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זומער אין דרַײ עקן פֿון דער ייִדישוועלט

יעדן זומער קומען ֿפָאר אינטענסיווע יִידיש–קורסן אין ֿפַארשיידענע ערטער אויף דער וועלט .דָאס יָאר הָאט מען געשַאֿפן צוויי נַײע קורסן
 :אין שטרַאסבורג אין עלזַאס ,1ווָאס איז געווען ַא וויכטיקער צענטער ֿפון מערֿב–2יִידישער קולטור און אין ווילנע — די ַאמָאליקע
ירושלים דליטא .3דרַײ סטודענטן ווָאס הָאבן ָאנטייל גענומען אין די דָאזיקע ּפרָאגרַאמען הָאבן איבערגעגעבן זייערע אַײנדרוקן.

שטראסבורג
ַ
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צווא נציק זענען מיר געווען אין שטראַסבורג — פֿון אַ מעריקעּ ,פוילן,
ַ
לאנד ,און אַ פֿילו פֿון ...שטראַסבורג .אין
פֿראַ נקרַײך ,בעלגיע ,האָ ַ
קאלן פֿון דער „אָרט“–5שול געווען
משך פֿון 4דרַײ וואָ כן זענען די לאָ ַ
אונדזער קורסאָ רט ,אונדזער וווינאָ רט ,אונדזער שמועסאָרט .אין
ּפינקוסא וויטש,
ָ
דער פֿרי לערנען מיר זיך אין דרַײ קלאַסן .סאָ ַ
ניא
שמואל בונים און בערל ווַײסבראָט לערנען ייִדיש אַלעמען ,מענטשן
ָ
ווא ס קענען קיין איין ּפיצל 6פֿון דעם נישט און אַנדערע וואָס ייִדיש
כמיטאג זענען
ָ
איז זייער מאַמע–לשון .7נאָ
רשטאטן  :טעאַ טער מיט ראַפֿי
ַ
דא ַ
ווא
ָ
לדווא סער ,דעם רעזשיסאָר פֿון לופֿט–
ַ
ָ
גא
טעאטער ,געזאַ נג מיט אַסטריד רוף ,פֿון
ַ
מאמעס און ּפאַּפעס,
דער גרוּפע ִיידישע ַ
עלזאסער ייִדיש מיט אַ סטריד שטאַרק פֿון
ַ
מולוזער אוניווערסיטעט ,און ייִדיש קאָ כן מיט צוויי פַֿײנע
שטרא סבורגער פֿרויען.
ַ
אין אָ וונט פֿילמען און רעפֿעראַ טן ,לחיימס 8מיט מענטשן פֿון
ַ
שטרא סבורגער קהילה ,9וויזיטן אין אַלטע ייִ דישע דערפֿער .געלאַכט,
געפֿרייט זיך ,געשּפילט און געזונגען ,און בַײם סוף אַ סעודה 10מיט
ּתלמידים ,לערערס ,געסט און אַלע פֿרַײנד.

ניו-יארק
ָ
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אויב איך וועל אַײך זאָגן אַז איך האָב גערעדט ייִדיש אַלע טאָג
במשך פֿון זעקס וואָ כן מיט מענטשן פֿון דער גאַ נצער וועלט ,וועט
איר זאָגן אַז דאָס איז אַ ליגן ! 11אויב איך וועל זאָגן  :איך האָב
געזען ייִ דישע פֿילמען ,געהערט ייִדישע ּכלי–זמרים 12און גערעדט
קטיארן ...אַ ליגן ! און אויב איך זאָג אַז איך האָב
ָ
מיט ייִדישע אַ
געקויפֿט און מיטגעבראַ כט מיט מיר דרַײסיק ביכער ? איר וועט
13
טראכטן אַז איך בין משוגע
ַ
געווארן אין אַמעריקע.
ָ
ָאבער ניין ! אַ לץ איז אמת ! איך בין נאָר געווען אַ סטודענטקע אין
יא רק .משוגע מוז מען זַײן צו שטודירן
גרא ם אין ניו– ָ
ּפרא ַ
דער זומער– ָ
14
ַאזוי שטאַרק אין זומער .אָבער וואָס פֿאַר אַ מחיה צו גיין אין
אוניווערסיטעט און האָ בן ווּונדערלעכע לערערס און הערן

