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דאָס גרויסע געווינס

1

פאָטאָס :
© ֿ
אַליק מעסער

שוין אין  1915האָט שלום–עליכם 3באַשריבן די גליקן און אומגליקן פֿון ַא מענטש וואָס האָט אויסגענומען „דאָס גרויסע געווינס“ .דעם
30סטן און 31סטן מײַ האָט מען געשפּילט די פּיעסע אין פּאַריז ,אַדאַפּטירט פֿון שאַרלאָט מעסער ,די רעזשיסאָרשע 4פֿונעם טרוים–
טעאַטער )די טרופּע פֿונעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער( .אַניק פּרים–מאַרגוליס ,וואָס שפּילט איינע פֿון די הויפּט–ראָלעס אין דער פּיעסע,
האָט אונדז געשיקט אירע אײַנדרוקן.
מע האָט מיך געבעטן צו שרײַבן אַן אַרטיקל וועגן דער נײַער פּיעסע.
אָט האָב איך נאָך די אַנדערע טעג יום–טו ֿב ! 5וואָס זאָל איך שרײַבן ?
וואָס זאָל איך זאָגן עס זאָל נישט זײַן גערעדט פֿון וועג? 6
וועגן דער פּיעסע — דאָס גרויסע געווינס פֿון שלום–עליכם — ווייסן
זיכער אַלע שוין ַא סך  :די האַנדלונג 7הייבט זיך אָן בײַ שימעלע
סאַראָקער אין וואַרשטאַט .8ווער איז שימעלע סאַראָקער ? ַא
שנײַדערַ ,א קבצן אין זיבן פּאָלעס 9וואָס האָט מער חובֿות 10ווי האָר
אויפֿן קאָפּ .שימעלע האָט ַא מאָל געקויפֿט ַא צעטל 11פֿון ַא באַנק–
לאָטעריע ; די צי ִונג 12קומט ֿפאָר אַלע יאָר דעם ערשטן מײַ .שימעלע
איז דער איינציקער וואָס האָט קיין מאָל נישט ֿפאַרלוירן די ה ָאפֿענונג
אויסצונעמען דאָס גרויסע געווינס .די אַנדערע פּאַרשוינען — 13דער
16
עיקר 14זײַן ווײַב עטיע–מעניע — מאַכן חוזק 15פֿון אים .הײַנטיקס יאָר
שפּילט דאָס מזל צו 17אונדזער שנײַדער )נו ...אויף ַא מעשׂה פֿרעגט מען
נישט קיין קשיא : (18...זײַן צעטל ציט דאָס גרויסע געווינס פֿון צוויי
19
הונדערט טויזנט רובל און ער ווערט איינער פֿון די גרעסטע גבֿירים

אין שטאָט .פֿון דעמאָלט אָן וועלן די „ממתּקים “20כּלומרשט 21טראָגן
אויף אַלצדינג...
דאָס גרויסע געווינס איז שוין די דריטע פּיעסע וואָס שאַרלאָט מעסער
אינסצעניזירט .22די ערשטע איז געווען חיים סלאָוועסעס 23די יונהס און
דער וואַלפ ֿיש 24און די צווייטע ַאבֿרהם גאָלד ֿפאַדענס 25די צוויי קוני–לעמל
)זע ַא שטיקל פֿון דער ֿפאָרשטעלונג 26אויף „יו–טיוב“ :
 .(http://www.youtube.com/watch?v=15JoDVfBv0gדי טרופּע
שפּילט שוין אַכט יאָר און געוויסע אַקטיאָרן זײַנען ד ָא פֿונעם סאַמע
אָנהייב 27אָן„ .שפּילן“ ,דאָס איז דאָך טאַקע דער פּאַסיקער 28ווערב ֿפאַר
אונדז אַלעמען מחמת 29נישט נאָר אויף דער בינע 30שפּילן מיר  :יעדעס
מאָל ווען מיר טרעפֿן זיך אויף שׂימחות ,31אַמוזירט מען זיך ניצנדיק
די רעפּליקעס 32פֿון דער פּיעסע וואָס מע האַלט אין צוגרייטן .זײַן אין
35
דער טרופּע איז ממשַ 33א מחיה 34און זינט מיר האָבן גאַסטראָלירט
יענץ י ָאר ,גע ֿפאָרן קיין ווין 36און אַרויסגעטראָטן דאָרטן ,זײַנען מיר אַלע
]סוף זיי ַט [8
געקניפּט און געבונדן.37

נאָך אַן אומגליק 1. gagne/wins 2. le gros lot/the grand prize 3. sholem aleykhem 4. metteuse-en-scène/director (fem.) 5. … yontef
6. divaguer/talk nonsense 7. intrigue/action 8. atelier/workshop 9. kaptsn … sans-le-sou/absolute pauper 10. khoyves dettes/debts
11. billet/ticket 12. tirage/drawing 13. personnages/characters 14. … iker surtout/especially 15. … khoyzek se moquent/make
fun of 16. cette année/this year 17. …mazl … la chance est favorable/luck smiles at 18. … mayse … kashe ne pose pas trop de
 21. kloymersht imagine-t-il/so he thinksגעלט questions/don't ask questions 19. gvirim hommes riches/rich men 20. mamtakim
22. met en scène/directed 23. Khaim Sloves (1905-1988) 24. Les Jonas et la Baleine/The Jonahs and the Whale 25. avrom Goldfaden (1840-1908) 26. représentation/performance 27. depuis le tout début/from the very beginning 28. qui convient/suitable
29. makhmes parce que/because 30. scène/stage 31. simkhes fêtes/celebrations 32. répliques/lines 33. mamesh véritablement/truly
34. mekhaye plaisir/pleasure 35. partis en tournée/went on tour 36. Vienne/Vienna 37. étroitement liés/the closest of friends

