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la Mémoire de la Shoah ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

ייִדישע אוטָאּפיעס
ַא נַײער סעזָאן אינעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער

טַײערע לייענערס,
— פֿון  וועט איר בַאמערקן ַאן ענדערונג אין דעם נומער
צוויי–שּפרַאכיקע פֿוסנָאטעס זענען מיר איצט ַאריבער 

אויף דרַײ–שּפרַאכיקע. דָאס הָאבן מיר געטָאן צוליב 
אונדזערע פֿרַײנד אין יׂשראל ווָאס לערנען זיך ייִדיש. 
ַרציק און  גָאר הַארציק און  גָאר הַארציק און  נַײע לייענערס, מיר בַאגריסן אַײך

ווַארטן אויף אַײערע ָאּפרופֿן !

1. midber désert 2. marécages/swamps/3 ביצות. précisément/ex-
actly/יָארהונדערט .4 בדיוק siècle/century/5 מאה. exposition/exhibition/
-Crimée/Crimea 8. erets-yis .7 לוחות/panneaux/panels .6 תערוכה
roel Palestine 9. affiches/posters/10 כרזות. Moisés Ville 11. élargi/
broader/12 מורחב. conférences/lectures/הרצאות.

צי ווָאלט איר געווען גרייט צו 

ֿפַארלָאזן אַײער היים און ֿפָארן 

זיך בַאזעצן אין עק וועלט, אין ַא 
מידבר1 ָאדער צווישן בלָאטעס2

און מָאסקיטן ? ּפונקט3 דָאס

הָאבן געטָאן ייִדישע קָאלָאניסטן 

ֿפון 19טן י"ה4 ָאן, ּפרּווונדיק 

געֿפינען ַא בעסער לעבן ֿפַאר 

זיך און ֿפַאר זייערע קינדער. 

וועגן די דָאזיקע ַאווענטורעס 
דערציילט די נַײע אויסשטעלונג5

ֿפונעם ּפַארזיער ייִדיש–צענטער 

— מעדעם–ביבליָאטעק (ֿפון מַארץ 

ביז יוני 2012). די טָאוולען6 דערציילן וועגן ֿפַארשיידענע ּפרָאיעקטן ֿפון 

ייִדישער קָאלָאניזַאציע — אין קרים7 (אוקרַאיִנע) ֿפון 19טן י"ה ָאן, אין 

בירָאבידזשַאן אין די סָאוועטישע צַײטן, אין ַארגענטינע, ארץ–יׂשראל8, 

צי ַאנדערע ערטער ווי אויסטרַאליע צי סורינַאם. מע קען אויך באַקוקן 

ביכער און ָאריגינעלע דאָקומענטן (ּפלאַקַאטן9, צַײטונגען, בריוו) ֿפון 

בירָאבידזשַאן און מָאזעסוויל10 (ַא ייִדישע קָאלָאניע אין ַארגענטינע). 

ַאן אויסגעברייטערטע11 ווערסיע ֿפון טעקסטן און גרַאֿפישן מַאטעריַאל 

סייִדישע אוטָאּפיעסייִדישע אוטָאּפיעס. ייִדישע אוטָאּפיעֿפון דער אויסשטעלונג געֿפינט זיך אינעם קַאטַאלָאג ייִדישע אוטָאּפיעֿפון דער אויסשטעלונג געֿפינט זיך אינעם קַאטַאלָאג 

ָן סעזָאן סעזָאן  ַארום דער אויסשטעלונג איז ּפרָאגרַאמירט געווָארן ַא גַאנצער 

אַקטיוויטעטן, ווי רעפֿערַאטן12, קָאנצערטן און ֿפילם–ּפרָאיעקציעס.
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ַא רַײזע אין ַארגענטינע
פֿון ווינטער ביז זומער און צוריק

פֿון רובי מָאנעט

נַײעס ֿפון יענער זַײט וועלט

1. sof- ... fêtes de fin d’année/new year celebrations/סוף השנה האזרחית  matones cadeaux/gifts .3 מסיבות/simkhes fêtes/parties .2 חגיגות 
4. meshuga's folie/madness/5 שיגעון. poter ... pas encore débarrassé/not yet rid of/6 עוד לא נפטרתי. ... iker surtout/mostly/7 בעיקר. may-
kholim spécialités/dishes 8. pâte farcie de purée ou viande/sort of bun with meat or potato filling/9 בצק במילוי תפו"א או בשר. morceaux 
frits de peau de poulet ou oie/bits of fried chicken or goose skin/10 חתיכות מטוגנות של עור תרנגולת או אווז. soupe d’orge/barley soup/מרק שעורה
11. bouillon avec boulettes de pâte/chicken broth with dumplings/12 מרק צח עם קניידלך. énorme/huge/13 ענקי. lac/lake/14 אגם. dorem
sud/south 15. Andes/16 הרי האנדים. sho heures/hours 17. mekhaye plaisir/pleasure/18 תענוג. kha'nike Hanouca/Hanukkah 19. khaba'd
courant hassidique (Loubavitch)/Hasidic group (Lubavitch) 20. khoydesh mois/month 

ווען ווינטער קומט ָאן ווילט זיך מיר ַאנטלויֿפן — ֿפון קעלט און 

גרויקייט און אויך ֿפון די סוף–יָאר–ֿפַײערונגען1 — וועמען צו ֿפַארבעטן 

אויף ׂשימחות2, ווָאס צו קָאכן, ווָאס ֿפַאר ַא מּתנות3 צו קויֿפן, דָאס 

גַאנצע משוגעת4... ַאזוי ַארום, ווען מַײן טָאכטער הָאט ַא זָאג געטָאן, 

ַאז זי וויל ַא מָאל ֿפָארן אין בוענָאס–אַײרעס, הָאב איך זיך גלַײך 

ָאנגעכַאּפט אין דער אידעע. ווָאס עּפעס „ַא מָאל“ ? ֿפַאר ווָאס ניט 

איצט ? ַאזוי איז געבוירן געווָארן אונדזער רַײזע אין ַארגענטינע.

העלָא ניו–יָארק !
ָאנגעהויבן הָאט עס זיך ָאבער מיט ַא רַײזע קיין ניו–יָארק, ווּו איך 

הָאב זיך געטרָאֿפן מיט דער טָאכטער. נָאך נישט ּפטור געווָארן5

ֿפון ווינטער. אין ניו–יָארק, ווי געוויינטלעך, גייט מען אין קינָא, 

אויף אויסשטעלונגען, דער עיקר6 זעט מען זיך מיט ֿפרַײנד און 

מען עסט. איין ָאוונט גייט מען אינעם „בעסטן דעלי“ (ַא קירצונג 

ֿפון „דעליקַאטעסן“) אין ניו–יָארק (יעדער ניו–יָארקער הָאט זיך, 

ֿפַארשטייט זיך, זַײן „בעסטן דעלי“) צו ֿפַארזוכן ייִדישע מאכלים7 : 

ּפַאסטרַאמי און ּפיקלֿפלייש, מיט זויערע אוגערקעס, מיט קרעּפלעך, 
מיט קנישעס8, מיט ַא גַאנצער שיסל גריווענעס9, מיט ַא קרוּפניק10

ָאדער ַא יויך מיט קניידלעך11 (דָא איז איצט ַא מָאדע צו געבן נישט 

קניידלעך נָאר איין ריזיקן12 קניידל ווָאס זיצט אין מיטן טעלער ווי 

ַא ווַײסער אינדזל אין מיטן ַאן ָאזערע13 — מיר זעט עס אויס גָאר 

מָאדנע !).

מע געזעגנט זיך מיט ניו–יָארק און מע ֿפליט ַאוועק צו דרום14. 

ַא לַאנגער ֿפלי, ביז סַאנטיַאגָא דע טשילי, ווּו מע בַײט דעם ַאוויָאן. 

ַא צווייטער ֿפלי, דָאס מָאל איבער די ַאנדן–בערג15. די ּפַאנָארַאמע 
איז גרַאנדיעז. מיר הייבן ָאן ַארָאּפנעמען ֿפָאטָאס. מיט ַא 15 שעה16

שּפעטער לַאנדן מיר אין בוענָאס–אַײרעס, מיד נָאר צוֿפרידן. ערשטע 

אַײנדרוקן : ס'איז גרויס, זייער צעשּפרייט. צווייטנס, ס'איז גרין, ֿפול 

מיט גרויסע ביימער. דריטנס, ס'איז טַאקע הייס, ַא מחיה17 !

