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ÈÂÂÏÈÒ©Ã®Ô‡סבורג ַשטרא
מעריקע, ּפוילן,ַ פֿון א—סבורג ַנציק זענען מיר געווען אין שטראַצווא
סבורג. איןַפֿילו פֿון... שטראַנד, און אַלאָנקרַײך, בעלגיע, האַפֿרא

שול געווען–5רט“ָלן פֿון דער „אַקאָכן זענען די לאָ דרַײ ווא4משך פֿון
רט. איןָרט, אונדזער שמועסאָרט, אונדזער וווינאָאונדזער קורסא

וויטש,ָ ּפינקוסאַניאָסן. סאַדער פֿרי לערנען מיר זיך אין דרַײ קלא
לעמען, מענטשןַדיש אִט לערנען ייָשמואל בונים און בערל ווַײסברא

דישִס ייָנדערע וואַ פֿון דעם נישט און א6ס קענען קיין איין ּפיצלָווא
ג זענעןָכמיטאָ. נא7לשון–מעַאיז זייער מא

פֿיַטער מיט ראַטן : טעאַרשטאַ וואָדא
–לופֿטר פֿון ָסער, דעם רעזשיסאַלדוואָגא

סטריד רוף, פֿוןַנג מיט אַ, געזאטערַטעא
,ּפעסַמעס און ּפאַמא דישעִיידער גרוּפע 

רק פֿוןַסטריד שטאַדיש מיט אִסער ייַעלזא
כן מיט צוויי פַֿײנעָדיש קאִמולוזער אוניווערסיטעט, און יי

סבורגער פֿרויען.ַשטרא
 מיט מענטשן פֿון8טן, לחיימסַוונט פֿילמען און רעפֿעראָאין א
כט,ַדישע דערפֿער. געלאִלטע ייַ, וויזיטן אין א9סבורגער קהילהַשטרא

מיט10   סעודהַגעפֿרייט זיך, געשּפילט און געזונגען, און בַײם סוף א
לע פֿרַײנד.ַּתלמידים, לערערס, געסט און א

®Ï©À‡¯Ã‡רק ָניו-יא
ָגלע טאַדיש אִב גערעדט ייָז איך האַגן אָאויב איך וועל אַײך זא

נצער וועלט, וועטַכן מיט מענטשן פֿון דער גאָבמשך פֿון זעקס ווא
ָבגן : איך האָ ! אויב איך וועל זא11 ליגןַס איז אָז דאַגן אָאיר זא

 און גערעדט12זמרים–דישע ּכליִדישע פֿילמען, געהערט ייִגעזען יי
ָבז איך האַג אָ ליגן ! און אויב איך זאַרן... אָקטיאַדישע אִמיט יי

כט מיט מיר דרַײסיק ביכער ? איר וועטַגעקויפֿט און מיטגעברא
מעריקע.ַרן אין אָ געווא13ז איך בין משוגעַכטן אַטרא

 סטודענטקע איןַר געווען אָלץ איז אמת ! איך בין נאַבער ניין ! אָא
רק. משוגע מוז מען זַײן צו שטודירןָיא–ם אין ניוַגראָּפרא–דער זומער

 צו גיין אין14 מחיהַר אַס פֿאָבער וואָרק אין זומער. אַזוי שטאַא
בן ווּונדערלעכע לערערס און הערןָאוניווערסיטעט און הא

נהייבערסָפֿילו די אַדיש. אִטן אויף ייַרעפֿערא
דיש.ִר אויף ייָּפרּווון זייער פֿרי צו רעדן נא

 פֿון15ניזירט בשוּתפֿותַרגאָם איז אַגראָדי ּפרא
זוי קעןַ. א16ָוואִאוניווערסיטעט און יי–לומביעָקא

דישעִס לערנען ייָרשערס וואָמען טרעפֿן יונגע פֿא
נדערעַלומביע און אין אָ אין קא17לימודים

 ווּוָוואִל פֿון ייַקאָזוכט מען דעם לאַ בא18וודאיַאוניווערסיטעטן. און א
רכיוון.ַזיי ווַײזן אונדז ווי צו ניצן די א

