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ֿפון ַא געבוירן ,2001 אין געווָארן געגרינדט איז דער טרוים–טעַאטער

איר געווען מעסער. זי איז רעזשיסָארשע8 שַארלָאט דער ֿפון „טרוים“

שַאֿפן  געחלומט10 צו טעַאטער און הָאט אין ַארַײנגעטָאן9 לעבן גַאנץ

זַײנען ַאמַאטָארן) (ַאלע אַקטיָארן די ייִדיש. אויף טעַאטער–טרוּפע ַא

זיך געווָאלט הָאבן און ַאלע ּפַאריזער ייִדיש–צענטער ֿפון מיטגלידער

ייִדיש.  אויף שּפילן און דער עיקר12 בינע11 ַא אויף שּפילן אויסלערנען

דער איז ווָאס מעסער, מַאן, ַאליק ֿפון איר הילף דער מיט שַארלָאט,

ּפיעסעס די אויס קלַײבט טעַאטער, ַאדמיניסטרַאטיווער דירעקטָאר ֿפונעם

2004 הָאבן ָאנגעהויבן אין יָאר טרוּפע. זיי דער ֿפַאר זיי בַאַארבעט13 און

דרַאמַאטורג, ַא סלָאוועס15, חיים ֿפון 14 יונהס און דער ווַאלֿפיש די מיט

קרַײזן, קָאמוניסטישע די צו נָאענטער ַא ַאדוואָקַאט און ּפובליציסט16

דער הָאט דערנָאך .1926 אין בַאזעצט אין ּפַאריז זיך הָאט ווָאס

17 ֿפון  צוויי קונע–לעמל די : קָאמעדיעס צוויי געשּפילט טרוים–טעַאטער

די שלום–עליכם20. ֿפון 19 געווינס גרויסע גָאלדֿפַאדען18 און דָאס ַאֿברהם

אין אויסלַאנד.  ּפיעסעס די מיט ַארומגעֿפָארן שוין איז טרוּפע

גָאר ֿפון זַײנען הַײיָאר געשּפילט הָאבן זיי ווָאס ווערק צוויי די

מין מָאדערנע ּפורים–שּפיל, ַא קָאמעדיע, ַא — איינס ֿפַארשיידענע סָארטן

ֿפון ֿפרוי ַאלטע ייִדישע ַאן וועלכן אין ַא מָאנָאלָאג צווייטע דָאס און

לעבן. ֿפון איר געשעענישן טרַאגישע דערציילט די בעסַארַאביע21

די ווָאס סלָאוועס, חיים ֿפון אויך ,22 מּפלה המנס ּפיעסע, ערשטע די

די דערציילט צוריק, יָאר צוויי מיט גרייטן צו ָאנגעהויבן הָאט טרוּפע

אין 1940  ּפיעסע די געשריבן הָאט מחבר24 דער ֿפון ּפורים. מעׂשה23

דערנָאך .1944 אין דער בַאֿפרַײונג נָאך איבערגעַארבעט זי שטַארק און

איז ַארויס אין טעקסט דער בינע. דער אויף זי ֿפָארגעשטעלט הָאט מען

.1949 אין „אויֿפסנַײ“ ֿפַארלַאג25 ּפַאריזער אינעם בוכֿפָארעם

עולם27 ?  הַײנטיקן דעם ֿפַאר ווערק ַאזַא מען טָא26 ווי ַאדַאּפטירט

סך ַא דָאס הָאבן „מיר : דערקלערט אונדז הָאט  שַארלָאט

מיט  אויך און למדנישע28 ציטַאטן מיט ֿפול געווען ס'איז איבערגעַארבעט.

1. coulisses/wings (behind the scenes) 2. monté/produced 3. pièces/plays 4. dans le cadre de/as part of 5. KulturfestNYC, http://tinyurl.
com/kulturfestpdf 6. faufilé/dropped in 7. rencontre/gathering 8. metteuse en scène/director (fem.) 9. active/involved in 10. gekholemt 
rêvé/dreamed 11. scène/stage 12. ... iker surtout/above all 13. adapte/adapts 14. … yoynes … Les Jonas et La Baleine/The Jonahs 
and the Whale 15. khaim Sloves (1905-1988) 16. essayiste, journaliste/journalist, essayist 17. Les Deux Kune-Leml/The Two Kune-
Lemls 18. avrom Goldfaden (1840-1908) 19. Le Gros Lot/The Lottery 20. sholem-aleykhem (1859-1916) 21. Bessarabie/Bessara-
bia 22. homens mapole La Chute de Haman/Haman’s Downfall 23. mayse histoire/story 24. mekhaber auteur/author 25. maison 
d’édition/publisher 26. alors/so 27. oylem public/audience 28. lamdo'nishe savants/scholarly 29. fil/thread 30. garder à l'esprit/keep
in mind 31. compétences/abilities 32. rayer/strike out 33. shures ici répliques/lines
  

[8 ז' אויף [סוף

טרוים–טעַאטער מיטן הינטער די קוליסן1

ווָאלט קיינער ווָאס יָארן, פֿערציקער די ֿפון ּפָאליטיק דער צו ַאלוזיעס

צענטרַאלע  ַא ָאּפהיטן אויך מוז מע ָאבער ֿפַארשטַאנען. נישט הַײנט

מעׂשה. מיר מוזן  דער ֿפון ֿפָאדעם29 דעם ֿפַארלירן ניט און טעמע

און אויך  אַקטיָארן. פֿעיִקייטן31 ֿפון די די זינען30 אין הָאבן שטענדיק

מער הָאט טרוּפע די — ֿפרוייִשע אויף רָאלעס מענערשע ּפָאר בַײטן ַא

.“! מענער ווי ֿפרויען

„עס : שמייכל ַאלץ מיט ַא דָאס דערקלערט טרוּפע דער ֿפון ַא מיטגליד

מָאל. ּפָאר הונדערט ַא ּפיעסע די איבער לייענט שַארלָאט : ַאזוי ּפַאסירט

שורות33. גַאנצע אויסשטרַײכן32 ָאן הייבט און בלַײער ַא זי נעמט דַאן

בַאלד פָֿארן ּפיעסעס3. צוויי גַאנצע געשטעלט2 הַײיָאר הָאט ּפַאריזער ייִדיש–צענטער, פֿונעם טרוּפע דרַאמַאטישע די טרוים–טעַאטער, דער
געווָאלט  טעם–טעם הָאט ייִדישער דער „קולטורפֿעסט“5. פֿונעם רַאמען4 די אין צו שּפילן הָאט זיי פַֿארבעטן מע ווּו ניו–יָארק, קיין זיי

