חתונה געהאַט,18
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
שא ָ
ַ
19
רגאנגען אין טראָגן און האָט
איז פֿאַ ַ
פֿאַרענדיקט אַ וויכטיק ווערק ,האָט דער טויט
זי דעריאָגט — 20מע האָט זיי אַרעסטירט מיטן
מאן ,פֿאַרשיקט אין אוישוויץ און
ַ
21
אומגעברענגט  .זי איז דעמאָלט געווען זעקס
און צוואַנציק יאָר אַלט.
איר שאַפֿונג באַשטייט פֿון צוויי עלעמענטן :
גראפֿיע פֿון אַ יונג
ביא ַ
ס'איז אי אַן אויטאָ ָ
באשרײַבונג פֿון דער
מיידל ,אי אַ ַ
22
שטורעמדיקער תּקופֿה אין וועלכער זי
לעבט.
ווי אַזוי זעט אויס איר ווערק ? ס'איז אַ
רמאט.
סעריע גואַשן ,אַלע פֿונעם זעלבן פֿאָ ַ
יעדער בילד שילדערטַ 23א געוויסע
געשעעניש ,און אויפֿן בילד זענען דאָ
מענטארן און אויפֿקלערונגען אויף דײַטש.
ַ
ָ
קא
24
די קאָלירן זענען זייער פּשוטע  ,דער סטיל
נאר האָט ניט קיין טעות,25
עפּעס ווי נאִַיוו — ָ

מאן איז נישט געווען קיין
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
שא ָ
ַ
טארין ,זי האָט זיך געלערנט מאָלערײַ,
מא ָ
ַא ַ
26
און דאָס דאָזיקע כּלומרשטע פּשטות און
נאִיווקייט פּאַסט וו&נדערבאַר צום ענין : 27אַ
ַ
יונג מיידל וואָס ווערט אַרײַנגעשלעפּט אין אַן
ַאכזריותדיקן 28שטורעם פֿון לעבן און מאָרד.
די בילדער ווערן באַגלייט מיט לידער און
מאן האָט אַליין
לא ָ
רלאטע סאַ ָ
מוזיק וואָס שאַ ָ
אויסגעקליבן .אויף דער אויסשטעלונג איז דאָ
נאר דרײַ ערטער וו& מען קען זיך
לײַדערָ 29
צוהערן צו דער מוזיק און ס'איז דאָ ַאלע מאָל
ַא גרויסער עולם.30
שטארקע
ַ
דאס דאָזיקע ווערק איז אַ
ָ
31
קינסטלערישע דערגרייכונג  .ס'איז אויך אַ
וויכטיקע עדותשאַפֿט 32וועגן חורבן ,33אויף
נא פֿראַנקס
דער זעלבער מדרגה 34ווי אַ ַ
טאגבוך .35ס'איז נייטיק און כּדאַי 36עס צו זען
ָ
ווײַל ס'איז געווען אַ לעבן און לײַדער נישט
קיין טעאַטער.

1. shloyme 2. exposition/exhibition 3. mishpokhe famille/family 4. calques/transparencies 5. bemeshekh pendant/during 6. khadoshim
 khoydesh 7. déportation 8. pièce de théâtre chantée/song drama 9. émouvant/moving 10. sibes raisons/reasonsחודש mois/months, sing.
11. sakone danger 12. hâte/haste 13. matsev situation 14. afile même/even 15. dorem sud/southern 16. lutte/struggle 17. … koykhes
forces de vie/forces of life 18. s'est mariée/got married 19. était enceinte/was pregnant 20. rattrapée/caught up with her 21. assassinés/
killed 22. tkufe époque/epoch 23. dépeint/depicts 24. po'shete simples/simple 25. ... toes ne vous y trompez pas/make no mistake
26. klo'ymershte pashtes simplicité apparente/apparent simplicity 27. inyen sujet/matter 28. akhzo'ryesdikn brutal 29. malheureusement/unfortunately 30. oylem public 31. réalisation/achievement 32. eydesshaft témoignage/testimony 33. khurbm Shoah
34. madreyge niveau/level 35. journal d'Anne Frank/diary of Anne Frank 36. keda'y vaut la peine/worthwhile.

„איין שוין מעשׂה–בוך“

1

א ייִדיש בוך וואָס איז שוין איבער  400יאָר אַ „בעסט–סעלער“ ווערט
ַ
2
פּאריזער בינע .
איבערגעזעצט אויף פֿראַנצייזיש און אויפֿגעפֿירט אויף אַ ַ
3

ראן אַזעלכע ביכער וואָס אין זיי איז דאָ אַ
פֿאַ ַ
4
באנד
כּישוף  :צווישן זיי דאָס מעשׂה–בוך ,אַ ַ
מיט  257מעשׂיות 5אין אַלט–ִיידיש דערשינען
אין באַזל) 6שווייץ( אין  .1602קורץ נאָך דעם
מאל אָפּגעדרוקט,
ווי מען האָט עס ווידער אַ ָ
7
לעבט עס איבער אַ נײַעם גילגול  ...אויף אַ
בינע  :דעם 15טן מאַרץ אינעם טעאַטער
האט די טרופּע
ָ La Vieille Grille
באלעבט אויסגעקליבענע
ַ Réminiscences
8
מעשׂיות מיט איידלקייט און שטיפֿערישקייט .
ס'זעט אויס ווי די מעשׂיות וואָלטן געוואָלט
ַאנטלויפֿן פֿון דער פֿאַרגליווערטער 9פֿאָרעם
פֿון אַ בוך ,כּדי 10צוריק צו ווערן די
לעבעדיקע ,רירעוודיקע בעל–פּה–11
געפּאקטן
ַ
מאל .בײַ אַ
דערציילונגען וואָס אַ ָ
קטיארן פֿאָרגעלייענט און
ָ
זאל האָבן דרײַ אַ
ַ
פֿאָרגעשטעלט די מעשׂיות אין דער
12
איבערזעצונג פֿון אַסטריד שטאַרק .
דער פֿולער טעקסט איז אַרויס אין 2005
אינעם פֿאַ ַ
רלאג שוואַבע) 13אויך אין באַזל(!6
צוויישפּראכיקער אויסגאַבע .14אַסטריד
ַ
אין אַ
15
שטארק ,די אַרויסגעבערין  ,האָט אויפֿגעטאָן
ַ
16
רכאפּנדיקן
ַא פּרעכטיקע ַארבעט :6נאָך אַ פֿאַ ַ
18
ַארײַנפֿיר 17קומט די איבערזעצונג גופֿא ,
מיטן ייִדישן טעקסט אין פֿאַקסימילע קעגן
איבער .די שיינע אַלטע אותיות 19זענען דאָ
דאנק דעם
באפּוצונגַ — 20א ַ
נישט נאָר ווי אַ ַ
וואס קומט מיטן בוך קען מען זיי
ַאלף–ביתָ 21
לייענען.
די מעשׂיות פֿון דער זאַמלונג שטאַמען פֿון
דרײַ מקורים :622תּלמודישע אַגדות ,23מיטל–

