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la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ּפרָאגרַאם — ַא קָאנצערט–זַאל ּפַאריזער ּפרעכטיקער ַא
ביקל טעָאדָאר זינגער און ַאקטיָאר וועלט–בַארימטן מיטן

פָֿאלקסליד ייִדישן פֿון זינגערין גלענצנדיקער דער מיט —
פֿרַאנצייזישער  ּפָאּפולערער דער מיט — ליּפָאווסקי שורה1

ַאלץ דָאס — אויגן) (שווַארצע נוַאר2“ זיע „לע גרוּפע
מעדעם– — ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם לטובֿת3

! ביבליָאטעק

נָאוועמבער 24סטן איז ֿפָארגעקומען דעם „דער קָאנצערט

ֿפונעם ּפרָאגרַאם–דירעקטָארשע די הולַאק, עסטעל דערקלערט —

ָאנגעהויבן זיך הָאט צוגרייטונג די נָאר — ייִדיש–צענטער ּפַאריזער

געזָאגט4, אמת און ! 2007 סעּפטעמבער אין ֿפריִער, יָאר גַאנץ ַא מיט

ביקל,  טעָאדָאר אונדז צו ֿפַארבעטן געחלומט5 צו יָארן לַאנגע איך הָאב

מיר מַײנע קינדער–יָארן. ווען ֿפון נָאך מיר ליב איז זַײן קונסט ווָאס

ֿפַאר געלט זַאמלען צו גַאלַא–ָאוונט ַא אַײנצוָארדענען בַאשלָאסן הָאבן

זַײן מוז ער ַאז געטרַאכט גלַײך מיר הָאבן לָאקַאל, נַײעם אונדזער

ּפריווַאטן  ַא — בעת6 איז ער ווען סּפעקטַאקל. „סטַאר“ ֿפונעם דער

מיר מעדעם–ביבליָאטעק הָאבן די בַאזוכן געקומען — ּפַאריז אין בַאזוך

הָאט ָאנגענומען אונדזער ֿפַארבעטונג“. און ער געשמועסט,

צו ַאן ַאקטיָאר, ווי קַאריערע זַײן ָאנגעהויבן ביקל הָאט טעָאדָאר

ניו–יָארק, אין דעם נָאך און לָאנדָאן אין שּפעטער יׂשראל7, אין ערשט

טֿביה8 אין פֿידלער אויפֿן געשּפילט לַאנג הָאט ער ווּו ברָאדוויי, אויף

איינער  30 ֿפילמען. ַא אין געשּפילט ער הָאט דַאך9. אין הָאליווּוד

דעם שּפילט ער ווּו קעניגין10, ַאפֿריקַאנער די בַאקַאנטסטע איז ֿפון די

דער שּפרַאכן, סך ַא אויף ער זינגט זינגען שיֿפס–קַאּפיטַאן. דַײטשישן

זייער  איז קַאליֿפָארניע און אין ער וווינט עיקר11 ֿפָאלקסלידער. הַײנט

קלעזמער–קָאנצערטן, אויף וועלט צו זינגען דער איבער ֿפָארט ַאקטיוו,

ֿפעסטיווַאלן. ַאנדערע) (און ייִדישע

מיט טַאמַארַא ליּפָאווסקי. צוזַאמען שורה מיט ער זינגט מָאל ָאֿפט

מערימַא קלוטשָא, און ּפיַאניסטקע, קלַאסישע בַארימטע ַא ברוקס,

געגרינדט ַא לעצטנס הָאבן זיי ַא ווירטוָאז, ַאן ַאקָארדעָאניסטקע

אין  ָאנטייל נעמט 4“12 ווָאס „סערענדיּפיטי נָאמען מיטן קווַארטעט

שורה גרענעצן13“. ָאן „מוזיקער בַאוועגונג אינטערנַאציָאנַאלער דער

דער איבער ַארום אויך ֿפָארט הָאלַאנד נָאר זי אין וווינט ליּפָאווסקי

ווַארשטַאטן14 ֿפון  קלַאסן און מיט ָאנצוֿפירן אויך זינגען און צו וועלט

זי ווַײל ּפַאריז אין גַאסט ָאֿפטער ַאן איז זי טענץ. און געזַאנג ייִדיש

„טשיריבים“. ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער ֿפון כָאר15 ָאן מיטן ֿפירט

מע ווי ליּפָאווסקי הָאבן, ברוקס און שורה טַאמַארַא ביקל, טעָאדָאר

חן18  זייער געֿפיל, מיט דעם עולם17 ֿפַארּכישוֿפט16 דערווַארט, הָאט

שענסטע די איינער ֿפון געווען איז קלוטשָא און מערימַא הומָאר. און

ּפַאריז אין ביקל טעָאדָאר

[3 זייַט [סוף

1. shura 2. Les Yeux noirs 3. letoyves au profit de/for the benefit
of 4. emes ... à vrai dire/to tell the truth 5. gekholemt rêvé/
dreamed 6. beys au cours de/during 7. yisroel Israël 8. Tevye 
(le laitier)/Tevye (the Dairyman) 9. Le Violon sur le toit/Fiddler 
on the Roof 10. The African Queen 11. ... iker surtout/mainly 
12. “Serendipity 4” 13. frontières/borders 14. ateliers/workshops 
15. chorale/choral group 16. farkisheft enchanté/enchanted 
17. oylem public/audience 18. kheyn charme/charm 

ליּפָאווסקי. שורה ביקל און טעָאדָאר : אויבן

זינגען און שּפילן נוַאר“ זיע „לע און “4 „סערענדיּפיטי : אונטן
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1. kede'y afin de/in order to 2. accompagner/accompany
3. unique 4. dans le cadre de/as part of 5. Service pour la 
mémoire/Holocaust Memorial Service 6. accessoires/props 
7. klal-… allemand standard/standard German 8. oylem 
public 9. gravé/engraved 10. zikorn mémoire/memory.

אויסערגעוויינטלעכער גַאלַא– דער געענדיקט זיך עס הָאט ווען

ּכדי1  ווין קיין ַאוועקגעֿפָארן ֿפרי דער אין גלַײך איך בין ָאוונט

איינציק–מיניקער3  דער אויף טרוים–טעַאטער דעם בַאגלייטן2 צו

ַאווַאנטורע.

