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ַא ּפובליקַאציע ֿפון ּפַאריזער יִידיש־צענטער – מעדעם־ביבליָאטעק

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר יִידיש־לערנערס

דער יִידישער

ּפַאריז, דעם 13טן נָאוועמבער 2015
דעם 13טן נָאוועמבער 2015 הָאט זיך אין ּפַאריז געגָאסן בלוט. זינט דעמָאלט גיסט מען מיט ווערטער.

130 טויטע און ַא סך מער ֿפַארווּונ־  גלַײך נָאך די ַאטענטַאטן ווָאס הָאבן אין איין ָאוונט איבערגעלָאזט

דעטע הָאבן זיך ָאנגעהויבן די ווערטער, צו ערשט שרַײענדיקע ֿפַאר גרויל1 און ֿפרעגנדיקע ֿפון וועלן וויסן 

און ֿפַארשטיין. נָאך דעם — ווַארעמע ווערטער ֿפון ווייטיק און מיטגעֿפיל, ֿפון נָאענטע ווי ֿפון ֿפרעמדע, 

ַא  ווַאנט, אויף  ַא  זיי לָאזן אויף  זיך, אויסדריקן דעם טרויער, ָאנשרַײבן צעטעלעך און  דָאס צונויֿפקומען 

־טרָאטוַאר, מיט ַא בלום, מיט ַא ליכטעלע צום ָאנדענק. ָאבער שּפעטער הָאבן זיך ָאנגעהויבן ַאנדערע קלַאנ

גען, ֿפול מיט שרעקונג, צו מָאל — מיט שֹינאה2, דער עיקר3 ֿפון די, ווָאס ניצן אויס מורא4 און הַאס ֿפַאר 

זייערע אייגענע צוועקן5. הָאבן מיר נישט געווָאלט צוגעבן נָאך מער ווערטער. בלויז זָאגן ַאז ַאנטקעגן ַאזַא 

אוממענטשלעכקייט מוזן מיר ּפרּווון בלַײבן מענטשלעך.

די רָאק־גרוּפע ווָאס הָאט געהַאלטן אין זינגען ווען מע הָאט ָאנגעהויבן שיסן אינעם בַאטַאקלַאן איז שוין 

ַארויסגעטרָאטן אויף ַא ּפַאריזער בינע מיט ַאן ַאנדער קָאנצערט. עטלעכע ֿפון די קַאֿפעען ווָאס מע הָאט 

בַאשָאסן זַײנען שוין ווידער ָאֿפן און מענטשן זיצן און טרינקען אויף די טערַאסן.

מיר טוען ווי זיי. דער איצטיקער נומער ֿפון יִידישן טעם־טעם הָאט געדַארֿפט זַײן ַא ֿפריילעכער, צוליב 

אונדזער 20סטן יוֿבל6. מיר וועלן גָארנישט בַײטן. ווי זָאגט מען : ס’לעבן גייט ווַײטער.

1. horreur/horror  2. sine haine/hatred 3. ... iker surtout/above all 4. moyre peur/fear 5. buts/ends 6. yoyvl anniversaire, jubilé/aniversary.

דער דיבוק אין ּפַאריז )זז' 4-2(. 
ווָאס הערט זיך ? דער טעם־טעם יערט זיך ! )זז' 11-5(.
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ָאס איז ַא דיבוק ? אינעם יִידישן ֿפָאלקלָאר איז װ
אין  ַארַײן  איז  ווָאס  טויטן  ַא  ֿפון  נשמה3  די  עס 
מָאטיוו הָאט  דָאזיקן  ַא לעבעדיקן מענטש. דעם 
-1863( רַאּפָאּפָארט  שלמה4־זַאנוול   אויסגעניצט 

1920( אין דער ּפיעסע מיטן טיטל דער דיבוק ָאדער צווישן 
צוויי וועלטן )1917(. דער מחבר5, ַאן עטנָאגרַאף, שרַײבער 
לי־ דער  אין  איז   ,6 טוע ּפָאליטיש־געזעלשַאֿפטלעכער  ראון 

ש.  ּפסעוודָאנים  מיטן  עיקר7  דער  בַאקַאנט  טערַאטור־וועלט 
ַאנ–סקי. צווישן ַאלע זַײנע ווערק ווָאס מע הָאט נָאך זַײן טויט 
אַײנגעזַאמלט אין ֿפוֿפצן בענד8, און ווָאס נעמען ַארום לידער 
דערציילונגען,  שֿבועה10“(,  „די  הימען9  בונדישער  דער  )ווי 
ָאן  ַאנדערע דרַאמען, עסייען און זכרונות11, איז דער דיבוק 

קיין שום סֿפק12 דָאס סַאמע13 בַארימטסטע.
צום ערשטן מָאל איז די ּפיעסע אויֿפגעֿפירט14 געווָארן אין 
ווַארשע15 דורך דער ווילנער טרוּפע16, שוין נָאך דעם מחברס 
ֿפָארגעקומען דעם 9טן דעצעמבער  די ּפרעמיערע איז  טויט. 
1920, צו ַאנ–סקיס שלושים17. דערנָאך איז די ווילנער טרוּפע 
דיבוק איבער דער גַאנצער יִידיש־רעדנדי־  ַארומגעֿפָארן מיטן

קער וועלט. אומעטום הָאט דער סּפעקטַאקל געהַאט ַא גרויסן 
18 און איז געווָארן ַא סימבָאל ֿפון יִידישן מָאדערני־ גדערֿפָאל