עלטערישע 24מעשׂיות וועגן דײַטשע רבנים
נאלע לעגענדעס .מיינסטנס
ציא ַ
און אינטערנאַ ָ
פּעישע שטעט און
קומען זיי פֿאָר אין אייראָ ִ
שטעטלעך .די העלדן זענען פֿרויען צי מענער,
ִיידן צי גויים ,26רײַכע צי אָרעמע–לײַט ,פֿרומע
מענטשן צי אַפּיקורסים .27צווישן די
הויפּטטעמעס זײַנען דאָ :6אמונה ,28צדקה,29
באלוינונג 30און שטראָף ,מיצוות 31און
ַ
32
עבֿירות  .טייל פֿון די מעשׂיות זענען נאִַיוו און
גאר שטאַרקן
פּשוט ,33טייל ווײַזן אַ ָ
ליטערארישן כּוח ,34אַ חוש 35פֿאַר
ַ
36
דרא ַ
ַ
מאטישער שפּאַנונג  ,הומאָר און אויך
37
פּאעזיע ,און אַלע זענען חנעוודיק  .זיי זענען
ָ
געשריבן געוואָרן אין ייִדיש ,כּדי צו
39
פּראסטן עולם) 38דער עיקר
ָ
באלערנען אַ
ַ
פֿרויען( וואָס האָט ניט געקענט קיין לשון–
קודש.40
רמאגט דרײַ
אויב די ייִדישע ליטעראַטור פֿאַ ָ
ָאבֿות 41איז דאָס מעשׂה–בוך די מאַמע פֿון די
ִיידישע ביכער ,אַן אוצר 42פֿון וועלכן מען האָט
ַא סך געשעפּט .43אין אים דערקענט מען דעם
ראציע צום
נא ַ
איבערגאנג פֿון אַ בעל–פּה– ַ
ַ
געשריבענעם טעקסט ,ווײַל די איבערזעצונג
היט אָפּ 44דעם טעם 45פֿון אַ ווערק וואָס איז
רבײַיק ,46וו& אַלץ איז נאָך אָפֿן .און דאָ
ִ
פֿאַ
ליגט דער כּישוף  :עס בלײַבט אַן אָרט פֿאַר
דיבוקים 47און מען הערט אַלע שטימען פֿון די
מאל אָדער דערציילן,
מענטשן וואָס פֿלעגן אַ ָ
ווען דאָס בוך האָט נאָך נישט עקזיסטירט,
ָאדער לייענען אויף אַ קול,48
רוואנדלענדיק 49די מעשׂיות לויט זייער
פֿאַ ַ
25

געמיט ,און אויך די שטימען פֿון די צוהערער.
לאג,
עס דערגייט צו אונדז ,אינעם פּראָ ָ
דאס קול פֿונעם מוכר–ספֿרים 51ווען
ַאפֿילוָ 50
53
רעקלאמע
ַ
ער דעקלאַמירט אויפֿן ירידַ 52א
פֿאַר זײַן בוך„ :6קומט הער ,איר ליבען
מאנען און פֿרויען און טוט דאָס שיין מעשׂה–
ַ
54
בוך אָנשויען“  .6און דאָס בוך איז טאַקע אַ
לאמטערן 55דורך וועלכן עס ווײַזן זיך 3
כּישוף– ַ
צוקונפֿטיקע בילדער  :דער באָבעס
שבתדיקע 56מעשׂיות צום אייניקל ,און אויך
די שאַפֿונגען פֿון פּרץ 57צי באַשעוויס.58
זא וו&נדערבוך איז אַסטריד שטאַרקס
צו אַ ַ
ציאנעלער ,קלאָרער און
רא ָ
ַארײַנפֿיר אַ ַ
נייטיקער צוגאָב  :מיר דערוויסן זיך די
לאגישן און
ציא ָ
געשיכטע ,דעם סאָ ָ
געזעלשאפֿטלעכן קאָנטעקסט ,און די
ַ
סטרוקטור פֿונעם בוך .אַזוי ווערט אונדז
זייער נאָענט אָט די צײַט ,וואָס די פּאַריזער
מאל אַזוי שיין
פֿאָרשטעלונג האָט ווידער אַ ָ
באלעבט.
ַ