פֿאָלקסבינע פּראַוועט
ַא געבורטסטאָג

2

1

נישט נאָר אין פּאַריז שפּילט מען טעאַטער אויף יי ִדיש .אין אַנדערע
שטעט ,ווי וואַרשע ,תּל– ַאבֿי ֿב ,2מאָנטרעאָל… זענען ד ָא פּר ָאפֿעסיאָנעלע
יי ִדישע טרופּעס .אָבער דער עלטסטער ֿפאַראַנענער 3יי ִדישער טעאַטער
אויף דער וועלט געפֿינט זיך אין ניו–יאָרק און הייסט „ ֿפאָלקסבינע“.
דעם 2טן מײַ  2010האָט מען געפֿײַערט 4די  95יאָר )קיין עין–הרע(5
פֿון דער ֿפאָלקסבינע ,מיט ַא גאַלאַ–אָוונט אין ַא נײַעם קאָנצערט–זאַל
פֿון דעם ניו–יאָרקער לינקאָלן–צענטער .דער זאַל איז געווען אַן
אָנגעפּאַקטער 6און די פּראָגראַם ַא רײַכעַ .א חוץ 7מיטגלידער פֿון
דער ֿפאָלקסבינע–טרופּע האָבן אויך געשפּילט ֿפאָרשטייער 8פֿון דער
יי ִדיש–רעדנדיקער טרופּע פֿון ישׂראל„ ,9יי ִדישפּיל“ .חווה 10אַלבערשטיין
איז אַרויסגעטראָטן מיט ַא קאָנצערט יי ִדישע לידער און פֿראַנק לאַנדאָן
און זײַן אָרקעסטער האָבן געשפּילט קלעזמאָרים–מוזיק.
דער אָוונט איז אויך געווידמעט 11געווען דעם אָנדענק פֿון יאָסל מלאָטעק
13
צו זײַן צענטן יאָרצײַט .12מלאָטעק איז געווען ַא פֿעי ִקער כּלל–טוער
אין דער ניו–יאָרקער יי ִדיש–וועלט און לאַנגע יאָרן דער בילדונגס–14
דירעקטאָר פֿון אַרבעטער–רינגֿ .15פאַר די נישט–אַמעריקאַנער איז ער
אפֿשר 16מער באַקאַנט ווי דער צונויפֿשטעלער ,17צוזאַמען מיט זײַן ווײַב
חנה ,18פֿון די דרײַ בענד אַנטאָלאָגיע פֿון יי ִדישע לידער )מיר טראָגן ַא
געזאַנג ,פּערל פ ֿון ייִדישן ליד און לידער פ ֿון דור 19צו דור(.

לינקס  :חווה
אַלבערשטיין.
אונטן  :די יונגע
טרופּע פֿון
פאָלקסבינע.
ֿ

נאָך זײַן טויט אין יאָר  2000האָט מען געש ַאפֿן דעם מלאָטעק–פּריז,
צוגעטיילט 20יעדעס יאָר צו עמעצן וואָס האָט געבראַכט ַא וויכטיקן
בײַשטײַער 21צו דער יי ִדישער קולטור .הײַיאָר 22האָבן געקראָגן דעם
פּריז  :אַהרן 23לאַנסקי ,פּרעזידענט פֿון דער נאַציאָנאַלער יי ִדישער
ביכער–צענטראַלע ,און ברײַנע וואַסערמאַן ,דירעקטאָרין פֿון דער
מאָנטרעאַלער „דאָר ַא וואַסערמאַן יי ִדישן טעאַטער“ .אויף דעם אָוונט
25
האָט מען אויך אָפּגעגעבן כּבֿוד 24דעם אָנדענק פֿון פּאָעט ַאבֿרהם
סוצקעווער ,וועלכער איז געשטאָרבן אין יאַנואַר .2010
ווען די ֿפאָלקסבינע איז געגרינדט 26געוואָרן אין  1915זענען געווען
אין ניו–יאָרק אַליין  15יי ִדישע טעאַטערס .די מערהייט פֿון זיי האָבן
געשפּילט שונד — 27פּראָסטע ֿפאַרווײַלונגען 28וואָס זענען געפֿעלן דעם
ברייטן עולם 29און וואָס די אינטעליגענץ האָט ביטער קריטיקירט .דער
ציל 30פֿון דער נײַער טרופּע איז געווען צו שטעלן ֿפאַרן יי ִדישן פּובליקום
פּיעסעס פֿון ַא הויכער קוואַליטעט )די ערשטע ֿפאָרשטעלונג איז געווען
איבסענס „ ַא שׂונא 31פֿון ֿפאָלק“( .אין די ווײַטערדיקע יאָרן האָבן זיי
געשפּילט דעם קלאַסישן יי ִדישן רעפּערטואַר און אויך דראַמעס פֿון
דער וועלט–ליטעראַטור .אין די 40ער און 50ער יאָרן איז דער יי ִדישער
32
טעאַטער ביסלעכווײַז ֿפאַרשוווּנדן ,נאָר ֿפאָלקסבינע ,אונטערגעשטיצט
פֿונעם אַרבעטער–רינג ,האָט געקענט אָנגיין מיט איר טעטיקייט.33
אין  1998איז זלמן 34מלאָטעק )יאָסלס זון( געוואָרן פּרעזידענט פֿון
35
דער ֿפאָלקסבינע און די טרופּע האָט אײַנגעפֿירט נײַע זשאַנערס ,כּדי
צו ֿפאַרברייטערן דעם עולם  :צוויי–שפּראַכיקע פּראָגראַמען ֿפאַר דער
גאַנצער משפּחה ,36בשותּפֿותדיקע 37אונטערנעמונגען מיט אוניווערסיטעטן
און אַנדערער אָרגאַניזאַציעס ,און ֿפאַר פּיעסעס אין גאַנצן אויף יי ִדיש —
אייבערשריפֿטן אין ענגליש און אין רוסיש .מען האָט אויך געגרינדט ַא
38
טרופּע יונגע–לײַט )וואָס הייסט טאַקע „די טרופּע“( וואָס גאַסטראָלירט
אַרום אַמעריקע צו ברענגען יי ִדישע מוזיק און טעאַטער צו יענע געגנטן
וווּ ס'איז ביז אַהער ניט געווען .ביז )מער ווי( ! 120

