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ייִדיש אין דרעזדן
רגאניזירט דורך דעם
וואךָ 1א ַ
קטאבער ביזן 5טן נאָוועמבער  2006איז פֿאָרגעקומען אין דרעזדן די צענטע ייִדיש– ָ
פֿון 26סטן אָ ָ
3
דינאמישע טרופּע ספּעציאַליזירט אין ייִדישן רעפּערטואַר.
ַ
קטעאטער  ,אַ
ַ
ָארטיקןָ 2
רא
מאל רופֿן „פֿלאָרענץ אויף דער עלבע“,
דרעזדן ,וואָס מע פֿלעגט אַ ָ
איז באַרימט געוואָרן אין דער מאָדערנער געשיכטע צוליב דער
ליִירטע אַרמייען אין פֿעברואַר
מבארדירונג פֿון די אַ ִ
שרעקלעכער באָ ַ
4
 ,1945וואָס האָט צעשטערט דעם גאַנצן היסטאָרישן צענטער און
6
געהרגעט 5איבער  30*000מענטשן .לעצטנס איז אויך אויסגעקומען
צו הערן וועגן דרעזדן דערפֿאַר ,וואָס איבער צען פּראָצענט פֿון אירע
9
אײַנוווינערס האָבן געשטימט 7בײַ די וואַלן 8צום זאַקסישן
נאצישער פּאַרטיי.
רלאמענט פֿאַר דער נ .ד .פּ ,.דער נעאָ– ַ
פּא ַ
ַ
האלבן מיליאָן אײַנוווינערס,
שטאט פֿון אַ ַ
ָ
דרעזדן איז הײַנט צו טאָג אַ
צווישן די סאַמע 10טוריסטישע אין דײַטשלאַנד .נאָך דער צווייטער
האבן צו ערשט די קאָמוניסטישע פֿירערס און
וועלט–מלחמהָ 11
שלאסן אַז
שפּעטער די רעגירונג פֿון פֿאַראייניקטן דײַטשלאַנד באַ ָ
רכיטעקטוראלן גלאַנץ פֿון פֿאַר
ַ
דרעזדן דאַרף ווידער באַקומען איר אַ
דער מלחמה .האָבן זיי גענומען איבערבויען די געבײַדעס פֿון דער
טעאטער פֿון 19טן יאָרהונדערט,
לטשטאט* :דער זעמפּער–ָאפּערע– ַ
ָ
ַא
לאץ פֿון 18טן י"ה ,אַ ריי בנינים 12פֿון אַלע
פּא ַ
דער צווינגער– ַ
15
תּקופֿות 13און אַחרון–ַאחרון–חבֿיבֿ 14די עוואַנגעלישע פֿרויענקירך
וואס איז געבויט געוואָרן אין  1743און וואָס איר איבערבוי איז
ָ
געענדיקט געוואָרן אָנהייב .2006
קטעאטער ,אַ
ַ
אין דרעזדן איז אַקטיוו שוין מער ווי צען יאָר דער ראָ
16
קטיארן און מוזיקאַנטן וואָס טרעטן אַרויס אין
ָ
גרופּע פֿון אַ  30אַ
17
סטראלירן איבער דײַטשלאַנד מיט מוזיקאַלישע
ָ
שטאט און גאַ
ָ
אינסצעניזירונגען אָדער פּיעסעס פֿונעם ייִדישן רעפּערטואַר אויף
ִיידיש אָדער אין דײַטשער איבערזעצונג .כאָטש 18עס האָבן
אײַנגעוואנדערט 19אין דײַטשלאַנד אין די לעצטע פֿופֿצן יאָר איבער
ַ
רבאנד ,20דאַרף מען נישט
 100*000ייִדן פֿון געוועזענעם ראַטן–פֿאַ ַ

אפּערע
די זעמפּער– ָ
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1

קטעאטער האָט צו טאָן מיט דעם*:
ַ
מיינען אַז דער אויפֿבלי 21פֿונעם ראָ
די טרופּע ,אָנגעפֿירט דורכן וואַרעמען דעטלעף הוטשענרויטער,
באשטייט פֿון ניט ייִדישע דײַטשן וואָס האָבן געפֿונען אינעם ייִדישן
ַ
22
גויישן
טעאטער אַ קונסט–אוצר  .שפּילן טעאַטער אויף ייִדיש פֿאַר אַ ִ
ַ
עולם 23איז אַ סך גרינגער אין דײַטשלאַנד ווי אין אַנדערע לענדער
צוליב דער לינגוויסטישער נאָענטקייט פֿון ייִדיש צו דײַטש* :אַ
האבן
פֿאָרשטעלונג אויף ייִדיש דאַרף נישט אומבאַדינגטָ 24
קטעאטער ניצט זיי יאָ,
ַ
אייבערשריפֿטן ,25און אַפֿילו 26אויב דער ראָ
קען דער עולם געניסן 27פֿון דער זאַפֿטיקייט 28פֿון דער ייִדישער
שפּראך אַ סך מער ווי אַ פֿראַנצייזישער ,אַן ענגלישער צי אַ
ַ
העברעישער עולם.
ִ
רגאניזירט אין דרעזדן זײַן
קטעאטער אָ ַ
ַ
שוין צען יאָר אַז דער ראָ
30
29
וואך ,און די הײַיאָריקע  ,צוליב דעם קײַלעכדיקן
ִיידיש– ָ
31
באזונדערש פּרעכטיקע * :די
געבורטסטאג ,איז געווען אַ ַ
ָ
]סוף זײַט [5

1. Jiddische Musik- und Theaterwoche (Dresde/Dresden) 2. local 3. Rocktheater 4. détruit/destroyed 5. geharget tué/killed 6. on a eu
l’occasion/we had the occasion 7. voté/voted 8. élections 9. de Saxe/of Saxony 10. les plus/very 11. milkhome guerre/war 12. binyonim
bâtiments/buildings 13. tkufes époques/periods 14. akhren-akhren-khovev enfin et surtout/last but not least 15. église Notre-Dame/
Church of Our Lady (Frauenkirche) 16. se produisent/perform 17. font une tournée/go on tour 18. bien que/although 19. immigré/
immigrated 20. Union soviétique/Soviet Union 21. épanouissement/rise 22. …-oytser trésor artistique/art treasure 23. oylem public/
audience 24. obligatoirement/absolutely 25. sur-titres/overhead titles 26. afile même/even 27. prendre plaisir/enjoy 28. saveur/flavor
29. celle de cette année/this year’s 30. rond, ici de dizaine/round numbered 31. somptueux/excellent