ט,ָדישע שטאִ ייַרק איז אָיא–ז ניוַנען אָרף אויכעט זיך דערמאַמע דא
רשטעלונגען,ָדישע אונטערנעמונגען : פֿאִ סך ייַ אָווּו עס זענען דא

נצערטן, פֿילמען.ָקא
–רקער זומערָיא–כן אין דער ניוָ סטודענט זעקס וואַ, זַײן א19בקיצור

.דישִ זיך צו לערנען יי20ם איז איינער פֿון די בעסטע אופֿניםַּגראָּפרא

©¯Â˙®ווילנע 
נצער וועלט געקומעןַאין יולי זַײנען 71 ּתלמידים פֿון איבער דער גא

לשון–מעַ זיך צו לערנען מא21כן קיין ווילנע מיטן צוועקָאויף פֿיר ווא
 ווי אין ערגעץ נישט.22ל געבליטָ מאַט אָדישע קולטור האִ ווּו די ייָדא
ך אוןַדישער שּפראִם פֿון ייַגראָכן פֿונעם „ווילנער ּפראָט די פֿיר וואָא

רגעסלעכעַן אומפֿאַר מיר אַטור“ זענען געווען פֿאַליטערא
איבערלעבונג.

ל נישט  געווען איןָ די העלפֿט פֿון די סטודענטן זענען קיין מא23ּכמעט
 סך פֿון זיי איז ליטע געוועןַר אַנד און פֿאַש לאִּפעיָאיירא–24 מיזרחַא

זיידעס.–בעָנד פֿון זייערע באַס לאָדא
פֿןָבן מיר זיך געטראָרטן אין ווילנע האָאון דא
ָס מענטשן ווא25רציקע, איבערגעגעבענעַמיט הא

כןָט נאָל לעבן אין זייער שטאָרבעטן ּכדי עס זאַא
דישעִ ייַמוניזם אָר קאָך 50 יאָ און נא26חורבן

דישע לימודים אינעםִר ייַ צענטער פֿאַקהילה, א
ם.ַגראָּפרא– זומערַ און ... א דישער מוזייִ ייַווילנער אוניווערסיטעט, א

בן געקענטָס האָשע סטודענטן וואִּפעיָאיירא–ר די 30 מיזרחַאון פֿא
 זיך צו27 נסַנק די סטיּפענדיעס איז עס אויך געווען אַ דאַקומען א

ך און קולטור אין ווילנע.ַדישער שּפראִרטיפֿן אין דער ייַפֿא

ןסרוק עַײנ ייווצ ֿןַפאשעג ןעמ ָטאה ָראי ָסאד .טלעוו רעד ףיוא רעטרע ענעדיישַרֿאפ ןיא ןסרוק–שיִדיי עוויסנעטניא ָרֿאפ ןעמוק רעמוז ןדעי
עקיָלאַמא יד — ענליוו ןיא ןוא רוטלוק רעשיִדיי–2ֿברעמ ןֿופ רעטנעצ רעקיטכיווַ א ןעוועג זיא ָסאוו ,1ַסאזלע ןיא גרובַסארטש ןיא :
.ןקורדנַײא ערעייז ןבעגעגרעביא ןָבאה ןעַמארָגארּפ עקיָזאד יד ןיא ןעמונעג לייטָנא ןָבאה ָסאוו ןטנעדוטס ַײרד .3אטילד םילשורי

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 Œuvre-
Reconstruction-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. men-
songe/lie ; 12. klezmorim ; 13. meshuge fou/crazy ; 14. mekhaye plaisir/pleasure ; 15. beshutfes conjointement/jointly ; 16. YIVO - פֿטלעכערַדישער  וויסנשאִיי

Institut scientifique juif fondé à Vilnius en 1925 et installé à New York depuis 1940 /Jewish Scientific Institute founded in V אינסטיטוט  ilnius in 1925, located in
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

דישוועלטִזומער אין דרַײ עקן פֿון דער יי
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ן פֿון לעבןַדי בא
דערָא

