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‡ÊÈ¯Ã‡t ÔÈ
נגעזאגט אַ סך
ָ
האט מען אונדז אָ
די דאָזיקע בׂשורהָ 2
פֿריִער „ :דעם 11טן אויגוסט וועט גאַנץ פֿראַנקרַײך מיט
התּפעלות 3אויפֿהייבן די אויגן צום הימל ּכדי צו באַווּונדערן
צוזאמענטרעף
ַ
סּפעקטאקל פֿון אַ
ַ
דעם ּפרעכטיקן ,גראַנדיעזן
פֿון דער זון מיט דער לבֿנה .“4אויפֿן אויסערגעוויינטלעכן געשעעניש האָבן
שלאסן צו בלַײבן אין ּפאַריז ווּו מע וועט זען די
מיר מיט די חבֿרים באַ ָ
ליקוי–חמה ּכמעט אַ פֿולע ,דאָס הייסט ּ 99,4פראָצענט.
וואלקנדיקער
ָאט איז דער טאָג .אין דער פֿרי איז דער וועטער זייער אַ ָ
 1און ביסלעכווַײז קומט די צַײט פֿון דעם הימלשן צוזאַמענטרעף .מיר גיבן אַ
קוק אויפֿן הימל .די וואָלקנס פֿאַרשטעלן די זון .פֿונדעסטוועגן 5פֿאָרן מיר
אין „ּפאַרק דע לאַ ווילעט“ ווּו ס'געפֿינט זיך דער מוזיי פֿון וויסנשאַפֿט און
אינדוסטריע .דָארט קומט ֿפָאר איינער ֿפון די צונויֿפטרעֿפן ווָאס די וויסנשַאֿפטלער
הָאבן ָארגַאניזירט אין ּפַאריז.
אין מעטראָ איז אונדז ענג ווי הערינג
אין אַ פֿאַס .6מיר פֿאָרן אַלע מיט איין
ציל  :זיך ווּונדערן .מיר גייען אַרויס פֿון
8
מעטרא ווי אַ מחנה 7אויפֿגערודערטע
ָ
9
מוראַשקעס  .אויפֿן וועג קריגט מען
סּפעציעלע ברילן ּכדי צו קוקן אויף דער
ליקוי –חמה אָן סּכנה .10א ָט איז דער
טא  :אַניק ּפרים
פֿאָ ָ
ּפלאץ .ס'איז שוין דאָ ַא סך
צונויפֿטרעף– ַ
11
אויפֿגעלייגטע מענטשן ,וואָס זיצן אַקעגן דער זון .די וואָלקן זענען נאָך
ַאלץ דאָ .מע וואַרט מיט האָפֿענונגּ .פלוצלינג זעט מען אַז אַ טייל פֿון דער זון
האלטן הינטער דער לבֿנה .דער וועטער ווערט בעסער און
האט זיך שוין באַ ַ
ָ
רוואלקנט זיך ווידער ,שרַײט דער עולםַ 12א
בעסער .ווען דער הימל פֿאַ ָ
14
רוואנדלט זיך 13אין אַ הילכיקן
געוואלדיק געשריי „ :אּוּוּוּו “...וואָס פֿאַ ַ
ַ
„אַאַאַא…“ ווען די זון שַײנט ווידער אויף .ס'קומט אָן די לאַנג דערוואַרטע
ַ
רגע .15דער הימל פֿאַרפֿינצטערט זיך ,די נאַכט פֿאַלט צו אין מיטן טאָג.
שוואך ,מאָדנע ,משונהדיק 16ליכט .אַלע זַײנען נתּפעל,17
ַ
ס'בלַײבט נאָר אַ
נאר איינס,
עמאציעסָ .
רכאּפט פֿון באַווּונדערונג .מע קען ממש 18שּפירן די ָ
פֿאַ ַ
צוויי ,דרַײ… די נַאכט דויערט נישט מער ווי דרַײ מינוט .בַאלד ווערט ווידער
ליכטיק .די וועלט ווערט ווי ֿפרִיער .דער עולם צעגייט זיך אין ַאלע זַײטן.
1. LIKE-KhAME eclipse ; 2. PSURE nouvelle/news ; 3. HISPAYLES
enthousiasme/enthusiasm ; 4. LEVONE lune/moon ; 5.néanmoins/
nevertheless ; 6. expr.: serrés comme des sardines/squeezed in like
sardines ; 7. MAKhNE horde/multitude ; 8. excités/excited ; 9. fourmis/
ants ; 10. SAKONE danger ; 11. de bonne humeur/cheerful ; 12. OYLEM
foule/crowd ; 13. se transforme/turns into ; 14. retentissant/resound; ing ; 15. REGE moment ; 16. MEShUNEDIK étrange/strange, eerie
17. NISPOEL enthousiaste/elated ; 18. MAMESh réellement/actually.