סטישן טעַאטער. 
ווַאשינ־ מיכַאל  רעזשיסָאר19  דער  הָאט   1937 יָאר  אין 
סקי געמַאכט דערֿפון ַא קינָא־ַאדַאּפטַאציע, ווָאס געהערט ביז 
הַײנט צו טָאג צו די סַאמע ּפָאּפולערסטע ֿפילמען אויף יִידיש.
20 די ּפיעסע אויף עטלעכע שּפרַא־ טמע הָאט איבערגעזעצ

אויף  ענגליש.  און  ּפויליש  העברעִיש,  ַאנדערע  צווישן  כן, 
ּפָאר  ַא  טעקסט  דעם  איבערגעזעצט  מען  הָאט  ֿפרַאנצייזיש 
מָאל. עס ווערט איצט געשּפילט אין ֿפרַאנקרַײך, רעזשיסירט21 

דורך בנימין לַאזַאר22 )זעט ז' 3(.
די דרַאמע איז ַא געשיכטע ֿפון ליבע ווָאס איז שטַארקער 
סך  ַא  אויסגעניצט  דָארטן  הָאט  מחבר  דער  טויט.  דער  ווי 
מינהגים23,   : מיסטיק  און  ֿפָאלקלָאר  יִידישן  ֿפון  עלעמענטן 
גלייבענישן24 און חסידישע מעׂשיות25. אויף זַײט 4 וועט איר 
געֿפינען ַא קורצן ֿפרַאגמענט, ווָאס איז ַא ּפָאעטישער משל26 
וועגן דער ליבשַאֿפט צווישן דעם הַארץ ֿפון דער וועלט און ַא 
לויטערן קווַאל27. ַאנ–סקי הָאט זיך דָא אינסּפירירט אינעם בוך 
נחמן  ר'  רבין29  חסידישן  בַאווּוסטן  ֿפונעם  סיּפורי־מעׂשיות28 
ַאן ענגלישע מוזיקַא־ ווילט הערן  30. אויב איר  רברַאצלעווע

לישע ַאדַאּפטַאציע ֿפון דעם שטיקל, קענט איר עס אויֿפזוכן 
אויֿפן קָאמּפַאקטל31 ֿפון דער גרוּפע „מיקווה“32. די זינגערין 
חנה קוּפער33 )2011-1946( זינגט עס דָארטן בַאגלייט אויֿפן 

ֿפידל דורך ַאליסיַא סוויגַאלס34.
אויב איר הָאט ַא געלעגנהייט35, לויֿפט אין טעַאטער זען 

די ּפיעסע — עס איז ּכדַאי36 !

שלמה־זַאנוול רַאּפָאּפָארט )ש. ַאנ–סקי( און זַײן אונטערשריֿפט

1. dibek Le Dibbouk/
The Dybbuk 2. Sh. Anski 3. ne-

shome âme/soul 4. shloyme 5. mekhaber 
auteur/author 6. militant/activist 7. ... iker sur-

tout/above all 8. volumes, sing. 9 בַאנד. hymne du 
Bund/anthem of the Bund 10. shvue serment/oath 

11. zikhroynes mémoires/memoirs 12. ... sofek sans aucun 
doute/without doubt 13. le plus/the most 14. mis en scène/staged 

15. Varsovie/Warsaw 16. la Troupe de Vilna/Vilna Troupe 17. shloy-
shim cérémonie célébrée trente jours après le décès/ceremony held 

30 days after death 18. succès/success 19. réalisateur/film director 
20. traduit/translated 21. mis en scène/directed 22. binyomen Benjamin 
Lazar 23. minhogim coutumes/customs, sing. מינהג minheg 24. croyances/
beliefs 25. khsi’dishe mayses légendes hassidiques/Hasidic legends  
26. moshl allégorie/alegory 27. source limpide/pure spring 28. sipure-
mayses contes/stories 29. khsi’dishn rebn maître hassidique/Hassidic 
rabbi 30. reb nakhmen ... Rabbi Nakhman de/of Bratzlav 31. CD 
32. Mikveh 33. khane Adrienne Cooper 34. Alicia Svigals 35. occa-

sion/opportunity 36. ... keda’y ça en vaut la peine/it’s worth it.

דער דיבוק1 ֿפון ש. ַאנ–סקי2
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ע הָאט ָאקערשט9 אינסצענירט10 ַאנ–סקיס ּפיעסע דער מ
סען־ אין  „זשערַאר־ֿפיליּפ“  טעַאטער  אינעם  דיבוק 
11 לעבן ּפַאריז. דער רעזשיסָאר12 איז בנימין לַא־ ידענ

זַאר13.
צו  ֿפַארמעסט14  ַארויסרוֿפערישער  ַאן  זייער  געווען  איז  עס 
ווָאס  עולם15  ַאן  ֿפַאר  ּפַאריז,  הַײנטיקן  אין  דיבוק  דעם  שּפילן 
ווייס דָאס רוֿב16 גָארניט ָאדער זייער ווייניק ֿפון דער יִידישער 
מיזרח17־איירָאּפעִישע  די  ֿפון  וועלט  דער  ֿפון  און  ליטערַאטור 
ֿפירט  ווָאס  ּפרָאלָאג,  ַא  צוגעגעבן  לַאזַאר  הָאט  דערֿפַאר  יִידן. 
שווער  מיט  נישט  וועלט,  דָאזיקער  דער  אין  עולם  דעם  ַארַײן 
ַארויסגענומענע  ֿפרַאגעס  מיט  נָאר  ָאנווַײזונגען18,  דידַאקטישע 
ֿפון דער עטנָאגרַאֿפישער ַאנקעטע19 ווָאס ַאנ–סקי הָאט געמַאכט 
ֿפון  ווינקלען  ַאלע  אין  אויס  זיי  רוֿפן  ַאקטיָארן  די   .1911 אין 
דער סצענע. ֿפרַאגעס וועגן גילגולים20, וועגן עולם־הבא21, וועגן 

