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ָ

דער נַײער ייִדישער מוזיי אין ּפאַריז

אין דעצעמבער  ,1998נאָך לאַנגע צוגרייטונגען ,האָט זיך געעפֿנט דער מוזיי פֿון ייִדישער קונסט
רטאל מאַרע ,נאָענט צום ייִדישן „ּפלעצל“ ,אין אַ
און געשיכטע .1ער געפֿינט זיך אינעם קוואַ ַ
עניאן“.
ּפרעכטיקער רעזידענץ „האָטעל סענט– ַ
טארן איז געווען צו ווַײזן די יסודות
ניזא ָ
רגא ַ
דער הויּפטגעדאַנק פֿון די אָ ַ
פֿון ייִדישן לעבן און קולטור ,וועלכע באַשטימען די ייִדישע אידענטיטעט ,ווי
אויך די פֿאַרשיידנקייט פֿון די ייִדישע קולטורן אַרום דער וועלט .די
וואס שטעלט פ ָֿאר ָאביעקטן
זאלָ ,
אויסשטעלונג הייבט זיך ָאן מיט ַאן ַארַײנפֿיר– ַ
סימבאלישע ווערט אין דער ייִדישער קולטור  :אַ
ָ
און טעקסטן וואָס האָבן אַ
ספֿר–ּתורה ,3אַ פֿראַגמענט פֿון „שיר–השירים ,“4אַ ציטאַט פֿון הלל 5צי
ביאליקס ליד „אין שחיטה– ָ
ַ
שטאט .“6אַזוי אַרום ווַײזט שוין דער ערשטער
וואס פֿאַר אַ וויכטיקע ראָלע עס שּפילט
זאל — ווי אויך דער גאַנצער מוזיי — ָ
ַ
אין ייִדישן לעבן דאָס געשריבענע וואָרט .דער צווייטער זאַל שטעלט פֿאָר
דאָס ייִדישע לעבן אין פֿראַנקרַײך אין
ַ
מיטל–עלטער ; אַ
מאכט
שטארקן רושםַ 7
דארט די ַ
ָ
ּפאריזער
זאמלונג פֿון מצבֿות 8פֿון ַ
9
ייִדישע בית –עולמס  .די אויסשטעלונג
א ַנטוויקלט זיך כרא ָנא ָלא ָגיש — די
ווַײטערדיקע זאַלן ווַײזן די פֿאַרשיידענע
גַײסטיקע צענטערס פֿונעם ייִדישן לעבן —
ווי איטאַליע אין די צַײטן פֿון רענעסאַנס,
מסטערדאם אין 17טן י‘‘ה ,ווּו
ַ
די שטאָט אַ
סע טרע פ ֿן זיך די א ַשּכנזישע און די
ספֿרדישע וועלט ,פֿראַנקרַײך אין דער צַײט
אייראּפע אין אָנהייב פֿון 20סטן
ָ
נציּפאציע פֿון ייִדן ,מיזרח–
ַ
פֿון דער עמאַ
י‘‘ה ...מע ווַײזט אויך דעם ִיידישן שטייגער לעבן ,די יום–טובֿים ,די ַאשּכנזישע
קאלעקציע חנוּכה–
באווּונדערן ַא ָ
און ספֿרדישע מינהגים — 10מיר קענען למשל ַ
גאנצע ריי זילבערנע
לעמּפלעך פֿון פֿאַרשיידענע ערטער און עּפאָכעס ,אַ ַ
חתונה–רינגלעך ,אַן עסטרַײכישע הילצערנע באַ ָ
מאלטע סוּכה 11פֿון 19טן
י‘‘ה ,אַלטע ּכתבֿ–ידן 12און גאָר אַלטע העברעיִשע געדרוקטע ביכער ...אַלע
עקסּפא ַ
ָ
ריגינאלן .זיי שטאַמען דער
ַ
נאטן ,13וואָס מע ווַײזט אין מוזיי זענען אָ
14
עיקר פֿונעם אַלטן ייִדישן מוזיי פֿון רי דע סאָל און פֿון ּפאַריזער קליני–
מוזיי .ס‘זענען דאָ אויך מּתנות פֿון ּפריוואַטע מענטשן ,אָביעקטן וואָס דער
מוזיי האָט אַײנגעקויפֿט צי אויסגעבאָרגט פֿון אַנדערע מוזייען און אויך
קונסטווערק וואָס די נאַציס האָבן גערויבט אין גאַנץ אייראָּפע בשעת דער
צווייטער וועלט–מלחמה.
אינעם זאַל געווידמעט די אינטעלעקטועלע שטראָמען בַײם סוף 19טן
און אָנהייב 20סטן י‘‘ה געפֿינט זיך אויך אַ וויטרינע מיט ביכער אויף ייִדיש.
ראנס סיגאַל ,האָפֿט אַז מיט דער צַײט וועט
די דירעקטאָרין פֿונעם מוזיי ,לאָ ַ
מען קענען א ָּפגעבן א ַ גרעסער א ָרט דער יי ִדישער קולטור .זייער
בארימטע קינסטלער
אינטערעסאנטע צייכענונגען ,בילדער און סקולּפטורן פֿון ַ
ַ
קען מען באַקוקן אין דעם טייל וואָס טראָגט דעם טיטל „ :דער ייִדישער
אָנטייל אין דער קונסט פֿון 20סטן י‘‘ה“ .די מאָדערנע צַײטן ווערן
גראפֿיעס וואָס ווַײזן דאָס ייִדישע לעבן אין
טא ַ
פֿאָרגעשטעלט דורך אַ ריי פֿאָ ָ
פֿאַרשיידענע עקן פֿון דער וועלט.
2

