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 סטודענט ווען ער ווערט מיד פֿון דיַס טוט אָ רעטעניש : וואַא

 די קורסן און2רבייגטַ ? ער פֿא1רווַײלןַשטודיעס און ער וויל זיך פֿא

סטודענט זומערצַײט ווען ס'איז–דישִ ייַס טוט אָ. און וואָגייט אין קינא

ַניע אויף אַוועק אין ברעטאַרט אָ מער קיין קורסן ? ער פֿאָניטא

ל !ַפֿעסטיוואָ–דישן קינאִיי

דיציעַנגע טראַ לאַט שוין אָ ! ער האָל ? יאַן אמתער פֿעסטיוואַא

סָלע די וואַנט אַקאַנץ באַאון איז גא

. זַײןָאינטערעסירן זיך מיט קינא

ס ערָסּפעציפֿישקייט ליגט אין דעם ווא

 מיט פֿילמען פֿון און וועגן3ָּפגיט זיך א

רום דער וועלט,ַריטעטן אָלערליי מינאַא

ר איז זַײןָנדערע. הַײיאַן אַר אָיעדעס יא

נד“. ס'איז שויןַדישלאִקע „ייַטעמע טא

רָל קומט פֿאַר ווי דער פֿעסטיווא22ָ יא

,4רנענעַיעדן זומער אין דעם שטעטל דוא

נטיקַטלאַרט בַײם ברעג אָ קליינעם ּפאַא

ווינץָנצייזישער ּפראַאין דער פֿרא

ַנען זענען אויך אָניע. די ברעטאַברעטא

ך,ַן אייגענער שּפראַמינדערהייט, מיט א

ן אונטער-ַנג געווען אַס איז לאָווא

ַמף ? אַנישקייט, דער זעלביקער קאָדישקייט, ברעטאִגעדריקטע. יי

...5מּפליצירטער עניןָקא

 גרוּפעַרן אין 1978 פֿון אָל איז געגרינדעט געוואַדער פֿעסטיווא

ָ.בערס פֿון קינאָס זענען אויך געווען הייסע ליבהאָניסטן“ וואָ„ברעטא

 אויסצודריקן זייער אייגענע אידענטיטעט און צו6 שטרעבונגַמיט א

ך אוןַר זייער אייגענער קעלטישער שּפראַ פֿא7נערקענונגָדערן אָפֿא

נערקענען פֿרעמדעָנגענומען דעם ּפרינציּפ צו אָבן זיי גיך אָקולטור, הא

ריטעטן.ָנדערע מינאַרצושטעלן די שטרעבונגען פֿון אָפֿעלקער און פֿא

ל איז די טעמע געווען קוועבעק און דיַאויפֿן ערשטן פֿעסטיווא

דע. אין ווַײטערדיקעַנאַנצייזיש רעדנדיקע מינדערהייט פֿון קאַפֿרא

ר דער וועלט :ָ פֿעלקער פֿון גא8נצע רייַ גאַנדלט אַהאַט מען באָרן האָיא

טלענדער,ָנדערע, די קעלטישע פֿעלקער (אירלענדער, שאַצווישן א

מעריקע,ַריטעטן פֿון אָרצע מינאַנער און שוואַ), די אינדיא9וויילזער

סקן,ַלעסטינער, באַליע, ציגַײנער, ּפאַריגענען פֿון אויסטראָבאַדי א

זויַלגעמיין... און אַגע אין אַפֿרא–ציעַנער, די אימיגראַלאַטאַקא

ניעַנד אין ברעטאַדישלאִיי
לק, ווי סע שטייט געשריבןָדישן פֿאִנגעקומען צום ייָביסלעכווַײז א