·Ô„ÈÈ Å
דאס וואָרט „ליקוי–חמה“ געפֿינט מען אין ּתנך 1נישט.
ָ
ָאבער אַז מע רעדט וועגן די צען מּכות ,2וואָס גאָט האָט
געשיקט אויף מצרים ,3איז איינע פֿון זיי חושך .4מע קען
טראכטן ,אַז דאָס איז טאַקע געווען אַ ליקוי–חמה !
ַ
6
זאגט מען אַז דער הימל באַשטייט פֿון עטלעכע ספֿערן
אינעם מדרשָ 5
8
ָאדער געוועלבן .7אויף זיי זענען אויסגעשטעלט די זון ,די לבֿנה  ,די שטערן
און די ּפלאַנעטן .מע באַשרַײבט די ערד ווי אַ דיסק אַרומגערינגלט מיט
לאנעס .די
וואסער און שטייענדיק אָדער אויף צוועלף אָדער אויף זיבן קאָ ָ
ַ
10
9
לאנעס סימבאָליזירן די צוועלף שבֿטים פֿון די בני יׂשראל
צוועלף קאָ ָ
לאנעס שטעלן מיט זיך פֿאָר די זַײלן פֿון חכמה .11אַלע
און די זיבן קאָ ָ
לאנעס שטייען אויפֿן וואַסער ,דאָס וואַסער אויף די בערג ,די בערג
קא ָ
ָ
אויפֿן ווינט ,דער ווינט אויֿפן
שטורעם און דער שטורעם איז אין
די הענט ֿפונעם רבונו–של–עולם.12
ַאזוי שטייט אין מדרש.
פֿונדעסטוועגן 13האָבן זיך ייִדן
נאמיע
סטרא ָ
ָ
אויך פ ַֿארנומען מיט ַא
וויסנשאפֿט .14צום בַײשּפיל,
ַ
ווי אַ
אין 12טן יא ָרהונדערט הא ָט
געלעבט אין שּפאַניע אבֿרהם בן
חייא  . 15ער איז געווען א ַ
טעמאטיקער און
ַ
סאף ,אַ ַ
מא
פֿילאָ ָ
נאם .ער האָט געשריבן
סטרא ָ
ָ
ַאן ַא
וויסנשאַפֿטלעכע ווערק אילו-
סטרירט מיט זַײנע אייגענע
צייכענונגען .איין טעקסט פֿון זַײן
ווערק הייסט „צורת הארץ .“16ער
איז געשריבן אויף העברעיִש .דאָס בוך איז געדרוקט געוואָרן מיט
דערקלערונגען אויף לאַטַײן אין  1546אין באַזל )שווַײץ(.
1. TANAKh la Bible hébraïque/the Hebrew Bible ; 2. MAKES plaies/
plagues ; 3. MITsRAIM Egypte/Egypt ; 4. KhOYShEKh tenèbres/darkקָאמענטַארן איבערן ּתנך ,געשריבן ביזן ness ; 5. MEDRESh Midrach/Midrash :
; 10טן יָארהונדערט ,ווָאס נעמען ַארַײן צום מערסטן טייל לעגענדעס און ֿפַאבלען.
6. est constitué de/consists of ; 7. voûtes/vaults ; 8. LEVONE lune/
moon ; 9. ShVOTIM (sing. ShEYVET) tribus /Tribes ; 10. BNEY-YISROEL les
enfants d’Israël/Children of Israel ; 11. ... KhOKhME repré-sente les
; piliers de la Sagesse/ represents the pillars of Wisdom
; 12. REBOYNE ShEL OYLEM Maître de l’Univers/the Master of Univers
13. néanmoins/nevertheless ; 14. science ; 15. AVROM BEN KhIYE ; 16. TsURES HOORETs la Forme de la Terre/Form of the Earth ; 17. Bâle/Basel.