רעפֿעראַטן אויף ייִדיש .אַפֿילו די אָנהייבערס
ּפרּווון זייער פֿרי צו רעדן נאָר אויף ייִדיש.
גראם איז אָ ַ
די ּפראָ ַ
רגא ניזירט בשוּתפֿות 15פֿון
קאלומביע– אוניווערסיטעט און ייִ ָ
ָ
ווא .16אַזוי קען
מען טרעפֿן יונגע פֿאָ רשערס וואָס לערנען ייִדישע
לימודים 17אין קאָלומביע און אין אַנדערע
ווא ווּו
קאל פֿון ייִ ָ
בא זוכט מען דעם לאָ ַ
אוניווערסיטעטן .און אַוודאיַ 18
זיי ווַײזן אונדז ווי צו ניצן די אַרכיוון.
יארק איז אַ ִיידישע שטאָט,
מע דאַ רף אויכעט זיך דערמאָנען אַז ניו– ָ
ווּו עס זענען דאָ ַא סך ייִ דישע אונטערנעמונגען  :פֿאָרשטעלונגען,
קא נצערטן ,פֿילמען.
ָ
יארקער זומער–
בקיצור ,19זַײן אַ סטודענט זעקס וואָכן אין דער ניו– ָ
ּפרא ַּ
ָ
גרא ם איז איינער פֿון די בעסטע אופֿנים 20זיך צו לערנען ייִדיש.

ווילנע
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אין יולי זַײנען ּ 71תלמידים פֿון איבער דער גאַנצער וועלט געקומען
אויף פֿיר וואָכן קיין ווילנע מיטן צוועק 21זיך צו לערנען מאַמע–לשון
דא ווּו די ייִדישע קולטור האָט אַ ָ
ָ
מאל געבליט 22ווי אין ערגעץ נישט.
גראם פֿון ייִדישער שּפראַך און
ָאט די פֿיר וואָכן פֿונעם „ווילנער ּפראָ ַ
ליטעראטור“ זענען געווען פֿאַר מיר אַן אומפֿאַרגעסלעכע
ַ
איבערלעבונג.
ּכמעט 23די העלפֿט פֿון די סטודענטן זענען קיין מאָל נישט געווען אין
ּפעיש לאַנד און פֿאַר אַ סך פֿון זיי איז ליטע געווען
איירא ִ
ָ
ַא מיזרח–24
דאס לאַנד פֿון זייערע באָבע–זיידעס.
ָ
האָבן מיר זיך געטראָפֿן
און דאָרטן אין ווילנע ֹ
מיט האַרציקע ,איבערגעגעבענע 25מענטשן וואָס
ַארבעטן ּכדי עס זאָל לעבן אין זייער שטאָט נאָכן
חורבן 26און נאָך  50יאָר קאָמוניזם אַ ִיידישע
קהילה ,אַ צענטער פֿאַר ייִדישע לימודים אינעם
גראם.
ּפרא ַ
ווילנער אוניווערסיטעט ,אַ ִיידישער מוזיי און  ...אַ זומער– ָ
ּפעישע סטודענטן וואָס האָבן געקענט
איירא ִ
ָ
און פֿאַר די  30מיזרח–
קומען אַ ַ
דאנק די סטיּפענדיעס איז עס אויך געווען אַ נס 27זיך צו
פֿאַרטיפֿן אין דער ייִדישער שּפראַך און קולטור אין ווילנע.