 ?1מעדיע וועגן דעם חורבןָ קאַצי מעג מען דרייען א

דןִ שטעטל אין רומעניע אין 1941. די ייַר אין אָ די מעׂשה קומט פֿא
לטןַ. הא2צישע רדיפֿותַטעווען פֿון די נאַזוי זיך צו ראַ מיטל ווי אַזוכן א
ן, ביז שלמה דער משוגענערָס צו טאָ און קלערן ווא3סיפֿהַן אַזיי א

4נשטעלָן אַכן אַן און מאַ באַלן געפֿינען אָל ! זיי זאַ גוטן אַײנפֿאַט אָהא

ליין שּפילןַרט, אָנסּפאַטרא–רשיקונגַ דַײטשישער פֿאַס איז אָז דאַא
 און—רבעטער ַא–ןַטן און אַײזנבאַלדאָדן און סאִ פֿון יי—לעס ָלע ראַא

–טעווען קיין ארץַּפע און זיך ראָנץ אייראַרן גאָדורכפֿאַן אַמיט דער בא
ן די מעׂשה.ָזוי הייבט זיך אַיׂשראל. א

נגַּפקלאָן אַט איז אָמען. אַבן געזען דעם פֿילם צוזאָפֿיר חבֿרטעס הא
רשיידענע מיינונגען.ַג) פֿון זייערע פֿאָלאַ דיאַרעם פֿון אָ(אין פֿא

 מיר איז דער פֿילם זייער געפֿעלן. מַײן משּפחה איז פֿון רומעניע—ל. 
רןָליין בין געבוירן געוואַ איך א—

 און דער פֿילם—וויץ ָאין טשערנא
ָטרק גערירט. איר האַט מיך שטאָהא
ב נישטָ איך הא—ך געזען ָדא

אויפֿגעהערט צו וויינען.
 מיר איז ער אויך געפֿעלן,— א.
ט ער מיךָנהייב האָטש אין אָכא

בָרק דערשטוינט, ווַײל איך האַשטא
ָסרנישט געווּוסט וועגן וואָער גאִפֿרי

עס גייט.
. מענטשן, און איבערהויּפט5ז דער פֿילם איז סּכנותדיקַ איך מיין א—ה. 

ס איזָס וואָז דאַס וועלן אים זען וועלן גלייבן אָיונגע לַײט ווא
לש.ַך פֿאָלץ איז דאַבער אָרגעשטעלט איז אמת. אָפֿא
 סוביעקטיווער. ס‘איז מיר שווער זיךַר אָ איז גא6 מַײן קוקווינקל—ל. 
זיקערָרנישט פֿון דער דאָס ווייס גאָ מענטש וואַרצושטעלן ווי אָפֿא

ז דער פֿילם קעןַר איך מיין אָ פֿילם. נאַזאַ, קען אויפֿנעמען א8ּתקופֿה
פֿט.ַרן מיט ליבשאָכט געוואַ ס‘איז געמא—טן ַניט שא

ס בַײטָר וואַשמאָ קאַ א— חלום ַב געזען דעם פֿילם ווי אָ איך הא—ב. 
כט דער משוגענער.ַט אויסגעטראָנצע מעׂשה האַ חלום.  די גאַזיך אין א

ַ פֿון א9טןָאויפֿן לעצטן בילד זעט מען אים הינטער די שטעכיקע דרא
טעוועטַנצע קהילה פֿון זַײן שטעטל איז געראַז די גאַגער. ער חלומט אַלא

.11 פֿונעם דמיון10רן. ס‘איז די נקמהָגעווא
ס מע ווַײזטָלץ וואַלשע. אַ פֿאַר די מעׂשה איז אָבער נישט נאָ א— ה.