דער קעניג פֿון אײַזן

1

זישע ברייטבאַרט„ ,2דער שטאַרקסטער מענטש אויף דער
וועלט“ ,איז געווען אַן אמתדיקער 3פֿאָלקסהעלד און אויך
נאלער העלד אין פּוילן אין די צײַטן פֿון
ציא ַ
נא ָ
א ַ
ַ
וואקסנדיקן אַנטיסעמיטיזם.
ַ

2

מאליקע פּוילישע שטעט און
ווען מע שטעלט זיך פֿאָר ייִדן אין אַ ָ
שטעטלעך ,טראַכט מען אָפֿט וועגן שוואַכע ,בלאַסע ישיבֿה–בחורים,4
אײַנגעבויגן איבער אַ גמרא 5אין בית–מדרש .6ס'איז אמת ,7אַז ספּאָרט
דיציאנעלע ייִדישע אידעאַלן און
ָ
און פֿיזישער כּוח 8זײַנען ניט קיין טראַ
האט פֿון קינדווײַז אָן פֿאַרנומען צו פֿיל צײַט
ַאז דאָס לערנען תּורהָ 9
און כּוחות ,מע זאָל זיך קענען אָפּגעבן מיט פֿיזישע געניטונגען .אָבער
אויסנאמען 10זײַנען פֿאָרט 11געווען ,און אויך בײַ פּוילישע ייִדן זענען
ַ
12
געווען גרויסע אַטלעטן און גיבורים  .דער באַרימטסטער פֿון זיי האָט
געהייסן זישע )אויף פּויליש* :זיגמונט( ברייטבאַרט און מע האָט אים
גערופֿן „דער קעניג פֿון אײַזן“ .ער איז געבוירן געוואָרן אין  1893אין
ָ
לאדזש ,דער ייִנגסטער זון פֿון אַן אָרעמען שמיד .13שוין קינדווײַז האָט
ער אָנגעהויבן צו באַווײַזן אַן אויסערגעוויינטלעכן כּוח .ווי אַ יונגער
מאן איז ער אַוועק פֿון לאָדזש און אויפֿגעטראָטן אין צירקן אין פּוילן,
ַ
14
פּעישע לענדער און אַפֿילו אין אַמעריקע .ער האָט זיך
ַאנדערע אייראָ ִ
באזעצט אין בערלין ,וו :ער האָט געוווינט מיט זײַן ווײַב און זון .ער
ַ
15
איז געווען אויפֿן הויכפּונקט פֿון זײַן קאַריערע ,ווען בשעת ַא טור
איבער פּוילישע שטעט אין  1925איז געשען אַן אַקצידענט  :אַ
רזשאווערטער טשוואָק 16איז אים אַרײַן אין פֿוס .ער האָט באַלד
ַ
פֿאַ
17
געקראגן אַ פֿיבער און די וו:נד האָט זיך אָנגעצונדן  ,נאָר זײַן אַגענט
ָ
האט ניט געוואָלט אָפּשטעלן די פֿאָרשטעלונגען און אים געבן געלט צו
ָ
18
דאקטער אין בערלין .ווען זישע האָט שוין סוף–כּל–סוף
פֿאָרן צו אַ ָ
יא געקענט צוריקפֿאָרן קיין דײַטשלאַנד ,איז שוין געווען צו שפּעט*:
ָ
19
כאטש מען האָט אים אַמפּוטירט דעם פֿוס ,איז ער אַ צײַט שפּעטער
ָ
20
געשטארבן פֿון אַ בלוט–פֿאַרגיפֿטונג  .דער ייִדישער און ניט–ִיידישער
ָ
23
22
עולם 21איז געווען שטאַרק געטראָפֿן פֿון דער דאָזיקער ידיעה און אַ
סך מענטשן זײַנען געווען אויף דער לוויה 24אויף אַ בערלינער בית–
עולם.25
נאך בײַ זײַן לעבן איז זישע געוואָרן אַ לעגענדע .אין אַלע ייִדישע
ָ
גראפֿיעס און באַריכטן
טא ַ
צײַטונגען האָט מען געקענט זען זײַנע פֿאָ ָ
וועגן זײַנע גבֿורות .26די גרעסטע ייִדישע טאָגצײַטונג אין פּוילן ,הײַנט,
ציאנעלע „מעמואַרן“,
האט געדרוקט אין המשכים 27זײַנע סענסאַ ָ
ָ
געשריבן דורך בער קוטשער .אין  1925האָט מען זיי אַרויסגעגעבן
אין בוכפֿאָרעם .מע האָט אָנגעשריבן וועגן אים אַ פּיעסע )זישע
ברייטבארט :דער מאָדערנער שימשון הגיבור (28און יאָרן שפּעטער,
ַ
אין  2001האָט ווערנער הערצאָג זיך אינספּירירט פֿון זײַן לעבן פֿאַרן
פֿילם דער אומבאַזיגטער.29
מע האָט אויך געשאַפֿן אַ ליד וועגן זישעס לעבן און טויט ,וואָס מיר
דרוקן אָפּ אויף זײַט .3

די הילע פֿון זישע ברייטבאַרטס מעמואַרן
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)1. fer/iron 2. Zishe (Zygmunt) Breitbard (1893-1925
3. e'mesdiker véritable/true 4. yeshive-bokherim étudiants talmudiques/Talmud students 5. gemore Talmud 6. besmedresh
maison d'étude/house of study 7. vrai/true 8. koyekh force/
koykhes 9. toyre Torah 10. exceptionsכּוחות strength, plur.
11. quand même/still, yet 12. giboyrim hommes forts/strong men
13. forgeron/blacksmith 14. afile même/even 15. besha's pendant/during 16. clou rouillé/rusty nail 17. s'est infecté/became
infected 18. sofklsof finalement/finally 19. bien que/although
20. septicémie/blood poisoning 21. oylem public 22. affecté/
affected 23. yedie nouvelle/news 24. levaye enterrement/funeral
25. beys-oylem cimetière/cemetery 26. gvures exploits/feats
27. … hemsheykhim en feuilleton/as a serial 28. shimshn
hagiber Samson (le fort)/Samson (the strong man) 29. Invincible, Werner Herzog, 2001.

זישע ברייטבאַרט

נאכט אַ שיינע,
ס'איז געווען אַ ַ
געלײַכט די שטערן אויפֿן הימל,
13
דארטן אויף דער גאַס אין ראָדעם
ָ
15
14
איז אַ רעש און אַ געטימל .