ָ
אוליּפא

„רַײזעס“

1

ַא פֿילם פֿון עמנואל פֿינקיעל

קרואזעט“
ַ
לא
זשאק סיר ַ
ַ
דאם
„מא ַ
ַ
נאך זַײן קורצפֿילם
ָ
וואס איז אַרויס אין  ,1997האָט עמנואל פֿינקיעל
ָ
רעזשיסירט זייער אַ שיינעם ,רירנדיקן פֿילם וועגן
דעם גורל 2פֿון יענע וואָס האָבן איבערגעלעבט דעם
חורבן.3

ד

ער פֿילם איז געבויט ווי אַ טריּפטיק ,אַרום דרַײ פֿרויען–
געשטאלטן ,דרַײ לעבן געבליבענע פֿון אַ פֿאַרזונקענער
ַ
וועלט ,4די וועלט פֿון די אַשּכנזישעִ 5יידן וואָס זייער מאַמע–
7
לשון 6איז געווען ייִדיש .זיי האָבן איבערגעלעבט די מלחמה
ָאבער די משּפחות 8זייערע זענען אומגעקומען 9אינעם חורבן .די
רגאנגען ,זיי זענען שוין אַלט געוואָרן ,אָבער דער
יארן זענען פֿאַ ַ
ָ
ָאנדענק און דער טרויער בלַײבן אין האַרצן.
רבֿקה 10וווינט אין
ארץ–יׂשראל .זי פֿאָרט
מיט א ַ גרוּפע קיין
אוישוויץ ווּו אירע
און
טא ַטע –מא ַמע
זענען
שוועסטער
11
געהרגעט געוואָרן  .זי
צעקריגט זיך מיט איר
ווערא )אסּתר גאָרענטען(
ַ
מאן ,וואָס וואַרפֿט איר
ַ
12
פֿאָר „ :דו ביסט שטענדיק טרויעריק !“ .רעזשין ,וואָס וווינט
אין ּפאַריז ,נעמט אויף בַײ זיך אין דער היים אַן אַלטן ייִדן פֿון
ליטע .ער זאָגט אַז ער איז איר טאַטע ,נאָר מע וועט קיין מאָל ניט
וויסן ,אויב דאָס איז אמת .וועראַ ,אַ פֿרוי פֿון  85יאָר ,פֿאָרט פֿון
רוסלאנד קיין ארץ–יׂשראל ,ווּו די קוזינע אירע האָט זיך באַזעצט.
ַ
זי מיינט אַז אין יׂשראל ,דעם לאַנד פֿון ייִדן ,וועט מען רעדן
ִיידיש .ס'איז אָבער גאָר אַנדערש .קיינער קען זי ניט פֿאַרשטיין
ווען זי ּפרּוווט רעדן ייִדיש און זי פֿילט זיך אין גאַנצן פֿאַרלוירן.
אין ארץ–יׂשראל ,זאָגט זי אַנטוישט ,13זענען ניטאָ קיין ייִדן ,נאָר
יׂשראלים.14
דרַײ פֿאַרשיידענע פֿרויען ,דרַײ פֿאַרשיידענע לענדער ,דרַײ
פֿאַרשיידענע גורלות ,2אָבער די זעלבע טראַגעדיע ,די זעלבע
איינזאמקייט ,דער זעלבער טרויער.
ַ
מיט ליבשאַפֿט און געפֿיל פֿילמירט עמנואל פֿינקיעל די דרַײ
פֿרויען .ער האָט ליב זייערע ּפנימער ,15אויף וועלכע דאָס לעבן
סוף זַײט 4
1. “Voyages” d’/of Emmanuel Finkiel ; 2. GOYRL, pl. GOYROLES
destin/fate ; 3. KhURBN Shoah ; 4. un monde englouti/a vanished world ; 5. AShKENAZIShE ; 6. MAMELOShN ; 7. MILKhOME
guerre/war ; 8. MIShPOKhES familles/families ; 9. péris/were
killed ; 10. RIVKE ; 11. GEHARGET ... ont été assassinés/were
רווארפֿן killed ; 12.
 reprocher/to reproach ; 13. déçu/disapפֿאָ ַ; pointed ; 14. YISROELIM ; 15. PENEMER, sing. PONEM visage/face
; 16. sensible/sensitive ; 17. BEYS-OYLEM cimetière/cemetery