1. Alsace ; 2. mayrev ouest/west ; 3. yerusholayim delite la Jérusalem de Lituanie : nom donné à la ville de V ilnius, centre renommé d’études juives en
Europe/Jerusalem of Lithuania, designation of V ilnius, known as a major center of Jewish studies in Eur ope ; 4. ... meshekh ... pendant/during ; 5. ORT ŒuvreReconstruction-Travail, organisme fondé en Russie en 1880/Society for Manual W ork, founded in Russia in 1880 ; 6. pas du tout/not at all ; 7. mame-loshn
langue maternelle/mother tongue (yiddish) ; 8. lekhaims pots/drinks ; 9. kehile communauté/community ; 10. sude repas de fête/festive dinner ; 11. menִיי דישער וויסנשאַפֿטלעכער songe/lie ; 12. klezmorim ; 13. meshuge fou/crazy ; 14. mekhaye plaisir/pleasure ; 15. beshutfes conjointement/jointly ; 16. YIVO -
 Institut scientifique juif fondé à Vilnius en 1925 et installé à New York depuis 1940 /Jewish Scientific Institute founded in V ilnius in 1925, located inאינסטיטוט
New York since 1940 ; 17. limudim (sing. limed) études/studies ; 18. avade bien sûr/of course ; 19. bekitser bref/in short ; 20. oyfanim (sing. oyfn) façons/
ways ; 21. but/aim ; 22. fleuri, ici : épanoui/flourished ; 23. kimat presque/nearly ; 24. mizrekh orient/east ; 25. dévoués/devoted ; 26. khurbn Shoah ; 27. nes
miracle

די באַן פֿון לעבן
ָאדער

קאמעדיע וועגן דעם חורבן? 1
צי מעג מען דרייען אַ ָ
ּפשטאם ,וואָס זַײן טאַטע
ַ
ַא יונגער פֿראַנצייזישער רעזשיסאָר ,ראַדו מיכַײלעאַנו ,פֿון רומענישן אָ
לאגער ,האָט געדרייט אַ פֿילם וואָס מע שּפילט
איז בעת דער מלחמה פֿאַרשיקט געוואָרן אין אַ ַ
איצטער אין ּפאַריזער קינאָס.
די מעׂשה קומט פֿאָר אין אַ שטעטל אין רומעניע אין  .1941די ייִדן
זוכן אַ מיטל ווי אַזוי זיך צו ראַטעווען פֿון די נאַצישע רדיפֿות .2האַלטן
זיי אַן אַסיפֿה 3און קלערן וואָס צו טאָ ן ,ביז שלמה דער משוגענער
4
באן און מאַכן אַן אָנשטעל
