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[סוף זַײט 8]

רעַרבאַני באַ!: פֿאָטאָפֿא

1לפֿישַדי יונהס און דער ווא

2 נבֿיאַדער ס'איז שווער צו זַײן אָא

רשטעלונגָ פֿאַ א3טערַטעא–זעַריז אינעם דעזשאַרגעקומען אין ּפאָר איז פֿאַנואַדעם 25סטן יא
, געשּפילט פֿונעם4וועסָ פֿון חיים סלאלפֿישַדי יונהס און דער וואדיש פֿון דער ּפיעסע ִאויף יי

צענטער.–דישִריזער ייַקרַײז בַײם ּפא–טערַטעא

–דישִריזער ייַקרַײז בַײם ּפא–טערַדער טעא

�:5ּפוו�נדערןָר נישט אָצענטער קען זיך גא

 איז ער6טַרשטאַרעדנדיקן ווא–דישִ ייַפֿון א

7ריבערגעשּפרונגען גלַײך אויף דער בינעַא

זע,ַטער דעזשאַריזער טעאַפֿונעם ּפא

– סוףַ פֿון א9ּפלַ דעם שטא8אַײנברענגענדיק זיך

טָך דערצו האָ. און נא10רשטעלונגָפֿא–ר שולָיא

דוצענט פֿילמירט דעםָנעלער ּפראָפֿעסיאָ ּפראַא

 !11קלַסּפעקטא

נַײטע ווערסיע פֿונעםַ באַדי ּפיעסע איז א

ַ געשיכטע פֿון אַ א— 12ּתנכישן ספֿר יונה

לט זַײן קייןָט ניט געוואָס האָמענטשן ווא

ל טרעפֿןָ מאַר קען אָקטיאַן אַנבֿיא. מיט א

ס וויל נישט,ָס זעלביקע�: דער וואָּפונקט דא

…13ּפויערַווערט עס, און קא

ָר ּפאַרויס פֿון אַרשטעלונג קומט אָדי פֿא

ט מעסער,ָרלאַט שאָגעגענישן. צו ערשט האַבא

ַ און א14רשעָנעלע רעזשיסאָפֿעסיאָ ּפראַא

קענט מיט דער ּפיעסעַדיש רעדנדיקע, זיך באִיי

וועס.ָריזער שרַײבער חיים סלאַפֿונעם ּפא

ב איךָרן צוריק האָ„שוין מיט עטלעכע יא

ס איז מירָט געלייענט די ּפיעסע, וואַגעהא

רירטַס זי באָר וואַרק געפֿעלן דערפֿאַשטא

ר און לַײכטקייט,ָ סך הומאַטיפֿע טעמעס מיט א

שּפיל.“– ּפורים15ן אמתעַווי א

ַ, א17ז דער מחברַ א16 חידושַצי איז עס ניט א

ַזאַניצט מיט אַט זיך באָמוניסט, האָקא

?�רעליגיעזער טעמע

ס איזָוועס, וואָ„חיים סלא

נגעקומען פֿוןָא

ריזַק קיין ּפאָליסטאַביא

אין 1926, איז געווען

 מיט דער18ּפטַנגעזאָא

און דיציע,ַדישער טראִיי

לט זיךָט נישט געוואָהא

ּפשיידן פֿון איר.ָא

טָרקערט, ער האַפֿא

ַלט דורכפֿירן אָגעווא

ןַסינטעז צווישן א

דישערִשער ייִַירכאַא

 נַײעםַרעם און אָפֿא

ַלץ אין אַס אָלט, און דאַדערנעם אינהאָמא

טָוועס האָן. סלאָלקסטימלעכן טאָפֿא

רע פֿונעםָפֿאַ מעטאַנגעשריבן די ּפיעסע ווי אָא

 דער20לק בשעתָדישן פֿאִ פֿונעם יי19גורל

בערָ. שּפעטער א21מלחמה–צווייטער וועלט

ל זיךָ זי זא22רבעט ּכדיַט ער זי איבערגעאָהא

מוניסטישערָסן צו דער קאַבעסער צוּפא

רקַ שטאַקומען אַט זיך באָגיע. ס'האָלאָאידעא

מּפליצירטןָ קאַליטישע ּפיעסע מיט אָּפא

 און איבער פֿופֿציק העלדן.23המעשה–סיּפור

ציעַּפטאַדאַן אַכט אַב איך געמאָפֿון דעם הא

שּפיל און צו–ס גייט צוריק צו דער ּפוריםָווא

לע אידעען.“ַמער אוניווערסא

געגעניש. רענעַ באַך אָכט זיך נאַאיצט מא

ריזערַ מיטגלידערין פֿונעם ּפאַלושינסקי, אַקא

טָלערערקע, הא–דישִ ייַצענטער און א–דישִיי

טָט מעסער און האָרלאַקענט מיט שאַזיך בא

–טערַ טעאַפֿן אַרגעלייגט צו שאָאיר פֿא

נהייב איזָדיש. „אין אִט אויף ייַרשטאַווא

 געווען— דערציילט רענע —אונדזער ציל 

דיש. מירִבן פֿון שּפילן אויף ייָ צו הא24הנאה

רָציעס, נאַוויזאָנגעהויבן פֿון אימּפראָבן אָהא

לט שּפילןָבן מיר שוין געוואָשּפעטער הא

רַ ניט צו שווער פֿא25ביַ א—אמתע טעקסטן 

רגעלייגטָט פֿאָט האָרלאַנהייבערס. שאָא

.“לפֿישַדי יונהס און דער ווא

1. Les Jonas et la Baleine/The Jonahs and the Whale 2. novi prophète/prophet 3. Théâtre Déjazet 4. khaim Sloves (1905-1988) 5. n’en
revient pas/can’t get over it� 6. atelier/workshop 7. scène/stage 8. économisant/saving, here bypassing 9. étape/stage 10. sof-… repré-
sentation de fin d’année/«end-of-term school play» 11. ס)ָטעק (20 אייראָביבליא–שמע קען מען קויפֿן אין מעדעםַטאָ–די ווידעא  12. tana'khishn seyfer
yoyne le livre de Jonas dans la Bible/The Biblical Book of Jonah 13. et inversement/and the opposite 14. metteur en scène (fém.)/
director (fem.) 15. e'mese vrai/real 16. khidesh surprenant/surprising 17. mekhaber auteur/author 18. impregné/permeated 19. goyrl
destin/fate 20. besha's pendant/during 21. milkhome guerre/war 22. kede'y afin que/so that 23. siper-hamayse intrigue/plot 24. hanoe
plaisir/pleasure 25. pourvu que/as long as
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 :ַ קריניצקאַליאַטאַרשע, נאָקטאַגעס דער רעדאַר פֿראָ ּפאַא
ווער�?ָרבעטן איבער מרים אולינאַסן צו אָשלאַט איר באָס האָר ווא1ַ. פֿא

בָס כ'האָס ערשטע ליד וואָ. דא33נטּפלעקונגַן אַר מיר געווען אַווערס לידער זענען פֿאָאולינא

 פֿון דער היימישקייט,34רןָרּכישופֿט געוואַ כ'בין פֿא—ברויט“ –געלייענט איז געווען „ּפוטערן

דערב געענדיקט לייענען ָס מען פֿילט אין דעם ליד. ווען כ'האָפֿט וואַ און בענקשא35צערטלעכקייט

נדערעַלט זיך דערוויסן עּפעס וועגן דער דיכטערין און לייענען אָב איך געוואָ, האבעס אוצרָבא

פֿן.ַז מע ווייסט זייער ווייניק וועגן איר לעבן און שאַ א36רויסגעוויזןַבער אָט זיך אָ ס'הא—לידער 

