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ייִדיש אין אונעסקָא1

דעם 12טן און 13טן נָאוועמבער איז ֿפָארגעקומען אין ּפַאריז, אינעם 

בנין2 ֿפון אונעסקָא, ַאן אינטערנַאציָאנַאלער סימּפָאזיום3 מיטן טיטל 

„ייִדיש — נָאך ַאלץ און ווַײטער“4. ֿפַאר ווָאס דווקא5 אין אונעסקָא ? 

איינע ֿפון די סיבות6 איז זיכער דער ֿפאַקט ַאז ייִדיש געֿפינט זיך אויף 

, ווָאס איז צונויֿפגעשטעלט געווָארן 7, ווָאס איז צונויֿפגעשטעלט געווָארן 7, ווָאס איז צונויֿפגעשטעלט געווָארן  דער ליסטע ֿפון שּפרַאכן אין סּכנה
דורך אונעסקָא. אירען ָארעס8, ַא ליבהָאבערין ֿפון ייִדיש און ַא טוערין9

ֿפון דער ָארגַאניזַאציע בני–ברית10, ווָאס הָאט ַא ֿפָארשטייערשַאֿפט11

בַײ אונעסקָא, הָאט געהַאט דעם געדַאנק דָארטן צו ָארגַאניזירן ַאזַא 

צונויֿפטרעף. דער מיטָארגַאניזַאטָאר איז געווען דער ּפַאריזער ייִדיש–

צענטער — מעדעם–ביבליָאטעק.

אינעם סימּפָאזיום הָאבן ָאנטייל גענומען ַארום 25 רעדנערס ֿפון 

ֿפרַאנקרַײך, ענגלַאנד, ד ַײטשלַאנד, ּפוילן, יׂשראל12, ַאמעריקע און 
אויסטרַאליע. צווישן זיי זענען געווען ניט נָאר ָאנערקענטע ֿפָארשער13

נָאר דווקא ַא סך יונגע מענטשן, ווָאס הָאבן זיך געטיילט מיט זייערע 
דערֿפַארונגען14 אויף ַאלערליי געביטן15. אין ווָאס איז באַשטַאנען16

דער סימּפָאזיום ? בַײ דער דערעפֿענונג הָאט מען געהערט גרוסן ֿפון 

ֿפָארשטייער ֿפון אונעסקָא, בני–ברית און ּפַאריזער ייִדיש–צענטער. רחל 

ערטעל17, ַאן ָאנגעזעענע18 ֿפָארשערין ֿפון דער ייִדישער ליטערַאטור, 

איבערזעצערין און לערערין הָאט געגעבן ַא טיֿפן ַאר ַײנקלער אין דער 

געשיכטע ֿפון ייִדיש און דער בַאציִונג צו דער שּפרַאך נָאכן חורבן19.

דערנָאך הָאט מען, אין ַא ריי רונדע טישן, גערעדט וועגן ֿפַארשיידענע 

ַאסּפעקטן ֿפון ייִדיש–ַארבעט, ּפערזענלעכע, טעָארעטישע און גָאר 

ּפראַקטישע. ס'איז געווען די רייד וועגן דעם ווי ַאזוי דערציִען קינדער 

אויף ייִדיש און ווי צו לערנען מיט דערוואַקסענע, ייִדן ָאדער ניט–ייִדן. 

ַא ּכלי–זמר20, ַא זינגער, ַא טעַאטער–דירעקטָארשע און ַא יונגע דיכטערין 

הָאבן גערעדט וועגן שַאֿפן אויף ייִדיש הַײנט צו טָאג. אויף דער סעסיע 

געווידמעט נ ַײע קָאמוניקַאציע–מיטלען הָאט מען דערקלערט ווי ַאזוי 

די מָאדערנע טעכנָאלָאגיעס (אינטערנעץ, דַאטן–בַאזעס, קָאמּפיוטער–

ּפרָאגרַאמען, נומעריזַאציע21 ֿפון ביכער און צ ַײטשריֿפטן) קענען העלֿפן 

סטודענטן, ֿפָארשער און סּתם22 ייִדיש–לייענערס. מע הָאט געקענט 

הערן גֿבית–עדותן23 ֿפון מענטשן ֿפון ֿפַארשיידענע ֿפַאכן24, ווָאס ייִדיש 

איז געווָארן (ַא מָאל גָאר אומגעריכט25) דער סַאמע עיקר26 אין זייער 

1. UNESCO 2. binyen immeuble/building 3. colloque/symposium/4 כנס. Permanence du yiddish/Permanence of Yiddish 5. dafke jus-
tement/precisely 6. sibes raisons/reasons 7. ... sakone en danger/endangered 8. Irène Orès 9. militante/activist (fem.)/10 פעילה. bney-
bris B'naï-B'rith 11. représentation/12 נציגות. yisroel Israël 13. chercheurs reconnus/recognized scholars/14 חוקרים מוכרים. expériences/
תחומים/tous les domaines/all areas .15 חוויות מני  /consistait/consisted .16 הכיל/consistait/consisted .16 הכיל/consistait/consisted .16 כל   17. rokhl Rachel Ertel 18. éminente/eminent/מכובדת
19. khurbm Shoah/20 שואה. klezmer musicien/musician/21 מוזיקאי. numérisation/digitalization/22 דיגיטציה. stam tout simplement/just 
plain 23. gvies-e'ydesn témoignages/testimonies/24 עדויות. professions/25 מקצועות. d'une façon inattendue/unexpectedly/צפוי לא  באופן 
26. ... iker l'essentiel/the main thing 27. ... sof à la fin/lastly 28. bemeshekh pendant/during 29. sakhakl résumé/summary/סיכום
30. matsev situation 31. mayles avantages/merits/32 יתרונות. pe'nemer visages/faces, sing. ּפנים ponem 33. magnifique/wonderful/נהדר
34. yisro'eldikn israélien/Israeli 35. Mendy Cahan 36. Eric Slabiak.

ּפערזענלעכן און ּפרָאפֿעסיָאנעלן 

לעבן. צום סוף27 הָאט מען בַארירט 

די קָאמּפליצירטע ֿפרַאגעס וועגן 

דעם אימַאזש און דער צוקונֿפט ֿפון 

ייִדיש אין ֿפַארשיידענע לענדער 

און די מָאטיווַאציעס ֿפון יונגע 

— און עלטערע — מענטשן ווָאס 

ווילן זיך ה ַײנט ניט נָאר לערנען 

ייִדיש, נָאר זיך אויסלעבן אין דער 

שּפרַאך. במשך28 ֿפונעם גַאנצן 

סימּפָאזיום הָאט מען געקענט זיך 

באַקענען מיט ַא סך ֿפַארשיידענע 

איניציַאטיוון — אינדיווידועלע ָאדער 

אינסטיטוציָאנעלע — אויפֿצוהיטן און 

צו ֿפַארשּפרייטן ייִדיש. אויף ז ַײט 2 

גיבן מיר ַא סך–הּכל29 ֿפונעם רעפֿערַאט ֿפון הינדע בורשטין ווָאס הָאט 

געברענגט ַא גרוס ֿפון דער וו ַײטער אויסטרַאליע.