האט אַ גוטן אַײנפֿאַל ! זיי זאָלן געפֿינען אַ ַ
ָ
נסּפארט ,אַליין שּפילן
ָ
ַאז דאָס איז אַ דַײטשישער פֿאַרשיקונג– ַ
טרא
לדאטן און אַײזנבאַן–ַארבעטער — און
ַאלע ראָלעס — פֿון ייִדן און סאָ ַ
מיט דער באַן אַדורכפֿאָרן גאַנץ אייראָּפע און זיך ראַטעווען קיין ארץ–
יׂשראל .אַזוי הייבט זיך אָן די מעׂשה.
ּפקלאנג
ַ
פֿיר חבֿרטעס האָ בן געזען דעם פֿילם צוזאַמען .אָט איז אַן אָ
לאג( פֿון זייערע פֿאַרשיידענע מיינונגען.
דיא ָ
)אין פֿאָרעם פֿון אַ ַ
ל — .מיר איז דער פֿילם זייער געפֿעלן .מַײן משּפחה איז פֿון רומעניע
— איך אַליין בין געבוירן געוואָרן
אין טשערנאָוויץ — און דער פֿילם
האט מיך שטאַרק גערירט .איר האָט
ָ
דא ָך געזען — איך הא ָב נישט
אויפֿגעהערט צו וויינען.
א — .מיר איז ער אויך געפֿעלן,
כאָטש אין אָנהייב האָט ער מיך
שטארק דערשטוינט ,ווַײל איך האָב
ַ
פֿריִער גאָרנישט געווּוסט וועגן וואָס
עס גייט.
ה — .איך מיין אַז דער פֿילם איז סּכנותדיק .5מענטשן ,און איבערהויּפט
יונגע לַײט וואָס וועלן אים זען וועלן גלייבן אַז דאָס וואָס איז
פֿאָרגעשטעלט איז אמת .אָבער אַלץ איז דאָך פֿאַלש.
ל — .מַײן קוקווינקל 6איז גאָר אַ סוביעקטיווער .ס‘איז מיר שווער זיך
פֿאָרצושטעלן ווי אַ מענטש וואָס ווייס גאָרנישט פֿון דער דאָזיקער
זא פֿילם .נאָר איך מיין אַז דער פֿילם קען
ּתקופֿה ,8קען אויפֿנעמען אַ ַ
ניט שאַטן — ס‘איז געמאַכט געוואָ רן מיט ליבשאַפֿט.
שמאר וואָס בַײט
קא ַ
ב — .איך האָב געזען דעם פֿילם ווי אַ חלום — ַא ָ
זיך אין אַ חלום .די גאַנצע מעׂשה האָט אויסגעטראַכט דער משוגענער.
אויפֿן לעצטן בילד זעט מען אים הינטער די שטעכיקע דראָטן 9פֿון אַ
געראטעוועט
ַ
גא נצע קהילה פֿון זַײן שטעטל איז
לאגער .ער חלומט ַאז די ַ
ַ
11
10
ָ
געווארן .ס‘איז די נקמה פֿונעם דמיון .
הָ — .אבער נישט נאָר די מעׂשה איז אַ פֿאַלשע .אַלץ וואָס מע ווַײזט
וועגן דעם לעבן אין שטעטל איז אויך נישט אמת .די ייִדן אין די
שטעטלעך זַײנען געווען זייער אָרעם און וואָלטן נישט געקענט
באן.
נזאמלען אַ זוי פֿיל געלט ּכדי צו קויפֿן אַ ַ
ָא ַ