.37רשונגָזיקע פֿאָלט דורכפֿירן די דאָב איך געוואָר האַדערפֿא

�?בעס אוצרָדער באס זענען ניט געווען אין ָט איר געפֿונען די לידער וואָזוי הא2ַ. ווי א

נגעהויבן מיטָב אָ ּפרעסע. איך הא39רמלחמהדיקערַ אין דער פֿא38די לידער זענען געווען צעשּפרייט

ציעס פֿוןַרשיידענע ּפובליקאַדזשער צַײטשריפֿטן און צַײטונגען, און שּפעטער געזוכט אין פֿאָלא

טעק איןָביבליא–ב איך געפֿונען אין דער מעדעםָלן האַטעריאַ סך מאַנדערע שטעט. אַרשע און אַווא

. ס'איז מיר זייער צו40רק און ירושליםָיא–רשע, ניוַדזש, וואָרן אין לאָבער כ'בין אויך געפֿאָריז, אַּפא

לטערַ גרוס פֿון דער אַא
דישערִ בוך לידער פֿון דער ייַריז אַרויסגעקומען אין ּפאַר 2004 איז אַנואַיא

 זעלטנקייטַ בוך איז אַזאַווער (1890?-1944). אָ אולינא2 מרים1דיכטערין
סָ ווא3בעַכיקע אויסגאַ צוויישּפראַרישער וועלט : אַאויף דער ליטערא

 פֿון זיי איבערגעזעצט אויף4ס רובָֿדיש, דאִלט 108 לידער אויף ייַנטהאַא
רַײנפֿיר (אויך אויףַפֿישן און קריטישן אַגראָ ביא5 ּפרטימדיקןַנצייזיש, אַפֿרא

לעקטישעַדער דיאָר מיט די שווערע אַסאָ גלאַכן) און אַצוויי שּפרא
ס).ָטעק, ּפרַײז : 14 אייראָביבליא–רקויפֿן אין דער מעדעםַווערטער. (צו פֿא

עטישער וועג זַײנען פֿול מיטָווער און איר ּפאָמרים אולינא

נהייב פֿון דיָרגעסענע, איז זי אין אַ פֿאַג אָקסן. הַײנט צו טאָדאַראַּפא

דישעִנטסטע ייַקאַרן געווען איינע פֿון די באָנציקער יאַצווא

נץַ גאַט געלעבט אָרן און האָ זי איז געבוירן געווא6טשָדיכטערינס. כא

ַ א7חוץַדזש (אָט לאָלעבן אין דער גרויסער אינדוסטריעלער שטא

 שטעטל),ַרברענגט בַײ איר זיידן אין אַט פֿאָס זי האָקורצער צַײט ווא

נעלעָדיציאַס טראָ דא8עזיע דווקאָטיוו פֿון איר ּפאָאיז דער הויּפטמא

ַ ּפערפֿעקט בילד פֿון אַזאַפֿן אַט געשאָדישע לעבן אין שטעטל. זי האִיי

–טורַ ליטערא9פֿילוַז די לייענער (און אַבע, אָשטעטלדיקער בא

. זי10ס זענען אירע אייגענע זכרונותָז דאַבן געמיינט אָקריטיקער) הא

, געצונדן ליכט און11לטן ּכשרותַ געהא— פֿרומע ַאיז געווען א

ט איר נישט געשטערטָס האָבער דאָ א— 12 שייטלַגן אָגעטרא

דישע שרַײבערס און זיך צוִאויפֿצונעמען אין דער היים יונגע יי

רשע.ַדזש און וואָלן פֿון לאַדערניסטישע זשורנאָטייליקן אין די מאַבא

ער אין ּפויליש, רוסיש אוןִנץ יונג, פֿריַנגעהויבן שרַײבן גאָט אָזי הא

ריבערַלד איז זי אַר באָ נא—דזש ָכן פֿון לאַ די דרַײ שּפרא—דַײטש 

רשיידענעַט זי געדרוקט אין פֿאָדיש. אירע לידער האִאויף יי

רויס איר איינציקַ. אין 1922 איז א13מלביכערַצַײטשריפֿטן און זא

1. poétesse/poetess 2. miryam 3. publication 4. dos rov la plupart/most 5. pro'timdikn détaillé/detailed 6. bien que/although 7. akhu'ts
à part/except for 8. dafke justement/precisely 9. afile même/even 10. zikhroynes mémoires/memoirs 11. kashres cacherout/kashrut
12. perruque/wig 13. recueils/anthologies 14. … oytser Le Trésor de grand-mère/Grandmother's Treasure 15. hagdome introduction
16. dovid … (1860-1922) 17. shabes le shabbat/the Sabbath 18. les "sages" de Chelm/the fools of Chelm 19. public 20. salon litté-
raire/literary salon 21. yeshaye … (1906-1990) 22. khaim-… (1897-1984) 23. rikude … (1903-1965) 24. dire appartement/apartment
25. khave … (1923) 26. simkhe-bunim … (1907-1944) 27. mekhaber auteur/author 28. le'kh-lekho Gen. 12 : 1, Quitte ton pays/
Get thee out of thy country 29. yerakhmiel … (1912-1974) 30. mishpokhe famille/family 31. déportés/deported 32. assassinée/killed
33. révélation 34. farkisheft enchantée/enchanted 35. tendresse/tenderness 36. il s'est avéré/it turned out 37. recherche/research 38. épar-
pillés/scattered 39. farmilkho'mediker d'avant-guerre/pre-war 40. yerusholaim Jérusalem

 פֿונעם15גַײסטערטער הקדמהַ באַ, מיט א14בעס אוצרָדער באבוך, 

.16ַןשן שרַײבער און קריטיקער דוד פֿרישמאִהעברעי–דישִרימטן ייַבא

נדערע בענד לידער, וויַך אָרויסצוגעבן נאַנירט אַט ּפלאָזי הא

 ציקלַדע“ (אַדער „כעלעמיאָנד“, אַלא–מעַמא–טעַ“,  „אין טא17„שבת

טָן. זי האָוויזן עס צו טאַר ניט באָ), נא18ניםָראַוועגן די כעלעמער נא

רישן לעבן,ַ ליטערא19טייליקט אינעם עפֿנטלעכןַזיך ניט קיין סך בא

רישעַ מין „ליטעראַט אַט זי געהאָבער בַײ זיך אין דער היים האָא

זעלכע שרַײבער ווי ישעיהַ וו� עס זענען געקומען א— 20שטוב“

.23ַשטאָדער ריקודה ּפאָ א22לייב פֿוקס–, חיים21שּפיגל

 איז24ווערס דירהָדיציע זיך צו טרעפֿן אין אולינאַזיקע טראָדי דא

1944). דער— (1940ָדזשער געטאָנגען אין לאַנגעגאָווַײטער א

נען פֿון 15-10ַשטאַרישער קרַײז איז באַלער ליטעראַאומלעגא

,25רבַזענפֿאָנדערע ישעיה שּפיגל, חווה ראַשרַײבער, צווישן א

רימטערַ פֿון דער בא27 (דער מחבר26יעוויטשַבונים שא–ׂשימחה

.29), און ירחמיאל בריקס28לך–לךעמע ָּפא–ָגעטא

רן איןָ געווא31רשיקטַ זענען פֿא30ווער מיט איר משּפחהָמרים אולינא

אויגוסט 1944 אין אוישוויץ, וו� זי איז גלַײך אומגעברענגט

.32רןָגעווא

ווערָמרים אולינא

רגוליסַמא–ניק ּפריםַהילע פֿון א
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1. khumesh Pentateuque/Pentateuch 2. lots … la femme de Loth/
Lot’s wife 3. ָטזי הא  4. transformée en bloc de sel/turned into a pillar
of salt 5. mitsar … sdom entre Mitsar et Sodome/between Mitsar
and Sodom 6. ad-hayo'm 7 ביז הַײנט. cuisinière/cook (fem.) 8. געל

9. épicerie/grocery 10. mets/dish 11. akhu'ts sauf/except for 12. ef-
frite/chips off.