1. fête/celebrates 2. tel aviv 3. existant/existing 4. célébré/celebrated 5. keyn eynore que le mauvais œil nous épargne/no evil eye
6. plein/packed 7. a khu'ts à part/aside from 8. représentants/representatives 9. yisroel Israël 10. khave 11. dédié/dedicated
12. anniversaire de décès/anniversary of death 13. klal … militant associatif/activist 14. éducation 15. Cercle des travailleurs/Workmen's Circle16. efsher peut-être/perhaps 17. compilateur/compiler 18. khane 19. dor génération 20. décerné/awarded 21. contribution 22. cette année/this year 23. arn Aaron 24. ... koved rendu hommage/honored 25. avrom 26. fondé/founded 27. pièces de
basse qualité/trash 28. amusements/entertainments 29. oylem public 30. but/aim 31. soyne ennemi/enemy 32. subventionné/subsidized
33. activité/activity 34. zalmen 35. kede'y aﬁn de/in order to 36. mishpokhe famille/family 37. beshu'tfesdike en association/in partnership 38. fait des tournées/goes on tour.

גוטע נײַעס פֿאַר יי ִדיש

אַז די באַרימטע שפּראַך–מעטאָדע „אַסימיל“ האָט אַרויסגעגעבן
ַא באַנד צו לערנען יי ִדיש — איז עס ַא גוטער סימן.1
„אַסימיל“ איז ַא פֿראַנצייזישע פֿירמע וואָס האָט פּובליקירט אין  1929אַן ערשטן באַנד
מיטן נאָמען „ענגליש אָן מי“ ,2אין וועלכן מע געפֿינט דעם באַרימטן זאַץ „ :מײַן שנײַדער
איז רײַך !“ .דאָס בוך איז געוואָרן זייער פּאָפּולער און דער פֿאַרלאַג 3האָט אַרויסגעגעבן
לערנביכער פֿון אַנדערע שפּראַכן .הײַנט צו טאָג אַנטהאַלט דער קאַטאַלאָג איבער
 100לשונותַ .4א חוץ 5אַלע אייראָפּעי ִשע שפּראַכן געפֿינט מען רעגיאָנאַלע שפּראַכן ווי
ברעטאָניש ,פּראָוואַנסאַל אָדער שטימי ; 6עקזאָטישע שפּראַכן ווי ַאפֿריקאַנס ,טאַמול
און ל ַא ָא ; עטלעכע טויטע שפּראַכן — לאַטײַן ,היעראָגליפֿיש עגיפּטיש ; און אויך
עספּעראַנטאָ .אינעם קאַטאַלאָג שטייט יי ִדיש צווישן וואָלאָף און זולו ! צוויי לערערינס
פֿונעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער ,אַניק פּרים–מאַרגוליס און נאַדי ַא דעהאַן–ראָטשילד,
האָבן זיך אונטערגענומען אָנצושרײַבן די יי ִדיש–מעטאָדע ,וואָס איז אַרויס אין אַפּריל
 .2010זי באַשטייט 7פֿון ַא בוך מיט  85לעקציעס און פֿון רעקאָרדירונגען אויף פֿיר
קאָמפּאַקטלעך .8איינע פֿון די צוויי מחברטעס 9גיט אונדז ַא בליק אויף איר אַרבעט.
ווי קומט מען צו שרײַבן ַא מעטאָדע צו לערנען יי ִדיש ווי אַן
אויטאָדידאַקט ? פּשוט : 10מע וואַרט ביז דער באַרימטער ֿפאַרלאַג
„אַסימיל“ בעט מע זאָל עס טאָן .איר זײַט דאָך שוין זייער באַשעפֿטיקט,
אָדער שעמעוודיק ,אָדער גלאַט פֿויל ? 11האָט מען ַא שטאַרקן אַרגומענט
אײַך אײַנצורעדן  :וואָס הייסט ,אַלע זיבעציק )און ַאפֿילו 12נאָך מער(
לשונות פֿון דער וועלט 13זײַנען שוין אינעם קאַטאַלאָג ,און יי ִדיש נישט ?
ווילט איר ֿפאַרשעמען אונדזער שפּראַך ? נו ,נעמט מען אַרבעטן ,מיט
איין טרייסט : 14מע שווערט אַז מע וועט עפּעס שרײַבן וועגן אַן אָרעמען
שנײַדער ,אויף צו להכעיס 15דעם ענגלישן רײַכן שנײַדער וואָס האָט ַא
שם 16אויף דער וועלט זינט דעם ערשטן „אַסימיל“–בוך ,מיט אַכציק יאָר
צוריק...
17
אַניק און איך ,כאָטש מיר זענען לערערינס שוין עטלעכע י ָאר ,האָבן
מיר נישט געוווּסט ווי מע ש ַאפֿט אַז ַא מעטאָדע .נאָר דער ֿפאַרלאַג האָט
אונדז געגעבן ַא רשימהֿ 18פאָדערונגען : 19אַלע לעקציעס באַשטייען
פֿון ַא דיאַלאָג ,וואָס זײַן לענג ווערט גרעסער און גרעסער ,ווי אויך די
צאָל נײַע ווערטער און גראַמאַטישע באַמערקונגען ; מיר האָבן געש ַאפֿן
צוויי מינים 20געניטונגען  :זאַצן איבערצוזעצן פֿון יי ִדיש ,און זאַצן צו
דערגאַנצן .21דערצו ,מעג מען צוגעבן ַא פּאָר שורות 22צו דערקלערן
קולטור–פֿראַגעס .נאָך זעקס לעקציעס אַזעלכע ,קומט ַא לעקציע וואָס
חזרט איבער 23די גראַמאַטישע פּונקטן ,און ַא טעקסט אָן קיין נײַעם
וואָקאַבול ַאר .מיר האָבן אויך געהאַט ַא רשימה פֿון די ֿפאַרשיידענע
טעמעס וואָס מוזן אַרײַנגיין  :ווי מע באַגריסט זיך ,וואָקאַבולאַר פֿון

