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דער טרוים–טעַאטער נעמט אויס1 
דָאס גרויסע געווינס2 

1. gagne/wins 2. le gros lot/the grand prize 3. sholem aleykhem 4. metteuse-en-scène/director (fem.) 5. … yontef אומגליק ַאן  נָאך 
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 
questions/don't ask questions 19. gvirim hommes riches/rich men 20. mamtakim  kloymersht imagine-t-il/so he thinks .21 געלט
22. met en scène/directed 23. Khaim Sloves (1905-1988) 24. Les Jonas et la Baleine/The Jonahs and the Whale 25. avrom Gol-
dfaden (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 

מע הָאט מיך געבעטן צו שרַײבן ַאן ַארטיקל וועגן דער נַײער ּפיעסע.

ָאט הָאב איך נָאך די ַאנדערע טעג יום–טוֿב5 ! ווָאס זָאל איך שרַײבן ? 

ווָאס זָאל איך זָאגן עס זָאל נישט זַײן גערעדט ֿפון וועג6 ?

וועגן דער ּפיעסע — דָאס גרויסע געווינס ֿפון שלום–עליכם — ווייסן 

זיכער ַאלע שוין ַא סך : די הַאנדלונג7 הייבט זיך ָאן בַײ שימעלע 

סַארָאקער אין ווַארשטַאט8. ווער איז שימעלע סַארָאקער ? ַא 

שנַײדער, ַא קבצן אין זיבן ּפָאלעס9 ווָאס הָאט מער חוֿבות10 ווי הָאר 

אויֿפן קָאּפ. שימעלע הָאט ַא מָאל געקויֿפט ַא צעטל11 ֿפון ַא בַאנק–

לָאטעריע ; די ציִונג12 קומט ֿפָאר ַאלע יָאר דעם ערשטן מַײ. שימעלע 

איז דער איינציקער ווָאס הָאט קיין מָאל נישט ֿפַארלוירן די הָאפֿענונג 

אויסצונעמען דָאס גרויסע געווינס. די ַאנדערע ּפַארשוינען13 — דער 

עיקר14 זַײן ווַײב עטיע–מעניע — מַאכן חוזק15 ֿפון אים. הַײנטיקס יָאר16 

שּפילט דָאס מזל צו17 אונדזער שנַײדער (נו... אויף ַא מעׂשה ֿפרעגט מען 

נישט קיין קשיא...18) : זַײן צעטל ציט דָאס גרויסע געווינס ֿפון צוויי 

הונדערט טויזנט רובל און ער ווערט איינער ֿפון די גרעסטע גֿבירים19 

אין שטָאט. ֿפון דעמָאלט ָאן וועלן די „ממּתקים20“ ּכלומרשט21 טרָאגן 

אויף ַאלצדינג...

דָאס גרויסע געווינס איז שוין די דריטע ּפיעסע ווָאס שַארלָאט מעסער 

אינסצעניזירט22. די ערשטע איז געווען חיים סלָאוועסעס23 די יונהס און 

דער ווַאלפֿיש24 און די צווייטע ַאֿברהם גָאלדֿפַאדענס25 די צוויי קוני–לעמל 

(זע ַא שטיקל ֿפון דער ֿפָארשטעלונג26 אויף „יו–טיוב“ : 

http://www.youtube.com/watch?v=15JoDVfBv0g). די טרוּפע 
שּפילט שוין ַאכט יָאר און געוויסע ַאקטיָארן זַײנען דָא ֿפונעם סַאמע 

ָאנהייב27 ָאן. „שּפילן“, דָאס איז דָאך טַאקע דער ּפַאסיקער28 ווערב ֿפַאר 

אונדז ַאלעמען מחמת29 נישט נָאר אויף דער בינע30 שּפילן מיר : יעדעס 

מָאל ווען מיר טרעֿפן זיך אויף ׂשימחות31, ַאמוזירט מען זיך ניצנדיק 

די רעּפליקעס32 ֿפון דער ּפיעסע ווָאס מע הַאלט אין צוגרייטן. זַײן אין 

דער טרוּפע איז ממש33 ַא מחיה34 און זינט מיר הָאבן גַאסטרָאלירט35 

יענץ יָאר, געֿפָארן קיין ווין36 און ַארויסגעטרָאטן דָארטן, זַײנען מיר ַאלע 

געקניּפט און געבונדן37.

שוין אין 1915 הָאט שלום–עליכם3 בַאשריבן די גליקן און אומגליקן פֿון ַא מענטש ווָאס הָאט אויסגענומען „דָאס גרויסע געווינס“. דעם 

30סטן און 31סטן מַײ הָאט מען געשּפילט די ּפיעסע אין ּפַאריז, ַאדַאּפטירט פֿון שַארלָאט מעסער, די רעזשיסָארשע4 פֿונעם טרוים–

טעַאטער (די טרוּפע פֿונעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער). ַאניק ּפרים–מַארגוליס, ווָאס שּפילט איינע פֿון די הויּפט–רָאלעס אין דער ּפיעסע, 

הָאט אונדז געשיקט אירע אַײנדרוקן.

