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ָ

ּפעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש-לערנערס
ָ
ַא

פרויען
אלע ֿ
פרוי ווי ַ
א ֿ
אן איז ַ
דער מ ַ
דער נַײער ֿפילם ֿפון זשַאן-זשַאק זילבערמַאן איז ַארויס אין
ּפַאריז .די מעׂשה קומט ֿפָאר הַײנט צו טָאג און ,ווּונדער
איבער ווּונדער ,מע רעדט און מע זינגט אויף יִידיש.

ער הייסט סימאָן אַשּכנזי : 1ער איז
קלארנעט-שּפילער און אַ
ַ
ַא ִייד ,אַ
מאסעקסועלער .ער איז אָרעם
הא ָ
ָ
ָאבער ער האָט אַ רַײכן פֿעטער ,אַ
באנקיר ,וואָס האָט צוגעזאָגט אַז
ַ
2
יאנטיק
מא ָ
ער וועט אים געבן אַ ַ
מיט געלט ווען ער וועט חתונה
האבן מיט אַ ִיידיש מיידל בכדי דער
ָ
נאמען אַשּכנזי זאָל נישט
ָ
פֿאַרשווינדן.
זאלי  :זי איז אַ פֿרום
זי הייסט ראָ ַ
ִיידיש מיידל ,אַ זינגערין ,אַ
נא ,וואָס זינגט ייִדישע
ּפרא ָ
סא ַ
ָ
לידער מחמת ייִדיש איז איר
מאמע-לשון.
ַ
דער עיקר אינעם פֿילם איז די
נטואן דע קאָן
ַ
קטיאר אַ
ָ
דער אַ
זאלי פֿילט זיך צוגעצויגן
מוזיק ; זי איז אַ בונד צווישן די צוויי העלדן .ראָ ַ
צו סימאָנען ווַײל ער שּפילט אויסערגעוויינטלעך שיין אויפֿן קלאַרנעט די
וואס זי האָט געהערט אין אירע קינדער-יאָרן .ער גייט מיט איר
ניגוניםָ 3
אויף דער פַֿײערונג פֿון דער ייִדישער קולטורוואָך און הערט זיך צו צו
אירע לידער.
4
זאלי איז אַ פֿרומע ,זי עסט ּכשר ,זי וויל בלַײבן אַ בתולה ביז דער
רא ַ
ָ
מאסעקסועלער ,ער עסט
הא ָ
חתונה ,זי לעבט עלּ-פי דין .סימאָן איז אַ ָ
טרייף און זַײן איינציקער בונד מיט ייִדישקייט איז זַײן קלאַרנעט אויף
לאנט וואָס ער האָט באַקומען
טא ַ
וועלכן ער שּפילט ּכלי-זמר-5מוזיק ,אַ ַ
בירושה 6פֿונעם טאַטן .די חתונה קומט טאַקע פֿאָר )און ס'איז זייער שיין
פֿאָרגעשטעלט( נאָר אַוודאי איז דער זיווג 7נישט באַשערט און נישט
באווערט .8סימאָן קען זיך נישט בַײטן ,נישט זַײן אַנדערש ווי ער איז.
ַ
זאלי זענען אָפֿן-
די טעמע איז נישט קיין נַײע ,נאָר סימאָן און ראָ ַ
הארציקע און רירנדיקע מענטשן אוןּ ,פונקט ווי דאָס לעבן ,איז דער
ַ
נטואן דע
פֿילם נישט אין גאַנצן קאָמיש און נישט אין גאַנצן טרויעריק .אַ ַ
קאן שּפילט זייער גוט ,ניואַנסירט און מיט געפֿיל .עלזאַ זילבערשטיין
ָ
נאזש איז נישט אַזוי אויסגעאַרבעט .דער
אויך ,כאָטש איר ּפערסאָ ַ
קלארנעט וואָס מע הערט ווערט געשּפילט פֿון דעם וועלט-באַרימטן
ַ
זאלי בעקערס .זי
נא-שטימע איז ראָ ַ
