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זוי צו רעדן וועגן דעם)ַ(און ווי א 1דער וועטער
ז זיי געפֿינען נישט קיין בעסערעַגעוויינטלעך, ווען מענטשן רעדן וועגן דעם וועטער מיינט עס א

ליטיק, רעליגיע, געלטָטע“ טעמעס (ווי ּפאַלע „דעליקאַ א2ז זיי ווילן אויסמַײדןַ א—דער ָטעמע. א
 איז די3ַל פֿאַזאַלעמיקעס און קריגערַײען. אין אָס קענען ברענגען צו ּפאָדער געשעפֿטן) וואָא

 !4טעמע „וועטער“ אויסגעצייכנט

נדערש.ַרן אָבער געוואָעצטנס איז א

ַרן אָ דער וועטער איז געווא5פילוַא

, אין6נגלענישןַליטישע ראָר ּפאַטעמע פֿא

דערָס אָוועלכע מע ּפר�ווט אויסגעפֿינען ווא

לעַרמאָווער איז שולדיק אין די אומנא

ַכן אונדז אַס מאָ ווא7דערשַײנונגען–וועטער

ן שניי,ָרן. ווינטערס אָ די לעצטע יא8סך צרות

רקע רעגנס.ַר שטאָנץ יאַ גאַן זון, אָזומערס א

ןַ, אין א9רפֿלייצונגַ פֿאַנד אַאין איין לא

גןָלאָ. עקא10 טריקענישַ א—נדערן ַא

דערנעָ די אינדוסטריע און די מא11שולדיקןַבא

.13 בכלל12פֿטַגעזעלשא–נסומּפציעָקא

זיקעָ אין די דא14נטיילנעמעןָאויב איר ווילט א

טעס, און אירַדעבא–קטועלע וועטערַר אָגא

דיש, וועט אירִ ריינעם ייַן אין אָווילט עס טא

סָגן וואָלאַ דיא15ר גרייטעָ ּפאַ געפֿינען אָדא

. איר מעגט16רָלע צַײטן פֿון יאַר אַסן פֿאַּפא

זויַ. א17זיי זיך אויסלערנען אויף אויסנווייניק

 גוטןַר אַ פֿא18 שםַרום וועט איר קריגן אַא

ַרבעטן אויף אַרעדנער און מע וועט אַײך פֿא

.19סך וועטשערעס

רעם הַײנט.ַגט : ס'איז וואָאויב עמעצער זא

קעַרעם ? ס'איז טאַוועט איר ענטפֿערן3: ווא

 פֿון20ד ! מע חלשטַ 35 גרא— היץ ַזאַהייס. א

מטַ. עס פֿלא21ן אויווןַהיץ. עס ברענט ווי אין א

ַ דריקעניש און אַ. ס'איז א22ווי אין גיהנום

 אויף24דָ. מע שוויצט ווי אין בא23שטיקעניש

25 סימןַלץ אַנק. ס'איז אַדער אייבערשטער בא

 !26רעמונגַדערווא–נעטַפֿון דער ּפלא

 רעגן.ַגט : עס גייט אָאויב מע זא

ר עסָוועט איר ענטפֿערן3: נישט עס גייט, נא

ַ, עס גיסט ווי פֿון א27ּפליוכעט (עס ּפליושקעט)

ַ, א29ךָלקנבראָ וואַ. ס'איז א28ּפןַצא

,31. עס גיסן זיך עמערס30 מבולַרפֿלייצונג, אַפֿא

33ּפטשעט זיךָנען… מע טאַקעאָ, א32טַײכן, ימען

רום אין דיַ. מע שווימט א34לוזשעסַאין די קא

ס ווי נחסַנצע וועלט איז נאַ. די גא35קןָרינשטא

“.ָניניא–ך זַײן דער „עלָס מוז דאָ. דא36ּתבֿה

 ווינט.ַזט אָגט : עס בלאָאויב מע זא

זן ? דערָס הייסט בלאָוועט איר ענטפֿערן3: דא

 און39, ער ווייעט38 און ברויזט37ווינט ברומט

. דער42און דונערט41 . עס בליצט40וויכערט

 דעכער,45, רַײסט אויף44 בושעוועט43שטורעם

 ווילדעַקערט איבער הַײזער, שרַײט ווי א

ר נישט קיין שטורעם, ס'איזָס איז גאָ. דא46חיה

סטַס ּפאָס וואָ (קלַײבט אויס דא47ן אמתערַא

ט)ַאין אַײער געגנט, אין אַײער קלימא

ן…ָדע, ציקלאַרנאָן, טַײפֿון, טאַגאַאורא

לט דיַרן קאָגט : ס'איז געוואָאויב מע זא

לעצטע צַײטן.

סָוועט איר ענטפֿערן3: בַײ דיר הייסט דא

.49 ביסעלע קילַ א48ס איז קויםָלט ? דאַקא

 קענטָ (דא— קינד אין ַווען איך בין געווען א

סיקע) ווילנע,ַס ּפאָאיר אויסקלַײבן דא

ַרק… אָיא–ל, ניוַנטרעאָרשע, סיביר, מאַווא

סט ! אַײז און שניי ! ס'פֿלעגטָ פֿראַקעלט, א

ר. ס'פֿלעגן זַײןָ יאַ א50כט חדשיםַשנייען א

. די שניי פֿלעגט ליגן ביז51ווערוכעסַאמתע זא

ז… מעָ, ביז  דער נא52ליעַדי קני, ביז דער טא

 די אויערן, די פֿינגער,53ּפפֿרירןָפֿלעגט זיך א

לעַ… א54דעם „איך בעט איבער אַײער ּכבֿוד“

ָטטַײכן פֿלעגן אַײנפֿרירן. ווען עס הא

 געווען56שטיינער–גלָ, זענען די הא55גלטָגעהא

…57גרויס ווי ניס, ווי אייער, ווי מילשטיינער

קסן אויף דיַ פֿֿלעגן אויסווא58סטבלומעןָפֿרא

. אַײזצעּפלעך (טריפֿלקעס,59שויבן

 פֿלעגן הענגען60סולקעס, אַײזליכטלעך)ָסא

פֿון די דעכער. שניימענטשעלעך פֿלעגט מען

רפֿן.ַכן. שנייקוילן פֿלעגט מען וואַמא

זעלכע ביטערעַהַײנטיקע קינדער קענען ניט א

ווינטערס !

1. temps (météo)/weather 2. éviter/avoid 3. dans un cas pareil/in such a case 4. excellent 5. afile même/even 6. luttes, débats/fighting,
wrangling 7. phénomènes/phenomena 8. tsores ennuis, malheurs/woes, troubles 9. inondation/flood 10. sècheresse/drought
11. incriminent/blame 12. société de consommation/consumer society 13. bikhlal en général/in general 14. participer/participate 15. tout
prêts/ready-made 16. saisons/seasons 17. par cœur/by heart 18. shem réputation 19. dîners/dinners 20. khalesht s’évanouit/one faints
21. four/oven 22. g(eh)enem enfer/hell 23. on étouffe et on suffoque/it’s oppressive and suffocating 24. bain ici de vapeur/bathhouse
25. simen signe/sign 26. réchauffement planétaire/global warming 27. il pleut à verse/it’s pouring 28. robinet/tap 29. averse violente/
cloudburst 30. mabl déluge 31. seaux/buckets 32. yamen mers/seas 33. patauge/one wades 34. flaques/puddles 35. caniveaux/gutters
36. noyekhs teyve l’arche de Noé/Noah’s Ark 37. rugit/(is) roaring 38. bouillonne/seething 39. souffle fort/blowing hard
40. tourbillonne/whirling 41. il y a des éclairs/(there’s) lightning 42. tonne/thunder 43. tempête/storm 44. fait rage/is raging
45. arrache/tears apart 46. … khaye bête sauvage/wild animal 47. emeser vrai/real 48. à peine/hardly 49. frais/cool 50. khadoshim
mois/months ; sing. חודש khoydesh 51. tempêtes de neige/snowstorms 52. taille/waist 53. geler/freeze 54. … koved sauf votre respect
(euphémisme)/begging your pardon (euphemism) 55. grêlait/hailed 56. grêlons/hailstones 57. meules (de pierre)/millstones 58. fleurs
de givre/frost patterns 59. vitres/window panes 60. stalactites (de glace)/icicles.