איידער מע קומט צו צו די מאָדערנע צַײטן ,גייט מען דורך דורך דעם
טייל ,וואָס איז געווידמעט דעם חורבן .15דער דאָזיקער טייל באַשטייט פֿון אַ
לטאנסקי  :אויף
לאציע פֿון קריסטיאַן באָ ַ
שמאלן הינטערהויף מיט אַן אינסטאַ ַ
ָ
16
דער גרויער וואַנט פֿונעם הינטערהויף הענגען טעוועלעך מיט די נעמען פֿון
וואס אַ סך פֿון זיי
עניאן — ָ
מאליקע אַײנוווינערס פֿונעם האָטעל סענט– ַ
די אַ ָ
דאטעס ; אַנטקעגן דעם איז
צוזאמען מיט זייערע לעבנס– ַ
ַ
זענען געווען ייִדן —
דא ַא קליינער זאַל ,וואָס שטעלט פֿאָר דאָס לעבן אין ּפאַריז בשעת דער
ָ
לאציע מאַכט זייער אַ גרויסן רושם
לטאנסקיס אינסטאַ ַ
מלחמה .כאָטש באָ ַ
ראקטער ,האָבן זיך פֿון עטלעכע זַײטן געהערט
דורך איר אַסקעטישן כאַ ַ
קריטיקן ,אַז דער ּפאַריזער מוזיי
„היּפערט
די
איבער “ 17
אָנגעווייטיקטע טעמע פֿון חורבן.
לא ָרא ַנס סיגא ַל דערקלערט א ַז,
ערשטנס ,וועט מען באַלד האָבן אין
ּפא ַריז א ַן אמתדיקן חורבן –מוזיי
ריאל נאָך
)אינעם בנין פֿונעם „מעמאָ ַ
די קדושים .(“18צווייטנס ,מיינט זי
ַאז ס‘איז אויסערגעוויינטלעך שווער
פֿאָרצושטעלן דעם חורבן ,דער עיקר
אין אַ קונסטמוזיי ,ווּו מע שּפאַצירט
רַײנצוטאן אין
ָ
צווישן שיינע בילדער ; ס‘וואָלט זיך ּפשוט נישט געּפאַסט אַ
טמאספֿער אַ בילדערישע רעּפרעזענטאַציע פֿונעם חורבן .זי וואָלט
זא ַא ָ
ַא ַ
ָ
נאר
געוואלט סימבאָליזירן דעם חורבן ווי אַ ּתהום ,19אַ ליידיק רוים — ָ
לטאנסקיס ווערק שטעלט מיט זיך
טעכניש איז דאָס נישט געווען מעגלעך .באָ ַ
פֿאָר אַ ַ
זא מין איבעררַײס און דערצו פֿאַרבינדט עס דעם בנין) 20פֿון וואַנען
מע האָט טאַקע דעּפאָרטירט מענטשן( מיט דעם אינהאַלט פֿונעם מוזיי ,דאָס
הייסט די ּפערזענלעכע געשיכטע מיט ֹדער אַלגעמיינער.
דער מוזיי וויל זַײן אַ לעבעדיק אָרט — אַ חוץ דער ּכסדרדיקער
אויסשטעלונג וועלן אויך זַײן צַײטווַײליקע אויסשטעלונגען ,סימּפאָזיומס,
פֿילמען און קאָנצערטן .ס‘איז דאָ שוין אַ גרויסע ביבליאָטעק )מיט עטלעכע
קאפֿע .באַלד וועט
ביכערקראם און אַ ַ
ָ
ווידעאטעק ,אַ
ָ
ביכער אויף ייִדיש( ,אַ
מען אויך ָאנהייבן ווַארשטַאטן און ַאנדערע ַאקטיוויטעטן ֿפַאר קינדער און יוגנט.
1. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Hôtel Saint-Aignan, 71 rue
du Temple, 75003 Paris, tél. 01 53 01 86 53␣ ; 2. YESOYDES fondements / foundations ; 3. SEYFER-TOYRE rouleau de la Thora / Torah
; scroll ; 4. ShIR-HAShIRIM Cantique des Cantiques / Song of Songs
5.␣ Hillel ; 6. ... ShKhITE ... «Dans la ville du massacre» / «In the City of
Slaughter» ; 7. ROYShEM impression ; 8. MATsEYVES pierres tombales /
tombstones ; 9. BEYS-OYLEMS cimetières / cemeteries ; 10. MINHOGIM
coutumes / customs ; 11. SUKE souccah (tabernacle) / booth for
Sukkoth␣ ; 12. KSAV-YADN manuscrits / manuscripts ; 13. objets expo; sés / exhibited objects ; 14. Rue des Saules ; 15. KhURBN Shoah
16. plaques ; 17.␣ omet / omits ; 18. KEDOYShIM martyrs ; 19. THOM
abîme / abyss ; 20. BINYEN immeuble / building.
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נואר  1999איז ער צום סוף
דעם 1טן יאַ ַ
1
געבוירן געוואָרן .די קימּפעט איז געווען זייער
שווער .מע האָט זיך געקריגט ,מע האָט זיך
געזידלט ,מע האָט געפֿירט איין מלחמה נאָך אַן
ַאנדערער ,בלוט האָט זיך געגאָסן און דורות
ריבערגעגאנגען.
ַ
זענען אַ
יארטויזנט
יאר 2פֿונעם דריטן ָ
קא ָ
איצט אינעם ַ
מאמעס עלטער און
טאטע– ַ
טראגעדיקעַ 3
זענען די ָ
4
קליגער געוואָרן .זיי זענען געקומען צו אַ הסּכם
וואס שייך 5דעם נאָמען פֿון זייער קינד .עס וועט
ָ
הייסן „אייראָ“ נאָך זַײן היים ,אייראָּפע .אויף
ייִדיש קלינגט דאָס וואָרט אַ ביסל ווי אויף
פֿראַנצייזיש העלד .6אָבער אויף פֿראַנצייזיש
קלינגט עס זייער מיאוס 7און מאָדנע .ל‘אייראָ
ָ
דערמאנט לע ראָָ ,8וואָס באַטַײט ,מחילה ,9דאָס
10
גרעּפסל  .דאָס וואָרט ּפאַסט אָבער גאַנץ גוט
איבערגעקארמעט עופֿעלע.11
ָ
פֿאַר אַ ַ
זא
די פֿראַנצויזן האָבן געוואָלט ער זאָל הייסן
עקו און אַזוי האָט מען אים טאַקע צו ערשט
ָאנגערופֿן .אָבער די דַײטשן האָבן זיך געכאַּפט