דאס דאָזיקע פֿאָלקסליד עקזיסטירט אין פֿאַרשיידענע ווערסיעס און האָט אַ 20
ָ
סטראפֿעס .מיר גיבן דאָ אונטן אַן אָפּקלײַב פֿון די וויכטיקסטע מאָמענטן פֿון דער
ָ
הארצרײַסנדיקער געשיכטע.
ַ

העל איז שוין דער צירק באַלויכטן,
הילכיק 16שפּילן די טרומייטן,17
זישע שטייט אין מיטן סצענע
און ער רײַסט די גראָבע קייטן.18

אין אַ קליינעם ענגן שטיבל,1
מאמע,
נישט בײַ רײַכע טאַטע– ַ
3
האט דערצויגן זיךַ 2א בחור ,
ָ
4
איר האָט דאָס געהערט מסתּמא .

זישע האָט נאָך אַלץ געצויגן
צו אַ סבֿיבֿה 8פֿון אַטלעטן,
און עס האָט גאָרניט געהאָלפֿן
ָ
כאטש 9זײַן מאַמע האָט געבעטן,

דאן נעמט ער אַ בלעך 19און טשוועקעס,20
ַ
פּר:ווט זיי קלאַפּן פּונקט ווי נעכטן,
נשטאט אָבער אין די בלעכן
ָ
ַא
טרעפֿט ער זיך אין פֿוס אין רעכטן.

זישע האָט מען אים גערופֿן,
קאנט איז ער געוואָרן
און באַ ַ
ַאלס אַ קרעפֿטיקער און שטאַרקער,
יארן.
שוין אין זײַנע קינדער– ָ

ַאז ער זאָל קיין קעמפֿער ווערן,
אין קיין צירקן קיין מאָל שפּילן,
נישט געקאָנט האָט אָבער זישע
זײַן אַטלעטן–חשק 10שטילן.

זישע איז דאַן קראַנק געוואָרן,
ניט געקאָנט מער קיינעם ווײַלן ,
צוריק קיין אויסלאַנד אָפּגעפֿאָרן,
זיך דעם פֿוס דאָרט אויסצוהיילן.

אוי ,זײַנע שרעקלעכע גבֿורות
האבן דאַן באַוו:נדערט אַלע,
ָ
6
מאמע האָט איר טאָכטער
נישט איין ַ
7
אים געוואָלט געבן אַ כּלה .

קאנט געוואָרן
זײַן נאָמען איז באַ ַ
איבעראל 11אין אַלע קרײַזן,
ַ
12
נאר פּלוצלינג איז געשען אַן אומגליק
ָ
מיטן קעניג פֿון דעם אײַזן.

אוי ,ס'האָט קיינער ניט באַוויזן,22
צו דערהאַלטן אים בײַם לעבן,
כאטש ער האָט פֿאַר די דאָקטוירים
ָ
זײַנס אַ פֿוס אַוועקגעגעבן.

5

זישע ברייטבאַרט
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21

טראגיש איז דער העלד ,דער זישע
ַ
פֿון דער וועלט אַוועקגעקומען,
23
ס'האט אַ שפּיציק שטיקל אײַזן
ָ
אים זײַן לעבן צוגענומען.
אויף בערלינער בית–הקבֿרות
ראנען,
איז אַ בערגל דאָרט פֿאַ ַ
ווער עס טוט דאָרטן פֿאַרבײַגיין,
25
מוז דעם טרויער זיך דערמאַנען .
24

1. petite maison étriquée/narrow little house 2. a grandi/grew up
… 3. bokher garçon/boy 4. mistame probablement/probably 5.
gvures exploits formidables/wondrous feats 6. plus d’une/more than
one 7. kale (pour) fiancée/(as a) bride 8. svive milieu 9. bien que/
although 10. kheyshek envie/desire 11. partout (germanisme)/
everywhere (Germanism) 12. malheur/misfortune 13. Radom (ville de
Pologne/town in Poland) 14. rash bruit/noise 15. tumulte/stir 16. retentissant/loudly 17. trompettes/trumpets 18. chaînes épaisses/thick
chains 19. tôle/tin sheet 20. clous/nails 21. divertir/entertain 22. réussi/
succeeded 23. un bout de fer pointu/pointed bit of iron 24. beyshakvores cimetière/cemetery 25. se souvenir/recall.

פּאר שפּריכווערטער
א ָ
ַ
— מיט שׂכל 1וועסטו פֿאַנגען אַפֿילו ַא לייב  ,מיט גבֿורה —
ַאפֿילו ניט קיין פֿליג.5
— ַא מענטש איז שטאַרקער פֿון אײַזן און שוואַכער פֿון אַ פֿליג.
— מען פֿאַלט נישט ווײַל מען איז שוואַך נאָר ווײַל מען מיינט אַז
מען איז שטאַרק.
2

3

4

1. seykhl raison/reason 2. afile même/even 3. lion 4. gvure
force/strength 5. mouche/fly.