צו די רעפֿערַאטן און דיסקוסיעס הָאבן זיך צוגעהערט איבער 400 

מענטשן, אויך ֿפון דער גַאנצער וועלט, יונגע און עלטערע, ניט ַאלע 

ייִדיש–רעדערס, נָאר ַאלע ֿפַאראינטערעסירטע אינעם מצֿב30 ֿפון ייִדיש 

הַײנט און מָארגן. איינע ֿפון די גרויסע מעלות31 ֿפון דער קָאנפֿערענץ איז 

ַקַאנטע ווָאס טאַקע געווען ַאז מע הָאט געקענט טרעֿפן ַאלטע באַקַאנטע ווָאס טאַקע געווען ַאז מע הָאט געקענט טרעֿפן ַאלטע באַקַאנטע ווָאס וווינען 

אין ֿפיר עקן וועלט און זיך באַקענען מיט ֿפרישע ּפנימער32.

דער סימּפָאזיום הָאט זיך געענדיקט מיט ַא ּפרעכטיקן33 קָאנצערט ֿפונעם 

יׂשראלדיקן34 זינגער מענדי ּכַאהן35 און דעם ּפַאריזער זינגער און ֿפידלער 

עריק סלַאביאַק36. זיי הָאבן געזונגען ניט נָאר באַקַאנטע ייִדישע לידער 

נָאר אויך איבערזעצונגען ֿפונעם וועלט–רעּפערטוַאר אויף ייִדיש.

אויבן : אונעסקָא. אונטן : דער 

קָאנצערט ֿפון מענדי ּכַאהן 

און עריק סלַאביַאק.  
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ָאנגעהויבן הָאט זיך דער רעפֿערַאט מיט ַא געשיכטלעכן איבערבליק 

און מיט הינדע בורשטינס ּפערזענלעכע דערֿפַארונגען7 : „ייִדיש–רעדער 

זַײנען ָאנגעקומען קיין מעלבורן אין דרַײ כווַאליעס8 : אין 1905 נָאך דער 

ַר דער צווייטער וועלט–מלחרוסישער רעווָאלוציע, קורץ ֿפַאר דער צווייטער וועלט–מלחרוסישער רעווָאלוציע, קורץ ֿפַאר דער צווייטער וועלט–מלחמה9 און נָאכן 

חורבן10. די אימיגרַאנטן הָאבן געשַאֿפן וויכטיקע ייִדישע אינסטיטוציעס, 

צווישן זיי דעם ייִדישן טעַאטער, די נַאציָאנַאלע ביבליָאטעק און 

קולטור–צענטער ,,קדימה“11, דעם ייִדישן ַארבעטער–בונד, דעם 

„סקיף“12 (סָאציַאליסטישער קינדער–ֿפַארבַאנד), די י. ל. ּפרץ13– און 

שלום–עליכם14 קינדער–גערטנער15 און צוגָאבשולן, ייִדישע צַײטונגען און 

נָאך. ייִדיש הָאט זיך צעבליט16 אין מעלבורן. איך בין אויֿפגעווָאקסן אין 

דער בליִענדיקער סֿביֿבה17, ַארומגענומען מיט די ווַארעמע ָארעמס ֿפון 

מַאמע–לשון18 און טעטיקער19 ייִדישער קולטור. ייִדיש לעבט נָאך ַאלץ 

און ווַײטער אין מעלבורן. ַאֿפילו20 הַײנט צו טָאג ווערן געשַאֿפן נַײע 

גרוּפעס און איניציַאטיוון אויפֿצוהַאלטן ייִדיש ווי ַא לעבעדיקע שּפרַאך. 

מַײנע קינדער, מחיהלע21 און שלום22 זַײנען געבוירן געווָארן אין סידנעי 

אין 2005 און 2006. מיר הָאדעווען23 זיי אויף ייִדיש. ווען די קינדער 

זַײנען נָאך געווען קליין, פֿלעג איך זיי לייענען די ביכלעך ווָאס דער 

מעלבורנער קָאַאלַא–ֿפַארלַאג הָאט ַארויסגעגעבן אין די 1990ער יָארן“. 

הינדע בורשטין הָאט געגעבן ַאן אויסֿפירלעכן בַאריכט24 וועגן די 

טעטיקייטן25 ֿפַאר קינדער און דערווַאקסענע.

שולן
דער שלום–עליכם קינדער–גָארטן איז ַאנטשטַאנען אין 1951. הַײנט 

הָאט ער ַאן ערך26 120 קינדער ֿפון 3—5 יָאר ַאלט. מע לערנט דָארטן 

טָאג–טעגלעך 45 מינוט ייִדיש. די ייִדיש–לערערין, צּפורה27 געלמַאן, 

רעדט נָאר ייִדיש מיט די קינדער. זיי זינגען אויך ייִדישע לידער, 

רעציטירן ּפָאעזיע, לערנען זיך דעם ַאלף–בית28 און צו ציילן אויף ייִדיש. 

[סוף ז' 8]צו 5 יָאר גייען די קינדער ַאריבער אין דער שלום–עליכם טָאגשול ווָאס 

1. ... iker principalement/mainly/2 בעיקר. yisroel Israël 3. Hinde Ena Burstin 4. compte rendu/review/5 סקירה. yankev 6. loshn langue/
language 7. expériences/8 חוויות. vagues/waves/9 גלים. milkhome guerre/war 10. khurbm Shoah/11 שואה. kadima littéralt en avant/littéralt en avant/littéralt lit. 
forward (http://home.iprimus.com.au/kadimah/klibrary.htm) 12. organisation de jeunesse du Bund/youth organization of the Bund/תנועת
הבונד של  ילדים/yitskhok-leybush perets 14. sholem-aleykhem 15. écoles maternelles/kindergartens .13 הנוער  /s'est épanoui .16 גני 
blossomed/17 פרחה. ... svive milieu florissant/flourishing environment 18. ...-loshn yiddish 19. actif/active/20 פעילה. afile même/even 
21. mekhayele 22. sholem 23. élevons/are raising/24 מגדלים. rapport détaillé/detailed report/25 דיווח מפורט. activités/activities/פעילויות
26. ... erekh environ/about/27 בערך. tsipoyre 28. alef-beys alphabet 29. laïque/secular/30 חילוני. classe préparatoire/pre-school class/
/attirent/attract .35 תדיר/mayses contes/stories 33. khane 34. keseyder constamment/constantly .32 תחומים/domaines/fields .31 כיתה מכינה
inf. inf. inf ,מושכים /y compris/including .36 כולל/y compris/including .36 כולל/y compris/including .36 צוציִען  37. baccalauréat/secondary school diploma/38 תעודת בגרות. licence/undergraduate/תואר ראשון
39. master/Master's/תואר שני

איז געגרינדט געווָארן אין 1975 מיט 10 שילער. הַײנט הָאט די דָאזיקע 

וועלטלעכע29 עלעמענטַארע שול 145 שילער, ֿפון ֿפָארקלַאס30 (קינדער 

ֿפון 6-5 יָאר ַאלט) ביז דעם 6טן קלַאס (12-11 יָאר ַאלט). מען לערנט 

דָארטן צווישן 5 און 7 לעקציעס ַא ווָאך ייִדיש און ייִדיש–שטודיעס. דער 

ּפרָאגרַאם קָאנצענטרירט זיך אויף ֿפיר געביטן31 : לייענען, שרַײבן, רעדן 

און ֿפַארשטיין. דערצו קומען אויך ייִדישע מעׂשיות32 און טרַאדיציעס. 

מען לערנט וועגן ייִדישער ליטערַאטור, וועלטלעכער ייִדישער קולטור 

און ייִדישער געשיכטע. די ָאנֿפירערין ֿפון ייִדיש–שטודיעס אין שול, 

חנה33 גַאווענדַא, שַאֿפט אויך ָאריגינעלע לייען–מַאטעריַאלן. זי הָאט שוין 

געשַאֿפן איבער 70 ביכלעך ֿפון ֿפַארשיידענע ניווָאען. דער שלום–עליכם 

קינדער–גָארטן און די טָאגשול ציִען ּכסדר34 צו35 נַײע שילער.