ַאז עקו קלינגט אויף זייער שּפראַך צו נאָענט
צו אַ קו ,וואָס מיינט אַ בהמה .
וואלט ל‘עקו נישט
ֿראנצייזיש ָ
אויך אויף פ ַ
געקלונגען זייער שיין .ווַײל דער עקו ,וואָס
איז פ ֿא ַרצַײטנס געווען א ַ פ ֿרא ַנצייזישע

האט אויך אָפֿט ַארויסגערופֿן גראָבע
מטבעָ ,13
ווערטערשּפילן אין שַײכות 14מיט ,זַײט
מוחל ,15דעם ּתחת.16
ּפאעטיש .מיט דעם
לאמיר ּפרּווון זַײן מער ָ
ָ
אייראָ קען מען חלומען פֿון עראָס ,דעם

גריכישן גאָט פֿון ליבע .אָבער דאָס באַפֿליגלטע
ִיינגעלע האָט אַ מיאוסע געוווינהייט צו שיסן זַײנע
פַֿײלן 17אין מענטשנס הערצער אַרַײן און פֿון די
ווּונדן גיסט זיך בלוט .דער אייראָ וועט אויך זַײן אַ
בלוטצאַּפער .18ערשטנס וועט דער אַריבערגאַנג
יאנטיק 19מיט געלט .און צווייטנס ,ווען
מא ָ
קאסטן אַ ַ
ָ
ער וועט פֿאַרבַײטן די פֿראַנקן און מאַרקן און
ּפעסעטאס ,וועלן אַלע מענטשן האָבן דאָס געפֿיל אַז
ַ
20
זיי האָבן ווייניקער געלט .אַגבֿ ֿ ,אַז מע דערמאָנט
שוין פֿראַנק ,וואָלט פֿראַנק געווען אַ שיינער נאָמען,
הארציקער .נו מילא ,21אַבי דער
ַא ברייטערַ ,אן אָפֿן– ַ
איירא איז ווערט געלט ,און געלט איז דאָך גאָלד,
ָ
וואלוטע
רא .מיט דער נַײער ַ
איירא איז ָא ָ
ָ
דאס הייסט,
ָ
וועט זַײן גרינגער אַרומצופֿאָרן אין גאַנץ אייראָּפע.
וועלן מיר זַײן )אויף פֿראַנצייזיש( ערע ,22גליקלעך !
און ווער ווייס ,אין עטלעכע יאָר אַרום וועלן
האבן די ערע) 23אויף דַײטש( צו באַגריסן
מיר אפֿשר ָ
נאמען געבן
זַײן קליין ברודערל ,וואָס מע וועט אַ ָ
נדא“ ,און וואָס וועט קענען גליקלעך מאַכן די
„מא ָ
ָ
גאנצע וועלט.
ַ