ייִדיש–צענטער  ּפַאריזער אין איך ַארבעט 2008 סעּפטעמבער זינט

דער אין געדענקדינסט5. עסטרַײכישן דעם ֿפון די רַאמען4 אין

רעקוויזיטן6. מיט זיך איך ֿפַארנעם טרוים–טעַאטער טרוּפע

ּכלל–דַײטש7). ווי (נעענטער נָאענט זייער זענען ווינעריש און ייִדיש

מעסער, שַארלָאט רעזשיסָארשע אונדזער דערֿפרייט הָאט דָאס

הָאבן  זיי ֿפַארשטַאנען. אונדז עולם8 הָאט „דער : געזָאגט הָאט ווָאס

ַא געווען זענען אויֿפֿֿפירונגען ביידע ָארט“. ריכטיקן אויֿפן געלַאכט

מיר וועט היימשטָאט מַײן אין דערֿפָאלג. אונדזער שּפילן ריזיקער

זּכרון10. אין אַײנגעקריצט9 בלַײבן אייביק אויף

ּפָאטינגער רַאלף

ייִדיש ? רעדט — איר

יָא. —

ייִדיש ? אויף געשּפילט ַא ּפיעסע הָאט איר —

יָא. —

ווין ? אין שּפילן געקומען איר ווָאלט —

נישט ? ווָאס — ֿפַאר

ָאנגעהויבן די זיך הָאט טעלעֿפָאן אויֿפן ווערטער לַאקָאנישע מיט די

הָאט שּפעטער ביסל ַא ווין. אין טרוים–טעַאטער ֿפונעם ַאווַאנטורע

די  מעסער, שַארלָאט צווישן אמתער3 דיַאלָאג ַאן ַאנטוויקלט זיך

ָאנֿפירער  דער חיים5 רָאזנקרַאנץ, און טרוּפע, דער ֿפון רעזשיסָארשע4

מַאן,  85 יָאריקער ַא רָאזנקרַאנץ, ווין. אין ייִדיש–ֿפעסטיווַאל ֿפונעם

וועט ּפענסיע6, אויף טָאג בַאשלָאסן ַאז ֿפון זַײן ערשטן מָאל ַא הָאט

ער טַאקע הָאט דָאס און שּפרַאך. ייִדישער דער מיט ֿפַארנעמען זיך ער

ֿפון בילדונג ֿפַאר דעם ייִדישן אינסטיטוט געשַאֿפן הָאט ער ! געטָאן

ֿפַארשיידענע זיך מיט ֿפַארנעמט אינסטיטוציע ווָאס ַאן דערווַאקסענע7,

מיט 14  ַארַײנגערעכנט8 ייִדיש. קולטור, ייִדישער דער ֿפון ַאסּפעקטן

ייִדישע „די ייִדיש–ֿפעסטיווַאל, ַא ָארגַאניזירט ער הָאט צוריק יָאר

הָאט דָאס  ער ווין. שטָאט אונטערגעשטיצט9 ֿפון דער קולטורטעג“,

ֿפעסטיווַאל. אויֿפן טרוים–טעַאטער דעם ֿפַארבעטן איצט

געשּפילט דָארטן הָאט און ווין קיין געֿפָארן גַאנצע טרוּפע די איז ַאזוי

זענען אויך ֿפעסטיווַאל אין דעם קונע–לעמל10. צוויי די צוויי מָאל

חֿברים12 מיט לידער און  און אַײזענבערג חיים רֿב ַארויסגעטרָאטן11

חֿברים און גרינבערג רָאמַאן שטעטל“), אין („מענטשן ַאנעקדָאטן

מיט ביקל טעָאדָאר און עצות13“), און („חכמות לידער און מוזיק מיט

ברוקס. טַאמַארַא

ווָאס קונע–לעמל, צוויי די זען געקומען מענטשן זענען הונדערט דרַײ

די  ייִדן. טויזנט זעקס ַא קהילה14 ֿפון קליינער ווינציק ֿפַאר ַא נישט איז

עקס–רַאטן–ֿפַארבַאנד15. ֿפון נָאר ווין ֿפון ניט שטַאמט זיי ֿפון מערהייט

ֿפון איינער זָאגט ֿפָארט16, נָאר ייִדיש סך קיין נישט דָארטן רעדט מען

מיר הָאבן ֿפָארהַאנג17, הינטערן געווַארט הָאבן מיר „ווען ַאקטיָארן, די

אין זַאל“. ייִדיש געהערט רעדן

דער גַאסטרָאל19 איז  און הצלחה18, גרויסע ַא געהַאט הָאט טרוּפע די

וועלכע  ָאן ּפרָאבלעמען קליינע געוויינטלעכע די ַאחוץ20 ַאדורך, גוט

ַאלע  טעם21 ! קיין נישט געהַאט ווָאלט ַא טעַאטער–מענטש ֿפון לעבן ַא

הָאט  רַײזע די ווין. אין בַאזוך ֿפונעם הנאה22 געהַאט שטַארק הָאבן

עס ווי סימן23, ַא ַאקטיָארן. די צווישן נָאענטקייט די ֿפַארשטַארקט

אין ווין2 טרוים–טעַאטער1 דער

1. Troïm Teater, troupe théâtrale de la MCY/theater troupe of 
the Paris Yiddish Center 2. Vienne/Vienna 3. e'meser vrai/true 
4. metteur en scène (fém.)/director 5. khaim 6. retraite/retirement 
7. Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung 8. y compris/including 
9. soutenu/subsidized 10. Les Deux Kune-Leml/The Two Kune-
Lemls, pièce de/play by Avrom Goldfaden (1840-1908) 11. se sont  
produits/performed 12. khaveyrim ici compagnie/here company 
13. khokhmes … eytses astuces et conseils/wit and good advice 
14. kehile communauté/community 15. ex-Union soviétique/ex-
Soviet Union 16. quand même/still, nevertheless 17. rideau/curtain 
18. hatslokhe succès/success 19. tournée/tour 20. akhu'ts à part/
aside from 21. tam saveur/savor, zest 22. hanoe plaisir/pleasure 
23. simen la preuve/indication 24. efsher peut-être/maybe 25. … 
mekayem khaloymes réalise les rêves/makes dreams come true.