און געגעסן הָאבן מיר ווּו צונויפֿקום7, ַא זייערס אין ַארַײנגעכַאּפט6 זיך מיר הָאבן און אירע מיטַארבעטער, טרוּפע דער וועגן מער וויסן
טעַאטער. וועגן געשמועסט געשמַאק און געטרונקען

     © Jacky Azoulay מּפלה“. ּפיעסע „המנס דער ֿפון סצענע ַא
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ייִדישער ּפָאעזיע אין דער ציגַײנער1

ייִדישער  דער שטַארק פַֿארשּפרייט אין זַײנען מָאטיוון ציגַײנערישע
„ציגַײנער“ איז אויף דָאס ווָארט דַארף בַאמערקן ַאז ליטערַאטור. מע

ּפָאעטן, ייִדישע פֿון לידער דרַײ ָאּפ דָא דרוקן מיר ּפעיָארַאטיוו. ניט ייִדיש
ווָאס נָאר פֿון רוסיש, ליד איבערגעזעצט איין און ציגַײנער, געווידמעטע

רופֿט ָאפֿט  ערשטע, ווָאס מע דָאס ייִדיש. סך געזונגען אויף ַא הָאט מע
קַאהַאן  ּפָאעט שמשון3 דורכן געווָארן געשַאפֿן איז איך מיר“ „שּפרַײז2 ָאן

ווילנע“, „יונג גרוּפע ליטערַארישער דער צו געהערט הָאט ?194). ער — 1909)
מסּתמא6  איז און געטָא ווילנער אין געווען ער איז מלחמה5 דער בשעת4

פָֿאלקלָאר מיטן פַֿאראינטערעסירט זיך הָאט ער ּפָאנַאר8. אין אומגעקומען7
ער הָאט ליד דָאזיקע דָאס צַײט. געוויסע ַא זיי מיט געלעבט און ציגַײנער פֿון
ָאנגעשריבן הָאט מַאנגער איציק אויך ציגַײנער–ליד. ַא פֿון טַאקע ַאדַאּפטירט

ביידע — ּפָאעט און ַא ציגַײנער ַא פֿון לעבן דעם צווישן פַֿארגלַײך רָאמַאנטישן ַא שַאפֿט ער ווּו ציגַײנער–מָאטיוון, מיט לידער עטלעכע
פַֿארשיידענע פֿון איבערגעזעצטע פָֿאלקסלידער זינגען, פֿעלקער ַאנטָאלָאגיע נע–ונד10. אין זַײן און פֿרַײ אין דער געזעלשַאפֿט9, פֿרעמדע

ציגַײנער פֿון לעבן דעם צווישן שַײכות11 ַא ווַײזט אונטן דָא „ציגַײנערס” ליד לידער.  דָאס ציגַײנערישע נַײן ַארַײנגענומען ער הָאט שּפרַאכן,
ייִדן צען גרוּפע ַא פֿון לעבן דָאס בַאשרַײבט ווָאס „געהיימשטָאט”13, ּפָאעמע סוצקעווערס ַאבֿרהם12 פֿון קומט ליד דריטע דָאס ייִדן. און
ווילנער פֿון איז ַאליין ַארויס ער ווען אין 1945 ער זי הָאט ָאנגעשריבן בשעת דעם חורבן15. קַאנַאלן14 ווילנער זיך אין די בַאהַאלטן ווָאס
און  ייִדן גורל18 פֿון ענלעכן דעם אויף זיך ָאּפ17 שטעלט סוצקעווער ּפעטרָא. ציגַײנער דער איז העלדן16 ניט–ייִדישע די פֿון איינער געטָא.