[סוף זייַט 8]
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נישט נָאר אין ּפַאריז שּפילט מען טעַאטער אויף ייִדיש. אין ַאנדערע 

שטעט, ווי ווַארשע, ּתל–ַאֿביֿב2, מָאנטרעָאל… זענען דָא ּפרָאפֿעסיָאנעלע 

ייִדישע טרוּפעס. ָאבער דער עלטסטער ֿפַארַאנענער3 ייִדישער טעַאטער 

אויף דער וועלט געֿפינט זיך אין ניו–יָארק און הייסט „ֿפָאלקסבינע“.

דעם 2טן מַײ 2010 הָאט מען געפַֿײערט4 די 95 יָאר (קיין עין–הרע5) 

ֿפון דער ֿפָאלקסבינע, מיט ַא גַאלַא–ָאוונט אין ַא נַײעם קָאנצערט–זַאל 

ֿפון דעם ניו–יָארקער לינקָאלן–צענטער. דער זַאל איז געווען ַאן 

ָאנגעּפַאקטער6 און די ּפרָאגרַאם ַא רַײכע. ַא חוץ7 מיטגלידער ֿפון 

דער ֿפָאלקסבינע–טרוּפע הָאבן אויך געשּפילט ֿפָארשטייער8 ֿפון דער 

ייִדיש–רעדנדיקער טרוּפע ֿפון יׂשראל9, „ייִדישּפיל“. חווה10 ַאלבערשטיין 

איז ַארויסגעטרָאטן מיט ַא קָאנצערט ייִדישע לידער און ֿפרַאנק לַאנדָאן 

און זַײן ָארקעסטער הָאבן געשּפילט קלעזמָארים–מוזיק.

דער ָאוונט איז אויך געווידמעט11 געווען דעם ָאנדענק ֿפון יָאסל מלָאטעק 

צו זַײן צענטן יָארצַײט12. מלָאטעק איז געווען ַא פֿעיִקער ּכלל–טוער13 

אין דער ניו–יָארקער ייִדיש–וועלט און לַאנגע יָארן דער בילדונגס14–

דירעקטָאר ֿפון ַארבעטער–רינג15. ֿפַאר די נישט–ַאמעריקַאנער איז ער 

אפֿשר16 מער בַאקַאנט ווי דער צונויפֿשטעלער17, צוזַאמען מיט זַײן ווַײב 

חנה18, ֿפון די דרַײ בענד ַאנטָאלָאגיע ֿפון ייִדישע לידער (מיר טרָאגן ַא 

געזַאנג, ּפערל פֿון ייִדישן ליד און לידער פֿון דור19 צו דור). 

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/Work-
men's Circle16. efsher peut-être/perhaps 17. compilateur/compiler 18. khane 19. dor génération 20. décerné/awarded 21. contri-
bution 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 par-
tnership 38. fait des tournées/goes on tour.  

פָֿאלקסבינע ּפרַאוועט1 

ַא געבורטסטָאג

נָאך זַײן טויט אין יָאר 2000 הָאט מען געשַאֿפן דעם מלָאטעק–ּפריז, 

צוגעטיילט20 יעדעס יָאר צו עמעצן ווָאס הָאט געברַאכט ַא וויכטיקן 

בַײשטַײער21 צו דער ייִדישער קולטור. הַײיָאר22 הָאבן געקרָאגן דעם 

ּפריז : ַאהרן23 לַאנסקי, ּפרעזידענט ֿפון דער נַאציָאנַאלער ייִדישער 

ביכער–צענטרַאלע, און ברַײנע ווַאסערמַאן, דירעקטָארין ֿפון דער 

מָאנטרעַאלער „דָארַא ווַאסערמַאן ייִדישן טעַאטער“. אויף דעם ָאוונט 

הָאט מען אויך ָאּפגעגעבן ּכֿבוד24 דעם ָאנדענק ֿפון ּפָאעט ַאֿברהם25 

סוצקעווער, וועלכער איז געשטָארבן אין יַאנוַאר 2010.

ווען די ֿפָאלקסבינע איז געגרינדט26 געווָארן אין 1915 זענען געווען 

אין ניו–יָארק ַאליין 15 ייִדישע טעַאטערס. די מערהייט ֿפון זיי הָאבן 

געשּפילט שונד27 — ּפרָאסטע ֿפַארווַײלונגען28 ווָאס זענען געפֿעלן דעם 

ברייטן עולם29 און ווָאס די אינטעליגענץ הָאט ביטער קריטיקירט. דער 

ציל30 ֿפון דער נַײער טרוּפע איז געווען צו שטעלן ֿפַארן ייִדישן ּפובליקום 

ּפיעסעס ֿפון ַא הויכער קווַאליטעט (די ערשטע ֿפָארשטעלונג איז געווען 

איבסענס „ַא ׂשונא31 ֿפון ֿפָאלק“). אין די ווַײטערדיקע יָארן הָאבן זיי 

געשּפילט דעם קלַאסישן ייִדישן רעּפערטוַאר און אויך דרַאמעס ֿפון 

דער וועלט–ליטערַאטור. אין די 40ער און 50ער יָארן איז דער ייִדישער 

טעַאטער ביסלעכווַײז ֿפַארשווּונדן, נָאר ֿפָאלקסבינע, אונטערגעשטיצט32 

ֿפונעם ַארבעטער–רינג, הָאט געקענט ָאנגיין מיט איר טעטיקייט33.