ֿפַארשיידענע מינהגים22 און גלייבענישן.
־אינעם זעלביקן גַײסט איז נישטָא קיין ֿפָאלקלָארישער קָאלָא
־ריט אין דער מינימַאליסטישער דעקָארַאציע און אין די מָאדע

רנע מלבושים23 ֿפון די ַאקטיָארן, מיט בלויז ווינציקע 
ּפרטים24 ווָאס בַאצִיען זיך25 צו דער סֿביֿבה26 

ֿפון די מיזרח־איירָאּפעִישע ישיֿבות27.
טעקסט,  שטיקלעך  קליינע 

ָאדער  יִידיש  אויף  געזָאגטע 
די  איבער  גיבן  לשון־קודש 

ֿפון  שּפרַאך־לַאנדשַאֿפט 
־דער ּפיעסע. ַא ּפרעכטי
מוזיק  ָאריגינעלע  קע, 
דומָאן28,  ָארעליען  ֿפון 
ַאלטע  אויף  געשּפילט 
אינסטרומענטן, שַאֿפט 

שטי מיסטעריעזע  ־ַא 
מונג29.

העלען חדש30

־יך הָאב געהַאט דעם ֿפַארגעניגן צו ַארבעטן מיט בניא
יִידישן  זייער  מין לַאזַאר און זַײנע ַאקטיָארן איבער 
גרויסן  ַא  געמַאכט  מיר  אויף  הָאט  עס  ַארויסרעד31. 
רושם32 ווָאס זיי הָאבן ַאלע שטַארק געשטרעבט33 צו 
זַײן ַאזוי ּפינקטלעך און אויטענטיש ווי ס'איז נָאר מעגלעך ֿפַאר 
מענטשן וועלכע הָאבן ֿפרִיער קיין שום34 ווָארט אין יִידיש ניט 
ַארויסגערעדט, און ַאֿפילו35 מערסטנס קיין מָאל ניט געהערט. איך 
בין געווען זייער נַײגעריק36 צו זען דעם סּפעקטַאקל געשּפילט 
37. די ֿפַאר־ טאין טעַאטער — און איך בין ניט געווָארן ַאנטויש
שיידענע שּפרַאכן הָאבן זיך גָאר שיין ֿפַארֿפלָאכטן38 אויף דער 

בינע39, צוזַאמען מיט דער מוזיק און די לידער. יישר־ּכוח40 !
ַאקווילע גריגָארַאוויטשיוטע

איז ד טעַאטער  אין  געגַאנגען  בין  איך  ווען  ָאוונט  עם 
־געווען ַא ֿפולער זַאל, מיט ַאן עולם ווָאס הָאט זיך צו

געהערט איבער צוויי שעה41 און בַײם סוף42 געּפַאטשט 
ברַאווָא שטייענדיק ! הינטער מיר זַײנען געווען ַא ּפָאר 
שמייכלענדיקע יונגע־לַײט, הָאב איך זיי געֿפרעגט צי ס'איז 
יָא און צוגעגעבן  ַאז  זיי געזָאגט  זיי געֿפעלן. הָאבן 
איך  הָאב  „ֿפַארּכישוֿפדיק43“.  געווען  ס'איז  ַאז 
געקענט  הָאבן  זיי  אויב  געֿפרעגט  ווַײטער 
די ּפיעסע ֿפון ֿפרִיער ָאדער געהערט דעם 
ֿפרַאגעס  ביידע  אויף  ַאנ–סקי.  נָאמען 
הָאבן זיי געשָאקלט מיטן קָאּפ אויף 
גוטן  ַא  ַאז מיט  סימן44  ַא  ניין. איז 
ווילן און ַא סך טַאלַאנט קען מען 

אויֿפטָאן מעׂשים45.
ָאן  גייט  סּפעקטַאקל  דער 
די  אין  ביז מַארץ 2016  ווַײטער 
ֿפרַאנקרַײך  אין  שטעט  גרעסערע 

און אויך אין לוקסעמבורג.
רובי מָאנעט

דער דיבוק1 אין ּפַאריז

אויֿפֿפירן ש. ַאנ–סקיס2 ּפיעסע דער דיבוק אין 
איז   2015 יָאר  אין  ּפַאריז  ֿפון  ֿפָארשטָאט3  ַא 
נָאר  אונטערנעמונג4.  געווַאגטע  גָאר  ַא  שוין 
ֿפרַאנצייזישער  דער  אין  ַארַײנֿפלעכטן5  וועלן 
איבערזעצונג היּפשע ֿפרַאגמענטן ֿפונען יִידישן 
ווי אויך גַאנצע ּתֿפילות6 אויף לשון־ טעקסט, 

עס  אוממעגלעך.  גַאנצן  אין  אויס  זעט  קודש7, 
הָאט ָאבער יָא געַארבעט ! דרַײ יִידישיסטקעס 
ווָאס הָאבן געזען די ֿפָארשטעלונג8 הָאבן אונדז 

צוגעשיקט זייערע מיינונגען.