3

ראבער–הודען
ָ

1

מאכער
דער ערשטער מאָדערנער כּישוף– ַ

2

4

נטאסטישע אָוונטן“
ַ
ראבער–הודען ווײַזט קונצן אויף איינעם פֿון זײַנע „פֿאַ
ָ

ראן
מאכערײַ 3איז פֿאַ ַ
אויפֿן געביט פֿון כּישוף– ַ
„נאך ראָבער–
ַא „פֿאַר ראָבער–הודען“ און אַ ָ
הודען“ .איידער ער איז אָנגעקומען אויף דער
מאכער 5געווען אַ מין
בינע 4זענען די קונצן– ַ
ציגײַנער ,6יריד–7מענטשן ,נישט ווײַט פֿון
וואנדערער און גאַסן–יונגען.
פּראסטעַ 8
ָ
ראבער–הודען אָבער האָט זיך דערהויבן צו
ָ
9
באליבטער
דער מדרגה פֿון אַ קינסטלער ,אַ ַ
בײַ קעניגן.
געבוירן אין  1805אין בלואַ )פֿראַנקרײַך(
האט זשאַן–עזשען ראָבער–הודען — ווי עס
ָ
מאכער — דורכגעלעבט
פּאסט פֿאַר אַ כּישוף– ַ
ַ
פּאר .צו ערשט
נישט נאָר איין לעבן ,נאָר אַ ָ
איז ער געווען אַן אויסערגעוויינטלעכער
מאכער און מעכאַניקער ,און דאָס האָט
זייגער– ַ
10
אים שטאַרק געהאָלפֿן צו ווערן שעפֿעריש
מאכערײַ.
אין כּישוף– ַ
בײַ ראָבער–הודען איז דאָס געפֿיל פֿאַר מאַגיע
שטארקן אינטערעס
ַ
געגאנגען צוזאַמען מיט אַ
ַ
11
אין וויסנשאַפֿט .אפֿשר צוליב דעם האָט ער
פֿײַנט געהאַט אַלע אַנדערע מכשפֿים 12מיט
מאגיע און זייערע
זייער נעפּלדיקערַ 13
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נגעבלאזענע פֿירונגען .14ער האָט געשאַפֿן אַ
ָ
ָא
15
שטאנען אי פֿון אַ
קונסט וואָס איז באַ ַ
געניאלער טעכניק אי פֿון אַן אומפֿאַרגלײַכלע-
ַ
17
16
האנט–פֿלינקייט  .דורך זײַנע
ַ
כער
נטאסטישע אָוונטן“ ,וו :ער פֿלעגט ווײַזן
„פֿאַ ַ
באנײַערישע קונצן ,האָט ער באַקומען אַ
ַ
גרויסן שם 18און פֿאַרדינט אַ סך געלט .אַזוי
ַארום האָט ער נאָך דעם געקענט זיך
19
פֿאַרנעמען מיט וויסנשאַפֿטלעכע פֿאָרשונגען
און ער האָט אײַנגעשריבן אַ סך פּאַטענטן.20
21
אינסטאלירט דאָס
ַ
אין  1850האָט ער אַפֿילו
ערשטע „קלוגע“ הויז וואָס ווערט געפֿירט
דורך עלעקטריע און זייגער–געווערקן!*22
בקיצורַ 23אן עלטער–זיידע פֿון היים–
קאמפּיוטערס !
ָ

מען האָט נאָר וואָס אַרויסגעגעבן אין איין
באנד די פֿיר ביכער 24וו :ער דערציילט זײַן
ַ
25
לעבן און דערקלערט אַלע זײַנע סודות און
קונצן .נאָר אויב איר מיינט אַז איר וועט גיך
כמאכן ,איז דאָס ראָבער–
קענען זיי אַלע נאָ ַ
הודענס אַ לעצטע קונץ ! ער אַליין זאָגט אויס
ַאז געשיקטקייט 26און טעכניק זענען פֿאָרט
נישט גענוג  :מע דאַרף אויך אַ סך
27
סובטילקייט און נישט ווייניקער חכמה .

ראבער–הודען איז געוואָרן אַ מוסטער פֿאַר ַא
ָ
בארימטער
מאכער .איינער פֿון זיי ,אַ ַ
סך קונצן– ַ
פּשטאם ,האָט
ַ
מעריקאנער פֿון ייִדישן אָ
ַ
ַא
28
נאמען
לכּבֿוד אים אויסגעקליבן פֿאַר אַ בינע– ָ
— הודיני )זעט זײַט .(6

1. Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) 2. kishef-… magicien/magician 3. magie/
magic 4. scène/stage 5. magiciens/magicians 6. romanichels/Gypsies 7. yari'd foire,
marché/fair, large market 8. simples/ordinary 9. madreyge niveau/level 10. créatif/creative
11. efsher peut-être/perhaps 12. mekhashfim sorciers/magicians 13. brumeux/nebulous
14. manières pompeuses/exaggerated ways 15. consistait/consisted of 16. incomparable/
matchless 17. adresse manuelle/sleight of hand 18. shem réputation 19. recherches scientifiques/scientific research 20. brevets/patents 21. afile même/even 22. mécanique d'horlogerie/clockworks 23. bekitser bref/in short 24. Comment on devient sorcier, éd. Omnibus, Paris, 2006 25. soydes secrets 26. dextérité/dexterity 27. khokhme intelligence
28. lekoved en l'honneur de/in honor of.

א וויץ
ַ

א צירק אין שטעטל
ַ
מאל געקומען צו פֿאָרן אַ צירק.
אין אַ ִיידיש שטעטל אין פּוילן איז אַ ָ
דאס שטעטל איז געווען זייער אָרעם און אַ סך ייִדן האָבן נישט געהאַט
ָ
2
1
קיין פּרנסה  .האָט יאָסל געטראַכט אַז אפֿשר וועט ער קענען אין
צירק קריגן אַ שטיקל אַרבעט .גייט ער צום בעל–הבית 3פֿון צירק און
בעט בײַ אים אַן אַרבעט.
— איך האָב יאָ ַאן אַרבעט ,ענטפֿערט אים דער בעל–הבית ,און גוט
צאלט דערצו ,4נאָר מע מוז אויף דעם האָבן דערפֿאַרונג .5דאָס איז
בא ָ
ַ
6
ַאן אַרבעט פֿון אַ בערן–צוימער .
נו מילא ,7טראַכט יאָסל ,אַביַ 8אן אַרבעט.
— ַאוודאי ,9ענטפֿערט ער ,איך בין שוין יאָרן לאַנג אַ געניטער 10בערן–
צוימער.
דער בעל–הבית נעמט אָן ,גיט
אים אַן אוניפֿאָרם מיט אַ
12
בײַטש 11און געזעגנט זיך

מיט אַ פֿריילעכן „ביז מאָרגן“.
דעם אַנדערן אָוונט הייבט זיך אָן
דער ספּעקטאַקל .דער געצעלט 13איז
פֿול מיט מענטשן ,מיט מוזיק און
באטן ,די
געלעכטער .מע באַוו:נדערט די אַקראָ ַ
15
פּא ַ
ַ
זאל
יאצן 14און זשאָנגלירן .יאָסל ציטערט און וואַרט ,זײַן ריי ָ
קומען.
16
בראזג פֿון טאַצן און מען שטופּט אים אַרײַן אין
ַ
מאל — ַא
מיט אַ ָ
שטײַג .17אַ צווייטע טיר עפֿנט זיך און אַ ווילדער בער שפּרינגט אַרײַן
מיט אַ מוראדיקן ברום.18
19
ָ
יאסל מיינט אַז זײַן לעצטע שעה איז געקומען.
21
20
— שמע ישׂראל — שרײַט ער דורך ציטערנדיקע ליפּן .
— ה' אחד — 22ענטפֿערט דער בער — דו מיינסט אַז דו ביסט דער
איינציקער ייִד אין שטעטל וואָס זוכט פּרנסה ?