אין 1998 איז זלמן34 מלָאטעק (יָאסלס זון) געווָארן ּפרעזידענט ֿפון 

דער ֿפָאלקסבינע און די טרוּפע הָאט אַײנגעֿפירט נַײע זשַאנערס, ּכדי35 

צו ֿפַארברייטערן דעם עולם : צוויי–שּפרַאכיקע ּפרָאגרַאמען ֿפַאר דער 

גַאנצער משּפחה36, בשוּתֿפותדיקע37 אונטערנעמונגען מיט אוניווערסיטעטן 

און ַאנדערער ָארגַאניזַאציעס, און ֿפַאר ּפיעסעס אין גַאנצן אויף ייִדיש — 

אייבערשריֿפטן אין ענגליש און אין רוסיש. מען הָאט אויך געגרינדט ַא 

טרוּפע יונגע–לַײט (ווָאס הייסט טַאקע „די טרוּפע“) ווָאס גַאסטרָאלירט38 

ַארום ַאמעריקע צו ברענגען ייִדישע מוזיק און טעַאטער צו יענע געגנטן 

ווּו ס'איז ביז ַאהער ניט געווען. ביז (מער ווי) 120 !

לינקס : חווה 

ַאלבערשטיין. 

אונטן : די יונגע 

טרוּפע ֿפון 

ֿפָאלקסבינע.



3

גוטע נַײעס פַֿאר ייִדיש
ַאז די בַארימטע שּפרַאך–מעטָאדע „ַאסימיל“ הָאט ַארויסגעגעבן 

ַא בַאנד צו לערנען ייִדיש — איז עס ַא גוטער סימן1.

„ַאסימיל“ איז ַא פֿרַאנצייזישע פֿירמע ווָאס הָאט ּפובליקירט אין 1929 ַאן ערשטן בַאנד 

מיטן נָאמען „ענגליש ָאן מי“2, אין וועלכן מע געפֿינט דעם בַארימטן זַאץ : „מַײן שנַײדער 

איז רַײך !“. דָאס בוך איז געווָארן זייער ּפָאּפולער און דער פַֿארלַאג3 הָאט ַארויסגעגעבן 

לערנביכער פֿון ַאנדערע שּפרַאכן. הַײנט צו טָאג ַאנטהַאלט דער קַאטַאלָאג איבער 

100 לשונות4. ַא חוץ5 ַאלע איירָאּפעיִשע שּפרַאכן געפֿינט מען רעגיָאנַאלע שּפרַאכן ווי 

ברעטָאניש, ּפרָאווַאנסַאל ָאדער שטימי6 ; עקזָאטישע שּפרַאכן ווי ַאפֿריקַאנס, טַאמול 

און לַאָא ; עטלעכע טויטע שּפרַאכן — לַאטַײן, היערָאגליפֿיש עגיּפטיש ; און אויך 

עסּפערַאנטָא. אינעם קַאטַאלָאג שטייט ייִדיש צווישן ווָאלָאף און זולו ! צוויי לערערינס 

פֿונעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער, ַאניק ּפרים–מַארגוליס און נַאדיַא דעהַאן–רָאטשילד, 

הָאבן זיך אונטערגענומען ָאנצושרַײבן די ייִדיש–מעטָאדע, ווָאס איז ַארויס אין ַאּפריל 

2010. זי בַאשטייט7 פֿון ַא בוך מיט 85 לעקציעס און פֿון רעקָארדירונגען אויף פֿיר 

קָאמּפַאקטלעך8. איינע פֿון די צוויי מחברטעס9 גיט אונדז ַא בליק אויף איר ַארבעט.

1. simen signe/sign 2. Anglais sans peine/this series in English is …Without Toil 3. maison d'édition/publisher 4. Without Toil 3. maison d'édition/publisher 4. Without Toil 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 appro-
bation/approval 29. hoze audace/nerve 30. … balonim bien vouloir/be willing to 31. taper/type 32. mekhaye plaisir/pleasure 33. logi-
ciels/software 34. keseyder constamment/constantly 35. toes erreur/mistake 36. trouver/find 37. petite faute/small error 38. tikn-toes
errata.  

ווי קומט מען צו שרַײבן ַא מעטָאדע צו לערנען ייִדיש ווי ַאן 

אויטָאדידַאקט ? ּפשוט10 : מע ווַארט ביז דער בַארימטער ֿפַארלַאג 

„ַאסימיל“ בעט מע זָאל עס טָאן. איר זַײט דָאך שוין זייער באַשעֿפטיקט, 

ָאדער שעמעוודיק, ָאדער גלַאט ֿפויל11 ? הָאט מען ַא שטַארקן ַארגומענט 

אַײך אַײנצורעדן : ווָאס הייסט, ַאלע זיבעציק (און ַאֿפילו12 נָאך מער) 

לשונות ֿפון דער וועלט13 זַײנען שוין אינעם קַאטַאלָאג, און ייִדיש נישט ? 

ווילט איר ֿפַארשעמען אונדזער שּפרַאך ? נו, נעמט מען ַארבעטן, מיט 

איין טרייסט14 : מע שווערט ַאז מע וועט עּפעס שרַײבן וועגן ַאן ָארעמען 

שנַײדער, אויף צו להכעיס15 דעם ענגלישן רַײכן שנַײדער ווָאס הָאט ַא 

שם16 אויף דער וועלט זינט דעם ערשטן „ַאסימיל“–בוך, מיט ַאכציק יָאר 

צוריק...