חורבן. אינעם ציגַײנער

ציגַײנער–ליד
קַאהַאן שמשון פֿון

גיכע טריט, מיט גיכע, מיט איך מיר שּפרַײז

צום יריד. יריד19, ַא פֿערדל צום נָאך

איך מיר, קלינג איך מיר, קלינג21 טַײסטער20 מיטן

איך מיר. זינג מיר, איך זינג לידל און ַא

ווַײט, זייער נָאך, ווַײט איז שטָאט דער צו

זַײט. דער בַײ זַײט, דער בַײ קרעטשמע22 ַא שטייט

טיר, די איז טיר, די איז צעעֿפנט ברייט

מיר. גלעזל ַא מיר, גלעזל ַא גיב קרעטשמער23,

נָאך ַא גלָאז נָאך ַא גלעזל, נָאך ַא גלעזל,

בַאלע—, דער בַאלעבָאס24. מיר ָאן דער גיסט

יריד25, ווען מיר, ווען און שטָאט מיר ווָאס

איך ניט. דַארף ניט, איך דַארף פֿערדל ַאז קיין

געקויֿפט נישט נישט געקויֿפט, איך הָאב ס'פֿערדל

ֿפַארזויֿפט, לַאנג ֿפַארזויֿפט26, לַאנג שוין געלט דָאס און

מיר, שּפרינג איך מיר, איך שּפרינג און ֿפַאר צרות27

איך מיר. זינג מיר, איך זינג לידל און ַא

ציגַײנערס
מַאנגער איציק פֿון

וועגן. איבער ווָאלקנס בוידן28. אין די ציגַײנערס

ֿפַארטַײטשן31). צום ּפסוק30 ַא — (לך–לך29

בַײטשן35. קנַאלנדיקע — דונערס34 צינגלען33, בליצן32

רעגן. קומענדיקן מיט און הפֿקר36 מיט ס'שמעקט

ַאנטקעגן, זיי שווימען דערפֿער און שטעט שלָאֿפנדיקע

ֿפַארלָארן  ַא מָאל ס'הָאט וויגליד37 ווָאס ליכטיק ַא

קָארן39. לַאנג–ֿפַארבליטן צווישן עלטער–מַאמע38 זייער

“! די וועגן ֿפון מיטָאס42 דער „ווערט — געמורמלט41 ֿפרום זי הָאט — 40“! טוֿב „ּכי

בערד43 שווַארץ–געקרויזטע זייערע בוידן, די אין ציגַײנערס

ערד, ַאלטע די — זי ווי אומרויִק זענען קלוג און

— מיין46 דערגיין איר צו45 ּכדי קדמונים44 ֿפון זיך דרייט ווָאס

בַײטשן. קנַאלנדיקע — דונערס זיך. צינדן בליצן

ֿפַארטַײטשן. ּפסוק צום ַאלטער ַאן — לך–לך

ֿפַארשטיין.  דיר העלֿפן ווָאס רשי–ּכתֿב47 זענען ציגַײנערס

1. Roms, Tsiganes/Roma, Gypsies 2. je marche à grands pas/I stride along 3. shimshn 4. besh'as pendant/during 5. milkhome guerre/
war 6. mistome probablement/probably 7. périt/died 8. Ponary, lieu d'exécution de masse près de Vilnius/site of mass executions near 
Vilnius 9. société/society 10. navena'd errant/wandering 11. shaykhes rapport/relation 12. avrom 13. ville secrète/secret city 14. égouts/
sewers 15. khurbm Génocide (1939-1945) 16. personnages/characters 17. se penche sur/brings out 18. goyrl destin/fate 19. yari'd 
foire/fair 20. porte-monnaie/purse 21. fais sonner/jingle 22. auberge/inn 23. aubergiste/innkeeper 24. patron/owner 25. peu m’importe 
la ville, la foire/what care I for town or fair? 26. dépensé en beuveries/drank it all up  27. tsores soucis/troubles 28. roulottes/wagons 
29. le'kh-lekho "Va t'en" (Gen. 12:1)/"Go forth" (Gen. 12:1) 30. posek verset/verse 31. interpréter/interpret 32. éclairs/lightning 
33. ici jaillissent/here flash 34. coups de tonnerre/thunder 35. fouets qui claquent/snapping whips 36. hefker abandon 37. berceuse/lul-
laby 38. une ancêtre/ancestor 39. seigle fané depuis longtemps/long withered rye 40. ki to'yv c'est bien (Gen. 1:4)/It is good (Gen. 1:4) 
41. pieusement murmuré/with a pious murmur 42. devenez mythe/become the myth 43. barbes noires frisées/curly black beards 44. … 
kadmoynim depuis des temps immémoriaux/from time immemorial 45. kede'y ... afin de/in order to 46. comprendre son sens/grasp its
meaning 47. rashi-ksav comme un commentaire de Rashi/like a commentary by Rashi 



3

48. campements/encampments 49. Lituanie/Lithuania 50. barbus/bearded 51. de la terre noire/of black earth 52. a ordonné votre 
mort/ordered your death 53. massacré/slaughtered 54. ensemble/together 55. envoyés au bûcher/burned at the stake 56. une des deux 
rivières de Vilnius/one of the two rivers of Vilnius 57. roulottes/wagons 58. s’enfoncent dans les marécages/sink in the swamps 59. pour-
rissent/rot 60. Alexandre Pouchkine (1799-1837) a écrit un célèbre poème, "Les Tsiganes"/Alexander Pushkin (1799-1837) wrote a 
well-known poem "The Gypsies" 61. splendeur/splendor 62. errance/wandering 63. battait/beat 64. instrument à cordes d’Ukraine/
Ukrainian stringed instrument 65. destruction 66. ... gvure la même puissance musicale/the same musical force 67. excepté le ros-
signol/except for the nightingale 68. mekoynen poète élégiaque/poet of mourning 69. fosses comme des serpents/snakelike ditches 
70. les cimes des saules se penchent/the willow crowns bend down 71. vous absorbent/soak you in 72. makhshoves pensées/thoughts 
73. peuple/folk 74. surtout/most of all 75. apprécié/praised 76. shmuel Samuil Pokrass (1894-1939) 77. tsar chagrin/pain 78. se rom-
pre/break 79. cordes/strings 80. שַאמּפַאניער champagne 81. shiker ... me soûler/get drunk 82. מער  kol-zman tant que/as long as .83 נישט
84. égal/just the same 85. ga'nvenen voler/steal. 

! גיטַאר  שּפיל,
ּפָאקרַאס76 שמואל פֿון

אויֿפהערן, וועט צער77 מַײן ביז גיטַאר,  שּפיל,

צָאל. ַא ָאן סטרונעס79 די זָאלן ּפלַאצן78

ווערן81, שיּכור און שַאמּפַײן80 ווַײן אין כ'וויל

מָאל. ַא איז געווען ווָאס ֿפַארגעסן און

רעֿפריין  
זָארגן זשע ווָאס צו

ֿפַארן מָארגן,

ווַײן, מיט ָאן בעכער דעם ֿפיל

בעכער, דעם הייב

העכער, העכער,

דער ּפַײן. ווַײן ֿפַארגייט דעם אין

און שלָאֿפן, זיי רוען די ציגַײנער,

נישט מיין82, לידל קיין שוין הערט און מען

טרָאּפן, ַא ווַײן ֿפַארַאן ס'איז ּכל–זמן83 נָאר

איינס84. ַאלץ שוין טויט און לעבן דער איז

ֿפַארבליבן איז דַאך, ַא ָאן שווַאך, און ַאלט

ַא העלד, גַאנץ ַאליין, ַא ציגַײנער,

ליבן, ֿפיל מיידלעך גנבֿענען85, פֿערדלעך

שיין. ַאזוי ליד דָאס זינגען פֿלעגט ער

ציגַײנער טַאבָארן48
סוצקעווער ַאבֿרהם פֿון

ּפוילן, און ליטע49 ֿפון ציגַײנער טַאבָארן

— טעכטער, שווַארצערדיקע51 מענער, איר בערדיקע50

ַאלעמען טייטן בַאֿפוילן52, אַײך בערלין הָאט

געלעכטער. און געזַאנג מיט ווַאלד ַא געקוילעט53

געשַײטערט55, אַײך הָאט מע ייִדן די מיט בַאנַאנד54

מַאמע וויליִע56. איבער אַש רעגן מיט ַא

ֿפוילן59, זומּפיקן58, וועגענער57 אַײערע און

ּפוילן. און ליטע ֿפון ציגַײנער טַאבָארן

ווַאנדער62, ּפרַאכט61, אַײער אַײער ס'הָאט ּפושקין60 ַאנטּפלעקט

בַאנדורע64. אַײער אין געּפַײקלט63 הָאט הַארץ זַײן

ַאנדער ַאן אומקום65 ציגַײנערשן וועט דעם צי

? גֿבורה66 קלַאנגיקער זעלביקער מיט בַאזינגען
מקונן68 דער ער, בלויז נַאכטיגַאל סַײדן67, דער