; ␣1. accouchement/childbirth ; 2.aube/dawn ; 3. «enceints»/pregnant ; 4. HESKEM accord/agreement ; 5.ShAYEKh concernant/concerning
6. héros (hero) ; 7. MIES laid/ugly␣ ; 8. le rot (belch) ; 9. MEKhILE sauf votre respect/begging your pardon ; 10. le rot (belch) ; 11.␣ ...OYFELE
enfant trop bien nourri/overfed child ; 12. Kuh (vache/cow) ; 13. MATBEYE pièce de monnaie/coin ; 14. ... ShAYKhES ... à propos de/related
; ַ ; 20. à propos/by the wayא ַ
בארג to ; 15. ... MOYKhL voir/see n°9 ; 16.␣ TOKhES ; 17. flèches/arrows ; 18.␣ suceur de sang/bloodsucker ; 19.
21. MEYLE tant pis/never mind ; 22. heureux (happy) ; 23. Ehre (honneur/honor).

נאמיע פֿאַר אָנהייבערס
עקא ָ
ָ
2

ַאלץ ווָאס איר הָאט געווָאלט וויסן וועגן דעם אייראָ
און נישט געווַאגטֿ 1פרעגן

דער אייראָ איז געוואָרן די נַײע וואַלוטע 2פֿון דעם
רבאנד.3
ּפעישן פֿאַ ַ
איירא ִ
ָ
פֿיזיש עקזיסטירט ער נאָך ניט
א ָבער ער איז סַײ ווי  4די
דאס
זאל מען ָ
וואלוטעָ .
ָאפֿיציעלע ַ
נעמען ווי א ַ סימבא ָל פ ֿא ַרן
רבאנד ?
ּפעישן פֿאַ ַ
איירא ִ
ָ
דער פֿאַרבאַנד איז אַ מאָל
געווען א ַ שווא ַכע גרוּפע פ ֿון זעקס
6
וואס זענען קיין מאָל ניט געווען מסּכים צווישן
מיטגלידערָ 5
זיך .הַײנט האָט ער פֿופֿצן מיטגלידער וואָס זענען נאָך אַלץ ניט
מסּכים צווישן זיך .פֿון די פֿופֿצן מיטגלידער וועלן עלף
איירא.
ָ
ַאריבערגיין אויף דעם
די ענגלענדער האָבן געזאָגט אַז זיי וועלן בלַײבן מיט זייער
רטראגן 8צו פ ַֿארלירן
ָ
פֿונט שטערלינג .מסּתמא 7קענען זיי ניט פ ַֿא
נקנאטן.
באליבטער מלּכה 9אויף די באַ ָ
ּפארטרעט פֿון זייער ַ
דעם ָ
זיי וואַרטן אפֿשר אַז ּפרינץ טשאַרלס זאָל ווערן קעניג ,וועט
איירא.
ָ
זיי שוין זַײן גרינגער אַריבערצוגיין אויפֿן
10
פֿאַר די פֿראַנצויזן וועט דאָס אַריבערגיין זַײן זייער ּפשוט .
אין  1960האָבן זיי איבערגעביטן די אַלטע פֿראַנקן אויף נַײע.

הַײנט ,בלויז פֿערציק יאָר שּפעטער ,האָבן ּכמעט 11אַלע
פֿראַנצויזן זיך אויסגעלערנט רעכענען אין נַײע
איירא וועט זַײן די זעלבע זאַך.
ָ
פֿראַנקן .מיטן
אין פֿופֿציק–זעכציק יאָר אַרום וועלן זיי אַלץ
פֿאַרשטיין.
לאגיש
פֿאַר די איטאַליענער וועט זַײן ּפסיכאָ ָ
12
טראגעדיע .זיי וועלן פֿאַרלירן אַזוי פֿיל נולן
ַ
ַא
מיליאנער אויף לירעס וועט
ָ
פֿון זייער געלט אַז אַ
אייראס.
ָ
ווערן אַ קבצן 13אויף
רויסגעוואקסן פֿון אַ געלטסיסטעם וואָס
ַ
איירא איז אַ
ָ
דער
15
14
זאל די
ָ
מע האָט אַזוי שיין אָנגערופֿן די שלאַנג  .הלוואַי
זא שלעכטע ווי די שלאַנג אין גן–
דאזיקע שלאַנג נישט זַײן אַ ַ
ָ
17
16
עדן  .און הלוואַי זאָלן מיר מער געניסן פֿון אירע פֿרוכטן ווי
האבן גענאָסן פֿון די פֿרוכטן פֿונעם בוים פֿון
אונדזערע אָבֿותָ 18
וויסן.