1
פֿאַר אָנהייבערס

עקסּפערימענטאלע ליטעראַטור אויף ייִדיש ? פֿאַר
ַ
לאג און ַא גרויסער
ֿילא ָ
וואס נישט ? שמעון נויבערגַ ,א פ ָ
ָ
ליבהאבער פֿון אַלץ וואָס האָט צו טאָן מיט שּפראַך,
ָ
האט צוגעשיקט דעם ווַײטערדיקן אַרטיקל ,וואָס —
ָ
לאנטן
טא ַ
ווער ווייס ? — וועט ער אפֿשר אויפֿוועקן נַײע ַ
בַײ אונדזערע לייענערס .פֿאַר די וואָס קענען נישט
ַאזוי גוט די פֿראַנצייזישע ליטעראַטור גיבן מיר צו אַ
ּפאר דערקלערונגען<
ָ
האט זיך צונויפֿגעקליבן
ּפאריז ָ
יארן אין ַ
אין די 60ער ָ
ַא גרוּפע שרַײבערס אונטערן נאָמען „אוליּפאָ“  .זייער
ציל 2איז געווען אויסצוזוכן מיטלען אויף צו באַנַײען
האבן זיי געניצט
די ליטעראַרישע שאַפֿונג .3דער עיקרָ 4
שּפילעוודיקע טעכניקן און זיך געשטעלט
„צאמונגען ,“5ווי צום בַײשּפיל שרַײבן
רמאליסטישע ַ
פ ָֿא ַ
7
6
ַא טעקסט נישט ניצנדיק אַ ַ
באשטימטן אות  ,נעמען אַ
8
ַ
ליטערארישן טעקסט און בַײטן ווערטער ּכסדר לויטן
10
9
זעלבן ּכלל  ,נעמען צוויי טעקסטן און זיי פ ַֿארפֿלעכטן
צוזאמען ,אאַ"וו...11
ַ
איין מיטגליד 12פֿון דער באַוועגונג איז געווען
ָ
זשארזש ּפערעק ,13דער באַרימטער פֿראַנצייזישער
שרַײבער און געניאַלער ווערטער–שּפילער .וואָס איז
קאנט איז אַז ער איז געווען אַ ווַײטער
ווייניקער באַ ַ
קלאסיקער פֿון דער ִיידישער
קרו ֿב 14פֿון י .לּ .פרץ ,דער ַ
ליטעראטור .איינע פֿון ּפערעקס שאַפֿונגען איז אַ בוך
ַ
15
מאן אָן
גאנצער ראָ ַ
מיטן טיטל „די פֿאַרשווינדונג “ ,אַ ַ
דעם אות „  ,“Eוואָס איז דער אָפֿטסטער אין דער
פֿראַנצייזישער שּפראַך) .אַגבֿ ,16מע קען באַמערקן אַז
דער ייִדישער טיטל האָט אויך נישט קיין „ע“ ,וואָלט
עמעצער געקענט ָא ָ
ּפטאן די זעלבע קונץ 17אויף ִיידיש(...
שּפעטער האָט ער געטאָן פֿאַרקערט און געשריבן אַ
בוך וואָס הייסט „די צוריקגעקומענע “18ווּו אַלע
ּפגעשאפֿן און דער איינציקער
ַ
קאלן זַײנען ָא
ַאנדערע וואָ ַ
וואס בלַײבט איז „ .“E
ָ
אינעם ליד דאָ ַאנטקעגן האָט מען געניצט איינע
ֿראנצייזיש
וואס זי הייסט אויף פ ַ
אוליּפא–טעכניקןָ ,
ָ
פֿון די
19
„ : “S + 7דער מחבר פ ֿונעם א ַרטיקל הא ָט
20
רטראטן
ָ
ַארויסגענומען יעדן סובסטאַנטיוו און אים פ ַֿא
מיטן 7טן סובסטאַנטיוו וואָס קומט נאָך אים אינעם
ווערטערבוך .זעט נאָר ,וואָס סע קומט אַרויס !