ס זייערָנד, וואַ לאַן אָלק אָ פֿאַל : „אַשור פֿון  פֿעסטיוואָאין דער ברא

כטן“.ַ שטייגער טראַ שטייגער לעבן און אַריע איז אָאיינציקע טעריטא

כיקןָט דעם איינוואָס זעט מען אויף אָס טוט מען, וואָ וואָטא

ל פֿון 10טן ביז 17טן יולי ? ערשטנס קלַײבט מען אויסַפֿעסטיווא

מירטע פֿילמען : עס זענעןַגראָס מע וויל זען פֿון די הונדערט ּפראָווא

דישִסישע ווערק אין ייַלטע קלאַ אָדא

),דל מיטן פֿידלִיי, 10דיבוק דער(

דערלטע און נַײע (ַרן אַקומענטאָדא

דישעִ, וועגן די יירוף צום לעבן

ָך, געדרייט גלַײך נא11היימען–יתומים

, דינדַעליס אַײלאדער מלחמה ; 

כט איןַ געמא12עטישע שילדערונגָּפא

נצייזישערַר דער פֿרא1978ַ פֿא

בער און זש.ָטעלעוויזיע פֿון ר. בא

ּפערעק ; דער נַײער ּפוילישער פֿילם

זשינסקי) אוןַ, פֿון מ. מאשטעטל

רקס (דיַּפולערע פֿילמען פֿון מאָּפא

לען און בעניני.ַברידער) ביז ווּודי א

נצעַ גאַ אָ זענען דאָ חוץ קינאַא

גָנצער טאַ גאַטן און דיסקוסיעס, אַקטיוויטעטן, רעפֿעראַריי א

דישעִ יי— מוזיק  ָטור. ס'איז אויך דאַדישער ליטעראִּפגעגעבן דער ייָא

, מישעל טויבערַלילאַזמרים, די זינגערינס טא–וודאי (מיט ּכליַמוזיק א

ַןניע אויף אַנג פֿון ברעטאַנץ און געזאַנדערע) און אויך טאַאון א

רברענגענס“ קען מען עסַפֿא–וונטָן „אַ“, א13ָזנא–אמתן „פֿעסט

דיש.ִאיבערזעצן אויף יי

14ז זי קלַײבט זיךַגט אָנגעזאָט אונדז אָמעריקע האַ חבֿרטע פֿון אַא

וודאיַי ? אַז ס'איז ּכדאַזוי ווַײט, פֿרעגן מיר, מיינסט אַצו קומען. פֿון א

ַמד און זון (אַך קען מען געפֿינען ים, זאָגט זי. ווּו נאָי, זאַאיז עס ּכדא

דישקייט ?ִן“ און ייָל), און (זיכער) „קרעּפ ברעטאָמא

1. s’amuser/have some fun ; 2. sèche les cours/cuts clas ; 3. traite
de/deals with ; 4. Douarnenez (Finistère) ; 5. INYEN sujet/subject ;
6. aspiration ; 7. reconnaissance/recognition ; 8. toute une série/a
whole range ; 9. Galois/Welsh ; 10. DIBEK Le Dibouk/The Dybbuk;
11. YESOYMIM... maisons d’enfants/orphan homes ; 12. descrip-
tion ; 13. Fest Noz (breton) ; 14.  גרייט זיך .

1

עינַאטערב ןֿופ ןרעַסאוו יד רעביא טָרֿאפ ל''ֿיפעג רעד ןֿופ ףיש יד
ן)ַ(צייכענונג פֿון ל. בערמא



רעסטירןַס קומט אָווא

 יונגע פֿרוי אוןַרן איז אַזשערא

ס איז דווקאָדער ריכטער, ווא

 קורץ קליידלַגט אָן, טראַ מאַא

ריקע פֿיס)ָ(מע זעט זַײנע הא

רסַאון זעצט זיך אויף זשערא

לץַשויס. בַײם סוף ווערט א

רמישט און די העלדן ווייסןַפֿא

ליין ניט, אין וועמענס חלוםַא

זיי געפֿינען זיך.