¡ ָאלַא בוענָאס–אַײרעס !
ָאנגעקומען אין הָאטעל טוען מיר זיך ָאן זומערדיק, כַאּפן ַא 

שטָאטמַאּפע און שּפרַײזן ַארויס צו בַאקענען זיך מיטן קווַארטַאל — ַא 

שיינע געגנט, ַא יונגע און ַא לעבעדיקע, ווָאס הייסט „סָאהָא“, ווי אין 

לָאנדָאן ָאדער ניו–יָארק. מיט ַא מָאל דערזעט מען ַא גרויסן חנוּכה18–

לָאמּפ, אויֿפגעשטעלט ֿפון חב"ד19. אויך דָא איז דער חב''ד ַאקטיוו. 

מיר בלַײבן ַא ווָאך אין בוענָאס–אַײרעס — ַא חודש20 ווָאלט ניט 

געווען איבעריק. דָאס איז נישט קיין שטָאט, ס'איז ַא וועלט. יעדער 

קווַארטַאל הָאט ַאן ַאנדער כַארַאקטער. יעדע גַאס הָאט ַאן ַאנדער 

שטימונג. ָאט בַאלד ווָאס מע טרַאכט ס'איז ַאזוינס, גייט מען ַא 

טרָאט ווַײטער, טרַאכט מען שוין ֿפַארקערט. ַא ּפָאר מָאל ַא טָאג 

כַאּפ איך זיך טרַאכטנדיק ַאז ָאט דָאס איז מיר בַאקַאנט, איין ָארט 

איז גענוי ווי ניו–יָארק, ַאן ַאנדערס ווי ברוקלין. איין מָאל טרַאכט 

איך — בַארצעלָאנע. ווייניק ווָאס דערמָאנט ּפַאריז. די הַײזער זעען 
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21. curieux/curious/22 מוזר. chaussons à la viande/stuffed meat patty/ממולאים פשפשים/marché aux puces/flea market .23 כיסונים  שוק 
24. e'mese véritables/real/25 אמיתיים. parrillada, assortiment de viandes rôties/Argentine «barbecue»/26 בשרים צלויים. beheymes vaches/
cows/27 פרות. Plaza de Mayo 28. redifes persécutions 29. kehile communauté/community 30. ashkenazim ashkenazes/Ashkenazic 
Jews 31. sfardim sépharades/Sephardic Jews 32. ici/here synagogues/33 כאן : בתי–כנסת. afile même/even 34. yisroel Israël 35. AMIA 
Asociacion Mutual Israelita Argentina 36. YIVO Institut de recherche juive/Institute for Jewish Research 37. kol voix/voice 38. mistome
probablement/probably/39 מן הסתם. œuvres choisies de la littérature yiddish (en 100 volumes)/selected works of Yiddish literature (100 
volumes)/(במאה כרכים) 40 מבחר כתבים מספרות יידיש. souvenirs (esp./Span.)/(ספרדית) 41 מזכרות. Once, quartier juif historique/old Jewish quar-
ter/42 רובע יהודי היסטורי. ko'shere cachères/kosher/43 כשרים. peinture murale/mural/44 ציור קיר. tayne reproche/complaint 45. trottoirs/
sidewalks/46 מדרכות. pavés/paving stones/47 מרצפות. se rompre le cou/break your neck/48 לשבור את הראש. yam mer/sea 

אויס איירָאּפעיִש נָאר די מענטשן זַײנען ווי 

ַאמעריקַאנער, ווי ניו–יָארקער. ַא סך טומל. 

ַא סך ענערגיע. נָאר ס'איז טשיקַאווע21, איין 

מָאל צוריק אין ניו–יָארק, קוק איך זיך 

ַארום און ֿפרעג זיך : ֿפַאר ווָאס הָאב איך 

ַאזוי געטרַאכט ? גָארנישט דָא דערמָאנט 

מיר אין בוענָאס–אַײרעס. מָאדנע. 

ַא ּפָאר הויכּפונקטן ֿפון דער רַײזע :

● די שיינע ּפַארקן און ברייטע ַאלעען מיט 

אומבַאקַאנטע און ווּונדערלעכע ביימער ;

● די „קָאנֿפיטעריַאס“, גרויסע קַאֿפעען 

ווּו מע טרינקט קַאווע (טַאקע גוטע) און 

מען עסט, צווישן ַאנדערע מאכלים, געשמַאקע 

„עמּפַאנַאדַאס“ (ַא סּפעציַאליטעט ענלעך צו 

ּפירָאגעס22).
● די געגנט „סַאן טעלמָא“ מיט ַא גרויסן מַארק (הַאלב ֿפליימַארק23

הַאלב סּוווענירן) מיט קַאֿפעען ווּו מע זיצט אונטער ַא ווַארעמער זון 

און מע הערט טַאנגָא. 

● דער טַאנגָא, ווָאס איז דָא טַאקע אומעטום, אין ֿפַארשיידענע 

ֿפָארמען, גרויסע סּפעקטַאקלען ווָאס קָאסטן טַײער און זעען אויס ַא 

ביסעלע ווי „געמַאכט אין הָאליווּוד“, ַא קַאּפעליע מיט ַא זינגער אין 

מיטן גַאס, ָאדער די אמתע24 טענצער, ַאמַאטָארן, ווָאס טרעֿפן זיך אין 

געוויסע „קָאנֿפיטעריַאס“ און טַאנצן ֿפַאר זייער אייגן ֿפַארגעניגן.

● דָאס געברָאטענע ֿפלייש „ּפַאריזשַאדַא“25, ווָאס ַאלע הָאבן אונדז 

געזָאגט ַאז עס איז דָאס בעסטע אויף דער וועלט. ס'איז אמת. ַא יונגער 

ַארגענטינער וועמען מיר הָאבן געֿפרעגט ֿפַאר ווָאס, הָאט געענטֿפערט 

גַאנץ לָאגיש : „ווַײל מיר הָאבן די גליקלעכסטע בהמות26“ !

● דער מַײ–ּפלַאץ27, ווּו די מַאמעס ֿפון די „ֿפַארשווּונדענע“ אין די 

רדיֿפות28 ֿפון דער דיקטַאטור 1976—1983 דעמָאנסטרירן נָאך, ַאלע 

דָאנערשטיק 3 ַא זייגער, שוין 30 יָאר.

אויף דער ייִדישר גַאס
ַא טור איבער דעם ייִדישן בוענָאס–אַײרעס, ַא קהילה29 ֿפון ַארום 

200 מענטשן, די גרעסטע אין דרום–ַאמעריקע, די מערהייט נָאך  000

ַאלץ ַאשּכנזים30, כָאטש די סֿפרדים31 הַאלטן אין ווַאקסן. דער ָאנֿפירער 

איז ַא יונגער–מַאן — ַא געבוירענער דָא אין שטָאט און ַא לערער ֿפון 

געשיכטע אין ַא ייִדישער שולע. ער גיט צו ֿפַארשטיין, שמייכלענדיק, 

ַאז ער ַאליין איז הַאלב סֿפרדיש הַאלב 

ַאשּכנזיש און נישט קיין ֿפרומער. נָאר 
מיר בַאזוכן יָא צוויי ֿפון די ֿפינף שולן32

ווָאס זַײנען נָאך ַאקטיוו. ווען מע קען זיי 

נישט ּפערזענלעך איז שווער ַארַײנצוגיין 

אין די שולן — ַאֿפילו33 מיטן ָאנֿפירער 

זַײנען די זיכערקייט–מיטלען זייער 

שטרענג. מיר בַאקוקן די ערטער ֿפון די 

צוויי גרויסע ַאנטיסעמיטישע ַאטענטַאטן, 

קעגן דער ַאמבַאסַאדע ֿפון יׂשראל34 אין 

1992 און דער „ַאמיַא“35 אין 1994, ווּו ַאזוי ֿפיל מענטשן 

זַײנען אומגעקומען און ווָאס מע ווייס ניט ביז הַײנט ווער 

עס זַײנען די שולדיקע. ַאלע ייִדישע אינסטיטוציעס זַײנען 

איצט ַארומגערינגלט מיט שטַארקע מויערן. אין „ַאמיַא“ 

קען מען ניט ַארַײן, ָאבער איך וויל אומבַאדינגט זען דעם 

ַארגענטינער ייִווָא36. דער ָאנֿפירער איז סקעּפטיש — זיי 

הָאבן נישט געענטֿפערט ווען ער הָאט ָאנגעקלונגען. איך 

שּפַאר זיך אַײן. מיר קומען ָאן, מיר קלינגען אין דער טיר 

— גָארנישט. נָאך ַא לַאנגן מָאמענט הערט מען ַא קול37 — איך 

שרַײ ַארַײן, אויף ייִדיש, ווער מיר זַײנען און ווָאס מיר ווילן. 