זיך הָאבן מיר ֿפרימָארגן „ַאלע דער טרוּפע, ֿפון איינער דערציילט

זיך הָאבן מיר און שטָאט, בַאזוכן די גרוּפעס צו צעשּפרייט אין קליינע

שטַארקסטער מָאמענט, דער ָאבער ווּו“. געטרָאֿפן ערגעץ מָאל ַאלע

שּפילן  מיר מָאל ַאז ַא כַאּפן מיט „זיך : זָאגט ַאן ַאנדערער, איז אֿפשר24

דער דָא“. זענען מיר — ווין און טרַאכטן אין ייִדיש אויף ּפיעסע ַא

חלומות25. מקיים איז טרוים–טעַאטער

ַא בילד ֿפון אויבן :

גַאסן. ווינער די

סצענע ַא : אונטן

צוויי „די ֿפון

קונע–לעמל“.

 © Laurence 
Aptekier-Fisbein
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שמ...
און זַײט, ערשטער דער אויף ּפונקט טעם–טעם, נומער לעצטן אינעם

„ביג  שמ–קלַאנג1 : דער בַאוויזן זיך הָאט טיטל, גרויסן ַא אין ּפונקט

בענג“. שמיג - בענג

און מע ענגליש, ֿפון בענג“ „ביג אויסדרוק דער קומט ווייסן, ווי ַאלע

גווַאלדיקן אויֿפרַײס2  ָאנצורוֿפן דעם שּפרַאכן סך ַא אין הַײנט אים ניצט

בַאשַאֿפן דעם אוניווערס. וויסנשַאֿפטלער3) (ַאזוי טרַאכטן די הָאט ווָאס

? מיטן שמיג מען מיינט ווָאס שמיג בענג — נָאר

מע  ַא סימן4 ַאז איז ווָארט ַא ֿפון אין ָאנהייב שמ- קלַאנג דער

ַאנולירן זַײן ֿפַארמינדערן ָאדער ווָארט, ֿפון דעם ָאּפלַאכן וויל

בַאטַײט.

צו געבן ער וויל שמעלט, געלט זָאגט מענטש ַא ווען

בַײם און נייטיק. נישט וויכטיק, נישט איז געלט ַאז ֿפַארשטיין

זשעסט ַארָאּפ, ַא אויף הַאנט מַאך מיט דער ַא געוויינטלעך ער זָאגן גיט

אירָאנישן ַאן טרָאגן עס קען מָאל ַא זַאך. זעלבע די גענוי מיינט ווָאס

ַא ענטֿפערט גריּפע !“, ַא הָאב איך וויי, „אוי : זָאגט איינער טעם5.

קלָאגן  צו טָאג הַײנט ַאבי געזונט6 !“. שמיּפע, „גריּפע : צווייטער

נָאך ס'וועט „קריזיס שמיזיס, איינער : זָאגט קריזיס. אויֿפן זיך ַאלע

שטייגער7 (ֿפון ַא ֿפרוי  דעם אויף וויץ בַאקַאנטער ַא ! ערגער“ זַײן

: איז און זַײנע טעָאריעס) ֿפרויד זיגמונט ֿפון נישט קיין סך ווייס ווָאס

מַאמע ! די הָאט ליב מע שמעדיּפוס8, ַאבי עדיּפוס

„ביטול– טערמין מיטן שיינעם דָאס רוֿפט מען לינגוויסטיק אין

„שמ–ֿפַארטָאּפלונג“.  די געזָאגט ּפשוטער10 ָאדער ֿפַארטָאּפלונג“9,

זיך הָאט ייִדיש, אין ֿפַארשּפרייט גַאנץ איז ווָאס דער ֿפָארעם,

צו  הַײנט עס ניצט מע ווּו ענגליש, ַאמעריקַאנער אין ַארַײנגעגנֿבעט11

מיטן נָאמען ליד בַארימט געווען ַא צוריק איז יָארן מיט ַא סך. טָאג

העברעיִש הָאט אין מָאדערנעם .12Mink shmink, money shmoney
מען  ֿפעלקער13 רוֿפט ֿפַאראייניקטע די אימּפָארטירט : אויך דָאס מען

בן ווען ַאז „אום“. מע דערציילט אויף געקירצט מאוחדות14, אומות

דער  ָאט טרַאכט וועגן געווָאלט אויסדריקן ווָאס ער גוריון15 הָאט

! שמום אום — שַארף און קורץ געטָאן עס ער הָאט ָארגַאניזַאציע,

קַאטעגָאריע, ברייטערער ַא אין ַארַײן גייט שמ–ֿפַארטָאּפלונג די ָאט

ֿפַארטָאּפלונג. איין ָאדער לינגוויסטן רוֿפן „דוּפליקַאציע“, די ווָאס

ווערטער ערשטע די קינדערשּפרַאך. איז ֿפַארטָאּפלונג סָארט

ֿפון איין ֿפַארטָאּפלונגען זַײנען ַארויס רעדן קינדער ווָאס

ּפַאּפַא, מַאמַא, ווי ווערטער ַאזעלכע אונדז גיבן ווָאס טרַאף16,

אויך קען מע שּפרַאכן. ַאלע אויף עקסיסטירן ווָאס ּפיּפי…

איין ֿפון ענדערונג ַאן מיט טרַאֿפן ֿפַארטָאּפלטע געֿפינען

מָאגל19… גָאגל ּפענדעם18, הענדעם לַאּפ17, כַאּפ : קָאנסָאנַאנט

: ווָאקַאל דעם בַײט און מע קלַאנג דעם ערשטן אַײן הַאלט מע ָאדער

דער איז ַאלגעמיין אין שלַאנג20… און שלינג זַאג, זיג מַאש, מיש

קָאמיש. ָאדער עֿפעקט שּפילעוודיק

ֿפַארשיידענע  דָא ס'איז ניט. ווייס קיינער שמ- ? קומט דער ֿפון ווַאנען

ווָארט ֿפונעם קומט עס ַאז הַאלט ווָאס די געֿפעלט אונדז היּפָאטעזן.