דן אין דיִוועגן דעם לעבן אין שטעטל איז אויך נישט אמת. די יי
לטן נישט געקענטָרעם און וואָשטעטלעך זַײנען געווען זייער א

ן.ַ באַזוי פֿיל געלט ּכדי צו קויפֿן אַמלען אַנזאָא

טעַס זַײן טאָם, וואַּפשטאָנו,  פֿון רומענישן אַדו מיכַײלעאַר, ראָנצייזישער רעזשיסאַ יונגער פֿראַא

ס מע שּפילטָ פֿילם וואַט געדרייט אָגער, האַ לאַרן אין אָרשיקט געוואַאיז בעת דער מלחמה פֿא

ס.ָריזער קינאַאיצטער אין ּפא

ז ער ניצט אויסַנץ שיין איז אַס איז גאָס וואָר דאָ אפֿשר. נא—ב. 
ז דיַ און א—משוגענער –ָט ווי דער שטא—טיוון ָנעלע מאָדיציאַטרא

 קייןָטש ס‘איז ניטאָטיּפן און כאָטש זיי זַײנען סטערעאָהעלדן, כא
 שיינער נשמה, ווי דער רבֿ, אוןַליז, זַײנען מענטשן מיט אַנאַטיפֿער א

רָקטיאַנטער אַקאַצי, דער באַרף שּפילן דעם הויּפטנאַס דאָווי דער ווא
רופֿוס.

גןָלאַלע אויסערגעוויינטלעך און די דיאַרן שּפילן אָקטיאַ די א—ל. 
טיווןָדישע מאִכט. די מוזיק איז אויך שיין, מיט ייַזַײנען גוט געמא

 מיט די ציגַײנערישע.12רפֿלעכטן זיךַס פֿאָווא
דן און ציגַײנערִונגען צווישן ייִציַר די באָר די מוזיק, נאָ נישט נא—א. 

דנע :ָט מיר אויסגעזען מאָך האַר איין זאָזַײנען געווען זייער שיין. נא
סטיומען און דיָדי קא

ציעס זענען געווען פֿוןַראָדעקא
ר צוריק, נישט פֿוןָמיט הונדערט יא

רן.ָדי פֿערציקער יא
לעַלע העלדן און אַ א— ה.

כטע.ַציעס זַײנען אויסגעטראַסיטוא
לטָר וואָז דער רעזשיסאַאיך מיין א

נהייב,ָס שרַײבן אין אָרפֿט דאַגעדא
ט דער עולם נישט קייןָנישט האַא

ליטעט.ַ פֿון דער רעא13גריףַבא
רפֿן דעם אמת ווַײל ער קען עסַּפוואָז ער וויל אַר אָ ס‘איז קלא—ב. 

ז, ווי דיָ גוטן אויסלאַבן אָל האָ. ער וויל די מעׂשה זא14גןָרטראַניט פֿא
ַמע פֿלעגט אים דערציילן ווען ער איז געווען אַס זַײן מאָמעׂשיות ווא

נגל.ִיי
רַמישן פֿילם ? פֿאָ קאַכן אַלט מאָט ער געוואָר וועמען האַר פֿאָ נא— ה.

ס זייערע משּפחות זַײנען אומגעקומעןָדן וואִר ייַ ? פֿא15די ּפליטים
זעלכעַג ניצט מען אויס אָאינעם חורבן ? זיכער נישט. הַײנט צו טא

 פֿילם !ַרקויפֿן אַעפֿעקטן ּכדי צו פֿא
זיקן פֿילם. מעָּפט פֿון דעם דאַרכאַ ס‘איז אמת. מע ווערט פֿא— ב.

רט און פֿירטָן פֿאַבער די באָנצער קהילה, אַר דער גאַציטערט פֿא
לןָז מיר זאַנד פֿון אילוזיע, ווּו עס לויערט די סּכנה, אַאונדז צו צום לא

רגעסן.ַפֿא

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.