ל
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ַריז געגרינדט אַ גרוּפע יונגע בונדיסטן אין ּפאַט אָין 1928 הא

 איינע— 2טעקָביבליא–מבערגָמען נאָטעק מיטן נאָקליינע ביבליא

 מיט ביכער די3רגטָרזאַלט פֿאָבן דעמאָס האָליקע וואָפֿון די פֿילצא

טעק איז שּפעטערָנקרַײך. די ביבליאַנטן אין פֿראַדישע אימיגראִסן ייַמא

טעקָביבליא–דישִטעק, הַײנט די גרעסטע ייָביבליא–רן די מעדעםָגעווא

ּפע. און איינער פֿון די גרינדערס איז געווען קיוועָאיירא–4אין מערבֿ

ר אוןַטעקאָנץ לעבן איר ביבליאַ גאַס איז געבליבן אָט, וואָווַײסברא

לייןַלט איז ער אָרגרעסערן. דעמאַל זיך פֿאָ זי זא5רבעט ּכסדרַגעא

ר, פֿוןָנגעקומען אין 1926, צו 20 יאָנט, אַ פֿרישער אימיגראַגעווען א

, און6נזשעַברא–רבעט אין דער קליידונגַט געאָדזש (ּפוילן). ער האָלא

דישיסטקעִ ייַכער, אַניע ּפלודערמאָ אין 1935 מיט סא7טַחתונה געהא

ריז), מיט וועמען ערַטור אין ּפאַפֿון ווילנע (געקומען שטודירן ליטערא

 איז די9 דער מלחמה8טל און בערל). בעתָט צוויי זין (מאַט געהאָהא

נע“,ָריז, צו ערשט אין דער „פֿרַײער זאַפֿן פֿון ּפאָנטלאַ א10משּפחה

ט מעןָטעק האָשּפעטער אין דער שווייץ. די ביכער פֿון דער ביבליא

לטן איןַהאַוויזן צו באַבא

ריזער קעלער. איַ ּפאַא

די ביכער אי די משּפחה

בן איבערגעלעבטָהא

ךָ און נא11דעם חורבן

ט זיךָפֿרַײונג האַדער בא

רבעטַא–די קולטור

נגעהויבן.ָווידער א

סָר וואָאין די 70 יא

טָט האָקיווע ווַײסברא

נגעפֿירט מיט דערָא

טעק,ָביבליא–מעדעם

רגעקומעןָזַײנען פֿא

גרויסע ענדערונגען אין

דישע קרַײזן וויִדי יי

אויך אין דער

נצייזישערַפֿרא

–פֿט. די מעדעםַגעזעלשא

ט זיךָטעק האָביבליא

נטוויקלט, אוןַאויך א

ַאויב זי איז הַײנט א

דישִדרעס פֿון ייַהויּפטא

1. cofondateur/cofounder inf. גרינדן  fonder/to found 2. Hersh-Dovid Nomberg (1876-1927) écrivain yiddish/Yiddish writer 3. fournis-
saient/provided 4. mayrev de l’Ouest/Western 5. keseyder constamment/continuously 6. confection/clothing industry 7. khasene…
s’est marié/married 8. beys pendant/during 9. milkhome guerre/war 10. mishpokhe famille/family 11. khurbm Shoah 12. dévoué/
devoted 13. laïc/secular 14. participé/took part in 15. afile même/even 16. retraite/retirement 17. yitskhok 18. kedey afin de/in order
to 19. hesped éloge funèbre/funeral oration 20. levaye enterrement/funeral 21. doué de/gifted with 22. zikorn mémoire/memory
23. oytser trésor, ici : fonds/treasure, here : collection 24. mettait au service de/put at the disposal of 25. fardeau/burden 26. regardé
avec fierté/looked with pride 27. bichonnait/cherished 28. ledoyres pour les générations futures/for future generations 29. shloyshim
30 jours après sa mort/30 days after his death 30. mitmekhaber co-auteur/co-author.