1. … mayse-… "Un beau livre d'histoires", titre du livre en yiddish ancien/"A lovely story book", title in Old Yiddish 2. produit/
produced 3. scène/stage 4. kishef magie/magic 5. mayses histoires/stories 6. Bâle/Basel 7. gilgl réincarnation 8. espièglerie/mischief
9. figé/frozen 10. kede'y afin de/in order to 11. bal-pe' oral 12. Astrid Starck 13. Éditions Schwabe 14. édition 15. éditrice/editor
(fem.) 16. superbe/splendid 17. introduction captivante/fascinating introduction 18. gufe proprement dite/itself 19. oysyes lettres/
letters 20. décoration 21. alef-beys alphabet 22. mekoyrim sources 23. talmudishe agodes légendes talmudiques/Talmudic legends
24. moyenâgeux/medieval 25. rabonim rabbins/rabbis 26. goyim non-Juifs/gentiles 27. apikorsim mécréants/non-believers 28. emune
foi/faith 29. tsdoke charité/charity 30. récompense/reward 31. mitsves bonnes actions/good deeds 32. aveyres péchés/sins 33. poshet
simple 34. koyekh force/strength 35. khush sens/sense 36. tension 37. khe'ynevdik pleins de charme/full of charm 38. oylem public
39. … iker surtout/mainly 40. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 41. oves patriarches/patriarchs 42. oytser trésor/treasure 43. puisé/
derived 44. préserve/preserves 45. tam saveur/savor 46. mouvant/transitory 47. dibukim esprits/spirits 48. ... kol à haute voix/aloud
49. en transformant/transforming 50. afile même/even 51. moykher-sforim vendeur de livres/bookseller 52. yari'd foire/fair 53. publicité/advertisement 54. “Approchez, messieurs et mesdames, venez voir ce beau livre d'histoires”/“Come near, dear gentlemen and
ladies, and see this lovely story-book” 55. lanterne magique/magic lantern 56. sha'besdike de shabbat/Sabbath 57. perets I.L. Peretz
58. I. B. Singer.

ווען מע האָט אַרויסגעטריבן די ייִדן פֿון
שפּאניע אין  1492האָבן די וואָס זײַנען
ַ
2
1
געבליבן זיך געמוזט שמדן  .אָבער בסוד
נגעהאלטן ייִדישקייט
ַ
האבן אַ סך פֿון זיי אָ
ָ
3
און געפּרוּווט פּראַווען די יום–טובֿים  .אָט
האלטענע ייִדן האָט מען געגעבן דעם
די באַ ַ
4
ראנען
נישט שיינעם נאָמען מאַ ַ
)וואס
ָ
מיינט חזירים .(5בײַ ייִדן האָט מען זיי
גערופֿן אַנוסים ,6דאָס הייסט
„געצוווּנגענע“) .7מער וועגן די אַנוסים אין
רטוגאל ,זעט זײַט  .(6דאָס ליד „זאָג,
ַ
ָ
פּא
ראן“ איז אַ טייל פֿונעם סדר פֿון
מא ַ
ַ
ארבעטער–רינג אין אַמעריקע.
ַ

ראן
זאג ,מאַ ַ
ָ
פֿון אַבֿרהם רייזען
א סדר–טעלער פֿון אונגאַרן פֿון 19טן יאָרהונדערט
ַ

© D. R.

פּסח„ : 1און זאָלסט דערציילן דײַן זון…“
4

פּסח איז דער יום–טובֿ 2פֿון באַפֿרײַונג ,3אַ ברייטע און דערהויבענע טעמע וואָס מע קען
באנעמען און טײַטשן אַנדערש לויט דער צײַט ,אָרט און אומשטאַנדן.4
ַ
5
נישט נאָר ייִדן האָבן געשפּירט דעם כּוח פֿון אָט דער געשיכטע .וויפֿל קינסטלער,
טאריע ביז סעסיל ב .דע מילס
רא ָ
רעזשיסארן — פֿון הענדלס אָ ַ
ָ
מוזיקער ,מאָלער ,קינאָ–
יזאדן פֿון יציאת–
מאטישע עפּּ ָ
האבן געפֿונען אינספּיראַציע אין די דראַ ַ
ביבלישע עפּאָסןָ — 6
מצרים !67אין דער צײַט פֿון שקלאַפֿערײַ 8אין אַמעריקע האָבן די שוואַרצע שקלאַפֿן )וואָס
האפֿענונג אויף זייער אייגענער
האבן געקענט די ביבל( געזען אין דער פּסח–געשיכטע אַ ָ
ָ
9
באפֿרײַונג .ווען זיי זינגען „נידער אַ ָ
ַ
ראפּ ,משה  ,נידער אין מצרים און זאָג אָן דעם אַלטן
11
10
לאז אַרויס מײַן פֿאָלק !“ איז קלאָר אַז משה איז דער אויסגעבענקטער גואל
פּרעהן — ָ
נציפּאציע.
ַ
וואס וועט ברענגען די עמאַ
ָ
13
12
נגעזאגט אין תּנך „ :און זאָלסט דערציילן דײַן זון אין
ָ
דאס פֿײַערן פּסח ווערט טאַקע אָ
ָ
שטארקער האַנט האָט דיך גאָט אַרויסגעצויגן פֿון מצרים .און
ַ
יענעם טאָג ]…[ מיט אַ
14
זאלסט אָפּהיטן דאָס דאָזיקע געזעץ אין זײַן געשטעלטער צײַט פֿון יאָר צו יאָר“ )שמות
ָ
15
י"ג„ .(10-8 ,דו זאָלסט דערציילן“ זעצט איבער דאָס העברעיִשע וואָרט „והגדתּ“  ,וואָס
פֿון דעם קומט די „הגדה של פּסח“ ,16דער טעקסט וואָס מע לייענט בײַם סדר .17אַזוי ווי
ס'איז וויכטיק אַז יעדער איינער זאָל פֿאַרשטיין די הגדה ,האָט מען דאָס איבערגעזעצט
18
אויף אַלערליי שפּראַכן .אויך די לידער זינגט מען אי אויף העברעיִש אי אויף די אָרטיקע
]סוף זײַט [8
1. peysekh Pâque/Passover 2. yontev fête/holiday 3. libération 4. circonstances/
circumstances 5. koyekh force/strength 6. épopées/epics 7. yetsies-mitsraim la sortie d’Égypte/exodus from Egypt 8. esclavage/slavery 9. … moyshe “Go down, Moses…” 10. paren à Pharaon (datif)/to Pharoah (dative) 11. … goel rédempteur longuement espéré/long-awaited redeemer 12. annoncé/announced 13. tana'kh la Bible
juive/Jewish Bible 14. shmoys Exode/Exodus (13 : 8-10) 15. vehiga'deto tu raconteras à ton fils/thou shalt tell thy son 16. hagode shel peysekh la Haggada de Pâque/the Passover Haggada 17. seyder Seder 18. locales/local