1. dibek Le Dibbouk/The 
Dybbuk 2. de/by Sh. Anski 3. banlieue/

suburb 4. entreprise osée/daring undertaking 
5. incorporer/incorporate 6. tfiles prières/prayers 

7. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 8. représentation/per-
formance 9. récemment/recently 10. monté/staged 11. théâtre 

Gérard Philipe, Saint-Denis 12. metteur en scène/director 13. binyo-
men Benjamin Lazar 14. sérieux défi/great challenge 15. oylem public 

16. ... rov pour la plupart/for the most part 17. mizrekh de l’Est/eastern 
18. indications 19. enquête/survey 20. gilgulim réincarnations, sing. גילגול 

gilgl 21. oylem-habe le monde à venir/the world to come 22. minhogim 
coutumes/customs, sing. מינהג minheg 23. malbushim vêtements/clothing, 
sing. מלבוש malbesh 24. protim détails, sing. ּפרט prat 25. évoquent/refer to 
26. svive milieu 27. yeshives académies talmudiques/Talmudic academies 
28. Aurélien Dumont 29. atmosphère/mood 30. khodosh Hélène Khodoss 
31. prononciation/pronunciation 32. royshem impression 33. ont cherché à/
endeavored 34. ... shum aucun/not a 35. afile même/even 36. curieuse/

curious 37. déçue/disappointed 38. entremêlés/combined 39. scène/
stage 40. yasher-koyekh félicitations/congratulations 41. sho heures/

hours 42. sof fin/end 43. farki’shefdik envoûtant/enchanting 
44. simen ici la preuve/here proof 45. maysim exploits/great deeds.
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דער דיבוק1
]ַא ֿפרַאגמענט[

ֿפון ש. ַאנ–סקי2

1. dibek 
Le Dibbouk/

The Dybbuk 2. Sh. 
Anski 3. au bout du 

monde/at the end of 
the world 4. jaillit/runs 

5. source limpide/pure spring 
6. car/because 7. ne se lasse 

pas de le regarder/is never sated 
with looking at him 8. languit/

longs 9. désire/desires 10. tend 
assoiffé vers/thirsts after 11. נָאר  dès que/as soon as 12. … rege même un ווי 

instant/for even an instant 13. khies force vitale/life force 14. au même mo-
ment/at the same moment 15. lui donne/gives him 16. le jour décline/the 
sun sets 17. fils lumineux/shining threads 18. et il y a/and there is 19. intègre/
righteous 20. bienveillant/gracious 21. ramasse/gathers 22. tisse/weaves.

ין עק וועלט3 איז דָא ַא הויכער בַארג, און אויף דעם א
שטיין  דעם  ֿפון  און  שטיין,  גרויסער  ַא  ליגט  בַארג 
שלָאגט4 ַא לויטערער קווַאל5. און אויף דעם ַאנדער 
וועלט,  דער  ֿפון  הַארץ  דָאס  זיך  געֿפינט  וועלט  עק 
ווָארן6 יעדע זַאך אין דער וועלט הָאט איר הַארץ און די וועלט 
אין גַאנצן הָאט איין גרויס הַארץ. און דָאס הַארץ ֿפון דער וועלט 
לָאזט נישט ַארָאּפ זַײ ן בליק ֿפון לויטערן קווַאל און קָאן זיך אויף 
ציט  און  גלוסט9  און  בענקט8  עס  און  ָאנקוקן7,  נישט  זַאט  אים 
זיך דורשטיק10 צום לויטערן קווַאל, נָאר עס קָאן דעם קלענסטן 
טרָאט צו אים נישט מַאכן. ווָארן ווי דָאס הַארץ רירט זיך נָאר11 
ֿפון ָארט, ֿפַארלירט עס ֿפון די אויגן דעם שּפיץ בַארג מיט דעם 
וועלט זעט נישט  ַאז דָאס הַארץ ֿפון דער  לויטערן קווַאל, און 
דעם לויטערן קווַאל כָאטש איין רגע12, ֿפַארלירט עס דָאס חיות13. 
און צו גלַײ ך14 מיט דעם הייבט ָאן שטַארבן די וועלט. און דער 
לויטערער קווַאל הָאט נישט קיין אייגענע צַײ ט און ער לעבט מיט 
דער צַײ ט, ווָאס דָאס הַארץ ֿפון דער וועלט שענקט15 אים. און 
דָאס הַארץ גיט אים נָאר איין טָאג. און ַאז דער טָאג ֿפַארגייט16, 
הייבט ָאן דער לויטערער קווַאל זינגען צו דעם הַארץ ֿפון דער 
וועלט, און דָאס הַארץ ֿפון דער וועלט זינגט צום לויטערן קווַאל. 
וועלט, און עס  זיך איבער דער  געזַאנג ֿפַארשּפרייט  זייער  און 
זיך  גייען ַארויס ֿפונעם געזַאנג לַײ כטנדיקע ֿפעדעם17 און צִיען 
איין  ֿפון  און  וועלט  דער  אין  זַאכן  ַאלע  ֿפון  הערצער  די  צו 
הַארץ צום ַאנדערן... און עס איז ֿפַארַאן18 ַא רעכטֿפַארטיקער19 
און לַײטזעליקער20 מַאן, ווָאס גייט אום איבער דער וועלט און 
קלַײבט21 די ליכטיקע ֿפעדעם ֿפון די הערצער און וועבט22 ֿפון זיי 
צַײ ט. און ַאז ער וועבט אויס ַא גַאנצן טָאג, גיט ער אים ָאּפ דעם 
הַארץ ֿפון דער וועלט, און דָאס הַארץ ֿפון דער וועלט גיט עס ָאּפ 

דעם לויטערן קווַאל. און ער לעבט נָאך ַא טָאג...