עקסּפערימענטאלע
ַ

ָ
קינא

1. Oulipo : Ouvroir de littérature potentielle/French literary movement, abbr.
of “Workshop of potential literature” ; 2. but/aim ; 3. création ; 4. ... IKER
;surtout/most of all ; 5. contraintes/constraints ; 6. déterminé/particular, given
;7. OS lettre de l’alphabet/letter of the alphabet ; 8. KESEYDER toujours/always
 ; 12. meאון אַזוי ווַײטער 9. KLAL règle, loi/rule, law ; 10. entremêler/weave ; 11.;mbre/member ; 13. Georges Perec (1936 - 1982) ; 14. KOREV parent/relative
15. “La Disparition”/translated into English as “A Void” ; 16. AGEV d’ailleurs/
by the way ; 17. réussir le même tour/pull off the same trick ; 18. “Les
Revenentes” ; 19. MEKhABER auteur/author ; 20. remplacé/replaced.

ליטעראטור אויף ייִדיש
ַ

וואּפאָלי
ַ
ד

פֿאַר קענערס
ער ּפרץ פֿון דער פֿראַנצייזישער
ליטעראטור — מע רעדט אים אַרויס
ַ
1
„ּפערעק“ מע זאָל ביידע ּפרצן
חלילה נישט פֿאַרמישן — איז געווען פֿון די
קאנטסטע מיטגלידער פֿון
ערשטע און באַ ַ
„אוליּפא“…
ָ
דעם „אוליּפאָ“ וואָלט מען אויף ייִדיש
ּפאלי“
מסּתמא געדאַרפֿט אָנרופֿן „וואַ ָ
ּפאטענציעלער
רשטאט פֿאַר ָ
ַ
)= ַ
ווא
טעראטור( .און צווישן די טעכניקן וואָס דער
ַ
לי
ּפאלי“ האָט אַנטוויקלט אויף צו באַנַײען
„ווא ָ
ַ
קלאסישע טעקסטן איז ,דאַכט זיך ,די סאַמע
ַ
באליבטע „ס ) “7 +מע קען אויך נעמען אַן
ַ
ַאנדער צאָל — פֿאַרשטייט זיך(…
איר האָט זיכער שוין אַזוינס ּפרובירט אויף
פֿראַנצייזיש ,אויף ענגליש אָדער אויף וואָס
שּפראך עס איז אַײך ליב  :מע נעמט
ַ
פֿאַר אַ