דער משפּחה 24און אַזוי ווײַטער — און ַאפֿילו ווי מע קלאָגט זיך ! 25ווען
ַא סעריע פֿון זיבן לעקציעס איז געווען ֿפאַרטיק ,האָבן מיר זי געשיקט
אין ֿפאַרלאַג ; דאָרט האָט די ֿפאַרלעגערין וואָס האָט געאַרבעט מיט
אונדז געשפּילט די ראָלע פֿונעם סטודענט  :זי האָט איבערגעלייענט און
געפֿרעגט שאלות 26איבער אַלץ וואָס האָט איר אויסגעזען ניט גענוג
27
קל ָאר .נאָך דעם ווי מיר האָבן דאָס ֿפאַרבעסערט ,האָט יצחק ניבאָרסקי
אויך איבערגעלייענטֿ ,פאַרבעסערט ,קאָריגירט און צום סוף געגעבן זײַן
29
„הסכּמה “28אָן וועלכער מיר וואָלטן קיין מאָל נישט געהאַט די העזה
אַרויסצוגעבן דאָס בוך.
דערנאָך איז געקומען דער גרויסער טאָג מע זאָל רעגיסטרירן די אַלע
דיאַלאָגן  :מיר האָבן געדאַרפֿט געפֿינען פֿיר „שטימעס“ )צוויי מענלעכע
און צוויי ווײַבלעכע( וואָס זאָלן זײַן בעלנים 30דאָס צו טאָן ...און פֿרײַ
דעם זעלבן טאָג וואָס די טעכניקער .און מיר האָבן טאַקע געפֿונען !
מאַכן און איבערמאַכן ,קלאַפּן 31און ווידערקלאַפּן ) ַא מחיה 32מיט
קאָמפּיוטערײַ  :די פּראָגראַמען 33ענדערן זיך כּסדר ,34און מע מוז אַלץ
ענדערן !( ,לייענען און איבערלייענען — אַזוי זײַנען געגאַנגען ניט
ווינציקער ווי ...צען י ָאר ,און כאָטש פֿיר פּאָר אויגן און ברילן האָבן
באַטראַכט דעם טעקסט ,האָט מען אַלע מאָל געפֿונען נאָך ַא טעות 35צי ַא
פֿעלערל .אַז איר וועט ַא קוק טאָן און דערטאַפּן 36נאָך אַז ַא גרײַזל ,37זײַט
אַזוי גוט ,ווײַזט עס אונדז ,מיר זאָלן גרייטן ַא תּיקון–טעות! 38
נאַדי ַא דעהאַן–ראָטשילד

1. simen signe/sign 2. Anglais sans peine/this series in English is …Without
Without Toil 3. maison d'édition/publisher 4. leshoynes langues/
languages 5. akhu'ts à part/in addition to 6. chtimi, langue régionale du Nord/dialect of Northern France 7. consiste/consists 8. CDs
9. mekha'bertes auteurs/authors 10. poshet simple 11. tout simplement paresseux/merely lazy 12. aﬁle même/even 13. toutes les 70
langues (selon la tradition juive)/all 70 languages (according to Jewish tradition) 14. consolation 15. … tselokhes en dépit de/to spite
16. shem réputation 17. bien que/although 18. reshime liste/list 19. exigences/requirements 20. minim types 21. compléter/complete
22. shures lignes/lines 23. répète/repeats 24. mishpokhe famille/family 25. se plaint/complains 26. shayles questions 27. yitskhok
Niborski, directeur pédagogique de la Maison de la culture yiddish/educational director of the Paris Yiddish Center 28. haskome approbation/approval 29. hoze audace/nerve 30. … balonim bien vouloir/be willing to 31. taper/type 32. mekhaye plaisir/pleasure 33. logiciels/software 34. keseyder constamment/constantly 35. toes erreur/mistake 36. trouver/ﬁnd 37. petite faute/small error 38. tikn-toes
errata.

3

א וואָרט
אַרום ַ

מע גייט ...צי מע פֿאָרט ?