ַאניק און איך, כָאטש17 מיר זענען לערערינס שוין עטלעכע יָאר, הָאבן 

מיר נישט געווּוסט ווי מע שַאֿפט ַאזַא מעטָאדע. נָאר דער ֿפַארלַאג הָאט 

אונדז געגעבן ַא רשימה18 ֿפָאדערונגען19 : ַאלע לעקציעס באַשטייען 

ֿפון ַא דיַאלָאג, ווָאס זַײן לענג ווערט גרעסער און גרעסער, ווי אויך די 

צָאל נַײע ווערטער און גרַאמַאטישע בַאמערקונגען ; מיר הָאבן געשַאֿפן 

צוויי מינים20 געניטונגען : זַאצן איבערצוזעצן ֿפון ייִדיש, און זַאצן צו 

דערגַאנצן21. דערצו, מעג מען צוגעבן ַא ּפָאר שורות22 צו דערקלערן 

קולטור–ֿפרַאגעס. נָאך זעקס לעקציעס ַאזעלכע, קומט ַא לעקציע ווָאס 

חזרט איבער23 די גרַאמַאטישע ּפונקטן, און ַא טעקסט ָאן קיין נַײעם 

ווָאקַאבולַאר. מיר הָאבן אויך געהַאט ַא רשימה ֿפון די ֿפַארשיידענע 

טעמעס ווָאס מוזן ַארַײנגיין : ווי מע בַאגריסט זיך, ווָאקַאבולַאר ֿפון 

דער משּפחה24 און ַאזוי ווַײטער — און ַאֿפילו ווי מע קלָאגט זיך25 ! ווען 

ַא סעריע ֿפון זיבן לעקציעס איז געווען ֿפַארטיק, הָאבן מיר זי געשיקט 

אין ֿפַארלַאג ; דָארט הָאט די ֿפַארלעגערין ווָאס הָאט געַארבעט מיט 

אונדז געשּפילט די רָאלע ֿפונעם סטודענט : זי הָאט איבערגעלייענט און 

געֿפרעגט שאלות26 איבער ַאלץ ווָאס הָאט איר אויסגעזען ניט גענוג 

קלָאר. נָאך דעם ווי מיר הָאבן דָאס ֿפַארבעסערט, הָאט יצחק ניבָארסקי27 

אויך איבערגעלייענט, ֿפַארבעסערט, קָאריגירט און צום סוף געגעבן זַײן 

„הסּכמה28“ ָאן וועלכער מיר ווָאלטן קיין מָאל נישט געהַאט די העזה29 

ַארויסצוגעבן דָאס בוך.

דערנָאך איז געקומען דער גרויסער טָאג מע זָאל רעגיסטרירן די ַאלע 

דיַאלָאגן : מיר הָאבן געדַארֿפט געֿפינען ֿפיר „שטימעס“ (צוויי מענלעכע 

און צוויי ווַײבלעכע) ווָאס זָאלן זַײן בעלנים30 דָאס צו טָאן... און ֿפרַײ 

דעם זעלבן טָאג ווָאס די טעכניקער. און מיר הָאבן טַאקע געֿפונען !

מַאכן און איבערמַאכן, קלַאּפן31 און ווידערקלַאּפן (ַא מחיה32 מיט 

קָאמּפיוטערַײ : די ּפרָאגרַאמען33 ענדערן זיך ּכסדר34, און מע מוז ַאלץ 

ענדערן !), לייענען און איבערלייענען — ַאזוי זַײנען געגַאנגען ניט 

ווינציקער ווי... צען יָאר, און כָאטש ֿפיר ּפָאר אויגן און ברילן הָאבן 

בַאטרַאכט דעם טעקסט, הָאט מען ַאלע מָאל געֿפונען נָאך ַא טעות35 צי ַא 

פֿעלערל. ַאז איר וועט ַא קוק טָאן און דערטַאּפן36 נָאך ַאזַא גרַײזל37, זַײט 

ַאזוי גוט, ווַײזט עס אונדז, מיר זָאלן גרייטן ַא ּתיקון–טעות38 ! 

נַאדיַא דעהַאן–רָאטשילד
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מע גייט... צי מע פָֿארט ? 
דער גוטער וועטער איז סוף–ּכל–סוף1 געקומען און 

מיט דעם הייבט מען ָאן צו טרַאכטן וועגן זומער און 

ווַאקַאציעס, ָאּפרו2, רַײזעס און ֿפַארווַײלונג3. אויב 
דו ביסט אין ַא ייִדיש–קורס וועט דער לערער אֿפשר4

: ווָאס וועסטו טָאן בעת5 די ווַאקַאציעס ? און  ֿפרעגן

אויב דו ענטֿפערסט : איך וועל גיין אין כינע, וועט ער 

דיך ָאנקוקן גָאר דערשטוינט6 און זָאגן : עס וועט דָאך נעמען 

! און טָאמער7 איינער זָאגט : איך וועל גיין אין  ַא ּפָאר יָאר

ַאמעריקע, קען ער ענטֿפערן : דו וועסט הָאבן זייער נַאסע ֿפיס ! יָא, 

איז דָא ַאן אונטערשייד צווישן גיין און  טַײערע ּתלמידים8, אין ייִדיש

ֿפָארן. גיין גייט מען נָאר מיט די ֿפיס. ווען מע ניצט ַא טרַאנסּפָארט–

מיטל מוז מען זָאגן ֿפָארן.