ּפלַאקַאט צו דער ּפיעסע דער דיבוק דורך 
הענריק בערלעווי )1920(
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־ען ס’איז ַארויס לעצטן יולי דער הונדערטסטער נוװ
מער ֿפונעם יִידישן טעם־טעם, הָאבן מיר זיך ַאליין 
געּפַאטשט ברַאווָא און בַאשטימט ַאז מיר דַארֿפן זיך 
)קיין עין־הרע(4 אונ־ 2 צו ֿפַײערן3  ַא ׂשימח המַאכן 
דזער 20סטן געבוירן־טָאג. די ׂשימחה הָאט מען געּפרַאוועט ַא 

שבת5 נָאך מיטָאג, דעם 7טן נָאוועמבער. 
דער זַאל איז געווען ֿפול, און מיט ַא ביסל מוזיק ֿפון מַארט 
געווָארן  די שטימונג8  איז  די קלעזמָארימלעך7  און  דערָאזיער6 
נישט  און  קורצן  ַא  געזען  מען  הָאט  דעם  נָאך  ֿפריילעך.  גָאר 
חֿבר־ טל  ון  ֿֿפֿ )געמַאכט  „דָאקומענטַאר"־ֿפילם9  ערנסטן  זייער 

ּפרּוווט  ווָאס  רעדַאקציע  די  זעט  מע  וועלכן  אין  כיבָאווסקי10( 
ַארבעטן איבער דעם קומענדיקן נומער. דערנָאך הָאבן די דרַײ 
רעדַאקטָארשעס דערציילט די געשיכטע ֿפונעם טעם־טעם, מיט 
ַאנעקדָאטן,  דרַאמַאטישע  ָאדער  קָאמישע  און  זכרונות11  גוטע 
ווי עס דערציילן ַאלטע וועטערַאנען צוריק ֿפונעם ֿפרָאנט. מע 
ווי דָאס  ָאנגעהויבן אין 1995,  זיך  ווי עס הָאט  הָאט געהערט 
אין  זַײטן  ֿפיר  בַאשיידענע12  ֿפון  ַאנטוויקלט  זיך  הָאט  בלעטל 
איצט  און  קָאלירן,  צוויי  און  זַײטן  ַאכט  ביז  יָארן  ערשטע  די 
ַא  ֿפָארגעלייענט  הָאט  קָאלירן. מע  ַאלע  און  זַײטן  צוועלף  ביז 

און   )11-10 זַײטן  )זעט  נומערן  ַאלטע  די  ֿפון  אויסצוגן13  ּפָאר 
ַא  געשּפילט  הָאבן  רַײכער  בעטי  מיט  ּפרים־מַארגוליס  ַאניק 
ׂשימחה  די   .)10 ז'  )זעט  ּפסיכָאַאנַאליטיקער"  „בַײם  סצענקע 
זַײן, מיט לעקעך און ווי עס בַאדַארף צו  זיך געענדיקט,   הָאט 

ברָאנֿפן14 )זעט ז' 12(...

ַא סורּפריז
דער סורּפריז ָאבער איז געקומען אין ֿפָארעם ֿפון ַא „סלַאם" אויף 
יִידיש. אויב איר ווייסט ניט ווָאס דָאס איז ַא סלַאם, וועט איר 

געֿפינען ַא דערקלערונג און ַא שיינעם מוסטער15 אויף זז’ 9-6.

ַא נָאכווָארט
ַא צַײטשריֿפט לעבט צוליב אירע לייענערס… נָאר אויך ַא דַאנק 
געניטע17  ּכסדרדיקע16,  ָאדער  איינמָאליקע   — שרַײבערס  די 
יִידיש־קענערס ָאדער נַײע ּתלמידים18 — ווָאס שיקן ַארַײן זייערע 
שַאֿפונגען. שרַײבט אונדז ווָאס איר ווילט נָאר — מעׂשהלעך19, 
לידער, בריוו וועגן ווָאס עס טוט זיך בַײ אַײך, קָאמענטַארן ָאדער 
טענות20… מיר לייענען און נעמען זיך צום הַארצן ַאלץ ווָאס איר 

זָאגט, און מיר הָאבן ליב צו דרוקן נַײע טַאלַאנטן.

 ווָאס הערט זיך ? 
דער טעם־טעם יערט זיך1 !

1. a un an de plus/has a birthday 
2. simkhe fête/party 3. fêter/celeb- 
rate 4. keyneynhore que le mau-
vais œil soit écarté !/no evil eye! 
5. shabes shabbat 6. Marthe Des-
rosières 7. “Petits Musiciens”/ 
”Little Musicians” 8. ambiance/ 
mood 9.  http://www.yiddishweb.
com/tamtam100 10. Tal Hever- 
Chybowski 11. zikhroynes 

souvenirs/memories 12. modestes/modest 13. extraits/excerpts 
14. gâteau et vodka/cake and vodka 15. échantillon/sample 

16. kese’yderdike permanents/constant 17. expéri-
mentés/experienced 18. talmidim étudiants/stu-

dents 19. ma’yselekh petites histoires/lit-
tle stories 20. taynes reproches/

complaints.

 די דרַײ רעדַאקטָארשעס. ֿפון רעכטס :
נַאטַאליע קריניצקַא, עוולין גרומבערג 
און רובי מָאנעט
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טעם־טעם־סלַאם !

ֿפַאר די, ווָאס ווייסן נָאך ניט ווָאס איז ַא סלַאם, 
הָאבן מיר ָאּפגעזוכט דעם שטַאם1

געֿפונען ַא גרַאם2
און ַאנטדעקט ַא מעׂשה3 מיט ַא ֿפַײנעם טעם4. 