ב — .אפֿשר .נאָר דאָס וואָס איז גאַנץ שיין איז אַז ער ניצט אויס
דיציאנעלע מאָטיוון — ווי דער שטאָט–משוגענער — און אַז די
ָ
ַ
טרא
העלדן ,כאָטש זיי זַײנען סטערעאָטיּפן און כאָטש ס‘איז ניטאָ קיין
נאליז ,זַײנען מענטשן מיט אַ שיינער נשמה ,ווי דער רבֿ ,און
טיפֿער אַ ַ
קטיאר
ָ
קאנטער אַ
ווי דער וואָס דאַ רף שּפילן דעם הויּפטנאַצי ,דער באַ ַ
רופֿוס.
לאגן
קטיארן שּפילן אַ לע אויסערגעוויינטלעך און די דיאַ ָ
ָ
ל — .די אַ
זַײנען גוט געמאַ כט .די מוזיק איז אויך שיין ,מיט ייִדישע מאָטיוון
וואס פֿאַרפֿלעכטן זיך 12מיט די ציגַײנערישע.
ָ
ציונגען צווישן ייִדן און ציגַײנער
א — .נישט נאָר די מוזיק ,נאָר די באַ ִ
זַײנען געווען זייער שיין .נאָר איין זאַך האָט מיר אויסגעזען מאָדנע :
די קא ָסטיומען און די
דעקאָראַציעס זענען געווען פֿון
יאר צוריק ,נישט פֿון
מיט הונדערט ָ
די פֿערציקער יאָרן.
ה — .א ַ לע העלדן און א ַלע
אויסגעטראכטע.
ַ
סיטואציעס זַײנען
ַ
איך מיין אַז דער רעזשיסאָר וואָלט
דאס שרַײבן אין ָאנהייב,
געדארפֿט ָ
ַ
ַאנישט האָט דער עולם נישט קיין
ַ
באגריף 13פֿון דער רעאַליטעט.
ּפווא רפֿן דעם אמת ווַײל ער קען עס
ב — .ס‘איז קלאָר אַז ער וויל אָ ַ
ָ
ניט פֿאַ
רטראגן .14ער וויל די מעׂשה זאָל האָבן אַ גוטן אויסלאָז ,ווי די
מעׂשיות וואָס זַײן מאַ מע פֿלעגט אים דערציילן ווען ער איז געווען אַ
ִיינגל.
קאמישן פֿילם ? פֿאַר
נאר פֿאַר וועמען האָט ער געוואָלט מאַכן אַ ָ
הָ — .
די ּפליטים ? 15פֿאַר ייִדן וואָס זייערע משּפחות זַײנען אומגעקומען
אינעם חורבן ? זיכער נישט .הַײנט צו טאָג ניצט מען אויס אַזעלכע
עפֿעקטן ּכדי צו פֿאַרקויפֿן אַ פֿילם !
רכאּפט פֿון דעם דאָזיקן פֿילם .מע
ב — .ס‘איז אמת .מע ווערט פֿאַ ַ
ציטערט פֿאַר דער גאַנצער קהילה ,אָבער די באַן פֿאָרט און פֿירט
אונדז צו צום לאַ נד פֿון אילוזיע ,ווּו עס לויערט די סּכנה ,אַז מיר זאָלן
פֿאַרגעסן.
; 1. KhURBN Shoah ; 2. REDIFES persécutions ; 3. ASIFE assemblée/assembly
; 4. faire semblant/make believe ; 5. SAKONESDIK dangereux/dangerous
; 6. point de vue/point of view ; 7. perçu/perceived ; 8. TKUFE époque/period
9. fils barbelés/barbed wire ; 10. NEKOME vengeance/revenge ; 11. DIMYEN
; imagination ; 12. s’entremêlent/ are intertwined ; 13. idée/conception
14. supporter/bear ; 15. PLEYTIM rescapés/refugees.