ּפרא ָ
רא פַֿײדמאַן און די שיינע סאָ ַ
גיא ַ
ָ
יאנקעלע.
ווארניטשקעסִ ,יידל מיטן פֿידל און ַ
זינגט אויף ייִדיש די לידער ַ
און די וואָס שּפילן די מוזיק זענען די ּכלי-זמרים 9פֿון דער גרוּפע
ָאריענט-עקסּפרעס מּוווינג שנאָרערס.
ריאנטן ,ווי אין פֿילם 1. AShKENAZI (Eskenazy
; ָ) ; 2. fortuneאדער אַנדערע וואַ ַ
; 3. NIGUNIM mélodies ; 4. PSULE vierge/virgin ; 5. KLEZMER
; 6. BEYERUShE en héritage/as an inheritance ; 7. ZIVEG union
; 8. exp. ni destiné ni réalisé/ exp. not destined and not materialized
9. KLEZMORIM musiciens/musicians.
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טערקישע מעׂשיות
צי זענען אַײך בַאקַאנט די מעׂשיות וועגן נַאסרעדין הָאדזשַא ?
נאַסרעדין האָדזשאַ האָט געלעבט אין מיטל-עלטער אין
טאליע )טערקַײ(  ,ווּו ער איז געווען אַ שופֿט ,1כאָטש
נא ָ
ַא ַ
באמת נישט קיין וויכטיקער .אַ חכם איז ער יאָ געווען און
דערצו אַ ּפיקח .2כאָטש נישט קיין ייִד ,האַָט ער אַ ּפיקחות ,3אַ
חריפֿות ,4וואָס זענען נאָענט צום ייִדישן הומאָר .באַרימט איז
ער געוואָרן צוליב די מעׂשיות וואָס מע האָט דערציילט וועגן
אים ,מעׂשיות וואָס האָבן זיך אַרַײנגעפֿלאָכטן 5אין טערקישן
פֿאָלקלאָר .הַײנט זענען זיי אַײנגעזאַמלט אין ביכער און
איבערגעזעצט אויף ּכלערליי 6לשונות .7עס וואָלט אפֿשר
געווען ּכדאַי מע זאָל זיי אויך איבערזעצן אויף ייִדיש .ווען
איר וועט לייענען ָאט דעם מוסטער 8וועט איר ַאליין ּפסקענען.9
מאל קומט אַ שכן צו נאַסרעדין אים בעטן ער זאָל
ַא ָ
10
אים באָרגן אַ לַײלעך  .נאַסרעדין ענטפֿערט אַז קיין
איבעריקע לַײלעכער האָט ער נישט ,וויפֿל ער האָט -
באנוצט ער.
ַ
 איך צעשנַײד זיי אויףשטיקלעך און צערַײב
זיי מעל צו מאַכן.
 וואָס רעדט איר ?שטוינט דער שכן .ס'איז
קיין מאָל ניט געהערט
זא מין זאַך,
געווארן אַ ַ
ָ
מאכן מעל פֿון
ַ
צעריבענע לַײלעכער,
ס'איז דאָך נישט
מעגלעך אין קיין שום פֿאַל !
 וואָס הייסט ? אין איין פֿאַל ,זאָג איך אַײך ,איז יאָמעגלעך  ...ווען מע וויל זיי נישט באָרגן !
; 1. ShOYFET juge/judge ; 2. PIKEYEKh homme malicieux/clever man
; 3. PIKKhES malice/shrewdness ; 4. KhARIFES esprit acéré/keenness
; 5. ont pénétré/were woven into ; 6. KOLERLEY toutes sortes/various
; 7. LEShOYNES langues/languages ; 8. échantillon/sample
9. PASKENEN juger/judge ; 10. drap/sheet.