—טס פַֿײער זען ָלט גאָ געווא3טָז'הא

 געבליבן שטיין ;4רשטיינטַפֿא–לץַזא

5צווישן מצער, צווישן סדום

.6היום–שטייט זי, שטייט זי עד

,8לט און געלבַ א7 קעכיןַאון א

,9פֿויל צו גיין אין שּפַײזגעוועלב

לץַב שוין אט אין שטוָווען זי הא

—לץ ַר זאָ נא11חוץַ, א10צום געקעכץ

רשטיינטן ווַײב,ַקריכט צו לוטס פֿא

 שטיקער פֿון איר לַײב.12קרישלט

היום–זוי זיך עדַמ'פֿירט א

צווישן מצער, צווישן סדום.

2לוטס ווַײב

“םייה רעטלַא רעד ןוֿפ סורג ַא„ לקיצ םענוֿפ“ןסורג–1שמוח„ לקיצ םענוֿפ

ןָדער טעלעפֿא

 אין שטעטעלעָגט שוין דאמען ליי

,2ןָ א1טןָבַײ אונדז הַײנט דרא

רַט דעם האָ וויל איך רופֿן גאָטא

ן.ָ צום טעלעפֿא3צינדַא

 גרוס פֿון שטעטעלע !ַ ! אָללאַהא

 !5 און מען וועגט4דנטָמען לא

ך צירל הַײנט בַײ אונדזָט דאָס האָדא

 !6גטּפגעלייָפֿל אָרטאַקא

 גרוס פֿון שטעטעלע !ַ ! אָללאַהא

 און מען אַײלט !7מען רודערט

— 8 הונדערט קערץ—פֿל ָרטאַט קאָזי הא

ר הונג'ריקע צעטיילט !ַפֿא

ט אין הימל, הער !ָ ! הער, גאָללאַהא

, הערטס !9כיםָאון איר מלא

 פֿון צירלען הַײנט10לט דעם זכותָאיר זא

 !11אויך וועגן אויף די קערץ

1. fils, lignes/wires, lines 2. נלייגןָא  ici poser/here put in
3. .4 איצט on charge/they’re loading 5. on pèse/they’re
weighing 6. mis de côté/put aside 7. on s’agite/they’re
bustling 8. boisseaux/bushel, sing. ר(ע)ץָקא  9. malokhim
anges/angels, sing. מלאך malekh 10. skhus mérite/merit
11. au boisseau/by the bushel.

1. pain beurré/bread and butter 2. בעָ באדימינוטיוו פֿוןבעשי�: ָבא  3. simen
signe/sign 4. khosn fiancé 5. .6 איצט kheyndl charme/charm
7. ride/wrinkle 8. familier/familiar 9. interprétation.

ּפ,ָראַלט אויף דער ערד מיר אַברויט פֿא–ווען ס'ּפוטערן

ּפ :ָ קא2בעשיסָקלען דער באָ נעמט זיך צעשאָדא

 סימן, מַײן קינד,ַ, מַײן לעבן, א3 סימןַ „א—

“.5צינדַ איז ערגעץ ווּו הונג'ריק א4דער חתן

ּפָבעשיס קאָלט איך דער באָ, ווידער זען וואָא

ּפ,ָראַלט מיר אַברויט פֿא–קלען, ווען ס'ּפוטערןָזיך שא

,7, אין שטערן דעם קנייטש6בעשיס חנדלָדער בא

 !9 טַײטש8צי הערן דעם ליבן, דעם היימישן

בעס אוצר“ָפֿונעם ציקל „דער בא

11111ברויטברויטברויטברויטברויט–––––ּפוטערןּפוטערןּפוטערןּפוטערןּפוטערן

לט פֿון דערַ אינדעקס פֿונעם אינהא42 דער יׂשראלדיקער41ניץ געקומען

נטדעקט דיַל ניט אָלט איך קיין מאָן דעם וואָ�: א43דישער ּפרעסעִיי

רשעווערַגצַײטונגען, צום בַײשּפיל אין דעם וואָלידער אין די טא

ר כ'ביןָ פֿופֿציק לידער, נאַמלען אַוויזן אַײנצוזאַב באָ. כ'האהַײנט

–לע ּכתבַֿ זענען א44ּכל–לע ווערק�: קודםַז ס'איז ניט אירע אַזיכער א

רן אין אוישוויץ,ָלן געוואַרפֿאַך ניט געדרוקטע לידער פֿאָ מיט נא45ידן

ַך געפֿינען אָ נא46הסּתם–פֿילו פֿון די שוין געדרוקטע וועט מען מןַאון א

ר.ָּפא

רַעזיע איז וויכטיק פֿאָווערס ּפאָז אולינאַס מיינט איר אָר ווא3ַ. פֿא

אונדז הַײנט�?

סָריגינעלן סטיל, וואָן אייגענעם אַרבעט אַט אויסגעאָווער האָאולינא

עזיע. ס'איזָדישער ּפאִרט אין דער ייָזונדער אַ באַרנעמט אַפֿא

,47דערן, רעליגיעז און וועלטלעךָלקסטימלעך און מאָגלַײכצַײטיק פֿא

רטןַ צאַליש און פֿול מיט אָנכאַדישלעך און אוניווערסעל, מעלאִיי

 איז48פֿט ווי רַײך און פֿילזַײטיקָרגעסט מען אַג פֿאָר. הַײנט צו טאָהומא

 אינעם—עזיע ָדישע ּפאִ און די יי—דישע לעבן ִס ייָגעווען דא

רַײנבליק איןַן אַווערס בוך גיט אונדז אָרמלחמהדיקן ּפוילן. אולינאַפֿא

לטער היים“.ַ „גרוס פֿון דער א49ן אמתדיקןַ א—ט דער וועלט ָא

ט איבערגעזעצט די לידערָס האָ, ווא50בתיה בוים
נצייזיש, דערקלערט :ַאויף פֿרא

סָנצייזיש דאַס שווערסטע איז געווען צו געפֿינען אויף פֿראָדא

ל נישט ווערן קינדיש.ָז עס זאַל און זען אַריגינאָ פֿונעם א51ּפשטות

קע געפֿונען טיפֿקייטןַב איך טאָ צו דעם הא52נשטרענגען זיךָבַײם א

 אין דער53ס מען זעט נישט אויפֿן ערשטן בליק. עס שטעקן סודותָווא

סָדיש, אויך דאִזוי זינגעוודיק אויף ייַ. דערצו איז עס א54ך גופֿאַשּפרא

נצייזיש.ַאיז געווען שווער איבערצוגעבן אויף פֿרא

41. était utile/was useful 42. yisroeldiker israélien/Israeli 43. Index to Yiddish Periodicals (Jerusalem) 44. koydemkol tout d'abord/
first of all 45. ksav-yadn manuscrits/manuscripts 46. minasta'm probablement/probably 47. laïc/secular 48. à multiples facettes/multi-
faceted 49. e'mesdikn vrai/real 50. basye… Batia Baum 51. pashtes simplicité/simplicity 52. en m'efforçant/ while striving 53. soydes
secrets 54. gufe même/itself.