1. osé/dared ; 2. devises/currency; 3. union ; 4. de toute façon/
; anyway ; 5. membres/members ; 6. MASKIM d’accord/in agreement
7. MISTOME probablement/probably ; 8. supporter/bear ; 9. MALKE
; reine/queen ; 10. POSHET simple ; 11. KIMAT presque/nearly ;␣ 12.␣ zéros
13. KAPT s N pauvre/pauper ; 14. serpent (monétaire)/snake
; (monetary) ; 15. HALEVAY pourvu que/may God grant that
16.␣ GANEYDN Jardin d’Eden/Garden of Eden ; 17. profiter/benefit
גענאסן participe:
ָ
; 18. OVES ancêtres/ancestors.

דאס לעבן איז שיין
ָ
דאס לעבן איז שיין הערט מען ּכסדר פֿרישע
בערטא בעניניס פֿילם ָ
ָ
זינט ס‘איז אַרויס ראָ
מיינונגען אַרום דעם ווערק גופֿא און אַרום דער פֿראַגע וואָס עס רופֿט אַרויס  :צי קען
דער חורבן זַײן אַן ענין צום לאַכן ?
מע גייט זען דעם פֿילם מיט אַ פֿאַרשטענדלעכער נַײגעריקייט
צום אויפֿטו 2פֿון אַ קינסטלער — צוטרעטן צו דער אָנגעווייטיקטער
טעמע פֿון דעּפאָרטירונג און אומקום 3אין אַ
לאגער אויף אַ נַײעם
נצענטראציע– ַ
ַ
דַײטשן קאָ
5
הומאר און
ָ
וואס שליסט נישט אויס
אופֿןָ 4
קאמעדיע !
ָ
פֿון קינאָ גייט מען אָבער אַרויס שטאַרק
אַנטוישט .6בעניני איז טאַקע אַ גרויסער
7
מַײסטער אויפֿן געביט פֿון קאָמעדיע ,אַ יורש
פֿון טשאַּפלין און פֿון לוביטש ,און מע מעג
נתּפעל 8ווערן פֿון זַײן „קומולאַטיוון הומאָר“,
וואס קלַײבט אָן און חזרט איבער די קאָמישע
ָ
עלעמענטן מיט וועלכע ער וויל זיך באַניצן,
ביז דער צוקוקער באַווַײזט ,9אַ סעקונדעלע
פ ֿא ַרן אויסלא ָז  10פ ֿון דער קא ָמישער
קאנסטרוקציע ,אַליין זיי צו פֿאַרבינדן .אַזוי
ָ
11
ַארום האָט יעדערער הנאה אי פֿונעם לאַך
נאענטער
אי פֿונעם אַײנדרוק ַאז ער איז אויך אַ ָ
שוּתף 12צו אַלע ווּונדערלעכע צופֿאַלן וואָס
דער העלד איז א ַליין גורם  . 13נא ָר די
נאָענטקייט ,וואָס פֿאַרשטאַרקט זיך בשעת
בעניני לאַכט אויס די איטאַליענישע פֿאַר–
מלחמהדיקע פֿאַשיסטישע סמעטענע ,14ווערט
צעריסן ווי נאָר מע טרעט ַארַײן אינעם צווייטן
15
טייל פ ֿילם ,אינעם ּכלומרשטן
לאגער .די צעשיידונג קומט פֿאָר נישט דערפֿאַר
נצענטראציע– ַ
ַ
ָ
קא
16
וואס בעניני מאַכט חוזק פֿון וועלכן עס איז טראַגישן אַסּפעקט
ָ
פֿונעם לאַגער ,נאָר דערפֿאַר וואָס מע האָט דעם אַײנדרוק אַז ער
מאכט חוזק פֿונעם צוקוקער  :וואָס ווַײטער אינעם פֿילם ,אַלץ
ַ
17
רעזשיסארס ּכוונה איזּ ,פונקט
ָ
שארפֿער ווערט דאָס געפֿיל ַאז דעם
ַ
19
18
ווי דער טאַטע טוט אין דער מעׂשה לגבי זַײן זון ,צו פֿאַרבלענדן
ציאנעלע אָנרעגונגען און אים נישט
דעם עולם מיט שטאַרקע עמאָ ָ
קטיאר פֿאַרציט אַרום
ָ
לאזן אַרויסקוקן פֿונעם נעּפל וואָס דער אַ
ָ
20
זַײנע דלּת אַמות .
ראקטעריסטישע עלעמענטן
איז ווערן למשל פֿאַרזעןַ 21אלע כאַ ַ
לאגער) ,אַחוץ הונגער,
נצענטראציע– ַ
ַ
פֿאַרן לעבן אין אַ דַײטשן קאָ
22
רעוואניע ( ,וואָס האָבן געקענט פֿירן
ַ
פֿראָסט און שווערער האָ
אויסגעהאלטענער מענטשן–
ַ
צום שרעקלעכן רעזולטאַט פֿון אַן
ראל.
געזעלשאפֿט מיט חייִשער מאָ ַ
ַ
23
און די ּפאָר אָנדַײטונגען וואָס זענען יאָ דאָ אויף דער
מוראדיקער מאַסן–פֿאַרטיליקונג 24קומען פֿאָר בלויז ווי נאָך אַ
ּפלאסטישער עלעמענט צוזאַמען מיט די רירנדיקע מוזיקאַלישע
ַ
1