8

ראן ,דו ברודער מײַנער,
זאג ,מאַ ַ
ָ
9
וו& איז גרייט דער סדר דײַנער ?
11
— אין טיפֿער הייל ,10אין אַ חדר ,
דארט האָב איך געגרייט מײַן סדר.
ָ
ראן ,מיר ,וו& ,בײַ וועמען
זאג ,מאַ ַ
ָ
וועסטו ווײַסע מצות 12נעמען?6
13
— אין דער הייל ,אויף גאָטס באַראָטן
15
14
געקנאטן .
ָ
האט מײַן ווײַב דעם טייג
ָ
ראן ,ווי וועסט זיך קליגן,16
זאג ,מאַ ַ
ָ
17
ַא הגדה וו& צו קריגן ?
18
— אין דער הייל אין טיפֿע שפּאַלטן ,
האלטן.
האב איך זי שוין לאַנג באַ ַ
ָ
ראן ,ווי וועסט זיך ווערן,19
זאג ,מאַ ַ
ָ
ווען מען וועט דײַן קול 20דערהערן ?
— ווען דער שׂונא 21וועט מיך פֿאַנגען,22
וועל איך שטאַרבן מיט געזאַנגען.
1. shmadn se convertir/convert 2. beso'd en
secret/in secret 3. ... yontoyvim célébrer les
fêtes/observe holidays 4. marranes/Marranos
5. khazeyrim cochons/pigs 6. anusim convertis de force/Jews converted by force 7. “forcés”/
)forced 8. Avrom Reyzen (1876-1953
9. seyder Seder 10. grotte/cave 11. kheyder
pièce/room 12. matses pain azyme/matsos
13. à la grâce de Dieu/at God’s mercy 14. pâte/
dough 15. pétri/kneaded 16. trouver un expédient/rack your brains 17. hagode Haggada
18. crevasses, fentes/cracks, crevices 19. te défendre/defend yourself 20. kol voix/voice
21. soyne ennemi/enemy 22. capturer/capture.

נארכיע
פּסח — 1פֿון סדר 2ביז אַ ַ
דיציאנעלע
ָ
קאנטסטע לידער „אחד מי יודע“ ,4וואָס גיט צו פֿאַרשטיין די טראַ
אין דער פּסחדיקער הגדה 3איז איינס פֿון די באַ ַ
ייִדישע סימבאָליק פֿון די צאָלן .5אָט איז איין ווערסיע גענומען פֿון אַ הגדה אויף ייִדיש .די צווייטע ווערסיע )זע אונטן( איז אַ
נדאן אין
נארכיסטישער „הגדה“ פּובליצירט אין לאָ ָ
דיציאנעלן טעקסט .דאָס קומט פֿון אַן אַ ַ
ָ
ראדיע פֿונעם טראַ
פּא ָ
געוואגטעַ 6
ַ
נארכיסטישע באַוועגונג אין ענגלאַנד געווען גאָר שטאַרק .זיי פֿלעגן אַרויסגעבן אייגענע
 .1887דעמאָלט איז די ייִדישע אַ ַ
7
ראדיע האָבן מיר
צײַטונגען ,בראָשורן און ביכער אויף ייִדיש .זייער שפּראַך איז געווען זייער דײַטשמעריש  .אין דער דאָזיקער פּאַ ָ
נישט געביטן די דײַטשמערישע ווערטער ,נאָר מאָדערניזירט דעם אויסלייג.8

ווער ווייס איינס ?
ווער ווייס איינס ? איינס ווייס איך  :איינס איז גאָט.
ווער ווייס צוויי ? צוויי ווייס איך  :צוויי זײַנען די לוחות .
ווער ווייס דרײַ ? דרײַ ווייס איך  :דרײַ זײַנען די אָבֿות.10
ווער ווייס פֿיר ? פֿיר ווייס איך  :פֿיר זײַנען די אמהות.11
ווער ווייס פֿינף ? פֿינף ווייס איך  :פֿינף זײַנען די חומשים 12פֿון דער תּורה.13
ווער ווייס זעקס ? זעקס ווייס איך  :זעקס זײַנען די סדרים 14פֿון מישנה.15
ווער ווייס זיבן ? זיבן ווייס איך  :זיבן זײַנען די טעג פֿון דער וואָך.
ווער ווייס אַכט ? אַכט ווייס איך  :אַכט זײַנען די טעג פֿאַר מילה.16
ווער ווייס נײַן ?6נײַן ווייס איך  :נײַן זײַנען די חדשים 17פֿון טראָגן.18
ווער ווייס צען ? צען ווייס איך  :צען זײַנען די צען געבאָט.19
21
20
האט געחלומט .
ָ
ווער ווייס עלף ? עלף ווייס איך  :עלף זײַנען די עלף שטערן פֿון וועלכע יוסף
ווער ווייס צוועלף ? צוועלף ווייס איך  :צוועלף זײַנען די שבֿטים.22
ווער ווייס דרײַצן ? דרײַצן ווייס איך  :דרײַצן זײַנען די מידות 23פֿון גאָט.
9