ַא  ַאז ֿפָארשטעלן זיך קען מע ָאּפשטַאם). (ֿפון סלַאווישן שמַאטע21

און מַאן נעבעכדיקן איר אויף געקוקט מָאל ַא הָאט ווַײב ֿפַארביטערט

און — ַא שמַאטע“ איז טַאטע, דָאס קיין איז נישט „דָאס געטָאן : זָאג ַא

קָאנצעּפט. גַאנצער ַא ַארויסגעווַאקסן איז דעם ֿפון

קלאַנג ַא אַרום

19. e'mese véritables/real 20. avec nostalgie/yearning 21. passion/fervor 22. mizrekh de l’Est/eastern 23. hatslokhe succès/success 
24. applaudi/applauded 25. reclamait bis/asked for encores 26. mekhaye plaisir/pleasure 27. émouvant/moving.

1. le son "shm"/the "shm" sound 2. explosion 3. scientifiques/scientists 4. simen signe/sign 5. tam ici tonalité/here tone 6. pourvu qu'on 
ait la santé/as long as you're healthy 7. sur ce modèle/of this type 8. "Œdipe shmœdipe" 9. bitl… réduplication péjorative/pejorative 
reduplication 10. po'sheter plus simplement/more simply 11. ara'yngeganvet s'est introduit (en douce)/sneaked into 12. vison 
13. ONU/U.N. 14. umot meukhadot 15. Ben Gurion 16. syllabe/syllable 17. à la va-vite/quickly, haphazardly 18. dare dare/at top 
speed 19. lait de poule/egg flip 20. désœuvré/idle 21. chiffon/rag.

[1 זייַט ֿפון [סוף

געווען איז סורּפריז ַאנדערער דער גַאלַא–ָאוונט. דעם ֿפון סורּפריזן

אי  געשּפילט הָאבן ווָאס קלעזמָארים, אמתע19 — נוַאר“ זיע „לע

זַײן. צו בַאדַארף עס ווי ברען21, מיט עלעקטריש, ֿפַארבענקט20 אי

ביידע  ברידער, צוויי 1992 דורך אין געגרינדט נוַאר“, זיע „לע

ֿפון מוזיק אין סּפעציַאליזירט איז סלַאביַאק, עריק און ָאליוויע ֿפידלער,

זענען זיי לידער. ציגַײנער און ייִדישע עיקר דער מיזרח22–איירָאּפע,

„וועלט–מוזיק“. דער ֿפון ֿפעסטיווַאלן אויף געסט ָאֿפטע

 800 עולם ֿפון מיט ַאן הצלחה23, ַא גרויסע געהַאט קָאנצערט הָאט דער

און ביס25 ! ֿפַארלַאנגט און געּפַאטשט24 שטַארק הָאבן ווָאס מענטשן

און ס'איז געווען געזונגען און געשּפילט צוזַאמען ַאלע הָאבן סוף בַײם

מחיה26. ַא

ַא גָאר איז הולַאק, עסטעל ווַײטער דערציילט ּפערזענלעך, מיר „ֿפַאר

ֿפָארשטעלונג,  דער ֿפַאר טָאג ַא זונטיק, געווען רירנדיקער27 מָאמענט

צוויי מיט די ביקל טעָאדָאר און כָאר, מיטן געַארבעט שורה הָאט ווען

„סורּפריז–וויזיט“, ַא אין צענטער אויף געקומען זַײנען מוזיקערס

כָאריסטן, ַאלע דערֿפרייט הָאט דָאס כָאר. ֿפַארן געזונגען און געשּפילט

אויגן“. די אין הָאט געהַאט טרערן איינער נישט און

: ּפלַאן אויֿפן ערשטן בינע. דער נוַאר“ אויף זיע „לע

© Alexis Rimbaud/.סלַאביַאק ָאליוויע און עריק

סלַאביַאק, עריק עסטעל, זָאגט מיך, דערֿפרייט ווָאס עּפעס נָאך „און

זיך ֿפַארשריבן הָאט און ער ייִדיש, זיך ֿפידלער, לערנט ֿפון די איינער

ייִדיש–צענטער“. אין אונדז בַײ ָאנהייבער–קורס ַאן אויף

שמ-
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ייִדן בַײ קָארטנשּפיל1

שּפילן...  זיך לָאמיר

ּתורה2, לערנען דַארף ער ניט ! זיך שּפילט ייִד ַא

דעם מיט (כָאטש געלט ֿפַארדינען דַאוונען3,

הּכלל4  ווַײב...), גענוג ָאֿפט דָאס זיך ֿפַארנעמט

ַאזעלכע  אויף צַײט דַארף נישט ַאוועקּפטרן5 די ער —

און עמי– שקצים6 נָאר ֿפַאר ּפַאסן ווָאס נַארישקייטן

דערציילט. מָאל ַאלע אונדז מען הָאט ַאזוי הארצים7.

שּפילן זיך מען מעג יָאר, חנוּכה8–צַײט, ַא מָאל בלויז איין

ּכמעט11 ַא  ַאֿפילו10 עס איז דעמָאלט שטייט9. וועלט די ווָאס אויף

גריכישע גזירות13 ווָאס  ַאמָאליקע די מען דערמָאנט מיט דעם : מצווה12

ַאוודאי14 ווַײטער  הָאבן ייִדן ּתורה. די לערנען צו ייִדן ֿפַארבָאטן הָאבן

הָאבן סָאלדַאטן, גריכישע די געקומען זענען עס ווען נָאר געלערנט,

ָאנדענק  אין קָארטן. די ַארויסגענומען סֿפרים15 און די בַאהַאלטן גיך זיי

דריידלעך17 ַאלע  קָארטן און אויף קינד און קייט16 ֿפון דעם ווַארֿפן זיך

טרַאדיציע.  די לכל–הּפחות18 דערקלערט חנוּכה–צַײט — ַאזוי יָאר

ַאזעלכע צדיקים20, געווען זענען טַאקע ָאֿבות19 אונדזערע אויב טָא,

צו  ריֿבקינד21 גענומען מַאטעריַאל אויף יצחק הָאט ווַאנען ֿפון

: נָאמען זַײטן מיטן הונדערט צוויי ֿפון גַאנץ בוך ַא שרַײבן

פֿינף  אין שטודיע ַא : ייִדן ַאזַארטשּפילן22 בַײ קעגן קַאמף דער

אין  קולטור–געשיכטע (ַארויס און ּפָאעזיע ייִדישע יָאר הונדערט

די  געֿפָארשט23 ָאט ערנסט זייער הָאט ריֿבקינד ? (1946 ניו–יָארק,

דָאס בוך לייענענדיק ליטערַאטור. און ֿפָאלקלָאר ייִדישן טעמע אינעם

ֿפיל  ַאזוי מען הָאט יָאר הונדערט ֿפון24 ֿפינף אויב במשך : מען זיך זָאגט

ווינציק  נישט מסּתמא25 ֿפָארט ייִדן הָאבן ַאזַארטשּפילן, קעגן געשריבן

! געשּפילט

ַארום ווָאקַאבולַאר רַײכן ַא זייער ֿפַארמָאגט ייִדיש ַאז אויס ווַײזט

זיי און ווערטער גוייִשע מען גענומען די הָאט מָאל ָאֿפט שּפילן.