דער לינגוויסטיק-ווינקל

„מע גייט אַ קוכן

“1

ארשער אינעם
פ ָ
א יִידיש–לערער און ֿ
פון שמעון נויבערגַ ,
ארטיקלֿ ,
אט דער ַ
ָ
אציר איבער דער
א שמייכלדיקער שּפ ַ
אנד( ,איז ַ
פון טריר )דַײטשל ַ
אוניווערסיטעט ֿ
פיע און
א ֿ
אגר ַ
ארע ָ
אגיע ,כ ָ
אל ָ
אגיע ,מוזיק ָ
אל ָ
פיל ָ
ארַײננעמענדיק ֿ
אטורַ ,
יִידישער ליטער ַ
אק.2
ארט  :קעקוו ָ
אדנעם וו ָ
אמ ָ
אן מיט ַ
אלץ הייבט זיך ָ
אגיע ...און ַ
אל ָ
א ָ
ז ָ
איר געדענקט אין שלום-עליכמס
אַײזנבאן–געשיכטע „דער צענטער“
ַ
דעם ווַײט –א ַסימילירטן ּפא ַרשוין
„ספֿק ייִד ספֿק קריסט “3וואָס וויל
נישט מע זאָל אים אַרַײנרעכענען אין
מאל „דער פַֿײפֿער“ ,ווַײל ער האָט
דעם מנין ? 4מע רופֿט אים אויך אַ ָ
נאר וואָס געפַֿײפֿט ? ווייס
„געקוקט אין פֿענצטער און געפַֿײפֿט“ — ָ
קאנטער ניגון ,דאַכט זיך אַז קעקוואָק“.
בא ַ
מען נישט גענוי — „עּפעס אַ ַ
מאדערנע זאַך )געשריבן
קעקוואק איז דעמאָלט געווען גאָר אַ ָ
ָ
ַא
איז די מעׂשה  .(1910הַײנט צו טאָג
קעקוואק דער עיקר
ָ
ווייסט מען פֿון אַ
א ַ דא ַ נק דעביוסי ,אין וועמענס
קארנער“ )זעקס קורצע
„טשילדרענ'ס ָ
5
רטעּפיאן  ,געשריבן
ַ
ּפיעסעס פֿאַרן פֿאָ
 (1908/1906עס איז פ ֿא ַרא ַן
ליוואג'ס קעקוואָק“ .נאָר דעמאָלט
ָ
ָ
„גא
איז עס נאָך פֿריש געהאַט אַריבער פֿון אַמעריקע ווּו עס איז
א ַנטשטא ַנען  6סוף 19טן י''ה ,ווי עס ווייסן מוזיקא ָלא ָגישע
ענציקלאּפעדיעס .דער נאָמען זאָל זיך האָבן גענומען פֿון דעם ,וואָס
ָ
דער בעסטער טענצער פֿון אַ גרוּפע שקלאַפֿן פֿלעגט
קריגן אַ ּפרַײז ,געוויינטלעך אַ קוכן.
דאס וואָרט „קעקוואָק“ איז פֿאַרשריבן אין
ָ
7
„אוצר פֿון דער ייִדישער שּפראַך “ בַײ די
„ענגליש –א ַמעריקא ַנער טענץ“ צווישן א ַ
טטאנץ“.
דרא ַ
„קווא ַ
ַ
„טוסטעּפ“ און אַ
וואלט דער פַֿײפֿער
פֿאַרשטייט זיך ,אין אַ שּפעטערדיקער ּתקופֿהָ 8
מסּתמא גיכער גע פ ַֿײ פ ֿט א ַ „דזשעז“ ,דערנא ָך א ַ „רא ָק“ ,א ַ
וואס — הַײנט אפֿשר אַ שטיקל „קלעזמער–
דא“ ,אַ ווייס–איך– ָ
מבא ַ
„לא ַ
ַ
מוזיק“ ,מע זאָל מיינען אַז ער איז אַ פֿאַרטיקער גוי.
טא — ווי נעמט זיך ,אויב אַזוי ,אַז אין דער פֿראַנצייזישער איבערזעצונג
ָ
9
לינקא“ ? צי איז דאָס גאָר אַ השּפעה
ַ
פַֿײפֿט זיך גאָר „עּפעס ווי קאַ
פֿון דער ענגלישער ווערסיע ? ...מילא ,קיין חסידישער ניגון איז