איינס איז גאָט

צוויי זײַנען די לוחות

נארכיסטישע ווערסיע(
איינס ווער ווייס ? )אַ ַ
מאן איז דער אַרבעטער.
איינס ווער ווייס ? איינס ווייס איך  :איין ערלעכערַ 24
רעוואניע 25נעמען די ליידיק–גייער.26
ַ
צוויי ווער ווייס ? צוויי ווייס איך  :צוויי טייל פֿון אַרבעטערס האָ
דרײַ ווער ווייס ? דרײַ ווייס איך  :דרײַ טויזנט רעליגיאָנען גיבן 27אויף דער וועלט.
פּיטאליסטן.
ַ
פֿיר ווער ווייס ? פֿיר ווייס איך  :ערגער ווי פֿיר–פֿיסיקע 28זײַנען די קאַ
פֿינף ווער ווייס ? פֿינף ווייס איך  :אַ פֿינף–פֿאַכיקער ליגןַ 29אז די וועלט שטייט פֿינף טויזנט יאָר.
זעקס ווער ווייס ? זעקס ווייס איך  :זעקס סדרי מישנה 30און איינס צום צווייטן קומט ניט.31
נאך אַלע אונטערדריקערס.33
זיבן ווער ווייס ? זיבן ווייס איך  :שוין צײַט צו האָבן אַ שיבֿעהָ 32
ַאכט ווער ווייס ? אַכט ווייס איך  :פֿון אַכט טעג אַ ִיינגעלע לײַדט שוין פֿון רעליגיאָן.
נאט אַרבעטן ביזן טויט.
נאט סלעק 34און דרײַ מאָ ַ
נײַן ווער ווייס ? נײַן ווייס איך  :נײַן מאָ ַ
36
35
צען ווער ווייס ? צען ווייס איך  :פֿון משהס צען געבאָט איז געוואָרן אַ תּרי"ג .
39
עלף ווער ווייס ? עלף ווייס איך  :עלף ברידער הענדלער 37קענען נאָר רבנים 38און בטלנים
פֿאַרגלײַכן מיט עלף שטערן.40
צוועלף ווער ווייס ? צוועלף ווייס איך  :פֿון די צוועלף שבֿטים 41איז געבליבן „גראַם שטראַם מאַך מיר אַ לעטניק“.42
דרײַצן ווער ווייס ? דרײַצן ווייס איך  :אויף דרײַצן טויזנט כּפּרות טויג 43די הײַנטיקע געזעלשאַפֿט.44

5

דרײַ זײַנען די אָבֿות

1. peysekh Pâque/Passover 2. seyder Seder 3. hagode Haggada 4. ekhod mi yodeye Qui sait “Un” ?/Who knows “One”? 5. nombres/
numbers 6. osé/daring 7. germanisé/germanized 8. orthographe/spelling 9. lukhes Tables de la Loi/tables of the Law 10. oves Patriarches/Patriarchs 11. imoes matriarches/matriarchs 12. khumoshim cinq livres/five books 13. toyre Torah 14. sedorim (six) parties/
(six) sections 15. mishne Mishna 16. mile circoncision/circumcision 17. khadoshim mois/months 16. grossesse/pregnancy 19. commandements/commandments 20. yoysef Joseph 21. gekholemt rêvé/dreamed 22. shvotim tribus/tribes 23. mides attributs/
 28. quadrupèdes/זײַנען דאָ characteristics. 24. honnête/honest 25. dur labeur/toil 26. oisifs, fainéants/idlers 27. germanisme/germanism
four-footed animals 29. quintuple mensonge/five-fold lie 30. … sidre mishne six parties de la Mishna/six parts of the Mishna 31. n’a
rien à voir avec/has nothing to do with 32. ... shive faire le deuil de 7 jours/observe the 7 days of mourning 33. oppresseurs/oppressors
34. morte saison (de l’anglais slack)/“slack” season 35. moyshes de Moïse/Moses’s 36. taryag 613 (commandements)/613 (commandments) 37. commerçants/merchants 38. rabonim rabbins/rabbis 39. batlonim bons à rien (hommes inoccupés qui passent leur temps à
la synagogue)/loafers (who sit all day at the synagogue 40. Joseph voit ses frères comme onze étoiles dans son rêve/Joseph sees his
 sheyvet 42. am-stram-gram, rien du tout/nonsense rhymeשבֿט brothers in a dream as eleven stars 41. shvotim tribus/tribes, sing.
 être bon pour la poubelle/to be utterly worthless 44. société/society.טויגן אויף כּפּרות …nothing at all 43. … kapores

נואר און דעם 24סטן מאַרץ 2006
יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 20סטן יאַ ַ
ארטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

