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 צַײטשריפֿט פֿון „גליקלעכעַ אטעם–טעםכן פֿונעם ַמיר וועלן מא
רויסשיקן אונדזערעַר וועלן מיר אַ. דערפֿא8ליטעטן“ַקטואַא

ר וויסןָס איר ווילט נאָלץ וואַרשן אָצי אויסצופֿאַראַּפאַבעסטע ּפא
דישעִגעשיכטעס פֿון יי–, ליבע10 און יחסנים9וועגן גבֿירים

 פֿון זייערע12 פֿון ּפרינצן און בריתן11ּפרינצעסינס, חתונות
נען,ַ „סקוּפ“ : בערטראַגן אָנזאָקינדער. מיר קענען אַײך שוין א

רין איזַעקסּפערט, און זַײן ווַײב קא–מּפיוטערָאונדזער קא
 :13ך צוויי גוטע בׂשורותָ מיידעלע (מזל טובֿ !). און נאַגעבוירן א

מיר ניט וויסןָנגעקומען (לאָקע אַ איז טא14ר ּתשס''אָס נַײע יאָדא
ןביוהעגָנאבן זיך ווידער ָדישקורסן האִפֿון ערגערס !) און די יי

.)! 51החלצה טימ ןַײז ָלאז(
מיר בלַײבןָ און לא—ר ָ גוט יאַלע אַט זשע אָ האָטא
ּפטימיסטיש...ָא
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ּפטימיסטן,ָדן קענען זַײן אִ יי1שּכנזישעַז אַדי צו ווַײזן א
זיקן נומערָסן אין דעם דאָשלאַקציע באַט די רעדאָהא
לע שלעכטע נַײעס : מיר וועלןַגן וועגן אָרנישט צו זאָגא

ּפן זיך דיָרשטאַענדערונגען, מיר פֿא–טַנען קלימאָנישט דערמא
 און–פֿטַקסישע נאָ נישט צו שּפירן די טא2נעז בַײם ברעג ים

כן די אויגן אויף דיַרמאַ, פֿא3רפֿלייצונגעןַפֿא–ליעסַכעמיקא
קן די אויערן קעגן די רעדעס,ַרהאַלן און פֿאַנדאַליטישע סקאָּפא

ליטיקערס.ָלע ּפאַ פֿון א4ּפלערַײַטעס און סּתם ּפלאַדעבא
מיר ּפרּווון אויסמַײדן די שרעקלעכע געשעענישן אין יׂשראל,

5ּפירטעָנט די „דאַוועק מיט דער האַכן אַמיר מא

 קי און7בן פַֿײנט ּכשרעָ הא6נעןָז ּפריאַרטסמענער“, גלייבן אָסּפא
קלענישן פֿון דער בערזע בלַײבן מירַרקע וואַנטקעגן די שטאַא
 בודיסט.ַזוי „זען“ ווי אַא

1.␣ AShKENAZIShE 2.␣ YAM mer/sea 3.␣ marées noires et pollution chimique/toxic oil and chemical spills 4.␣ STAM... simple bla-bla/just plain
babbling 5. dopés/drugged␣ 6.␣ prions (agents de la maladie de la vache folle)/prions (agents that cause mad cow disease) 7. KOShERE

cachères/kosher 8.␣ la devise d’un magazine mondain français/the motto of a French «people» magazine 9.␣ GVIRIM  10 רַײכע.␣ YAKhSONIM

טן ַקראָריסטאַא  11.␣ KhASENES mariages/weddings 12.␣ BRISN circoncisions/circumcisions 13.␣ PSURES 14 נַײעס. l’année 5761 écrite selon le système
traditionnel de numération; prononcé TAShSA/the year 5761 written according to the traditional numbering system; pronounced TAShSA

15.␣ HATsLOKhE succès/success.

ּכ
ּפטימיזםָדישער אִיי

נהייבערסָר אַפֿא
רשּפעטיקןַז פֿאַבער ס'זעט אויס אָ. א1רשּפעטיקטַ ביסל פֿאַ אטעם–דישן טעםִייט זיך דער ערשטער נומער פֿון ָר האָס יאָדא

ַ זיך א4רשּפעטיקט מיט אויסוויילןַר פֿאָס יאָבן זיך דאָ הא3טןַראייניקטע שטאַ די פֿא2פֿילוַ א—דע ָזיך איז אין דער מא
דיש, וועטִלן אויף ייַ. אויב איר ווילט רעדן וועגן ווא6לןַנער וואַמעריקאַלע וועגן די אַ רעדן א5רוםַזוי אַּפרעזידענט ! א

 ווערטער :7ר נייטיקעָ ּפאַ געפֿינען אָאיר דא

לןַדי ווא
רטייַדי ּפא

טַנדידאַדער קא
8נדידירןַקא

דער ּפרעזידענט
ּפרעזידענט–דער וויצע

9דענץַדי קא

10דער וויילער

11שטימען

ר/קעגןַדי שטים פֿא
21)ןטַסאקמיטש רעד( ענרוא יד

13דער שטימצעטל

14די ציילונג

–מּפיוטערָנטציילונג/קאַהא
ציילונג

ציילן (איבערציילן)
ווַײטער ציילן

ל ציילןָ מאַך אָנא

“שזדעָלאק–ןָראטקעלע„ םעד ןיא ןעמיטש 52 ןוא ןעמַלאּפ ,דַמאז ,ןוז ָטאה ָסאוו ,ןַטאטש 05 יד ןֿופ רענייא : עדיָראֿלפ

עקירעַמא ןיא ָטאטש עטסקיטכיוו יד ןָראוועג 51טַכאנ רעביא זיא ָסאוו לטעטש ֿןָפאלשַרֿאפַ א : יַסאַהאַלאט

1. est un peu en retard/is a little late 2. AFILE même/even 3.␣ Etats-Unis/United States 4. élire/elect 5.␣ de ce fait/for this reason 6.␣ élec-
tions 7. utile/useful 8. se présenter/stand (run) for office 9.␣ mandat/term of office 10.␣ électeur/voter 11.␣ voter/to vote 12. urne/ballot
box 13.␣ bulletin de vote/ballot 14.␣ comptage/counting 15. du jour au lendemain/overnight.
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נדערעַ סך אַבערס (און אָליבהא–דישִבן ייָנהייב יוני הא

4ען זיךִ צו זען ווי עס צעבלי3ס נחתָט דאַריזער) געהאַּפא

גט דיָנגעזאָבן אָס האָטן וואַקאַרביקע ּפלאַאומעטום  פֿא

ם.ַגראָקומענדיקע ּפרא

לירן פֿון רעגנבויגן פֿינףָרגעשטעלט אין די קאָבן פֿאָזיי הא

ס שטייען מיט זייערע אינסטרומענטן צווישןָ ווא5זמרים–ּכלי

ס שּפרינגעןָ ווא7טַײנישע אותיותַדישע און לאִ יי6צוויי שורות

 זייער9רויסַס בילד רופֿט אָנט. דאַרויס פֿון דער וואַ א8ממש

לגיעַסטאָם : נאַגראָ פֿון דער ּפרא11 די צוויי הויּפטשטריכן10בולט

מיזם.ַאון דינא

דיש !ִדיש ? ייִיי
ם דורכגעפֿירטַגראָּפרא 1רומנעמיקערַ רַײכער און אַדיש !“ איז געווען דער טיטל פֿון אִדיש ? ייִ„יי