„קאַלינקאַ“ אויך נישט — אָבער ווען איז דאָס געווען אַ סימן
מאדערנקייט ?
ָ
האט די-אָ איבערזעצונג  :צוויי קופֿן פֿון קעקוואָק ווערן
איין מעלהָ 10
11
יא ָאּפגעהיט .און גראָד די קופֿן האָבן אין אַ גרויסער מאָס גורם געווען
ָ
12
דעם ווַײטערדיקן ייִחוס פֿון אַ „קעקוואָק“ אין דער ייִדישער
ראן נאָך אַן אָנזעעוודיקערִ 13יידישער קעקוואָק
ליטעראטור .יאָ — פֿאַ ַ
ַ
קעקוואק וואָ ס אי אין טיטל אי אין צענטער
ָ
— בַײ א .שטיינבאַרגן .אַ ַ
זא
פֿון אַ משל — נישט בלויז בַײ דער זַײט פֿון אַ „צענטער“...
אליעזר שטיינבאַרג נוצט קונציק די קלאַנגען
פֿונעם וואָרט )בַײ אים „ :קע–קו–ָאק“( וואָס
14
זשאבע
דערמאנען אין דעם קוואַקען פֿון אַ ַ
ָ
טא נץ בַײ די פֿרעש „ :ס'איז
— ווערט עס אַ ַ
א ַזא ַ מין מא ָדנע טא ַנץ דא ָרט אין
געמויזעכץ / ,15וואָס ער הייבט זיך אָן
מיט ּפויזעכץ / 16אויפֿן בויך  /און גייט איבער אין אַ
שּפרינגען אין דער הויך“.
שטיינבארג באַווַײזט אפֿילו אַ דימינוטיוו „אַ קע–קו–עקל“ )גראַמט
ַ
זיך דאָ רטן „מיטן עקל“(.
טאנץ אַ צוגעטשעּפעטן פֿון
האבן מיר אַ ַ
נו — ָ
דער פֿרעמד ,אַ „ספֿק–ִיידישן“ וואָס האָט זיך
געקראגן זַײן בּכבֿודיק 17ווינקעלע דווקא אין
ָ
דער ייִדישער ליטעראַטור ...מיט אַ ניגון
)דעביוסי( און מיט אַ )פֿראָשיקן( אופֿן אים
צו טאַנצן )שטיינבאַרג( ,נאָר ווי דערוויסט
מען זיך דעם טעם–טעם פֿונעם קוכן ?
טאנץ“ ,סינאָנים פֿון טאַנצן 1.
טאנץ(  ; 2.ווערטערשּפיל אויפֿן אויסדרוק „גיין אַ ַ
)א ַ
)א קוכן(ַ walk +
ַ
סא רט טאַ נץ  :פֿון ענגליש cake
ַ ; 3. SOFEK lit. doute/doubt ici : on ne sait pas s'il estא ָ
; l'un ou l'autre/here : hard to tell whether he's one or the other ; 4. MINYEN
טעמא טישער ווערטערבוך פֿון נחום סטוטשקאָף 5. piano ; 6. est née/originated ; 7.
ַ
;
8. TKUFE époque/period ; 9. HAShPOE influence ; 10. MAYLE avantage/
 entraîner/cause,bring about ; 12. YIKhESגורם זַײן advantage ; 11. GOYREM
ַא lignée/lineage ici/here importance ; 13. éminent ; 14. grenouille/frog syn:
ווערטערשּפיל אויף ּפאָזע 15. marécage/bog, slime ; 16. (pause/pose) /פֿרעש  plur:פֿראָש
ּ 17. BEKOVEDIK honorable.פויזע

ָאנהייבערס-ווינקל

אין די ּפאַריזער טעאַטערס

צוויי פֿאָרשטעלונגען אין ּפאַריז באַהאנדלען ייִדישע טעמעס

דער ווא ַרשטא ַט  1פ ֿון זשא ַן –קלא ָד
גרומבערג איז אַ ּפיעסע אינסּפירירט פֿון
דעם אויטאָ רס לעבן .זי קומט פֿאָר אין אַ
רשטאט ווּו זַײן
ַ
ּפאריזער שנַײדער– ַ
ווא
ַ
2
ַ
מאמע האָט געאַ רבעט אין די יאָרן באַלד נאָך דער מלחמה .
צוואנציק יאָר נאָ ך דער ּפרעמיערע און פֿופֿציק יאָר נאָך די
ַ
3
וואס זי באַשרַײבט ,מאַכט די ּפיעסע אַ לעבעדיקן
געשעענישן ָ
5
זאגן וועגן אַ צַײט ווען די
רושם 4און איז אַ וויכטיק עדות– ָ
צוריקגעקומענע פֿון די לאַ גערן האָ בן נישט געקענט רעדן
און די אַנדערע האָבן נישט געוואָ לט הערן .די ּפיעסע ווערט
נא ך געשּפילט אין טעאַ טער „העבערטאָ“ און האָט אַ גרויסע
ָ
6
הצלחה .
7
באשטייט
די פֿאָ רשטעלונג אייביק שרַײען ביז אחרית–הימים ַ
נדאן פֿאַרפֿלאָכטן 8מיט ייִדישע
פֿון לידער פֿון בעניאַמין פֿאָ ַ
9
פֿא ָלקסלידער .פֿא ָנדא ַן איז געבוירן געווא ָרן אין יא ַס