[סוף פֿון זַײט 2]

בעס אוצר“ָהילע פֿון „דער בא
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1. talmide étudiante/student (fem.) 2. London University College 3. … shlo'ymele ירושלים—דיינע געסלעך נד ַדי דערציילונג געפֿינט מען אינעם בא 

2003), רדָקספֿאָ (ארגעניגןַמיט גרויס פֿאגיע ָלאָנטאַבֿיבֿ, 1989) ; אויך אין דער אַא–(ּתל  4. mayse histoire/story 5. yerusholaim Jérusalem 6. shifre dim.
.shi'frele 7 שיפֿרהלע khaver ami/friend 8. réussit/manages 9. hemshekh suite/sequel 10. Khayele Beer 11. koyekh force/strength pl.
.koykhes 12 ּכוחות soudain/suddenly 13. kharote regret 14. déconcertée/confused 15. triste/sad 16. elle a failli fondre en larmes/ nearly
burst into tears 17. kha'sene … se marier/get married 18. bien que/although 19. bo'kherim jeunes gens/young men 20. afile même/
even 21. moyshe zalmen 22. … nogids … le fils du notable/the rich man's son 23. … kapore רליבט געווען אין אירַרק פֿאַאיז שטא  24. tnoim
fiançailles/engagement 25. akhu'ts sauf/except for 26. maskim … n'étaient pas d'accord/didn't agree 27. shidekh parti/match 28. בןָהא

.avoir en tête/to have in mind 29 אין זינען … yikhes  sans naissance/from a poor background 30. menacé/threatened 31. … eytse elle s'est
débrouillée/found a solution 32. sofkl-sof finalement/at last 33. goyrl destin/fate 34. milkhome guerre/war 35. déportés/deported
36. péri/perished 37. elle a réussi/she succeeded in 38. yisroel Israël 39. maabarot (hébreu/Hebrew) camps de transit/transit camps
40. boutique/shop dim. de/of ָםקרא  41. élevé/raised 42. almone veuve/widow 43. un tout petit peu/a tiny bit 44. sans espoir/hopeless
45. ému/moved.

טָס האַ. בַײ זיי אין קלא2לעדזשָנער יוניווערסיטי קאָנדאָר אין לאָ פֿונעם דריטן יא1ּתלמידה–דישִ ייַנגעקומען פֿון אָזיקער טעקסט איז אָדער דא

טעם נומ' 42), מיטן טיטל „ווּו ביסטו–סל בירשטיין (זעט טעםָרבענעם שרַײבער יאָרשטאַ דערציילונג פֿונעם לעצטנס פֿאַמען געלייענט א

סָ, שלמה, ווא7לטן חבֿרַן אַרטן אָגעגנט דאַ, בא6ן עלטערע פֿרוי, שיפֿרהַ. א5בוס אין ירושליםָן אויטאַּפ אין אָ שּפילט זיך א4. די מעׂשה3שלמהלע“
בוס. דער ווַײטערדיקער טעקסטָּפגיין פֿון אויטאָראַרף זי אַ צו רעדן מיט אים, דא8ווַײזטַר. איידער זי באָט נישט געזען שוין פֿערציק יאָזי הא

סל בירשטיינס ּפערזענלעכקייט אוןָז יאַגט : „מיר פֿילן אָ, זא10ס, חיהלע בירַט דער דערציילונג. די לערערין פֿונעם קלאָ פֿון א9 המשךַאיז א

דיש“.ִנג אינסּפירירן ּתלמידים פֿון ייַלס שרַײבער און דערציילער אינסּפירירט און וועט לאַ א11ּכוח