מען ֿפָארט מיט ַאן אויטָא, ַאן אויטָאבוס, ַא בַאן, ַא שיף, 

ַאֿפילו9 מיט ַא רָאווער10. ֿפָארן ּפַאסט11 צו ַאלע 

רַײזעס, לַאנג צי קורץ, גיך צי ּפַאמעלעך. איך ֿפָאר

אין ַאמעריקע, איך ֿפָאר אין די בערג12, איך ֿפָאר 

צום ברעג ים13, איך ֿפָאר אין שטָאט ַארַײן, איך ֿפָאר 

ַאהיים. ווען עמעצער ֿפָארט ַאוועק ווינטשט מען אים 

געזונטערהייט ! און מע מעג צוגעבן :  געוויינטלעך : ֿפָאר

קום צוריק געזונטערהייט ! מיטן ווערב קומען איז ניטָא קיין 

אונטערשייד צי מע קומט צו ֿפוס ָאדער מיט ַא ווָאגן. אויב מע וויל עס 

זָאגן ּפינקטלעכער קען מע צוגעבן: ער קומט צו גיין, ָאדער ער קומט 

צו ֿפָארן, ווי אינעם ליד „שנירעלע ּפערעלע“ (זעט זַײט 5). דָאך מוז 

מען נישט מיינען ַאז „קומען צו גיין“ מוז זַײן צו 

ֿפוס. מע קען עמעצן גלַאט14 זָאגן „קום צו גיין“, 

מיינענדיק : „קום ַא מָאל צו מיר, קום צו גַאסט“.

מיט ַאן ַאוויָאן ֿפליט מען (כָאטש15 מע מעג אויך 

זָאגן ַאז מע ֿפָארט). אויב מע זוכט ַאווַאנטורעס 

קען מען ֿפליִען אין ַא לוֿפטבַאלָאן. און אויב מען 

איז ַאן ַאסטרָאנויט ֿפליט מען אין ַא קָאסמָאסשיף.

מען. דעמָאלט איז מען ַא  אויף ַא ֿפערד רַײט16

רַײטער17 (נישט דָאס זעלבע ווי ַא ריטער18, כָאטש די ריטער ֿפלעגן 

אויך רַײטן). מען קען אויך, לויט דעם ָארט ווּו מע געֿפינט זיך, רַײטן 

1. sofkl-sof finalement/at last 2. repos/rest 3. loisirs/entertainment 4. efsher peut-être/perhaps 5. beys pendant/during 6. étonné/sur-
prised 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/kni-
ght 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.

אויף ַאן אייזל19, ַא קעמל צי ַא העלֿפַאנד. 

גיין הָאט ַא סך ווַאריַאנטן. מע קען 

שּפַאנען20, שּפרַײזן21, שּפַאצירן, לויֿפן און 
שּפרינגען (ַאז מ'איז צוֿפרידן), קריכן22

און שלעּפן זיך23 (ַאז מ'איז מיד, שווַאך 

ָאדער טרויעריק).

מיט קָאנווערבן הָאט ֿפָארן זייער ַא סך 

מעגלעכקייטן : ס'איז קלָאר ווָאס עס מיינען 

ַארַײנֿפָארן, ַארויסֿפָארן, ַארומֿפָארן, ַאדורכֿפָארן . ַא 

ּפָאר אויסדרוקן ווָאס זענען ַא ביסל מער בילדעריש24 : 

אויסֿפָארן ַא וועלט מיינט ֿפָארן ַא סך, זַײן ַא גרויסער 

רַײזנדער. 

ֿפַארֿפָארן הָאט צוויי בַאטַײטן : זיך ָאּפשטעלן (אין ַא הָאטעל, צום 

קיין  בַײשּפיל) ָאדער ֿפָארן אין ַא שלעכטער ריכטונג. „ֿפַארֿפָארן

בויבעריק“ קען מען זָאגן וועגן ֿפַארבלָאנדזשען25 אין ַא רַײזע, 

נָאר אויך ווען מע ֿפַארּפלָאנטערט זיך26 אין ַא דיסקוסיע, ווען 

מע דערווַײטערט זיך ֿפון ענין27.

ַארַײנֿפָארן עמעצן אין די רייד, דָאס הייסט אים איבעררַײסן.

ַארַײנֿפָארן (ָאדער ֿפַארֿפָארן) אין די ציין ָאבער מיינט 

דערלַאנגען ַא זעץ28 אין ּפנים29 ַארַײן. 

ווען ַא ֿפרומער ייִד ֿפָארט ַאהיים אויף שבת30, און ער ֿפַארשּפעטיקט, 

ַרַארַארַײנגעֿפָארן אין  זָאגט מען : ער איז ַארַײנגעֿפָארן אין שבת ָאדער 

די לָאקשן.

מיר ווינטשן אַײך גוטע  טָא ֿפָארט געזונטערהייט —

ווַאקַאציעס !