1 מיטגרינדערַט, אָרבן קיווע ווַײסבראָר 2003 איז געשטאַנואַדעם 13טן יא

טעקָביבליא–ר פֿון דער מעדעםַטעקאָריקער ביבליאָנגיאַאון לא

טָקיווע ווַײסברא
רַטעקאָדער ביבליא

נקרַײך איז עסַאין פֿרא

ַס אָ גרויסער מאַאין א

טסָנק קיווע ווַײסבראַדא

12איבערגעגעבענער

רבעט און זַײןַא

 קולטור.13וועלטלעכער–דישִ ייַל פֿון אַפֿט דעם אידעאַגעטרַײשא

–טעקָ אין דער ביבליא14טייליקטַקטיוו באַט זיך אָט האָקיווע ווַײסברא

טָ הא16ך זַײן צוריקציָ נא15פֿילוַרן. אָרבעט ביז אין די נַײנציקער יאַא

רטןָט זיך דאָס האָלץ וואַרקן אינטערעס צו אַ שטאַרויסגעוויזן אַער א

טעקָזוכן די ביבליאַוועמבער 2002 איז ער געקומען באָן. אין נאָגעטא

צענטער.–דישִריזער ייַל פֿונעם ּפאַקאָאין איר נַײעם לא

רסקי.ָ ניבא17בן אים גוט געקענט איז יצחקָס האָאיינער פֿון די ווא

ר איןָרבעטן איין יאַ צו א18רגענטינע אין 1979 ּכדיַנגעקומען פֿון אָא

ענט מיטָרבעט נאַנג און מיטגעאַרן לאָטעק, איז ער געבליבן יאָביבליא

ס ערָ ווא19ן אויסצוג פֿונעם הסּפדַ אָט. מיר ברענגען דאָקיווע ווַײסברא

 :20לטן אויף דער לוויהַט געהאָהא

נטן.ַלאַ מיט זעלטענע טא21נקעןָשאַט איז געווען באָ„קיווע ווַײסברא

ן אויסערגעוויינטלעכןַנעם, אַרפֿן באַ גיכן און שאַט אַט געהאָער הא

קע דיַס זענען טאָקייט. דאִפֿעי–רבעטסַלדיקע אַ גוואַ, א22זּכרון

ר. [...] מיט געדולד,ַטעקאָ גוטן ביבליאַטריבוטן פֿון אַגעוו�נטשענע א

רגרעסערט דעםַּפגעהיט און פֿאָט ער ווַײטער אָמיט אויסדויער, הא

 פֿון יעדן איינעם24, ווַײטער געשטעלט צו דינסט23אוצר–טעקָביבליא

ט זיךָס האָאי די ביכער, אי זַײן אייגן וויסן, זַײן ערודיציע ווא

טירלעכער שעמעוודיקייט. [...]ַ נאַנטל פֿון אַרשלייערט אונטערן מאַפֿא

דישע צַײטשריפֿט זַײנען געווען זַײנעִדישע בוך און די ייִס ייָדא

ָסלטן דאַט מען גענומען האָנדערע קרַײזן האַליבלינגען. ווען אין א

ט מען אין קיוועָ, הא25סטַן איבעריקער לאַר אַרט פֿאָדישע וואִיי

 אין יעדער נַײער26טעק זיך געשּפיגלטָביבליא–טס מעדעםָווַײסברא

לטע, זייַ די א27ט געקעכלטָבע און מע האַדישער אויסגאִיי

.“28לן זיך אויפֿהיטן לדורותָז זיי זאַוורירט און אַײנגעבונדן, אַרעסטא

צענטער–דישִט מען אינעם ייָך זַײן טויט, האָ נא29צו די שלושים

מעןָטעק אויפֿן נאָל פֿון דער ביבליאַנגערופֿן דעם נַײעם לייענזאָא

ט זַײן זוןָל“.  בַײ דער געלעגנהייט האַט לייענזאָ„קיווע ווַײסברא

ליבטע לידער. בערלַטנס באַרגעלייענט עטלעכע פֿון דעם טאָבערל פֿא

 צווישן—טוער –דישִ ייַלערער און א–דישִ ייַט איז אויך אָווַײסברא

נצייזישןַפֿרא–דישִ פֿונעם נַײעם יי30נדערע ווערק איז ער מיטמחברַא

ווערטערבוך.

א

ןַלטמאַטריק אַ : ּפאָטאָפֿא
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טורַין דער זעלטענער קונסט פֿון מיניא

 מַײסטער.ַאיז דעווי טושינסקי געווען א

, איז1ַרואָנדרע מאַט געשריבן אָווי עס הא

נט געווען גלַײכצַײטיקַלאַטושינסקיס טא

נעל : „[…]ָדיציאַדערן און טראָמא

 פֿון2נעל, ווַײל מיט דער איידלקייטָדיציאַטרא

לטעַנט ער די אָדער צייכענונג דערמא

לקייטַריגינאָדערן דורך דער אָמַײסטערס, מא

ִענצעּפציע …“. טושינסקיס פֿריָפֿון דער קא

רצעַטורן מיט זייערע שוואַמיניא

ר איןָנען גאָ דערמא3כןַמעטרישע פֿלאָגעא

. אין די שּפעטערדיקע זעט מען4לצשניטןָהא

 אומרעגולערע דינע שטריכן און5דער עיקר

 פַֿײנעַל אָ מאַפֿן אַּפינטעלעך, וועלכע שא

ס ווַײסעָדעקט געדיכט דאַס באָנעץ, ווא

ט ער געניצט בלויז דעםָנג האַּפיר. לאַּפא

רן איז ערָבער מיט די יאָרצן טינט, אַשווא

רעלן.ַקוואַלירפֿולע אָנגען צו קאַאיבערגעגא

7 און ּפענדזלען6פֿון אונטער זַײנע פֿעדערלעך

פֿטן,ַנדשאַרויסגעקומען מיטישע לאַזַײנען א

ס גייעןָ, שטעט ווא8סטישע חיותַנטאַפֿא

. דעם10 אין מענטשלעכע ּפנימער9איבער

ַטט ער געהאָנט צו צייכענען האַלאַטא

טָס האָזיידן, ווא– פֿון דעם עלטער11בירושה

לירפֿולעָ מיט קא12ּפוצט ספֿריםַבא

ט ער אויךָמענטן. פֿון אים האַרנאָא

.14 דוד—מען ָ דעם נא13געירשנט

רן אין 1915ָדוד טושינסקי איז געבוירן געווא

16דזש, די משּפחהָ לא15אין בזשעזשין הינטער

לד איבערגעצויגן קייןַבער באָט זיך אָהא

ט מיטָ שנַײדער, האַטע, אַצק. דער טאָּפלא

—מע ַ, די מא17לשון–מעַאים גערעדט אויף מא

1. André Maurois (1885-1967) écrivain français/French writer 2. ici/here finesse 3. aplats/flat surfaces 4. gravures sur
bois/woodcuts 5. …iker principalement/mainly 6. plumes/pens 7. pinceaux/brushes 8. khayes animaux/animals
9. se transforment/turn into 10. penimer visages/faces sing. ּפנים ponem 11. beyerushe par héritage/as a legacy 12. sforim
livres religieux/religious books sing. ספֿר seyfer 13. geyarshnt hérité/inherited 14. dovid 15. près de/near 16. mishpokhe
famille/family 17. … loshn דישִיי  18. dafke ici par contre/here on the contrary 19. accessoiriste/prop man 20. hanoe
plaisir/pleasure 21. moyshe… Moyshe Leyb Halpern (1886-1932) 22. musicien de rue/street drummer 23. kheyder école
primaire religieuse juive/Jewish religious primary school 24. milkhome guerre/war 25. défense 26. régiment de fusiliers/
fusiliers regiment 27. soldat/soldier 28. emprisonnement/imprisonment 29. Munich 30. Lvov aujourd’hui/today Lviv
31. tilim psaumes/psalms 32. oysyes lettres (de l'alphabet)/letters (of the alphabet) 33. Feuille de Limba
(Sud - Cahiers de l’Odon, 1982)

טורַ וועלט אין מיניאַא
רבן דעווי טושינסקי,ָריז געשטאַדעם 133335טן דעצעמבער 2002 איז אין ּפא

טוריסטַדישער מיניאִ גרויסער ייַא

טָס האָ אויף ּפויליש. דער זיידע, ווא18דווקא

,19רָרעקוויזיטא–טערַ טעאַרבעט ווי אַגעא

טער.ַטישן טעאָפֿלעגט אים מיטנעמען אין שטא

ַט זיך געפֿונען אָניט ווַײט פֿון דודס הויז הא

ָל מאַס פֿלעגט אָטעק, וואָדישע ביבליאִיי

ט דיָלטע ביכער. דוד האַרפֿן אַרויסוואַא

זיקע ביכער געקליבן און געלייענט מיטָדא

טָ. ביז אין זַײן הויכן עלטער הא20גרויס הנאה

ער געקענט רעציטירן אויף אויסנווייניק משה

“ און22ּפויקער–סןַ „דער גא21לּפערנסַלייב הא

דישע און ּפוילישע לידער. ער איזִנדערע ייַא

 ּפוילישערַ אי אין א23נגען אי אין חדרַגעגא

זיע. צייכענעןַשול, שּפעטער אויך אין גימנא

ַצק און אין אָט ער זיך געלערנט אין ּפלאָהא

–דזש. ווען די צווייטע וועלטָהויכשול אין לא

ט ערָכן, האָט אויסגעבראָ הא24מלחמה

געקעמפֿט בַײ דער

ַרשע אין אַ פֿון ווא25רטיידיקונגַפֿא

 איז ער געווען27 זעלנערַ. ווי א26לקָשיסערּפא

פֿןָנטלאַבער אָ, ער איז א28פֿטַנגענשאַאין געפֿא

מעןָלטן אונטער דעם נאַהאַט זיך באָאון הא

לפֿןָט אים דערבַײ געהאָדעוש“. עס האַ„טא

זַײן „גוטער אויסזען“.