ט געדויערטָס האָן, וואָדישער קונסט און געשיכטע. דער סעזאִר ייַריזער מוזיי פֿאַדורך דעם ּפא
 סעריע פֿילמעןַנצערטן, אָנען פֿון אויסשטעלונגען, קאַשטאַבער, איז באָקטאָפֿון 4טן יוני ביז 9טן א
דישער קולטור.ִ מיט דער יי2לץ אין שַײכותַזיום, אָ סימּפאַאון א

ָא

1. complet/comprehensive 2. ShAYKhES relation 3.␣ NAKhES plaisir/pleasure 4.␣ fleurissent/bloom 5.␣ KLEZMORIM musiciens/musicians, sing.
זמר–ּכלי  KLEZMER 6. ShURES lignes, rangées/lines, rows 7.␣ OYSYES lettres/letters 8.␣ MAMESh littéralement/literally 9.␣ évoque/evokes 10.␣ BOYLET

clairement/clearly 11.␣ principaux traits/main features 12.␣ rez-de-chaussée/ground floor 13.␣ MIZREKh est/east 14.␣ slides 15.␣ immergé/im-
mersed 16.␣ aiguisé/sharpened 17.␣ ...-MILKhOMEDIKN entre les deux guerres/between the two wars 18.␣ … EYDES גןָעדות זא  témoigner/bear
witness 19.␣ divers/diverse 20.␣ bouillonnement/effervescence 21.␣ KOLERLEY␣ toutes sortes de/all sorts of 22.␣ SIMKhE 23.␣ KhURBN Shoah 24.␣ HAKL-
BAKL lit. pêle-mêle, pot-pourri/all in one 25. poupées, marionnettes/dolls, puppets

רט אין דיָ גרויסן אַרנומען אַקע פֿאַט טאָדישע מוזיק האִדי יי

טעק פֿונעם מוזייַן. אין דער מעדיאָקטיוויטעטן פֿון דעם סעזאַא

דישער מוזיק אוןִט דער עולם געקענט זיך צוהערן צו דער ייָהא

דיציע.ַטרא–זמר–קענען מיט דער רַײכער ּכליַזיך בא

–ן אויסערַ איז געווען אויסגעשטעלט א12רטערַאויפֿן ּפא

–רטלעך פֿון מיטלַסטקאָדישע ּפאִלעקציע פֿון ייָגעוויינטלעכע קא

ל ווּו עסַ טונקעלן זאַרַײן אין אַּפע. מע גייט אָאיירא–13און מיזרח

ַרטלעך אין אַ פֿון די קא14זיטיווןָּפאַווַײזן זיך אויף די ווענט דיא

ַזיקע בילדער ווי אָ אין די דא15ט. אַײנגעטונקעןַרמאָגרויסן פֿא

רַײנצוטרעטןַנד איז מען צוגעגרייט אַ נַײעם לאַרַײזנדער אין א

וועלט פֿון די–טורַ קוק אין דער מיניא16רפַֿײנערטןַ פֿאַמיט א

רטלעך, רַײזעגרוסן, בילדער פֿוןַרטלעך. ווּונטשקאַסטקאָּפא

טור :ַרישע סצענעס, קונסט, ליטעראָגטעגלעכן לעבן, היסטאָטא

ווַײזט זיך אין די קליינע בילדער וויַציע באַנצע ציוויליזאַ גאַא

סער.ַּפן וואָנצער ים אין איין טראַדער גא

–טן פֿון צווישןַקאַדישע ּפלאִנדער אויסשטעלונג, די ייַן אַא

רשווּונדענערַ פֿאַ אויף א18וודאי עדותַגט אָ ּפוילן, זא17מלחמהדיקן

ַפֿט איז געווען אַזיקע געזעלשאָז די דאַבער ווַײזט אויך אָוועלט א

ליטישןָ קולטורעלן און ּפאַט געלעבט אין אָ און הא19מיניקע–פֿיל

–מעַט מאָ בעסער לעבן האַר אַמף פֿאַ. אין דעם קא20אויפֿברויז

 געביטן : רעליגיע,21גן נַײע אידעען אויף ּכלערלייָלשון געטרא

ניעס,ַמּפאַקא–לןַליטישע וואָרט, קונסט, ּפאָהיגיענע, סּפא

פֿעמיניזם, ציוניזם...

ט דערָדישער קולטור האִמיזם פֿון דער ייַט דעם דינאָא

.23כן חורבןָלטן נאַלט אויפֿהאָרץ געוואַ שווא22קינסטלער ׂשימחה

טערַטעא–נעטןָריאַדישן מאִ ייַריז אַט געגרינדט אין ּפאָער הא

ט צונויפֿגעקליבןָ. דער מוזיי הא24בּכל–הּכלט געהייסן ָס האָווא

ס דערציילן זַײן געשיכטע, ווי אויךָקומענטן וואָבילדער און דא

.)4 'ז ויוורעטניא טעז( 25לקעסַציעס און ליאַראָריגינעלע דעקאָדי א

טערַטעא–נעטןָריאַ מאַא

מטערן...ַלא– ּכישוףַא
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 אויף2ס עס טוט זיך אויף דער וועלט, ובפֿרטָומט און זעט, ווא
 פֿון3לט אויסרופֿן במשךָט זיך געוואָזוי האַדישוועלט ! אִדער יי

רגעקומען פֿון 4טן ביז 6טן יוני,ָס איז פֿאָזיום וואָּאדעם סימּפ
דישערִר ייַריזער מוזיי פֿאַּאּריע פֿונעם ּפָאין דער גרויסער אוידיטא

5ט זיך געפֿרייטָ, ווען מע הא4גָלבן טאַקונסט און געשיכטע. דריטהא

רָלעבן הַײנט און זיך געקענט צוהערן צו גא–רבעט און ַא–דישִמיט יי
רשיידנמיניקעַנטע און פֿאַאינטערעסא

טן.ַרעפֿערא
נטיילנעמער זענען געקומען פֿוןָדי א

ּפעָאיירא– און מיזרח–מעריקע, יׂשראל, מערבַֿא
נד,ַנד, עסטרַײך, רוסלאַנד, דַײטשלאַ(ענגלא

נקרַײך).ַוודאי פֿראַ און א—וויע ַלדאָליטע, מא
רבעט איז הַײנט ניטַא–דישִז די ייַ, א6 סימןַא

ר ברייטָגרענעצט צו איין גרויסן צענטער, נאַבא
רצווַײגט.ַפֿא

נדערעַ סך אַ צו א7אין קעגנטייל
ל ניטָס מאָט מען דאָזיומס, האָסימּפא

ניפֿעסטן, ניט גערעדטַרבעט קיין מאַאויסגעא
לדיקןַדיש און איר באִ פֿון יי8וועגן דעם גורל

נט אירָפֿילו ניט דערמאַנג, און אַאונטערגא
סָט דיסקוטירט וועגן דעם, וואָ מע הא—נגענהייט ַרגאַ פֿא9ררַײכעָגלא

 מיט זַײנע10ט זיך געטיילטָמע טוט הַײנט, און יעדער רעפֿערענט הא
רונגען.ַאייגענע דערפֿא
–דישִנדלט עטלעכע הויּפטטעמעס : ייַהאַט באָזיום האָדער סימּפא

ר קינדער אוןַונג (וועלטלעכע און רעליגיעזע, פֿאִרשונג, דערציָפֿא
דיש (ווי אויךִפֿן אויף ייַס הַײנטצַײטיקע שאָקסענע), דאַדערווא