ַא  ווָאס מע רעציטירט אויף  ַא סָארט ּפָאעזיע  „סלַאם" איז 
קול5 מיט ַא שטַארקן ריטעם. די מָאדע הָאט זיך 
ֿפון  ווַאריַאנט  ַא  ווי  ַאמעריקע,  אין  ָאנגעהויבן 

6־ּפָאע־ „בי די  ֿפון  לידער  ֿפָארגעלייענטע  טדי 
טן“ ֿפון די 50ער יָארן, נָאר ָארגַאניזירט ווי ַא 
ֿפַארמעסט7, מיט ַא זשורי און מיט ּפרעמיעס. 
ס'איז עּפעס צווישן ַא ּפָאעזיע־רעציטַאל און 
ַא „טַאלַאנטַארניע"8. דָאס ערשטע מָאל ווָאס 
ווָארט „סלַאם" ֿפַאר  מע הָאט געניצט דָאס 

אין  שיקַאגָא  אין  געווען  איז  סּפעקטַאקל  ַאזַא 
איז  ענגליש  אויף  ווָארט  ֿפונעם  גרונדבַאטַײט9  דער   .1986

„ַא קלַאּפ“ און מע הָאט עס גענומען ֿפון ֿפַארשיידענע 
ַא  מיינט  עס  ווּו  ברידזש…(  בייסבָאל,  )טעניס,  שּפילן 
גרויס געווינס. דער ֿפענָאמען הָאט זיך ֿפַארשּפרייט אין 
ַאנדערע לענדער און אויף ַאנדערע שּפרַאכן, נָאר אויף 
וויֿפל מיר ווייסן10, איז דער סלַאם אויף דער טעם־טעם־

ֿפַײערונג געווען דער ערשטער סלַאם אויף יִידיש !

1. ici origine/here origin 2. rime/rhyme 
3. mayse histoire/story 4. tam saveur/

here charm 5. ... kol à haute voix/
aloud 6. “Beat” 7. concours/con-

test 8. sorte de radio crochet/tal-
ent show 9. sens premier/basic 

meaning 10. à notre connais-
sance/as far as we know. 
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טַײערע חֿברים3 און חשוֿבע4 געסט
מיר זענען זיך צונויֿפגעקומען דָא אויף ַא ֿפַארמעסט5, 

די מיסיע איז ַא ווערדיקע6, דער ציל איז גָאר געהויבן :
בַאזינגען אונדזער טעם־טעם ביז אין די הימלען אויבן ! 

נָאר איך ַאליין הָאב נעבעך7 נישט קיין שטַארקן קול8, 
איז בעט איך אַײך, איר זָאלט מיר טַאקע העלֿפן מיטן עול9, 

נָאר דאגהט10 נישט, חֿברים, ס'איז גָאר ַא ּפשוטע11 זַאך : 
ווי בַאלד איך וועל בַאמערקן ַאז מַײן קול ווערט שווַאך,

  
וועל איך די הַאנט דָא אויֿפהייבן, און איר וועט ֿפַײער־ֿפלַאם

אויף איין קול מיט מיר זינגען דָאס צייכנווָארט12 : טעם־טעם. 
צי זענט איר מסּכים13 ? ענטֿפערט ניט מיט יָא צי ניין, 

זָאגט ּפרָאסט און ּפשוט טעם־טעם, דער הַײנטיקער „ָאמן"14. 

ראשית־חכמה15, לָאמיך גלַײך דערמָאנען די מַאדַאמס, 
ווָאס ָאן זיי ווָאלט מען זיכער נישט געחלומט16 ֿפון טעם־טעמס : 

ווָאס ַארבעטזַאם און אויֿפמערקזַאם17 קלַײבן זיי זיך אויס, 
דָאס בעסטע און דָאס שענסטע, דער טעם־טעם זָאל ַארויס. 

אונדזער רובילע18, דָאס ווייסט איר דָאך, איז ווי ַא מילגרוים19 ֿפול
מיט געדַאנקען און אידייען, אי טעמעדיק20 אי „קול"21 !  
מיר דַאנקען דעם זשורנַאלן־גָאט ַא יעדן טָאג ֿפַאר איר,  

ווַײל איר ּפעסימיסטיש גוטסקייט הָאט ּפשוט נישט קיין שיעור22. 

נַאטַאליעס מעלות23 און טַאלַאנטן, קען מען מן־הסּתם24, 
נישט אויסרעכענען ביזן סוף — ס'איז צו ַא טיֿפער ים25. 

איר שַארֿפער בליק און מילדע ֿפעדער זענען גָאר דער שטַאם26, 
ֿפון יעדן נומער, זינט דעם ָאנהייב ֿפונעם יִידישן טעם־טעם. 

ַאחרונה ַאחרונה חֿביֿבה27 קומט מען צו עוולינען, 
אונדזער גיבורטע28 און העלדין ֿפון אוממעגלעכע טערמינען : 

קָארעקטורן, אילוסטרַאציעס און דעם גַאנצן טַארַארַאם29, 
וועט זי גיך און שטָאלץ בַאקעמֿפן, ֿפַארן יִידישן טעם־טעם. 

ווַײל ַארויסגעבן דעם טעם־טעם איז ווי שּפַאלטן דעם ים־סוף30, 
דָאס קליינע וועגל31 ֿפון רעדַאקציע ציטערט טַאקע און דערוף32

קענען די רעדַאקטָארשעס נישט ֿפָארן אוי, ַא קלעם !
זיי מוזן גָאר ַאליין עס טרָאגן, סע זָאל אים זַײן בַאקוועם ! 