 איצט שוין—ט טושינסקי ָך דער מלחמה האָנא

29 קורצע צַײט אין מינכעןַ געלעבט א—דעווי 

טָריז. ער האַאון שּפעטער געקומען קיין ּפא

ַן, אַדאַמען מיט זַײן ווַײב אַ געלעבט צוזאָדא

ָן. פֿון 1946 א30מיקע פֿון לעמבערגַּפשטאָא

כציקַט איבער אַט ער געהאָהא

רשיידענע לענדער,ַאויסשטעלונגען אין פֿא

מען אוןָלבאַרויסגעגעבן עטלעכע אַא

רשיידענע ציקלעןַגן מיט פֿאָלאַטאַקא

 (מיט31צייכנס, ּתהלים–קַדיאָ זא—טורן ַמיניא

,32דישע אותיותִטעכניק), יי–פֿיעַגראָמיקרא

ַלרטוגאָן, ּפאַּפאַבילדער פֿון יא–ט, רַײזעָראַטא

ט אילוסטרירטָדער מעקסיקע. ער האָא

נדערעַדיש און אִצענדליקער ביכער אויף יי

דוקציעס קען מעןָ סך רעּפראַכן. אַשּפרא

פֿיע אויףַגראָביאָגעפֿינען אין זַײן אויטא

. אויף די33ט פֿון לימבעַ בלאַאנצייזיש ַפֿרא

ַבלעטער פֿונעם בוך זעט מען נעמען פֿון א

דע קינסטלער פֿונעםַנצער ּפלעיאַגא

[סוף זַײט 8]

א
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נעןַעקראָ–נצייזישע קינאַרויס אויף די פֿראַין סעּפטעמבער איז א