)רומעניע( דעם 14טן נאָ וועמבער  .1898די
ּפיעסע האָ ט מען געשּפילט אין אָנדענק 10פֿון
זַײן הונדערטסטן געבוירן –טא ָג .ער איז
אָנגעקומען אין פֿראַ נקרַײך אין  1923און
ָא נגעהויבן שרַײבן לידער אויף פֿראַנצייזיש .אין
11
 1944איז ער פֿאַרשיקט
געווא רן אין אוישוויץ
ָ
ווּו ער איז אומגעקומען . 12זַײנע לידער זענען אַ געשריי קעגן
אומגערעכטיקייט 13און מענטשלעכן לַײדן .14אין נאָוועמבער
וועט די טרוּפע פֿאָ רן אין רומעניע און שּפילן די ּפיעסע אין
שטאט יאַס.
בוקא רעסט און אין זַײן געבוירן– ָ
ַ
; 1. «L’atelier»/ «The Shop» (title of play in French) ; 2. MILKhOME guerre/war
3. événements/events ; 4. ROYS hEM impression ; 5. EYDES -... témoignage/
testimony ; 6. HATsLOK hE succès/success : 7. AKhRES-HAYOMIM «Crier toujours
jusqu’à la fin du monde»/«Crying out until the end of time» ; 8. entremêlés/
intertwined ; 9. Jassy ; 10. commémoration ; 11.déporté/deported ; 12. mort/
died (violent) ; 13. injustice ; 14. souffrance/suffering.

ַא גרויסע אַבֿדה 1פֿאַר דער ייִדיש–וועלט
לאנגער קראַנקייט
מסטערדאם ,נאָך אַ ַ
ַ
דעם 28סטן סעּפטעמבער  1998איז אין אַ
געשטארבן מיראַ רפֿאלאָוויטש ,אַ שרַײבערין ,טעאַטער– מענטש ,לערערין און
ָ
3
2
טעאטער
האט זיך פ ַֿארנומען מיט איבערזעצונגען פֿון ִיידיש פ ַֿארן ַ
ִיידיש–טוערין  .זי ָ
)ווי למשל 4דער דיבוק 5פֿון ש .אַנ–סקי( און האָט אַרַײנגעצויגן אַ סך מענטשן אין
רגאניזירט
ִיי דישע קולטורעלע אונטערנעמונגען .6זינט עטלעכע יאָרן האָט זי אויך אָ ַ
געארבעט
נאך ַ
האט זי ָ
ֿעסטיווא ל .קורץ פ ַֿאר איר טויט ָ
ַ
מסטערדאמער ִיידיש– פ
ַ
דעם ַא
7
דא ַ
איבער דער אַ ַ
ּפטאציע פֿאַ ר דער בינע פֿון לייוויקס גולם און איבער דער
קוואריום פֿון אבֿרהם סוצקעווער.
איבערזעצונג אויף האָלענדיש פֿון גרינער אַ ַ
1. AVEYDE perte/loss ; 2. animatrice de la vie cultur elle yiddish/person active in Y iddish cultural
life ; 3. s’est occupé/engaged in ; 4. LEMOS hL par exemple/for example ; 5. DIBEK Le Dibouk/The
Dybbuk ; 6. activités/activities ; 7. GOYLEM Le Golem/The Golem.

אין דעם נומער האָבן
מיטגעארבעט :
ַ
ַאניק ,ברוניד ,גאָלדע ,זשיל,
טא ַ,
ליא
רא ,מרים ,נאַ ַ
יצחק ,לאָ ַ
סילוויאן ,רובי ,רות ,שמעון.
ַ

יידיש אויף אינטערנעט :
ִ
www.yiddishweb.com
דער ייִדישער טעם–טעם אויף
אינטערנעט :
www.yiddishweb.com/
tamtam.htm

AEDCY
Der Yidisher Tamtam
B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

‡˜ÚË
À ÈÏ·È·–ÌÚ„ÚÓ
Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger
75010 Paris
E-mail : medem@club-internet.fr