די טיר עֿפנט זיך — ַא שּפַאלט — און ַא ֿפרוי זָאגט אונדז ַאז 

ַאלע זַײנען ַאוועק (סוף–יָאר–ווַאקַאציעס !), זי איז די לעצטע און 

זי ֿפָארט ַאוועק מָארגן. ָאבער זי נעמט אונדז אויף, (ָאן דעם ייִדיש 

רעדן ווָאלט זי מסּתמא38 נישט געעֿפנט), ווַײזט אונדז דעם ביורָא, די 

קַארטָאנען ַאלטע ביכער, ַא גַאנצע ּפָאליצע מוסטערווערק39, ווי בַײ
אונדז אין מעדעם–ביבליָאטעק. זי גיט אונדז ַא ּפָאר„רעקוערדָאס“40

(ַא מָאל מישט זיך ַארַײן ַא ווָארט אויף שּפַאניש) ֿפון דער 

ָארגַאניזַאציע... ַא לעצטער שּפַאציר ַארום די געסלעך ֿפונעם ַאלטן 

ייִדישן ּפלעצל „ָאנסע“41, זייער ענלעך צו דער ניו–יָארקער „לָאער 
איסט–סַײד“, קליינע קרָאמען, קליינע רעסטָארַאנען, עטלעכע ּכשרע42

נָאר די מערהייט שוין ניט ייִדישע, ווי די מענטשן, ֿפרישע אימיגרַאנטן 

ֿפון ּפערו, געקומענע צו געֿפינען ַארבעט. מיר הָאבן געזען דעם 

ַאלטן ייִדיש–ֿפָאלקסטעַאטער, הַײנט שּפילט מען אויף שּפַאניש, נָאר 

ס'בלַײבט ַא גרויסער ווַאנטגעמעל43 און אויֿפשריֿפטן ווָאס דערמָאנען 

זַײן געשיכטע. גענוי ווי „סעקָאנד עוועניו“ אין ניו–יָארק.

איין טענה44 — די טרָאטוַארן45 ֿפון בוענָאס–אַײרעס — ַא שרעק ! 

צעברָאכענע, מיט לעכער, מיט ביימער–ווָארצלען ווָאס שטעקן ַארויס 

ֿפון צווישן די ברוקשטיינער46. מע דַארף שטענדיק קוקן ווּו מע 

שטעלט ַא ֿפוס, ַאניט קען מען צעברעכן הַאלדז און נַאקן47. 

ַא צווייטע טענה — ַארויסגעֿפָארן אויף ַא ּפָאר עקסקורסיעס ווַײט ֿפון 

דער שטָאט, נָאר נישט געזען קיין איין גַאוטשָא... ַא ּפרָאטעסט ווָאלט 

מען געדַארֿפט שרַײבן צום טוריזם–מיניסטעריום !

נַײיָאר אין אורוגווַײ
מיר הָאבן געווָאלט ַארַײנכַאּפן נָאך ַא לַאנד, טָא ווּו ֿפָארט מען אין 

, אויף יענער ַײ, אויף יענער ַײ, אויף יענער  בלויז צוויי ווָאכן צַײט ? ּפונקט ַאנטקעגן ליגט אורוגוו

זַײט „ים48“ (איך זָאג ים כָאטש איך ווייס ַאז ס'איז ַא טַײך, דער „ריִָא 
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„איך וווין אין וויזשַא קרעסּפָא,
קָאריענטעס...“3

ייִדישע לערנביכער פֿון ַארגענטינע
פֿון עוויטַא וויעצקי

ווער עס ֿפַארנעמט זיך מיט ייִדיש, ווייס, ַאז בוענָאס–אַײרעס 

געהערט צו די וויכטיקסטע צענטערס ֿפון דער ייִדישער שּפרַאך 
און קולטור ֿפונעם 20סטן יָארהונדערט. מיר געדענקען די ַאֿפישן4

ֿפון ייִדישן טעַאטער דָארטן און מיר קענען די הונדערט בענד ֿפון 

די „מוסטערווערק“5, ּפובליקירטע דָארטן צווישן די ֿפוֿפציקער און 

ַאכציקער יָארן. אויך ֿפַאר ייִדיש–לערנביכער איז ַארגענטינע (מיט 

ַאנדערע דרום6–ַאמעריקַאנער לענדער) געווען ַא וויכטיק ָארט. ֿפון 

1932 ָאן הָאט מען אין בוענָאס–אַײרעס ּפובליקירט ַאן ערך7 ֿפוֿפצן 

ֿפַארשיידענע לערנביכער, עטלעכע ֿפון זיי אין מערערע אויֿפלַאגעס8. 

ייִדיש–לערנביכער אויף דער גָארער וועלט
וועלטלעכע9 ייִדיש–לערנביכער הָאט מען ַארויסגעגעבן אויף דער 

גָארער וועלט. ביז ַאהער הָאב איך געֿפונען 350. די ָאנהייבן זענען 

געווען אין מיזרח10–איירָאּפע בַײם סוף ֿפונעם 19טן יָארהונדערט, 

נָאר צו ערשט זענען ַארויס נָאר איינצלנע11 ביכער. ערשט נָאך דער 
ערשטער וועלט–מלחמה קומט אין ּפוילן, ליטע און רַאטן–ֿפַארבַאנד12

דער אויֿפבלי13 ֿפון שולן מיט ייִדיש ווי די לערנשּפרַאך און מיט דעם 

— דער אויֿפבלי ֿפון די ייִדיש–לערנביכער. ביזן חורבן14 בלַײבט מיזרח–

איירָאּפע דער גרעסטער דרוקצענטער ֿפון ייִדישע לערן–מַאטעריַאלן.

אין 1915 ּפובליקירט לעָאן עלבע אין ניו–יָארק דָאס ערשטע 
ַאמעריקַאנער לערנביכל. ֿפון דעמָאלט ָאן איז ניו–יָארק, מיט ּכמעט15

הונדערט טיטלען, איינער ֿפון די וויכטיקסטע צענטערס ֿפון ייִדישע 

לערנביכער. ֿפַארשיידענע ּפָאליטישע ָארגַאניזַאציעס הָאבן זיך 
בַאטייליקט אין דער ייִדישער בילדונג און הָאבן געווָאלט משּפיע זַײן16

אויף דער דערציִונג ֿפון די יונגע דורות17. נָאכן חורבן דערשַײנען אויף 

דער מַאּפע ֿפונעם ייִדישן לערנבוך נַײע ערטער, בֿפרט18 שטעט אין 

מערֿב19–איירָאּפע : ּפַאריז, בריסל, שטוטגַארט. ביז 1968 ּפובליקירט 

מען אין ּפוילן נָאך נַײנצן ייִדיש–לערנביכער, כָאטש ס'רוֿב20 ֿפון די 

ייִדישע קינדער רעדן שוין ניט קיין ייִדיש, ָאדער זייער ווייניק. 