1“ קוכןַ„מע גייט א

םעניא רעשָרֿאפ ןוא רערעל–שיִדיי ַא ,גרעביונ ןועמש ןֿופ ,לקיטַרא רעד ָטא 

רעד רעביא ריַצאּפש רעקידלכיימשַ א זיא ,)דַנאלשטַײד( רירט ןֿופ טעטיסרעווינוא

ןוא עֿיפַארגָאעָראכ ,עיָגאָלאקיזומ ,עיָגאָלאליֿפ קידנעמעננַײַרא ,רוַטארעטיל רעשיִדיי

.2ָקאווקעק : טָראוו םענָדאמ ַא טימ ָןא ךיז טבייה ץלַא ןוא ...עיָגאָלָאאז

איר געדענקט אין שלום-עליכמס

געשיכטע „דער צענטער“–ןַאַײזנבא

רשויןַסימילירטן ּפאַא–דעם ווַײט

ס ווילָ“ ווא3ד ספֿק קריסטִ„ספֿק יי
רַײנרעכענען איןַל אים אָנישט מע זא

טָל „דער פַֿײפֿער“, ווַײל ער האָ מאַ ? מע רופֿט אים אויך א4דעם מנין

ס געפַֿײפֿט ? ווייסָר וואָ נא—„געקוקט אין פֿענצטער און געפַֿײפֿט“ 

ק“.ָז קעקוואַכט זיך אַנטער ניגון, דאַקאַ באַ „עּפעס א—מען נישט גענוי 

ך (געשריבןַדערנע זאָ מאַר אָלט געווען גאָק איז דעמאָ קעקוואַא

גָאיז די מעׂשה 1910). הַײנט צו טא

ק דער עיקרָ קעקוואַווייסט מען פֿון א
נק דעביוסי, אין וועמענסַ דאַא

רנער“ (זעקס קורצעָ„טשילדרענ'ס קא

, געשריבן5ַןרטעּפיאָרן פֿאַּפיעסעס פֿא

א ַןרא1908/1906ַ) עס איז פֿ
לטָר דעמאָק“. נאָג'ס קעקוואָליוואָ„גא

מעריקע ווּו עס איזַריבער פֿון אַט אַך פֿריש געהאָאיז עס נא

גישעָלאָ סוף 19טן י''ה, ווי עס ווייסן מוזיקא6נעןַנטשטאַא

סָבן גענומען פֿון דעם, וואָל זיך האָמען זאָּפעדיעס. דער נאָענציקלא
פֿן פֿלעגטַ גרוּפע שקלאַדער בעסטער טענצער פֿון א

 קוכן.ַ ּפרַײז, געוויינטלעך אַקריגן א

רשריבן איןַק“ איז פֿאָרט „קעקוואָס וואָדא
“ בַײ די7ַךדישער שּפראִ„אוצר פֿון דער יי

ַנער טענץ“ צווישן אַמעריקאַא–„ענגליש

נץ“.ַטטאַדראַ „קוואַ„טוסטעּפ“ און א

לט דער פַֿײפֿערָ ווא8 שּפעטערדיקער ּתקופֿהַרשטייט זיך, אין אַפֿא

ַק“, אָ „ראַך אָ „דזשעז“, דערנאַמסּתמא גיכער געפַֿײפֿט א

– שטיקל  „קלעזמערַ הַײנט אפֿשר א—ס ָווא–איך– ווייסַ“, אַדאַמבאַ„לא

רטיקער גוי.ַ פֿאַז ער איז אַל מיינען אָמוזיק“, מע זא
נצייזישער איבערזעצונגַז אין דער פֿראַזוי, אַ ווי נעמט זיך, אויב א—ָ טא

9 השּפעהַר אָס גאָ“ ? צי איז דאַלינקאַר  „עּפעס ווי קאָפַֿײפֿט זיך גא

פֿון דער ענגלישער ווערסיע ?... מילא, קיין חסידישער ניגון איז

 סימןַס געווען אָבער ווען איז דאָ א—“ אויך נישט ַלינקאַ„קא

דערנקייט ?ָמא

ק ווערןָ: צוויי קופֿן פֿון קעקווא  איבערזעצונגָט די-אָ הא10איין מעלה

11ס גורם געוועןָ גרויסער מאַבן אין אָד די קופֿן האָּפגעהיט. און גראָ אָיא

דישערִק“ אין דער ייָ „קעקוואַ פֿון א12חוסִדעם ווַײטערדיקן יי

ָקדישער קעקוואִ יי13נזעעוודיקערָן אַך אָן נאַראַ פֿא—ָ טור. יאַליטערא
ס אי אין טיטל אי אין צענטערָק וואָ קעקוואַזאַרגן. אַ בַײ א. שטיינבא—