די שול הָאט געשַאֿפן ַא צוגָאב–ּפרָאגרַאם ֿפַאר ַאווַאנסירטע שילער און 

דערווַאקסענע, ַארַײנגערעכנט36 דעם מַאטורע37–ּפרָאגרַאם, אַײנגעֿפירט 

אין 2005.

אוניווערסיטעט
מע קען שטודירן ייִדיש אויֿפן מָאנאַש–אוניווערסיטעט אין מעלבורן. זינט 

38אונטערגרַאדויִר38אונטערגרַאדויִר38–ּפרָאגרַאם  2003 הָאט מען דָארטן אַײנגעֿפירט ַא ֿפולן 

אין ייִדיש. דערנָאך קענען די סטודענטן צוגרייטן ַא מַאגיסטער39 ָאדער 

ַא דָאקטָארַאט אין ייִדישן לעבן, ליטערַאטור ָאדער קולטור. סטודענטן 

אויבן : ַא זומער–לַאגער ֿפון „סקיף“. 

אונטן : ַא ייִדישע מַאּפע ֿפון אויסטרַאליע.   

ווען מע רעדט וועגן דעם ייִדיש–לעבן ַארום דער וועלט דערמָאנט מען דער עיקר1

איירָאּפע, ַאמעריקע און יׂשראל2. וויפֿל איירָאּפעיִשע ייִדישיסטן ווייסן ַאז ס'איז דָא 

ַא וויכטיקער ייִדיש–צענטער אין אויסטרַאליע ? אויפֿן אונעסקָא–סימּפָאזיום (זעט 

ז' 1) הָאט הינדע בורשטין3 געגעבן גָאר ַאן אינטערעסַאנטן איבערבליק4 איבער 

ייִדישע אינסטיטוציעס אין מעלבורן. הינדע בורשטין איז ַא ייִדיש–לעקטָארין און 

קָאָארדינַאטָארין פֿונעם יעקב5ֿ קרָאנהיל ּפרָאגרַאם אין ייִדיש לשון6 און קולטור אין 

ָקטָאר–ַארבעט  ַא דָאקטָאר–ַארבעט  ַא דָאקטָאר–ַארבעט  מָאנַאש אוניווערסיטעט (מעלבורן). זי הַאלט אויך אין שרַײבן

וועגן פֿרויען–ּפָאעזיע.

ייִדיש אין אויסטרַאליע
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אויף דר ַײ טעג סוף2 אָקטָאבער איז די דרום–

שוועדישע3 שטָאט לונד געווָארן ַא צענטער 
ֿפון ייִדיש–ֿפָארשונג4 : צווַאנציק ֿפָארשערס5

ֿפון איירָאּפע, ַאמעריקע און יׂשראל6 זענען 

זיך צונויֿפגעקומען ּכדי7 ֿפָארצושטעלן זייערע 

ַארבעטן בנוגע8 ייִדיש אין 20סטן יָארהונדערט. 

די ָארגַאניזַאטָארן, ּפרָאפֿ' מַאריָאן ַאּפטרָאט 

ֿפון דיסלדָארף, ּפרָאפֿ' שלמה9 בערגער 

ֿפון ַאמסטערדַאם און ד"ר10 יַאן שווַארץ 

— דער בעל–הבית11 — ֿפון דעם לונדער 

אוניווערסיטעט, הָאבן ָאנגערוֿפן דעם צוזַאמענֿפָאר ַא „ווַארשטַאט“12, 

נָאר אין דער אמתן13 איז דָאס געווען ַא קָאנפֿערענץ מיט ַא גַאנצער 

גַאמע14 ליטערַארישע, קולטור–היסטָארישע און לינגוויסטישע טעמעס. 

דעם טרָאּפ15 הָאט מען געלייגט אויף דער נָאכמלחמהדיקער16 ּתקוֿפה17. 

אין אַײנקלַאנג מיט דעם הָאט דוד18 שניר ֿפונעם אוניווערסיטעט אין 

קָאלָארַאדָא געעֿפנט די קָאנפֿערענץ מיט ַא רעפֿערַאט19 וועגן דעם 

אינטערעסַאנטן לעבן ֿפון דער ייִדישער זינגערין לין יַאלדַאטי, ווָאס הָאט 

געשטַאמט ֿפון הָאלַאנד, הָאט איבערגעלעבט דעם חורבן20 און הָאט זיך 

ָאנהייב 1950ער יָארן בַאזעצט אין מיזרח21–ד ַײטשלַאנד. מַאגדַאלענַא 

רוטַא ֿפון קראָקע22 הָאט ֿפָארגעשטעלט די ייִדישע ּפָאעזיע ווָאס מען הָאט 

געשַאֿפן אין ּפוילן נָאכן חורבן. מיט ּפוילן הָאט זיך אויך ֿפַארנומען די 

מחברטע ֿפון די שורות23, ווָאס הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אויף דער טעמע 

ווי ַאזוי ייִדישע לערנביכער24 ֿפון די יָארן 1945—1949 שּפיגלען ָאּפ25 די 

סיטוַאציע ֿפון יִידן נָאכן חורבן. סימו מּויר הָאט ָאנגעווָארֿפן26 ַא בילד ֿפון 

לעבן ֿפון ייִדיש–רעדערס אין ֿפינלַאנד. ֿפיר יונגע ֿפָארשערס ֿפון ּפַאריז, 

ווָאס ַארבעטן צוזַאמען איבער ַא ּפרָאיעקט, הָאבן ֿפָארגעשטעלט זייערע 

אויסערגעוויינטלעך וויכטיקע און אינטערעסַאנטע ַארבעטן : דזשעניפֿער 
קַאזענַאוו און יהודית27 לינדענבערג הָאבן ַאנטּפלעקט28 ֿפַארן עולם29

די געשיכטע און די צילן ֿפון דער ַארגענטינער ביכער–סעריע „דָאס 

ּפוילישע ייִדנטום“ ; קָאנסטַאנס ּפַארי דע בָאלַארדיער הָאט רעפֿערירט 

וועגן דעם ייִדישן ַארבעטער–קָאמיטעט30 אין ּפַאריז און שמעון 

ּפערעגָא איז ַאר ַײן אין ּפרטים31 מּכוח32 דער ֿפרַאגע, ווָאסער רָאל הָאט 

ָאנגענומען ייִדיש אין די ָאנדענק–צערעמָאניעס33 ווָאס פֿלעגן ֿפָארקומען 
אין ֿפרַאנקר ַײך. סעט ווָאליץ ֿפון ָאסטין (טעקסַאס) הָאט געשילדערט34

די ֿפונקציע ֿפון ייִדיש אין נָאכמלחמהדיקע ּפיעסעס אין ֿפַארשיידענע 

לשונות35.