מעדיומס און–סןַכן), די מאַנדערע שּפראַאיבערזעצונגען אויף א
קטיוויטעטן.ַקולטורעלע א

חוץַדישע אינסטיטוציעס. אִאיין וויכטיקע טעמע איז אויך געווען יי
–רק, צי די מעדעםָיא– אין ניוָוואִצענטערס, ווי יי–דישִנטע ייַקאַבא

1. TsENE-URENE lit. Sortez et voyez (Cantiques des Cantiques 3,11)/Come out and see (Song of Songs 3,11) 2.␣ UBIFRAT et en particulier/and
in particular 3.␣ BEMEShEKh pendant/during 4.␣ deux jours et demi/two and a half days 5. ici célébrait/here celebrated 6.␣ ...SIMEN signe,
preuve/sign, proof 7.␣ contrairement à/unlike 8.␣ GOYRL destin/fate 9.␣ glorieux/glorious 10.␣ a partagé/shared 11.␣ renaissance/rebirth
12.␣ ...KhEZhBM se rendre compte/become aware of 13. représenté/represented 14.␣ SVIVE milieu

 !1צאינה וראינה
רבעט, הַײנט“]ַא–דישִזיום „בַײ דער ייָלער סימּפאַנאָציאַ[אינטערנא

ן און זשילַריכט דוד פֿישמאַבן באָריז (וועגן זיי האַטעק אין ּפאָביבליא
דישעִר ייַט מען אויך גערעדט וועגן דעם נַײעם צענטער פֿאָזיע), האָרא

רבער ענגעל) אוןָרגעשטעלט פֿון נאָסבורג (פֿאַקולטורן אין שטרא
ס וועגןָּפע, וואָאיירא–דיש אין מיזרחִ פֿון יי11וועגן דעם ווידערווּוקס

סקווע.ָנדריי ברעדשטיין פֿון מאַט גערעדט אָאים הא

נדער מין „אינסטיטוציע“ שטעלן מיטַן אַא
–זומערקורסן און זומער–דישִר די ייָזיך פֿא

בער–רגעשטעלט דורך דובָֿמען, פֿאַגראָּפרא
רד און בנימין שעכטער,ָקספֿאָקערלער פֿון א

סָך וואָדישוואִר פֿון דער ייָטאַרדינאָאָדעם קא
–דישִס ייָרק. דאָיא–ר אין ניוָלע יאַר אָקומט פֿא

ר איז געווען די טעמעָנץ יאַ גאַלערנען פֿון א
טָנק זיי האַ דאַס אָטן, וואַפֿון עטלעכע רעפֿערא

 וועגן די12 חשבוןַּפגעבן אָמען געקענט זיך א
–נד און בילדונגסַסּפעציפֿישקייטן פֿון יעדן לא

בןָטשילד האָרא–ןַ דעהאַדיאַרסקי און נאָסיסטעם. יצחק ניבא
נד, מריםַ דַײטשלא—נקרַײך, שמעון נויבערג ַ פֿרא13טןָרטראַפֿא

דיש אין דערִט גערעדט וועגן איבערגעבן ייָס האָקס (וואַאַײזא
טן,ַראייניקטע שטאַ די פֿא—) 14דישער סבֿיבֿהִנעלער ייָדיציאַטרא

 יׂשראל.—רטען ַמגאָן באַן און זשאַסמאָדבֿורה קא
לע פֿוןָּפגעשטעלט אויף דער וויכטיקער ראָוודאי אַט זיך אָמע הא

דישע קולטור.ִדיש און ייִרשּפרייטן ייַמעדיומס אינעם פֿא–סןַדי מא
טָרווערטס“, האָר פֿון „פֿאָקטאַרעדא–נדלער, דער הויּפטַריס סאָבא

רקער צַײטונג, אוןָיא–רימטער ניוַזיקער באָגערעדט וועגן דער דא

ק

 סעריעַ אונטערנעמונג איז געווען א26רטיקעַן אייגנאַך אָנא

רעם פֿוןָם רינגער געוויזן אין פֿאַבילדער פֿון דעם קינסטלער סא

עליכמס–ס אילוסטרירט איינע פֿון שלוםָ ווא27מטערןַלא– ּכישוףַא

29ר רפֿאלָקטיאַ, רעציטירט פֿון דעם א28ּכתרילעווקער מעׂשיות

סער.ַלדוואָגא

לַ פֿעסטיוואַם איז געווען אַגראָ וויכטיקע טייל פֿון דער ּפראַא

רשיידענעַרן און פֿיקציע, פֿון פֿאַקומענטאָפֿון 18 פֿילמען, דא

סישעַוודאי געקענט זען קלאַט אָ. מע הא30לענדער און ּתקופֿות

,ז זינגערַדער דזשאדער ָ אדל מיטן פֿידלִיי, 31דער דיבוקפֿילמען ווי 

26.␣ originale/distinctive 27.␣ KIShEF… lanterne magique/magic lantern 28. ShOLEM ALEYKhEMS KASRILEVKER MAYSES 29.␣ REFOEL Raphael 30.␣ TKUFES

époques/epochs 31.␣ DIBEK dibouk/dybbuk  32.␣ NOKhMILKhOMEDIKE DOYRES générations d’après-guerre/postwar generations 33.rares/rare
34. … IKER principalement/mainly.

כ-ָס ווַײזן דעם אינטערעס פֿון די נאָבער אויך נַײערע וואָא

 אוןהעסטער סטריטדישן לעבן, ווי ִרן ייַ פֿא32מלחמהדיקע דורות

זעלכעַט געוויזן פֿילמען וועגן אָ מע האבֿרהם.ַן דו אַאיך איווא

ן און דיַ פֿיידמאַראָן, גיאַרימטע מוזיקערס ווי יצחק ּפערלמאַבא

יד ַראטנעמוָקאד ןשיָראטסיהנטן ַן אינטערעסאַעּפשטיין ברידער, א

ןעמלֿיפ 33ענעטלעז יד ןֿופ םענייא ןוא דַנאלשיִדיי ןֿופ ןרעָנאיצוָלאווער

.געוו רעד זיא גַנאל ,המחלמ רעד ָךאנ ךַײלג שיִדיי ןיא טיירדעג

ַא ןעוועג זיא סרעדער–שיִדיי עַלא ַרֿאפ שינעעשעג קיטכיוו ָראגַ א

, ווּו מערבעט, הַײנטַא–דישִ בַײ דער ייזיום אויף דער טעמעָסימּפא

רבעטענע פֿוןַדיש, מיט געסט פֿאִ אויף יי34ט גערעדט דער עיקרָהא

 סך לענדער.ַא

דיש איבערִווי לערנט מען יי
נצער וועלט ?ַדער גא

דישער קונסטִר ייַדער הויף פֿון מוזיי פֿא
און  געשיכטע

[סוף זַײט 5]

ַלפֿעסטיווא– פֿילםַ...און א
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פֿן מיטָט איר זיך געטראָזוי האַי א