רשטארקן דעם
ַ
מאטיוון און דער אָּפגעהיטענער באַלַײכטונג .זיי פֿאַ
ָ
ּפאסט זיך ַארַײן די סיסטעם
ציאנעלן הינטערגרונט אין וועלכן עס ַ
עמא ָ
ָ
25
פֿון אינעווייניקסטע רמזים  ,וואָס
בעניני שּפינט נאָך פֿון אָנהייב פֿילם
רשּפארט
ַ
ָאן ,און אין וועלכער ער פֿאַ
ביסלעכווַײז זיך און דעם עולם .אויף
אַזוי ווַײט ,אַז דאָס קינד — דער
פֿאָרשטייער 26פֿונעם עולם אינעם
האלטן
פֿילם — בלַײבט צום סוף באַ ַ
אין אַ קליין בודקעלע און קוקט זיך
צו דורך אַ לעכל מיט דער פֿאָרעם
עקראן ווי דער העלד ,זַײן
ַ
קינא–
ָ
פֿון ַא
טא ַטע ,דערווַײטערט זיך און
פֿאַרשווינדט מיט דער צופֿרידענער
זיכערקייט ,אַז ער האָט דערגרייכט
געשאנקען זַײן זון אי דאָס
ָ
זַײן ציל —
לעבן אי דאָס גליק נישט צו וויסן אַז
ער איז געווען אין סּכנה.27
עס באַקומט זיך סוף–ּכל–סוף אַז
אין דעם פֿילם האַנדלט זיך וועגן גאָר
עּפעס אַנדערש ווי די אָנגעזאָגטע
טעמע ,און מע פֿאַרשטייט שוין נישט
28
מיט וואָס די אויסגעקליבענע רעם
פֿונעם לאַגער איז אַזוי נייטיק.
בלַײבט בסך–הּכל 29בלויז אַ משל
טאטן צו זַײן זון ,און וועגן דעם ּכוח פֿון
וועגן דער ליבשאַפֿט פֿון אַ ַ
רטראגן די ביטערע שוועריקייט פֿון לעבן.
ָ
וואס העלפֿט פ ַֿא
נטאזיע ָ
פ ַֿא ַ
30
ָאבער אויב דער מוסר–הׂשּכל איז אַז גליק באַשטייט אין נישט
וויסן וואָס אַרום זיך טוט זיך ,מעג מען נישט אַײנשטימען.31
‡¯ÊÚÈÏ

; ␣1. curiosité/curiosity ; 2. réalisation/accomplishment ; 3. mort/death
 exclure/exclude ; 6. déçu/disapאויסשליסן 4. OYFN façon/way ; 5.; ␣pointed␣ ; 7. YOYRESh héritier/heir ; 8. NISPOEL impressionné/impressed
; 9. parvient/manages ; 10. conclusion ; 11. HANOE plaisir/pleasure
; 12. Sh UTEF associé ici : complice/partner here : accomplice
13.␣ GOYREM entraîne, provoque/causes, brings about ; 14. crême
ici␣ : gros bonnets/cream here : bigshots ; 15. KLOYMERShT soi-disant/
; so-called, supposed to be ; 16. KhOYZEK se moque/makes fun
; 17. KAVONE intention ; 18. LEGABE par rapport à/in relation to
; 19. éblouir/dazzle ; 20. DALET AMES espace intime/private space
21. omis, occulté/omitted, neglected ; 22. travail pénible/hard
; labor ; 23. allusions ; 24. anéantissement/mass murder
25. REMOZIM allusions ; 26. représentant/representative ; 27. SAKONE
danger ; 28.␣ cadre/framework, setting ; 29. BESAKhAKL en somme/
; all in all ; 30. MUSER-HASKL morale de l’histoire/moral of the story
31. être d’accord/agree, go along.