1. chercheuse/researcher (fem.)/2 חוקרת. Munich 3. Villa Crespo (quartier de/area of Buenos Aires), rue/street Corrientes/וילה קרספו (רובע
-œuvres choisies de la littérature yiddish (en 100 volumes)/selected works of Yid .5 כרזות/affiches/posters .4 בבואנוס איירס), רחוב קוריאנטס
dish literature (100 volumes)/(במאה כרכים) 6 מבחר כתבים מספרות יידיש. dorem sud/south 7. … erekh environ/about/8 בערך. éditions/מהדורות
9. laïques/secular/10 חילונים. mizrekh est/east 11. peu nombreux/few/12 בודדים. Union soviétique/Soviet Union/13 ברית–המועצות. essor/
flourishing/14 פריחה. khurbm Shoah/15 שואה. kima't presque/nearly 16. mashpie … influencer/influence/17 להשפיע. doyres générations, 
sing. דור dor 18. bifra't en particulier/in particular 19. mayrev ouest/west 20. s'rov la plupart/most/21 רוב. langue d’étude/teach-
ing language/22 שפת הוראה. réseau/network/23 רשת. tsienistn sionistes/zionists/24 ציונים. tsisho CYSZO צענטרַאלע ייִדישע שול–ָארגַאניזַאציע
25. conditions/26 תנאים. … peysekh … on fête la Pâque en automne/Passover is celebrated in autumn/און ַאזוי ווַײטער .27 חג הפסח נחוג בסתיו
28. nuance/touch/29 גוון. concept bundiste de l’autonomie socio-culturelle juive en diaspora/Bundist concept of socio-cultural autonomy 
in the Diaspora/30 רעיון בונדיסטי הנוגע לעצמאות תרבותית–חברתית של יהודי הגולה. shaykhes par rapport à/in relation with/בקשר ל par rapport à/in relation with/בקשר ל par rapport à/in relation with/  31. tsofn nord/
north 32. kroyvim parents/relatives 33. Moisés Ville (ville et colonie agricole juive)/Jewish colony/34 עיירה והתיישבות יהודית חקלאית. alef-
beys alphabet 35. Lacroze, une station du métro de Buenos Aires/a subway station in Buenos Aires/תחנת רכבת תחתית בבואנוס איירס

עוויטַא וויעצקי איז ַא יונגע פָֿארשערין1, ַא געבוירענע אין ּפוילן, ווָאס וווינט 
איצט אין מינכן2. זי ַארבעט איבער ַא דָאקטָארַאט וועגן דער געשיכטע פֿון 

ייִדישע שולביכער.

אין בוענָאס–אַײרעס
די ערשטע וועלטלעכע שולן אין בוענָאס–אַײרעס מיט ייִדיש ווי ַא 

לימודים–שּפרַאך21 זענען געגרינדט געווָארן אין די 1920ער יָארן. 

שוין מיט צען יָאר שּפעטער עקסיסטירט אין דער ַארגענטינער 

הויּפטשטָאט ַא גרויסע נעץ22 ייִדישע שולן, אויֿפגעבויט און ָאנגעֿפירט 

ֿפון קָאמוניסטן, בונדיסטן ָאדער לינקע ציוניסטן23. צוליב ָאט דער 

גרויסער נעץ ֿפון ֿפַארשיידענע אינסטיטוציעס איז ַארגענטינע געווָארן 

איינער ֿפון די סַאמע וויכטיקסטע צענטערס ֿפון דער ייִדישער 

בילדונג. ס'איז קלָאר, ַאז די שולן דַארֿפן לערנביכער און ַאנדערע 

לערן–מַאטעריַאלן. אין ָאנהייב הָאט מען זיך בַאניצט מיט די ביכער 

ֿפון איירָאּפע. בַאזונדערש די בונדישע אינסטיטוציעס הָאבן געלערנט 

מיט צישָא24–ביכער, ווָאס זענען ַארויס אין ווַארשע צי ווילנע. אויך 

ֿפון די ֿפַאראייניקטע שטַאטן הָאט מען אימּפָארטירט לערנביכער 

און קינדער–זשורנַאלן. דערנָאך הָאבן די לערער געווָאלט הָאבן 

אייגענע מַאטעריַאלן, בעסער צוגעּפַאסטע צו די דרום–ַאמעריקַאנער 

בַאדינגונגען25. די טָאגטעגלעכקייט איז דָאך ַאן ַאנדערע : מען ּפרַאוועט 

ּפסח ָאסיען–צַײט26, אַאז"וו27.
דער ַארגענטינער קנייטש28

דער ַארגענטינער בונד און זַײן אידעָאלָאגיע ֿפון „דָאיִקייט“29 הָאט 

שטַארק משּפיע געווען אויֿפן אינהַאלט ֿפון די לערנביכער, בֿפרט אין 

שַײכות30 מיטן וווינָארט. אין די צֿפון31–ַאמעריקַאנער ביכער געֿפינען 

מיר קוים ַא בַאשרַײבונג ֿפון ניו–יָארק. ָאבער אין די ַארגענטינער 

ביכער זענען יָא ֿפַארַאן ַאזעלכע בַאשרַײבונגען — ווי מען ֿפָארט מיט 

ַא שיף אויֿפן ריִָא דע לַא ּפלַאטַא ָאדער ווי מען ֿפָארט אויף וויזיט 

צו קרוֿבים32 אין מָאזעסוויל33. בַײ י. רָאזע און ב. העלער אין דעם 

ערשטע בלעטלעך (1936) הייסט עס : „איך וווין אין וויזשַא  ַאלף–בית34

קרעסּפָא, קָאריענטעס. דורך דער גַאס קָאריענטעס פָֿארן טרַאמווַײען, 

35ָאמניבוסן, קָאלעקטיוועס און די אונטער–ערדישע בַאן לַאקרָאסע35ָאמניבוסן, קָאלעקטיוועס און די אונטער–ערדישע בַאן לַאקרָאסע35...“. 
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און נָאך ַא מעׂשהלע36 ַאן ַאנטיקל37 : געוויינטלעך זענען די ערשטע 

ווערטער אין ַאן ַאלף–בית „מַאמע“ און „טַאטע“, ָאבער דָא הייסט 

עס : „מַאמע“ און „מַאטע38“, ַאזוי ווי דָאס ּפָאּפולערע געטרַאנק ֿפון 

ַארגענטינע.
צוויי מחברים39

מען זָאגט, ַאז די ייִדן ֿפון מיזרח–איירָאּפע זענען געקומען קיין 

ַארגענטינע אין דרַײ גרויסע כווַאליעס40 : 1898—1914, 1918—1933

און 1933—1945. ֿפַאר דער בילדונג אויף ייִדיש איז בַאזונדער 

אינטערעסַאנט די צווייטע כווַאליע מיט ַאן ערך 6500 מענטשן ַא יָאר. 

צווישן זיי זענען געווען ַא סך, ווָאס הָאבן געזען דעם אויֿפקום ֿפון 

דער ייִדישער וועלטלעכער בילדונג און דער מָאדערנער ּפעדַאגָאגיק 

אין ּפוילן און ליטע, ווי אויך אין רַאטן–ֿפַארבַאנד. איינער ֿפון זיי איז 

געווען זלמן41 ווַאסערצוג (1904—1993), ווָאס ֿפַארלָאזט ווַארשע 

אין 1927. ער הָאט שוין צונויֿפגעקליבן ַא היּפש ביסל ּפעדַאגָאגישע 

דערֿפַארונגען : ער הָאט געַארבעט ווי ַא געהילף–דערציִער אין יַאנוש 

קָארטשַאקס42 בַאווּוסטן ווַארשעווער יתומים–הויז43 און ווי ַא לערער 

אין קָארטשַאקס עקסּפערימענטַאלער שול. אין יענער צַײט קומט אויך 

אין ַארגענטינע ַאֿביגדור44 שּפריצער (1898—1952), ַא גַאליציַאנער 

מחבר, ווָאס הָאט ליב צו שרַײבן מעׂשהלעך ֿפַאר קינדער. ווַאסערצוג 

ַײייִדישער צַײייִדישער צַײטונג אין  ייִדישער צאון שּפריצער ּפובליקירן ביידע אין דער ייִדישער צאון שּפריצער ּפובליקירן ביידע אין דער 

בוענָאס–אַײרעס. שּפריצער איז ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די קינדער–

ַײנַײנַײע  זַײטן ֿפון ָאט דער צַײטונג. 1936 קומט ַארויס זייער לערנביכל 

קווַאלן : ַא כרעסטָאמַאטיע45 פַֿארן צווייטן לערניָאר, ווָאס איך וויל אַײך 

ֿפָארשטעלן, ווַײל ס'איז ַאן איינציקס אין זַײן מין. ֿפַאר ווָאס ? קוקט 

מען ַארַײן אין ָאט דעם ביכל, בַאמערקט מען בַאלד דעם אונטערשייד 

מיט די ַאנדערע לערנביכער. לָאמיך ַארויסנעמען נָאר איין בַײשּפיל : 