לאגן אַנטפּלעקן 1סודות
רכעא ָ
ָ
ַ
א

2

רטוגאל
ַ
אנטדעקט 5אין פּאָ
אלטע געהיימע 3שילַ 4
ַ

6

רגאנגענע וואָך האָט דער זשורנאַל „נאַטור“ איבערגעגעבן ,אַז
די פֿאַ ַ
7
6
מיט צוויי חדשים צוריק האָבן די בוי–ַארבעטער פֿון דער
רטא ַאנטדעקט אַ געהיימע שיל,
פּא ָ
שטאטָ 8
רטוגאלישער ים– ָ
ַ
ָ
פּא
9
בא ַ
ַ
האלטן הינטער אַ פֿאַלשער וואַנט פֿון אַ שטיינערנעם בנין .
מאליקן
דאס אָרט ,וו& די שיל האָט זיך געפֿונען ,איז אַ טייל פֿונעם אַ ָ
ָ
קאטוילישער
ריירא ,אַ ַ
ַ
זשארדים מאָ
ַ
ָ
סטינא
רטאל .אַ ָ
גא
ִיידישן קוואַ ַ
היסטאריקער ,וועלכער האָט אָנגעפֿירט מיטן בוי–
ָ
גלח 10און אַ
פּראיעקט ,מיטן פּלאַן צו פֿאַ ַ
ָ
רוואנדלען 11דעם אַלטן בנין אין אַ מושבֿ–
12
זקנים  ,האָט איבערגעגעבן ,אַז ווען די בויער האָבן אים דערציילט
האלט
רשטאנען ,אַז זי באַ ַ
ַ
וועגן דער מאָדנער וואַנט ,האָט ער פֿאַ
„עפּעס אַ ִיידישן סימבאָל“ .הינטער דער וואַנט האָט זיך באַוויזן אַ
צימער ,אַן ערך 5 13פֿוס די הייך ,14מיט אַן אָרון–קודש 15אויף דער
מיזרחדיקער 16זײַט .די געשיכטע–עקספּערטן מיינען ,אַז די שיל איז
אײַנגעארדנט געוואָרן אינעם 16טן יאָרהונדערט ,ווען די
ָ
17
רטוגאלישע רעגירונג האָט אָנגעהויבן צו רודפֿן ִיידן.
ַ
ָ
פּא
19
18
ָ
נטלאפֿן
ָ
נאכן גירוש–ספֿרד זענען בערך  60 000שפּאַנישע ייִדן אַ

זשארדים
ַ
ריירא ווײַזט
ַ
ָ
מא
דעם אָרון–קודש
פֿון דער
געוועזענער
געהיימער שיל אין
דער שטאָט
ָ
רטא
ָ
פּא

רטוגאלישער קעניג,
ַ
רטוגאל .אינעם יאָר  1496האָט דער פּאָ
ַ
קיין פּאָ
שלאסן צו פֿאַרטרײַבן אַלע ייִדן .אַ
מאנועל דער ערשטער ,אויך באַ ָ
ַ
20
רלאזן
פּגעזאגט צו פֿאַ ָ
ָ
טייל פֿון די אָרטיקע ייִדן האָבן זיך אָבער אָ
22
ָ
האלטענערהייט האָבן
בא ַ
ַ
דאס לאַנד און זיך פֿאָרמעל געשמדט ,21הגם
23
ראנען .
זיי ווײַטער אָפּגעהיט זייער רעליגיע ,אַזוי ווי די שפּאַנישע מאַ ַ
לאגן
רכעא ָ
ָ
רטא ,האָבן די אַ
ַאחוץ 24דער איצט געפֿונענער שיל אין פּאָ ָ
רטוגאל געפֿונען דערווײַל בלויז צוויי אַזעלכע געהיימע בתּי–
ַ
אין פּאָ
25
תּפֿילה .

 synagogue 5. découvert/discovered 6. khadoshim mois/months 7. ouvriers (deשיל/שול 1. dévoilent/reveal 2. soydes secrets 3. secret 4.
chantier)/construction workers 8. yam … port 9. binyen bâtiment/building 10. galekh prêtre/priest 11. transformer/transform
12. moyshev-skeynim maison de retraite/home for the aged 13. … erekh environ/about 14. 1,50 m de haut/5 feet high 15. orn-koydesh
arche sainte (pour les rouleaux de la Torah)/holy ark (for the Torah scrolls) 16. mi'zrekhdiker oriental/eastern 17. ro'ydefn persécuter/
 19. beerekhגירוש– ַ
שפּאניע persecute 18. geyresh-sfard expulsion des Juifs d’Espagne en 1492/expulsion of the Jews from Spain in 1492, syn.
environ/about 20. refusé/refused 21. geshma't se sont convertis/converted 22. haga'm bien que/although 23. marranes/Marranos
24. akhu'ts à part/aside from 25. bote-tfile maisons de prière/prayerhouses.

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ

לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
באנעמענט–פּרײַזן :6פֿאַראייניקטע שטאַטן :61איין יאָר —  36דאָ ַ
ַא ָ
3
2
לאר
לאר ,לופֿטפּאָסט  :6איין יאָר —  97דאָ ַ
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :6איין יאָר —  40דאָ ַ
איבער דער וועלט :6ים– ָ

קארטע–נומער......................................... :6
קרעדיט– ַ
דאטע........................................... :6
אויסגאַנגַ –4

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס.............................................................................. :6
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:6
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :6
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

וואסער
פֿוטער 1פֿאַרקויפֿט זיך ווי מצה– ַ

2

נישט געקוקט אויף 3די פּראָטעסטן פֿון אַקטיוויסטן פֿאַר די רעכט פֿון
רגאנגענע פּאָר יאָר
חיות ,4האָט דער מאַרק פֿאַר פֿוטער אין די פֿאַ ַ
עקספּלאדירט .די פֿריִע 90ער יאָרן זענען געווען שווערע צײַטן פֿאַר
ָ
6
5
נאמישן מצבֿ ַארום
דער פּעלץ –אינדוסטריע ,איבער דעם שוואַכן עקאָ ָ
דער וועלט ,ווי אויך איבער דער פֿאַרשפּרייטער מיינונג ,אַז די
האנדלט די חיות שלעכט .זינט דעמאָלט האָט זיך
אינדוסטריע באַ ַ
8
נאמיע ,און דער נאָכפֿרעג אויף
ממשותדיק 7פֿאַרבעסערט די עקאָ ָ
פֿוטער וואַקסט אומעטום .באַזונדערס אין אַזיע ,אין כינע און קאָרעע,
נאמיש ,פֿאַרקויפֿט זיך
סטרא ָ
ָ
וו& די צאָל רײַכע מענטשן שטײַגט אַ
נאדע איז עס אויך
לאסקע און אין קאַ ַ
וואסער .אין אַ ַ
פֿוטער ווי מצה– ַ
10
9
ָ
פּאר יאָר
פּאפּולער ,ווײַל פֿון דאָרטן שטאַמען ס'רובֿ פּעלצן .מיט אַ ָ
11
לאר ,הײַנט
צוריק האָט מען פֿאַרקויפֿט אַ ווידרע –פּעלץ פֿאַר  50דאָ ַ
לאר.
באקומט מען שוין  125אָדער  150דאָ ַ
ַ
12
]…[ בײַ די חסידישע ִיידן איז דער מאַרק פֿאַר פֿוטער אויך