ט אירָזוי האַרצן און ווי אַׂשימחה שווא

טייליקן אינעםַשטימט זיך צו באַבא

יעקט ?ָּפרא

ך דערָריז נאַס איז געווען אין ּפאָדא
ַטע איז געווען אַ. מַײן טא6מלחמה

ליסט :ַ זשורנאַ דיכטער און אַשרַײבער, א
ט ער געהייסן.ָ ליכטשטיין הא7משה חיים

רץ זוכטַז ׂשימחה שוואַט געהערט אָער הא
דיש איןִיונגע מענטשן צו שּפילן אויף יי

טָטע האַטער. מַײן טאַטעא–נעטןָריאַזַײן מא
דיש און איך ביןִט געלערנט ייַמיר געהא

געווען איינע פֿון די זעלטענע צווישן די
ט געקענט לייענען אוןָס האָיונגע לַײט ווא

טע זענעןַשרַײבן. איך און מַײן טא
טָרצן. ער האַנגען צו ׂשימחה שוואַגעגא

 טעקסט צו לייענען אויףַמיר געגעבן א

נעטיסטקעָריאַׂשרה די מא
נצערטן, צונויפֿטרעפֿן,ָן מיט קאָדישער סעזאִ ייַריז אַרגעקומען אין ּפאָ איז פֿא2ר חדשיםָ ּפאַ פֿון א1במשך

דישןִרן דעם ייָאויסשטעלונגען. איינע פֿון די אויסשטעלונגען פֿונעם מוזיי איז געווידמעט געווא

מענטש,–טערַ שרַײבער, קינטסלער און טעאַרץ, אַ שווא4ס ׂשימחהָ ווא3בּכל–הּכלטער ַטעא–נעטןָריאַמא

ר,ַנטאָמא– ליכטשטיין5געס ׂשרהַר פֿראָ ּפאַבן געשטעלט אָריז אין 1948. מיר האַפֿן אין ּפאַט געשאָהא

ט געשּפילט אין דער טרוּפע.ָס האָווא

וו

1.␣ BEMEShEKh pendant/during 2.␣ KhADOShIM mois/months 3.␣ HAKL-BAKL lit. pêle-mêle, pot-pourri/all in one 4.␣ SIMKhE 5.␣ SORE 6. MILKhOME

guerre/war 7. MOYShE KhAIM 8. PARNOSE gagne-pain/subsistence 9.␣ RUS 10. BENYOMEN 11.␣ colle/glue 12. scène/stage 13.␣ succès/success
14.␣ LEMOShL 15 צום בַײשּפיל.␣ KhASENE mariage/wedding 16.␣ DOVID UN GOLYES 17.␣ PORETs gros propriétaire terrien/landowner 18.␣ mise en
scène/staging 19.␣ TAYVE passion

בירט מַײן שטימע אוןָט ּפראָדיש, האִיי
גט : „ס'איז גוט, די שטימע איז גוט“.ָגעזא
ר אוןָלט געווען 20 יאַלט בין איך אָדעמא

ט דיָ סטודענטקע. אַאיך בין געווען א
ראינטערעסירטַט מיך זייער פֿאָרבעט האַא

 שטיקלַאון ס'איז אויכעט געווען א
נגעהויבן צו שּפילן איןָט אָ. מ'הא8ּפרנסה

ס הייסט : ׂשימחהָבער 1948, דאָקטאָא
10 ,בנימין9רץ, זַײן ווַײב רותַשווא

נדער מיידל און איך.ַן אַך אָלעווין, נא
לץַט מען אָרשטעלונגען האָאויף די פֿא

לקעס, דיַליין : די ליאַצוגעגרייט א
ציעס, די מוזיק ... די קעּפ פֿוןַראָדעקא

רץַט ׂשימחה שוואָלקעס האַדי ליא
סָשע“, דאַּפיע מאַכט פֿון „ּפאַגעמא

ּפיר אַײנגעטונקען איןַהייסט פֿון ּפא
טָך האָ און דערנא11סער מיט קלייַווא

ט אויךָרבט. מ'האַּפגעפֿאָער זיי א
לקעס,ַגענייט די קליידער פֿון די ליא

לויכטןַ, בא12נצע בינעַאויפֿגעבויט די גא
רן. רותָיעקטאָרביקע ּפראַמיט פֿא

נירט די מוזיק אוןָמּפאָט קאָרץ האַשווא
ט זיָסקי האָניסטקע העלען באַדי ּפיא

ט מען געשּפילטָוונט האָגעשּפילט. איין א
דישער און דערִר דער ייַסּפעציעל פֿא

בןָנצייזישער ּפרעסע און מיר האַפֿרא
.13לגָ גרויסן דערפֿאַט זייער אַגעהא

ט אירָ ּפיעסעס האַר אַס פֿאָא

געשּפילט ?

ט ׂשימחהָ טייל פֿון די ּפיעסעס האַא
ַ „א14ליין ווי למשלַנגעשריבן אָרץ אַשווא

בערָ“, א16“ „דוד און גלית15דישע חתונהִיי
רבעטונגען, ווי צוםַַאנדערע זענען באַא

נטשע שווַײג“ פֿון ּפרץָבַײשּפיל „בא
נצעס“ָ מיט די ווא17דער „דער ּפריץָא

נגער.ַלויט איציק מא

?18 ציעַי איז געווען די אינסצעניזא

טַט מען נישט געהאָנהייב האָאין א
בער ווען ׂשימחהָציעס אַראָקיין סך דעקא

שטימט צו שטעלן דיַט באָרץ האַשווא
כטַט ער געמאָּפיעסע „דוד און גלית“ הא

ּפ פֿון דוד לויט דעם ּפנים פֿוןָדעם קא
קעַנגער איז טאַנגער. איציק מאַאיציק מא

ן אויף דערָנדאָגעקומען פֿון לא

רשטעלונג און ס'איז אים זייער געפֿעלןָפֿא
ַלט פֿון אַזיך צו זען אין געשטא

נעט. עס זענען אויך געקומעןָריאַמא
נטע מענטשן ווי דערַקאַנדערע באַא

רקַרטור רובינשטיין און מאַניסט אַּפיא
פֿןַלט שאָט געוואָל האַגאַל. שאַגאַשא

ָטטער, האַר דעם טעאַציעס פֿאַראָדעקא
ּפטירןַדאַסן צו אָשלאַרץ באַׂשימחה שווא

ל „ברענענדיקעַגאַ שאַס בוך פֿון בעלאָדא
ַלץ געצייכנט : אַט אָל האַגאַליכט“. שא

שטעטל מיט די קרומע הַײזעלעך, מיט
 ציגעלעַ גרויסן זייגער און אַדער שול, א
ָךכן נאַט געשּפילט דרַײ זאָאויך. מ'הא

 מיןַך דעם אָנד : „דוד און גלית“, נאַנאַא
“ און19 ליד „די ּתאווהַצווישנשּפיל לויט א

ס איזָך „ברענענדיקע ליכט“. דאָדערנא
 סך לידער אוןַקל מיט אַ סּפעקטאַגעווען א

פֿון רעכטס צו לינקס : בנימים לעווין, ׂשרהבּכל–לקעס פֿון הּכלַדי ליא

סקיָרץ, העלען באַרות און ׂשימחה שוואליכטשטיין, 

וו

וו
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15ץַ דעם שמועסּפלא—ריכט וועגן „מענדעלע“ ַט באָן האַסיף ווַײסמאָיא