בער אירעָשיפֿרה איז געזעסן אין איר צימער אין ירושלים א

לטן שטעטלַנקען זענען געפֿלויגן ווַײט, ווַײט ביז צום היימישן אַגעדא

ַזאַרן מיט אָוו� זי איז געבוירן און דערצויגן געווא

כט וועגןַט נישט געטראָנגער צַײט צוריק. זי האַלא

טָס זי האָלטער היים און די מענטשן וואַדער א

קטןַך אויפֿן געּפאָרט געקענט, ביז יענער וואָדא

לטער גוטער פֿרַײנדַבוס, ווען איר אָאויטא

12ט זיך ּפלוצעםָרטשטיין האַשלמהלע הא

13 חרטהַר אַס פֿאָוויזן לעבן איר. וואַבא

ס זי איזָט צוליב דעם, וואַט זי געהאָהא

14בוס�! זי איז צעטומלטָּפ פֿון אויטאָראַא

לט דיָט נישט געוואָרן און האָגעווא

לן שרַײען אויף איר,ָזשירן זאַסאַּפא

נעןַבער ווען זי איז שוין געשטאָא

ס און געקוקט אויפֿןַאויף דער גא

בוס, איז זיָרנדיקן אויטאָוועקפֿאַא

ז זיַרן אָ געווא15זוי אומעטיקַא

ער נישטִט זיך שיָהא

גָ. זינט דעם טא16צעכליּפעט

 סךַנגעהויבן אָט זי אָהא

כטן וועגן אירע מיידלשעַטרא

רן און איר טַײערן חבֿר שלמהלען, מיטָיא

.17בןָלט חתונה האָט געוואָוועמען זי הא

נט אויסקלַײבן יעדןָלט געקאָ זי ווא18טשָכא

 דעם נגידס21 משה זלמן20פֿילוַ אין שטעטל (א19איינעם פֿון די בחורים

לט הערןָט זי נישט געוואָ), הא23ר איר די ּכּפרהַּפט פֿאַט געכאָ הא22זון

 מיט שלמהלען.25חוץַ מיט קיינעם א24יםָפֿון ּתנא

טַבן שוין געהאָ. זיי הא26בער נישט מסּכים געוועןָבן אָמע האַמא–טעַטא

לט הערן קייןָבן נישט געוואָר איר און האַ פֿא28 אין זינען27 שידוךַא

טָ. שיפֿרהלע הא29חוסִן ייָ בחור אַרט וועגן שלמהלען, אָאיינציק ווא

ט געבעטןָלע ּכוחות איבערצוצַײגן די עלטערן. זי האַּפרובירט מיט א

 און30שעטַט דערקלערט און געסטראָמיט גוטן און מיט טרערן, זי הא

טָבער ס'האָלן אויך ּפרובירן. אָנדערע מענטשן זיי זאַכט אַגעברא

לפֿן.ָרנישט געהאָגא

מען מיט שלמהלעןַ. צוזא31ן עצהַבער געגעבן אָט זיך אָשיפֿרה הא

לץ צוגעגרייטַבן אָנטלויפֿן. זיי האַנירט צו אַּפלא בן זייָהא

 איז געקומען די32סוף–ּכל–ל נישט וויסן. סוףָשטילערהייט, קיינער זא

רן.ָוועקצופֿאַשטימט אַבן באָכט ווען זיי האַנא

כטַט שיפֿרהלע געטראָנדערש, האַלט אָט געוואָ הא33בער דער גורלָא

ג איזָט דעם טאָזיצנדיק אין איר קליין צימערל אין ירושלים. א

רַײן אינעם שטעטל. דיַ. די דַײטשן זענען א34כן די מלחמהָאויסגעברא

גערן. די עלטערן זענעןַ אין לא35רשיקטַט מען פֿאָדן האִיי

ך דערָט זי מער נישט געזען. נאָ און שלמהלען הא36אומגעקומען

טָ און קיינער הא38 צו קומען קיין יׂשראל37מלחמה איז איר געלונגען

רטן“.ָרונגען „דאַלט הערן וועגן אירע שרעקלעכע דערפֿאָנישט געווא

סָכן. דאַנען אין די זאָלט דערמאָקע אויך נישט געוואַט זיך טאָזי הא

רטןָ און דא39ט געוווינט אין „מעברות“ָלעבן איז געווען שווער. זי הא

טָן. זיי זענען געקומען קיין ירושלים, זי האַפֿן איר מאָט זי געטראָהא

 פֿיר קינדער. מיט41דעוועטָ און אויסגעהא40 קרעמלַרבעט אין אַגעא

ןַרבן און זי איז געבליבן אָן געשטאַר צוריק איז איר מאָצען יא

בןָבער דרַײ פֿון זיי האָ. די קינדער זענען געווען גוטע, א42למנהַא

ריז, איינעַמעריקע, איינע אין ּפאַגעוווינט זייער ווַײט�: איינער אין א

טָר איין זון איז געבליבן אין יׂשראל. זי האָליע. נאַאין אויסטרא

רלוירענעם חבֿר שלמהלען אוןַכט וועגן די קינדער און איר פֿאַגעטרא

ך אומעטיקער.ָרן נאָזי איז געווא

ט זי זיךָבוס�?“ האָּפ פֿון אויטאָראַלט אָס בין איך דעמאָר וואַ„פֿא

 צַײט צו רעדן43 ברעקעלעַטש אָט כאַלט געהאָגעפֿרעגט. „ווען איך ווא

ט זיָזוי האַלט איך געווען צופֿרידן“. אָמיט מַײן שלמהלען, ווא

ליין אין איר צימער.ַכט זיצנדיק אַגעטרא

ט גענומען אירָּפ אין טיר. זי האַ קלאַט זי געהערט אָּפלוצעם הא

ט געעפֿנט אוןָנגען צו דער טיר. זי האַנט און איז צוגעגאַשטעקן אין הא

ס וווינט אין ירושלים. לעבן אים איזָדערזען איר זון, דעם ווא

—ט נישט געגלייבט די אייגענע אויגן ָ מענטש. זי האַך אָנען נאַגעשטא

רַײן אין שטוב אוןַקע געווען שלמהלע�! זיי זענען אַעס איז טא

ך איר,ָבוס נאָּפ פֿון אויטאָראַט דערציילט ווי ער איז אָשלמהלע הא

ט ּפרובירט אויסגעפֿינעןָרן. ער האָרשוו�נדן געוואַר זי איז שוין פֿאָנא

ט שויןָמען. ער האָבער געקענט בלויז איר מיידלשן נאָדרעס אַאיר א

 פֿרעמדערַט אָג האָבער איין טאָ. א44לןַרפֿאַז ס'איז פֿאַגעמיינט א

טָז זַײן מוטער, שיפֿרה, האַנגעקלונגען און דערקלערט אָמענטש אים א

ט געזען אויפֿןָס זי האָאים דערציילט וועגן איר טַײערן חבֿר ווא

ס איינס פֿון דיָל וואָס ערשטע מאָקע געווען דאַס איז טאָבוס. דאָאויטא

נגענהייט. ערַרגאַמעס פֿאַט געהערט עּפעס וועגן דער מאָקינדער הא

סן צו געפֿינען שלמהלעןָשלאַט באָז ער האַ א45זוי גערירטַאיז געווען א

ן.ָקע געטאַט ער טאָזוי האַמען. און אַאון אים ברענגען צו דער מא

שיפֿרהלע די שיינע
ַןני קאַלאַקאָפֿון לילי א

בילד פֿון „דַײנע

 ירושלים“—געסלעך 

סל בירשטיין.ָפֿון יא

שני–צייכענונג!: נורית ענבר

[סוף זַײט 8]
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מעןַגראַנאַ מיט א1קעסטלשּפיל— ןסעומש סנועמש
פֿון שמעון נויבערג

[ענטפֿער זַײט 8]

[ענטפֿער זַײט 8]

ןליּפשרעטרעוו

שּפיל 1

—רן ָ טא—קסל ַ א— 2רסטַמען פֿון�: אַגראַנאַא

 קרום— סע —מע ַ סא— ַלא

היןַבער ניט וו� אָגט אָ מע זא—רף געפֿינען ַס מע דאָלע ווערטער וואַמען פֿון אַגראַנאַט מען אין די צוויי קעסטלשּפילן אָט דעפֿיניציעס האָנשטאַא

ָל מאַז דערבַײ ווערט אויך אַגיק איז עס גרינג פֿעסטצושטעלן�! געדענקט אָ ביסל לאַכט ניט אויס�! מיט אַם… עס מאַגראַנאַרַײן יעדער אַרף אַדא

 בלויז דער סדר פֿון די אותיות.—חוץ דעם ַבער אָ"וו, אַאאצ אויף ץ דער ָא ָאאויף  ַאגעביטן 

ר גוטע קענערסַפֿא

שּפיל 2

— 3לעָ ּפא—ע ָ גרא—ר ָ גא—ק ַמען פֿון�: אַגראַנאַא

4 רב—זע ָ רא— קעּפ —לב ַ קא

ק“ עקזיסטירטַרט „אָס וואָז דאַטעסטירט אָנ. ב.�: אויב עמעצער ּפרא

ן אין גרויסןַראַרט איז פֿאָס וואָז דאַניט, ענטפֿער איך ערשטנס א

ָןפֿילו אַ און צווייטנס�: א— 5ךַדישער שּפראִווערטערבוך פֿון דער יי

רף אויסזען זַײןַווערטערבוך איז זייער גרינג צו וויסן, ווי עס דא

ם.ַגראַנאַא

.6 איז די בעסטע בקשהא.וועק… ַץ גייט אַז די קאַ א1.

.7 שּפילן זיך די מַײזב.… 4ס בילטָ הונט וואַ א2.

כט.ַט לאָ און גאג.לץ… ַקומט מען אַר געלט באַ פֿא3.

 ווי עס טוט זיך.ד. עס וועט אים העלפֿן… 4.

 נישט.8ר קיין ׂשכלָ נאה.… 5 געזונט און ּפרנסה5.

.9נקעסַ טויטן באַ ווי או. עס רעדט זיך גרינגער… 6.

 בַײסט ניט.ז.כט… ַ דער מענטש טרא7.

1. shures lignes/lines 2. sens/sense 3. … sof fin appropriée/suitable
end 4. aboie/barks 5. parnose gagne-pain/livelihood 6. bakoshe de-
mande/request 7. souris/mice sing. 8 מויז. seykhl raison/reason 9. ven-
touses/cups (for cupping).