סןַבער הינטער די שּפאָא

ַןאון די ווערטערשּפילן ליגט א

רַרף זשעראַמלעט, דאַזוי ווי האַבלעם. אָּפרא–9אמתער געוויסן

מלעט,ַזוי ווי האַטן. אַר זַײן אומגעברענגטן טאַ פֿא10זיך נוקם זַײן

, און ער11דערט נקמהָס פֿאָטנס גַײסט, וואַר דעם טאַזעט זשערא

.12ּפהענטיקייטָפֿילט זיך שולדיק צוליב זַײן א

ּפ אין זַײנעָרגעסן שּפיגלען זיך אַדי טעמעס פֿון שולד און פֿא

ןָס געפֿינט זיך אָנגעלע וואִ ייַחלומות. אין איין חלום איז ער א

 ווּו ער מוז אויסקלַײבן צווישן13נדַ מין קיינעמסלאַּפירן אין אַּפא

נד פֿוןַרגעסעניש. עס ציט אים צו צום שיינעם לאַנדענק און פֿאָא

רַײן קיין „זין פֿוןַרטן נישט אָזט דאָבער מע לאָרגעסעניש, אַפֿא

ט נישט קייןָּפירן.“ ער האַן ּפאָנד און אַ היימלאַן אָטעס אַטא

נדענק. איבערן טויערָ, ער מוז גיין צום גרענעץ פֿון א14ברירה

רַײןַ אָט „ווער עס גייט דאַנטעס ציטאַנגעשריבן דאָשטייט א

נדער חלום קלעטערט ערַן אַפֿענונג“. אין אָרלירט יעדע האַפֿא

ס. אויף זַײן זַײט איז דער הימל בלוי,ַ גא15 משוּפעדיקערַאיבער א

נדערערַפֿן. אויף דער אָמען זַײנען אָלע קראַדי זון שַײנט און א

טעווען.ַל זיי ראָ מלחמה. מענטשן שרַײען, מע זאַן אָזַײט גייט א

רפֿטַלט געדאָר וואַטע. זשעראַרס טאַצווישן זיי געפֿינט זיך זשערא

ריבערפֿירן אויף דער גוטער זַײט.ַטן און אים אַצוגיין צו דעם טא

זוי קען ערַ ווי א—ל ניט געזען ָטן קיין מאַט זַײן טאָבער ער האָא

 און גייט ווַײטער.16כט ער זיך ניט וויסנדיקַאים דערקענען ? מא

לטןַהאַרף באַ „מע דא17ר איבערַף חזרט זשעראָאין זַײן שלא

לט מעןָניט וואַר דער מענטשהייט איר אוממענטשלעכקייט, אַפֿא

נישט געקענט לעבן“.