מלך26, ָאנגערוֿפן מען הָאט די קָארט קעניג ֿפַארייִדישט. צום בַײשּפיל,

טיתער27  געגעבן דעם נָאמען מען הָאט נַײן מיט דעם נומער קָארט די

הָאט מע ווען ַאלף–בית29). ייִדישן אינעם אות28 דעם נַײנטן (נָאך

מיינט  „דיינו“30 (ווָאס זָאגן מען ֿפלעגט שּפיל ֿפון ַארויס געווָאלט

ליד דעם צוליב ווָארט בַאקַאנט ַא זייער איז און גענוג“, אונדז „ס'איז

איז מסּתמא דער ווָאקַאבולַאר סדר31). בַײם יָאר ַאלע זינגט מע ווָאס

ייִדן... ניט מיט געשּפילט הָאט מע ווען ניץ צו געקומען בַאזונדערש

דער  ֿפון בַײשּפילן סך ַא ריֿבקינד ברענגט עיקר32 דער

דָא וועלן מיר ּתקוֿפות33. ַאלע ֿפון ליטערַאטור ייִדישער

דער ֿפָאלקס– גענומען ֿפון מעׂשה34 ַא איבערדערציילן

אייגער35  עקיֿבא רֿב דער ווי דעם וועגן טרַאדיציע,

צַײט קורצער געווָארן אויף ַא איז (1837 — 1761)

געזעסן רֿב דער איז מָאל איין ַאז דערציילט מע קָארטן–שּפילער. ַא

שטייגער36 איז געווען. איז  זַײן ווי געלערנט, און נַאכט בַײ שּפעט

: בריוו ַא איבערגעגעבן אים און מיידל קליין ַא ַארַײנגעקומען

איז  מַײן ווַײב הילף. אַײער בעטן צו אַײך איך שרַײב חשובֿער37 רבֿ,

פַֿארשמַאכט39, זי ליגט איצט קינד. זעקסטן מיטן געווָארן38 געלעגן

איך ַארבעט לעבן. איר דערהַאלטן צו ווָאס מיט ניט איך הָאב און

גַאנץ יָאר ַא פַֿארדין מיט איך ווָאס ָאבער דָאס זייער שווער,

ווָאס ווי דָאס ווינציקער ַאלץ איז נָאך ַארבעט,

פַֿארשּפילט40 איבער נַאכט  קָארטנשּפילער ַא

! מיר, רבֿ סוחרים41–קלוב. העלפֿט אין

 ! ווַײב רַאטעוועט42 מַײן

אַײער, בער הערץ

1. jeux de cartes/card playing 2. toyre Torah 3. prier/pray 4. hakla'l bref/in short 5. ave'kpatern gaspiller/waste 6. shkotsim non-
Juifs/Gentiles, sing. שייגעץ sheygets 7. ameratsim ignorants/ignorant people, sing. עם–הָארץ amorets 8. kha'nike Hanouca/Hanuk-
kah 9. de toutes ses forces/with all one's might 10. afile même/even 11. kima't presque/almost 12. mitsve bonne action/good deed 
13. gzeyres persécutions 14. avade bien sûr/of course 15. sforim livres sacrés/holy books, sing. סֿפר seyfer 16. tout le monde/every-
body 17. toupies/tops 18. lekhol-hapokhes du moins/at least 19. oves ancêtres/ancestors 20. tsadikim hommes saints/saintly people 
21. Yitskhok Rivkind 22. jeux de hasard/games of chance 23. fait une recherche sur/did research 24. bemeshekh ... pendant/for 25. mis-
tome sans doute/no doubt 26. meylekh roi/king 27. teser 28. os lettre/letter 29. alef-beys alphabet 30. dayeynu 31. seyder seder 
de Pâque/Passover Seder 32. ... iker surtout/mainly 33. tkufes époques/periods 34. mayse histoire/story 35. Rov Akiva Eiger 36. habi-
tude/habit 37. kho'shever estimé, respecté/honored, respected 38. a accouché/delivered 39. affaiblie/in a weakened state 40. perd/loses 
41. sokhrim marchands/merchants, sing. soykher 42. sauvez/save, rescue 

1. proverbes/proverbs 2. meshiekh le Messie/the Messiah 3. en 
verre/made of glass 4. honnêtes/honest 5. afile même/even 
6. eyn lerakhem bekortn il n'y a pas de miséricorde dans 
les cartes/there is no mercy in cards 7. eyn khokhme veeyn 
tvune ni sagesse ni discernement ne tiennent/neither wisdom 
nor understanding can help 8. keneged face aux/in the face 
of.

שּפריכווערטער1
קָארטן. גלעזערנע3 אין שּפילן מען קומען וועט וועט ַאז משיח2 ●

מענטשן זַײן ַאזוי ערלעך4  וועלן צַײטן משיחס (דָאס מיינט ַאז אין

ַאנדערנס  איינער דעם שּפילן זעענדיק קענען זיי וועלן ַאֿפילו5 ַאז

קָארטן).