1. parnose gagne-pain/a living 2. efsher peut-être/perhaps 3. balebo's patron/boss 4. en plus/
moreover 5. expérience 6. dompteur d’ours/bear tamer 7. meyle bon !/oh, well 8. du moment
que (c’est)/as long as (it’s) 9. avade bien sûr/of course 10. experimenté/experienced 11. fouet/
whip 12. prend congé/says goodbye 13. tente/tent 14. clowns 15. tour/turn 16. fracas des cymbales/clash of cymbals 17. cage 18. mo'yredikn … horrible grondement/horrible roar 19. sho
heure/hour 20. shma yisroel Écoute Israël (premiers mots du credo juif, prononcé avant de
mourir)/Hear, O Israel (first words of the Jewish credo, said before dying) 21. lèvres tremblantes/
trembling lips 22. adona'y ekho'd Dieu est Un (suite de “Écoute Israël”)/The Lord is One (continuation of the credo).

]סוף פֿון זײַט [1

קטיארן,
ָ
טארן האָבן פֿאַרבעטן אַ
ניזא ָ
רגא ַ
ָא ַ
32
קאדעמיקער פֿון
כּלי–זמרים  ,שרײַבער און אַ ַ
33
דער גאַנצער וועלט .פֿון ישׂראל זענען
געקומען רות 34לעווין און אַבֿישי 35פֿיש מיט
גראם „די בלויע קאַץ“
פּרא ַ
בארעט– ָ
דער קאַ ַ
און די ייִדישע שרײַבער לעוו בערינסקי און
נאדע איז
מיכאל 36פֿעלזענבאַום .פֿון קאַ ַ
נטרעאלער ייִדישער
ַ
געקומען דער מאָ
טעאטער ,פֿון אַמעריקע — די כּלי–זמר–
ַ
קאפּעליע „ברייוו אָלד וואָרלד“ ,פֿון
ַ
37
לאנגיעריקער שותּף פֿון
שטראסבורג — ַא ַ
ַ
קטיאר
ָ
קטעאטער — דער ייִדישער אַ
ַ
ָ
רא
38
דאנק די אַלע
לדוואסער .אַ ַ
ַ
רפֿאל ָ
גא
וואס
רשטאטןָ 39
ַ
זומערקורסן און מוזיק– ַ
ווא
פּעישע
קומען פֿאָר אין פֿאַרשיידענע אייראָ ִ
שטעט ,באַגעגענען זיך מוזיקאַנטן פֿון אַלע
לענדער  :פֿון דער טרעפֿונג פֿון ייִדישע כּלי–

נדאן
לדאווע ,לאָ ָ
זמרים פֿון מאָ ָ
און קעלן 40איז געבוירן
געווארן די „קלעזמער–
ָ
ליאנץ“ וואָס האָט שטאַרק
ַא ַ
אויפֿגעלעבט דעם דרעזדנער
עולם.
וואך אין דרעזדן
די ייִדיש– ָ
האט אַרומגענומען איבער 50
ָ
אויסבליק אויף דרעזדן מיט דער עלבע © Mark Zanzig
41
אונטערנעמונגען  :פֿילמען,
42
טענץ ,קאָנצערטן ,רעפֿעראַטן ,
און אויך די „נײַע דײַטשן“ — ִיידישע
איין
רלייענונגען,
פֿאָרשטעלונגען און פֿאָ
רבאנד.
אימיגראנטן פֿון געוועזענעם ראַטן–פֿאַ ַ
ַ
אויסשטעלונג 43וועגן כּלי–זמר–מוזיק מיטן
צווישן דעם עולם האָט מען געהערט
טיטל „היימיש און היפּ“ און נאָך איינע מיט
49
שפּראכן ,דער עיקר 50דײַטש און
ַ
כּלערליי
קווארעלן 45צו מאַנגערס
שמואל 44בונימס אַ ַ
ִיידיש און אויך נישט זעלטןּ… רוסיש.
46
מגילה–לידער  .ס'איז אויך געווען באַזוכן פֿון אויב איר ווילט וויסן מער וועגן דעם
47
היסטארישע ייִדישע ערטער און סתּם
ָ
גראם ,קוקט אויפֿן וועבזײַטל :
פּרא ַ
ָ
48
שׂימחות  ,אויף וועלכע עס זענען זיך
http://www.jiddische-wocheצונויפֿגעקומען אַ סך נישט ייִדישע צוהערערס dresden.de/

 klezmer 33. yisroel Israël 34. rus Ruth 35. avisha'y 36. mikhoel 37. shutefכּלי–זמר 32. klezmorim musiciens/musicians sing.
partenaire/partner 38. refoel 39. ateliers/workshops 40. Cologne 41. manifestations/events 42. conférences/lectures 43. exposition/
exhibition 44. shmuel 45. aquarelles/water colors 46. megile… poèmes d'Itsik Manger inspirés du Livre d'Esther/poems by Itsik
Manger based on the Book of Esther 47. stam simplement/just plain 48. simkhes célébrations 49. ko'lerley toutes sortes de/all sorts
of 50. … iker surtout/mainly.
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יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 3טן נאָוועמבער 2006
ארטיקל דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