די טעמע ֿפון עמיגרַאציע. כָאטש ַא גרויסער טייל ֿפון די ייִדיש–

רעדערס, ווָאס הָאבן אין די 1930ער יָארן געלעבט אין צֿפון– און 

דרום–ַאמעריקע, הָאבן ַאליין איבערגעלעבט דָאס ֿפַארלָאזן ַא היים–

שטעטל און די ווָאגלענישן46 אין דער ֿפרעמד, הָאט די טעמע ּכמעט 

ניט געהַאט קיין ָארט אין די קינדער–ביכער. ווי מען ווָאלט געמיינט, 

ַאז ס'ַארט ניט די קינדער. ָאבער אין דעם לערנביכל זענען ֿפַארַאן 

עטלעכע מעׂשהלעך, ווָאס ֿפַארנעמען זיך מיט דער טעמע. די ערשטע 

דערציילט ֿפון ַא ייִנגל ווָאס מָאלט בשעת47 דער לעקציע „[...] די שיף, 

מיט וועלכער ר'איז געקומען צו ֿפָארן ֿפון ּפוילן“. די לערערקע ֿפרעגט 

בַײ אים, ווָאס איז דָאס שווַארצע קלייניטשקע ּפינטל אויף דער שיף. 

דערקלערט דָאס קינד, ַאז דָאס איז ער ַאליין, ווי ער איז געשטַאנען 
אויף דער שיף, געֿפָארן און געקוקט. ֿפון די קינדהייט–זכרונות48

ווייסן מיר, ַאז ֿפַאר ַא סך ֿפון זיי איז די עמיגרַאציע ניט געווען קיין 

ֿפריילעכע עקסקורסיע נָאר ַא שרעקלעך איבערלעבעניש, און ַאז זיי 

הָאבן זיך געֿפילט עלנט און ֿפַארלָאזט ווי ַא קליין, שווַארץ ּפינטעלע.

איך קום פֿון ּפוילן
די צווייטע מעׂשה, ווָאס איך וויל דערמָאנען איז ַא ֿפריילעכערע. אויך 

זי איז ַאן אויסנַאם : זי ֿפַארנעמט זיך מיט דער ֿפרַאגע, ֿפון ווַאנען מען 

שטַאמט. געוויינטלעך שּפילט „די ַאלטע היים“ קוים ַא רָאלע אין די 

ייִדישע לערנביכער. אויב מען דערמָאנט זי יָא, איז דָאס אין ס'רוֿב 

ֿפַאלן ֿפַארבונדן מיטן חדר49, ָארעמקייט און טרויעריקן גלות50. אין 

דעם מעׂשהלע „די נַײע לערערקע“ קענען מיר לייענען ַא ּפרעכטיקן 

דיַאלָאג, ווָאס העלֿפט אונדז אֿפשר זיך ֿפָארצושטעלן ַא קינדער–לעבן 

אין די 1930ער יָארן אין בוענָאס–אַײרעס :

„דער פַֿארווַאלטער51 פֿון דער שול הָאט זיך ַאנידערגעשטעלט בַאם טיש 

און געזָאגט : 

ַײ— דָאס איז די נַײ— דָאס איז די נַײע לערערקע, זי קען ַא סך מעׂשהלעך דערציילן, לידלעך 

זינגען און זייער שיינע שּפילן. 

די לערערקע הָאט געשמייכלט. זי זעט אויס צו זַײן ַא גוטע, זי איז ַא 

שיינע און ַא פֿריילעכע.

— קינדער, הָאט זי צו אונדז געזָאגט — איך הייס חנה (כַאנע) 

ַאברַאמָאוויטש. [...] דערנָאכדעם הָאט זי יעדן איינעם צוגערופֿן צום 

טָאוול, ער זָאל אויפֿשרַײבן זַײן נָאמען. בערל הָאט אויפֿגעשריבן זַײן

נָאמען מיט ַא גרַײז. הָאט אים די לערערקע געפֿרעגט, ווי ַאלט ער איז, 

הָאט בערל איר געענטפֿערט אויף שּפַאניש.

— זָאג מיר אויף ייִדיש, בערל. איך פַֿארשטיי נישט קיין שּפַאניש. [...] 

52זי הָאט דערציילט, ַאז ערשט נישט לַאנג52זי הָאט דערציילט, ַאז ערשט נישט לַאנג52 איז זי געקומען צו פָֿארן. פֿון 

ּפוילן קומט זי. עטעלע הָאט זיך אויפֿגעשטעלט און געפֿרעגט :

ַײ— לערערקע, הָאט איר געזען דָארט מַײ— לערערקע, הָאט איר געזען דָארט מַײן בָאבען ?

— סע קען זַײן — הָאט די לערערקע געשמייכלט.

ַײ— און מַײ— און מַײן בָאבע וווינט אין רומעניע — הָאט זיך ָאנגערופֿן יַאנקעלע.

— איך הָאב ַא זיידן אין סָאוועטן–פַֿארבַאנד.

— מיר קומען פֿון גַאליציע.

— און דו ? — הָאט די לערערקע געפֿרעגט בערלען.

— מיר קומען פֿון ענטרע ריִָאס, הָאט ער געענטפֿערט.

די קינדער הָאבן זיך צעלַאכט“. 
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פֿליִען

אַרום ַא וואָרט

אויסדריקן איז ֿפויגלמילך27. 

ַא ֿפויגל, ווי ַאלע ווייסן, גיט נישט קיין 

מילך. איז ֿפויגלמילך ַא סינָאנים ֿפַאר ַא זעלטענער, 

טַײערער זַאך, וועגן וועלכער מע קען חלומען28. ער 

הָאט ֿפון ֿפויגלמילך מיינט : ער לעבט מיטן שענסטן און בעסטן.

ַא סך לענדער הָאבן ַא ֿפויגל ווי זייער נַאציָאנַאלער סימבָאל. ָאֿפט מָאל 

איז עס ַאן ָאדלער29, ָאבער געוויסע לענדער הָאבן גענומען ַאנדערע 
ֿפייגל. ֿפרַאנקרַײך, צום בַײשּפיל, הָאט ַא הָאן30, אינדיע ַא ּפַאווע31

(און ניט קיין אינדיק32), עטלעכע לענדער ֿפון לַאטַײן–ַאמעריקע הָאבן 

ַא קָאנדָאר, אויסטרַאליע און ניו–זעלַאנד הָאבן ֿפייגל ווָאס קענען ניט 

ֿפליִען : ַאן עמו און ַא קיווי, און איין לַאנד, דער אינדזל מַאוריציוס, 

הָאט זיך גָאר אויסגעקליבן ַאן אויסגעשטָארבענעם33 ֿפויגל ווָאס 

הייסט דָאדָא (אין דַײטשלַאנד איז מיט ַא ּפָאר יָאר צוריק געווען ַא 

„דָאדָא–ֿפַארלַאג34“ ווָאס הָאט ַארויסגעגעבן עטלעכע איבערזעצונגען 

ֿפון ייִדיש, נָאר ער איז, דַאכט זיך, אויך אונטערגעגַאנגען). 
ֿפייגל הָאבן אינסּפירירט ּפָאעטן. אין ביַאליקס ליד „אל הציּפור“35

סימבָאליזירט דער ֿפויגל די בענקשַאֿפט נָאך ציון36. אין „דער רָאב“37, 

ֿפונעם ַאמעריקַאנער ּפָאעט עדגַאר ַאלען ּפָא, איז דער שווַארצער 

ֿפויגל ַא סימבָאל ֿפון ַא ֿפַארלָארענער ליבע. און בַײ בָאדלער איז 

דער ַאלבַאטרָאס דער סימבָאל ֿפונעם ּפָאעט. מענטשן קענען אויך 

מורא הָאבן38 ֿפַאר ֿפייגל, (דָאס רוֿפט מען ָארניטָאֿפָאביע) ווי ס'ווערט 

געשילדערט39 אין ַאלֿפרעד היטשקָאקס ֿפילם די ֿפייגל.