שּפיל–שּפריכווערטער

 און די שּפריכווערטער1ט צעמישט די שורותָמּפיוטער האָדער קא

.3סיקן סוףַ ּפאַנהייב אָר יעדן אַ. געפֿין פֿא2רן דעם זינעןָרלאַבן פֿאָהא

נהייבערסָר אַ שּפיל פֿאַ א

1. mots croisés/crossword-puzzle 2. ןָרן“, 2טע ּפערזאַווערב „א  3. pan
(de vêtement)/flap, tail (of garment) 4. reb Monsieur/Sir 5. nu-
que/nape קן“ַנים פֿון „נאָ סינאַק“ אַלויט דעם גרויסן ווערטערבוך איז „א
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ר 2004ַנואַ דעם 9טן יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַא

רויס-ָך (1880-1819) איז געווען איינער פֿון די פֿאַפֿענבאָק אַזשא

לטעַנצייזישע אַּפערעטע. פֿון די פֿראָדערנער אָגייערס פֿון דער מא

סן איןַס פֿלעגן געשּפילט ווערן אויף די גאָדעווילן, וואָפֿריילעכע ווא

ט ער אויסגעפֿורעמטָ, הא2רקטעג און אין טעג פֿון ירידיםַמא

לט איזַקלען פֿון הויכן קינסטלערישן ווערט. זייער אינהאַסּפעקטא

5 מיןַזאַס איז אָ�; דא4דןָנטישן באַמאָ אויפֿן רא3רןָרוועבט געוואַפֿא

לקסלידער, צו וועלכעָדורישע פֿאַלטע טרובאַטירע געשעּפט פֿון אַסא

ציעס.ַראָרקעסטער, טעקסטן, דעקאָר אַנירט מוזיק פֿאָמּפאָט קאָער הא

דערנעָ די מא6ט ער אויסגעשליפֿןָרסן האַפֿון די ּפרימיטיווע פֿא

ּפערעטע.ָא

 עווערעסט,7טער יהודהָס זיבעטע קינד בַײ זַײן פֿאָער איז געווען דא

נציּפירטערַן עמאַך, שוין אַפֿענבאָט אָמיקער פֿון דער שטאַּפשטאָן אַא

עןִ זיך איבערצוצי8ט די רעכט מיט זַײן משּפחהַט געהאָס האָד, וואִיי

 און לערער אין10רנומען די שטעלע פֿון חזןַט פֿאָ, וו� ער הא9קיין קעלן

ןָט פֿון זַײן קינדהייט אָק האַ. זשא11דישער קהילהִרטיקער ייָדער א

בער שטענדיק געצויגן דערָט אים אָגעלערנט שּפילן פֿידל, עס הא

מען מיטןַס. צוזאַבאַנטראָ, און שּפעטער דער הויכער קא12ָטשעלא

ל מיט דער שוועסטער, פֿלעגן זייָ ברודער, טייל מאַטער און מיט אָפֿא

 טיילַס איז געווען אָנען, וואַראָ און אין רעסטא13שּפילן אויף חתונות

טערָט אים דער פֿאָר האָ. בַײ זַײנע פֿערצן יא14פֿון דער ּפרנסה

רדנט אין דערָ אים אַײנגעא15 סך מיַך אָריז, נאַגעברענגט קיין ּפא

ר.ָט געלערנט איין יאָריע, וו� ער האָטאַנסערוואָקא– מוזיק16מלוכהשער

ס לַײכטעָ דא17ט אים געצויגן די סצענע און בעיקרָעס הא

ַןרן ווי אָנגענומען געוואָ ליד. ער איז א18רווַײלערישעַפֿא

טָמיק“. איינצַײטיק האָקאַ–ּפעראָטשעליסט אין דער „א–נטַרקעסטראָא

מבלען אוןַנסאַא–ר קליינע מוזיקַפֿן לַײכטע מוזיק פֿאַנגעהויבן שאָער א

ליסט אויףָ סאַטן ווי אָרויסגעטראַ. ער איז א19לידלעך–גערַשלא

נעןָלאַטע סאַפֿט געשּפילט אין ּפריוואָט אָנצערטן, האָ קא20עפֿנטלעכע

בערס פֿוןָרן צווישן ליבהאָּפולער געוואָמען איז שנעל ּפאָאון זַײן נא

ט זיך בַײ איםָריז. […] צום סוף האַרווַײלערישער מוזיק אין ּפאַפֿא

טער.ַלישן טעאַ נַײעם מוזיקאַנק צו גרינדן אַכט דער געדאָאויסגעקא

נדלטַרוואַ, איז שנעל פֿא21ריזיען“ַטער,„בוף ּפאַ[…] דער נַײער טעא

רווַײלערישער מוזיק איןַ פֿון דער פֿא22 ברענּפונקטַרן אין אָגעווא

פֿטלעכעַלע געזעלשאַמט פֿון אַבן געשטאָזוכערס האַריז. די באַּפא

נקרַײךַכן פֿראַכט לאַט געמאָס האָר וואָזיטאָמּפאָדער קא
1טערַפֿון יׂשׂשכר פֿא

1. yisoskher … (1912-2004) 2. yaridim foires/fairs 3. tissé/woven 4. ici toile de fond/here background 5. sorte/sort 6. formé/formed
7. yehude 8. mishpokhe famille/family 9. Cologne 10. khazn cantor 11. kehile communauté/community 12. violoncelle/cello
13. kha'senes mariages/weddings 14. parnose gagne-pain/livelihood 15. effort 16. melu'khesher d'Etat/state 17. beiker surtout/above
all 18. de divertissement/for entertainment 19. chansons à succès/hit songs 20. publics/public 21. Bouffes parisiens (a Paris theater)
22. centre/focal point 23. pénétré/penetrated 24. couches/classes 25. beys pendant/during 26. empereur/Emperor 27. neveu/nephew
28. infatigable/untiring 29. créativité/creativity 30. étonnant/astonishing 31. ge(h)enem enfer/hell 32. bikhla'l en général/in general
33. tkufe époque/period 34. épanouissement/blossoming 35. ascension/rise 36. maire ici préfet/mayor here Prefect 37. slogan 38. do-
maines/areas 39. .40 אומעטום citoyenneté d'honneur/honorary citizenship 41. Légion d'honneur/Legion of Honor 42. villa (maison)/(house)

ספֿערעס. […] די לידער זענען

לעַ אין א23רַײנגעדרונגעןַא

ריזערַ פֿון דער ּפא24שיכטן

פֿט, זענען געזונגעןַגעזעלשא

סַרן אין גאָאון געפַֿײפֿט געווא

טער איזַאון אין שטוב. דער טעא

גטעגלעכןָרן דער שּפיגל פֿון טאָגעווא

ן אויסדרוקַנקרַײך, אַלעבן אין פֿרא

דינגונגען, שטייגער אוןַפֿון די בא

פֿט פֿוןַ דער הערשא25פֿירונגען בעת

ן, גערופֿןָלעאָּפאַ נאִ לוי26לטיקן קייסערָדעמא

רטע.ַּפאַנאָן באָלעאָּפאַ פֿון נא27 ּפלימעניקַן דער דריטער, אָלעאָּפאַנא

[…]

 אין זַײן28ך איז געווען אומדערמידלעךַפֿענבאָק אַזשא

ּפערעטעס, פֿון זיי מער וויָריבער הונדערט אַ�: […] א29שעפֿערישקייט

סָנטע אין זַײן צַײט. צווישן די, וואַקאַליזירטע און באַכציק רעאַא

די שיינעלג, זענען געווען�: ָבן אים געברענגט דעם גרעסטן דערפֿאָהא

לשטיין, דיָריזער לעבן, די ּפרינצעסין פֿון געראַס ּפאָ, דאַהעלענא

לגָ דערפֿא30שנדיקןַן איבערראַבער אָ. ארויבער, די נימפֿעס פֿון רַײן

 (1858). […]31רפֿעוס אין גיהנוםָאפֿט ַרשאַט אים פֿאָהא

פֿט איןַן דעם דריטנס הערשאָלעאָּפאַ פֿון נא33 איז די ּתקופֿה32בכלל

. […] דער35 און אויפֿשטַײג34 צַײט פֿון בליַנקרַײך געווען אַפֿרא

נדערגעבויט.ַט פֿונאָט די שטאָן האַוסמאַרזש האָ זשא36בירגערמַײסטער

איז37 זונגָקומען איר הַײנטיקן אויסזען. דער לאַט באָ[…] זי הא

נצייזישעַבער פֿראָספֿער, אָטמאַלע אַנאָציאַגעווען�: אינטערנא

 פֿון38נטּפלעקט אויף די געביטןַט זיך בעיקר אָס האָניע. און דאָהעגעמא

ּפן אוןָלאַרשן, גאַלסן, מאַקולטור, קונסט און דענקען. […] ווא

רן אויף טריטָך זענען געזונגען געוואַפֿענבאָק אַלעס פֿון זשאָראַרקאַבא

, איז40פֿטַקומען ערנבירגערשאַט ער באָקע האַר טאַ. דערפֿא39און שריט

 און41ן“ָלעגיא–רדן פֿון „ערןָרן פֿון קייסער מיטן אָאויסגעצייכנט געווא

רן מיטןָס איז געקרוינט געוואָ, ווא42רן. זַײן ווילעָאיז רַײך געווא

רן אין איינעם פֿון דיָנדלט געוואַרוואַרפֿעוס“, איז פֿאָמען „ווילע אָנא

פֿטַטישער געזעלשאַקראָנטסטע טרעפּֿפונקטן פֿון דער ּפלוטאַעלעגא

ריז. […]ַאין ּפא
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דרעס�:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