1. Evita Wiecki 2. sof fin/end 3. dorem-... du sud de la Suède/Southern Swedish 4. recherche/research/5 מחקר. chercheurs/researchers/חוקרים
6. yisroel Israël 7. kede'y afin de/in order to 8. benegeye à propos de/concerning 9. shloyme 10. 11 דָאקטָאר. balebo's hôte/host/:כאן
no'khmilkho'mediker .16 דגש/accent .15 מבחר/gamme/range .14 למעשה/e'mesn à vrai dire/in fact ... .13 סדנה/atelier/workshop .12 מארח
d'après-guerre/postwar/17 שאחרי המלחמה. tkufe époque/period 18. dovid 19. conférence/lecture/20 הרצאה. khurbm Shoah/21 שואה. miz-
rekh de l'Est/East 22. Cracovie/Cracow/23 קרקוב. mekha'berte ... shures l'auteure de ces lignes/author of these lines 24. manuels/text-
books/25 ספרי לימוד. reflètent/reflect/26 משקפים. esquissé/outlined/27 תיאר. yehudis Judith 28. exposé/revealed/29 חשפו. oylem public/קהלpublic/קהלpublic/
30. Jewish Labor Committee 31. protim détails, sing. ּפרט prat 32. mikoyekh au sujet de/about/בנוגע לh au sujet de/about/בנוגע לh au sujet de/about/  33. commémorations/טקס הנצחה
34. décrit/described/35 תיאר. leshoynes langues/languages/שפות, sing. לשון loshn 36. bien que/although/37 למרות ש. matsev état/situ-
ation 38. tomer Tamar 39. Suisse/Switzerland 40. carte/map/41 מפה. temporaire/temporary/42 זמני. khilukim différences/הבדלים, sing. 
חילוק khile 43. mekhabrim auteurs/authors, sing. מחבר mekhaber 44. Lodz 45. revue/journal/46 כתב עת. Anvers/Antwerp 47. khsidim
hassidim/Hasidim, sing. חסיד khosid 48. changement/change/49 שינוי. khsi'dishe hassidiques/Hasidic 50. tokhik fondamentaux/fonda-
mental/51 מהותי. passionnants/fascinating/מרתק.

ייִדיש אין שוועדן
פֿון עוויטַא וויעצקי1

כָאטש36 די הויּפטטעמע ֿפון דער קָאנפֿערענץ איז געווען דער מצֿב37

ֿפון ייִִדיש נָאך 1945, הָאט מען זיך אין צוויי סעסיעס ֿפַארנומען 

מיט ייִדיש אין איירָאּפע ֿפַאר דעם חורבן. ּתמר38 לעווינסקי הָאט 

אויֿפגעדעקט, ַאז שווייץ39, ַאן ָארט ווָאס געֿפינט זיך געוויינטלעך ניט 

אויף דער מַאּפע40 ֿפון ייִדיש, איז יָא געווען ַא וויכטיקער — כָאטש ַא 

— צענטער ֿפון ייִדיש. מָארטען טינק הָאט באַשריבן  צ ַײטוו ַײליקער41
די געשיכטע ֿפון ייִדישן טעַאטער אין דענמַארק. הערשל גלַאזער הָאט 

אויסגעַארבעט סטיליסטישע חילוקים42 אין די ווערק ֿפון מחברים43, ווָאס 

הָאבן געשַאֿפן אין לָאדזש44. ַאלעקסַאנדרַא געלער הָאט ֿפָארגעשטעלט 

דעם ווַארשעווער זשורנַאל45 „ליטערַארישע בלעטער“ ווי ַא צענטער ֿפון 

דער ייִדישער קולטור.

די קָאנפֿערענץ הָאט זיך געשלָאסן מיט ַא סעסיע איבער לינגוויסטיק : 

נעטַא ַאבוגָאוו, ווָאס ַארבעט איצט אין ַאנטווערּפן46, הָאט ֿפָארגעשטעלט 

איר ֿפָארשונג וועגן קענטענישן ֿפון ייִדיש און דער בַאציִונג צו דער 

שּפרַאך צווישן חסידים47 אין יׂשראל. שטעפֿען קרָאג הָאט ַאנַאליזירט 

דעם ב ַײט48 ֿפון דעם יִידישן לשון אין די חסידישע49 ּפובליקַאציעס. 

מען ווָאלט געקענט שר ַײבן ַא בַאזונדערן ַארטיקל וועגן יעדן איינעם ֿפון 

די רעפֿערַאטן, זיי זענען ַאלע געווען אי ּתוכיק50 אי ֿפַארכַאּפנדיק51 !

איר קענט וו ַײטער לייענען וועגן ייִדיש אין שוועדן אינעם 

קומענדיקן נומער.

די אוניווערסיטעט–ביבליָאטעק אין לונד   
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איר הָאט אפֿשר3 שוין עּפעס געהערט וועגן ַא פֿעסטיווַאל לּכֿבוד4 יצחק 

באַשעוויס–זינגערן5 ווָאס קומט ֿפָאר אין ּפוילן יעדעס יָאר אין זומער ? 

זָאלט איר ָאבער וויסן ַאז עס הַאנדלט זיך נישט וועגן איין איינציקן 

פֿעסטיווַאל, נָאר גָאר וועגן צוויי. ּפונקט ווי6 ּכתרילעווקע7 הָאט ֿפַארמָאגט 

צוויי ֿפון ַאלצדינג : צוויי שולן8, צוויי צַײטונגען אַאז"וו9, זענען דָא אויך 

אין ּפוילן צוויי פֿעסטיווַאלן לּכֿבוד באַשעוויסן. דער ערשטער, גרעסערער 

פֿעסטיווַאל, „באַשעוויסעס ווַארשע“ (Warszawa Singera) קומט ֿפָאר 

אין ווַארשע זינט 2004 און דער קלענערער, באַשיידענערער „אויף 

באַשעוויסעס שּפורן10“ (Śladami Singera) הָאט זיך ָאנגעהויבן אין 

2011. וועגן ָאט דעם ווייניקער באַקַאנטן פֿעסטיווַאל וועלן מיר דָא רעדן.

ס'איז ַא ווַאנדערנדיקער11 פֿעסטיווַאל ווָאס בַאזוכט עטלעכע קליינע 

שטעטלעך ווי שעברעשין, בילגָארַײ, יוזעֿפּווו, טישעוויץ און בעכעוו, און 

צום סוף12 לובלין, אינעם רַאיָאן13 ווּו באַשעוויס הָאט ֿפַארברַאכט ַא טייל 

ֿפון זַײן יוגנט און ווָאס ער דערמָאנט אין עטלעכע ֿפון זַײנע דערציילונגען. 
דער פֿעסטיווַאל ווערט ָאנגעֿפירט ֿפון יונגע ֿפרַײוויליקע14, דער עיקר15

ֿפון ּפוילן, אוקרַײנע און יׂשראל16, ָאבער אויך ֿפון ַאזעלכע לענדער ווי 

— קינסטלער,  רוסלַאנד, ֿפרַאנקרַײך ָאדער טערקַײ. דָאס רוֿב17 ֿפון זיי

אַקטיָארן, מוזיקַאנטן ָאדער אַקרָאבַאטן.

אין יעדן שטעטל זענען מיר געבליבן ַא ּפָאר טעג. ערשטנס הָאט מען 

געהַאלטן ּכל–המינים18 ווַארשטַאטן19 : ֿפון מָאלערַײ, אַקרָאבַאטיק, ייִדישן 

געזַאנג ָאדער ייִדיש–שּפרַאכלעקציעס ֿפַאר ָאנהייבערס און נָאך דעם ַא 

גרויסן סּפעקטאַקל ֿפון טעַאטער, מוזיק (צווישן ַאנדערע — די ּפַאריזער 

גרוּפע „משקה“20) און קונצן–מַאכערַײ.