טישטעך. ַא ווַײב און ַא הָאט ֿפַײנט קָארט ַא ●

בקָארטן6. לרחם אין ●

שלעכטע קָארטן. ּכנגד8 ּתֿבונה7 ואין חכמה אין ●

[8 זייַט [סוף
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(ן) קָארט די

(ס) טַאליע די
טַאשן

שנַײדן
אויסווַארֿפן

געווינען
ֿפַארלירן, ֿפַארשּפילן

דרייען שווינדלען,
בלָאֿפן

קָאן דער
(טַײז) טויז דער
דער קָאליר (ן)

קַארָא שערל, שעל,

[lev] לֿב הַארץ, רויט,

שיּפע גרין,

[tseylem] צלם טרעף, אייכל,

carte/card
paquet, jeu/pack, deck
battre/shuffle
couper/cut
donner/deal
gagner/win
perdre/lose
tricher/cheat
bluffer/bluff
mise ; partie/stake; hand
as/ace
couleur/suit
carreau/diamonds
cœur/hearts
pique/spades
trèfle/clubs

גלָאסַאר
קָארטנשּפיל

שּפילן...  זיך לָאמיר

דעפֿיניציעס

הָאריזָאנטַאל

ָאּפשנַײדן (חלילה3) מען קען דעם מיט לשון–קודש2 — אויף גיֿפט1 א.

קָאּפ. ַא

ּפָאלענטַא. רומענישע ב.

מען. שטַארבט איין מינוט ווי מער טָאן צו אויף עס הערט מע ווען ג.

זיך  זָאגט און נָאר“, ווָאס מיינט „בלויז, ווָארט לשון–קודשדיק ד. ַא

דין.  נישט — קרום לויֿפט ַא ים–חיה4 ווָאס דער נָאמען ֿפון ַארויס ווי

געלט,  ווי זַאכן סך ַארַײנטָאן ַא קען מע ווּו ַא בגד5 ֿפון ַא טייל ה.

אַאז''וו. נָאזטיכלעך,

טריר. אין וווינט ווָאס דער ו.

„בערג ֿפון...“  — זינדיק) (אומריין, „טָאמע“ ֿפון ז. ריכטיקער אויסלייג

בַארימטער דער ווי ַארויס זיך זָאגט ווָאס ווָארט (ַא לשון–קודש אין

טַאנץ). ארץ–יׂשראלדיקער6

קלַאנגען ֿפון שלַאנגען. ח.

30 און 5. בַאטרעֿפן 300, אותיות7 ווָאס ט.

קענער ֿפאַר קעסטלשּפיל

1. poison 2. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 3. kholile que 
Dieu préserve/God forbid 4. yam-khaye animal marin/sea animal  
5. beged vêtement/garment 6. erets-yisro'eldiker israélien/
Israeli 7. oysyes lettres de l'alphabet/letters of the alphabet, sing. 
 os 8. olevasholem qu’il repose en paix/may he rest in peace אות
9. koved honneur/honor 10. bistrot/tavern.

ווערטיקַאל

נָאז“. די ָאּפווישן ניט זיך נָאך קען ייִנגל „ווָאס ַא מען רוֿפט ַאזוי .1

ּפערזָאן צווייטע — אימּפערַאטיוו ֿפון מָאטל דימינוטיוו צווייטער ַא .2

מישן. ווערב דעם ֿפון איינצָאל אין

ַאן אין בַאזונדערער מָאמענט ֿפַאזע, — ? ַא ציג זָאגט ווָאס .3

ַאנטוויקלונג.

איניציַאלן — רעקל ַא ָאנצוג ָאדער אונטער ַאן מענער טרָאגן ווָאס .4

עליו–השלום8. ֿפון

ַאמעריקע אין ַא שטָאט ֿפון איניציַאלן — ָאן אויסנַאם איינער, יעדער .5

גרויסער עּפל“. „דער זי רוֿפט ווָאס מע

טַאטע–מַאמע. קיין מער נישט הָאבן ווָאס קינדער ֿפַאר הויז ַא .6

הָאנָאר. ּכֿבוד9, .7

שענק10. ַא הַאלטן ווָאס ֿפרויען .8

ניט און ָא) = ַא = (א נקודות קיין ניט מען ניצט אין דעם קעסטלשּפיל

איין  ווי יעדער זיך וי רעכענען און ַײ, יי, וו, = ן). (נ קיין סוף–אותיות

אות.

נומער קומענדיקן אינעם ענטֿפער דער
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אָנהייבער ֿפאַר שּפיל

מלָאכות1–שּפיל
גוזשעלמַאן רָאזשע פֿון

. ……………… ַא בין איך : ברויט מַאך איך .1

. ַא ……………… בין איך מעבל2 : מַאך איך .2

. בין ַא ……………… איך ֿפַארריכט3 שיך : איך .3

. ……………… ַא בין איך : קליידער ניי איך .4

. ……………… ַא בין איך : אויטָאבוס ַאן ֿפיר איך .5

. ַא ……………… בין איך יַאטקע4 : ַא אין ֿפלייש ֿפַארקויף איך .6

. ַאן ……………… בין איך ַא שטעלע5 ווַײל איך זוך .7

. ַא ……………… בין איך לערן–ייִנגל6 : ַא ַארבעט מיר מיט .8

. ַאן ……………… בין איך רֿפואות7 : מען קויֿפט מיר בַײ .9

ַאמעריקע הייס אין ּפוילן. ֿפון קום איך ווען בַארימט איך בין ֿפרַאנקרַײך אין .10

מיך  ווַאל–קַאמּפַאניע8 ! לעצטער דער אין רָאלע ַא געשּפילט כ'הָאב און דזשָא איך

. ַאן ……………… בין איך קרַאן10 : ֿפונעם קַאּפעט9 ווען דָאס ווַאסער מען רוֿפט

1. melokhes métiers/professions, trades 2. meubles/furniture 3. répare/repair 4. boucherie/
butcher shop 5. travail, poste/job 6. apprenti/apprentice 7. refues médicaments/medicine 
8. campagne électorale/election campaign 9. goutte, coule/drips 10. robinet/tap.

שּפילן...  זיך לָאמיר

1. proverbes/proverbs 2. melokhes métiers/professions, 
trades, sing. מלָאכה melokhe 3. melukhe royaume/kingdom 
4. makhshir outil/tool 5. brokhes ici prospérité/here prosperity 
6. pieds nus/barefoot 7. forme (de cordonnier)/(cobbler's) last 
8. pelle/baker's shovel.