אויף זייערע שמָאלע ּפלייצעס33 רוט ַא היּפָאּפָאטַאם !
די חיה34 הָאב איך, ַאגֿב35, אויסגעקליבן נישט נָאר צוליבן גרַאם

מיטן נָאמען ֿפון בַאליבטן יִידישן טעם־טעם
נָאר אויך צוליב מעטַאֿפער36, ווַײל ער איז נישט סּתם37

נָאך ַאזַא קליַאטשע38 ווָאס שלעּפט זיך אויף דער גַאס
ס'איז ַא זעלטנקייט ַא שיינע און ַא מלּכה39 צי ַאן ַאס40

דָאס הייסט ַא קָארט ווָאס זי געווינט 
ַאלע הערצער גָאר געשווינד. 

ּתם־ונשלם41 אונדזער לידל, 
כ'וועל בַאלד ַאוועקלייגן די ֿפידל

נָאר דער טעם־טעם וועט נָאך לַאנג
טעם־טעמען געשמַאק און הויך דָאס יִידישע געזַאנג ! 

חֿבריש1
ֿפון שרון בר־ּכוכֿבא2

1. kha’verish amicalement/in a friendly manner 2. Sharon 
Bar-Kochva 3. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 
4. kho’sheve éminents/distinguished 5. défi/challenge 6. digne/
worthwhile 7. pauvre de moi/poor me 8. kol voix/voice 9. ol 
fardeau/burden 10. dayget ... ne vous inquiétez pas/don’t worry 
11. po’shete simple 12. mot magique/magic word 13. maskim 
d’accord/agreed 14. omey’n amen 15. reyshis-khokhme tout 
d’abord/first of all 16. gekholemt rêvé/dreamed 17. travail-
leuses et attentives/hard-working and careful 18. diminutif de 
Rubye/diminutive of Rubye 19. grenade/pomegranate 20. ta’me-
dik savoureux/appealing 21. “cool” 22. poshet … shier simple-
ment sans limite/simply endless 23. mayles qualités/virtues 
24. minasta’m certainement/certainly 25. … yam une mer trop 
profonde/too deep a sea 26. ici pilier/here pillar 27. akhroyne  
akhroyne khovive enfin et surtout/last but not least 28. gi’berte 
héroïne 29. ici tout le bazar/here the whole caboodle 30. ... yam 
suf diviser les flots de la mer Rouge (entreprise très difficile)/
the parting of the Red Sea (very difficult task) 31. diminu-
tif de/diminutive of ווָאגן charrette/cart 32. 33 דערויף. frêles 
épaules/frail shoulders 34. khaye animal 35. agev au fait/
by the way 36. métaphore/metaphor 37. stam simplement/
merely 38. haridelle/old mare 39. malke reine/queen 40. as/ace 
41. tam-venishlem complet et achevé/completed and done.
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1. gothique/Gothic 2. Tal Hever-Chybowski 3. kholem rêve/dream 
4. pâle 5. distinct 6. rebe maître/master 7. personnage/character 
8. horribles/horrible 9. il a envie/desires 10. ... baln je n’ai pas en-
vie/I don’t want (to hear) 11. rimé/rhymed 12. dévaste/devastates 
13. Volhynie/Volhynia 14. horrible/dreadful 15. kas colère/anger  

16. prussien/Prussian 17. makhsheyfe sorcière/witch 18. déforma-
tion de/of הרובע poêle/stove 19. déformation de/of גרוב trou/hole.

גָאטיש1
טל חֿבר־כיבָאווסקי2

ווי ֿפון חלום3 דערווַאכט
אין ַא טונקעלער נַאכט

אין ַא ּפַאריזער גַאס
שטיל און קַאלט און בלַאס4

שטיי איך אונטער ַא לַאמטערן
און ווַארט

אויף ווָאס ?
אויף וועמען ?

אויף אים ווַארט איך…
ָאט קומט ער

זַײן סילועט איז קלָאר און דַײטלעך5
זַײן בָארד, זַײנע ברילן, זַײן מַאנטל איז שווַארץ

יָא, דָאס איז ער…
דער רבי6…

היטשקָאק ניבָארסקי,
יצחק קַארניווָארסקי,

ַא שרעקלעכער, ַא גָאטישער ּפַארשוין7.
ער קומט צו מיר אין חלום

ער קומט אויף צו דערשרעקן
מיט שוידערלעכע8 וויזיעס ֿפון טעם־טעם.

ֿפון שרעקלעכע בַאשעֿפענישן
גלוסט אים9 צו דערציילן.

כ’וויל נישט הערן וועגן זיי,
טעם־טעמיסטן קַאניבַאלן.

גיי ַאוועק, כ’בין נישט קיין בעלן10.

נָאר ער בלַײבט דָא און דערציילט
און זַײן צונג היּפנָאטיזירט

און זַײן וויזיע איז געגרַאמט11.
בלַײב איך שטיין און איך הער :

אין ַא שטעטל אין איטַאליע
וווינט נַאטַאליע ֿפַאם ֿפַאטַאליע.

ַא געֿפערלעכע קַאנַאליע,
ַאלע מענער מַאכט זי קַאליע12.

אין ַא דערֿפל אין ווָאלין13
לעבט די גרויליקע14 עוולין.

ֿפול מיט ּכעס15 און דיסציּפלין,
ַאזש ֿפון ּפרַײסישן16 בערלין.

שרעקלעכער ֿפון זיי איז רובי,
ַא מכשֿפה17, שובי־דובי.

קָאכט זי קינדער אין דער הרובי18
און בַאגרָאבט זיי אין ַא גרובי19.
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טַאנקעס1
ֿפון יצחק ניבָארסקי2

.1
אין טיֿפן קעלער3,

געגלעט4 ֿפון ֿפרויען־ֿפינגער,
צַאּפלען5 קלַאווישן6.