4

דער גוטער וועטער איז סוף–כּל–סוף 1געקומען און
מיט דעם הייבט מען אָן צו טראַכטן וועגן זומער און
וואַקאַציעס ,אָפּרו ,2רײַזעס און ֿפאַרווײַלונג .3אויב
4
דו ביסט אין ַא יי ִדיש–קורס וועט דער לערער אפֿשר
פֿרעגן  :וואָס וועסטו טאָן בעת 5די וואַקאַציעס ? און
אויב דו ענטפֿערסט  :איך וועל גיין אין כינע ,וועט ער
דיך אָנקוקן גאָר דערשטוינט 6און זאָגן  :עס וועט דאָך נעמען
ַא פּאָר יאָר ! און טאָמער 7איינער זאָגט  :איך וועל גיין אין
אַמעריקע ,קען ער ענטפֿערן  :דו וועסט האָבן זייער נאַסע פֿיס ! יאָ,
טײַערע תּלמידים ,8אין יי ִדיש איז ד ָא אַן אונטערשייד צווישן גיין און
ֿפאָרן .גיין גייט מען נאָר מיט די פֿיס .ווען מע ניצט ַא טראַנספּאָרט–
מיטל מוז מען זאָגן ֿפאָרן.
מען ֿפאָרט מיט אַן אויטאָ ,אַן אויטאָבוסַ ,א באַןַ ,א שיף,
ַאפֿילו 9מיט ַא ראָווערֿ .10פאָרן פּאַסט 11צו אַלע
רײַזעס ,לאַנג צי קורץ ,גיך צי פּאַמעלעך .איך ֿפאָר
אין אַמעריקע ,איך ֿפאָר אין די בערג ,12איך ֿפאָר
צום ברעג ים ,13איך ֿפאָר אין שטאָט אַרײַן ,איך ֿפאָר
אַהיים .ווען עמעצער ֿפאָרט אַוועק ווינטשט מען אים
געוויינטלעך ֿ :פאָר געזונטערהייט ! און מע מעג צוגעבן :
קום צוריק געזונטערהייט ! מיטן ווערב קומען איז ניט ָא קיין
אונטערשייד צי מע קומט צו פֿוס אָדער מיט ַא וואָגן .אויב מע וויל עס
זאָגן פּינקטלעכער קען מע צוגעבן :ער קומט צו גיין ,אָדער ער קומט
צו ֿפאָרן ,ווי אינעם ליד „שנירעלע פּערעלע“ )זעט זײַט  .(5דאָך מוז
מען נישט מיינען אַז „קומען צו גיין“ מוז זײַן צו
פֿוס .מע קען עמעצן גלאַט 14זאָגן „קום צו גיין“,
מיינענדיק „ :קום ַא מאָל צו מיר ,קום צו גאַסט“.
מיט אַן אַוויאָן פֿליט מען )כאָטש 15מע מעג אויך
זאָגן אַז מע ֿפאָרט( .אויב מע זוכט אַוואַנטורעס
קען מען פֿלי ִען אין ַא לופֿטבאַלאָן .און אויב מען
איז אַן אַסטראָנויט פֿליט מען אין ַא קאָסמאָסשיף.
אויף ַא פֿערד רײַט 16מען .דעמאָלט איז מען ַא
רײַטער) 17נישט דאָס זעלבע ווי ַא ריטער ,18כאָטש די ריטער פֿלעגן
אויך רײַטן( .מען קען אויך ,לויט דעם אָרט וווּ מע געפֿינט זיך ,רײַטן

אויף אַן אייזלַ ,19א קעמל צי ַא העל ֿפאַנד.
גיין האָט ַא סך וואַריאַנטן .מע קען
שפּאַנען ,20שפּרײַזן ,21שפּאַצירן ,לויפֿן און
22
שפּרינגען )אַז מ'איז צופֿרידן( ,קריכן
און שלעפּן זיך) 23אַז מ'איז מיד ,שוואַך
אָדער טרויעריק(.
מיט קאָנווערבן האָט ֿפאָרן זייער ַא סך
מעגלעכקייטן  :ס'איז קלאָר וואָס עס מיינען
אַרײַנ ֿפאָרן ,אַרויס ֿפאָרן ,אַרומ ֿפאָרן ,אַדורכ ֿפאָרן ַ .א
פּאָר אויסדרוקן וואָס זענען ַא ביסל מער בילדעריש: 24
אויס ֿפאָרן ַא וועלט מיינט ֿפאָרן ַא סך ,זײַן ַא גרויסער
רײַזנדער.
ֿפאַר ֿפאָרן האָט צוויי באַטײַטן  :זיך אָפּשטעלן )אין ַא האָטעל ,צום
בײַשפּיל( אָדער ֿפאָרן אין ַא שלעכטער ריכטונגֿ „ .פאַר ֿפאָרן קיין
בויבעריק“ קען מען זאָגן וועגן ֿפאַרבלאָנדזשען 25אין ַא רײַזע,
נאָר אויך ווען מע ֿפאַרפּלאָנטערט זיך 26אין ַא דיסקוסיע ,ווען
מע דערווײַטערט זיך פֿון ענין.27
אַרײַנ ֿפאָרן עמעצן אין די רייד ,דאָס הייסט אים איבעררײַסן.
אַרײַנ ֿפאָרן )אָדער ֿפאַר ֿפאָרן( אין די ציין אָבער מיינט
דערלאַנגען ַא זעץ 28אין פּנים 29אַרײַן.
ווען ַא פֿרומער יי ִד ֿפאָרט אַהיים אויף שבת ,30און ער ֿפאַרשפּעטיקט,
זאָגט מען  :ער איז אַרײַנגע ֿפאָרן אין שבת אָדער אַרַרײַנגע ֿפאָרן אין
די לאָקשן.
ט ָא ֿפאָרט געזונטערהייט — מיר ווינטשן אײַך גוטע
וואַקאַציעס !

1. sofkl-sof ﬁnalement/at last 2. repos/rest 3. loisirs/entertainment 4. efsher peut-être/perhaps 5. beys pendant/during 6. étonné/surprised 7. si/if 8. talmidim étudiants/students 9. aﬁle même/even 10. vélo/bicycle 11. convient/suits 12. à la montagne/to the mountains
13. … yam à la mer/to the seaside 14. simplement/simply 15. bien que/although 16. monte/rides 17. cavalier/rider 18. chevalier/knight 19. âne/donkey 20. marcher (à grands pas)/stride 21. marcher (à grands pas)/stride 22. ramper/crawl, creep 23. se traîner/trudge
24. imagés/graphic 25. s’égarer/get lost 26. s’empêtre/gets mixed up 27. inyen sujet/subject 28. coup/punch 29. ponem visage/face
30. shabes Shabbat.