ַןמאָ נַײ „מַײסטערווערק“ פֿון ראַ, אניסטַדער ּפיאדער פֿילם 

רט מיט גרויס נַײגער. אויף דעםַט אויף אים געוואָנסקי. מען האַלאָּפא

למע.ַלדענע ּפאָקומען די גאַט ער באָן האַל אין קאַפֿעסטיווא–פֿילם

 נַײַפֿן אַט געשאָנסקי האַלאָבער נישט צי ּפאָנט איז אַאינטערעסא

לטערַ נַײעם פֿילם וועגן דער אַר אַס פֿאָר3: וואָ„מַײסטערווערק“, נא

כן ?ַלט מאָט ער געוואָטיק האַטעמא–3חורבן

ן אויטענטישןַשרַײבן אַל באָס זאָ פֿילם וואַאיין מעגלעכער ענטפֿער : א

. דער4 גורל—בער אין דער פֿילמוועלט ביז איצטער אומטיּפישן ָ א—

ן, קעןַוו שּפילמאַדיסלאַניסט, וולאַדישער ּפיאִיי– ּפוילישַהעלד, א

טָזוי האַהעלד. און א–טישן)ַנטי(ּפאַן אַ פֿון א6כן דעם רושםַ מא5פֿילוַא

רשעווערַ וואַט די פֿיגור. ער איז אָּפגעפֿילט אָ א7 טייל עולםַקע אַטא

ר-ַ אין דער פֿא8נערקענטָסימילירט, אינטעגרירט און אַד, אִיי

ָרשעווער געטאַפֿט. אין וואַ ּפוילישער געזעלשא9מלחמהדיקער

. ער שּפילט10לטן די משּפחהַרימטקייט אויסצוהאַדערלויבט אים זַײן בא

ָל. עטלעכע מא11סמעטענע–ָר דער געטאַפֿע פֿאַקא–ָאינעם געטא

2 פֿון מרים טרין1ניסטַדער ּפיא

לע.ַּפט זיי אַרט, ביז מען כאָנסּפאַטעוועט ער די משּפחה פֿונעם טראַרא

טעוועטַליין געראַוו אַדיסלאַנען ווערט וולאָגאַאויפֿן וועג צו די ווא

נט.ַליציאָּפאָ– געטאַדורך א

 בילד13נגענומענעָס אָ דא12ל סותרָ איז די פֿיגור צום ערשטן מאָדא

 צוליב14דישן העלד אין יענער צַײט : נישט ער איז זיך מקריבִֿפֿונעם יי

ר זַײןַ פֿא15זַײן משּפחה, נישט ער קעמפֿט מיט די אייגענע ּכוחות

לט זיך אויףַהאַ און באָס געטאָזט ער דאָרלאַפֿרַײהייט. שּפעטער פֿא

.17דישע און ּפוילישע חבֿריםִנק ייַ דאַלץ אַ א— 16רישער זַײטַדער א

העלטענישַנטיהעלד : זַײן באַדישער אִ ייַווַײזט ער זיך ווי אַווידער בא

–ָ פֿונעם געטא19ן עדותַ. ער ווערט אָנטקעגן דעם געטאַ א18 דירהַאיז א

 צוקוקער.21ּפהענטיקערָן אַליין בלַײבט ער בלויז אַ א— 20נדַאויפֿשטא

נד און עסַאינעם אויפֿשטא22  סצענע, וו� ער ספֿקטַנט איז אַאינטערעסא

ז דערַ, א24נדַ פֿונעם ּפוילישן ווידערשטא23 חבֿרטעַענטפֿערט אים א

מף וועט אויפֿוועקן דעם ּפוילישן.ַדישער קאִיי

נס גורלַבסורדקייט פֿון שּפילמאַרפֿט די אַרשאַס פֿאָמענט וואָ מאַך אָנא

–ָרטאַמאַן אַפֿיציר, אָ דַײטשן אַטעוועט ווערן דורך אַאיז זַײן גערא

ָ. פֿונעם געטא25 חורבֿהַנע אין אַ ּפיאַס קומט שּפילן אויף אָניסט וואַּפיא

נד. דערַכן ּפוילישן אויפֿשטאָן נאַלט זיך שּפילמאַהאַרט באָּפונקט דא

נט, העלפֿט אים בלַײבןַלאַנס טאַ פֿון שּפילמא26רּכישופֿטַדַײטש, פֿא

 ווען—בסורד ַן אַ ווידער מיט א—דיסיי ענדיקט זיך ָנס אַלעבן. שּפילמא

ט ווילן אים שיסןָפֿרַײט די שטאַבן באָס האָטן וואַלדאָדי רוסישע סא

פֿיציר.ָ פֿונעם דַײטשן א27 די לעצטע מּתנה—נטל ַמא–עס–צוליב זַײן עס

ַןרט ווי אָס נַײ זַײן אָן געפֿינט פֿון דאַצום סוף זעט מען ווי שּפילמא

28 משלַניע, אָרמאַניסט אין דער ּפוילישער פֿילהאַנערקענטער ּפיאָא

פֿט.ַר דער ּפוילישער געזעלשאַפֿא

 וויכטיקער עלעמענט אינעם פֿילם איז די מוזיק. מע פֿילט ווי זיַר אָגא

 שיינע סצענע ווען דערַן אַראַ פֿא—רקן דעם ווילן צו לעבן ַקען שטא

לטַהאַנע אין דער דירה וו� ער באַ ּפיאַהעלד שּפילט ווירטועל אויף א

נצן שטיל. פֿון דער צווייטער זַײטַרף בלַײבן אין גאַזיך און וו� ער דא

 ביסלַליין אַלישע מיטל דעם צוקוקער אַס מוזיקאָדערלויבט דא

1. Le Pianiste/The Pianist, Roman Polanski (2002)
2. miryam Trinh 3. khurbm Shoah 4. goyrl destin/fate
5. afile même/even 6. royshem impression 7. …oylem une
partie du public/part of the audience 8. reconnu/recognized
9. farmilkhomediker d’avant-guerre/pre-war
10. mishpokhe famille/family 11. crème/cream 12. soyser
inf. סותר זַײן contredire/contradict 13. convenu/accepted
14. makrev inf. זיך מקריבֿ זַײן se sacrifier/sacrifice oneself
15. koykhes forces/strength 16. côté aryen/Aryan side
17. khaveyrim amis/friends 18. dire appartement/
apartment 19. eydes témoin/witness 20. soulèvement/
uprising 21. impuissant/helpless 22. sofekt doute/doubts
23. khaverte amie/friend (fem.) 24. résistance 25. khurve
ruine/ruin 26. farkisheft captivé/enchanted 27. matone
cadeau/gift 28. moshl ici/here symbole/symbol

[סוף זַײט 8]

א

ניסט“ַבע פֿון „ּפיאַדי הילע פֿון דער ּפוילישער אויסגא
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בער,ָבערט באָן פֿון ראַמאָרויס דער ערשטער ראַין 1993 איז א

ס קומטָ ווא3 מעׂשהַ א—“ 2ס הערט זיך מיט דער מלחמה3?ָ„ווא

ס שטעלטָ און ווא4טַרשטאַווא–ריזער שנַײדערַ ּפאַר אין 1946 אין אָפֿא

ך דערָרן נאָריז אין די ערשטע יאַדן אין ּפאִס לעבן פֿון ייָר דאָפֿא

טָ ; די קריטיק הא5לגָ גרויסן דערפֿאַט אַט געהאָס בוך האָמלחמה. דא

טָבער האָן מיט וועלכן באָ טא7 דעם שטילן צערטלעכן6געלויבט

9 און שטרעבונגען8נקען, די חלומותַרגעשטעלט די געפֿילן און געדאָפֿא

רן פֿוןָס זַײנען איבערגעקומען די שרעקלעכע יאָפֿון די מענטשן ווא

ס ווילןָ און ווא10מלחמה און חורבן

ַנהייבן פֿירן אָל אָ מאַווידער א

רבעטַל“ לעבן מיט ליבע, אַרמאָ„נא

 וועלט פֿוןַפֿענונג אין אָאון הא

.11שלום

טָר שּפעטער האָ צענדליק יאַמיט א

ר מישעל דעווילָרעזשיסא–ָדער קינא

רןַן פֿאַמאָבערס ראָּפטירט באַדאַא

ַן. דער פֿילם הייסט „ּכמעט אַעקרא

טָ דעם טיטל הא—פֿרידלעכע וועלט“ 

לן נישטָ מענטשן זא12מען געביטן ּכדי

 מין בלוטיקערַז ס'איז אַמיינען א

פֿילם. ווַײל ס'איז ּפונקט–מלחמה

רקערט. דער פֿילם איז שטיל,ַפֿא

ן סּפעציעלע עפֿעקטן,ָ, א13שיידןַבא

–. די שווערע מלחמה14ַזן עמפֿאָא

רשיידענעַאיבערלעבונגען פֿון די פֿא

 מע—העלדן זעט מען נישט 

דערוויסט זיך וועגן זיי אומדירעקט3:

ַר אָרעם זעט מען נאָריסעס אָרט אויף מאִטויַנומער טא–גערַדעם לא

ז זַײן ווַײב און קינדַלץ שטילערהייט אַך אָפֿט נאָרל האַסעקונדע ; שא

רזש דערציילטָוועלן צוריקקומען פֿון אוישוויץ ;  דער קליינער זשא

 ווען די15פֿעַ שאַלטן אין אַהאַזוי ער איז געזעסן באַדי מעׂשה ווי א

נדרע (דיַם אַדאַ ; מא16רעסטירן די משּפחהַליציי איז געקומען3אָּפא

ז איר יונגעַרינס) דערציילט אָרבעטאַדישע פֿון די אִיי–איינציקע נישט

ט און בַײ דערַלדאָ דַײטשן סאַרליבט אין אַט זיך פֿאָשוועסטער הא

קעטע איבערַ נאַ און געטריבן א18ּפגעשוירןָט מען זי אָ הא17פֿרַײונגַבא

סן.ַדי גא

ס שטעקט אינעםָניע וואָנצע איראַבער די גאָ פֿילט א19דער עולם

 פֿרידלעכע,ַנצן אַ די וועלט איז נישט אין גא—„ּכמעט“ פֿונעם טיטל 

ך וויי.ָ און די וו�נדן טוען נאָך דאָדער טרויער איז נא

לירן.ָ און פֿול מיט קא20לערישָדער פֿילם איז גוט געשּפילט, זייער מא

ריזַר דעם ּפאָנען זייער קלאָציעס דערמאַראָסטיומען און דעקאָדי קא

נץַר זַײנען גאַנצער סצענאַרן. די העלדן און דער גאָפֿון יענע יא

ַ קלוגער און אַס איז אָ דעם בוך. מישעל דעוויל, ווא21געטרַײ

סָ ווא24לע מיכשוליםַ א23ט אויסגעמיטןָ מענטש, הא22שּפירעוודיקער

טיּפן און פֿון דעם פֿילםָכן פֿון די מענטשן סטערעאַלטן געקענט מאָווא

 איז25ז עּפעס פֿעלט3? אפֿשרַס פֿילט מען אָר וואַ פֿאָטור. טאַריקאַ קאַא

... צו געטרַײ. מע גייט26 ביסעלע צו שיין, צו ריין, צו העפֿלעךַלץ אַא

 שיינע סעריעַט געזען אָז מע האַ געפֿיל אַרויס מיט אַא

נגען קונסטווערק.ַר נישט קיין דערגאָציעס, נאַאילוסטרא

ס בוך איזָך. ווען דאַדישע שּפראִאון אפֿשר פֿעלט אויך אויס די יי

ך פֿון די העלדן,ַז די שּפראַמערקט אַט די קריטיק באָרויס האַערשט א

דיש. אין פֿילם רעדט מעןִנצייזיש, קלינגט מיט ייַטש זיי רעדן פֿראָכא

טער,ַדישן טעאִנט דעם ייָ מע דערמא—דיש ִ סך   וו3ע3ג3 ן  ייַ א27דווקא

רָ נא—דיש ליד ִ ייַמע זעצט איבער א

ַ איין לידעלע (געזונגען פֿון א28חוץַא

רשטייט נישט דיַס פֿאָמיידעלע ווא

 פֿון29 קיין זכרָווערטער) איז נישטא

ַזרשטיין אַ. מע קען פֿא30לשון–מעַמא

לט זַײןָט געוואָר האָדער רעזשיסא

למענטשלעך אוןַל זַײן אָפֿילם זא

ָר נא—ריסטיש ָלקלאָנישט צו פֿא

ַז. א31 בלויזַפֿט זיך אַדורך דעם שא

ָא–כטן דעםַטראַמע וויל מעג מען בא

 וועלטַל פֿון אָ סימבאַבלויז ווי א

 מער.ָס איז נישטאָווא

, איז דער32ל נישט זַײןָווי עס זא

רַײנפֿיר איןַ גוטער אַפֿילם זייער א

פֿטָמּפליצירטער און ניט אָדער קא

טיק פֿונעםַבלעמאָרבעטער ּפראַַאבא

מלחמהדיקן לעבן אין–ךָנא

–ונגסִס דערציָנקרַײך. דאַפֿרא

ט אים אויסגעקליבןָמיניסטעריום הא

צו ווַײזן אין שולן ּכדי צו לערנען קינדער די געשיכטע פֿון דער

מלחמה.