3

צוויי לייענערס שרַײבן

ַא רַײזע אין אוקרַײנע
אָנהייב יולי האָב איך געמאַכט אַ רַײזע פֿון צען טעג אין
אוקרַײנע .זי איז געפֿירט געוואָרן דורך ּפר‘ דובֿ נוי  ,1אַן
3
אָנגעזעענעם 2פֿאָרשער פֿון ייִדישן פֿאָלקלאָר אין ירושלימער
אוניווערסיטעט ,מיט דער הילף פֿון זַײנעם אַ ּתלמיד ,מרדכי
יושקאווסקי.
ָ
מיר זענען געפֿאָרן פֿון קיִעוו ביז
טשערנא ָוויץ דורך זשיטא ָמיר,
באזוכט
בארדיטשעוו ,וויניצע .מיר האָבן ַ
ַ
5
4
די ק ב ֿרים פ ֿון ר‘ לוי יצחק
בארדיטשעווער ,פֿון בעל–שם–טובֿ 6אין
ַ
7
מעדזשיבאזש ,פֿון ר‘ נחמן
ָ
בראסלעווער
ַ
8
ַ
אין
בראסלעוו.
אומאן און פֿון ר‘ נתן אין ַ
מיר האָבן זיך באַקענט מיט לעבן
רא,
לאגער אין ּפעטשאָ ַ
געבליבענע פֿון אַ ַ
האבן געזען
געפֿירט פֿון די רומענער .מיר ָ
10
שּפורן  9פ ֿון יי ִדישקייט אין פ ֿא ַרווא ָר פ ֿענע שטעטלעך ווי
ראד אָדער בערשאַד .מיר האָבן זיך דורכשּפאַצירט אין
רגא ָ
שא ָ
ַ
סלאוו ,דאָס געבורטסאָרט פֿון שלום–עליכם.
ּפערעיא ַ
ַ
דער הויכּפונקט פֿון אונדזער רַײזע איז געווען דאָס פֿאָרן אויף

4

ַא רַײזע אין דער צַײט
גראם אויף
ּפרא ַ
איין מאָל אַ חודש איז דאָ ַא ָ
וואס גיט זיך
דער פֿראַנצייזישער טעלעוויזיעָ 1
ָאּפ 2מיט פֿאַרשיידענע רעּפאָרטאַזשן .לעצטן
קטאבער איז די טעמע געווען  :די ייִדישע
ָא ָ
אַרבעטער אין דרום–3פֿראַנקרַײך בעת דער
מלחמה .דער רעּפאָרטאַזש איז געדרייט
4
געווא ָרן אין א ַ קליינער שטא ָט ,מי ִא ָ
)דעּפארטעמענט טאַרן( ,וואָס איז באַרימט מיט
ַ
איר לעדער –אינדוסטריע און הענטשקעס –
מאליקן פֿאַבריק–
פֿאַבריקן .דער זון פֿון דעם אַ ָ
האט געוויזן ַאלטע רעגיסטערס מיט
בעל–הביתָ 5
די נעמען פֿון די ייִדישע אַרבעטער און געזאָגט
ַאז זיי זענען געווען ערלעכע ,פֿעיִקע מענטשן.
קטאבער האָב איך געזען
ָ
איין טאָג אין אָ
גאזין דעם נאָמען שמעון
מא ַ
א טעלעוויזיע– ַ
אין ַ
ווַײנבוים .דער אַרטיקל האָט אָנגעזאָגט אַ
רעּפא ָרטא ַזש וועגן מי ִא ָ ,פ ֿון ווא ַנען דער
דאזיקער שמעון איז אַרעסטירט געוואָרן דורך
ָ
דער פֿראַנצייזישער ּפאָליציי אין  1942און
6

אין דעם נומער האָבן
מיטגעארבעט :
ַ
אליעזר ,אַניק ,ברוניד ,גאָלדע,
ליא ,רובי.
טא ַ
זשיל ,יצחק ,מרים ,נאַ ַ