ר.ָר יאָ ּפאַרדינירט שוין אָָאס ער קאָאויפֿן אינטערנעץ ווא

זיום איז געווען דערָמענט בשעת דעם סימּפאָרקער מאַ שטאַא

טןַדישע שרַײבער, מיט רעפֿעראִג געווידמעט די הַײנטיקע ייָכמיטאָנא

עטן לעוו בערינסקי אוןָץ און די ּפאַדוד קא–קער הירשעִַיזאָפֿונעם ּפרא

בן די צוויי לעצטע רעציטירט זייערעָוונט האָמשה לעמסטער. אין א

ט איבערגעלייענט אירעָדיש, און בתיה בוים האִלידער אין יי

ט אויך דיָג האָנצייזיש. דעם זעלביקן טאַאיבערזעצונגען אויף פֿרא

רין און איבערזעצערין רחל ערטעל גערעדט וועגןָפֿעסאָּפרא

נצייזיש. די טעמע פֿון איבערזעצונגעןַדיש אויף פֿראִאיבערזעצן פֿון יי

רמין אַײדהער פֿוןַרן דורך אָנדלט געוואַהאַדיש איז אויך באִפֿון יי

לצבורג (עסטרַײך).ַזא

ג,ָנדער טאַן אַ א16ט מען די צוהערער מכבד געוועןָמיט מוזיק הא

–דישִדישע און ייִט גערעדט וועגן זַײנע ייָבער האָק גראַווען זשא

נפֿירערָנצייזישע זינגלידער, און דעטלעף הוטשענרויטער, דער אַפֿרא

רינעט.ַט געשּפילט אויפֿן קלאָטער“ פֿון דרעזדן, האַקטעאָפֿונעם „רא

זיום צונויפֿגעקומעןָרום זענען זיך אויף דעם סימּפאַזוי אַא

רשער און שרַײבער, לערער אוןָ פֿא—זונדערע וועלטן ַעטלעכע בא

ַז סימן אַדן ; אִיי–דן און ניטִקינסטלער, פֿרומע און וועלטלעכע, יי

 שטריכן און17 סך סּתירותדיקעַר אָרַײן אין זיך גאַדישקייט נעמט אִיי

ַררט פֿאָן אַפֿן אַזונדערע קולטור קען שאַ באַז אַאויך א

ליזם.ַאוניווערסא

, און דער עולם20 שיעורַן אָרשוינען אַּפא
ט.ַט עס זייער ליב געהאָהא

ט איר געשּפילט, און וויָפֿט האָי א

נטורע ?ַוואַט געדויערט די אָנג האַלא

וונט אוןָמיר פֿלעגן שּפילן שבת אין א
ט געדויערטָל און ס'האָזונטיק צוויי מא

ַזפֿון 1948 ביז 1950. איך געדענק א
22יׂשראל– דעם אויפֿקום פֿון מדינת21לּכבֿוד

23בן מיר געשּפילט אינעם ריזיקןָהא

“. אויף דערָיאַלע דע שאַטער „ּפאַטעא
–רשטעלונג זענען געקומען דער מימיקָפֿא

, דערָרסאַרסעל מאַקינסטלער מא
ַן און זַײן ווַײב עלזאָגאַראַשרַײבער א

רע און איווָן סיניאָלע, סימאִָאטרי
ן, די ברידער ּפרעווער, ּפיער דערַנטאָמא

ָךק דער דיכטער. נאַר און זשאָרעזשיסא
ריז זענען מירַרשטעלונגען אין ּפאָדי פֿא

נקרַײך אוןַנץ פֿראַרן איבער גאָרומגעפֿאַא

20.␣ ON A ShIER lit. sans limite, ici : beaucoup/without limit, here : a lot 21.␣ LEKOVED en l’honneur de/in honor of 22.␣ MEDINES YISROEL Etat
d’Israël/State of Israel 23.␣ immense/huge 24.␣ SOFKL-SOF finalement/finally 25.␣ YERUShE héritage␣ ; Museum of Jewish Heritage.

ר ( געבוירן ליכטשטיין) בַײ דער אויסשטעלונגַנטאָׂשרה  מא

אויך אין בעלגיע. שּפעטער זענען רות און
רן קייןָוועקגעפֿאַרץ אַׂשימחה שווא

זעצטַבן זיי זיך באָך האָיׂשראל און דערנא
בן מיטגענומען דיָרגענטינע. זיי האַאין א

רטן ווַײטער געשּפילט.ָלקעס און דאַליא
24סוף–ּכל–ט זיי סוףָרץ האַרות שווא

דישערִגעשענקט דעם מוזיי פֿון דער יי
רק.ָיא– אין ניו25ירושה

וו

[סוף פֿון זַײט 3]

 גוטןַט זייער אַט געהאָן האָ„דער סעזא

ַס, אַזענבוימאָבעל ראַגט איזאָ זא— 2נגַּפקלאָא

 און—טעק ָביבליא–רבעטערין פֿון דער מוזייַמיטא

 ברייטן ּפובליקום. עס זענעןַט צוגעצויגן אָהא

געקומען 600 32 מענטשן, יונגע און עלטערע

–מען). ּכליַמיליעס צוזאַנצע פֿאַל גאָפֿט מאָ(א

ַטבן געהאָרטלעך האַסטקאָמוזיק און די ּפא–3זמר

ט זיךָלג. עס האָ סּפעציעל גרויסן דערפֿאַא

 צו הערן4נגַרלאַרקער פֿאַ שטאַרויסגעוויזן אַא

דישןִדיש, צו וויסן וועגן דעם ייִאון צו רעדן יי

ָלז די קולטור זאַנג אַרלאַ פֿאַל, אָמאַלעבן פֿון א

לץַס אָרן ווערן. און צו זען דאָרלאַניט פֿא

ַט צוגעגעבן עּפעס אָרגעשטעלט אין מוזיי האָפֿא

נג. פֿון מַײןַרלאַט דעם פֿאָלעגיטימקייט צו א

 צו6 מחיהַ איז געווען א5ּפערזענלעכן קוקווינקל

7ר חדשיםָ ּפאַדיש אין מוזיי, צו לעבן אִהערן יי

נד. און קיינער פֿון דיַדישלאִ מין ייַאין א

ז מירַ א8רפֿןָרגעוואָט אונדז ניט פֿאָזוכערס האַבא

.“9שּכנזישַזענען צו א

1. SAKhAKL bilan, résumé/assessment, summary 2.␣ écho
3.␣ KLEZMER 4.␣ désir/desire 5.␣ point de vue/viewpoint 6.␣ MEKhAYE

plaisir/pleasure 7.␣ KhADOShIM mois/months sing. KhOYDESh
8.␣ reproché/reproached 9.␣ AShKENAZISh.

15. forum de discussion/chat site 16.␣ MEKhABED... régalé/treated
17.␣ STIRESDIKE contradictoires/contradictory.

[סוף פֿון זַײט 4]

ג געווידמעט דערָכמיטאָ נאַא
טורַהַײנטצַײטיקער ליטערא

ָןאזעס–שיִדיי םעד ןֿופ 1לּכה ךסַ א
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 שטעטל איןַרום 1867 אין אַרן אָיך בין געבוירן געווא

. גענוי ווייס איך נישט ווען : איך2ליציעַ גא1מערבֿ–דרום

ָטר, און אין דער משּפחה האַלענדאַשן קאִצעמיש זיך מיט דעם גויי

ַטע, אַטעג. דער טא–מען נישט געפַֿײערט ווַײבערשע געבוירן

ב זיךָגט עטלעכע הַײזער. איך האָרמאַט פֿאָ, הא3גבֿירישער סוחר

מעןַגעלערנט בַײ דער מא

רףַ פֿרוי דאַס אָלץ וואַא

 לייענען4וויסן. אין סידור

קען איך אויך.