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

ַאלע קענען דָאס ליד פֿון איציק מַאנגער „ַאלע קענען דָאס ליד פֿון איציק מַאנגער „אויפֿן וועג שטייט אויפֿן וועג שטייט 

ַא בוים“, נָאר ניט ַאלע ווייסן ַאז ַא בוים“, נָאר ניט ַאלע ווייסן ַאז ער הָאט גענומען די צוויי ער הָאט גענומען די צוויי 

ערשטע שורות1 פֿון ַאן ַאלט פָֿאלקסליד, ווָאס מיר דרוקן דָא  פֿון ַאן ַאלט פָֿאלקסליד, ווָאס מיר דרוקן דָא 

אונטן.

אויפֿן וועג שטייט ַא בוים

אויֿפן וועג שטייט ַא בוים,

שטייט ער אַײנגעבויגן ;
ֿפָארט ַא ייִד קיין ארץ–יׂשראל2

מיט ֿפַארוויינטע אויגן.

גָאט, גָאט, גרויסער גָאט,

שוין צַײט צו דַאווענען מינחה3 ;

ַאז מיר וועלן קומען קיין ארץ–יׂשראל,

וועט זַײן ׂשׂשון–וׂשימחה4 !

שּפריכווערטער1
● ַאז מע שמירט2, ֿפָארט מען.

● ווי מע שמירט, ַאזוי ֿפָארט מען.

● ווען מע ֿפָארט ווייס מען, ווען מע קומט צוריק ווייס מען ניט.

● ווּו מען גייט ֿפיל ווַאקסט ניט קיין גרָאז. 

● ווען איך גיי ּפַאמעלעך זָאגט מען איך קריך, ווען איך גיי 

גיכער צערַײס איך די שיך.

● אויף ניט גיין און ניט ֿפָארן הָאט מען קיין חרטה3 ניט.

1. proverbes/proverbs 2. graisse (aussi graisser la patte)/
grease (also grease someone's palm) 3. kharote remords/
remorse.

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. erets-
yisroel Terre d'Israël/Land of Israel 20. s'installer/settle.  

„שנירעלע ּפערעלע„שנירעלע ּפערעלע1“ איז ַאן ַאלט פָֿאלקסליד, ווָאס איז אין די  איז ַאן ַאלט פָֿאלקסליד, ווָאס איז אין די 
לעצטע יָארן געווָארן שטַארק בַאליבט אי אין די פֿרומעלעצטע יָארן געווָארן שטַארק בַאליבט אי אין די פֿרומע2 אי3

אין די וועלטלעכעאין די וועלטלעכע4 קרַײזן. עס שטעלט די ַאלטע פֿרַאגע — ווָאס זן. עס שטעלט די ַאלטע פֿרַאגע — ווָאס 

וועט זַײן ווען משיחן ווען משיח5 וועט קומען ? און דער עיקר וועט קומען ? און דער עיקר66, ווי וועט , ווי וועט 
ער קומען ? אינעם ליד זעט מען דָאס בילד פֿוןאינעם ליד זעט מען דָאס בילד פֿון דער סעודה דער סעודה77

לּכבֿוד8 משיחן, ווּו עס זיצן ַארום טיש די חשובֿסטע משיחן, ווּו עס זיצן ַארום טיש די חשובֿסטע99 ייִדן, די  ייִדן, די 

אויסגעּפוצט11 מיט  מיט  „גילדערנע פָֿאן“10, און די פֿרומע וו, און די פֿרומע ווַײבער,

זייער צירונג12.

שנירעלע ּפערעלע

שנירעלע ּפערעלע, גילדערנע ֿפָאן,

משיח בן דוד13 זיצט אויבן ָאן.

הַאלט ַא בעכער14 אין דער רעכטער הַאנט,

מַאכט ַא ברכה15 אויֿפן גַאנצן לַאנד.

ָאמן וָאמן16 — דָאס איז ווָאר,

משיח וועט קומען הַײנטיקס יָאר17.

וועט ער קומען צו ֿפָארן —

וועלן זַײן גוטע יָארן.

וועט ער קומען צו רַײטן18 —

וועלן זַײן גוטע צַײטן.

וועט ער קומען צו גיין —

וועלן די ייִדן אין ארץ–יׂשראל19 אַײנשטיין20.
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פַֿארשּפעטיקט די בַאן
ַא ייִד לויֿפט און לויֿפט צו כַאּפן ַא בַאן. ער ֿפַארשּפעטיקט1 זי אויף 

איין מינוט און צעקלָאגט זיך2 גָאר שטַארק. דערהערט ַא צווייטער 

ייִד ווי יענער קלָאגט און שעלט3, גייט ער צו צו אים און זָאגט : ווָאס 

יָאמערט4 איר ַאזוי ? איר הָאט זי דָאך ֿפַארשּפעטיקט נָאר אויף איין 

מינוט. מע ווָאלט געקענט מיינען ַאז איר הָאט זי ֿפַארשּפעטיקט אויף

דרַײ שעה5 !

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.

פָֿארן אין קָאסמָאס
דער ערשטער ייִדישער ַאסטרָאנויט קומט צוריק ֿפון ַא מיסיע אין 

וועלכער ער איז דורכגעֿפלויגן 100 מָאל דעם ָארביט ֿפון דער ערד. 