דער פַֿײערונג פֿון נַײנציק יאָר טשערנאָוויצער קאָנפֿערענץ,
ָאנגעפֿירט פֿון יוסף בורג ,דעם עלטסטן ייִדישן זשורנאַליסט אין
דער וועלט .צום באַדויערן ,זַײנען די רעפֿעראַטן אויך געווען אַ
ביסל פֿאַרעלטערט ,מיטן זעלבן קלאַנג ווי אין .1908
באדינגונגען זַײנען
אוקרַײנע איז אַן אָרעם לאַנד און די רַײזע– ַ
געווען שווערעָ .אבער דאָס לאַנד איז זייער שיין ,מיט אַ סך וועלדער
ָ
און טַײכן און
רגאנגענהייט
אומצאליקע סימנים 11פֿון דער ִיידישער פ ַֿא ַ
און עס איז נייטיק פֿאַר אַלע ,וואָס פֿאַרנעמען זיך מיט ייִדישקייט
זיי צו זען.
די דערקלערונגען פֿון אונדזערע צוויי
פֿירערס האָבן שטאַרק באַרַײכערט די
רַײזע און ס‘וואָלט זיכער געווען ּכדאַי
זיי אַײנצולאַדן אויף אַ רעפֿעראַט אין
ּפאריז.
ַ
˘‰ÓÏ
1. Professeur Dov Noy; 2. éminent/
eminent ; 3. YERUShALAYMER ; 4. KVORIM,
sing. KEYVER les tombes/tombs ; 5. REB
LEVI ITSK h OK Rabbi Lévi Isaac de/of
Berditshev (1740-1810), un des premiers
chefs spirituels du Hassidisme/ early and
influential leader of Hasidism ; 6. BAALShEM-TOV Rabbi Israel ben Eliezer, fondateur du Hassidisme moderne/founder of modern Hasidism; 7. REB NAKhMEN... Rabbi
Nahman de/of Bratslav (1772-1811), fondateur du mouvement
hassidique de Bratslav/founder of Bratslav Hasidism ; 8. REB NOSN
Nathan Sternharz (1780-1845) disciple et scribe de Rabbi Nahman/
disciple and scribe of Rabbi Nahman ; 9. des traces/traces ; 10.
lointain/remote ; 11. SIMONIM, sing. SIMEN signes/signs

פֿאַרשיקט 7מיט זַײן משּפחה.
עס האָט מיר א ָנגעהויבן קלא ַּפן דא ָס
הארץ  :איז דאָס דער דאָזיקער שמעון וואָס
ַ
איך האָב געקענט אַלס קינד און אַלס יונגן–
מאן ווען ער איז צוריקגעקומען פֿון די לאַגערן ?
ַ
ער איז דער איינציקער פֿון דער גאַנצער
משּפחה וואָס איז געבליבן לעבן.
איך האָב זיך קוים דערוואַרט אויפֿן טאָג
רטאזש.
ַ
פֿונעם רעּפאָ
ווען איך האָב געהערט די נעמען פֿון זַײנע
ברידער און שוועסטער ,בין איך געווען זיכער
אלץ אַ בריוועלע
נאך ַ
האב ָ
דאס איז ער .איך ָ
אז ָ
ַ
וואָס דאָס שוועסטערל מאַריעט האָט מיר
א אין  .1941איך בין מיט איר
געשיקט פֿון מיִ ָ
געזעסן זעקס יאָר אין איין קלאַס אין בריסל.8
אדער
גראפֿיע פֿון ָ 1938
טא ַ
א פֿאָ ָ
איך האָב אויך ַ
 1939ווּו איך בין מיט די ווַײנבוים–קינדער ,און
גראפֿיע האָט מען געוויזן
טא ַ
די זעלביקע פֿאָ ָ
אויף דער טעלעוויזיע.

אב געזען
אס איך ה ָ
אל וו ָ
אס לעצטע מ ָ
ד ָ
9
אל אין בריסל
אקז ַ
פן וו ָ
שמעונען איז געווען אוי ֿ
ארן קיין יׂשראל אין .1949
פ ָ
אוועקגע ֿ
ווען ער איז ַ
איך הא ָב גלַײך א ַוועקגעשריבן צום
אן ענטפֿער…
ווארט אויף ַ
זשורנאליסט און איך ַ
ַ
ׂשרה

זשורנאליסט
ַ
דער סוף פֿון דער מעׂשה  :דער
האט געשיקט דעם בריוו אין יׂשראל און שמעון
ַָ
ווַײנבוים האָט שוין אָנגעקלונגען ׂשרהן .נאָך
 50יא ָר צעשיידונג האָבן זיי געקענט זיך
דורכשמועסן .איצט טראַכט ׂשרה צו פֿאָרן אין
יׂשראל און ווידער זען איר אַלטן חבֿר
1. «De quoi je me mêle ?» ARTE ; 2. traite
de/deals with ; 3. DOREM sud/south ; 4.
Millau ; 5. …BALEBOS propriétaire d’usine/
factory owner ; 6. ShIMEN Simon ; 7. déporté/deported ; 8. Bruxelles/Brussels ; 9.
gare/train station
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