געוואקסן ,אַזוי אַרום אַז אַ
ַ
13
שטרײַמל קען הײַנט
קאסטן פֿון צוויי ביז פֿינף
ָ
לאר ,און דערצו
טויזנט דאָ ַ
דארף מען אויך האָבן אַ
ַ
רעגן–שטרײַמל ,וואָס
קאסט ווײַטער טויזנט
ָ
ָאדער פֿופֿצן–הונדערט
דא ַ
ָ
משינאווער,15
ָ
לאר .פּוילישע חסידים ,ווי די גערער 14און די אַ
16
ספּאדיק  ,אויך געמאַכט פֿון פֿוטער וואָס קאָסט עפּעס
ָ
טראגן אַ
ָ
17
ביליקער .צוליב דעם הויכן פּרײַז פֿון פֿוטער האָט דער גערער רבי
געפּסקנט ,18אַז זײַנע חסידים זאָלן נאָר קויפֿן ספּאָדיקעס געמאַכט פֿון
לאר .ווער ווייסט —
פֿאַלשן פֿוטער ,וואָס קאָסטן אונטער  600דאָ ַ
אפֿשר וועט דער רבי מיט די אַקטיוויסטן צוזאַמען בײַטן די מאָדע?6

1. fourrure/fur 2. ... matse-... comme des petits pains/like hotcakes 3. malgré/despite 4. khayes animaux/animals 5. peau/pelt 6. matsev
 offre/supply) 9. proviennent/originate 10. s’rovדער אָ ָ
נבאט situation 7. mamo'shesdik vraiment/substantially 8. demande/demand (ant.
la plupart/most 11. loutre/otter 12. khsi'dishe hassidiques/hasidic 13. chapeau rond bordé de fourrure/round fur-trimmed hat 14. disciples du rabbi qui siégeait à Ger (Gora Kalwaria)/followers of the rabbi of Ger (Gora Kalwaria) 15. disciples du rabbi qui siégeait à
Amshinov (Mszczonow)/followers of the rabbi of Amshinov (Mszczonow) 16. genre de toque en fourrure/high fur cap 17. rebe
18. gepasknt ordonné/ordered.

היט און היטלעך
chapeau/hat
chapeau, casquette/hat, cap
feutre/felt hat
haut-de-forme/top hat
casquette/cap illustration 5
chapeau de fourrure/fur hat6
illustration 3
illustration 2
kippa illustration 4
bonnet/knitted or cloth cap
coiffe/woman's head covering
illustration 1

א פּאָר אויסדרוקן מיט היטלעך

מעטאפֿאָר פֿאַרן הימל.
ַ
די בלויע יאַרמלקע :6אַ
1
מאנדעוועט .
זי גייט אין ספּאָדיק :6זי קאָ ַ
2
דריי מיר נישט קיין ספּאָדיק :6דול מיר נישט קיין קאָפּ .
רעד צום דאַשיק :6מעגסט רעדן ,איך וויל דיך נישט הערן.
מאכער :6!6געזאָגט וועגן אַ מענטש וואָס
אויס קאַפּעליוש– ַ
3
האט זיך שוין צוריקגעצויגן פֿון די געשעפֿטן.
ָ
1. elle commande, porte la culotte/she commands, wears the pants
2. ne me casse pas les pieds/don't drive me nuts 3. retiré/retired.

bord/brim
visière/visor

1
3
Toutes illustrations © D. R.

דער הוט )היט(
דאס היטל )עך(
ָ
דער קאַ'פּעליוש )ן(
דער צילינדער )ס(
דער קאַשקע'ט )ן(
די קוטשמע )ס(
דער ספּאָדיק )עס(
דער שטרײַמל )עך/ען(
די יאַ'רמלקע )ס( ,דאָס קאַפּל )עך(
די מיצקע )ס(/דאָס מיצל )עך/ען(
די קאָפּקע )ס(/דער טשיפּיק )עס(/
די הויב )ן(/דאָס הײַבל )עך(
דער ראַנד )ן(
דער דאַשיק )עס/דאַשקעס(

2
4
5

7

]סוף פֿון זײַט [4

סדר )בילד פֿון אַ הגדה פֿון 14טן יאָרהונדערט(
© D. R.