ווען מע הָאט אים געֿפרעגט ווי ער ֿפילט זיך הָאט ער געענטֿפערט : 

אויסגעמַאטערט6 ! איר קענט אַײך ניט ֿפָארשטעלן7 ווי מיד מע ווערט 

ֿפון דַאוונען8 300 מָאל נָאכַאנַאנד שחרית9, מינחה10 און מעריֿב11...

פָֿֿארן מיטן מגיד12
ַא מָאל איז געווען ַא בַארימטער מגיד ווָאס ֿפלעגט ַארומֿפָארן אויף 

ַאלע שטעגן און וועגן13 צו הַאלטן דרשות14 אין ייִדישע שטעט און 

שטעטלעך. ֿפָארן ֿפלעגט ער ַאלע מָאל מיט זַײן געטרַײען15 בעל–

עגלה16, יַאנקל. איין טָאג, ווען זיי זענען געזעסן צוזַאמען אין ווָאגן, 

הָאט יַאנקל ַא זָאג געטָאן : רבי17, איך ֿפָאר שוין מיט אַײך ַאזוי ֿפיל 

יָארן ַאז איך קען אויף אויסנווייניק18 ַאלע אַײערע דרשות. איך ווָאלט 

געווָאלט כָאטש19 איין מָאל אין לעבן ַאליין הַאלטן ַא דרשה און זען 

ווי דער עולם20 קוקט אויף מיר מיט דרך–ארץ21 און בַאווּונדערונג22. 

לָאמיר, איך בעט אַײך, זיך איבערטוישן23 מיט די קליידער. איך וועל 

הַאלטן די דרשה און איר וועט זיצן צווישן עולם און זיך צוהערן. איז 

דער ֿפָארלייג ווויל געֿפעלן דעם מגיד און זיי הָאבן ַאזוי געטָאן. יַאנקל 

(ֿפַארשטעלט ֿפַארן מגיד) איז ַארויף אויף דער בימה24 און געדרשנט25. 

דער עולם הָאט זיך גוט צוגעהערט. דערנָאך הָאבן עטלעכע ייִדן 

געשטעלט ֿפרַאגעס ווָאס יַאנקל הָאט קלוג און שיין ֿפַארענטֿפערט. 
מיט ַא מָאל הייבט זיך אויף ַא ישיֿבה–בחור26 און ֿפרעגט ַא קשיא27

ווָאס איז ַאזוי ֿפַארדרייט און ֿפַארוויקלט28 ַאז יַאנקל ווייס ניט ווי צו 

: ווָאס ֿפַאר ַא נַארישע ֿפרַאגע  ענטֿפערן. טרַאכט ער ַא מינוט און זָאגט

? דָאס איז דָאך ַאזוי ּפשוט29 ַאז מַײן בעל–עגלה דָארטן ווָאלט  איז דָאס

געקענט זי ֿפַארענטֿפערן. יַאנקל — זָאגט ער צום ֿפַארשטעלטן מגיד 

— ענטֿפער אויף זַײן קשיא !

וויצן

פֿון ַאלע ייִדישע וויצן ווָאס יעדער איינער קען זיי שוין, הָאבן 

מיר אויסגעקליבן ַא ּפָאר ווָאס הָאבן צו טָאן (מער ָאדער 

ווייניקער) מיט דער טעמע „פָֿארן“.

בילד : ַארטור קָאלניק
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1. … makes dix plaies/ten plagues 2. beys pendant/during 3. bien que/although 4. occu-
pés/taken 5. insupportables/unbearable.

[ענטֿפערס אויף ז' 8]

שּפילן 

די צען מּכות1 פֿון ווַאקַאציעס

1. איר הָאט זי ליב ָאבער זי הָאט אַײך ֿפַײנט. (ז.......ן)

2. איר הָאט זיי ֿפַײנט ָאבער זיי הָאבן אַײך ליב. (מ.......ן)

3. ַארבעט ווָאס מע דַארף טָאן בעת2 די ווַאקַאציעס. (ּפ..........ך)

4. איר קויֿפט עס און איר ֿפַארגעסט עס. (ז............ם) 

5. איר מוזט עס קויֿפן כָאטש3 איר ווילט עס נישט טרָאגן. (ב........ם)

6. ַאלע זַײנען שוין ֿפַארנומען4. (ל..........ן) 

7. ס'איז דָא ַא סך און ַא סך. (ז...........ד) 

8. ס'איז ניטָא ווּו מע וויל עס און ס'איז יָא דָא ווּו מע וויל עס ניט. (ר......ן) 

9. די ווָאס זַײנען ניט אַײערע זַײנען ניט צו ֿפַארטרָאגן5. (ק...........ר) 

10. ווען איר שטייט אויף, שלָאֿפן זיי און ווען איר לייגט זיך שלָאֿפן, שטייען זיי אויף. 

(ע...........ן) 

ט נ ע ר ב ע ג פ א א ר פ

ש ד ה ז מ י ס נ ו ז ו ה

ז ל ו ט ש ג י ל ג א ס ז

ו כ ל ר ו ט א נ ט יי  ס ו

נ ר י א ט ז ו ע פ ו ז נ

ע כ ע ה א נ פ א נ ן ק ש

נ ב נ מ ך א ר ה מ צ ר מ

ש ה ד נ ס ט פ ר א ד ע י

ל ד מ ע ר י ש נ ו ז מ ר

א ר וו מ צ ת ץ ג ר ע ב ע

ק ע ג ס ע י צ א ק א וו כ

נ מ ך ם פ ף ץ ע ז יי ר צ

מ ל מ ו י ט ס א ק ד א ב

געפֿינט די ווערטער
די ווערטער אינעם דיַאגרַאם זענען ָאנגעשריבן ָאן נקודות1

און ָאן סוף–אותיות2. זיי שטייען הָאריזָאנטַאל, ווערטיקַאל 

און דיַאגָאנַאל.