דעם טעקסט און מע פֿאַרבַײט יעדער
סובסטאנטיוו מיטן זיבעטן סובסטאַנטיוו וואָס
ַ
נאך אים אין ווערטערבוך )מע קען דאָס אויך
ָ
מאכן — פֿאַרשטייט זיך — מיט ווערבן ,ווי
ַ
למשל „וו  “7 +אאַ"וו(.
מיט דעם קריגט אַ טעקסט ,וואָס מע קען
אים אפֿשר שוין אויף אויסנווייניק ,גאָר אַ
פֿריש ּפנים און ווערט צוריק פֿול מיט
איבערראשונגען…
ַ
וועט איר טענהן אַז אויף ייִדיש איז נישטאָ
קיין טעקסטן ,וואָס מע קען זיי שוין צו גוט ,מע
זאל זיי דאַרפֿן באַנַײען בגוואַלד ? 2ס'איז דאָ !
ָ
אפֿשר נישט קיין סך… אָבער נעמט למשל אַ ַ
זא
מאכט אים „ס “7 +
„א ניגון“ — ַ
פֿאָלקסליד — ַ
)איך נוץ דערצו אוריאל ווַײנרַײכס ייִדיש–
ענגליש ווערטערבוך( ,ווערט דאָס מאָל דער
טעקסט אי נַײ ,אי טיף ,אי טראַגיש.

ארזש ּפערעק
זש ָ

א ניוועצפֿעלד
א ניגון ַ
ַ

5

מאל געוועזן
איז אַ קבצןַ 3א ָ
פֿלעגט ער נאָר מיט גאָט זיך קריגן
ווּונדער איבער ווּונדער האָט מיט אים געטראָפֿן
זא מין ניגון
ווען ער האָט געזונגען אָט אַ ַ
טשיריבים באַם באַם

מאליער 7געוועזן
מאןַ 6א ַ
איז אַ קבֿרות– ַ
פֿלעגט ער נאָר מיט גאַטקעס זיך קריגן
ווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ האָט מיט אים געטראָפֿן
זא מינוס ניוועצפֿעלד
ווען ער האָט געזונגען אָט אַ ַ
טשיריבים באַם באַם

האט פֿון ניגון זיך ווַײן געגאָסן
ָ
האט ער זוּפ נאָך זוּפ געשלונגען
ָ
ווּונדער איבער ווּונדער האָט מיט אים געטראָפֿן
ווען ער האָט געזונגען אָט אַזוי געזונגען
טשיריבים באַם באַם

8
האט פֿון ניוועצפֿעלד זיך ווַײסבוך
ָ
געגאסן
ָ
9
נאך זיווג געשלונגען
האט ער זיווג ָ
ָ
ווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ האָט מיט אים געטראָפֿן
ווען ער האָט געזונגען אָט אַזוי געזונגען
טשיריבים באַם באַם

זינגט דער ייִד און ס‘גיסט זיך מתיקות
איז ער אַזש פֿון פֿרייד געשּפרונגען
ווּונדער איבער ווּונדער האָט מיט אים געטראָפֿן
ווען ער האָט געזונגען אָט אַזוי געזונגען
טשיריבים באַם באַם

זינגט דער ייִחוד 10און ס‘גיסן זיך נאָדלען
איז ער אַזש פֿון פֿרַײליידיקייט 12געשּפרונגען
ווּורשטערַײ איבער ווּורשטערַײ האָט מיט אים געטראָפֿן
ווען ער האָט געזונגען אָט אַזוי געזונגען
טשיריבים באַם באַם

4

ּפאלי…
לאמיר אַלע )פֿריילעך( זינגען !… אַז מע זעט שוין וואַ ָ
ָ

11

שמעון נויבערג

מאשטשער צד ,זי האָט זיך אָבער געשּפיגלט אין דעם ייִחוס 1. Georges Perec
נטאקט מיט דעם זאַ ָ
רטאוו איז געווען י .לּ .פרצעס אַ ּפלימעניק .די משּפחה האָט געהאַט ווינציק קאָ ַ
זַײן זיידע אין לובאַ ָ
רעמאן  ; 3. KABTsNמיט גוואַלד 2. BIGVALD
ַ
ַ ; 6. KVORES-... fossoyeur/gravedigger ; 7. peintre en bâtiment/א פֿעלד אַ נישט באַַארבעטס  ; 5.זיסקייט ָ ; 4. MESIKESא
רעליגיעזער באַגריף  :דאָס אַליין זַײן פֿון אַ פֿרוי מיט אַ ַ
מאן house painter ; 8. Livre blanc/White Paper ; 9. ZIVEG union, couple/match, marriage ; 10. YIKhED
מערצאל 11.
ָ
 ; 12. célibat/bachelorhood.צוליב דער אינעווייניקסטער לאָגיק פֿונעם טעקסט דאַרף דאָ זַײן אַ