ליד–גָטא– קינדערשן געבוירןַדי ּפיעסע ענדיקט זיך מיט א

זַ און מיט די ווערטער „איך חלום אָס איז ניטאָטן וואַרן טאַפֿא

לץ“.ַרגעס אַאיך פֿא

1אפֿשר חלומען

טערַטעא

2ר וועלכער דער מחברַט“, פֿאַרשטאַך דער ּפיעסע „דער וואָנא

טורג,ַמאַרן בעסטן דראַּפרעמיע“ פֿא–ליערָגן די „מאָט געקראָהא

ריזער בינע זַײן נַײ ווערקַט מען געקענט זען אויף דער ּפאָהא

 רַײכע אוןַ„אפֿשר חלומען“.  די ּפיעסע איז זייער א

 און ּפרעכטיק געשּפילט.3נטע, גוט אינסצענירטַאינטערעסא

רַײן איןַן אומגעוויינטלעכן אופֿן, פֿירט זי אונדז אַגעבויט אויף א

נהייב ביזן סוףָנעלער וועלט פֿון חלומות. פֿון אָציאַדער אומרא

ר,ַ בעט אויף דער בינע און דער הויּפטהעלד, זשעראַשטייט א

מע.ַ געשטרַײפֿטער ּפיזשאַן אין אָנגעטאָנצע צַײט אַבלַײבט די גא

לעָמלעט. די ראַרף שּפילן האַס דאָר וואָקטיאַן אַר איז אַזשערא

כט. אין דיַפֿילו בַײ נאַזט אים ניט צו רו אָ שווערע און לאַאיז א

 זשערטרוד,—רן זַײנע זעט ער די העלדן פֿון שעקסּפיר ַשמאָקא

מע, די חבֿריםַזַײן מא

נץ און גיל-ַזענקראָרא

ָס וואַפֿעליאָדנשטערן, א

דנע מיט דיָזעט אויס מא

ר אוןָבלומען אין די הא

ניוס וועמען ערָלאָּפא

ילו צווייַ א4הרגעט פֿ

ל.ָמא

ר ער וועט זיךָנא

לץַז אַלד דערוויסן אַבא

ס ער חלומט ווערטָווא

ון אָנטראָקא ַןלירט פֿ

כטַנטער מאַקאַאומבא

5ס וועט אים מישּפטןָווא

א אַפֿ רברע-ַר זַײנע פֿ

בסורדער וועלטַרַײן אין דער אַ גייט ער אָ חלומות. דא6כערישע

ס ער קען ניטָבירינט פֿון געזעצן וואַ, אין דעם לאַפֿקאַפֿון קא

רשטיין.ַפֿא

רשוינען פֿוןַר. די ּפאָן הומאַראַאין דער ּפיעסע איז אויך פֿא

מישן אופֿן. רעדנדיק איןָ קאַל אויף אָ מאַמלעט בַײטן זיך אַהא

טן פֿון שעקסּפירַרימטע ציטאַר די באַרדרייט זשעראַחלום, פֿא

 ווערטערשּפילן.7כט מיט זיי חנעוודיקעַאון מא

ַ א—קטער פֿרויד ָ פֿון דא8רקע השּפעהַ שטאַ אויך אָס'איז דא

רםַנדאַקטער. דער זשאַראַ סעקסועלן כאַבן אָסך פֿון די חלומות הא

1. EFShER KhOLEMEN «Rêver peut-être» de Jean-Claude Grumberg ;
2. MEKhABER auteur/author ; 3. mis en scène/staged ; 4. HARGET

tue/kills ; 5. MIShPETN juger/put on trial ; 6. criminel/criminal ;
7. KhEYNEVDIK savoureux/clever ; 8. HAShPOE influence ; 9. cons-
cience ; 10. ... NOYKEM ... se venger/avenge ; 11. NEKOME vengeance/
revenge ; 12. impuissance/helplessness ; 13. no man's land ;
14. BREYRE choix/choice ; 15. MEShUPEDIKER en pente/steep ;
16. il fait semblant de ne rien voir/he pretends he doesn't notice ;
17. KhAZERT ... il repète/he repeats.

ד גרומבערג אין וועלכערָן קלאַ נַײע ּפיעסע פֿון זשאַא

 און פֿרוידַפֿקאַרמישן זיך שעקסּפיר, קאַעס פֿא

רדיטיַּפיער א
ר פֿון דער ּפיעסעָקטיאַא–דער הויּפט

פֿן ? אפֿשר חלומען...“ָרבן ? שלאַ„שטא
3.1,  מלעטַם שעקסּפיר, האַוויליא
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ַא נַײער פֿילם, ַרויס אַלעצטנס איז א

ונעםליסט,ַסּפעציא  אויף דער טעמע פֿ

רגעקומעןָס איז פֿאָצעס, וואָּפרא–ןַאַײכמא

רן זַײנען דער1961ָ אין ירושלים. די רעזשיסא

נצויזַ און דער פֿרא2יׂשראלדיקער אייל סיון

1. BEYS-DIN tribunal rabbinique/rabbinic court, ici/here : tribunal ; 2. Eyal Sivan ; 3. interprétation ; 4. OYFN manière/way ; 5. mise-en-scène/
staging ; 6. ...PONEM tête de fonctionnaire/face of a «civil servant» ; 7. KhAYE animal ; 8. ...-PARTsEF gueule d’avocat/lawyers (ugly) face ;
9. chasseur/hunter ; 10. KATEYGER procureur/prosecutor.

לעַר, ווען אָט דער צַײט פֿון יאָאין א

–כטן וועגן די זומערַן צו טראָהייבן א

ז מיר,ַסיק אַר ּפאָציעס, איז גאַקאַווא

כטן וועגןַלן אויך טראָקציע, זאַדי רעדא

דער צוקונפֿט פֿון אונדזער צַײטשריפֿט.