ס דערָ ווא5דער חתן

ט אויסגעקליבןָטע האַטא

ַר מיר איז געווען אַפֿא

–פֿרומער אומעטיקער יונגער

ט ערָטירלעך האַן. נאַמא

לט זַײן אויףָערשט געווא

טעַבער דער טאָ. א6קעסט

לָז געלט זאַרגט אָט געזאָהא

ט ערָרַײנקומען. האַא

7 שענקַר אונדז אַגעקויפֿט פֿא

, אויפֿן וועג קיין8קעָט פֿון קראָרשטאָ פֿאַני, אַאין ביעלא

,10רטקעָפֿא–לָּפצאָן אַרטן איז אויך געווען ווי אָ. דא9שוויענטשיםָא

רןָרן. יאָדורכצופֿאַלן ּכדי אָצאַרפֿט באַבן געדאָווּו מענטשן הא

דינטַ, בא11עגלה–סירט בַײ יעדן בעלַזוי אַײנקאַב איך אָנג האַלא

לטן הינער און גענדז,ַשן, געהאַכט, געוואָ אין שענק, געקא12קונים

ןַט דער מאָ''וו. דערווַײל האַכט קינדער אאַ א13דעוועטָגעהא

דן.ִנדערע פַֿײנע ייַ שמועס מיט אַּפט אַדער געכאָגעלערנט, א

.14שן שכןִנגען ברענגען עּפעס דעם גוייַל געגאָ מאַאפֿשר איז ער א

ל נישט געמישט אין דעם געשעפֿט. אונדזערעָט זיך קיין מאָער הא

בן זיךָבער האָ, די מיידלעך א15נגען אין חדרַנגלעך זַײנען געגאִיי

בןָלע קינדער האַ ביסל רעכענען. אַבלויז געלערנט לייענען און א

ט קייןַט נישט געהאָטן ווַײל ער האַרן טאַ פֿא16טַמורא געהא

 מיט17שעטַט ער זיי געסטראָל האָלע מאַגעדולד צו זיי, און א

סָט דאַב איך געהאָלט האַר אָפֿן. ווען איך בין געווען 42 יאָשטרא

1.␣ DOREM-MAYREV sud-ouest/south-west 2.␣ Galicie : la partie sud-est de la Pologne qui appartenait à l’Empire austro-hongrois de 1772 à
1918/Galicia: the southwestern part of Poland that was part of the Austro-Hungarian Empire from 1772 to 1918 3.␣ GVIRIShER SOYKhER

riche négociant/wealthy merchant 4.␣ SIDER livre de prières quotidiennes/daily prayer book 5.␣ KhOSN fiancé 6.␣ prise en charge du gendre
par ses beaux-parents pour qu’il puisse continuer ses études religieuses/room and board offered by a family to its new son-in-law to
enable him to continue his (religious) studies 7.␣ auberge/tavern 8.␣ Cracovie/Cracow 9.␣ ט זיךָשּפיצין, ווּו עס האָמען פֿונעם שטעטל אָדער ּפוילישער נא

גער אוישוויץַשּפעטער געפֿונען דער לא  10.␣ octroi/tollgate 11.␣ BALEGOLE cocher/coachman 12.␣ KOYNIM clients/customers 13.␣ élevais (des enfants)/
raised (children) 14.␣ ShOKhN voisin/neighbor 15.␣ KhEYDER école religieuse traditionnelle/traditional religious school 16.␣ MOYRE ... avaient
peur/were afraid 17.␣ menaçait/threatened 18.␣ MILKhOME guerre/war 19.␣ MELOKhE métier/trade 20.␣ DOYKhEK pénurie/shortage 21.␣ SKhOYRES

marchandises/wares 22.␣ emprunté/borrowed 23.␣ nous avons appris/we realized, became aware 24.␣ nous avons failli/almost 25.␣ non
mariés/unmarried 26.␣ gendre/son-in-law 27.␣ grenier/garret 28.␣ REBOYNE-ShEL-OYLEM Maître de l’Univers (Dieu)/Master of the Universe
(God).

?  לעבןַא
כטער אירָלעצטע קינד, אין דער זעלבער צַײט ווי די עלטסטע טאא

ט מיר זייער געפֿרייט.ָס האָערשטס. דא

רןָוועקגעפֿאַ זַײנען די זין א18מלחמה–אין דער ערשטער וועלט

בן געשריבןָ. זיי הא19כהָ מלאַנטווערּפן זיך צו לערנען אַקיין א

דן. דערווַײל איז געווען איןִר ייַרטן בעסער פֿאָז ס'איז דאַבריוו א

לעַ אין א20 דוחקַּפוילן א

ָטג האָ שיינעם טאַ. אין א21סחורות

טָז ער האַגט אָן מיר געזאַדער מא

ן שיך אוןָגאַנצן וואַ גאַגעקויפֿט א

רף די סחורהַך איידער ער דאָנא

בןָלן וועט ער זיי האָצאַבא

ט ערָרקויפֿט. סַײ ווי סַײ האַפֿא

 אויף דער שענק,22רגטָזיך געבא

רָ ּפאַרטקע... אָפֿא–ָלּפצאָדער א

טָטעג שּפעטער, ווען עס הא

גערעגנט, איז מען געווויר

ז די שיך זַײנעןַ א23רןָגעווא

לץַבן מיר אָזוי האַנענע. אָרטאַקא

רלוירן. ביז 1923 זַײנען מירַפֿא

ר הונגער.ַרבן פֿאָ געשטא24ער נישטִשי

–ּפגעברענגט קיין בעלגיע מיט די ניטָראַבן אונדז אָדי זין הא

נדערע קינדער זַײנען געבליבן איןַ קינדער. די א25אויסגעגעבענע

רנישטָג הער איך שוין גאָּפוילן מיט זייערע משּפחות. הַײנט צו טא

פֿון זיי.

רבן אין 1936 וווין איך מיטָן איז מיר געשטאַזַײט דער מא

ב נישט קיין אייגענעם צימער אוןָכטער ׂשרה. איך האָדער טא

 פֿלעגט נישט26ר. דער איידעםָרידאָפֿע אין קאָ סאַף אויף אָשלא

וועק איןַרעדן קיין צוויי ווערטער צו מיר. איצט איז ער ערגעץ א

זַגט אָכטער זאָר די דַײטשן. די טאַרבעט פֿאַנקרַײך ווּו ער אַפֿרא

רפֿן זיךַמיר קענען שוין נישט בלַײבן אין דער דירה, מע וועט דא

לטער מענטש ווי איךַן אַ. ווי קען א27 בוידעםַלטן אויף אַהאַבא

רויסגיין פֿון שטוב ?ַל נישט אָפֿן אויף דער ערד און קיין מאָשלא

רגן.ָ וועט שוין זא28עולם–של–נו, דער רבונו

.רוַטארעטיל ןוא ַךארּפש רעשיִדיי ןֿופ סרוקרעמוז רעטירד רעד זיַראּפ ןיא ןעמוקעגָרֿאפ זיא רעמוז ןטצעל
ןבירשעגָנא ןטנעדוטס עטריסַנאוַוא יד ןָבאה ַטאטשַראוובַײרש ןוויסנעטניא ַןא ןֿופ ןעַמאר יד ןיא
,טסקעט ןטשרע םעד .ןרעמונ עקידנעמוק יד ןיא ןקורד ןלעוו רימ ָסאוו ןטסקעט עטַנאסערעטניא ָראג ךסַ א
טריטסעַרא זיא ָסאוו ,ןעָבאב ריא ןֿופ ןעָמאנ ןיא ןבירשעג דניקסיז–רעצליּפ טעסול ָטאהָ אד ןקורד רימ ָסאוו
.ןָראוועג טגנערבעגמוא ןוא 2491 ןיא ןּפרעווטַנא ןיאָ אַּפאטשעג רעד ךרוד ןָראוועג

 שטעטל אין ּפוילןַא

נטווערּפן, אויגוסט 1942ַא
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10סַרַײן פֿון עלזאַס נעמט אָ געביט וואַ א—ּפע ָאיירא

ליע...ַאיטא– ביז צפֿון11נדַנע, פֿון עסטלאִַיביז אוקרא

רשּפרייט איבער דערַט זיך פֿאָך האַאון ווַײל די שּפרא

ַט געשטעלט אָּפעער האָן אייראַר אָוועלט, ווּו נא

פֿוס ?