1

א מענטשלעכן ּפנים
אנדז מיט ַ
בר ָ
דעם 18טן דעצעמבער  1997איז געשטאָרבן דער סקולּפטאָר מיכאל )מישעל( מילבערגער,
קאנטער קינסטלער פֿון ייִדישן ּפאַריז
ַא גוט באַ ַ
מיכאל מילבערגער איז געבוירן געוואָרן
ּפאוו )זייער ַא
יאץָ 3אלעג ּפאָ ָ
ּפא ַ
ַ
אין  1922אין וואַרשע ,ווּו ער האָט
לעבעדיקע סקולּפטור( ,דעם יאָדער-
4
ָאנגעהויבן שטודירן קונסט .אין ,1939
ּפאלד אינפֿעלד און אויך
לעא ָ
ָ
פֿיזיקער
ווען די דַײטשע אַרמיי באַפֿאַלט ּפוילן,
סטראפֿיזיקער אַרי
ָ
פֿונעם אַ
ַאנטלויפֿט ער אין רוסלאַנד .אין מאָסקווע שטערנפֿעלד.
ווערט ער אָנגענומען אין דער קונסט-
אין  1963באַזעצט זיך מילבערגער אין
קאדעמיע .אין  1948באַקומט ער אַ
ַא ַ
ּפאריז .ער מאָדעלירט די ביוסטן פֿונעם
ַ
קטא ַ
דיּפלאם ,אין  1955דעם דאָ ָ
ָ
רסא ,פֿון די
ראט אין מימיקער מאַרסעל מאַ ָ
קונסט-געשיכטע .דאַן ווערט ער אַ
ּפאעטן קלאָד וויזשע און אַנדרע סּפיר,
ָ
לערער אין דער קונסט-אַ ַ
קאדעמיע אין פֿונעם גענעראַל ּפיער קעניג ,פֿון די
מאסקווע .דער ראַטן-פֿאַ ַ
ָ
ורעאטן זשאַק
ַ
ַ
בעלּ-פרַײז-לא
רבאנד גיט אים צוויי נאָ
ָאּפ ּכבֿוד און ער מוז מאַכן די סקולּפטורן
נאד און אַנדרע לוואָף .אין 1986
מא ָ
ָ
וואס דער קולטור-מיניסטעריום
ָ
מאכט ער דעם ביוסט פֿונעם ּפוילישן
ַ
באשטעלט בַײ אים .ער שאַפֿט טאַקע אַ
ַ
ּפאעט טשעסלאַוו מילאָש ,וואָס האָט
ָ
1
סך סקולּפטורן פֿאַר מלוכישע
באקומען דעם נאָבעלּ-פרַײז פֿאַר
ַ
סאוועטישע געבַײען .למשל ,אַ ריזיקן
ָ
ליטעראטור .אין יׂשראל מאָדעלירט ער
ַ
רעליעף וואָס שטעלט פֿאָר די טרעפֿונג די ביוסטן פֿון אַ ריי ּפרעזידענטן און
2
ּפאליטישע ּפערזענלעכקייטן )ווי בגין
ָ
קטיאר און
ָ
און שמיר( און פֿונעם אַ
קאמיקער שימעון דזשיגאַן.
ָ
ָאבער זַײנע שענסטע שאַפֿונגען זַײנען
אינסּפירירט געוואָרן פֿון דער
5
ִיידישער קולטורעלער ירושה און פֿון
זַײן טיפֿן געפֿיל .די מאָטיוון שעּפט ער
פֿון ּתנך  :איובֿס חלום ,6יעקבֿס
לייטער ,שיר-השירים ,7די עקדה,8
שימשון און דלילה.
אין  1981האָט ער געמאַכט אַ גרויסע
בראנדזענע סטאַטוע פֿאַר אַ חורבן-
ָ
9
מוזיי אין יׂשראל .זי הייסט סּכנת-
נפֿשות 10און שטעלט פֿאָר אַ יונגע
טרויעריקע פֿרוי וואָס טראָגט איר
קינד .דאָס ייִנגעלע הייבט אויף די
סּכנת-נפֿשות
11
פֿון צוויי באַרימטע סלאַווישע ּפאָעטן  :לינקע האַנט קעגן די רוצחים  .ער איז
ּפושקין און מיצקיעוויטש ,און וואָס איז דער סימבאָל פֿון די נאַצישע קרבנות.12
2
ָ
ַאנטהילט
געווארן אויף אַן אָפֿיציעלער מילבערגערס ווערק רעדן אויך פֿון
פַֿײערונג אין  .1955מילבערגער האָט
ציונגען צווישן
ליבע און פֿון די באַ ִ
אויך געמאַכט סטאַטועס פֿונעם רוסישן מענער און פֿרויען ,מיט טיטלען ווי
לעקסאנדער הערצן ,דעם
ַ
שרַײבער אַ
האפֿענונגען ,האַלדזונג ,לאָמיר
,למשלָ ,