ַאחוץ40 ֿפייגל זענען דָא אינסעקטן ווָאס ֿפליִען. דער בַאקַאנטסטער איז 

די ֿפליג. די ֿפליג זשומעט41, בַײסט, און טרָאגט ַארום מיקרָאבן. וועגן 

ַא וווילן, מילדן מענטש זָאגט מען ער וועט נישט טשעּפען קיין 

ֿפליג אויף דער ווַאנט42. ַא מענטש ווָאס נעמט ַא קליינעם ּפרָאבלעם 

און מַאכט אים ערגער מַאכט ֿפון ַא ֿפליג ַא העלֿפַאנד43. ַא שיין 

חיהלע44 ווָאס ֿפלַאטערט ֿפרַײ און ֿפריילעך צווישן בלומען הָאט 

עטלעכע נעמען : ֿפלַאטערל, שמעטערלינג, בַאבָאטשקע ָאדער 

זומער–ֿפייגעלע45. איינס ווָאס טרָאגט זייער ַא ּפַאסיקן נָאמען איז די 

ליבעלע46. און נָאך ַא קליין זשוקעלע47 ווָאס קינדער הָאבן 

ליב איז דָאס משה–רבנוס קיִעלע48. ס'איז דָא אויך ַא 

זויג–חיה49 ווָאס ֿפליט — ַא ֿפלעדערמויז50. 

עס זַײנען נָאך דָא ַא סך ַאנדערע ֿפליִענדיקע בַאשעֿפענישן 

ווָאס מיר וועלן דָא ניט דערמָאנען : מוקן51, מָאסקיטן52 און מילבן53, 

ווַײל דָאס איז שוין ַא טעמע אויף ַא „מ“–מעׂשה...

נישט נָאר ַאוויָאנען ֿפליִען (זעט גלָאסַאר ז' 8). אויך ֿפייגל ֿפליִען. 
ֿפליגן1 און ֿפלַאטערלעך2 ֿפליִען אויכעט. (ניט ֿפַארמישן מיט ֿפליי3

ווָאס ֿפליִען ניט — נָאך ַא מזל4 — נָאר שּפרינגען). ַאלץ ווָאס ֿפליט 

הָאט ֿפליגל5. די בַאֿפליגלטע בַאשעֿפענישן6 ֿפליִען און ֿפלַאטערן7 און 

ֿפָאכען8 מיט די ֿפליגל... איר הָאט ֿפַארשטַאנען ַאז ֿפון ַא לינגוויסטישן 

קוקווינקל9 איז דער קלַאנג „ֿפל“ אין ייִדיש ענג ֿפַארבונדן מיט ַאזַא 

: ֿפליִענדיקער בַאוועגונג. דער ווערב איז ֿפליִען (די ֿפַארגַאנגענע צַײט

געֿפלויגן), מיט ַאלע ווַאריַאנטן ווי ַארויֿפ– און ַארָאּפֿפליִען,  איז

ַארומ–, ַאוועק– און ַאדורכֿפליִען, ָאדער גָאר צעֿפליִען זיך10, ווי 

די ֿפייגל ֿפון איציק מַאנגערס בוים, ווָאס „זענען זיך צעֿפלויגן“. ַא 

מעׂשה11 ווָאס איז נישט געשטויגן נישט געֿפלויגן איז אין גַאנצן 

משוגע12 און אומגלייבלעך.

דָאס ֿפליִען הָאט ֿפון אייביק ָאן אויֿפגעוועקט די מענטשלעכע 

ֿפַאנטַאזיע, ֿפון דער ַאלט–גריכישער לעגענדע ֿפון איקַארוס ווָאס 

איז מיט זַײנע ֿפויגלשע ֿפליגל ַארויֿפגעֿפלויגן צו נָאענט צו 

דער זון, ביז די קָאסמָאסשיֿפן ֿפון דער וויסנשַאֿפטלעכער 

ֿפַאנטַאסטיק13 ווָאס ֿפליִען דורך דעם אוניווערס.

דָאס ווָארט ֿפליִען ַאליין גיט אונדז עטלעכע 

אויסדרוקן : ַא שּפילעכל ווָאס הייבט זיך אויף אין 

דער לוֿפטן, צוגעבונדן צו ַא לַאנגער שטריק איז ַא ֿפלישלַאנג14. ַא 

בַאזונדער בלעטל ּפַאּפיר מיט עּפעס ַא מעלדונג15 (אין ַא צַײט ֿפון ווַאלן 

קריגט מען זיי אויף יעדן רָאג גַאס16 !) הייסט ַא ֿפליבלעטל17. אין 

ֿפלוג18 מיינט אויֿפן ערשטן בליק, ֿפונעם ערשטן אַײנדרוק. און ווען 

מענטשן הָאבן ָאנגעהויבן צו זען (ָאדער געמיינט ַאז זיי זעען) 

קַײלעכדיקע קָאסמָאסשיֿפן געקומענע ֿפון ַאנדערע ּפלַאנעטן, 

הָאט מען דער זַאך ַא נָאמען געגעבן ַא ֿפלי–טעלערל19.

ַא בַאשעֿפעניש ווָאס הָאט ֿפעדערן20 און לייגט אייער איז ַא 

ֿפויגל (מערצָאל ֿפייגל). ַא ליטווַאק זָאגט איין [ֿפייגל] און צוויי 

[ֿפייגל], נָאר דָאס איז שוין ַאן ַאנדער ּפרָאבלעם. דָאס ווָארט 

ֿפויגל איז ַאן ָאֿפטער מעטַאֿפָאר ֿפַאר ַא מענטשלעכן כַארַאקטער : 

ַא ֿפרַײער ֿפויגל21... ַא גרָאבער ֿפויגל22... און יענער ֿפויגל23. 

ניט ֿפויגלדיק24 (שטענדיק מיטן נעגַאטיוו) מיינט נישט ַאזוי 

. ַא ַײ. ַא ַײ. ַא ֿפויגלבליק25 איז ַאן  גוט, נישט ַאזוי אַײ–אַײ–א

ַארומנעמיקער בליק אויף ַא לַאנדשַאֿפט ָאדער ַא טעמע. 

גיין מיטן ֿפויגלוועג26 מיינט גיין מיטן דירעקטסטן וועג 

ֿפון איין ָארט אין ַא צווייטן. דער שענסטער ֿפון ַאלע 

1. mouches/flies/2 זבובים. papillons/butterflies/3 פרפרים. puces/fleas/פשפשים, sing. 4 ֿפלוי. ... mazl une chance!/lucky 5. ailes/wings/כנפיים
6. créatures ailées/winged creatures/7 יצורים מכונפים. volètent/flutter/8 מרפרפים. agitent/flap/9 מנפנפים. point de vue/point of view/נקודת מבט
10. s’envoler/fly away/11 להתעופף. mayse histoire/story 12. meshuge fou/crazy 13. science fiction/בדיוני עפיפון/cerf-volant/kite .14 מדע 
15. annonce/announcement/16 מודעה. coin de rue/street corner/רחוב פרסומי/tract/flyer .17 פינת  /à première vue/at first glance .18 עלון 
אדם חופשי ברוחו/une personne libre/a free spirit .21 נוצות/plumes/feathers .20 צלחת מעופפת/soucoupe volante/flying saucer .19 במבט ראשון
22. lourdaud/coarse person/23 אדם גס. drôle d’oiseau/queer bird/24 ציפור משונה. pas fameux/not so hot/25 לא משהו. vue générale/bird’s eye 
view/26 מבט ממעוף ציפור. à vol d’oiseau/as the crow flies/27 בקו אווירי. chose rare ou introuvable/something rare or unobtainable/דבר נדיר או
/coq/rooster .30 תרנגול/coq/rooster .30 תרנגול/coq/rooster .30 נשר/aigle/eagle .29 לחלום/kho'lemen rêver/dream .28 שלא בנמצא  31. paon/peacock/32 טווס. dinde/turkey/תרנגול הודו
33. disparu/extinct/34 נכחד. maison d’édition/publishing house/35 בית הוצאה לאור. el hatsipor À l’oiseau/To the Bird 36. ... tsien amour 
de Sion/yearning for Zion/37 געגועים לציון. "Le Corbeau"/"The Raven"/"38 "העורב. moyre ... avoir peur/be afraid/39 לפחד. dépeint/de-
picted/40 מוצג. akhu'ts à part/aside from/41 מלבד. bourdonne/buzzes/42 מזמזם. ne ferait pas de mal à une mouche/wouldn’t hurt a fly/לא
-papillon/but .45 יצור/kha'yele créature .44 מהומה רבה על לא דבר/en fait une montagne/make a mountain out of a molehill .43 יהרוג זבוב
terfly/46 פרפר. libellule/dragonfly/47 שפירית. bestiole/bug/48 חרק. moyshe-rabeynes ... coccinelle/ladybug/משה–רבינו khaye-... .49 פרת 
mammifère/mammal/50 יונק. chauve-souris/bat/51 עטלף. moucherons, moustiques/gnats, mosquitos/52 ברחשים, יתושים. moustiques/mos-
quitos/53 יתושים. mites/moths/עש.
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דניאל קַאהן1 און דער 
בַאמָאלטער פֿויגל2 