הערי הודיני
3
מאכער 2און שפּיאָן
דער ייִדישער קונצן– ַ
1

צונויפֿגעשטעלט דורך לייזער בורקאָ
גראפֿיע פֿון הערי הודיני שטעלט פֿאָר דעם לעגענדאַרן
ַא נײַע ביאָ ַ
4
שפּיאן ,וואָס האָט געדינט אין די געהיימדינסטן
ָ
מאכער ווי אַ
כּישוף– ַ
6
דאס
פֿון ענגלאַנד און די פֿאַראייניקטע שטאַטן .כּדי ָאנצושרײַבן ָ
מעריקאנער
ַ
געהיימע לעבן פֿון הודיני :דאָס שאַפֿן דעם ערשטן אַ
מאן געשאַפֿן אַ
סופּערהעלד ,7האָבן וויליאַם קאַלוש און לערי סלאָ ַ
באזע 8פֿון איבער  700*000זײַטן .לויט 9זיי ,האָט הודיני
דאטע– ַ
ַ
10
נארכיסטן און פֿאַרברעכער ,
רמאציע וועגן די אַ ַ
געזאמלט אינפֿאָ ַ
ַ
12
11
בשעת ער איז אַרומגעפֿאָרן און אויפֿגעטראָטן אין
ַאמעריקע און אייראָפּע.
הערי הודיני איז געבוירן געוואָרן אין בודאַפּעשט אין
 1874אונטער נאָמען עריך ווײַס .זײַן טאַטע ,שמואל–
ראבינער און האָט
מאיר 13ווײַס ,איז געווען אַ ַ
געבראכט די משפּחה 14קיין אַמעריקע אין
ַ
פּלטאן,
ָ
 .1878זיי האָבן געוווינט אין אַ
וויסקאנסין ,און שפּעטער אין דער שטאָט
ָ
יארק.
ניו– ָ
יונגערהייט האָט עריך געאַרבעט ווי אַ
שלאסער 15און איז
ָ
לערן–ִיינגל בײַ אַ
טראפּעז–
ַ
אויפֿגעטראָטן ]אין צירקן[ ווי אַ
קינסטלער .אין  1891איז ער געוואָרן אַ
מאכער און האָט זיך
פּראפֿעסיאָנעלער קונצן– ַ
ָ
נאמען געגעבן „הערי הודיני“ נאָכן
ַא ָ
מאכער זשאַן עזשען
פֿראַנצייזישן כּישוף– ַ
ראבער–הודען .16בײַם אָנהייב האָט ער געהאַט
ָ
ווייניק דערפֿאָלג ,17אַחוץ 18דעם וואָס ער האָט
אין  1893זיך באַקענט מיט זײַן ווײַב ,אַ
קינסטלערין.
דעמאלט האָט הודיני זיך פֿאַרנומען ,דער
ָ
20
19
עיקר  ,מיט קאָרטן–קונצן און זיך גערופֿן דער
„קעניג פֿון קאָרטן“ .דער דורכבראָך 21אין זײַן
קאריערע געשעט דעמאָלט ,ווען ער האָט זיך
ַ
22
ָאפּגעגעבן מיט טריקן
פֿאַרבונדן מיט „באַפֿרײַען
זיך“ פֿון עפּעס —
האנטקייטלעך ,23קייטן,24
ַ
25
שטריק און

5

6

צוואנגהעמדלעך .26נישט זעלטן פֿלעגט עס פֿאָרקומען בשעת ער איז
ַ
27
געהאנגען אויף אַ שטריק אין דער לופֿטן ,אָדער געווען אײַנגעטונקען
ָ
קאנטסטער טריק האָט געהייסן די„כינעזישע
אין וואַסער .זײַן באַ ַ
פּײַניקונג– ַ
ראפּ אין אַ
קאמער ,“28וו :ער איז געהאָנגען מיטן קאָפּ אַ ָ
29
געמאכט פֿון גלאָז און שטאָל ,30פֿול מיט וואַסער .ער האָט
ַ
שענקל
געדארפֿט אײַנהאַלטן דעם אָטעם איבער דרײַ מינוט.
ַ
31
אין עטלעכע ביכער ,אָנגעשריבן אין משך פֿון זײַן קאַריערע ,האָט
הודיני דערקלערט ,ווי אַזוי ער האָט געמאַכט זײַנע קונצן .ער האָט
אויפֿגעבונדן די שלעסער 32און האַנטקייטלעך אָדער מיט זײַן
פֿיזישן כּוח ,33אָדער מיט שוכבענדלעך ,34אָדער מיט אַ
האלטענעם 35שליסל ,וואָס ער האָט געקענט
קליינעם באַ ַ
מאל אַרויסברענגען.
ראפּשלינגען און נאָך אַ ָ
ַא ָ
צוואנגהעמדל ,האָט
ַ
כּדי זיך צו באַפֿרײַען פֿון אַ
36
הודיני געדאַרפֿט זיך אויסלענקען די אָרעמס.
אין די 20ער יאָרן האָט הודיני געאַרבעט קעגן
דעם פּאָפּולערן ספּיריטואַליזם ,קעגן די מעדיומס,
1. Harry Houdini (1874-1926) 2. magicien,
prestidigitateur/magician 3. espion/spy
4. kishef-… magicien/magician 5. services
secrets/intelligence service 6. kedey' afin
de/in order to 7. William Kalush, Larry
Sloman, The Secret Life of Houdini: The
Making of America's First Superhero, Atria,
2006 8. base de données/data base 9. selon/according to 10. criminels/criminals 11. besha's pendant
que/while 12. se produisait sur scène/performed
13. Shmuel-Meyer 14. mishpokhe famille/family
15. serrurier/locksmith 16. Jean-Eugène RobertHoudin 17. succès/success 18. akhu'ts à part/except
19. … iker principalement/especially 20. tours de
cartes/card tricks 21. percée/breakthrough 22. tours/
tricks 23. menottes/handcuffs 24. chaînes/chains
25. cordes/ropes 26. camisoles de force/straitjackets 27. immergé/immersed 28. chambre de torture/
torture chamber 29. coffre/chest 30. acier/steel
31. … meshekh … au cours/
during 32. serrures/locks
33. koyekh force/strength,
 koykhesכּוחות
plur.
34. lacets/shoelaces
35. caché/hidden
36. déboîter/dislocate

סעאנס
ַ
וואס טענהן ,37אַז זיי קענען אויף אַ
ָ
38
צוריקברענגען די נשמות פֿון
39
רשטארבענע .ער פֿלעגט זיך פֿאַרשטעלן
ָ
פֿאַ
סעאנס צוזאַמען מיט אַ
ַ
און גיין אויף אַ
דאנק
ליציאנט .אַ ַ
ַ
זשורנאליסט און מיט אַ ָ
פּא
ַ
מאכער ,האָט
זײַן דערפֿאַרונג ווי אַ קונצן– ַ
הודיני אַנטפּלעקטַ 40אלע טריקן און געמאַכט
די מעדיומס צו קליינגעלט .41אַזוי האָט ער
ָאבער פֿאַרלוירן אַ חבֿר ,42דעם שרײַבער סער
נאן–דויל ,וואָס האָט אויסגעטראַכט
ַארטור קאָ ַ
דעם באַרימטן דעטעקטיוו שערלאָק האָלמס.
שטארקער
ַ
נאן–דויל איז געווען אַ
קא ַ
ָ
43
ָאנהענגער פֿון ספּיריטואַליזם ,ער האָט נישט
בלויז אָפּגעלייקנט 44הודיניס אַנטדעקונגען,
ער האָט אויך געהאַלטן ,אַז הודיני אַליין
באנוצט זיך מיט איבערנאַטירלעכע כּוחות
ַ
45
אויף דער בינע .
מאן שטעלן זיך פֿאָר אין
קאלוש און סלאָ ַ
ַ
זייער בוך ,אַז הודיני האָט מיטגעאַרבעט מיט
מעריקאנער פּאָליציי .זיי
ַ
דער ענגלישער און אַ
האבן געפֿונען באַמערקונגען וועגן הודיני אין
ָ
דעם טאָגבוך פֿונעם ענגלישן שפּיאָן–שעף
וויליאם מעלוויל .ער האָט געהאָלפֿן הודינין
ַ
46
זיך קונה–שם זײַן אין אייראָפּע ,ווען ער
נסטראציע בײַ
ַ
ָ
דעמא
רגאניזירט אַ
האט אָ ַ
ָ
טלאנד יאַרד“ ,וו :הודיני האָט זיך
„סקא ַ
ָ
ליצייישע האַנטקייטלעך.
ִ
באפֿרײַט פֿון די פּאָ
ַ
נסטראציע איז פֿאָרגעקומען
ַ
ַאן ענלעכע דעמאָ
גא ,וו :הודיני האָט אויך באַקומען
אין שיקאַ ָ
זא מין
הילף פֿון דער פּאָליציי .פֿאַר אַ ַ
מאן ,האָט
פּירסום ,47טענהן קאַלוש און סלאָ ַ
צאלט מיט זײַן שפּיאָנירן פֿאַר זיי.
הודיני באַ ָ
הודיני איז אויפֿגעטראָטן צום לעצטן מאָל אין
קטאבער  .1926נאָך
דעטרויט דעם 24סטן אָ ָ
האט ער זיך אָפּגערוט
דער פֿאָרשטעלונגָ 48
סאפֿע בשעת מען האָט געמאַכט פֿון
אויף אַ ָ
אים אַ צייכענונג .דער אוניווערסיטעט–
סטודענט דזש .מײַקל ווײַטהער איז