„שנירעלע פּערעלע “1איז אַן אַלט פֿאָלקסליד ,וואָס איז אין די
3
לעצטע יאָרן געוואָרן שטאַרק באַליבט אי אין די פֿרומע 2אי
זן .עס שטעלט די אַלטע פֿראַגע — וואָס
אין די וועלטלעכע 4קרײַזן.
זײַן ווען משיח 5וועט קומען ? און דער עיקר ,6ווי וועט
וועט ן
7
ער קומען ? אינעם ליד זעט מען דאָס בילד פֿון דער סעודה
לכּבֿוד 8משיחן ,וווּ עס זיצן אַרום טיש די חשובֿסטע 9יי ִדן ,די
ווײַבער ,אויסגעפּוצט 11מיט
„גילדערנע פֿאָן“ ,10און די פֿרומע וו
זייער צירונג.12

שנירעלע פּערעלע
שנירעלע פּערעלע ,גילדערנע ֿפאָן,
משיח בן דוד 13זיצט אויבן אָן.
האַלט ַא בעכער 14אין דער רעכטער האַנט,
מאַכט ַא ברכה 15אויפֿן גאַנצן לאַנד.

אויפֿן וועג שטייט
אַלע קענען דאָס ליד פֿון איציק מאַנגער „„אוי
ַא בוים“ ,נאָר ניט אַלע ווייסן אַז ער האָט גענומען די צוויי
ערשטע שורות 1פֿון אַן אַלט פֿאָלקסליד ,וואָס מיר דרוקן ד ָא
אונטן.

אויפֿן וועג שטייט ַא בוים
אויפֿן וועג שטייט ַא בוים,
שטייט ער אײַנגעבויגן ;
2
ֿפאָרט ַא יי ִד קיין ארץ–ישׂראל
מיט ֿפאַרוויינטע אויגן.
גאָט ,גאָט ,גרויסער גאָט,
שוין צײַט צו דאַווענען מינחה ;
אַז מיר וועלן קומען קיין ארץ–ישׂראל,
וועט זײַן שׂשׂון–ושׂימחה! 4
3

אָמן ואָמן — 16דאָס איז וואָר,
משיח וועט קומען הײַנטיקס יאָר.17
וועט ער קומען צו ֿפאָרן —
וועלן זײַן גוטע יאָרן.
וועט ער קומען צו רײַטן— 18
וועלן זײַן גוטע צײַטן.
וועט ער קומען צו גיין —
20
19
וועלן די יי ִדן אין ארץ–ישׂראל אײַנשטיין .

1. ici collier de perles/here string of pearls 2. religieux/religious
3. et… et…/both … and 4. laïques/secular 5. meshiekh Le Messie/
The Messiah 6. … iker surtout/most important 7. sude repas de
fête/feast 8. lekoved en l'honneur de/in honor of 9. kho'shevste
les plus distingués/the most distinguished 10. "élite"11. parées/
adorned 12. bijoux/jewelry 13. meshiekh ben dovid Messie de
la lignée du roi David/Messiah of David's line 14. coupe/goblet
15. brokhe bénédiction/blessing 16. omeyn veomeyn amen,
amen 17. cette année/this year 18. à cheval/on horseback 19. eretsyisroel Terre d'Israël/Land of Israel 20. s'installer/settle.

1. shures vers/lines 2. erets-yisroel Terre d'Israël/Land of Israel
3. minkhe prière de l'après-midi/afternoon prayer 4. sosn vesimkhe allégresse à son comble/general rejoicing.

שפּריכווערטער

1

● אַז מע שמירטֿ ,2פאָרט מען.
● ווי מע שמירט ,אַזוי ֿפאָרט מען.
● ווען מע ֿפאָרט ווייס מען ,ווען מע קומט צוריק ווייס מען ניט.
● וווּ מען גייט פֿיל וואַקסט ניט קיין גראָז.
● ווען איך גיי פּאַמעלעך זאָגט מען איך קריך ,ווען איך גיי
גיכער צערײַס איך די שיך.
● אויף ניט גיין און ניט ֿפאָרן האָט מען קיין חרטה 3ניט.
1. proverbes/proverbs 2. graisse (aussi graisser la patte)/
grease (also grease someone's palm) 3. kharote remords/
remorse.

5

וויצן
פֿון אַלע יי ִדישע וויצן וואָס יעדער איינער קען זיי שוין ,האָבן
מיר אויסגעקליבן ַא פּאָר וואָס האָבן צו טאָן )מער אָדער
ווייניקער( מיט דער טעמע „פֿאָרן“.

פֿאַרשפּעטיקט די באַן
1

ַא יי ִד לויפֿט און לויפֿט צו כאַפּן ַא באַן .ער ֿפאַרשפּעטיקט זי אויף
איין מינוט און צעקלאָגט זיך 2גאָר שטאַרק .דערהערט ַא צווייטער
יי ִד ווי יענער קלאָגט און שעלט ,3גייט ער צו צו אים און זאָגט  :וואָס
יאָמערט 4איר אַזוי ? איר האָט זי דאָך ֿפאַרשפּעטיקט נאָר אויף איין
מינוט .מע וואָלט געקענט מיינען אַז איר האָט זי ֿפאַרשפּעטיקט אויף
דרײַ שעה! 5
6

פֿאָרן אין קאָסמאָס
דער ערשטער יי ִדישער אַסטראָנויט קומט צוריק פֿון ַא מיסיע אין
וועלכער ער איז דורכגעפֿלויגן  100מאָל דעם אָרביט פֿון דער ערד.
ווען מע האָט אים געפֿרעגט ווי ער פֿילט זיך האָט ער געענטפֿערט :
אויסגעמאַטערט ! 6איר קענט אײַך ניט ֿפאָרשטעלן 7ווי מיד מע ווערט
פֿון דאַוונען 300 8מאָל נאָכאַנאַנד שחרית ,9מינחה 10און מערי ֿב...11