 „צענטער“...ַ נישט בלויז בַײ דער זַײט פֿון א— משל ַפֿון א

נגעןַרג נוצט קונציק די קלאַאליעזר שטיינבא

סָק“) וואָא–קו–רט (בַײ אים : „קעָפֿונעם ווא
14בעַ זשאַקען פֿון אַנען אין דעם קוואָדערמא

נץ בַײ די פֿרעש : „ס'איזַ טאַ ווערט עס א—

רט איןָנץ דאַדנע טאָ מין מאַזאַא

ָןס ער הייבט זיך אָ, / ווא15געמויזעכץ
ַ / אויפֿן בויך / און גייט איבער אין א16מיט ּפויזעכץ

שּפרינגען אין דער הויך“.

מטַעקל“ (גרא–קו– קעַ דימינוטיוו „אַווַײזט אפֿילו אַרג באַשטיינבא

רטן „מיטן עקל“).ָזיך דא

 צוגעטשעּפעטן פֿוןַנץ אַ טאַבן מיר אָ הא—נו 

ט זיךָס האָדישן“ וואִיי– „ספֿקַדער פֿרעמד, א

 ווינקעלע דווקא אין17גן זַײן בּכבֿודיקָגעקרא
 ניגוןַטור... מיט אַדישער ליטעראִדער יי

שיקן) אופֿן איםָ (פֿראַ(דעביוסי) און מיט א

ר ווי דערוויסטָרג), נאַנצן (שטיינבאַצו טא

טעם פֿונעם קוכן ?–מען זיך דעם טעם

1. נצן  ַנים פֿון טאָנץ“, סינאַ טאַווערטערשּפיל אויפֿן אויסדרוק „גיין א נץ)ַ טאַ(א .2 ;   walk +  קוכן)ַ (א

cake  נץ : פֿון ענגלישַרט טאָ סאַ א ; 3. SOFEK lit. doute/doubt ici : on ne sait pas s'il est
l'un ou l'autre/here : hard to tell whether he's one or the other ; 4. MINYEN ;
5. piano ; 6. est née/originated ; 7. ףָטישער ווערטערבוך פֿון  נחום סטוטשקאַטעמא  ;
8. TKUFE époque/period ; 9. HAShPOE influence ; 10. MAYLE avantage/
advantage ; 11. GOYREM  גורם זַײן entraîner/cause,bring about ; 12. YIKhES

lignée/lineage ici/here importance ; 13. éminent ; 14. grenouille/frog syn: ַא
ָשפֿרא  plur: 15 פֿרעש. marécage/bog, slime ; 16. (pause/pose) זע/ָווערטערשּפיל אויף ּפא

.BEKOVEDIK honorable .17 ּפויזע 

דער לינגוויסטיק-ווינקל



דיש אויף אינטערנעט :ִיי

www.yiddishweb.com
טעם אויף–דישער טעםִדער יי

אינטערנעט :

www.yiddishweb.com/
tamtam.htm

Bibliothèque Medem

52, rue René-Boulanger
75010 Paris

E-mail : medem@club-internet.fr

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

טערסַריזער טעאַאין די ּפא

בןָאין דעם נומער הא

רבעט :ַמיטגעא

לדע, זשיל,ָניק, ברוניד, גאַא

ַ,ליאַטאַ, מרים, נאַראָיצחק, לא

ן, רובי, רות, שמעון.ַסילוויא

דישע טעמעסִהאנדלען ייַריז באַרשטעלונגען אין ּפאָצוויי פֿא

ון זשא1טַרשטאַדער ווא דָקלא–ַן פֿ
 ּפיעסע אינסּפירירט פֿוןַגרומבערג איז א

ַר אין אָרס לעבן. זי קומט פֿאָדעם אויטא
ט ווּו זַײןַרשטאַווא–ריזער שנַײדערַּפא

.2ך דער מלחמהָלד נאַרן באָרבעט אין די יאַט געאָמע האַמא
ך דיָר נאָך דער ּפרעמיערע און פֿופֿציק יאָר נאָנציק יאַצווא