ַארײַנגעקומען און האָט הודינין געפֿרעגט ,צי
ס'איז אמת ,49אַז זײַן בויך קען אויסהאַלטן די
שטארקסטע קלעפּ .50הודיני האָט
ַ
51
באשטעטיקט ,און ווײַטהער האָט אים תּיכּף
ַ
געגעבן עטלעכע שטאַרקע קלעפּ ,איידער
הודיני האָט זיך געקענט צוגרייטן .נאָך דעם
האט דער בויך אים וויי געטאָן ,און מיט אַ טאָג
ָ
שפּעטער האָט מען הודינין געבראַכט אין
מאן ,איז דער
שפּיטאל .לויט קאַלוש און סלאָ ַ
ָ
טאק אויף הודינין פּלאַנירט געווען
ַא ַ
צווישן די ספּיריטואַליסטן.
יעדנפֿאַלס ,52איז ער געשטאָרבן
פֿון אַ געדערעם–ָאנצינדונג,53
צוליב אַ צעריסענער
בלינדער קישקע 54דעם
קטאבער
31סטן אָ ָ
אין עלטער פֿון 52

יאר .אָבער ווי עס באַווײַזט די נײַע
ָ
גראפֿיע ,לעבט דער מיטאָס וועגן אים ביז
ביא ַ
ָ
הײַנטּ .
37. taynen
soutiennent/maintain
38. neshomes âmes/souls 39. se déguiser/
disguise 40. dévoilé/revealed 41. discrédité/
discredited 42. khaver ami/friend
43. adepte/partisan 44. nié/denied 45. scène/
stage 46. …koyne-shem… acquérir une
réputation/acquire a reputation 47. pirsem
publicité/publicity 48. représentation/performance 49. emes vérité/true
50. coups/strokes 51. teykef
tout de suite/immediately 52. en
tout cas/anyhow 53. inflammation intestinale/intestinal
i n f l a m a t i o n
54. appendice/appendix.

סאר
גלא ַ
צירק– ָ
magicien/magician
acrobate/acrobat
clown
jongleur/juggler
dompteur de lions/lion tamer
dresseur d'animaux/animal trainer
funambule/tightrope walker
cracheur de feu/fire eater
avaleur de sabres/sword swallower
*athlète/athlete
chapiteau/tent
piste/ring
tour de magie/magic trick
abracadabra/hocus pocus
trapèze/trapeze
tremplin/springboard
galipette/somersault
saut périlleux/aerial somersault
faire des tours de magie/do tricks

מאכער )—/ס(
דער קונצן– ַ
באט )ן(
קרא ַ
דער אַ ָ
יאץ/לץ ][lets
ון/פּא ַ
ַ
דער קלאַ
דער זשאָנגליר )ן(
דער לייבן–צוימער )—/ס(
דער טרעסירער/דרעסירער )—/ס(
טגייער/דראטטענצער )—/ס(
ָ
דער דראָ
דער פֿײַער–שלינגער )—/ס(
דער שווערדשלינגער )—/ס(
דער אַטלעט )ן(
דער געצעלט )ן(
די אַרענע
דאס קונצשטיק
ָ
פּאקוס
האקוס– ָ
ָ
דער טראַפּעז
די שפּרינגברעט
דער קאָזשעליק )קאָזשעלקעס(
רטאלע
מא ַ
לטא ָ
סא ָ
ַ
ווײַזן קונצן

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ

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

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

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס*.............................................................................. :
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס*:
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעס*faivus@Yiddish.Forward.com :
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.
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מײַן רײַזע אין פּוילן
רבארע
פֿון פֿאַני באַ ַ
נײַן טעג און  1 500קילאָמעטער און קיין
שום סימן 1פֿון אַ ִיידיש לעבן .פּוילן ,אַ וועלט
ָאן ייִדן.
2
וו :נאָר מיר האָבן זיך אָפּגעשטעלט ,האָבן
דא ַא שטיקל
מיר געמוזט זוכן ווי מיט ליכטָ 3
רענעסאנס–שול ,דאָ ַא
ַ
וואנט פֿון אַ
ַ
5
4
רלאזטן
פֿאַרשטעלטע מיקווה  ,דאָרט אַ פֿאַ ָ
מאל בלויז אַן
ַאלטן בית–עולם ,6אַ ָ
אויפֿשריפֿט 7אויף ייִדיש אָדער דעם
אויסגעהוילטן אָפּדרוק 8פֿון אַ מזוזה.9
ווי אַזוי האָט מען געקענט אָפּמעקן 800 10יאָר
ציוויליזאציע*?
ַ
פֿון אַ
דעם ענטפֿער האָבן מיר געפֿונען אין וואַרשע,
קומענטאר–
ַ
אין קראָקע ,אין אוישוויץ .די דאָ
ראקן,
טא–אויסשטעלונגען ,באַ ַ
פֿילמען ,פֿאָ ָ
ראמפּעס ,צעשטערטע גאַז–
סעלעקציע– ַ
נאר צי האָבן
האבן אונדז געוויזן — ָ
קאמערןָ 11
ַ
א שול אין קראָקע
ַ