רָאוועס69. שלַאנגענע די צו בַאגלייט אַײך הָאט ווָאס
קרוינען70 ווערבענע די טונקל זיך ֿפַארבייגן

די גרינע מחשֿבות72. אין אַײך אַײן71 זַאּפן און

! געשעצטער75 ּפָאעטן ֿפון איבערהויּפט74 שטַאם73 ָא,

לעצטער. אַײער זַײן, קען געבליבן, איז ּפעטרָא
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שיבֿעים–לשון1

דַײטש קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס פַֿאר עצות2
גרַאמַאטיק און ווָאקַאבולַאר : 2 טייל

חבֿר–כיבָאווסקי3 טל פֿון

און ַאנדער שּפרַאך מָאל ַאן אויס יעדעס מיר קלַײבן „שיבֿעים–לשון“ רובריק4 דער אין
לעצטן אינעם די שּפרַאך. ָאט קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס עצות פַֿאר בַאזונדערע גיבן
ייִדיש– העלפֿן קענען ווָאס פָֿאנעטישע ּכללים5 ּפָאר ַא וועגן מיר גערעדט הָאבן נומער

מיר וועלן מָאל דָאס און דַײטש מיט ַאלץ נָאך בלַײבן מיר דַײטש. לערנערס ווָאס קענען
ווָאקַאבולַאר. און גרַאמַאטיק וועגן ּפָאר שּפרַאך–עצות ַא געבן

ּפרעטעריט6 קיין נישטָא

הילֿפסווערב8  ַא ָאן ֿפַארגַאנגענהייט–ֿפָארם, ּפשוטע7 ַא ֿפַארמָאגט דַײטש

קומט ווָארט דָאס זַײן/הָאבן) ווָאס מע רוֿפט „ּפרעטעריט“. : (ד"ה9

ַא צַײט“). („ֿפַארגַאנגענע tempus praeteritum : ֿפון לַאטַײן

ַאלט– און אין ּפרעטעריט, דָאזיקן דעם געהַאט אויך ייִדיש מָאל הָאט

„ער (למשל10 : ָאֿפט זייער אים געֿפינען מען קען טעקסטן ייִדישע

יָארהונדערט  19טן ַאֿפילו11 ביזן געווען“). איז „ער ַאנשטָאט ווַאר“

נַײע די (ַאחוץ12 ַארכַאיִזמען ּפָאר ַא אין געבליבן ּפרעטעריט דער איז

מחברים14 ווי  ייִדישע ּתקוֿפה13) בַײ דָאזיקער דער אין דַײטשמעריזמען

ּפרעטעריט קיין נישטָא איז הַײנט .(1893—1814) מאיר15–דיק אַײזיק

בַײטן דַארֿפן דַײטש קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס און ייִדיש אויף

ּפרעטעריט אין ווערבן ַאלע שרַײבן, ָאדער רעדן ווען זיי סיסטעמַאטיש,

: הילֿפסווערב ַא מיט ֿפַארגַאנגענהייט ַא אויף

געווען בין איך ← ich war
געהַאט הָאב איך ← ich hatte

אַאז"וו16... געווָאלט, הָאב איך ← ich wollte

1. shivim-loshn 70 langues (traditionnellement toutes les langues du monde)/70 languages (trad. all languages of the world) 2. ey-
tses conseils/advice 3. Tal Hever-Chybowski 4. rubrique/column 5. klolim règles/rules, sing. ּכלל klal 6. passé simple/simple past 
7. po'shete simple 8. auxiliaire/auxiliary 9. הייסט /lemoshl par exemple/for example 11. afile même/even 12. akhu'ts excepté .10 דָאס
except 13. tkufe époque/epoch 14. mekhabrim auteurs/authors 15. meyer 16. ווַײטער ַאזוי  cas de déclinaison/cases in declension  .17 און
18. exceptions 19. ... shayekh en ce qui concerne/as for 20. mayle avantage/advantage 21. seyder ordre/order 

דַאטיוו מיט נָאר ּפרעּפָאזיציעס

ֿפַארלַאנגען ווָאס ּפרעּפָאזיציעס ֿפַארשיידענע לַאטַײן הָאט דַײטש אין ווי

דַײטש אויף געניטיוו). ָאדער אַקוזַאטיוו (דַאטיוו, בייגֿפַאלן17 ֿפַארשיידענע

דַאטיוו אין  ֿפַארלַאנגט ַא ּפרעּפָאזיציע אייגענע די ַאז ַאֿפילו זיך טרעֿפט

איז  למשל, ווען עמעצער, ַאנדערע. אין אַקוזַאטיוו ַאן ֿפַאלן און געוויסע

ּפרעּפָאזיציע (די in dem Haus דַײטש, אויף ער, איז הויז, דעם אין

ער גייט הויז ַארַײן, גייט אין עמעצער ווען ָאבער  דַאטיוו),

צו  גָאט אַקוזַאטיוו). אויף ייִדיש, + in ּפרעּפָאזיציע (די in das Haus
ַאלע ַאז געדענקען נָאר דַארף מע און ַא סך ּפשוטער, זַאך איז די דַאנקען,