פֿון דניאל קענעדי

1. Daniel Kahn 2. L’Oiseau bariolé/Painted Bird/3 הציפור הצבועה. klezmer 4. ensemble/group/5 להקה. … khevre groupe hétérogène/varied 
group/6 קבוצה מגוונת. efsher peut-être/perhaps/7 אולי. genre 8. clin d’œil/wink/9 רמז. Jerzy Kosinski (1933-1991) 10. originaire/coming 
from/11 מוצאו. mikhoel Michael Tuttle 12. Jake Shulman-Ment 13. Daniel Blacksberg 14. Hampus Melin 15. Samuel Maquin 16. flex-
ible/17 גמיש. Michael Alpert 18. Psoy Korolenko 19. formation artistique/artistic background/20 רקע אומנותי. koydem-kol tout d’abord/
first of all 21. hashpoe influence 22. khayes animaux/animals 23. beemes vraiment/really 24. tkufe période/period 25. … iker surtout/
mainly/26 בעיקר. kede'y pour que/so that 27. oylem public/קהל public/קהל public/  28. transforme/transforms/29 משנה. Shane McGowen 30. shaykhes rap-
port/connection/31 קשר. mordkhe Gebirtig 32. de/by/מאת dovid Edelshtat 33. matsev situation 34. mitsraim Égypte/Egypt 35. senti-
mentalisme bon marché/“shmaltz”/36 רגשנות מתקתקה. imprégnés/permeated/37 ספוגים. CD/38 תקליטור. maturité/ripeness/בשלות.

„דער בַאמָאלטער ֿפויגל“ איז ַאן אינטערנַאציָאנַאלע ּכלי–זמר3

געגרינדט דורך דעם ַאמעריקַאנער זינגער דניאל קַאהן. זי  קַאּפעליע4,

נעמט ַארום ַא ֿפַארשידנַארטיקע חֿברה5 ווָאס 

איז שווער צו קַאטעגָאריזירן  — מע ווָאלט 

אֿפשר6 געדַארֿפט אויסטרַאכטן ַא נַײעם 

זשַאנער7 ? דער נָאמען „בַאמָאלטער ֿפויגל“ 

איז ַא ווּונק8 אויֿפן רָאמַאן ֿפונעם ייִדיש–

ַאמעריקַאנער שרַײבער יעזשי קָאשינסקי9, 

ַאן ָאּפשטַאמיקן10 ֿפון ּפוילן. די מוזיקערס 

קומען ֿפון ַאמעריקע (ווי דער בַאסיסט 

, דער ֿפידלער דזשייק  מיכאל טָאטל11

שולמַאן–מענט12 און דער טרָאמבָאניסט 

דַאן בלַאקסבערג13), ֿפון שוועדן (הַאמּפוס 

מעלין14 ווָאס שּפילט אויֿפן ּפויק) צי ֿפון 

ֿפרַאנקרַײך (דער קלַארנעטיסט שמואל 
מאַקען15). דָאס איז ָאבער בייגעוודיק16

און זיי שּפילן ָאֿפט מיט ַאנדערע 

מוזיקַאנטן ווי מַײקל ַאלּפערט17 צי ּפסוי קָארָאליענקָא18.  

שטַאמען שטַאמט דניאל קַאהן ֿפון דעטרויט און זַײן קינסטלערישער 

הינטערגרונט19 איז קודם–ּכל20 ַא טעַאטרַאלישער, ווָאס הָאט ַא 

השּפעה21 אויף זַײנע אויֿפטריטן מיטן בַאמָאלטן ֿפויגל. ַא מָאל טרָאגן 

זיי מַאסקעס ֿפון ווילדע חיות22, ַא מָאל שרַײט ער אויס די ווערטער 

דורך ַא מעגַאֿפָאן, און ווען ער טוט ביידע מיט ַא מָאל מַאכט ער 

באמת23 ַא שטַארקן אַײנדרוק. אויך צוליב טעַאטער הָאט ער זיך 

איבערגעצויגן קיין בערלין אין 2005. 
ער איז געווען שטַארק ֿפַאראינטערעסירט אין דער ווַײמַארער ּתקוֿפה24

ֿפון דַײטשישן טעַאטער, דער עיקר25 אין די ווערק ֿפון בערטָאלט 

ברעכט און קורט טוכָאלסקי, וועמענס לידער ער שּפילט אויך מיטן 

„בַאמָאלטן ֿפויגל“. ָאבער קַאהן איז אויכעט ַא שטיקל ּפָאעט. ער 

זינגט אין עטלעכע שּפרַאכן און הָאט ַא טַאלַאנט ֿפַאר איבערזעצונג. 

ָאֿפט מָאל זינגט ער ַא טרַאדיציָאנעל ייִדיש ליד צוזַאמען מיט זַײן 

איבערזעצונג אויף ַא געשמַאקן אידיָאמַאטישן ענגליש ּכדי26 דער 

עולם27 זָאל ֿפַארשטיין דעם אינהַאלט. נישט נָאר די ווערטער זעצט 

ער איבער, נָאר ער ֿפַארווַאנדלט28 אויך דעם סטיל ֿפון דער מוזיק, ביז 

ס'איז שווער צו הערן דעם אונטערשייד צווישן ַא מַארק ווַארשַאווסקי 

מיט ַא בָאב דילען ָאדער צווישן ַאן איציק מַאנגער מיט ַא שיין 

מעגַאוען29.

ַאזוי ַארום ֿפילט מען אויך דָאס שַײכות30 צו דער הַײנטצַײטיקער 

ּפָאליטיק ווָאס שטעקט אין די ַאלטע לידער. ַא ליד ווי „ַארבעטסלָאזע–

מַארש“ ֿפון מרדכי געבירטיג31 דערמָאנט די ֿפַארשיידענע 

מַאניֿפעסטַאציעס ווָאס מע זעט הַײנט צו טָאג אין ַאמעריקע. הערנדיק 

זייער ווערסיע ֿפון דוד עדעלשטַאדטס32 „אין קַאמף“ קען מען טרַאכטן 

וועגן דעם מצֿב33 אין מצרים34 ָאדער אין סיריע. וועגן ָאט דעם ליד 

זָאגט קַאהן : „דָאס ליד איז געשריבן געווָארן אין 1880 דורך ַא ייִדן, 

ָאבער עס הָאט ַא שַײכות מיט אונדז ַאלעמען אין די הַײנטיקע צַײטן“.

ס'איז נישטָא קיין ָארט בַײם „בַאמָאלטן ֿפויגל“ ֿפַאר שמַאלציקער 

סענטימענטַאליטעט35, זייער צוגַאנג צום ייִדישן געזַאנג הָאט גָארנישט 

צו טָאן מיט נָאסטַאלגיע ָאדער בענקשַאֿפט נָאך דער ֿפַארגַאנגענהייט. 