מעןַט זיך געענדיקט צוזאָך האַפֿענבאָק אַלדענע ּתקופֿה פֿון זשאָדי גא

נקרַײך�:ַגישע געשעענישן אין דער געשיכטע פֿון פֿראַמיט צוויי טרא

ריז אוןַ קיין ּפא43ּפרַײסישע חיילות–רש פֿון די דַײטשַרַײנמאַדער א

נד קעגן דער עקזיסטירנדיקער רעגירונג.ַאויפֿשטא–רןַמונאָדער קא

טער ליקווידירטַט זַײן טעאָס קייסערטום. […] ער האָלן דאַס'איז געפֿא

מעריקעס.ַ טורנעע איבער די אַזט אויף אָרויסגעלאַ[…] און זיך א

נצערטן פֿון זַײנעָניזירט קאַרגאָנצערטירט, דיריגירט, אָט קאָער הא

היים. ערשטַנקער צוריקגעקומען אַ קראַפֿונגען, ביז ער איז אַשא

.נס דערציילונגעןַפֿמאָהאפֿן זַײן לעבנסווערק, ַט ער געשאָלט האָדעמא

רבעט איבער דעם ווערק.ַט ער געאָ הא44[…] מיט די לעצטע ּכוחות

ַבן אים זַײנע פֿרַײנד געברענגט אויף אָנקנבעט האַ[…] פֿון קרא

ט ער שוין נישטָרשטעלונג האָבער די פֿאָּפערע, אָ פֿון דער א45בעָּפרא

בער 1880 אין עלטער פֿוןָקטאָרבן דעם 4טן אָגעזען. ער איז געשטא

ר.61ָ יא

ַך געווען אַפֿענבאָק אַ�: צי איז זשא46 וויּכוחַנגען אַנגעגאָפֿט אָס'איז א

פֿונגעןַט מיט זַײנע שאָס האָ, ווא47לץ– מין הויףַמיקער, אָקא–מוזיק

טוריסט,ַריקאַ קאַריז, צי איז ער געווען אַרווַײלן ּפאַ צו פֿא48געצילט

גן),ָט געטראָס ער האָרפֿע ברילגלעזער (וואַט דורך זַײנע שאָס האָווא

ריז און מיט געלעכטערַקעטישע ּפאָ, קא49לעוועטעַס צעבאָגעזען דא

כקייטן�? ער איז געוועןַר אויפֿגעדעקט אירע שוואָאון בַײסיקן הומא

ביידע.

רקעסטערָדער א

דער דיריגע'נט

דיריגירן

דער מו'זיקער

ָרזיטאָמּפאָדער קא

נירןָמּפאָקא

שּפילן אויף

ָלאָדער סא

גלייטןַבא

גלייטונגַדי בא

נזשירןַראַא

'ּפערעָדי א

ּפערעטעָדי א

ָדער ליברעטא

ניעָדי סימפֿא

נצע'רטָדער קא

ריעַדי א

ָרדער כא

מוזי'ק–מערַדי קא

רטיטו'רַדי ּפא

[kol] ס קול ָדי שטימ(ע), דא
דער שליסל

טן)ָטע (נאָדי נא

מעַדי גא

'רדָקאַדער א

רדירונגָדי רעקא

טעַדי ּפלא

שמעַדי טא

קטלַמּפאָס קאָדא

orchestre/orchestra
chef d'orchestre/conductor
diriger/to conduct
musicien/musician
compositeur/composer
composer/to compose
jouer de/play (instrument)
solo
accompagner/accompany
accompagnement/
accompaniment
arranger/to arrange
opéra
opérette/operetta
livret/libretto
symphonie/symphony
concert, concerto
aria
chorale/choir
musique de chambre/
chamber music
partition/score
voix/voice
clef/key
note(s)
gamme/scale
accord/chord
enregistrement
disque/record
bande/tape
C.D.

סישער מוזיקַר פֿון קלאַבולאַקאָווא

רטיקל, איז געווען איינער פֿוןַר פֿון דעם אָטער, דער אויטאַיׂשׂשכר פֿא

רןָדישער מוזיק. ער איז געבוירן געוואִדי גרעסטע קענער פֿון דער יי

ט עסָ שטוב (ווי ער האַקסן אין אַאין ּפוילן אין 1912 און אויפֿגעווא

ַטע איז געווען אַבן געזונגען“. זַײן טאָלע האַגט) „וו� אָליין געזאַא

דישע אוןִ יי3חוץַ, און אין דער היים פֿלעגט ער אויך הערן, א2חזן

ס אוןָנגאַּפערעס און אויך טאָריעס פֿון אַרוסישע לידער, א

ריע,ָטאַנסערוואָטן און אין קאַט געלערנט מיטן טאָטן. ער האָקסטראָפֿא

ַרן אָרשע און געוואַר אין וואַסעמינא–כט דעם לערערַדורכגעמא

קריטיקער.– מוזיקַ און שּפעטער א4דיריגענט–ָר כאַלערער, א–מוזיק

גער,ַוועטישן לאָ סאַרשיקט אין אַ ווערט ער פֿא6 דער מלחמה5בשעת

ן איידער ערַדזשיקיסטאַר אין טאָרברענגט ער דרַײ יאַך דעם פֿאָנא

בער ּפוילןָזט ער אָרלאַלד פֿאַרשע אין 1945. באַקומט צוריק אין ווא

7נטווערּפןַר. איבער אָ יאַרברענגט אַריז, וו� ער פֿאַרט קיין ּפאָאון פֿא

ר. אין 1962ָ, וו� ער בלַײבט עלף יאָנעיראַ דע זשאָרט ער אין ריאָפֿא

1. yisoskher 2. khazn cantor 3. akhu'ts à part/besides 4. direc-
teur de chorale/chorus conductor 5. besha's pendant/during
6. milkhome guerre/war 7. Anvers/Antwerp 8. yisroel 9. afile
même/even 10. koydesh vekho'yl le sacré et le profane/sacred
and secular 11. yerusholaim.

 43. … khayoles armées prussiennes/Prussian armies sing. חייל

khail 44. koykhes forces/strength 45. répétition/rehearsal
46. vikuekh controverse/controversy 47. …-lets bouffon de cour/
court jester 48. visé/aimed 49. gâté/pampered.