1. magiciens (réf. au roman Le Magicien de Lublin)/magicians (ref. to the novel The Magician of Lublin)/“קוסמים, מרמז לרומן ”הקוסם מלובלין
2. Daniel Kennedy 3. efsher peut-être/perhaps/4 אולי. lekoved en l'honneur de/in honor of 5. yitskhok I.B. Singer 6. tout comme/just 
as/7 ממש כמו. kasri'levke bourgade fictive/fictional town de/of Sholem-Aleykhem/8 עיירה דמיונית מכתבי שלום–עליכם. synagogues/בתי כנסת
-bénévoles/volun .14 אזור/district .13 לבסוף/sof enfin/finally ... .12 נודד/itinérant/wandering .11 עקבות/traces .10 וכו'/.etc און ַאזוי ווַײטער .9
teers/15 מתנדבים. … iker surtout/mainly/16 בעיקר. yisroel Israël  17. … rov la plupart/most 18. kol-haminim toutes sortes/all sorts/כל/כל/
/גבול/גבול/limite/boundary .22 מטרה עיקרית/mashke  21. but principal/principal aim .20 סדנאות/ateliers/workshops .19מני   23. quartier/quarter/
/כולל/כולל/y compris/including .24 רובע  25. binyonim immeubles/buildings 26. effacé/wiped out/נהרס  : תערוכה/exposition/exhibition .27 כאן 
28. … eydes témoignent/bear witness/29 מעידים. vaste/huge/30 רחבת היקף. recherche/research/31 מחקר. protim détails, sing. ּפרט prat
32. farmilkho'mediker tkufe période d'avant-guerre/pre-war era/33 לפני המלחמה. villages environnants/surrounding villages/הכפרים
.באופן כללי/bikhla'l en général/in general .36 סקרנים/curieux/curious .35 תיכונים מקומיים/lycées locaux/local high schools .34 הסובבים

דָאס ַאלץ הָאבן ָארגַאניזירט די מיטַארבעטער ֿפונעם לובלינער 

קולטור–צענטער Brama Grodzka - Teatr NN („גרָאדזקער טויער“). 

עס באַשטייט ֿפון ַא טעַאטער און ַא מוזיי ווָאס געֿפינט זיך בַײם מויער 

ֿפון דער לובלינער ַאלטשטָאט. זַײן הויּפטציל21 איז צו ָארגַאניזירן 

קינסטלערישע און ּפעדַאגָאגישע אַקטיוויטעטן ווָאס זָאלן דערמָאנען די 

לובלינער וועגן דער געשיכטע ֿפונעם ֿפַארשווּונדענעם ייִדישן לובלין. 
דער טויער שטייט אויֿפן ָארט ווָאס איז ֿפריִער געווען די גרענעץ22

צווישן די ייִדישע און קריסטלעכע טיילן ֿפון שטָאט, ָאבער דער 

גַאנצער ייִדישער קווַארטַאל23, ַארַײנגערעכנט24 בנינים25 און גַאסן איז 

ָאּפגעמעקט געווָארן26 דורך די דַײטשן. איצט איז ֿפַארַאן ַא ּפערמַאנענטע 

אויסשטעלונג27 ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפיעס, דאָקומענטן און רעקָארדירונגען ווָאס 

זָאגן עדות28 וועגן דעם געוועזענעם ייִדישן לעבן אין לובלין און ַא דַאנק 
ַא געווַאלדיקער29 ֿפָארשונג30–ַארבעט קען מען זיך דערוויסן ַאלע ּפרטים31

וועגן די ייִדן ווָאס הָאבן געוווינט אין יעדן הויז אויף יעדער גַאס ֿפון דער 

ֿפַארמלחמהדיקער ּתקוֿפה32.

די יונגע–לַײט ֿפון די ַארומיקע שטעטלעך33 און די לערערס אין די 

ָארטיקע גימנַאזיעס34 שּפילן ַא גרויסע רָאלע בַײם פֿעסטיווַאל. זיי נעמען 

ָאנטייל אין ַאלע ווַארשטַאטן און העלֿפן די אינטערנַאציָאנַאלע קינסטלער. 

זיי זענען נַײגעריק35 און ָאֿפן און גיבן דעם אַײנדרוק ַאז נָאכן פֿעסטיווַאל 

וועלן זיי זיך ווַײטער אינטערעסירן מיט באַשעוויסן און מיט דער 

ייִדישער קולטור בכלל36.

די קונצן–מַאכערס1 פֿון לובלין
פֿון דניאל קענעדי2
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1. Maison d'édition H. Leivick/H. Leivick Publishing House/
לייוויק ה.  ע''ש  לאור  .http://www.leyvik.org.il/ArticlesEN2) הוצאה 
aspx) 2. tel aviv 3. Khayke Brurye Wiegand (www.beruriah-
wiegand.blogpost.com) 4. mekha'berte auteure/author (fem.)/
-kabole Cabale/Ca .6 חוקרת/chercheuse/researcher (fem.) .5 ְמַחֵבּרת
bala 7. yitskhok Isaac B. Singer 8. jusqu'à présent/up to now/עד
-malokhim les anges sont en pleurs/the angels are cry ... .9 כה
ing/בוכים הסתם/mistome probablement/probably .10 המלאכים  מן 
11. sibe raison/reason 12. drokhim chemins/ways, sing. דרך de-
rekh 13. efsher peut-être/perhaps/14 אולי. malekhs d'un ange/an 
angel's 15. mabl déluge/flood 16. conseil/council/17 מועצה. à la 
grâce de Dieu/in the hands of God/שמים -aveyre trans .18 בידי 
gression 19. breyre choix/choice 20. pastèques/watermelons/
-juteu .23 ירחים/levones lunes/moons .22 כלוב/cage .21 אבטיחים
ses/juicy/24 עסיסיים. mûrs/ripe/25 בשלים. blottis/huddled/מצטופפים
26. pe'nemer visages/faces, sing. ּפנים ponem.

 עס כליּפען די מלאכים 9
 עס כליּפען די מלאכים.

 מסּתמא10 הָאבן זיי ַא סיבה11.

 זיי הָאבן זייערע דרכים12. 

 אפֿשר13 ַא מלאכס14 ַא ֿפַארבָאטענע ליבע.

 ַא גַאנצער מבול15 ֿפון טרערן

 ֿפונעם העכסטן מלאכים–רָאט16.

 ַא קליינער מלאך יָאגט זיך נָאך ַא שטערן

 און בלַײבט אויף גָאטס בַארָאט17.

 צי קען דען ַא מלאך טָאן ַאן עֿבירה18 ?

 ער קען דָאס ניט ֿפַארשטיין. 

 צי הָאט ער געהַאט ַא ברירה19 ?

 דָאס ווייסט איין גָאט ַאליין.

 עס כליּפען די מלאכים.

 מסּתמא הָאבן זיי ַא סיבה.

 זיי הָאבן זייערע דרכים. 

 אפֿשר ַא מלאכס ַא ֿפַארבָאטענע ליבע.

 ַארבוזן 20 אין ַא שטַײג21
 ַארבוזן אין ַא שטַײג —

 געֿפַאנגענע

 גרינע לֿבנות22,

 זַאֿפטיקע23,

 צַײטיקע24.

 געֿפַאנגענע,
געטוליעט25

 איינע צו דער צווייטער,

 מיט קַײלעכדיקע,

 גלַאנצנדיקע ּפנימער26.

 געֿפַאנגענע 

 גרינע לֿבנות —

ַארבוזן אין ַא שטַײג...