8

© Fanny Barbaray

מאשטש
רענעסאנס–שול אין זאַ ָ
ַ

© Fanny Barbaray

מיר דאָס טאַקע געדאַרפֿט כּדי 12זיך
איבערצוצײַגן —*13די געפֿערלעכע
ווירקזאמקייט 14פֿון דער נאַצישער
ַ
ניזאציע ,מיט דער הילף פֿון ,צום
רגא ַ
ָא ַ
15
ַ
לאקן.
באדויערן  ,אַ סך פּאָ ַ
16
פּוילן איז פּטור געוואָרן פֿון אירע ייִדן.
האבן קריסטן און ייִדן אין
פֿונדעסטוועגןָ 17
נאנד 19אויף
משך פֿון 800 18יאָר געלעבט באַ ַ
דער זעלבער ערד .זיי האָבן איבערגעלעבט די
20
זעלבע אָרעמקייט ,טייל מאָל אַפֿילו
21
ָאפּגעטריבן צוזאַמען דעם אַרײַנדרינגער  .די
נאמיע און קולטור
פּוילישע געשיכטע ,עקאָ ָ
קען מען ניט אָפּשיידן פֿון דער געשיכטע פֿון
די ייִדן .מע דאַרף נאָר זען די שולן
אויפֿגעבויטע אין סאַמע צענטער פֿון די
שטעטלעך און די ריזיקע בית–עולמס ,צו
פֿאַרשטיין דאָס חשיבֿות 22פֿון ייִדן אין פּוילן
פֿאַר דער צווייטער וועלט–מלחמה.23
ווײַל איך בין געקומען אין פּוילן אויסצוזוכן
מײַנע שרשים ,24בין איך געגאַנגען אויף די
טריט פֿון מײַנע אָבֿות 25און האָב זיך
מאליקע ייִדן ווי זיי
געמאלט 26די אַלע אַ ָ
ָ
27
שמועסן ,לאַכן ,וויינען ,בקיצור — לעבן.

1. simen signe/sign 2. partout où/wherever 3. désespérément/high and low 4. … mikve
bain rituel enfoui/blocked up ritual bath 5. abandonné/abandoned 6. beys-oylem cimetière (juif)/(Jewish) cemetery 7. inscription 8. marque en creux/hollowed out mark
9. mezuze mezuza 10. effacer/erase 11. chambres à gaz détruites/demolished gas chambers
12. kede'y afin de/in order to 13. se persuader/convince ourselves 14. efficacité/efficiency
15. malheureusement/unfortunately 16. poter … s’est débarrassé/got rid of 17. néanmoins/
nevertheless 18. pendant/for 19. côte à côte/side by side 20. afile même/even 21. envahisseur/invader 22. khshives importance 23. milkhome guerre/war 24. shroshim raci shoyresh 25. oves ancêtres/ancestors 26. imaginé/imaginedשורש nes/roots sing.
27. bekitser bref/in short 28. keseyder constamment/constantly 29. Kazimierz Dolny
30. yo'ntevdike de fête/holiday 31. Lublin, Zamosc, Bilgoraj, Lezajsk, Lancut, Rzeszow,
Tarnow, Krakow, Lodz 32. envahis/overgrown 33. mauvaises herbes/weeds 34. évoqué/
evoked 35. perets 36. I.J. Singer et/and I.B. Singer 37. mordkhe 38. moyshe 39. esterrokhl 40. égarés/lost 41. ici pays de nulle part/here nowhere land 42. jeunes gens/young
people 43. rejetons/progeny 44. pleytim réfugiés/refugees 45. éparpillés/scattered
46. dorem du Sud/South 47. yisroel 48. tfiles prières/prayers 49. force/strength.

ַא בילד קומט מיר כּסדר 28פֿאַר די אויגן*:
לאן
דאס נאִַיווע בילד אויף דער וואַנט פֿון סאַ ָ
ָ
29
אין דעם קליינעם האָטעל אין קוזמיר  .אויפֿן
בילד שטייען און שמועסן צוויי אַלטע ייִדן
אין יום–טובֿדיקע 30קליידער אין מיטן
רקפּלאץ .אין אַן אַנדער שטעטל
ַ
קוזמירער מאַ
וואלט מײַן זיידע געשטאַנען מיט זיי.
ָ
איך בין ווײַטער געפֿאָרן פֿון וואַרשע ביז
מאשטש ,בילגאָרײַ ,לעזשײַסק,
לובלין ,זאַ ָ
31
רנאוו ,קראָקע ,לאָדזש .
לאנצוט ,רײַשע ,טאַ ָ
ַ
רלאזטע
אומעטום בײַ די ווענט פֿון די פֿאַ ָ
שולן ,אין די אַלייעס פֿון די בית–עולמס,
פֿאַרפֿלייצטע 32מיט ווילדגראָז ,33אויף די
פּוסטע פּלעצער האָב איך אַרויסגערופֿן 34דעם
ָאנדענק פֿון י .ל .פּרץ ,35די ברידער זינגער,36
38
דערזאן,
ָ
ָ
ברא
מרדכי 37געבירטיג ,משה
מינסקא ,און אַזוי פֿיל שאָטנס
ַ
אסתּר–רחלַ 39
קא
נאמען .די אַלע העלדן פֿון אַ
ָאן אַ ָ
פֿאַרשוו:נדענער וועלט .אויפֿן אָנדענקוועג
האב איך אויך באַגעגנט אַנדערע וואַנדערערס
ָ
40
ָ
פֿאַ
רבלאנדזשעטע ווי איך אַליין אין אַן
42
41
ערגעצלאנד און אויך גרופּעס יונגוואַרג ,
ַ
45
44
43
פּשפּראצן פֿון פּליטים צעזייטע איבער
ָ
ָא
דער גאַנצער וועלט .זיי זענען געקומען פֿון
אויסטראליע ,דרוםַ–46אפֿריקע ,אַמעריקע,
ַ
ישׂראל ,47און זייערע טענץ ,זייערע געזאַנגען,
זייערע תּפֿילות 48און די קראַפֿט 49פֿון זייער
יוגנט האָבן אויפֿגעוועקט אויף אַ ווײַלע די
האפֿענונג
רשלאפֿענע שטיינער .אַ ָ
ָ
ַאלטע פֿאַ
האט מיך פֿאַרפֿלייצט* :מיר זענען דאָ*!
ָ

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 ָ
רינא,
ַ
מא
מאריַ ,
זשיל ,יצחקַ ,
ליא ,עוולין ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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