: דַאטיוו דעם ֿפַארלַאנגען אויסנַאמען18, ָאן ּפרעּפָאזיציעס, ייִדישע

מיר ֿפַאר ← für mich
ָאן דיר ← ohne dich

אַאז"וו... איר, דורך ← durch sie

דַײטש קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס הָאבן ווָארט–ָארדענונג שייך19 ווָאס

ֿפונעם ּפרינציּפ דעם בַאלד ֿפַארשטייען ַאז זיי גרויסע מעלה20, גָאר ַא

ַא ּפָאר ּפרינציּפ הָאט דָאזיקער (דער ּפָאזיציע צווייטער דער ווערב אין

וועגן מען רעדט דָא נָאר דַײטש, אויף אויך אויף ייִדיש, ווי אויסנַאמען

זאַץ–סדר21) : נָארמַאלן דעם

ּפָאזיציע :1טע ּפָאזיציע  2טע

ווערב

ּפָאזיציע 3טע

איך

Ich
קום

komme
מָארגן.

morgen.

מָארגן

Morgen
קום

komme
איך.

ich.

שלָאף, איך ווען

Wenn ich 
schlafe,

בין

bin
צוֿפרידן. איך

ich zufrieden. 

ליגט בֿבא נאכֿט נון וואר ַאלט–ייִדיש : „עש אין ּפרעטעריט דער

געווען נַאכט, בֿבא שוין איז הַײנטיקן ייִדיש „עס (אויף נידר“ זיך

ֿפון „בֿבא–בוך“ ציטַאט ַאנידער“). זיך לייגט בָאווע] [ַארויסרעדן :

.(1541 (געדרוקט אין בָאכער] עליע : [ַארויסרעדן בחור ֿפון אליהו

+ in
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22. ... sof tout à la fin/at the very end 23. klo'ymershte ... faux amis/false friends 24. yitskhok 25. réussi/successful, here clever 26. ef-
sher peut-être/perhaps 27. maykhl plat/dish 28. dafke justement/specifically 29. rivière, fleuve/river 30. ruisseau/stream 31. étang,
lac/pond, lake 32. cependant/nevertheless 33. legabe par rapport à/in relation to 34. prendre congé de/take leave of 35. bénir/bless.

ֿפון  בילד בֿבל–טורעם, דער : 4 זַײט אויף

.(1568 (ַארום ברויגעל דעם עלטערן ּפיטער

בוך  ַא : רעכטס) אויף לינקס 5 (ֿפון זַײט

ָאנגעשריבן דורך דַײטש וועגן ייִדיש אויף

(האַמבורג,  ווַאגענזַײל יָאהַאן–קריסטָאף

דַײטש  אויף ייִדיש–לערנבוך ַא .(1699
נאַט און האָלגער אַּפטראָט ֿפון מאַריאָן

בערלינער אינעם „ייִדיש .(2002 (האַמבורג,

(בערלין, נחמה ַאנדרעַאס ֿפון דיַאלעקט“,

 .(2005

ייִדיש ַאז געדענקען דַארֿפן ייִדיש זיך לערנען ווָאס דַײטש–קענערס ָאבער

זאַץ  סוף22 ֿפונעם צום סַאמע ווערבטייל ָאדער ַא ווערב נישט קיין שיקט

: דַײטש ווי

הילף. ָאן טָאן איך קען עס ← Ich kann es ohne Hilfe tun.

לייענסט  דו דו ווייסט, ווַײל ← Du weißt, weil du Bücher liest.
ביכער.

ֿפַארשטַאנען דעם  הָאט ער ← Er hat das Prinzip verstanden.

ּפרינציּפ.

! ֿפרַײנד23 ּכלומרשטע : ֿפָארזיכטיק

ֿפַארן  יצחק24 ניבָארסקין דַאנק (איך ֿפרַײנד“ ַא „ּכלומרשטער

אויס  זעט ווָאס שּפרַאך ווָארט אין איין ַא איז נעָאלָאגיזם) גערָאטענעם25

ַאן  אין ווָארט ַא מיט) ֿפַארבונדן איז אפֿשר26 עטימָאלָאגיש (און ענלעך צו

דַײטש און ייִדיש בַאטַײט. ַאנדער ַאן גָאר הָאט עס נָאר שּפרַאך, ַאנדער

קענען. ּפשוט דַארף מען ווָאס ַאזעלכע ֿפרַײנד ּכלומרשטע ּפָאר ַא הָאבן

דער מיט נָאז, נישט דער מיט שּפירן אויף ייִדיש למשל, הייסט שמעקן,

מאכל27 מיט  ַא ּפרָאבירן ָאבער .(schmecken בַײם דַײטשישן (ווי צונג

מיט  ֿפַארמישן צו דווקא28 ֿפַארזוכן (נישט ייִדיש אויף הייסט צונג דער

ּפָאר ַא נָאך זענען דָא ּפרּווון). בַאטַײט אויף דַײטש ווָאס ,versuchen
: בַײשּפילן

בַאטַײט ווָאס

דַײטש אויף

זעט ָאבער

ווי אויס

אויף  בַאטַײט

ייִדיש

ייִדישע  דָאס

ווָארט

ָאזערע31 Teich גרויסער ַא
בָאך30

טַײך29

דעם צוליב deswegen געקוקט נישט

דעם אויף

ֿפונדעסטוועגן32 

(ַאדווערב)

צוליב wegen אויף  לגבי33,

טעמע) (ַא

וועגן

(ּפרעּפָאזיציע)

ֿפַאר ווָאס warum ווַײל ווָארעם/ווָארן

מעגן dürfen מוזן דַארֿפן

הָאבן ליב mögen קענען, הָאבן

צו רעכט דָאס

מעגן

בענטשן35 segnen זיך ָאּפשיידן (גע)זעגענען
זיך34

לינגוויסטישע וועגן שמועסן מיר וועלן נומער קומענדיקן אינעם

ענגליש קען ַאזוי ווי ווַײזן און ייִדיש צווישן ענגליש און ענלעכקייטן

ריכטיק. ייִדיש ַארויסרעדן בַײם העלֿפן
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! שול1 אין גיין צו שווער
ַארַײן. קומט די מַאמע בעט. ליגט אין לייבעלע שוליָאר2. ֿפונעם טָאג ערשטער דער