פֿאַרחלומט

טראכטן ,שושקען ...ער האָט געשילדערט
ַ
דאס לעבן מיט זַײנע שוועריקייטן  :די
ָ
13
ַארבעטער ,עגמת-נפֿש  ,איבערגעשראָקן ;
און זַײנע אומגליקלעכע מענטשן  :דער
באנק ,דער
שלעּפער וואָס שלאָפֿט אויף אַ ַ
בלינדער מיט זַײן הונט ,דער בלינדער און
דער געליימטער ,דער פֿאַראורטיילטער.14
די סקולּפטורן זענען געבליבן אַזוי ווי
יתומים 15און פֿאַר די וואָס האָבן געקענט
מ .מילבערגער וועט זַײן ּפנים מיט די
לאכנדיקע אויגן און דעם פֿריידיקן שמייכל
ַ
16
בלַײבן אויסגעשניצט אין זּכרון .
1. MELUKhIShE d'état/state ; 2. inauguré/
inaugurated ; 3. clown ; 4. physicien nucléaire/nuclear physicist ; 5. YERUShE héritage/
inheritance ; 6. IEVS KhOLEM Rêve de Job/Job's
Dream ; 7. ShIR HAShIRIM Cantique des
cantiques/Song of songs ; 8. AKEYDE Sacrifice
d'Isaac/Sacrifice of Isaac lit. la ligature/the
binding ; 9. Musée de l'Holocauste/Holocaust
Museum ; 10. SAKONES NEFOShES En danger/In
Danger ; 11. ROTsKhIM sing. RETsEYEKh
; assassins ; 12. KORBONES victimes/victims
; 13. AGMES NEFESh chagrin/sorrow
; 14. Le condamné/The Condemned Man
15. YESOYMIM orphelins/orphans ; 16. ZIKORN
mémoire/memory.