“1 פֿרידלעכע וועלטַ„ּכמעט א

1. kimat… presque/almost Un Monde presque paisible,
Michel Deville (2002) 2. milkhome guerre/war Robert
Bober, Quoi de neuf sur la guerre ? (P.O.L., 1993) 3. mayse
histoire/story 4. atelier de confection/clothing workshop
5. succès/success 6. a fait l’éloge de/praised 7. tendre/tender
8. khaloymes rêves/dreams 9. aspirations 10. khurbm
Shoah 11. sholem paix/peace 12. kedey afin que/so that
13. modeste/modest 14. emphase/insistence, overstatement
15. placard/cupboard 16. mishpokhe famille/family
17. la Libération/the liberation 18. tondue/shaved her head
inf. ּפשערןָא  19. oylem public/audience 20. pittoresque/
picturesque 21. fidèles/faithful 22. sensible/sensitive
23. évité/avoided inf. 24 אויסמַײדן. mikhshoylim écueils/
pitfalls sing. מיכשול mikhshl 25. efsher peut-être/perhaps
26. poli/polite 27. dafke justement/indeed 28. akhuts
à part/except for 29. zeykher trace 30. … loshn דישִיי

31. vide/emptiness 32. quoi qu’il en soit/be that as it may.

א
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ר צוריק, ווען סטיוועןָ זיבן יא1ן ערךַ צַײט מיט אַע געדענקט זיך א

רויס, אוןַפֿילם „שינדלערס ליסטע“ איז א–2סּפילבערגס חורבן

ך צוויי פֿילמען וועגן חורבן, דעםָלט געזען נאָבן ּפונקט דענצמאָמיר הא

ּפע,ָק“ און דעם דַײטשישן פֿילם „אייראַרטשאָּפוילישן פֿילם „קא

רשיידענע לענדער,ַכט אין דרַײ פֿאַלע דרַײ פֿילמען, געמאַּפע“. אָאיירא

דישִבער קיין ייָדן, אִרעדנדיקע יי–ידישִן מיט יָט צו טאַבן געהאָהא

 אין5 די חסידים4פֿילוַ נישט געהערט. א3ט מען חלילהָרט האָווא

גריסט איןַבן זיך באָ„שינדלערס ליסטע“ הא

קע, אין 1939, מיט די ווערטער „שבתָקרא

. אין7שבת“–ט „גוטָנשטאַ א6שלום“

 גרויסער טיילַ, וו� אָרשעווער געטאַווא

ר, הערט מעןַק“ קומט פֿאַרטשאָפֿונעם „קא

–ָ געטאַדיש לידל אין אִ ייַ ּפויליש, און א8רק

ַּפע“, אָּפע, אייראָרעט. אין „אייראַבאַקא

—נט דורך דרַײ לענדער ַס שּפאָפֿילם ווא

 הערט מען—נד ַנד, ּפוילן און רוסלאַדַײטשלא

דיש.ִ קיין יי9בי נישטַכן, אַלע שּפראַא

 פֿילם וועגןַכן אַווען וועט מען שוין מא

דִז דער ייַדיש3? אִרעדערס אויף יי–דישִיי

לע זַײנעַליוו�ד, מיט אָסּפילבערג פֿון הא

טָרעסורסן און אינטערעס אינעם חורבן, הא

דישִנען די וויכטיקייט פֿון ייַרשטאַנישט פֿא

ַזפֿן, אָ ווי קען מען הא—ּפע ָאיירא–10דן אין מיזרחִרשטעלן די ייָבַײם פֿא

נעמען מיט פֿרעמדעַרשטיין3? ווי זיך צו באַ פֿאָס יאָלן דאָנדערע זאַא

נערַמעריקאַ ביז די א—ליוו�ד ָבלעם אין האָ ּפראַ א11קולטורן איז בכלל

 פֿילם וועגןַכט אַ געמא12סוף–ּכל–ט סוףָאינדוסטריע הא–פֿילם

ַןקע אויף אַנער, אין וועלכן מע רעדט טאַנער אינדיאַמעריקאַא

 ערשט אינעם—רן ָט געדויערט צענדליקער יאָך, האַנער שּפראַאינדיא

פֿילם „טענץ מיט וועלף“ אין 1990.

פֿילמען, נישט קיין–ַרקומענטאָן דאַראַבער פֿאָזענען א

טשָרט, כאָדישע וואִס ייָ דאָ ווערק, וו� סע קלינגט יא13בעלעטריסטישע

בן מירָ. לעצטנס הא15דיש גופֿאִ פֿילם וועגן ייַ פֿון א14מעןַר אין די ראָנא

ריז, וועלכעַר פֿון ּפאָליוו�ד, נאָגעזען צוויי פֿילמען, נישט פֿון הא

ידישער קולטור, מיט דערִ פֿון דער י16רנעמען זיך מיט דער ירושהַפֿא

 צווייטן.ַ צו א18 פֿון איין דור17ס לשוןָמעגלעכקייט פֿון איבערגעבן דא

כעריןַט די פֿילממאָ, הא19רעפֿנטלעכטַפֿיציעל פֿאָך נישט אָטש נאָכא

 צו—20 „נעמט“—ריז געוויזן איר פֿילם ַס פֿון ּפאַזענבוימאָבעל ראַאיזא

ס אונטערטיטל פֿונעם פֿילםָרק. דאָיא– אין ניו21 געקליבענעם עולםַא

ר 2003ַנואַ דעם 24סטן יארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַן אַא