ּפוסטעּפַאסעווען3, בָאדקָאסטיום4, זונשמירעכץ5, 

ָאּפגעברענט6, זונענשלַאק7, ווַאקַאציעס, זונשירעם8, 

ליגשטול9, אַײזקרעם, דרעמל10, סּפָארט, נַאטור, רַײזע, 

בערג, דָארף11, זַאמד, זון, ים12.

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.
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ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 29 rue du Château d'eau

 75010 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
 ַאניק, יצחק, מַארי, נַאדיַא, 

נַאטַאליַא, עוולין, רובי.

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

מעדעם–ביבליָאטעק

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

Prix : 2,50 euros ּפרַײז : 2,50 איירָאס

[ענטֿפערס ֿפון ז' 7]

(moustiques/mosquitos) 1. זון 2. מוקן

3. ּפָאסטקַארטלעך 4. זונקרעם 5. בָאדקָאס-

(transats/beach chairs) טיום 6. ליגשטולן

7. זַאמד 8. רעגן 9. קינדער 10. עלטערן.

מַײן ווילנע
פֿון ניקָאל ווַײמַאן2

ווילנע, מַײן אומבַאקַאנטע שטָאט
ווילנע, ווי ַא חלום3 אין מַײן זּכרון4

ווילנע, ֿפון בלוט און ֿפון ּפַאּפיר
ווילנע, ירושלים5 אין צֿפון6

ווּו זענען דַײנע ייִדישע גַאסן

דַײנע שמָאלע7 געסעלעך

ווּו קינדער הָאבן זיך געשּפילט ?

ווּו איז ֿפַארשווּונדן געווָארן דַײן „יונג ווילנע“8 דור9 ?

אין וועלכן ווָאלקנדיקן10 הימל ?

אין ווָאלקנס ֿפון ַאש11.

שטילקייט ! שטילקייט !

ווילנע אין געטָא ֿפַארשלָאסן
ַארומגערינגלט מיט ׂשינאה12

ווּו דער גַײסט ֿפון גָאון13
איז צעשטויבט14 געווָארן אויף הֿפקר15

ווּו זַײן ליכט איז ֿפַארלָאשן אין טרויער

ווילנער גַאסן, ווילנער געסעלעך, 

ליידיקע און שטומע.

שטילקייט ! שטילקייט !

הַײזער צעברָאכענע, צעווָארֿפענע16.

דער קלַאנג ֿפון ייִדישקייט ַארויף אין הימל.

דַײנע „טויזנט טירן צו דער וועלט“17, אויגן ֿפַארשלָאסענע.

שטילקייט ֿפון אומגליק ֿפון הונדערטער יָארן.

ווילנע, מַײן אומבַאקַאנטע שטָאט

ווּו איך בין קיין מָאל ניט געווען.

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 (1720-
1797) 14. réduit en poussière/turned to dust 15. hefker à l'abandon/abandoned 16. dé-
molis/demolished 17. citation du poème/from the poem "Vilne" de/by Moyshe Kulbak.

דָאס ליד הָאט ָאנגעשריבן ַא ּתלמידה1 פֿון די ייִדיש–
קורסן און ַא מיטַארבעטערין פֿון ּפַאריזער ייִדיש–

צענטער. 

[סוף ֿפון זייַט 1]

38. tomed toujours/always 39. oylem public/audience 40. ap-
plaudit/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.

מיט דער נַײער ּפיעסע זַײנען מיר שוין ַארויסגעטרָאטן אין ליָאן, איינע 

ֿפון די גרעסטע שטעט אין ֿפרַאנקרַײך, און דָא נישט לַאנג הָאבן מיר  

געשּפילט צוויי מָאל אין ּפַאריז. ס'איז אונדז ּתמיד38 ַא ווּונדער צו הערן 

ווי דער עולם39 רעַאגירט, צעלַאכט זיך, ּפַאטשט מיט די הענט40.

נישט ַאלע ווָאס הָאבן געווָאלט קומען אויף דער ֿפָארשטעלונג הָאבן 

געקענט בַאקומען ַא בילעט — דָאס מָאל ווי די ֿפריִערדיקע מָאל איז 

דער טעַאטער געווען ָאנגעּפַאקט41 מיט מענטשן — ַאזוי ַארום הָאט 

שַארלָאט שוין רעזערווירט דעם טעַאטער אויף דרַײ ֿפָארשטעלונגען אין 

נָאוועמבער.

און וועגן דער צוקונֿפט הָאט מען, קיין עין הרע42, שוין ַאנדערע 

ּפרעכטיקע43 ּפרָאיעקטן און מע וועט זיך דרַאּפען אויף די גלַײכע ווענט44 

זיי זָאלן צו שטַאנד קומען45.

די צען מּכות פֿון ווַאקַאציעס

ַאניק ּפרים–מַארגוליס
d.r. 