בילדער פֿון אַ לעבן

ריאל נאָך די קדושים 1איז פֿאָרגעקומען
אינעם ּפאַריזער מעמאָ ַ
גראף עווגעני כאַלדיי
טא ַ
אן אויסשטעלונג פֿון דעם פֿאָ ָ
ַ
ראּפ דאָס בילד און אַזוי
זיי זאָלן אויפֿהענגען די רויטע פֿאָן .ער נעמט אַ ָ
כאטש דער נאָמען עווגעני כאַלדיי איז הַײנט צו טאָג נישט זייער
ָ
מאמענט וואָס ער האָט געהאַט צוגעגרייט דאָרטן
ַארום פֿאַראייביקט ער אַ ָ
גראפֿיעס זַײנע,
טא ַ
ּפאר פֿאָ ָ
קאנט אַ ָ
בארימט ,זענען פֿונדעסטוועגן גוט באַ ַ
ַ
אין מאָסקווע צוזאַמען מיט אַ ִיידיש שנַײדערל.
וואס זענען דערשינען אין פֿאַרשידענע זשורנאַלן אויף דער גאַנצער
ָ
2
ער ווערט אַן אָנגעשטעלטער בַײ דער אַגענץ „טאַס“ ,וואָס שיקט אים
זאגן וועגן דער געשיכטע פֿונעם
וועלט .זַײן ווערק איז טאַקע אַן עדות– ָ
אויפֿן נירנבערגער ּפראָצעס ,ווּו ער מאַכט די באַרימטסטע בילדער פֿון
צוואנציקסטן יאָרהונדערט.
ַ
גערינג .ער איז אויך בַײ דעם צוזאַמענטרעף אין ּפאטסדאַם ווּו ער נעמט
עווגעני כאַלדיי איז געבוירן געוואָרן אין  1917אין אוקראִַינע .איין יאָר
גראפֿיעס פֿון סטאַלין ,טרומאַן און טשערטשיל .ער ווערט
טא ַ
ראּפ פֿאָ ָ
ַא ָ
גראם קעגן
ּפא ָ
נאליסטן געמאַכט אַ ָ
ציא ַ
שּפעטער האָבן די אוקראִַינישע נאַ ָ
גראף און אַרבעט פֿאַר דער אַגענץ „טאַס“ ביז
טא ַ
סטאלינס אָפֿיציעלער פֿאָ ָ
ַ
כאלדיי האָט דערציילט אַז ער איז געווען בַײ דער מאַמען אויף
ִיידן .עַ .
האלטענער
רבא ַ
נאך דעם קומט ווידער אַרויס דער פֿאַ ַ
ָ .1948
די הענט ווען אַ קויל האָט זי געטראָפֿן און זי איז אַנידערגעפֿאַלן אַ
ַאנטיסעמיטיזם .קיין אַרבעט פֿאַר ייִדן איז נישטאָ מער און ע .כאַלדיי
טויטע .די זעלביקע קויל האָט אים פֿאַרווּונדיקט און ס'איז אים געבליבן
ווערט ,ווי אַ סך אַנדערע ייִדן,
שראם 3אויף אייביק.
ַ
ַא
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ַ
ָא
נאך סטאַלינס טויט האָט ער
ּפגעשאפֿן ָ .
ִיינגלווַײז האָט ער אַליין צונויפֿגעשטעלט
געארבעט פֿופֿצן יאָר פֿאַר דער צַײטונג
ַ
ראט ,באַניצנדיק
ּפא ַ
טא–ַא ַ
זַײן ערשטן פֿאָ ָ
גראפֿירט ,ווי
טא ַ
וודא“ .ער האָט פֿאָ ָ
„ּפרא ַ
ַ
קאמער
שווארץ קעסטל ווי אַ טונקל– ַ
ַ
ַא
ער האָט אַליין געזאָגט ,אַלץ וואָס איז
און דאָס גלאָז פֿון דער באָבעס ברילן ווי
רבאנד.
געווען ּפאָזיטיוו אין ראַטן–פֿאַ ַ
ַאן אָביעקטיוו .פֿון דעמאָלט אָן האָט ער
מאל האָט מען אים
ָאבער ווידער אַ ָ
נישט אויפֿגעהערט צו ּפראַקטיצירן און
ּפגעזאגט 8ווַײל זַײן שעף איז געווען אַן
ָ
ָא
פֿאַרבעסערן זַײן אַרבעט,
ָאפֿענער אַנטיסעמיט.
גראפֿירנדיק דאָס טאָגטעגלעכע
טא ַ
פֿאָ ָ
גראף,
טא ַ
עווגעני כאַלדיי איז געווען אַ פֿאָ ָ
לעבן אין מאָסקווע אין די דרַײסיקער
טאקע אַ בעל–ּכישרון .9ער האָט געלעבט
ַ
יארן .גלַײכצַײטיק האָט ער געמאַכט
ָ
רבאנד און
זַײן גאַנץ לעבן אין ראַטן-פֿאַ ַ
און
רן
ָ
קטיא
א
ַ
גרעסטע
די
ֿון
פ
בילדער
3
ּפאר
איז דאָרטן געשטאָרבן מיט אַ ָ
רעזשיסארן פֿון דעם ייִדישן טעאַטער ,ווי
ָ
דאקס ליגט
רא ָ
חדשים צוריק .נאָר דער ּפאַ ַ
מיכאעלס און זוסקין ,וואָס מע האָט
ָ
די באַזעצונג פֿון רַײכסטאַג
אין דעם ,וואָס ער איז געוואָרן באַרימט דורך אונטערהאַלטן און
שּפעטער אומגעבראַכט אונטער דער סטאַלין–ממשלה ,4צוזאַמען מיט
גראפֿיעס ,די ממשלה וואָס האָט אים
טא ַ
דערהייבן ,מיט זַײנע פֿאָ ָ
גראפֿירט
טא ַ
ַאנדערע פֿיגורן פֿון דער ייִדישער אינטעליגענץ .ער האָט פֿאָ ָ
באדריקט.10
ַ
וואס מען איז מכריז 6אויף דער גאַס
דעם עולם הערנדיק די בׂשורה–רעהָ 5
אין מאָסקווע  :דער אויסברוך פֿון דער מלחמה.
1. KEDOYShIM martyrs/martyrs (nom en yiddish du Mémorial du
שּפעטער גייט ער מיט דער רויטער ארמיי קיין מורמאַנסק און נאָך דעם
martyr juif/Yiddish name of Jewish Memorial, Paris ; 2. EYDES...
; témoignage/testimony ; 3. cicatrice/scar ; 4. MEMShOLE régime
קיין בערלין .איידער ער איז געפֿאָרן קיין בערלין האָט ער געהאַט
מכריז זַײן 5.␣ PSURE ROE mauvaise nouvelle/bad tidings ; 6. MAKhREZ
געבעטן אַ חבֿר זַײנעם ,אַ שנַײדער ,ער זאָל אים אויסנייען ַא פֿאָן פֿון אַ
proclamer ; 7. & 8. renvoyé/dismissed ; 9. BAL-KISHREN homme
האמער .ווען די רויטע אַרמיי
רויטן טישטעך ,מיט אַ סערּפ און אַ ַ
doué/talented person ; 10. opprimé/oppressed.
לדאטן
פֿאַרנעמט בערלין און באַזעצט דעם רַײכסטאַג בעט ער צוויי סאָ ַ