! גיין אין שול דַארֿפסט4 דו ! אויפֿצושטיין3 צַײט שוין ! לייבעלע : מַאמע

שלָאֿפן, מַאמע... לָאז מיך ניט... וויל איך נייייייין... : לייבעלע

! ֿפרישטיק5 מַאכן וועל דיר איך שטיי אויף, לייבעלע, : מַאמע

! קאַץ די גלעטן6 און בעט אין וויל בלַײבן וויל ניט, איך : איך לייבעלע

שול. ֿפון צוריקקומען וועסט דו ווען קאַץ די גלעטן וועסט מַאמע : דו

שול. גיין אין ניט קען איך קרַאנק. בין ָאבער איך : לייבעלע

ַאסּפירינקע. ַאן נעם טָא8 ? ֿפַארקילט7 ביסט דו : מַאמע

שול. גיין אין וויל ניט ָאבער איך : לייבעלע

אין שול. דו דַארֿפסט גיין לייבעלע, זָאג ניט קיין נַארישקייטן9, : מַאמע

! לערערס די ַאזוי פַֿײנט10 איך הָאב : מַאמע, לייבעלע

! שול אין גיי אויף11, הער לייבעלע, : מַאמע

! ּתלמידים12 די פַֿײנט אויך הָאב איך לייבעלע : ָאבער

! דירעקטָאר דער דָאך ביסט ! דו אין שול גיין מוזסט לייבעלע, דו : מַאמע

אָנהייבערס ֿפאַר וויצן

! דאָקטער אַ זַײן צו שווער
ָאּפערַאציע. ַאן הָאבן בַאלד וועט זי ווּו שּפיטָאל13 אין ליגט ֿפרוי ַא

ַארַײן. קומט כירורג14 דער

? זיך איר ֿפילט ווי שולמַאן, ֿפרוי נו, : כירורג

מורא15. הָאב איך דאָקטער, אוי, : שולמַאן  ֿפרוי

גוט. ניט16. ַאלץ וועט זַײן זָארגט זיך : כירורג

אומרויִק17. ביסל ַא בין איך ָאבער יָא, : שולמַאן  ֿפרוי

אומרויִק. ניט בין י ך  א ? ווָאס ֿפַאר : כירורג

מַײן איז דָאס — ֿפַארשטייט איר דאָקטער, ָאבער : שולמַאן ֿפרוי

ָאּפערַאציע. ערשטע

ָאּפערַאציע. ערשטע ן מ ַײ אויך ? דָאס איז ווָאס : נו, כירורג

1. il est dur d'aller à l'école/it's hard to go to school 2. année scolaire/school year 3. se 
lever/get up 4. tu dois/you have to 5. petit déjeuner/breakfast 6. caresser/pet 7. enrhumé/
have a cold 8. alors/so 9. bêtises/nonsense 10. je déteste/I hate 11. arrête/stop 12. talmi-
dim élèves/pupils 13. hôpital/hospital 14. chirurgien/surgeon 15. ... moyre j'ai peur/I'm 
afraid 16. ne vous faites pas de souci/don't be anxious 17. inquiète/worried 18. avocat/
lawyer 19. mesibe réception/party 20. apprend/learns 21. enchanté/pleased to meet you 
22. emes vrai/true 23. une certaine somme/a certain amount. 

! אַדוואָקאַט18 אַן זַײן צו שווער
געסט און די ֿפון איינעם מיט זיך ער טרעֿפט מסיבה19. ַא אויף ָאוונט איין גייט יָאסל

ַאדוואָקַאט. ַאן איז יענער ַאז זיך20 דערוויסט

עס — איז מיר זָאגט עּפעס ֿפרעגן. געווָאלט אַײך ווָאלט אַײנגענעם21. איך זייער : יָאסל

ַא געוויסע סומע23 ֿפַאר יעדער  מען בַאצָאלן דַארף ַאן ַאדוואָקַאט צו מע גייט ַאז ווען אמת22

? ענטפֿערט ער ווָאס אויף ֿפרַאגע

? ֿפרַאגע צווייטע אַײער איז און ווָאס יָא... : ַאדוואָקַאט
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ָאנהייבערס פַֿאר סינָאנימען–שּפיל

ערנסט] נעמען נישט =] יד10 מיטן ַאוועקמַאכן .1

גָארנישט] טומל צוליב סך ַא ָאדער זַאך אויסגעטרַאכטע ַאן =] ַא מַארק הימל אויֿפן .2

דירעקט] [= רעדן קלָארע ווערטער רעדן .3

זיך] בַאוועגט קָאנטינענט שטיקל ַא נַאטור–קַאטַאסטרָאפֿע, ווען ַא =] יבשה11–ציטערניש .4

ַארמייען]  מיט שלָאגן זיך =] קריג 5. הַאלטן

נישט וויסן] מָאל קיין מע קען =] מעׂשה12 ַא אויף ֿפרַאגע ַא .6

שיין] זייער =] עולם13 דער ווי שיין .7

קענען הערן] זָאלן ַאנדערע ַאזוי ַאז הויך, ָאדער לייענען) (זָאגן =] שטים אויף ַא .8

שּפילן... זיך לאָמיר

ענלעכן  ַאן הָאבן ווערטער ווָאס סינָאנימען ָאדער מיט געוויסע3 ווערטער פַֿארביטן2 מיר הָאבן אויסדרוקן ווַײטערדיקע1 די אין
פַֿארקערט7. ָאדער ָאּפשטַאם6, גערמַאנישן פֿון ווָארט ַא מיט ווָארט לשון–קודש–שטַאמיק5 ַא פַֿארביטן הָאט מע ָאדער : מיין4

פָֿארעם. ָאנגענומענער9 דער לויט8 אויסדרוקן די איבער שרַײבט און לינקס דער ליסטע ריכטיקע ווערטער אין די געפֿינט

דיבורים14 א.
מלחמה15 ב.

הַאנט ג.
קשיא16 ד.

קול17 ה.

ערד ו.
יריד18 ז.