8

שפּראכן .די ספֿרדישעִ 19יידן אין בולגאַריע פֿלעגן זינגען לידער אויף
ַ
דזשודעזמע ,20מיט אַן איבערזעצונג אויף טערקיש פֿאַר די עלטערע
מענטשן און אויף בולגאַריש פֿאַר דעם יונגן דור .21אינעם אינהאַלט
פֿון סדר זײַנען דאָ קליינע אונטערשיידן .צום בײַשפּיל„ ,חד גדיא“,22
וואס שטאַמט פֿון אַ דײַטשיש ליד ,זינגט מען בלויז בײַ אַשכּנזים.23
ָ
25
24
ווקאז  ,פֿירט מען אויף
קא ,און אויך פֿון קאַ ַ
רא ָ
בײַ די ייִדן פֿון מאַ ָ
סצענעס פֿון דער פּסח–געשיכטע — ַא מין „פּסח–שפּיל“ ,אַזוי ווי די
פּורים–שפּילן.
27
26
האלטענע ייִדן
ראנען  ,די באַ ַ
באזונדערער פֿאַל זײַנען די מאַ ַ
זייער אַ ַ
28
רטוגאל .געצוו&נגען צום שמד  ,האָבן זיי
ַ
פֿון שפּאַניע און פּאָ
31
30
29
געפּר&ווט בלײַבן ייִדן בסוד און פּראַווען די יום–טובֿים  .אָן אַ לוח
האבן זיי נישט געוו&סט ווען ס'פֿאַלט אויס פּסח ,האָבן
און אָן אַ רבָֿ 32
זיי באַשטימט צו פּראַווען דעם סדר בײַ דער פֿולער לבֿנה 33פֿון
ַ
פּצונארן די שפּיאָנען פֿון דער אינקוויזיציע ,האָבן
ַ
מארץ .און כּדיָ 34א
זיי פֿון מאָל צו מאָל געהאַלטן דעם סדר מיט צוויי טעג פֿריִער.
לאגיעס,
אין די מאָדערנע צײַטן ,ווען ס'האָבן זיך פֿאַרמערט די אידעאָ ָ
דיציאנעלער מעשׂה 35כּדי צו
ָ
האט מען זיך אינספּירירט פֿון דער טראַ
ָ
36
שאפֿן נײַע „הגדות“ .די ציוניסטישע הגדות ,צום בײַשפּיל ,לייגן
ַ
38
37
דעם טראָפּ אויף דעם אויפֿבוי פֿון מדינת–ישׂראל  .אין די
נארכיסטישע קרײַזן סוף19 39טן יאָרהונדערט האָט מען
ַא ַ
פּיטאליסטישער
ַ
ַ
נטיקא
איבערגעמאכט די הגדה לויט דער אַ
ַ
לאגיע )זעט ז'  .(5אַ סך וועלטלעכעִ 40יידן האָבן מער נישט
אידעא ָ
ָ
41
געוואלט
ָ
געוואלט פֿאָלגן די אַלטע מינהגים  ,נאָר זיי האָבן יאָ
ָ
42
פּראווען אַ סדר .דער אַרבעטער–רינג אין אַמעריקע פּראַוועט ביז
ַ
פּאר
באזונדערן סדר ,אין גאַנצן אויף ייִדיש ,מיט אַ ָ
הײַנט צו טאָג אַ ַ
43
דיציאנעלע עלעמענטן דורכגעפֿלאָכטן מיט לידער פֿון אַ .רייזען
ָ
ַ
טרא
44
רשאווסקי און אַנדערע.
)זעט ז'  ,(4י .ל .פּרץ  ,ש .אַנ—סקי ,מ .וואַ ַ

19. sfa'rdishe séfarades/Sephardic 20. judéo-espagnol/JudeoSpanish 21. dor génération 22. khad gadyo "Un chevreau"/"A
kid" 23. ashkenazim ashkénazes/Ashkenazi 24. Caucase/
Caucasus 25. on joue/act out 26. cas particulier/special case
27. marranes/Marranos 28. shmad conversion 29. beso'd en secret/in secret 30. … yontoyvim célébrer les fêtes/observe the
holidays 31. luekh calendrier juif/Jewish calendar 32. rov rabbin/rabbi 33. levone lune/moon 34. kede'y afin de/in order to
35. mayse histoire/story 36. tsieni'stishe sionistes/Zionist
37. soulignent/emphasize 38. medines-yisroel l’État d’Israël/the
state of Israel 39. sof fin de/end of 40. laïques/
secular 41. minhogim coutumes/customs, sing.
 minheg 42. Workmen’s Circle 43. entreמינהגmêlés/interwoven 44. perets I. L. Peretz.

קאטשקעס 1און קאַטשקעס
ַ
קאטשקע איז אַ פֿויגל וואָס שווימט אויפֿן
ַא ַ
2
וואסער און קוואַקעט  .אין זשורנאַליסטישן
ַ
סלענג אָבער רופֿט מען קאַטשקע אַ מין
וואס אַ
שפּאס ,אַ שפּיצל ,3אַ פֿאַלשע בשׂורהָ 4
ַ
6
5
פּצונארן די
ַ
צײַטונג טראַכט אויס כּדי ָא
7
טאוועס  .מוזן מיר
לייענערס ,צו טרײַבן קאַ ָ
מעלדן אונדזערע טײַערע לייענערס אַז אַ ַ
זא
פּגעטאן6.די ערשטע זײַט
ָ
שפּיצל האָבן מיר אָ
פֿון אונדזער פּורים–נומער איז געווען אַ
גרויסע קאַטשקע ! טאָ זײַט זשע נישט צו
ַאנטוישט ,8ס'איז ניטאָ קיין כּתבֿ–יד 9פֿון
באשעוויס–זינגער ,ניטאָ קיין פֿרוי
ַ
10
„ליגנערינסקא“ אין וואַרשע און ניטאָ קיין
ַ

רויטע ייִדעלעך
אויפֿן פּלאַנעט
מארס !6דאָס
ַ
איז אַלץ
געווען
11
לכּבֿוד
פּורים ,ווען
12
ס'איז גאָר פּאַסיק צו
14
שפּאסן און שפּאָטן 13און פֿאַרפֿירן דעם
ַ
16
15
עולם  .דער שולדיקער אין דעם איז געווען
וואס האָט זיך אַרײַנגעכאַפּט
דער פּורים–לץָ 17
צו אונדז אין דער רעדאַקציע און געטאָן אַלץ
וואס ס'האָט זיך אים געגלוסט!618
ָ

1. canards/ducks 2. cancane/quacks 3. farce/prank 4. psure nouvelle/item of news 5. kede'y
afin de/in order to 6. tromper/to fool 7. plaisanter/to joke 8. déçus/disappointed 9. ksav)(liarליגנער (menteur)/pun onליגנער ya'd manuscrit/manuscript 10. jeu de mots sur
11. lekoved en l'honneur de/in honor of 12. approprié/suitable 13. se moquer/to mock
14. tromper/mislead 15. oylem public 16. coupable/guilty one 17. ...-lets génie moqueur
de Pourim/Purim clown 18. avait envie/felt like.

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,
אניק ,יצחקַ ,
ַ
ליא ,עוולין ,פּאָל ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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