זייערע לידער זענען ֿפריש און מָאדערן, ָאנגעזַאּפט36 מיט שטעכיקייט, 

ענערגיע, גַאל און הומָאר. מיט זַײן לעצטן קָאמּפַאקטל37 הָאט דניאל 

קַאהן דערגרייכט ַא געוויסע רַײֿפקייט38 און דערֿפַארונג ָאבער 

ֿפונדעסטוועגן ֿפילט מען ַאז דָאס איז בלויז ַאן ָאנהייב. מיר מעגן 

ַארויסקוקן אומגעדולדיק אויף זַײנע קומעדיקע ּפרָאיעקטן. 
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דער ייִדישער
 טעם–טעם

[סוף ֿפון זייַט 3]

דע לַא ּפלַאטַא“, ָאבער דָאס איז ברייט ווי ַא ים און הָאט כווַאליעס ווי 

ַא ים. נָאר זַײן קָאליר איז ַא מין שָאקָאלַאד ברוין, ס'מַאכט ֵאַ שטַארקן 

אַײנדרוק).

ערשטער ָאּפשטעל : ַא קליין שטעטעלע מיטן נָאמען קָאלָאניַא, טַאקע 

ַאן ַאלטע ּפָארטוגעזישע קָאלָאניע ֿפון 17טן יָארהונדערט, שיין, רויִק, 

אויטענטיש, און לעצטנס ָאנערקענט ֿפון יונעסקָא ווי וועלט–ירושה49. 

צוויי טעג ָאּפרו, זייער אַײנגענעם, און דעם 31סטן דעצעמבער 

ֿפָארן מיר קיין מָאנטעווידעָא. מען הָאט געמיינט ס'איז בעסער צו 

ֿפַארברענגען נַײיָאר אין ַא גרויסער שטָאט. קיינער הָאט אונדז ָאבער 

ניט געזָאגט ַאז מָאנטעווידעָא, כָאטש זי איז די הויּפטשטָאט ֿפון 

, איז אין דער אמתן ַא ּפרָאווינץ–שטָאט. ווען מיר קומען ָאן ַײ, איז אין דער אמתן ַא ּפרָאווינץ–שטָאט. ווען מיר קומען ָאן ַײ, איז אין דער אמתן ַא ּפרָאווינץ–שטָאט. ווען מיר קומען ָאן  אורוגוו

איז די גַאנצע שטָאט „סערַאדָא“50 — ֿפַארמַאכט, ֿפַארשלָאסן, טויט ! 

נָאר עטלעכע שיּכורים51 בלָאנדזשען ַארום אין די גַאסן, שוין גרייט 

אויף נַײיָאר, און שרַײענדיקע קינדער ווַארֿפן קנַאקֿפַײערלעך52 איינער 

אויֿפן ַאנדערן. מיר עסן וועטשערע אין הָאטעל (דָאס עסן הָאבן 

מיר אַײנגעקויֿפט אין „גָאנזַאליטָאס 

סוּפערמַארק“) און מיר ֿפַארברענגען 
נַײיָאר קוקנדיק אויף די ֿפַײערווערק53

ֿפונעם דַאך ֿפון הָאטעל. די ַאנדערע געסט, 

ַא ּפָארֿפָאלק ֿפון אויסטרַאליע און ַא 

גַאנצע כָאּפטע יונגע ברַאזיליַאנער, זַײנען 

גָאר סימּפַאטיש. מע טרינקט ווַײן און מע 

ווינטשט זיך ַא גוט יָאר. אויף צו מָארגן 

שּפַאצירן מיר אין צענטער שטָאט — נָאך 

ַאלץ „סערַאדָא“. ווייניק מענטשן — נָאר 

טוריסטן. שּפעט נָאך מיטָאג געֿפינען מיר 

49. ...yerushe patrimoine mondial de l'UNESCO/UNESCO World Heritage/מורשת עולמית
 shikurim ivrognes/drunks .51 סגור (ספרדית)/cerrado (esp./Span.), fermé/closed .50 של אונסקו
52. pétards/firecrackers/53 חזיזים. feux d’artifice/fireworks/54 זיקוקי די נור. maté 55. à chaque 
pas/at every step/על כל צעד ושעלpas/at every step/על כל צעד ושעלpas/at every step/  56. a ponem apparemment/apparently/57 כפי הנראה. Noël/
Christmas/58 חג המולד. muser-haskl morale/moral 59. efsher peut-être/perhaps/יתכן.

 

דער ַאוויָאן (ען)/דער ַאערָאּפלַאן (ען)

דער ֿפלי (ען)

דער ֿפליּפלַאץ (ֿפלי'ּפלעצער)/דער ַאערָאּפָא'רט (ן)

דער בילע'ט (ן)

דער ַאהי'ן–בילע'ט (ן)

דער ַאהי'ן–קריק–בילע'ט (ן)

ָאן ָאּפשטעל (ן)

ָא'ּפפֿליִען

לַאנדן

דער ָאּפהַאלט (ן)

ֿפַארשּפעטיקט

צו דער צַײט

דער ּפילָא'ט (ן)

דער סטוַארד (ן)

די סטוַארדקע (ס)

דָאס זיצָארט (—ערטער)

דער צָאל

דער זיכערקייט–קָאנטרָאל 

avion/airplane/מטוס

vol/flight/טיסה

aéroport/airport/שדה–תעופה

billet/ticket/כרטיס

aller simple/one-way/לכיוון אחד

aller-retour/round trip/הלוך–חזור

sans escale/non-stop/ללא חניית ביניים

s'envoler/take off/להמריא

atterrir/land/לנחות

retard/delay/איחור

en retard/late/(ת/)מאחר

à l'heure/on time/בזמן

pilote/pilot/טייס

steward/דיילsteward/דיילsteward/

hotesse de l'air/stewardess/דיילת

siège/seat/מושב

douane/customs/מכס

sécurité/security/בדיקה ביטחונית

ַאוויָאן–גלָאסַאר

איין איינציקן ָאֿפענעם רעסטָארַאן. ַא ריי מענטשן ווַארטן אויף ַא טיש. 

ווַארטן מיר אויך. נָאכן עסן שּפַאצירן מיר ווַײטער. ביסלעכווַײז הייבט 

מען ָאן צו זען עטלעכע אורוגווַײער צווישן די טוריסטן. ווי דערקענט 

מען ַאן אורוגווַײער ? ער טרָאגט זיך ַארום מיט זַײן „מַאטע“54 (דָאס 

נַאציָאנַאלע געטרַאנק, ַא מין ביטערער „טיי“ געמַאכט ֿפון די בלעטער 

ֿפון ַא געוויסער ֿפלַאנץ) אין איין הַאנט און ַא טערמָאס הייס ווַאסער 

אין דער צווייטער הַאנט. די טוריסטן טרָאגן זיך ַארום מיט ֿפלעשלעך 

ווַאסער. די ַארגענטינער טרינקען אויך „מַאטע“ נָאר מע זעט עס ניט 

ַאזוי אויף דער גַאס, אויף יעדן שריט און טריט55.

מיר הייבן ָאן צו זען נָאך ַא מָאדנע זַאך : ַא סך מענטשן (דער עיקר 

יונגע מענער) מיט בַאנדַאזשירטע הענט. ריינע ווַײסע בַאנדַאזשן, 

ַא ּפנים56 נָאר ווָאס צוגעלייגטע. מיר הָאבן דָאס שוין בַאמערקט 

אין בוענָאס–אַײרעס ניטל57–צַײט. מיר דערוויסן זיך ַאז דָאס זַײנען 

ַאקצידענטן ֿפונעם שּפילן זיך מיט די קנַאקֿפַײערלעך. עס ּפַאסירט, זעט 

אויס, ַאלע יָאר צו דער צַײט. די צַײטונגען גיבן ָאן סטַאטיסטיקעס...

מיר ֿפָארן ַאוועק ֿפון מָאנטעווידעָא מיט 

ַא געֿפיל ַאז ס'ווָאלט געקענט זַײן ַא 

שיינע שטָאט, נָאר צום בַאדויערן, וועלן 

מיר עס קיין מָאל נישט וויסן.

צי שטעקט דָא עּפעס ַא מוסר–הׂשּכל58 ? 

אֿפשר59 ַאז ַאנטלויֿפן ֿפון ווינטער איז 

ניט ַאזוי שווער. מע דַארף נָאר ֿפָארן 

גענוג ווַײט. נָאר ַאנטלויֿפן ֿפון די 

ניטל– און נַײיָאר–ֿפַײערונגען איז ַא סך 

שווערער : זיי לָאזן זיך נישט ַאזוי גרינג 

ֿפַארגעסן !

ֿפָאטָאס : זשוליעט מָאנעט  