בילד  :אַרטור קאָלניק

פֿאָרן מיטן מגיד

12

ַא מאָל איז געווען ַא באַרימטער מגיד וואָס פֿלעגט אַרומ ֿפאָרן אויף
אַלע שטעגן און וועגן 13צו האַלטן דרשות 14אין יי ִדישע שטעט און
שטעטלעךֿ .פאָרן פֿלעגט ער אַלע מאָל מיט זײַן געטרײַען 15בעל–
עגלה ,16יאַנקל .איין טאָג ,ווען זיי זענען געזעסן צוזאַמען אין וואָגן,
האָט יאַנקל ַא זאָג געטאָן  :רבי ,17איך ֿפאָר שוין מיט אײַך אַזוי פֿיל
יאָרן אַז איך קען אויף אויסנווייניק 18אַלע אײַערע דרשות .איך וואָלט
געוואָלט כאָטש 19איין מאָל אין לעבן אַליין האַלטן ַא דרשה און זען
ווי דער עולם 20קוקט אויף מיר מיט דרך–ארץ 21און באַוווּנדערונג.22
לאָמיר ,איך בעט אײַך ,זיך איבערטוישן 23מיט די קליידער .איך וועל
האַלטן די דרשה און איר וועט זיצן צווישן עולם און זיך צוהערן .איז
דער ֿפאָרלייג ווויל געפֿעלן דעם מגיד און זיי האָבן אַזוי געטאָן .יאַנקל
) ֿפאַרשטעלט ֿפאַרן מגיד( איז אַרויף אויף דער בימה 24און געדרשנט.25
דער עולם האָט זיך גוט צוגעהערט .דערנאָך האָבן עטלעכע יי ִדן
געשטעלט פֿראַגעס וואָס יאַנקל האָט קלוג און שיין ֿפאַרענטפֿערט.
27
מיט ַא מאָל הייבט זיך אויף ַא ישיבֿה–בחור 26און פֿרעגט ַא קשיא
וואָס איז אַזוי ֿפאַרדרייט און ֿפאַרוויקלט 28אַז יאַנקל ווייס ניט ווי צו
ענטפֿערן .טראַכט ער ַא מינוט און זאָגט  :וואָס ֿפאַר ַא נאַרישע פֿראַגע
איז דאָס ? דאָס איז דאָך אַזוי פּשוט 29אַז מײַן בעל–עגלה דאָרטן וואָלט
געקענט זי ֿפאַרענטפֿערן .יאַנקל — זאָגט ער צום ֿפאַרשטעלטן מגיד
— ענטפֿער אויף זײַן קשיא !

1. rate/misses 2. se lamente/laments 3. maudit/curses 4. vous vous lamentez/are you howling 5. sho heures/hours 6. épuisé/exhausted
)7. imaginer/imagine 8. prier/pray 9. shakhres prière du matin (prononcée après le levée du soleil)/morning prayer (said after sunrise
10. minkhe prière de l'après-midi/afternoon prayer 11. mayrev prière du soir/evening prayer 12. magid prêcheur/preacher 13. tous les
chemins/all the roads 14. droshes sermons 15. ﬁdèle/faithful 16. balegole cocher/coachman 17. rebe maître/master 18. par cœur/by
heart 19. au moins/at least 20. oylem public/congregation 21. derekh-erets respect 22. admiration 23. échanger/exchange 24. bime
estrade à la synagogue/platform in the synagogue 25. gedarshnt prêché/preached 26. yeshive-bokher étudiant rabbinique/yeshiva
student 27. kashe question difﬁcile/tough question 28. complexe/convoluted 29. poshet simple.

שפּילן

די צען מכּות 1פֿון וואַקאַציעס
 .1איר האָט זי ליב אָבער זי האָט אײַך פֿײַנט) .ז.......ן(
 .2איר האָט זיי פֿײַנט אָבער זיי האָבן אײַך ליב) .מ.......ן(
 .3אַרבעט וואָס מע דאַרף טאָן בעת 2די וואַקאַציעס) .פּ..........ך(
 .4איר קויפֿט עס און איר ֿפאַרגעסט עס) .ז............ם(
 .5איר מוזט עס קויפֿן כאָטש 3איר ווילט עס נישט טראָגן) .ב........ם(
 .6אַלע זײַנען שוין ֿפאַרנומען) .4ל..........ן(
 .7ס'איז ד ָא ַא סך און ַא סך) .ז...........ד(
 .8ס'איז ניט ָא וווּ מע וויל עס און ס'איז י ָא ד ָא וווּ מע וויל עס ניט) .ר......ן(
 .9די וואָס זײַנען ניט אײַערע זײַנען ניט צו ֿפאַרטראָגן) .5ק...........ר(
 .10ווען איר שטייט אויף ,של ָאפֿן זיי און ווען איר לייגט זיך של ָאפֿן ,שטייען זיי אויף.
)ע...........ן(
]ענטפֿערס אויף ז' [8

1. … makes dix plaies/ten plagues 2. beys pendant/during 3. bien que/although 4. occupés/taken 5. insupportables/unbearable.

געפֿינט די ווערטער
1

די ווערטער אינעם דיאַגראַם זענען אָנגעשריבן אָן נקודות
און אָן סוף–אותיות .2זיי שטייען האָריזאָנטאַל ,ווערטיקאַל
און דיאַגאָנאַל.