עס איז נָאר ווָאס ַארויס אינעם ה. לייוויק–פַֿארלַאג1 אין ּתל–ַאבֿיב2ֿ דָאס ערשטע 
ָט איר געזען מצי הָאט איר געזען מצי הָאט איר געזען מַײן ציג ?.  ביכל לידער פֿון חיקע ברוריה וויגַאנד3, מיטן טיטל 

, וווינט אין ייִדישן טעם–טעם, וווינט אין ייִדישן טעם–טעם, וווינט אין  ייִדישן טעם–טעם, ווָאס מיר הָאבן זי שוין געדרוקט אינעם ייִדישן טעם–טעם, ווָאס מיר הָאבן זי שוין געדרוקט אינעם  די מחברטע4
לָאנדָאן און איז ַא פָֿארשערין5 פֿון דער ייִדישער ליטערַאטור און ַא ייִדיש–לערערקע. 
זי הָאט ָאנגעשריבן איר דָאקטָאר–ַארבעט וועגן קבלה6–מָאטיוון בַײ יצחק בַאשעוויס–

זינגער7. ס'איז שוין עטלעכע יָארן ווָאס זי דרוקט לידער אויף ייִדיש אין פַֿארשיידענע 
: הַײנטצַײטיקע ייִדישע  טרָאט בַײטשריפֿטן ווי אויך אין דער ַאנטָאלָאגיע טרָאט בַײטשריפֿטן ווי אויך אין דער ַאנטָאלָאגיע טרָאט בַײ טרָאט צ

צי הָאט איר געזען מדָאס בוך צי הָאט איר געזען מדָאס בוך צי הָאט איר געזען מַײן ציג ? נעמט  ּפָאעזיע (פֿלָארענץ/מַאקערַאטַא, 2009). 
ַארום ַאלע אירע ביזאיצטיקע8 לידער אינעם ייִדישן ָאריגינַאל און מיט ענגלישער 

.(info@leyvik.org.il) איבערזעצונג. מע קען עס בַאשטעלן בַײ דעם פַֿארלַאג
צו דעם ערשטן פֿון די צוויי לידער ווָאס מיר דרוקן דָא אונטן הָאט לענקַא 

ליכטענבערג פֿון טָארָאנטָא ָאנגעשריבן מוזיק און זי זינגט עס אויפֿן קָאמּפַאקטל 
„פֿרַײ“. 

ַא נַײ ביכל לידער אויף ייִדיש
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1. To Be or Not To Be 2. lycéennes/high school girls/3 תיכוניסטיות. beige/'4 בז. tabliers/(here) school smocks/5 כאן: חלוק בית–ספר. tam goût/
taste/6 חסר טעם. kheyn charme/charm 7. lycée/high school/8 תיכון. protubérants/protuberant/9 בולטות. plissés/narrowed/10 מכווצות. espiè-
gle/mischievous/11 שובב. affectation/12 לא מעושה. i'bergekhazert répété/repeated/13 חזרה. tamevatn ponem figure hébétée/here blank 
face/14 כאן: פנים חסרות הבעה. breyre choix/choice 15. pour ma part/as for me/16 מצידי. du moment que/as long as/17 כל עוד. par morceaux/
in pieces/18 באופן מקוטע. récreation/recess/19 הפסקות. … oylems … la déception du "public"/the "audience's" regret/אכזבת הקהל la déception du "public"/the "audience's" regret/אכזבת הקהל la déception du "public"/the "audience's" regret/  20. mayse
histoire/story 21. se termine/was ending/22 מסתיימת. Ben Hur 23. drôle de/peculiar/24 מוזרה. infatigablement/tirelessly/25 ללא לאות. mayle 
avantage/advantage 26. siper-hamayse intrigue/plot 27. hanoe plaisir/pleasure 28. kede'y afin de/in order to 29. kha'verte amie/girl-
friend/30 חברה. exactement/exactly/31 בדיוק. fini/it's over/32 כאן: וזהו. expérience/33 חוויה. besha's pendant/during/34 במהלך. réclamé/de-
manded/35 דרשתי. ici navets/here second rate films/36 כאן: סרטי בורקס. intermédiaire/intervention/37 תיווך. kishef magie/magic.

— הָאסטו געזען  „טו בי ָאר נָאט טו בי“ ?

דרַײסיק גימנַאזיסטקעס2, ָאנגעטָאן אין בעזש3 קָאלירטע שערצלעך4, 

ָאן טעם5 און ָאן חן6, זענען מיר געשטַאנען אין הויף ֿפון ַא 

ּפַאריזער גימנַאזיע7. איך הָאב זי שוין געהַאט בַאמערקט ֿפון 
ָאנהייב שוליָאר ָאן. מיט גרינע און ַא ביסל ַארויסשטַארציקע8

אויגן, ֿפַארזשמורעטע9 ֿפון ַא שמייכל, פֿלעגט זי ַאלעמען 

שטיפֿעריש10 ָאנקוקן. אירע בלָאנדע, געקרַײזלטע קורצע הָאר, 

אירע בַאוועגונגען און רייד ָאן מַאנירלעכקייט11 ווָאס הָאבן איר 

געגעבן ַא ייִנגלישן אויסזען אין קָאנטרַאסט מיט די ַאנדערע 

מיידלעך, זענען מיר געפֿעלן. דָאס מָאל הָאב איך געהַאט די 

געלעגנהייט צו שמועסן מיט איר. 

— הָאסטו געזען „טו בי ָאר נָאט טו בי“ ? הָאט זי איבערגעחזרט12, 

ַא ביסל דענערווירט ֿפון דעם ּתמעווַאטן ּפנים13 ַאנטקעגן איר. איך הָאב 

יָא עּפעס געהערט וועגן ַא בַארימטן מָאנָאלָאג אין ַא בַארימטער ּפיעסע, 

נָאר ַאז מע קען ַאזוינס „זען“, דָאס הָאב איך נישט געווּוסט.

— ס'איז ַא ֿפילם ! דעם ֿפילם וועל איך דיר דערציילן. — הָאט זי מיר 

קיין ברירה14 נישט געגעבן. ֿפון מַײנעטוועגן15, ַאבי16 זי דערציילט עּפעס, 

בין איך געווען צוֿפרידן. קיינער הָאט עס נישט געטָאן זינט איך הָאב זיך 

אויסגעלערנט צו לייענען.

און ַאזוי הָאט זיך ָאנגעהויבן דער שענסטער ּפעריָאד ֿפון מַײן גימנַאזיע–

לעבן.

ּפויזע18 נָאך ַא ּפויזע.  איר דערציילן הָאט זיך געצויגן שטיקלעכווַײז17, ַא

און ווען זי הָאט געענדיקט, ווי בַאלד זי הָאט דערֿפילט איר דערֿפָאלג און 

„דעם עולמס“ ֿפַארדרָאס19 ַאז די מעׂשה20 לָאזט זיך אויס21, הָאט זי גלַײך 

געֿפרעגט : 

— הָאסטו געזען „בן–חור22“ ? 

די לוֿפט איז צוריק געווָארן לַײכט און דורכזיכטיק.

ַאזוי הָאט זי מיר אויך דערציילט „ברעקפֿעסט עט טיֿפַאניז“ 
און „ֿפַאנטָאמען צו ֿפַארקויֿפן“. און ַא דַאנק איר, דער מָאדנער23

שעהערַאזַאדע, הָאב איך געקענט ֿפַארגעסן די שמוציקע ברוינלעכע 

ווענט און די גרויע לעקציעס. ווען זי הָאט ֿפַארענדיקט ַאלע ֿפילמען 

ווָאס זי הָאט געקענט, הָאט זי ָאנגעהויבן ֿפון ס'נַײ. און נָאך און נָאך. 