 לעבעדיקןַכט די ּפיעסע אַשרַײבט, מאַס זי באָ ווא3געשעענישן
 צַײט ווען דיַ וועגן א5גןָזא– וויכטיק עדותַ  און איז א4רושם

בן נישט געקענט רעדןָגערן האַצוריקגעקומענע פֿון די לא
לט הערן. די ּפיעסע ווערטָבן נישט געוואָנדערע האַאון די א

 גרויסעַט אָ“ און האָטער „העבערטאַך געשּפילט אין טעאָנא
.6הצלחה
שטייטַ בא7הימים–אייביק שרַײען ביז אחריתרשטעלונג  ָדי פֿא

דישעִ מיט יי8כטןָרפֿלאַן פֿאַנדאָמין פֿאַפֿון לידער פֿון בעניא
9סַרן אין יאָן איז געבוירן געוואַנדאָלקסלידער. פֿאָפֿא

נקייטַנגער קראַ לאַך אָם, נאַמסטערדאַ דעם 28סטן סעּפטעמבער 1998 איז אין א

מענטש, לערערין און–טערַ שרַײבערין, טעאַוויטש, אָ רפֿאלאַרבן מיראָגעשטא

טערַרן טעאַדיש פֿאִ מיט איבערזעצונגען פֿון יי3רנומעןַט זיך פֿאָ. זי הא2טוערין–דישִיי

 סך מענטשן איןַרַײנגעצויגן אַט אָסקי) און הא–נַ פֿון ש. א5דער דיבוק4  (ווי למשל

ניזירטַרגאָט זי אויך אָרן האָ. זינט עטלעכע יא6דישע קולטורעלע אונטערנעמונגעןִיי

רבעטַך געאָט זי נאָר איר טויט האַל.  קורץ פֿאַפֿעסטיווא–דישִמער ייַמסטערדאַדעם א

 און איבער דער7 גולםר דער בינע פֿון לייוויקסַציע פֿאַּפטאַדאַאיבער דער א

 פֿון אבֿרהם סוצקעווער.ריוםַקוואַגרינער אלענדיש פֿון ָאיבערזעצונג אויף הא

1. «L’atelier»/ «The Shop» (title of play in French) ; 2. MILKhOME guerre/war ;
3. événements/events ; 4. ROYShEM impression ; 5. EYDES-... témoignage/
testimony ; 6. HATsLOKhE 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.

וועלט–דישִר דער ייַ פֿא1בֿדהַ גרויסע אַא

1. AVEYDE perte/loss ; 2. animatrice de la vie cultur elle yiddish/person active in Yiddish cultural
life ; 3. s’est occupé/engaged in ; 4. LEMOShL par exemple/for example ; 5. DIBEK Le Dibouk/The
Dybbuk ; 6. activités/activities ; 7. GOYLEM Le Golem/The Golem.

וועמבער 1898. דיָ(רומעניע) דעם 14טן נא
 פֿון10נדענקָט מען געשּפילט אין אָּפיעסע הא

ג. ער איזָטא–זַײן הונדערטסטן געבוירן
נקרַײך אין 1923 אוןַנגעקומען אין פֿראָא
נצייזיש. איןַנגעהויבן שרַײבן לידער אויף פֿראָא

רן אין אוישוויץָ געווא11רשיקט1944ַ איז ער פֿא
 געשריי קעגןַ. זַײנע לידער זענען א12ווּו ער איז אומגעקומען

וועמבערָ. אין נא14 און מענטשלעכן לַײדן13אומגערעכטיקייט
רן אין רומעניע און שּפילן די ּפיעסע איןָוועט די טרוּפע פֿא

ס.ַט יאָשטא–רעסט און אין זַײן געבוירןַבוקא

נהייבערס-ווינקלָא
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