שּפריכווערטער 1פֿאַר אָנהייבערס
ֿפַאר די ָאנהייבערס ווָאס ַארבעטן שווער און
ביטער ּכדי 2זיך אויסצולערנען קָאניוגַאציע,
דעקלינַאציע און ַאזעלכע שיינע זַאכן ,הָאבן
מיר אויסגעקליבןַ 3א ּפָאר שּפריכווערטער
ווָאס זענען ֿפַארבונדן) 4מער ָאדער ווייניקער(
5
מיטן לערנען .זָאלט איר גוט ַארַײנקלערן
און זיך ַארָאּפנעמען ַא בַײשּפיל.6

ּ .1תורה 7קומט נישט בירושה.8
9
ַ .2אז דער ּתלמיד איז ַא וווילער
איז דער רבי אויך ַא וווילער.
ַ .3אז מען הָאט ַא סך צו טָאן לייגט
מען זיך שלָאֿפן.
1. proverbes/proverbs ; 2. KEDEY afin de/in order to ; 3. choisi/
; chosen ; 4. ont un lien/related ; 5. réfléchir/think it over
6. prendre l'exemple/take an example ; 7. TOYRE Torah, ici le
savoir en général/here learning in general ; 8. BEYERUShE en
héritage/as an inheritance ; 9. bon, bien/good, nice.

וועגן דער נַײער ייִדישער ליטעראַטור

דער ייִדישער שרַײבער באָריס סאַנדלער איז געפֿאָרן קיין ניו-יאָרק ּכדי צו
ּפאר ּפרטים
קטאר פֿון פֿאָרווערטס .מיר געבן דאָ ָאן אַ ָ
ווערן דער קולטור-רעדאַ ָ
וועגן זַײן לעבן.