וועלט ח.
8 זייַט ענטֿפערס אויף די

קענערס פַֿאר טעַאטער–שּפיל איך ? בין ווער
די אין פָֿאר זיך שטעלן דרַאמַאטורגן ָאדער טעַאטער–מענטשן בַארימטע עלף

לינקס. ליסטע דער אין נעמען זייערע געפֿינט זַאצן. ווַײטערדיקע

אויף געשּפילט מען זי הָאט טויט מַײן ווָאס נָאך דיבוק“1 „דער ּפיעסע די ָאנגעשריבן הָאב איך .1

וועלט. גַאנצער דער
ייִדישן טעַאטער“. טַאטע ֿפונעם „דער רוֿפט מיך מע .2

ּפוילן“. אין טעַאטער ייִדישן ֿפונעם מַאמע „די מיך רוֿפט 3. מע
דעם לעבן וועגן רָאמַאן און ַא געווינס) גרויסע (ווי דָאס ּפיעסעס עטלעכע ָאנגעשריבן איך הָאב .4

.2 שטערן בלָאנדזשענדע אַקטיָארן ֿפון

און ייִדישער ליטערַאטור, דער וויכטיקסטע אין די ֿפון איינע קייט איז גָאלדענע די דרַאמע מַײן .5

סימבָאל.  גַאנצער ַא געווָארן טיטל איר איז דערצו

טעַאטער. ייִדישן אין געשּפילט סך מען ַא הָאט ווענעדיק3“ ֿפון סוחר „דער דרַאמע מַײן .6
מלוכה–טעַאַטער5 אין  ייִדישן ֿפונעם רעזשיסָאר4 און אַקטיָאר ַאן ווי בַארימט געווען בין איך .7

מָאסקווע.
ייִדישע  אין געשּפילט אויך און קונסט–טעַאטער6 ייִדישן דעם ניו–יָארק אין געגרינדט הָאב איך .8

ֿפילמען.

יׂשראל אין בינע דער געשטעלט אויף הָאט מע מגילה–לידער7, ווָאס מַײנע מיט בַארימט בין 9. איך

.1965 אין
וועלט– צווייטער דער נָאך ווַארשע אין מלוכה–טעַאטער ייִדישן מיטן ָאנגעֿפירט הָאב איך .10

מלחמה8.

אויך בין איך ), ָאבער ֿפידל מיטן עיקר9 ֿפון ייִדישע ֿפילמען (ווי ייִדל דער מיך מען קען הַײנט .11

ניו–יָארק. אין ַאוועניו“ „סעקָאנד ֿפון טעַאטער–„סטַאר“ גרויסע ַא געווען

גָאלדֿפַאדען ַאֿברהם10 א.
שלום–עליכם11 ב.

שעקסּפיר וויליַאם ג.
קַאמינסקַא אידַא ד.

מיכָאעלס שלמה12 ה.
מַאנגער איציק ו.

ּפרץ13 יצחק–לייבוש ז.
ַאנ—סקי ח. ש.

קַאמינסקַא אסּתר–רחל14 ט.
מָאלי ּפיקָאן י.

שווַארץ יא. מָאריס

1. suivants/following 2. échangé/changed 3. certains/certain 4. sens/meaning 5. loshn-koydesh-... d'origine hébraïque ou araméenne/of 
Hebrew or Aramaic origin 6. origine/origin 7. le contraire/the opposite 8. selon/according to 9. habituel/conventional 10. yad main/
hand 11. yaboshe terre ferme/dry land 12. mayse histoire, conte/story 13. oylem monde/world 14. diburim paroles/words 15. mil-
khome guerre/war 16. kashe question 17. kol voix/voice 18. yari'd foire/fair.

1. … dibek Le Dibbouk/The Dybbuk 2. Étoiles errantes/Wandering Stars 3. … soykher … Le Marchand de Venise/The Merchant of 
Venice 4. metteur en scène/director 5. melukhe-… théâtre d'État/State Theater 6. Théâtre d'art juif/Jewish Art Theater 7. megile-… 
Chants du Rouleau d'Esther/Songs from the Scroll of Esther 8. ּ… milkhome deuxième guerre mondiale/2nd World War 9. … iker 
surtout/mainly 10. avrom 11. sholem-aleykhem 12. shloyme 13. yitskhok-leybush perets 14. ester-rokhl.   

8 זייַט ענטֿפערס אויף די
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[1 ז' ֿפון [סוף

מעקער34 און שטעלט זיי  ַא מיט ַאליק קומט

ַאלע זיך מיר מישן דעם נָאך און צוריק,

ַאן אמתע35  ס'איז — מיינונג ַא צו זָאגן ַארַײן

.“! צוזַאמענַארבעט

הָאבן „מיר : ווַײטער זָאגט שַארלָאט

טַאלַאנטירטע  צוויי געֿפינען מזל36 צו געהַאט

ּפיַאניסט, ווּונדערבַארן ַא : מיטַארבעטער

און קָאמּפָאנירט הָאט ווָאס ַאלבערמַאן, מַארק

ַארט, מיריי און ; מוזיק גַאנצע די געשּפילט

קָאסטיומען.  שיינע געשַאֿפן37 די ווָאס הָאט

דער  חן38 צו סך ַא צוגעגעבן הָאבן זיי

אויֿפֿפירונג39“.

ֿפון הַאלבוועג אויֿפן מָאנָאלָאג דעם  וועגן

מיט ַאניק גערעדט מיר 40 הָאבן בענקשַאֿפט
הָאט אי ווָאס דער אַקטריסע ּפרים–מַארגוליס,

רָאלע.  די געשּפילט אי41 געֿפונען דעם טעקסט

טרוים–טעַאטער. מיטן יָאר ַאכט שוין שּפילט זי

ּפַאריזער אינעם ייִדיש–לערערקע ַא אויך איז זי

ייִדישע  מחברטע42 ֿפון ַא ייִדיש–צענטער און

בוך סַאנדלערס לייענענדיק בָאריס לערנביכער.