אומדערמידלעך24 פֿלעגט זי דערציילן. אומדערמידלעך פֿלעגט זיך „דער 

עולם“ צוהערן. ֿפון מָאל צו מָאל הָאב איך אויסגעקליבן דעם ֿפילם 

ווָאס איך הָאב געווָאלט זי זָאל אים דערציילן. „בן–חור“, לויט מיר, 

הָאט געהַאט ַא גרויסע מעלה25 : ער הָאט לַאנג געדויערט. ָאבער איך 

הָאב אויך שטַארק געהַאלטן ֿפון „טו בי ָאר נָאט טו בי“ צוליב דעם 

קָאמּפליצירטן סיּפור–המעׂשה26, ווָאס הָאט געברענגט צו ַא סך „איך 

טו בי ָאר נָאט טו בי1 ? 
פֿון עוולין גרומבערג

הָאב ֿפַארגעסן דיר 

צו דערציילן ַאז דער 

דָאזיקער העלד...“, 

און ַא סך „דָא דַארף 

איך דערמָאנען ַאז 

איידער דָאס איז 

געשען איז ֿפָארגעקומען...“. 

נָאר אויך צו די ַאנדערע ֿפילמען הָאב איך זיך צוגעהערט מיט 

הנאה27 און זיך נישט געשעמט צו ֿפרעגן ּכדי28 צו ֿפַארלענגערן 

די מעׂשה : „איך הָאב נישט ֿפַארשטַאנען ֿפַאר 

ווָאס דער ָאדער דער הָאט געטָאן דָאס צי יענץ...“.

מַײן חֿברטע29 פֿלעגט גיין אין קינָא יעדע ווָאך. איין מָאל הָאט איר מַאמע 

מיך ֿפַארבעטן מיטצוגיין זען „ברעקפֿעסט עט טיֿפַאניז“. דער ֿפילם הָאט 

מיר אויסגעזען נישט שלעכט, נָאר ווָאס ? ּפונקט30 70 מינוט שּפעטער 

הָאט זיך דָאס ליכט ּפלוצלינג ָאנגעצונדן, מען הָאט מיך ַארויסגעשטוּפט 

ֿפון זַאל אויף דער טומלדיקער גַאס, און אויס31. ַא ביטערע דערֿפַארונג32. 

צום גליק הָאט אויף מָארגנס, בשעת די ּפויזעס, „ברעקפֿעסט עט 

טיֿפַאניז“ צוריקבאַקומען זַײן עלַאסטישן חן. בשעת33 דעם 

דריטן טרימעסטער הָאט מען בַײ מַײן חֿברטע ַאנטדעקט 

טובערקולָאז. דָאס ווַײטערדיקע יָאר הָאט זי געדַארֿפט ֿפַארברענגען 

אין די בערג. איך הָאב זי מער קיין מָאל נישט געזען. אין סעּפטעמבער 

הָאב איך געֿפָאדערט34 בַײ מַײן עלטערן ברודער, ער זָאל מיך מיטנעמען 

אין קינָא. הָאב איך געזען ָאן ַא צָאל מַאכערַײקעס35 און צווישן זיי ַא 

ּפָאר שיינע ֿפילמען. נָאר ָאן דער ֿפַארמיטלונג36 ֿפון דער בלָאנדער און 

ייִנגלישער שעהערַאזַאדע הָאט לַאנג געדויערט ביז זיי הָאבן מיר ווידער 

ַאנטּפלעקט זייער ּכישוף37.
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ֿפאַר אָנהייבערס

מיר הָאבן געזוכט ַא טעמע ֿפַאר ָאנהייבערס. נו, גוט ! ָאבער 

ווָאס ? ּפָאליטיק ? מע טָאר נישט ! רעליגיע ? געפֿערלעך1 ! 

קלימַאט–ענדערונגען ? איר גענעצט2 שוין ! נָאך3 ַאן ַארטיקל 

וועגן די מיסטעריעס ֿפון קָאסמָאס, ווָאס בַאלד בַאלד וועט מען 

זיי ַאנטּפלעקן4 ? היי, שלָאֿפט נָאך נישט ! מיר הָאבן געֿפונען 

ַא טעמע : ּפָארנָאגרַאֿפיע. און דערצו, סַאדָא–מַאזָאכיסטישע 

ּפָארנָאגרַאֿפיע. ָאט ָאט הָאט איר געעֿפנט ַאן אויג ! איר 

דַארֿפט דָאך וויסן ַאז די טעמע איז שטַארק אין דער מָאדע. 

איר הָאט זיכער שוין געהערט וועגן ַאן ַאמעריקַאנער רָאמַאן 

Fifty Shades of GreyFifty Shades of GreyFifty Shades of. עס הָאט געהַאט ַא גרויסן  5 ווָאס הייסט :

דערֿפָאלג6 און איצט קען מען עס קריגן אויך אין איירָאּפע. 

ָאט איז די מעׂשה7 : ַא יונג, ָארעם און שיין מיידל באַקענט 

זיך מיט ַא יונגן, רַײכן און שיינעם מַאן ווָאס איז אויך ַא 

שטיקל8 סַאדָא–מַאזָאכיסט. נָאך עטלעכע ַאווענטורעס וועלן 

זיי חתונה הָאבן9 און וועלן זַײן זייער גליקלעך : זי, ער און 

זייער קליינער קַאנטשיק10. מיר הָאבן עס נישט געלייענט, 

ווָאס מיינט איר ! נָאר מיר קענען שוין זָאגן ַאז עס איז ריין 

שונד11, ווי מען רוֿפט עס אויף ייִדיש. אין ֿפרַאנקרַײך הייסט 

עס וואָקזַאל–רָאמַאנען12.

1. dangereux/dangerous/2 מסוכן. bâillez/you're yawning/3 מפהקים. encore un/yet another/4 עוד. dévoiler/reveal/5 לחשוף. Cinquante nu-
ances de Grey/6 חמישים גוונים של אפור. succès/success/7 הצלחה. mayse histoire/story/8 עלילה. quelque peu/somewhat/9 במידת מה. kha'sene …
se marier/get married/10 יתחתנו.  martinet/whip/11 שוט. littérature de bas étage/pure trash/12 ספרות זולה. romans de gare/pulp fiction/ספרות
 inyen retournons au sujet/to … .17 אוסף/collection .16 נדיר/rare .15 דרך אגב/dafke justement/indeed 14. agev à propos/by the way .13זולה
the point/18 חזרה לעניין. malheureusement/unfortunately/19 למרבה הצער. plaisir/pleasure/הנאה. 

 ַא וויץ1 פַֿאר ָאנהייבערס

—  איך הָאב ַא ּפרָאבלעם.
— ווָאס ֿפַאר ַא ּפרָאבלעם ?

— איך בין נעכטן געווען אויף ַאן ָאוונט בַײ גוטע ֿפרַײנד. מען הָאט, ווי 
געוויינטלעך2, גוט געגעסן און ַא סך3 געטרונקען.

— נו, ווּו איז דער ּפרָאבלעם ?
— איך הָאב צו ֿפיל געטרונקען. הָאב איך ֿפַארשטַאנען ַאז דָאס בעסטע 

וועט זַײן צו ֿפָארן ַאהיים מיט ַאן אויטָאבוס.
— איז ווּו איז דער ּפרָאבלעם ?

— ווָאס וועל איך איצט טָאן מיטן אויטָאבוס ווָאס איך הָאב געלָאזט שטיין 
  ? ֿפַאר4 מַײן טיר

1. blague/joke/2 בדיחה. comme d'habitude/as usual/2 כרגיל. comme d'habitude/as usual/2 כרגיל. comme d'habitude/as usual/  3. ... sakh beaucoup/a lot/4 הרבה. devant/in front of/לפני.