ך“.ַ שּפראַן אָלק אָ פֿאַר אַלק פֿאָ פֿאַן אָך אַ שּפראַזוי3: „אַלייענט זיך א

 טעמעס22כטענעָפֿילם וועגן עטלעכע געפֿלא–ַרקומענטאָ דאַס איז אָדא

דן הַײנט אין ווילנע און אין דער ליטע, די סטודענטן אין דערִ די יי—

דיש“ (זומער 2000), און דערִר ייַם פֿאַגראָּפרא–„ווילנער זומער

רשטיין די געשיכטע פֿוןַפֿקעס ּפר�וו צו פֿאַגראָ, דער פֿילמא23עיקר

רשניטןַס איז פֿאָ, ווא24דישער משּפחהִיי–איר אייגענער ליטוויש

לינען.ַציס און סטאַרן דורך די נאָגעווא

–דישִשטייט פֿון שמועסן מיט ייַ  דער פֿילם בא

נדערע, וועלכע זוכן זייערעַסטודענטן און א

ָללע מאַזוינע „וויניעטן“ זענען אַרצלען. אָווא

טש זעלטן ווען, הַײנטיקעָנט, כאַאינטערעסא

ס מירָ נַײעס, וואַנטּפלעקט זיך עּפעס אַצַײטן, א

ער. דיִט געהערט פֿריַבן שוין נישט געהאָהא

ךַפֿרייד און ווייטיק פֿון לערנען זיך די שּפרא

מיט איר קולטור און געשיכטע ווערן

לָ, טייל מא25ל רירנדיקָאויסגעדריקט, טייל מא

, בַײ יונגע סטודענטן פֿון26אומגעלומּפערט

נער.ַמעריקאַנד, ּפוילן, און עלטערע אַענגלא

.27רק איז די סצענע אין טעלזַסּפעציעל שטא

מט פֿוןַט געשטאָסעס משּפחה האַזענבוימאָרא

הין און בעט בַײםַרט אָט, און זי פֿאָדער שטא

דישערִ פֿון דער טעלזער יי28רזיצערָפֿא

ל גיין מיט איר אויף די פֿעלדער, וו�ָ געניס, ער זא30, רפֿאל29קהילה

דן און איר דערציילן (אויףִכטן די טעלזער ייָט אויסגעשאָמע הא

 סצענע צוַך אָדן. נאִרטיקע ייָס איז געשען מיט די דאָדיש) וואִיי

דישיסטן,ִ יי31 גרוּפע מינסקער קריסטן, ממשַגעדענקען ווַײזט א

דיש,ִבוס און רעציטירן און זינגען אויף ייָן אויטאַרן אויף אָוועלכע פֿא

ס קענען זייָ. ווא32נדסלַײט אויף צו להכעיסַנטיסעמיטישע לאַזייערע א

דישִאויסנווייניק3? די רייד פֿון ברעזשניעוו, איבערגעזעצט אויף יי

רם.ָרויסגעקומען אין בוכפֿאַוועלכע זענען א

34ר יצחקָפֿעסאָריזער ּפראַ פֿונעם פֿילם, שמועסט דער ּפא33  צום סוף

ך און קולטורַדישער שּפראִרסקי וועגן דער נייטיקייט פֿון דער ייָניבא

סעסַזענבוימאָך ראָר דער הַײנטיקער יוגנט. דער ּפונקט איז דאַפֿא

ציע איןַלדיקע אינסּפיראַ גוואַט געפֿונען אָאינטערעס3; זי הא–הויּפט

דיש, וועלכע ווילןִס לערנען זיך ייָ אין ווילנע ווא35דער יונגער חבֿרה

דיש. ווי קען מען אויסניצן דיִּפגעבן מיט ייָדיש און זיך אִפֿן אויף ייַשא

ר די קומענדיקע דורות3?ַדיש פֿאִ פֿון יי36ס התּפעלותָענערגיע, דא

–ל אין ניוָט געזען צום ערשטן מאָס מע האָדער צווייטער פֿילם, ווא

דישִדיש און אויף ייִדישע פֿילמען : וועגן ייִיי
רק)ָיא–ן (ניוַטעסמאָפֿון איציק גא

ס

ן מיכל ביעזונסקיַס און איר מאַזענבוימאָבעל ראַאיזא
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מען : ...........................................ָנא
דרעס3: .....................................................................................ַא

.....................................................................................................
ּפרַײזן3:–נעמענטָבאַא

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 3ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט3:
ַרלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 3ָ: איין יא2סטָּפא–ים

ַרלאָ 97 דא—ר 3ָ: איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער3:–רטעַקא–קרעדיט
טע3:ַדא–4נגַאויסגא

דרעס3:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס3: ַא–5סטָבליצּפא
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/
airmail 4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.

1. … erekh environ/about 2. khurbm
Shoah 3. kholile Dieu nous en pré-
serve !/God forbid! 4. afile même/even
5. khsidim Hasidim 6. shabat shalom
salutation (le samedi), en hébreu/
Sabbath greeting in Hebrew
7. … shabes  salutation (le samedi), en
yiddish/Sabbath greeting in Yiddish
8. rak constamment/constantly 9. ici
sauf/as long as it’s not 10. mizrekh de
l’Est/Eastern 11. bikhlal en général/in
general 12. sofkl-sof enfin/finally
13. de fiction/fiction 14. dans le cadre
de/as part of 15. gufe lui-même/proper,
itself 16. yerushe héritage 17. loshn
langue/language 18. dor génération
plur. דורות doyres 19. sorti/released
20. «Nemt» (2002) Isabelle
Rozenbaumas  21. … oylem public
sélectionné/handpicked audience
22. entremêlés/interwoven 23.… iker
surtout/mainly  24. mishpokhe famille/
family 25. émouvant/moving 26. mala-
droit/clumsy 27. Telsiai 28. président
29. kehile communauté/community
30. refoyl Raphaël 31. mamesh
véritable/real 32. …tselokhes pour
contrarier/to spite 33. sof fin/end
34. yitskhok 35. …khevre jeune gens/
young people 36. hispayles enthou-
siasme/enthusiasm 37. «Casting»
Emmanuel Finkiel 38. essais/(screen)
tests.

–דישן פֿילםִרקער ייָיא–רק אויף דעם „ניוָיא

ל“, הייסט אויף ענגלישַפֿעסטיווא

לעס“]. דערָ[„מע זוכט רא37 סטינג“ַ„קא

לטָט געוואָנועל פֿינקיעל האַר עמאָרעזשיסא

–דישִ בעלעטריסטישן פֿילם וועגן ייַכן אַמא

ט ערָלעס האָר די ראַרעדערס, און פֿא

רעדערס,–דישִלט ניצן געבוירענע ייָגעווא

ט ערָרן. האָקטיאַנעלע אָפֿעסיאָנישט קיין ּפרא

פֿילמירט די אינטערוויוען מיט די עלטערע

טיץ איןָ נאַבן געלייענט אָדן, וועלכע האִיי

ַזרט“, אָריזער צַײטונג „אונדזער וואַדער ּפא

רעדערס, צווישן 60 און 90–דישִמע זוכט „יי

 פֿילם“. דער פֿילםַלט, צו שּפילן אין אַר אָיא

שטייט פֿון די אינטערוויוען, פֿון דיַבא

דישִ ייַפֿט הערט מען אָ, און א38בעסָּפרא

רט. […]ָווא

רַסאָגלא–ָקינא

דער פֿילם

לַזאָדער קינא

זיך שטעלן אין דער ריי

די ווַײזונג

רַדער סצענא

קורצער פֿילם

געצייכנטער פֿילם

פֿילם–ַרקומענטאָדא

ָרדער רעזשיסא

שרַײבער–רַדער סצענא

ָרטאַּפעראָאָ–דער קינא

מערעַדי קא

מעַניקע אויפֿנאַגרויסּפלא

סּפעציעלע עפֿעקטן

בילדער–סינטעז

[-sakone]קונצן –סּכנה

ַןדער עקרא

רָיעקטאָּפראָ–דער קינא

צעטל–נערקענונגעןָס אָדא

אונטערשריפֿטן

דובלירונג–רייד

כערַײקעַדי מא

ל,ַ, דער דורכפֿאָסקאַדער פֿיא

[mapole]די מּפלה 

גערַדער שלא

film ; pellicule/film
salle de cinéma/movie-theater

 faire la queue/stand in line
séance/screening

 scénario/script
 court métrage/short film

 dessin animé/animation film
3documentaire/documentary

 réalisateur/director
scénariste/screenwriter
caméraman
caméra/movie camera
gros plan /close-up
effets spéciaux/special effects

 images de synthèse/computerized images
 cascades/stunts

écran/screen
 projecteur/projector

générique/credits
sous-titres/subtitles

 doublage/dubbing
navet/trash, junk
four/flop

succès/hit

סטינג“ַפֿונעם פֿילם „קא

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א
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[סוף פֿון זַײט 3]

29. sciemment/consciously 30. moker source 31. emese véritables/real
32. mekuyem inf. מקוים ווערן se réaliser/to come true 33. dafke justement/indeed
34. en vain/in vain 35. Union soviétique/Soviet Union 36. bikhlal en général/
in general 37. derekh-erets respect.