טער (2004-1912)ַ פֿא1יׂשׂשכר

 אין די9פֿילוַ. אומעטום וו� ער וווינט (א8זעצט ער זיך אין יׂשראלַבא

רויס וויכטיקע ביכערַרנעמט ער זיך מיט מוזיק. ער גיט אַגערן) פֿאַלא

דישע מוזיק אין ּפוילן צווישן ביידעִיידישער מוזיק, ווי�: ִוועגן דער יי

דישער מוזיקִ אין דער יי10קודש וחולבֿיבֿ, 1970), ַא– (ּתלמלחמות–וועלט

בֿיבַֿא– (ּתלאין דער וועלט פֿון מוזיק און מוזיקערסבֿיבֿ, 1988), ַא–(ּתל

 דעם 11טן11רבן אין ירושליםָטער איז געשטא1998ַ). יׂשׂשכר פֿא

ר 2004.ַפֿעברוא
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 1]

ַר פֿא26 סך מעלותַט אַט געהאָ„די ּפיעסע הא

 דערקלערט—זיקער „טרוּפע“ ָדער דא

זיע אוןַנטאַ זי איז פֿול מיט פֿא—ט ָרלאַשא

. זי איז געשריבן27לקסטימלעכער שטימונגָפֿא

דיש, מיט קורצע אוןִ הַײנטצַײטיקן ייַאין א

בן ניט קייןָצן. די העלדן האַ זא28ּפשוטע

בןָשטימטן עלטער און, ווי איר ווייסט, האַבא

ר יונגע לַײט און אויךָ ּפאַאונדז געפֿעלט א

רן�: אונדזערָקטיאַ א29נצבילישעַמא

 פֿון פֿרויען.30שטייט דער עיקרַט באַרשטאַווא

גן דיָר פֿרויען געקראָ ּפאַבן אָרום האַזוי אַא

לעס.ָנצבילישע ראַגעלעגנהייט צו שּפילן מא

טָלע, יונהן, האָבער די הויּפטראָא

ן. מירַ מאַרפֿט שּפילן אַ געדא31דינגטַאומבא

–ּכל–ט זיך סוףָנג געזוכט ביז עס האַבן לאָהא

נעל מילער�!“ָוויזן ליאַ בא32סוף

 איז—גט רענע ָ זא—„די ערשטע שוועריקייט 

 : זיך אויסצולערנען אויף33געווען דער זּכרון

נצע ּפיעסע איז ניט קייןַ גאַאויסנווייניק א

טָרן ! און דערצו האָטאַמאַר אַקלייניקייט פֿא

ז מיר וועלןַ א34רויסגעוויזןַזיך שּפעטער א

ן אמתןַ, אין א35ן עולםַר אַשּפילן פֿא

טער�!“ַטעא

—רשע ָ דערקלערט די רעזשיסא—ר מיר ַ„פֿא

רןָקטיאַאיז געווען שווער איבערצוגעבן די א

לן שּפילן זייערעָז ס'איז ניט גענוג, זיי זאַא

רפֿן אויך שּפילןַז זיי דאַר אָלעס, נאָרא

לגנדיק דיָנדערע, פֿאַמען מיט די אַצוזא

לע וויזיע פֿון דער ּפיעסע.“ַבאָגלא

רשטייט זיך,ַט, פֿאָרן האָטאַמאַדי טרוּפע א

בער דיָט זייער ווינציק מיטלען, אַגעהא

ַנדלט אין אַרוואַט זיך פֿאָ הא36זיקע מניעהָדא

ַרויסגערופֿן אַבן אָמעלה�: די שוועריקייטן הא

לעַ. די מינימא37גרויסע שעפֿערישקייט

סטיומען,ָקפֿולע קאַציעס, געשמאַראָדעקא

לישעַ מוזיקאַנגעפֿעקטן און אַ און קלא–ליכט

רַײנגעצויגן דעם עולם איןַבן אָגלייטונג האַבא

דער מעׂשה.

רשעָט די רעזשיסאָקירצנדיק די ּפיעסע הא

נק דערַ דאַ. א38וויזן זי אויסצולַײטערןַבא

ר, און דורךָווַײזן זיך קלאַרבעטונג באַאַבא

סָגעס וואַר, די וויכטיקסטע פֿראָהומא

[סוף פֿון זַײט 4]

/ 2. ז./נהייבערס�: 1. ב.ָר אַשּפיל פֿא
 7. ג./6. ד./ 5. א./ 4. ו./3. ה.

ס איז דערָט געשטעלט�: וואָוועס האָסלא

לק�? ציָ פֿאַ מענטש�? און פֿון אַגורל פֿון א

 און צי קען ער39 חובַֿט יעדער מענטש אָהא

רויסדרייען�?ַזיך פֿון אים א

 ביסלַנעל מילער אָליא–ט זיך יונהָ הא40וודאיַא

נגענומען דיָט אָ איידער ער הא41געקווענקלט

–דישִ ייַ נבֿיא, אַלע�: זַײן אָהויּפטרא

ַס אָ איז דא—ך דערצו ָרעדנדיקער נבֿיא נא

נגענומען זַײןָט ער אָבער ווי יונה האָלעבן�? א

רן פֿוןָקטיאַנדערע אַלע אַגורל, ווי אויך א

דער ּפיעסע.

 : עס42לץ אויס מיט מזלַזט זיך אָבַײם סוף לא

קַכט געשמאַ און מע לא43 חתונהַר אָקומט פֿא

ס צווייָ, ווא44ן אוצרַפֿון דער מעׂשה מיט א

לפֿישַנג געזוכט בַײם וואַבן אים לאָהעלדן הא

לד ווידערַאין בויך, אים געפֿונען און בא

ז מעַ גוטער סוף�: אַקע אַרלוירן. נו, טאַפֿא

בן קיין אוצר צו זוכן,ָל שוין מער נישט האָזא

 לעבן !ַר אַס געווען פֿאָלט דאָס וואָווא

ַט מעסער אָרלאַר זוכט שוין שאַדערפֿא

נטורע…ַוואַ קומענדיקער אַר אַּפיעסע פֿא

1. étalon/stallion 2. bar fils de/son of
3. moker source 4. la lettre K/the letter K
5. conseiller/advise.

לניקָרטור קאַהילע!: א

אל

א

קעפ

ג

א ר ע ז

ר

קב שּפיל 2

26. mayles qualités/advantages 27. am-
biance/atmosphere 28. po'shete simples/
simple 29. masculins/male 30. der iker
principalement/mainly 31. absolument/
absolutely 32. sofkl-so'f enfin/finally
33. zikorn mémoire/memory 34. il s’est
avéré/it turned out 35. oylem public/
audience 36. menie obstacle 37. créativité/
creativity 38. épurer/refine, pare down
39. khoyv devoir/duty 40. avade bien sûr/
of course 41. hésité/hesitated 42. …
mazl זן זיך מיט מזלָאויסלא  se termine bien/
turns out well 43. kha'sene mariage/
wedding 44. oytser trésor/treasure.

שּפיל 1
די דרַײ זענען געזעסן און געשמועסט וועגן

לטער היים און איןַדעם לעבן אין דער א

סירט אוןַט ּפאָס האָלץ וואַיׂשראל, וועגן א

בןָסירט. זיי האַט נישט ּפאָס האָלץ וואַא

נג און געזען וויַרגאַגעקוקט אויף דעם זונפֿא

בער איןָעס ווערט פֿינצטער אין דרויסן, א

צימער איז געווען ליכטיק און פֿריילעך.

[ענטפֿער פֿון זַײט 5]

ל

ר

סע

אס

א

קמ

ר

נ

ט

א

ו

ק/ָ/בלא1גערָל/אַנסירטע�: אַוואַר אַשּפיל פֿא

רט/עס/ָ/סא3סע/מקורַּפע/מאַ/לאָ/זערא2בר

5טןָג/ראָס/ראַ/קלא4ַּפעק/קא
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