מלָאכות2 וועגן שּפריכווערטער1
מלוכה3. ַא איז מלָאכה ● ַא

מלָאכה.  הַאלבע ַא מכשיר4 איז גוטער ● ַא

סך מלָאכות און ווייניק ברכות5. ● ַא

בָארוועס6. גייען שוסטערס ● ַאלע

בעקער דער קָאּפעטע7, דער ֿפון רעדט שוסטער ● דער

לָאּפעטע8. דער ֿפון רעדט

▼

▼

▼
▼ ▼

▼

8 זייַט אויף ענטֿפערס
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ליטע1 טַאטנס קינדער–יָארן אין מַײן
קַאּפלַאן ַאלּכסנדר2 פֿון

אין  טָאג צו ווָאס וווינט הַײנט קַאּפלַאן, שמעון3 טַאטע, מַײן

קיידַאן4, שטעטל אינעם ליטע, געווָארן אין געבוירן איז ּפַאריז,

.1922 יַאנוַאר 18טן דעם

הָאט  זי אומָאּפהענגיק5 לַאנד. געווען ַאן ליטע שוין איז דעמָאלט

קיידַאן אין .1918 אין אימּפעריע דער רוסישער ֿפון זיך בַאֿפרַײט

ֿפוֿפציק ּפרָאצענט ֿפון מענטשן. טויזנט ֿפינף געוווינט ַארום הָאבן

בעל–מלָאכות6 אינעם שטעטל זענען  געווען ייִדן. ַאלע זענען זיי

אין איז צַײט יענער אין ַאז דערציילט, טַאטע מַײן ייִדן. געווען

ַאנטיסעמיטיזם. קיין געווען ניט ליטע

מען אים ֿפלעגט ֿפינף יָאר, געווָארן ייִנגל איז ייִדיש ווען ַא

זייער מלמדים געווען די געוויינטלעך זענען מלמד7. ַא צו ָאּפגעבן

ווי אַײנבינדער8. געַארבעט דערצו הָאבן זיי ֿפון סך און ַא ָארעם

ֿפַארשטיין  סידור9 און לייענען אין געלערנט זיך קינדער הָאבן די

שלעכט  זיך ּתלמיד11 הָאט ַא ווען ּתֿפילות10. ווערטער ֿפון די די

גולם12. ַא רוֿפן מלמד דער אים ֿפלעגט געלערנט,

מלוכה– אין ַא גיין קינדער די ֿפלעגן יָאר זיבן עלטער ֿפון אין

אומזיסט14 און  געווען איז ייִדן. די שול ֿפַאר סּפעציעל שול13

מיידלעך צוזַאמען אין און ייִנגלעך יָאר, הָאט געדויערט ֿפיר

געווען  דָארטן זענען שולביכער לימודים15 און ַאלע קלַאס. איין

אויף גערעדט הָאבן אויך זיך צווישן די קינדער העברעיִש. אויף

העברעיִש.

סָאציַאליסטן געווען זענען טַאטע–מַאמעס זייערע ווָאס קינדער

ַא אין ָאדער מלמד ַא צו געשיקט ניט מען הָאט קָאמוניסטן, ָאדער

אומזיסט). ייִדיש (אויך מיט שול ַא אין שול, נָאר העברעיִשער

שּפרַאכן ֿפַארשיידענע ליטע אין געניצט מען הָאט צַײט יענער אין

דער הָאט היים דער אין דַײטש... רוסיש, ּפויליש, ליטוויש, —

זַײן מיט העברעיִש און מַאמען זַײן מיט ייִדיש גערעדט טַאטע

איז ניט  (דָאס ליטוויש געקענט גוט ער ַאחוץ16 דעם הָאט טַאטן.

געווען איז ווָאס זיידע דער ליטע). אין ייִדן ַאלע בַײ ַאזוי געווען

בָאבע, די און און רוסיש, דַײטש גוט געקענט הָאט טילזשע, ֿפון

ליטוויש. ביסעלע ַא און ייִדיש געקענט נָאר הָאט ּפָאנעוועזש, ֿפון

ּפָאליַאקן18 געקענט  און ליטווינער17 סך ַא אויך הָאבן קיידַאן אין

ייִדיש.

זיך הָאט אים גערוֿפן שימקע, מען ווָאס דעמָאלט הָאט טַאטע, מַײן

צוויי געהַאט דָארטן ער הָאט העברעיִשער שול. ַא אין געלערנט

ַאלע  ּפַאלעסטינסקי. מאירקע21 גרוידַאנץ און דודקע20 : חֿברים19

געשּפילט הָאבן ַא סך זיי חורבן22. הָאבן איבערגעלעבט דעם דרַײ

נָאמען  מיטן קינדער ּפילקעשּפיל23 ֿפַאר ֿפוסבָאל און אין ַא אין

ֿפוסבָאל–מַאנשַאֿפטן24  ּפָאר געווען ַא ס'איז „ֿפעלקער–בונד“.

צו  ּכדי27 זיך שול26 ֿפון ַאנטלויֿפן ַאֿפילו25 ֿפלעגן ייִנגלעך די און

געבוירן–טעג, אויף ֿפַארבעטן אויך זיך ֿפלעגן קינדער שּפילן.

אין זיך הָאט יָארן יענע אין צוזַאמען. טַאנצן און ֿפַארברענגען

איז רַאדיָא קיין נָאר ּפַאטעֿפָאן28, ערשטער דער בַאוויזן קיידַאן

געווען. ניט נָאך

ער  ֿפָאלקשול29 הָאט געענדיקט די הָאט טַאטע ווי דער דעם נָאך

ַא געווען נָאר ָאבער איז קיידַאן אין גימנַאזיע30. גיין אין געווָאלט

ווָאך.  ַא טעג דרַײ–ֿפיר געלערנט זיך הָאט מע ווּו ּפרָאגימנַאזיע31

אָנהייבער ֿפאַר אָנהייבער ֿפון

1. Lituanie/Lithuania 2. aleksander 3. shimen 4. Kedainiai 5. indépendant/independent 6. bal-melokhes artisans 7. melamed 
maître d’école/teacher, plur. מלמדים melamdim 8. relieurs/bookbinders 9. sider livre de prières/prayer book 10. tfiles prières/prayers 
11. talmid élève/pupil 12. goylem golem 13. melukhe-shul école publique/public school 14. gratuit/free 15. limudim matières/
subjects 16. akhu'ts à part/aside from 17. Lituaniens (non juifs)/Lithuanians (non-Jews) 18. Polonais (non juifs)/Poles (non-Jews) 
19. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 20. do'vidke 21. me'yerke 22. khurbm Shoah 23. jeu de ballon/ballgame 24. équipes/
teams 25. afile même/even 26. ici/here synagogue 27. kede'y pour/in order to 28. phonographe/phonograph 29. école primaire/
primary school 30. lycée/high school 31. école préparatoire au lycée/preparatory school 