3

סוף פֿון זַײט 2

האט איבערגעלאָזט טיפֿע ,שאַרפֿע שּפורן .זיי דערמאָנען אים אין זַײן
ָ
אייגענער באָבע וואָס איז אויך געבוירן געוואָרן אין ּפוילן ,האָט אויך
פֿאַרלוירן משּפחה אינעם חורבן ,האָט אויך גערעדט ייִדיש.
ּפאעטישָ .אן ווערטער
רעזשיסאר איז שּפירעוודיק 16און ָ
ָ
דער בליק פֿונעם
ווַײזט ער די בענקשאַפֿט און עלנט פֿון די העלדן .די פֿרויען זאָגן נישט
אַרויס וואָס זיי האָבן געליטן ,אָבער זייערע אויגן דריקן אויס דעם
האלטענעם טרויער .אויפֿן בית–עולם ,17זיצנדיק לעבן אַ קבֿר ,18הייבט
בא ַ
ַ
רבֿקה אויף די אויגן צו די העכסטע צווַײגלעך פֿון אַ בוים ,וואָס ציִען זיך
סאזשירן אינעם אויטאָבוס קיין אוישוויץ ווישן אָּפ די
צום הימל .די ּפאַ ַ
20
ּפאַרע 19וואָס באַדעקט די שויבן און קוקן שטיל אַרויס אויף דער
נדשאפֿט.
ַ
פֿאַרשנייטער לאַ

וואס שייך די פֿרעגבויגנס
ָ

; 18. KEYVER tombe/grave ; 19. buée/mist ; 20. vitres/window panes
21. BASYE Batia Baum ; 22. MIZREKh-... l’Europe de l’Est/Eastern Eu ; 25. HANOE plaisir/pleasure.רַײזע rope ; 23. figurants/extras ; 24. NESIE

1

סַײ מאָדערנע ,סַײ קלאַסישע ,אַן אַרַײנפֿיר אין
ִיידישער ּפאָעזיע ,מער וועגן קולטור ,קונסט
און מוזיק ,ביכער–רעצענזיעס ,אַרטיקלען וועגן
דישלאנד און
ַ
ּפוילן ,ליטע… בסך–הּכלִ 5יי
ִיידישקייט ,אַרטיקלען פֿון דער ייִדישער
ּפרעסע מיט דערקלערונגען )זייער אַ גוטער
געדאנק( ,אויסצוגן 6פֿון קלאַסישע ייִדישע
ַ
טעקסטן… און דאָס אַלץ אויף פֿיר זַײטן ?!

ּפאמעלעך ,חבֿרים !
ַ
ַאזוי ווי איר קענט זען ,איז די הַײנטיקע
אויסגַאבע נָאך ַא ֿפירזַײטיקע ,נָאר מיר וועלן
ּפרּווון ַא מָאל ַארויסברענגען ַאן ַאכטזַײטיקע —
געדולד .נו ,טַײערע ֿפרַײנד ,מיר האָבן ַאלץ
דערהערט ,און וועלן ּפרּווון אַײך ווַײטער
בַאגליקןַ .א גוט יָאר !
7

1. ... ShAY(E)Kh ... concernant les questionnaires/concerning the questionnaires ; 2. KOYDEM KOL tout d’abord/first of all ; 3. ... MASKIM nous
; sommes d’accord/we agree ; 4. INYONIM sing. INYEN thème, question/issue, subject ; 5. BESAKhAKL en somme/in short ; 6. extraits/excerpts
 .פֿרַײנד 7. KhAVEYRIM