ר, ווַײל אין די לעצטעָ... און אפֿשר מיינט איר גא

גיך–דיש גיךִט ייָרהונדערטער האָצוויי יא

ּפעָנץ אייראַדערנע קולטור פֿון גאָ די מא12ּפטַאַײנגעזא

פֿנדיק פֿון דעם וויַרשיידענע צַײטן, שאַר פֿאָאון פֿון גא

ליריקן צונויפֿשמעלץָ פֿילקאַ א13 שמעלצאויווןַאין א

ַדיציעס פֿון אַלע טראַווּו עס קומען זיך צונויף א

נטינענט ?ָקא

 !14בער אפֿשר נישט דער עיקרָס איז אָא

גענערָמאָך נישט קיין האָדיש איז דאִריע פֿון ייָדי טעריטא

ּפע ?ָ רעדט וועגן אייראטעם–דישער טעםִער יי

 סינטעז פֿון עטלעכעַך אָדיש איז דאִאפֿשר ווַײל יי

ּפגעהיטָט אָמיליעס : עס האַפֿא–ךַשע שּפראִּפעיָאיירא

3שּכנזיםַס די ערשטע אָנישע ווערטער וואַמאָלטע ראַא

ליע,ַנקרַײך און איטאַבן געברענגט מיט זיך פֿון פֿראָהא

 אויפֿן4נטןַט זיך געפֿורעמט אין די דַײטשישע קאָס'הא

ט זיך ווַײטערָלעקטן, ס'האַנישע דיאַ פֿון גערמא5יסוד

6 שיעורַן אָגערוקט קיין מיזרח און צוגענומען א

 געניסט עס ּכסדר8 און דערבַײ— 7ווישע שטריכןַסלא

ליזמען“ַנאָציאַלן פֿון „אינטערנאַפֿון די ברייטע קווא

טַײן“. אין דעםַלא–ָס מע רופֿט זיי גענויער „אייראָווא

 גרעקיש9 היּפש ביסלַן אַראַטַײן“ איז פֿאַלאָ–„איירא

אויך...

ש“ צוליב זַײןִּפעיָדיש איז „אייראִדער אפֿשר מיינט איר, ייָ... א

רשּפרייטונג איבער דעם גרעסטן טיילַפֿישער פֿאַגראָגעא–רישָהיסטא

1.␣ les lecteurs réagissent/readers react 2.␣ YERUShE héritage 3.␣ AShKENAZIM 4.␣ contrées/districts 5.␣ YESOD base/basis 6.␣ … ShIER inombrables/
countless 7.␣ traits/features 8.␣ en même temps, tout en …/at the same time, while … 9. pas mal de/quite a bit of 10.␣ Alsace 11. Estonie/
Estonia 12. s’est imprégné de/absorbed 13.␣ fourneau, creuset/melting-pot 14. DER IKER l’essentiel/the main thing

1.␣ défi/challenge 2. MAKhShIRIM outils/tools 3.␣ LEShOYNES langues/languages 4.␣ BNEY-BAYES membres de la famille/family members 5.␣ ShUTFIM

associés, co-équipiers/partners, group members 6.␣ ... KOVED une façon de rendre honneur à/a way of honoring 7.␣ dévoués/devoted 8.␣ TIRKhE

effort/pains 9.␣ dépasser/exceed.

....]1ָּפ[לייענערס רופֿן זיך א

ֿןפורעגסיוַרא ָטאה עָּפארייא טעמדיוועג רעמונ רעטצעל רעזדנוא
לקיטַרא ַןא ָּפאָ אד ןקורד רימ .סרענעייל יד ןֿופ ןַראטנעָמאק עכעלטע
לייטַ א יוו שיִדיי ןגעוו )טעטיסרעווינוא רערירט( גרעביונ ןועמש ןֿופ
.2השורי רעִשיעָּפארייא רעד ןֿופ

דישִ יי—ש ִּפעיָאיירא

לשון געהייסן–מעַט מאָריש גענומען, האָנגע צַײטן, היסטאַא

ר אונדז פֿינף (געוועזענע ּתלמידים פֿוןַ„טַײטש“.  איז פֿא

ז אויב מע וויל „טַײטשן“ַרשטענדלעך געווען אַנץ פֿאַדישקורסן) גאִיי

זשע טַײטשן ? ערשטנס, איז–סָרוואַדיש. און פֿאִרף עס זַײן אויף ייַדא

2 סך מכשיריםַ. סע פֿעלן אויס א1רמעסטַ פֿאַר אונדז געווען אַעס פֿא

ּפעדיעס, לַײטישעָגן : ענציקלאָרמאַ פֿא3נדערע לשונותַס אָווא

 איז קיין דערהויבענער אויך נישט.ָווערטערביכער... און אונדזער ניווא

נען זיךָרומזוכן, אויספֿרעגן, דערמאַר זיך, גיין, אַיעדער פֿאַמוזן מיר, א

סערע ווערטער, ווערטלעך,ָזוי מע פֿלעגט רעדן אין דער היים. וואַווי א

ֿןפורעגָּפא ךיז ָטאה גנוצעזרעביא ןגעוו לקיטַרא רעזדנוא ףיוא

ןיא טַלאה ָסאוו עּפורג רעד ןֿופ רענייא ,ַןאמַזאלג סיָראמ

ךיז טרעה ָסאוו„ ַןאָמאר סרעָבאב טרעָבאר שיִדיי ףיוא ןצעזרעביא

.“? המחלמ רעד טימ

ך זיך דורכשמועסןָ, און דערנא4בית–ניצט די בניַבן באָאויסדרוקן הא

ַןגט, אָדער, בעסער געזאָליז אַנאַאָן אמתע ּפסיכאַ. א5מיט די שוּתפֿים

 אונדזערע ליבע עלטערן.6ּפגעבן ּכבֿודָא

צווייטנס, ס'איז אונדז געווען וויכטיק צו ווַײזן אונדזערע

 איז נישט געווען אומזיסט.8ז זייער טירחהַ לערערס א7איבערגעגעבענע

דיש איז אונדז טַײער און טַײער און טַײטשן איזִוודאי ווַײל ייַאון א

נדערע וועלן זיךַז אַפֿן אָרן ליידער זעלטן און מיר האָגעווא

גן אוןָכצּויאָ גרעסערן מזל, אונדז נאַאונטערנעמען, אפֿשר מיט א

.9גןָאיבערצּויא

ד

ד

ל

[סוף זַײט 8]



8

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger

75010 Paris
E-mail : medem@yiddishweb.com

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

קעטָאילביב–םעדעמ

 און מיט—רבינדונגען ַ מיט דינע פֿא16 נעץ פֿון קנוּפןַ, ס'איז א15טעּפעך
שרַײבן צום בַײשּפיל דיַלט מען געקענט באָנדערש וואַבלויזן. א
פֿילו דיַדער דַײטש. אָנצייזיש, ענגליש אַריע ווּו מע רעדט פֿראָטעריטא
לטָס מע וואָנערס וואַר זשאָ ּפאַ א17זטָט דורכגעלאָטור האַליטערא