טעמען פֿון דער שרעקלעכערָּפצואָא

רבעטַר אָליטעט. דער רעזשיסאַרעא

 מיט קינסטלערישע מיטלען29וו�סטזיניקַבא

ציע פֿון דער געשיכטע.ַאין זַײן אינטערּפרעטא

ַאין דעם זינען קען דער פֿילם הייסן א

ָ„מַײסטערווערק“. דער בליק אויפֿן געטא

מענטןָגישסטע מאַבלַײבט אין די טרא

ליּפטישע בילדערַקאָּפאַפֿיקטיוו (א–פֿילמיש

 געזען דורך די אויגן פֿונעם העלד— ָפֿון געטא

נד).ַכן אויפֿשטאָ ווען ער קערט זיך אום נא—

.30ן אויטענטישער מקורַן אַראַך : פֿאָאון דא

 פֿיגור.31ן אמתעַן איז אַוו שּפילמאַדיסלאַוולא

ַרעפֿנטלעכט ער אויף ּפויליש אַאין 1946 פֿא

סָ. דאָט שטאַדער טויט פֿון אבוך מיטן טיטל 

מוניסטישן ּפוילןָבוך דערשַײנט אינעם קא

ַווַײזט זיך אַר באָך 54 יאָצענזורירט. נא

,ניסטַּפיאבע, דער ַצווייטע ּפוילישע אויסגא

ן, דעםַנדזשיי שּפילמאַרַײנפֿיר פֿין אַן אַמיט א

זון. מען דערוויסט זיך די גענויע געשיכטע

טָפֿונעם בוך : די צענזור פֿון 1946 הא

נצע שטיקער קריטישן טעקסטַּפגעמעקט גאָא

–ציַוועגן די ּפוילישע און רוסישע נא

ט מעןָרן האָרן. אין די 60ער יאָטאַראָבאַלאָקא

ָר נא— פֿולע ווערסיע ַרויסגעבן אַגעּפר�ווט א

[סוף פֿון זַײט 4]

Der Yidisher Tamtam
Maison de la Culture Yiddish

18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris

Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

medem@yiddishweb.com

בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
ריַן, זשיל, יצחק, מאַניק, בערטראַא

בי, שרון., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג רעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ רעד ןֿופ ןוא דומיל–שיִדיי

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ן פֿון ליל זוכטַמא– יונגערַא

עמעצן מיט וועמען זיך

דיש.ִדורכצושרַײבן אויף יי

דרעס2:ַס איז זַײן אָדא

Marc Baguelin
30, rue de Puébla

59800 Lille
FRANCE

,ָסאַל, ּפיקאַגאַ שא—ריז ַ ּפא34כמלחמהדיקןָנא

דקין… ער איז אויך געוועןַץ, צאַקא–נעַמא

—דישע שרַײבער ִפֿרַײנדט מיט עטלעכע ייַבא

בֿרהם סוצקעווער, רייזלַנגער, אַאיציק מא

ן.ַדער מענדל מאָזשיכלינסקי א

סטישןַנטאַ פֿאַט אַט געהאָטושינסקי הא

 צו ערטער, ּפנימער, געשעענישן. ער35זּכרון

סן איןַנט די גאָט זיך ּפינקטלעך דערמאָהא

 און הַײזער מיט37 קלייטן36צק, איינצלנעָּפלא

ט ערָך דער מלחמה האָזייערע אַײנוווינער. נא

מע, זַײןַמא–טעַפֿון זּכרון געצייכנט זַײנע טא

ס איזָניעק וואָנגסטן ברודער מאִיי

אומגעקומען אין אוישוויץ, זַײן זיידן, מומעס,

בער אויךָט אָפֿעטערס און קוזינעס. ער הא

קומענטן איןָמלונג דאַ גרויסע זאַט אַגעהא

–צק און מיט דער משּפחהָ מיט ּפלא38שַײכות

מעסַּפיע פֿון זַײן מאָ ווי די קא—געשיכטע 

נטיסעמיטיזם אין ּפוילןַלטיקער אָדער דעמא

ס איזָס נישט דערמעגלעכט. דאָט דאָהא

רן אוןָרן ערשט סוף 90ער יאָ געווא32מקוים

נדערעַך אין אָנד, דערנאַ אין דַײטשלא33דווקא

ט אומעטוםָס בוך האָלענדער. דא

קציעס. אין 2000ַרקע רעאַרויסגערופֿן שטאַא

ריגינעלע ּפוילישע ווערסיע. זיָרויס די אַאיז א

גבוךָטא–לט אויסצוגן פֿון דעם מלחמהַנטהאַא

טָס האָזענפֿעלד, דעם דַײטש וואָפֿון ווילם הא

גָנען. פֿונעם עּפילאַטעוועט שּפילמאַגערא

פֿיציר איזָזוי דער אַדערוויסט מען זיך ווי א

נגען דורך די רוסן און וויַרן געפֿאָגעווא

 געּפר�ווט אים34ט אומזיסטָן האַשּפילמא

–טןַרבן אין ראָהעלפֿן. דער דַײטש איז געשטא

.35נדַרבאַפֿא

ג,ָט דעם עּפילאָּפ אָנסקיס פֿילם היט אַלאָּפא

ס בוך.ָך געטרַײ דאָלגט ער נאָ פֿא36און בכלל

–רויס דרךַר אָרום ווַײזט דער רעזשיסאַזוי אַא

סָנען דעם מענטשן, וואַר שּפילמאַ פֿא37ארץ

ט זיךָליין האַרגעשטעלט ווי ער אָווערט פֿא

  ה3ע3ל3ד.ַ און נישט ווי א—שריבן ַבא

רן איזָקטיאַליטעט פֿון די אַוועגן דער קווא

דיָמערקן : איידריען בראַווע צו באַטשיקא

–נעַלע גענומען ּפיאָט צוליב זַײן ראָהא

ליין געשּפילט געוויסע טיילןַלעקציעס און א

קטורנען.ָּפענס וו�נדערלעכע נאָפֿון שא

דזש.ָ, געפֿונען אין לא39ציעַלעגיטימא–ָגעטא

דעווי טושינסקי וועט בלַײבן אין אונדזער

קינסטלער–טורַר פַֿײנער מיניאָ גאַזּכרון ווי א

טָס האָ, ווא40 מענטש פֿול מיט חןַאון א

ַן א41רּכישופֿןַטן פֿאָנעקדאַגעקענט מיט זַײנע א

.42עולם

34. nokhmilkhomedikn d’après-
guerre/post-war 35. zikorn mémoire/
memory 36. individuels/individual
37. boutiques/shops 38. …shaykhes…
relatif à/in relation to 39. pièce d’iden-
tité/identity paper 40.kheyn charme/
charm 41. farkishefn ensorceler ici
captiver/enchant 42. oylem auditoire/
audience.