פּוסטעפּאַסעווען ,3באָדקאָסטיום ,4זונשמירעכץ,5
אָפּגעברענט ,6זונענשלאַק ,7וואַקאַציעס ,זונשירעם,8
ליגשטול ,9אײַזקרעם ,דרעמל ,10ספּאָרט ,נאַטור ,רײַזע,
בערג ,דאָרף ,11זאַמד ,זון ,ים.12
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1. nekudes points voyelles/vowel points 2. sof-oysyes lettres ﬁnales/ﬁnal letters 3. traîner sans rien faire/to go idle 4. maillot de bain/
bathing suit 5. crème solaire/suncream 6. bronzé/suntanned 7. coup de soleil/sunburn 8. parasol 9. transat/beach chair 10. sieste/nap
11. campagne/country 12. yam mer/sea.

7

דאָס ליד האָט אָנגעשריבן ַא תּלמידה 1פֿון די יי ִדיש–
קורסן און ַא מיטאַרבעטערין פֿון פּאַריזער יי ִדיש–
צענטער.

d.r.

מײַן ווילנע
פֿון ניקאָל ווײַמאַן

]סוף פֿון זיי ַט [1

מיט דער נײַער פּיעסע זײַנען מיר שוין אַרויסגעטראָטן אין ליאָן ,איינע
פֿון די גרעסטע שטעט אין פֿראַנקרײַך ,און ד ָא נישט לאַנג האָבן מיר
געשפּילט צוויי מאָל אין פּאַריז .ס'איז אונדז תּמידַ 38א וווּנדער צו הערן
ווי דער עולם 39רעאַגירט ,צעלאַכט זיך ,פּאַטשט מיט די הענט.40
נישט אַלע וואָס האָבן געוואָלט קומען אויף דער ֿפאָרשטעלונג האָבן
געקענט באַקומען ַא בילעט — דאָס מאָל ווי די פֿרי ִערדיקע מאָל איז
דער טעאַטער געווען אָנגעפּאַקט 41מיט מענטשן — אַזוי אַרום האָט
שאַרלאָט שוין רעזערווירט דעם טעאַטער אויף דרײַ ֿפאָרשטעלונגען אין
נאָוועמבער.
42
און וועגן דער צוקונפֿט האָט מען ,קיין עין הרע  ,שוין אַנדערע
44
פּרעכטיקע 43פּראָיעקטן און מע וועט זיך דראַפּען אויף די גלײַכע ווענט
זיי זאָלן צו שטאַנד קומען.45
אַניק פּרים–מאַרגוליס
38. tomed toujours/always 39. oylem public/audience 40. applaudit/claps 41. plein/packed 42. keyn eynore que le mauvais
œil nous épargne/no evil eye 43. magniﬁques/splendid 44. faire
l'impossible/do our very best 45. se réalisent/materialize.

2

ווילנע ,מײַן אומבאַקאַנטע שטאָט
ווילנע ,ווי ַא חלום 3אין מײַן זכּרון
ווילנע ,פֿון בלוט און פֿון פּאַפּיר
6
ווילנע ,ירושלים 5אין צפֿון
וווּ זענען דײַנע יי ִדישע גאַסן
דײַנע שמאָלע 7געסעלעך
וווּ קינדער האָבן זיך געשפּילט ?
9
8
וווּ איז ֿפאַרשוווּנדן געוואָרן דײַן „יונג ווילנע“ דור ?
אין וועלכן וואָלקנדיקן 10הימל ?
אין וואָלקנס פֿון אַש.11
שטילקייט ! שטילקייט !
ווילנע אין געט ָא ֿפאַרשלאָסן
12
אַרומגערינגלט מיט שׂינאה
13
וווּ דער גײַסט פֿון גאָון
15
איז צעשטויבט 14געוואָרן אויף הפֿקר
וווּ זײַן ליכט איז ֿפאַרלאָשן אין טרויער
ווילנער גאַסן ,ווילנער געסעלעך,
ליידיקע און שטומע.
שטילקייט ! שטילקייט !
הײַזער צעבראָכענע ,צעוואָרפֿענע.16
דער קלאַנג פֿון יי ִדישקייט אַרויף אין הימל.
דײַנע „טויזנט טירן צו דער וועלט“ ,17אויגן ֿפאַרשלאָסענע.
שטילקייט פֿון אומגליק פֿון הונדערטער יאָרן.
ווילנע ,מײַן אומבאַקאַנטע שטאָט
וווּ איך בין קיין מאָל ניט געווען.
4
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1. talmide étudiante/student (fem.) 2. Nicole Wajeman 3. kholem rêve/dream 4. zikorn
mémoire/memory 5. yerusholaim Jérusalem 6. tsofn nord/north 7. étroits/narrow
8. Jeune Vilna, groupe de poètes modernistes des années 1930/Young Vilna, modernist
poetic movement of the 1930s 9. dor génération 10. nuageux/cloudy 11. cendre/ashes
12. sine haine/hatred 13. goen Gaon de/of Vilna, R. Eliahu ben Shlomo Zalman (17201797) 14. réduit en poussière/turned to dust 15. hefker à l'abandon/abandoned 16. démolis/demolished 17. citation du poème/from the poem "Vilne" de/by Moyshe Kulbak.

]ענטפֿערס פֿון ז' [7

די צען מכּות פֿון וואַקאַציעס
)(moustiques/mosquitos

 .1זון  .2מוקן
 .3פּאָסטקאַרטלעך  .4זונקרעם  .5באָדקאָס-
טיום  .6ליגשטולן )(transats/beach chairs
 .7זאַמד  .8רעגן  .9קינדער  .10עלטערן.

דער יי ִדישער

טעם–טעם
פאַר יי ִדיש–לערנערס
א פּעריאָדיש בלעטל ֿ
ַ

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא פּובליקאַציע
פֿון דעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליאָטעק
אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט
אַניק ,יצחק ,מאַרי ,נאַדיאַ,
נאַטאַליאַ ,עוולין ,רובי.
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