און נאָך מער קינאָ…

ראּפ אַײערע קייטן און גייט
ווארפֿט ַא ָ
לענדערַ ,
אין קינאָ !
דערווַײל וועט מען קענען זען אין מעדעם–
צענטער אין ּפאַריז עטלעכע פֿילמען )אַלטע
און נַײע( אין די ַ
ראמען 2פֿון דער אויסשטעלונג
נאוועמבער-
וואס קומט פ ָֿאר אין ָ
וועגן ווילנעָ ,
דערצעמבער .אין קומענדיקן נומער וועלן מיר
ָ
דאס אַלץ באַשרַײבן ּפרטימדיק .3מיר וועלן
4
אויך אָּפגעבן אַ באַריכט וועגן אַנדערע
פ ֿילמען און סּפעקטאַקלען אויף ייִדישע
טעמעס.

נגעזאגט
ָ
אינעם לעצטן נומער האָבן מיר אָ
דעם קינא ָ–פ ֿעסטיווא ַל אין דוא ַרנענע
)ברעטאניע( .דער דאָזיקער פֿעסטיוואַל האָט
ַ
גוואלדיקן דערפֿאָלג ,געשלאָגן דעם
געהאט ַא ַ
ַ
רעקאָרד פֿון באַטייליקונג 1און געשאַפֿן
נענטערע בא ַצי ִונגען צווישן יי ִדן און
ברעטא ָנען .מענטשן זענען געווען א ַזוי
צופֿרידן ,אַז מע האָפֿט ,מע וועט קענען נאָך
זא אימּפרעזע ערגעץ
רגאניזירן אַ ַ
ַא מאָל אָ ַ
מינאריטעטן פֿון ַאלע
ָ
ֿראנקרַײך.
ַאנדערש אין פ ַ

1. assistance/attendance ; 2. dans le cadre/as part of ; 3. PROTIMDIK en détail/in detail ; 4. rendre compte/report on.

מיטארבעטערס פֿון דעם נומער :
ַ

ענטפֿער אויף דער ווערטערשּפיל פֿון נומער : 20
די איבערגעבליבענע  5אותיות גיבן דעם נָאמען ֿפונעם אויטָאר ֿפון דער „געטלעכער קָאמעדיע“  :דַאנטע.

יד ַאניק
רונ
ב

טא ַ
ליא
נא ַ
ַ

יצחק ז

שיל

ר
ובי

דע

ַאלּכסנדר

ג
אָל

4

דאנקען די ,וואָס
קודם–ּכל 2ווילן מיר באַ ַ
האבן געענטפֿערט אויף די פֿרעגבויגנס .אַ דאַנק
ָ
פֿאַר די קאָמּפלימענטן ,מיר זענען מסּכים! 3
די רעדאַקציע האָט זיך פֿאַרנומען מיט די
נאליזירט ,און
בויגנס ,אַלץ טיף און גרינדלעך אַ ַ
4
ַארויסגעזוכט די וויכטיקסטע ענינים  .נו ,וואָס
איז אַרויסגעקומען ?
ַא סך לייענערס ווילן מער אַרטיקלען וועגן
געשיכטע און סּפעציעל ליטעראַטור–געשיכטע,

כאטש ער רעדט ניט קיין ייִדיש ,האָט עמנואל פֿינקיעל ליב צו הערן די
ָ
דאנק דער פַֿײנער
לאגן זענען זייער לעבעדיק אַ ַ
ִיידישע שּפראַך .די דיאַ ָ
21
איבערזעצונג פֿון בתיה בוים .
ַא סך ייִדן פֿון ּפאַריז ,וואָס אַ טייל פֿון זיי זענען געבוירן געוואָרן אין
קטיארן און סטאַטיסטן.23
ָ
אייראּפע ,22זענען געפֿאָרן קיין ּפוילן ווי אַ
ָ
מיזרח–
24
עמאציעס
האט זיך געשאַפֿן צווישן זיי בשעת דער נסיעה  ,די ָ
וואס ָ
דער בונד ָ
זייערע און די הנאה 25פֿון רעדן ייִדיש וואָלטן געקענט זַײן די טעמע פֿאַר אַן
ַאנדער פֿילם.
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