דער לייענער ֿפון טעם־טעם
ווַארט אין דער הייך שוין.

.2
ס'צעגייט7 אין הַארץ

די חכמה8 ֿפונעם טעם־טעם,
זיסער ווי הָאניק.

ס'איז ַא ווילדע מציאה9 :
בלויז צוויי איירָאס מיט ֿפוֿפציק.

.3
כ'בין דער גלָאסַאר.

דַײן גיכער קוק רירט ָאן מיך
און ַאנטלויֿפט בַאלד.

ווי קענסטו ַאזוי שנעל
יעדעס ווָארט ֿפַארגעדענקען10 ?

.4
די צַײט ֿפַארלויֿפט.

צווַאנציק יָאר. נומער הונדערט.
עס בלַײבט דער טעם11

ֿפון די יִידישע ווערטער
און ֿפון „בַאלד — נָאך ַא נומער“…

1. stam tout simplement/just plain 2. ta’m-tamnitse “tam-ta-
miste”/“tamtamist” 3. melitse langage fleuri/flowery language 
4. avertissement/warning 5. baln qui a envie de/anyone who wants to 
6. slogan 7. nourrisson/nursing child 8. suce/sucks 9. chien de chasse/
hunting dog 10. scarabée/beetle 11. très bien/very well 12. rabeynu 
tam (1100-1172), célèbre tosaphiste français/famous French tosa-
phist 13. minasta’m probablement/probably 14. 15 ווַאנעט. ish-tam 
naïf/fool.

1. tankas (forme de poème japonais/Japanese poetic form) 
2. yitskhok Niborski 3. cave/cellar 4. caressés/caressed 5. tremblent/
tremble 6. touches du clavier/keys 7. se diffuse/is diffused 8. khokhme 
sagesse/wisdom 9. metsie bonne affaire/bargain 10. mémoriser/
memorise 11. tam goût, saveur/savor. 

סּתם1 ַא סלַאם

ַא ווָארענונג4 יעדן בעלן5 מיטצוַארבעטן 
אינעם יִידישן טעם־טעם

ֿפון יצחק ניבָארסקי

ַא זינגֿפויגל איז : ַא ֿפויגל ווָאס זינגט ;
ַא קלינגווָארט6 איז : ַא ווָארט ווָאס סע קלינגט.

ַא זויגקינד7 — ַא קינד ווָאס זויגט און נָאגט8 ;
ַא יָאגהונט9 — ַא הונט ווָאס לויֿפט און יָאגט.

ַא ֿפליֿפיש איז טַאקע ַא ֿפיש ווָאס ֿפליט,
ַא שווימזשוק — ַא זשוק10 ווָאס שווימט געניט11.

נָאר זַײ געווָארנט, ווערטער־קלַײבער :
ַא בער ווָאס שרַײט איז נישט קיין שרַײבער !

רבנו־ּתם12 און דער היּפָאּפָאטַאם
ֿפון טל חֿבר־כיבָאווסקי

ַא מָאל הָאט רבנו־ּתם — טעם־טעם
געזען ַא היּפָאּפָאטַאם — טעם־טעם

געזָאגט הָאט ער „מן־הסּתם“13 — טעם־טעם
„דו ווייסט נישט ֿפון ווַאנ'ט14 איך שטַאם“ — טעם־טעם

„מיך הַאלטסטו ֿפַאר ַאן איש־ּתם15 ?“ — טעם־טעם
געענטֿפערט היּפָאּפָאטַאם — טעם־טעם

„ֿפון ֿפרַאנקרַײך ווי דו איך שטַאם“ — טעם־טעם
געזָאגט צו רבנו־ּתם — טעם־טעם.

ַא טעם־טעמניצע2 
ֿפון עוולין גרומבערג

איך בין ַא טעם־טעמניצע,
כ'שרַײב ניט קיין מליצה3,
כ'זָאג ווָאס אין מַײן קָאּפ
און מַאך זיך ַא היּפ־הָאּפ.
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איר  וועט  זַײ טן  דָאזיקע  די  אויף 
אויסקלַײ ב  קליינעם  ַא  געֿפינען 
קָאמישע ַארטיקלען ֿפון אונדזערע 
ערשטע  די  נומערן.  ַאמָאליקע 
 34 נומער  )ֿפונעם  טעקסטן  צוויי 
אין יָאר 2002 און ֿפונעם נומער 
ָאנגעשריבן  הָאט   )2000 אין   26
דריטן  דעם   ; גרומבערג  עוולין 
)ֿפונעם נומער 18 ֿפון יָאר 1999( 

— רובי מָאנעט.

1. kholem rêve/dream 2. je me rends 
compte/I realize 3. ...shkheynim une 
honte devant les voisins/a disgrace 
in front of the neighbors 4. ...kas en 
colère/angry 5. ...bokher un jeune 
homme comme il faut/a proper 
young man 6. avade bien sûr/of 
course 7. shifles... complexe d’in-
fériorité/inferiority complex 8. oyfn 
façon/way 9. vaincre l’inhibition/
overcome the inhibition 10. eytse 
conseil/advice.
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yiddishweb.com/matone
— צו דערצײלן אַײערע חֿברים, 

לערערס און ּתלמידים װעגן דעם 
יִידישן טעם־טעם !

מיר דַאנקען אַײך גָאר הַארציק !
די רעדַאקציע

שיוטע
ֿפָאטָאגרַאֿפיעס : ַאקווילע גריגָארַאוויט
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