שער ירושה. אוןִּפעיָ ווי בלויזן אין איר איירא18ררעכענעןַגעקענט פֿא
לן,ַטעריאַשע מאִּפעיָּפקלַײב פֿון אייראָן אַגט אָרמאַך פֿאַז די שּפראַא

 ווער וועט— 19כןַשּפרא–רגַלע רויוואַק פֿון אַבראַ–א–נישט קיין בריק
דישעִדיש און די ייִ ? מיט דעם זענען יי20ננעמעןָס נישט אָדא

 ?ָיאַּפ, אָסקאָליידאַשער קאִּפעיָ מין אייראַטור אַליטערא

ךַדישער שּפראִס ? אמת, זינט דעם אויפֿקום פֿון דער ייָר וואָא
 און זיי זענען געבליבן—ּפעער ָזענען אירע רעדערס געווען איירא

ּפע במשך פֿון דעם גרעסטן טייל פֿון דער געשיכטע פֿון דערָאין איירא
 און— ָדא–ָא–טָבן זיך געלעבט און צערעדט אָך. זיי האַדישער שּפראִיי

 פֿון21ּפגעזונדערט פֿון דעם רובָֿרט זענען זיי דערבַײ אויך געווען אָפֿא
סירונגען איןַרישע ּפאָפֿט, פֿון די וויכטיקסטע היסטאַדער געזעלשא

[סוף פֿון זַײט 7]

15. tapis/carpet 16. nœuds/knots 17. omis/omitted 18. considérer/consider 19. composantes linguistiques/stock languages 20.␣ accepter,
être d’accord/agree 21.␣ … ROV la majorité/the majority 22.␣ en outre/furtheremore 23.␣ emprisonné/imprisoned 24.␣ capable  25. excellent
point de vue/excellent viewpoint 26.␣ influencé/influenced 27.␣ BOYLETER plus clairement/more clearly.

אנ

בןָאין דעם נומער הא
בעט :רַמיטגעא

ן,ַניק, בערטראַלּכסנדר, אַא
לדע, הערשל,ָברוניד, גא

,ַליאַטאַזשיל, יצחק, נא
בי.עוולין און רו

 זענען זיי געווען רעדערס פֿון22שער געשיכטע... ווַײטערִּפעיָדער איירא
פֿטַשּכנזישע געזעלשאַדיש ! די אִבער נישט בלויז פֿון ייָדיש אִיי

ז נישטַס הייסט אָכיקייט. דאַקטעריזירט זיך מיט איר מערשּפראַראַכא
 אויך24קִל פֿעיָלע מאַר אָך נאַשער שּפראִּפעיָ אין איין איירא23נגעןַגעפֿא

נץ,ַ דיסטאַ מיט א—שער קולטור ִּפעיָן אייראַצו קוקן פֿון דרויסן אויף א
בי פֿון דער ווַײטנס ! פֿוןַווּונדערנדיקער... אַ באַ קריטישער, צי אַצי א

ּפע זענעןָרעדערס אין איירא–דישִדיש און ייִז ייַקומט זיך אַדעם בא
טש איןָ כא—נען ַל געשטאָלע מאַגעווען אי אינעווייניק אי דרויסנדיק, א

שער וועלט...ִּפעיָ אויף דעם גרענעץ פֿון דער איירא—נטינענט ָמיטן קא
זט יענץ.ָס, דורכגעלאָּפט דאַאַײנגעזא

ך און פֿוןַדישער שּפראִס שטודירן די געשיכטע פֿון דער ייָון דא
25כטיק קוקווינקלַ ּפראַדישער קולטור קען אונדז זַײן אִדער יי

סָ גרוּפע וואַּפ אין אָ אָּפע שּפיגלט זיך דאָּפע, ווַײל אייראָאויף איירא
ס זי בלַײבט סּפעציפֿיש אוןָבער וואָ א26ווירקטַווערט פֿון איר בא

 סךַרט זעט מען אָדרויסנדיקן א–נדערש. פֿון דעם אינעווייניקַא
רום !ַרום און אַס עס טוט זיך אָ ווא27בולטער

ַן אונדז צוגעשיקט אַן ווַײסמאָט סימאָנסי האַט נאָפֿון דער שטא
רןָיא–נונגען פֿון אירע קינדערָּפיטעלע דערמאַקא

דישערִ ייַרן אויפֿגעצויגן אין אָער ס'איז געווא
דיש, קעןִליין רעדט נישט קיין ייַפֿילו ער אַהיים, א

טָס ער האָדנע ווערטער וואָנען עטלעכע מאָזיך דערמא
2בען. למשלָדער פֿון דער באָמען אַגעהערט פֿון דער מא

סָ). כ'ווייס נישט ווא3הרע–רע“ (קיין עיןָ„קעניינעהא
ס איז אייןָז דאַ א4כטַט זיך געדאָבער מיר האָמיט אַײך, א
 צו5ס בלויז ווַײבער ניצן ּכדיָרט וואָאיינציק ווא

נדערע :ַטולירן איינע די אַגרא
רע“ !ָ שיין מיידל, קעניינעהאַר אַס פֿאָ„ווא

“עָראהעניינעק ,גולק יוַזא ןיוש זיא לקינייא רעַײא„
–רט „רעבוינעשעלוילעם“ (רבונוָדנע וואָ מאַך אָנא

טַײט „אוי וויי איזַס באָט דאָ). בַײ אונדז הא6עולם–של

1.␣ drôles de mots /peculiar words 2.␣ LEMOShL par exemple/for example 3.␣ que le mauvais œil s’éloigne/no evil eye 4.␣ il me semblait/it
seemed to me 5.␣ KEDEY afin  de/in order to 6.␣ Maître de l’Univers (Dieu)/Master of the Universe (God) 7.␣ ShLIMAZL malchanceux, mala-
droit/unlucky, clumsy 8.␣ MOShL exemple/example 9.␣ AVEYRE lit. péché/sin. ici␣ : dommage, gaspillage/here: a shame, a waste 10.␣ ShOYRESh
racine/root 11.␣ KhET péché/sin.␣

1דנע ווערטערָמא

מיר“.  צום בַײשּפיל : „רעבוינעשעלוילעם, ווי קומט צו
טַט געהאָס קינד האָ ?“ ווען דא7 שלימזלַזאַ קינד אַמיר א

ס פֿליישיקעָּפגעווישט דאָדער אָ טעלער, אַכן אָצעברא
נטעך.ַ מילכיקן האַגעפֿעס מיט א

סָ) ווא9ן עבֿירהַ „נעוויירע“ (אַ : א8נדער משלַן אַא
רפֿן געלט“ :ָרויסגעוואַט געהייסן „אָבַײ אונדז הא

ַטע ?! אַ שמאַזאַר אַלט פֿאָצאַנק באַ„הונדערט פֿרא
זַנען אַרשטאַב איך פֿאָנעוויירע !“ ערשט שּפעטער הא

10שן שורשִרט נעמט זיך פֿונעם העברעיָס וואָדא

.11 חטאַ זינד, אַקע אַ„ע בֿ ר“ (איבערגיין) און מיינט טא
ט איר געהערט אין דערָדנע ווערטער האָוועלכע מא

היים ?

וו