[8 זייַט [סוף

מַארק. : דער טָאג. אויבן צו הַײנט קיידַאן שטעטל דָאס
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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

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

 6 ז' שּפיל פֿון אויפֿן ענטפֿערס
בעקער .1

סטָאליער1 .2
שוסטער2 .3

שנַײדער .4

שָאֿפער .5

1. ébéniste, menuisier, charpentier/carpenter 2. cordonnier/cobbler 3. katsev boucher/
butcher 4. bal-melokhe artisan 5. pharmacien/pharmacist 6. plombier/plumber. 

[7 זייַט ֿפון [סוף

[4 זייַט ֿפון [סוף

32. milkhome guerre/war 33. Union 
soviétique/Soviet Union 34. à l’âge de/
at the age of 35. oncle/uncle 36. O.R.T. 
37. métier/trade 38. maskim d’accord/did 
not agree 39. mixte/co-ed 40. Jules Verne 
41. La Case de l’oncle Tom/Uncle Tom’s 
Cabin 42. kha'verte copine/girlfriend.

יָאר געלערנט צוויי זיך דָארטן ער הָאט

גימנַאזיע אין דער צו צוצוגרייטן ּכדי זיך

הויּפטשטָאט די געווען איז קָאוונע קָאוונע.

ליטע. אין אומָאּפהענגיקער דער ֿפון

הויּפטשטָאט, די געווען ווילנע איז ָאנהייב

צווישן ּפוילן,  דער מלחמה32 נָאָר נָאך

דעם קעגן ענגלַאנד און ֿפרַאנקרַײך

ּפוילן  הָאט רַאטן–ֿפַארבַאנד33 אין 1921

ווילנע. ֿפַארנומען

זענען געווען אין ַאלע העכערע שולן

אין עלטער34 ֿפון  ,1936 אין קָאוונע.

קיין געֿפָארן טַאטע דער איז יָאר ֿפערצן

ֿפעטער35. ַא ער הָאט געהַאט קָאוונע, ווּו

טַאטע ַאז מַײן געווָאלט ֿפעטער הָאט דער

ֿפרעמדע שּפרַאך, ַא נָאך זיך לערנען זָאל

אין דער אַײנגעשריבן אים הָאט ער

ַאלע לימודים ווּו גימנַאזיע, דַײטשישער

דעם ַאחוץ דַײטש. אויף געווען זענען

ַאן אין אויך געגַאנגען טַאטע דער איז

זיך ּכדי ווָאך, ַא מָאל דרַײ ָארט36–שול,

מַײן ווען נָאר ֿפַאך37. ַא אויסצולערנען

צוויי נָאך (ערשט דערווּוסט זיידע הָאט זיך

ַא דַײטשישער אין גייט זון ַאז זַײן יָאר)

מסּכים38 און  געווען ניט ער איז גימנַאזיע,

אַײנשרַײבן אין דער זיך הָאט אים געהייסן

די גימנַאזיע אויך העברעיִשער גימנַאזיע.

העברעיִש קָאעדוקַאטיוו39. געווען איז

שּפרַאך. געווען ַא לעבעדיקע דָארטן איז

העברעיִש, אויף געלייענט ַאלץ הָאבן זיי

ֿפון ביכער ווי וועלט–ליטערַאטור, די אויך

טָאמס פֿעטער ווערן40 ָאדער דעם זשול

מַײן הָאט ליבעבריוו ערשטן דעם הַײזל41.

זַײן און העברעיִש אויף ָאנגעשריבן טַאטע

געענטֿפערט אויף  אויך חֿברטע42 הָאט אים

! העברעיִש

© NK/.ייִדיש און ליטוויש אויף קיידַאן אין שול ַא אויף אויֿפשריֿפט

קצֿב3 .6

ַארבעטסלָאזער .7
בעל–מלָאכה4 .8

ַאּפטייקער5 .9
אינסטַאלַאטָאר6 .10

סוחרים–קלוב, צום ַארויס גלַײך איז רֿב דער

מיידל. ווען ער דָאס און הָאט מיטגענומען

עולם43  דער זיך הָאט קלוב, אין ַארַײן איז

געזָאגט זיי הָאט ָאבער רֿב דער דערשרָאקן.

ער מיטשּפילן“. איך וויל ווַײטער, „שּפילט

זָאל געהייסן מע און זיך ַאוועקגעזעצט הָאט

הָאבן טיש קָארטן. ווען ַאלע ַארום געבן אים

הָאט קָארטן, זייערע געווָארֿפן געהַאט שוין

אים און בריוו דעם ַארויסגענומען רֿב דער

„הערץ : זָאגנדיק טיש אויֿפן געטָאן ווָארף ַא

געווינט“. „הַארץ מיינט דָאס .“! טרומף איז

ווערטערשּפיל ַא געווען ַאוודאי איז דָאס

סימן44  אויֿפן מענטשן, ֿפונעם נָאמען אויֿפן

מענטשלעכן אויֿפן אויך און קָארטן, די ֿפון

בַארעמהַארציקייט45  די הייסט דָאס הַארץ,

אומגערעכטיקייט.  צולָאזן46 ַאזַא ניט טָאר ווָאס

בריוו, דעם איבערגעלייענט הָאבן סוחרים די

רֿב דעם געגעבן הָאבן זיי ֿפַארשעמט47. זיך און

צו ווָאס הָאבן ֿפון זָאל בער הערץ געלט גענוג

לעבן.

43. oylem assistance, ici les joueurs/
audience, here the players 44. simen signe, 
ici couleur des cartes/sign, here suit of cards 
45. miséricorde/mercy 46. permettre/allow 
47. ont eu honte/were ashamed.