הָאט ,(2008) רייטשעל שיכעלעך ֿפַאר רויטע
דערציילונג  אויף43 דער ָאנגעשטויסן זיך זי

בענקשַאֿפט“ ֿפון הַאלבוועג אויֿפן „ערגעץ

„מיר געווָארן : געפֿעלן שטַארק איר איז ווָאס

הָאבן אין מָאנטרעָאל ווּו מיר געווען זַײנען

גענומען אינעם ייִדיש–טעַאטער– ָאנטייל

געטרָאֿפן זיך מיר הָאבן דָארטן פֿעסטיווַאל.

און שרַײבער ַא ייִדישן בָאריס סַאנדלערן, מיט

צַײטונג ניו–יָארקער דער ֿפון הויּפטרעדאַקטָאר

דערציילונגען די וועגן שמועסנדיק ֿפָארווערטס.
אונדז אַײנגעֿפַאלן44 ַאז  בוך, איז לעצט זַײן ֿפון

אויֿפֿפירן געקענט ווָאלט טרוים–טעַאטער דער

רָאלע. די שּפילן זָאל איך ַאז און מָאנָאלָאג דעם

ֿפַארמעסט45  גרויסער ַא מיר ֿפַאר געווען ס'איז

זיך שוועריקייט טעכנישע די ערשטנס, —

ֿפון סינָאנימען–שּפיל דעם אויף ענטֿפערס די
7 זייַט

34. gomme/eraser 35. e'mese véritable/real 
36. mazl chance/luck 37. conçu/designed 
38. kheyn charme/charm 39. représenta-
tion/production 40. À mi-chemin de la 
nostalgie/Halfway to Longing 41. et... et/
both... and 42. mekha'berte auteure/au-
thor (fem.) 43. est tombée sur/fell upon 
44.  nous est venu à l’esprit/it occurred to 
us 45. challenge 46. échos/echoes 47. mish-
pokhe famille/family 48. émue/moved 
49. surmonter/overcome 50. salle pleine/
packed house 51. expérience 52. chaque 
détail/every detail 53. kishef magie/magic 
54. je m’éclate/"I have a ball". 
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1.—ח. 
2.—א. 
3.—ט.  
4.—ב. 
5.—ז. 
6.—ג. 

הַאנט דער מיט 1.—ג. ַאוועקמַאכן
יריד ַא הימל 2.—ז. אויֿפן

דיבורים קלָארע 3.—א. רעדן
4.—ו. ערד–ציטערניש
מלחמה 5.—ב. הַאלטן

מעׂשה קשיא אויף ַא 6.—ד. ַא
וועלט ווי די 7.—ח. שיין

קול ַא 8.—ה. אויף

7.—ה. 
8.—יא.
9.—ו.

10.—ד.
11.—י. 

מינוט, 50 ַא מָאנָאלָאג ֿפון אויסצולערנען

שטַארקע  די זַײנען געווען שווערער נָאך ָאבער

און אויֿפגעוועקט הָאט דָאס ווָאס עמָאציעס

מיט  געֿפילט הָאב איך ָאּפקלַאנגען46 ווָאס די

משּפחה47. אייגענער מַײן ֿפון געשיכטע דער

גערירט48 ַאז  ַאזוי איך געווען בין ָאנהייב אין

ֿפון אַײנהַאלטן זיך געקענט נישט הָאב איך

שַארלָאטן מיט געַארבעט הָאב איך וויינען.

הַאלטן ַא קען מע ַאזוי ווי זיך אויסצולערנען

איבערקומען49 די  און מַאטעריַאל צום דיסטַאנץ

די ַאז שטענדיק דערקלערט שַארלָאט עמָאציעס.

— געלעכטער צי טרערן זַײן זָאל עמָאציעס —

אַקטיָארן“. די דעם עולם, נישט ָאנרירן דַארֿפן

געשּפילט  הָאט בענקשַאֿפט ֿפון הַאלבוועג אויֿפן
זַאל50  ָאנגעּפאַקטן ַאן ּפַאריז ֿפַאר אין מָאל ֿפיר

טאַקע געווען בַײם זענען די עמָאציעס — און

עולם !

לַאנגע יָארן ווָאס שּפילט שוין קָארנפֿעלד, ַאביש

די געלויבט שטַארק הָאט טרוים–טעַאטער, מיטן

שַארלָאטס מערסטן צום ָאבער צוזַאמענַארבעט

איינציקע איז די זי און פֿעיִקייטן. טַאלַאנט

דערֿפַארונג51 אין דער  ּפרָאפֿעסיָאנעלער ַא מיט

דער ֿפון ַאסּפעקט יעדן צו גרייט און טרוּפע

ּפיטשעווקעס52. ַאכט ַאלע נעמענדיק אין ּפיעסע

ַאן  געֿפינען אַקטיָאר צו יעדן העלֿפט זי דערצו

רָאלע. דער צו אייגענעם וועג

די ֿפון עּפעס הערן געווָאלט אויך הָאבן מיר

צום הָאבן געשּפילט ווָאס מיטגלידער, די נַײע

ערשטן מָאל.

ווי אויסגעזען : „מיר הָאט דָאס ווַאסערמַאן  ַאני

מע קיך, אין ַארַײן מע גייט ַאזוי ווי ! ּכישוף53 ַא

מישט זיי מע אינגרעדיענטן, נעמט בַאזונדערע

קוכן“. ווּונדערבַארן באַקומט ַא מע און צוזַאמען

דער אויף ייִדיש רעד איך „ווען : ּפערעל שַארל

ּפלאַץ איך לַאכן, מענטשן ַאז הער איך און בינע

.“! ֿפַארגעניגן54 ֿפון

מע און ֿפילמירט מען הָאט מּפלה“ „המנס

.DVD ַא צוגרייטן אין הַאלט

דעם אויף ניו–יָארק אין שּפילן וועט טרוּפע די

ביזן 14טן ֿפָאר ֿפונעם ווָאס קומט קולטורפֿעסט

יוני. 22סטן

וועגן אינֿפָארמַאציעס מער געֿפינען קענט איר

: וועבזַײטל אויֿפן טרוים–טעַאטער
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(אויבן) לעבן אין ּפרים–מַארגוליס ַאניק

בענקשַאֿפט“ ֿפון הַאלבוועג „אויֿפן אין און

(רעכטס).