באריס סאַנדלער
ָ

באריס סאַנדלער איז געבוירן געוואָרן אין
ָ
ראביע .ער האָט זיך
 1950אין בעלץ ,בעסאַ ַ
געלערנט פֿידל ,געאַרבעט פֿיל יאָרן אין דעם
לדאווישן סימפֿאָנישן אָרקעסטער .אין
מא ַ
ָ
 1983פֿאַרענדיקט די העכערע ליטעראַרישע
קורסן בַײם ליטעראַטור–אינסטיטוט אין
מאסקווע.
ָ
4

זַײנע ערשטע טעקסטן אויף ייִדיש זענען
סאוועטיש
דערשינען אין  1981אין זשורנאַל ָ
היימלאנד .שּפעטער האָט ער געשאַפֿן אויף דער
ַ
נאלער טעלעוויזיע אַ
ציא ַ
לדאווישער נאַ ָ
מא ַ
ָ
גראם אויף דער ייִדישער גאַס .האָט
ִיידישע ּפראָ ַ
געשריבן סצענאַרן פֿאַר צוויי פֿילמען און
רעדאגירט די ייִדישע טייל פֿון דער צוויי-
ַ
שּפראכיקער קעשענעווער צַײטונג אונדזער
ַ
קול .1אין  1991איז באָריס סאַנדלער עולה
געווען .2אין ירושלים האָט ער געשאַפֿן אַ
זשורנאל פֿאַר קינדער ,קינד און קייט .3ער איז
ַ
ַא מיטגליד פֿון דעם ייִדישן ליטעראַטן– און
זשורנאליסטן–פֿאַראיין אין יׂשראל .ער האָט זיך
ַ
4
געדרוקט אין פֿאַרשידענע ייִדישע אויסגאַבעס
פֿון אַמעריקע און יׂשראל .זַײנע וויכטיקסטע
ביכער זַײנען  :טרעּפלעך אַרויף צו אַ נס
) ,(1986דער אַלטער ברונעם ) ,(1994טויערן
) .(1996עטלעכע פֿון זַײנע ווערק זענען
איבערגעזעצט אויף רוסיש ,ענגליש און
פֿראַנצייזיש .מע קען זיי קויפֿן אָדער
אויסבארגן  -אויף ייִדיש אַוודאי  -אין דער
ָ
מעדעם-ביבליאטעק.
ָ
 oyle ...עולה זַײן 1. kol voix/voice ; 2.
; immigrer en Israël/immigrate to Israel
; 3. exp. armes et bagages/kith and kin
4. publications.

אלטער ברונעם“
פונעם בוך „דער ַ
ֿ

ּפַאסטָארַאל

פֿון באָריס סאַנדלער

האב איך געפֿילט די וואַרעמקייט פֿֿון
איך בין געלעגן אין מיטן פֿעלד .נאַזנדיק .1מיטן נאַקןָ 2
דער גרינער ערד ,מיטן שטערן  -די קילבלעכקייט פֿונעם בלויען הימל .כ‘בין ,דאַכט זיך,
געשלאפֿן ,און ס‘האָט זיך מיר געחלומטַ 3א חלום :
ָ
4
...איך שטיי לעבן חווהן אויף די קני .צולייגנדיק דעם אויער צו איר קַײלעכדיקן בויך,
הער איך ,ווי עס קלאַּפט דאָרט אַ לעבעדיק הערצעלע  -אַ נַײ ,נאָך ניט קיין געבוירן לעבן.
און די גאַנצע וועלט מיט אירע וועלדער און פֿעלדער ,בערג און ימען ,5חיות 6און פֿייגל -
ַאלץ ,פֿון אַ קלענסט גרעזעלע ,פֿון אַ מינדסט 7בלעטעלע ,וואָס וואַקסט אונטערן הימל,
האט אויף אַ רגע 8פֿאַרטַײעט דעם אָטעם.9
ָ
 אָדם  -האָט מיך חווה אַ פֿרעג געטאָן - ,ווי אַזוי וועלן מיר אָנרופֿן אונדזער ערשטלינג ? קין...1011
ריזאנט ,ווּו דער הימל נעמט אַרום
כ‘האב זיך אויפֿגעכאָּפט  .ווַײט-ווַײט ,בַײם סאַמע האָ ָ
ָ
13
12
געזאגט אַ מבול .
ָ
די ערד ,האָט זיך דערהערט אַ שטילער דונער .ער האָט נבֿיאות
1. sur le dos/face up ; 2. nuque/back of neck ; 3. GEKhOLEMT rêvé/dreamed ; 4. KhAVE...
Eve ; 5.␣ YAMEN mers/seas ; 6. KhAYES animaux/animals ; 7. moindre/least ; 8. REGE
moment ; 9. exp.retenu le souffle/held its breath ; 10. KAIN Caïn/Cain ; 11. réveillé/
woke up ; 12. NEVIES prophéties/prophesy␣ ; 13. MABL déluge/flood.

אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט :
ריזא
ַאניק ,ברוניד ,זשיל ,יצחק ,מלּכה ,מאַ ַ,
ליא ,ניקי ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ

בריוו
פֿון איטאַליע

רעסּפאנדענטקע
ָ
אונדזער געטרַײע קאַָ
ריזא פֿון באַרי שרַײבט אונדז נאָך
מא ַ
ַ
מאל וועגן דער „אומגלייבלעכער
ַא ָ
הצלחה פֿון ייִדישער קולטור בַײם
איטאליענישן עולם“.
ַ

דער אינטערעס פֿאַר דער ייִדישער קולטור
אין איטאַליע ווערט גרעסער און גרעסער.
דאס שּפיגלט זיך אָּפ סַײ אין טעאַטער ,סַײ
ָ
אין פֿאַרלעגערַײ ,סַײ אין עפֿנטלעכע
דעבאטעס .אומעטום קומען אויף נַײע
ַ
איניציאטיוון .עס זענען דאָ צוויי ייִדישע
ַ
רא און אין ווענעציע,
נקא ַ
פֿעסטיוואַלן ,אין אַ ָ
ַארום פֿאַָלקסלידערּ ,כלי-זמר-מוזיק,
טעאטער-אויפֿפֿירונגען און ִיידישער קולטור
ַ
בכלל .לעצטנס איז אין טריעסט
סימּפאזיום מיט רעפֿעראַטן,
ָ
פֿאָרגעקומען אַ
פֿאָרשטעלונגען און ּפראָיעקציע פֿון ַאלטע
ִיידישע פֿילמען .אין באַרי איז פֿאָרגעקומען
סימּפאזיום מיטן טיטל „אַמשעל קאַפֿקאַ :
ָ
ַא
ליטעראטור און ייִדישע אידענטיטעט“
ַ
נואר  (1998וואָס האָט געהאַט אַ גרויסע
)יא ַ
ַ
הצלחה .די דאָזיקע אימּפרעזע איז אַ
מיטארבעט צווישן
ַ
רעזולטאט פֿון אַ
ַ
טראט און טעאַטער .מע
אוניווערסיטעט ,שטאָ ַ
האט געהערט אַן אמתע ּכלי-זמר-גרוּפע פֿון
ָ
מיזרח-אייראּפע און געזען דאָס לעצטע
ָ
נאלן“
ציא ַ
טעאטערשּפיל פֿון אונדזער „נאַ ָ
ַ
דיא „ :דער פֿאַל
ווא ַ
קטיאר מאָני אָ ַ
ָ
ַ
דיש-א
ִיי
קאפֿקאַ“ ,וועגן דער ווירקונג אויף קאַפֿקאַ
ַ
פֿון זַײן באַגעגעניש מיט דער מיזרח-
ִיידישקייט .ווי אַן אַרַײנפֿיר ,האָב איך
געהאלטן צוויי רעפֿעראַטן וועגן דער
ַ
געשיכטע פֿון דער ייִדישער שּפראַך און
ליטעראטור פֿאַר אַן עולם פֿון עטלעכע
ַ
הונדערטער פֿאַראינטערעסירטע סטודענטן.
עס גייען אויך אַרויס ביכער אויף
איטאליעניש וועגן דער ייִדישער קולטור,
ַ
זאמלונג עסייען און אַ
צום בַײשּפיל אַ ַ
לאגיעּ ,פובליקאַציעס
ליטערארישע אנטאָ ָ
ַ
וואס שטעלן איטאַליע אויף דעם ניוואַָ פֿון
ָ
ערשטקלאסיקער ייִדיש-פֿאָרשונג.
ַ
מא ָ
נא
ריזא )הדסה( ראָ ַ
ַ
ַ
מא
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