רקַלטן שטאָערשטנס : מיר ווא

לט וויסן אַײער מיינונג וועגןָגעווא

בן מירָר האַאונדזער בלעטל. דערפֿא

ָס, ווא1 קליינעם פֿרעגבויגןַצוגעגרייט א

 אין דעם2איר וועט געפֿינען בַײגעלייגט

ַלט נעמען אָנומער. מיר בעטן, איר זא

ר מינוט אים אויסצופֿילן און אונדזָּפא

ַצו שיקן. צווייטנס : מיר זַײנען א

ס זוכט שטענדיק נַײעָקליינע גרוּפע ווא

רט אונדזערע לייענערסָ וואַא

     1. questionnaire ; 2. joint/enclosed ; 3. KOYKhES forces, effectifs/strength, i.e. co-
workers ; 4. IM YIRTsE HAShEM/MIRTsEShEM/MIRTshEM Si Dieu le veut/God willing.

בן מירָטעם נומ' 18 הא–אינעם טעם

 רַײזעַ בריוו וועגן אַּפגעדרוקט אָא

דישע שּפורן“ אין אוקרַײנע,ִ„אויף יי

פֿ' דובֿ נוי. דערָגעפֿירט פֿון ּפרא

רקומעןָדישטור וועט פֿאִזעלביקער יי

ר (ס'וועט שוין זַײןָס יאָל דאָ מאַך אָנא

ל) פֿון 12טן ביז 19טןָס דריטע מאָדא

ראינטערעסירטע גיבן מירַר פֿאַיולי. פֿא

דרעס, ווּו מע קען זיךַן דעם אָ אָדא

ציעס :ַרמאָלע אינפֿאַך אָווענדן נא

“1דין–רן „ביתַליסט פֿאַ סּפעציאַא

. אויב איר3אידעעס און נַײע ּכוחות

נטיילנעמען אין אונדזערָווילט א

זט אונדז הערן… איר קענטָרבעט, לאַא

פֿונגעןַאונדז אויך צושיקן אַײערע שא

רטיקלען, לידער, שּפילן, בילדער…ַ א—

ס מע קען ניצן וועט מען ּפרּוווןָלץ וואַא

דרוקן.

ָר גאַזיקער נומער איז אָדער דא

טער...ַ, טעאָקולטורעלער - וועגן קינא

ט צוָס האָ שּפיל וואַפֿילו מיט אַאון א

ן מיט מוזיק.ָטא

 גוטןַט אַײך אָזַײט געזונט, הא

 זעט מען זיך4השם–ירצה–זומער… אם

בער.ָקטאָאין א

דישטורִיי
אין

אוקרַײנע

World Council for Yiddish

Culture

30, Dov Hoz St., P.O.B. 11676

Tel Aviv 61116 ISRAEL

tel. 972-3-5227058

fax. 972-3-5230520

רָזירט נאַן. דער פֿילם איז באַומאַני בראָרא

– און בילד–נגַריגינעלע קלאָאויף א

ן קיין שוםָצעס, אָרדירונגען פֿונעם ּפראָרעקא

ר מעןָר. נישט געקוקט אויף דעם, טאָטאַראַנא

רישןָ היסטאַר אַננעמען פֿאָאים נישט א

קריטישן–ַלציאָ סאַר אַר פֿאָקומענט, נאָדא

זוי דערַ ווי א4 פֿונעם אופֿן3אויסטַײטש

ירט געוואָּפרא רן. דערָצעס איז געפֿ

ַאויסטַײטש ווערט געגעבן אין א

א רעם, דורך דעםָקינסטלערישער פֿ

–לַריגינאָפֿילמטעכנישן שּפילן זיך מיט די א

ַןט איז אַבילדער. דער רעזולטא

לטיקערָ פֿון דער דעמא5אינסצעניזירונג

רויס דער עיקר מיטַמע גייט א ליטעט.ַרעא

ַ פֿון א6ּפנים–מטןַאַזשן : דעם באַצוויי אימא

8ףוצרּפ–ןטַאקָאוודַאן) און דעם ַ (אַײכמא7חיה

רעקידלארׂשי רעד ,רענזוַאה( 9רעגעי ַא ןוֿפ

זיא'ס סָאוו רעשיטירק ַא םליֿפ ַא .)01רוגיטק

.שיטירק — ןעז וצ יַאדּכ
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לע אויףַלטענע ווערטער, אַהאַ געפֿינען זיך 18 באָדא

רפֿט זייַקל. איר דאַדער טעמע פֿון מוזיק און סּפעקטא

ַלל, ווערטיקאַנטאָריזאָלע ריכטונגען : האַזוכן אין א

ל, פֿון רעכטס צו לינקס, פֿון לינקס צוַנאָגאַאון דיא

זויַרויף, און אַּפ און פֿון אונטן אָראַרעכטס, פֿון אויבן א

ל. וועןָן אות מעג מען ניצן מער ווי איין מאַווַײטער. א

לע ווערטער, וועלן בלַײבן פֿינףַאיר וועט געפֿינען א

ַ סורּפריז : אַס וועלן געבן אָאיבעריקע קעסטלעך, ווא

ד און ניט קייןִס איז ניט קיין ייָן, וואַ מאַמען פֿון אָנא

ליטיקער אין זַײן צַײטָ ּפאַ שרַײבער, אַר אָמוזיקער, נא

עט אויף אייביק.ָ גרויסער ּפאַאון א

1. KLEZMORIM ; 2. RIKED  une danse hassidique/Hasidic dance ; 3. tambour/drum ; 4. KOL voix/voice ; 5. KhAZN chantre/cantor ; 6. KhAI    סָדא
ט אויך דעם נומערישן ווערט 18 !ָש און האִרט מיינט לעבעדיק אויף העברעי18ָטע ווא

לטענע ווערטערַהאַבא

1זמרים–ּכלי

רנעטַקלא

טרומייט

טערַטעא

מוזיק

נצןַטא

ָרטענא

2ריקוד

פֿידל

3ּפויק

טעָנא

בינע

ָקינא

4קול

5חזן

ָקרא

ָדרא

6חי

לטענע ווערטער :ַהאַדי בא

ַ לייענער (א2מערַן אויפֿמערקזאַא

ָטדישקורסן) האִּתלמיד פֿון די יי

 טעות אינעם לעצטןַמערקט אַבא

נומער, און דווקא אויף דער ערשטער

בןָטע נומ‘ 15 האָזַײט ! אין דער פֿוסנא

רטָס וואָרטַײטשט דאַמיר ריכטיק פֿא

3ר „ּתנך“ָ , נא(biblique)„ּתנכיש“ 

 ווי מירPentateuqueאיז נישט 

נצעַוודאי די גאַר אָגט, נאָבן געזאָהא

Bible (Ancien Testament),

1. TIKN-TOES errata ; 2. attentif/careful ; 3. TANAKh ; 4. ROShE-TEYVES abréviation/abbrevia-
tion ; 5. KhUMESh ; 6. SFORIM Livres/Books ; 7. NEVIIM Les Prophètes/Prophets ; 8. KSUVIM

Hagiographes/Hagiographa ; 9. ... AL-KhET nous faisons notre mea-culpa/we beg pardon
for our sins.

1טעות–ּתיקון ענטפֿער אויפֿן קעסטלשּפיל

דישער ּתנך און דיִטש דער ייָכאפֿון נומער 19

קריסטלעכע ביבל זענען נישט

רדענונג אוןָאידענטיש אין זייער אַײנא

ר : ּתנך איזָמיר זַײן קלאָלט. לאַאינהא

דערָורה“ (אּתר „ַ פֿא4ּתיבֿות–ראשי

קעַ, טא6, די ערשטע פֿינף ספֿרים5חומש

 און7בֿיאים“נ), „Pentateuqueדער 

.8תובֿים“ּכ„

נקןַ און דא9חטא–גן זיך עלָמיר שלא

מערקט דעםַט באָס האָדעם חבֿר ווא

גרַײז.

ענטפֿער אינעם קומענדיקן נומער

רבעט :ַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא

ניקַא
ַןבערטרא

ברוניד

זשיללדעָגא

יצחק

רובימרים

ַליאַטאַנא