ּפָארנָאגרַאפֿיע פַֿאר ָאנהייבערס

אויב איר ווילט 

דווקא13 לייענען ַאזַא 

„מָאדערנעם“ שונד 

ווי דָאס דָאזיקע בוך 

און דערנָאך דערציילן 

וועגן דעם אויף ייִדיש, 

דַארֿפט איר דָאך הָאבן 

ַא ּפָארנָאגרַאֿפיע–

וואָקַאבולַאר. ַאגֿב14, ַאז 

מען רעדט שוין וועגן 

שונד : אין מעדעם–

ביבליָאטעק איז דָא ַא גרויסע און זעלטענע15 זַאמלונג16 שונד–

ליטערַאטור, ּפובליקירט אין די יָארן 1920-1890. און איצט, 

צום ענין17 ! אוי וויי ! צום בַאדויערן18, אין דעם מָאמענט ווען 

מיר ווילן אַײך געבן דעם ּפָארנָאגרַאֿפיע–וואָקַאבולַאר, זָאגט 

מען אונדז ַאז מיר הָאבן נישט מער קיין ָארט אויף דער זַײט. 

וועט עס זַײן אין דעם קומענדיקן נומער. נָאר ווי זָאגט מען : 

ווָאס לענגער מע ווַארט, ַאלץ מער ֿפַארגעניגן19...
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[סוף ֿפון ז' 2]

ֿפון ַאנדערע שטעט קענען זיך לערנען דורך 

ווידעָא–קָאנפֿערענצן. אין 2011 הָאט זיך 

ָאנגעהויבן ַא חודשלעכער40 ֿפָארש41–סעמינַאר 

אין ייִדיש ֿפַאר ַאקַאדעמיקער און ַא ברייטערן 

עולם42. דער אוניווערסיטעט שטיצט אונטער ַא 

ֿפָארש–ּפרָאיעקט וועגן ייִדיש אין מעלבורן, און 

אויך, צוזַאמען מיט דער ,,קדימה“, ַא וועבזַײטל 

געווידמעט דער ייִדישער ּפָאעזיע : 

http://www.yiddishpoetry.org/

געזעלשַאֿפטן
„קדימה“, ווָאס הָאט הַײיָאר געפַֿײערט איר 

10043סטן יובֿל10043סטן יובֿל43, ָארגַאניזירט ֿפַארשיידענע 

טעטיקייטן : קָאנצערטן, רעפֿערַאטן44, 

ּפרָאיעקציעס ֿפון ייִדישע ֿפילמען, ווי אויך ַא 

ייִדיש–קלוב ווָאס טרעֿפט זיך צונויף 30 מָאל 

ַא יָאר. „קדימה“ ֿפַארמָאגט די גרעסטע ייִדיש–

ביבליָאטעק אויֿפן דרומדיקן הַאלבקַײלעך45, 

מיט ַארום פֿערציק טויזנט ביכער און 

צַײטשריֿפטן. אין דער ביבליָאטעק טרעֿפן 

זיך יעדע ווָאך צוויי בַאזונדערע לייענקרַײזן. 

ֿפון צַײט צו צַײט גיט די „קדימה“ ַארויס 

דעם צוויי–שּפרַאכיקן זשורנַאל46, מעלבורנער 

בלעטער/Melbourne Chronicle. אין 2011 

איז בַײ דער „קדימה“ געגרינדט געווָארן 

די ייִדישע טעַאטער–טרוּפע ,,זַאֿפטיק“47. די 

טרוּפע איז שוין געֿפָארן אין מָאנטרעָאל אויֿפן 

צווייטן אינטערנַאציָאנַאלן פֿעסטיווַאל ֿפון 

ייִדיש–טעַאטער.

40. kho'ydeshlekher mensuel/month-
ly/41 חודשי. de recherche/research/מחקר
42. ... oylem grand public/broader pub-
lic/רחב -yoyvl anniversaire/an .43 קהל 
niversary 44. conférences/lectures/הרצאות
45. do'remdikn … hémisphère sud/south-
ern hemisphere/הדרומי הכדור  /revue .46 חצי 
magazine/עת /"savoureux/"juicy .47 כתב 
-cho .49 מרד/soulèvement/uprising .48 עסיסי
rale/choral group/50 מקהלה. colonie de va-
cances d'été/summer camp/51 מחנה קיץ. re-
connaître/recognize/בערך rov ... .52 להכיר 
la majorité/most of 53. sof-... week-end 
54. multiforme/many-sided/רב פנים.

אין מעלבורן איז אויך טעטיק דער „בונד“ ווָאס 

ָארגַאניזירט ֿפַארזַאמלונגען, ֿפילם–ּפרָאיעקציעס 

און געטָא–ַאקַאדעמיעס צום יָארטָאג ֿפונעם 

אויפֿשטַאנד48 אין ווַארשעווער געטָא, דעם 19טן 

ַאּפריל 1943. ער שטיצט אויך אונטער דעם 

ייִדיש–כָאר49 „מיר קומען ָאן“. די יוגנט–

ָארגַאניזַאציע ֿפון „בונד“, „סקיף“, טרעֿפט 

זיך יעדן זונטיק און ָארגַאניזירט ֿפַארשיידענע 

טעטיקייטן ַארום ייִדיש, ַארַײנגערעכנט ַא 

50לַאגער50לַאגער50. עס איז וויכטיק  ווינטער– און זומער–

צו ָאנערקענען51 די גרויסע רָאלע ֿפונעם „בונד“ 

ֿפַאר דער ַאנטוויקלונג ֿפון דער ייִדישער 

קולטור אין מעלבורן — דָאס רוֿב52 מענטשן 

ווָאס ֿפַארנעמען זיך מיט ייִדיש הַײנט צו טָאג 

שטַאמען ֿפון בונדיסטן און סקיֿפיסטן.

די געזעלשַאֿפט ,,ייִדיש אויסטרַאליע“ הָאט 

אַײנגעֿפירט ַא יערלעכן ייִדיש–סוף–ווָאך53, ווּו 

מען רעדט נָאר ייִדיש, ווי אויך ַא יערלעכן 

ייִדיש–קַאבַארעט.

ֿפון ַאּפריל 2011 ביז מַארץ 2012 איז אין 

אויסטרַאלישן ייִדישן מוזיי ֿפָארגעקומען ַאן 

אויסשטעלונג „מַאמע–לשון — ווי ַאזוי הָאט 

ייִדיש געשַאֿפן ַא היים אין מעלבורן“. זי הָאט 

צוגעצויגן איבער 5000 בַאזוכער און איבער 

400 שולגרוּפעס.

דָאס ייִדיש–לעבן אין מעלבורן איז 

ֿפילזַײטיק54 : מען קען זיך צוהערן צו דרַײ 

רַאדיָא–ּפרָאגרַאמען אויף ייִדיש ַא ווָאך, 

ס'זַײנען דָא קַאפֿע–ָאוונטן, שמועסקרַײזן, 

קולטור–ָאוונטן, ַא שּפַאציר–גרוּפע, און נָאך 

און נָאך. ווי עס הָאט געזָאגט הינדע בורשטין 

— „עס איז גָאר גוט צו זַײן ַא ייִדיש–רעדער 

אינעם שטעטל מעלבורן !“.

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 29 rue du Château-d'Eau

 75010 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
יצחק, מַארי, נַאטַאליַא, 

עוולין, רובי, שרון.

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא ּפובליקַאציע
ֿפון דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער — 

מעדעם–ביבליָאטעק

מע קען אויך לייענען דעם ייִדישן טעם–טעם 
www.yiddishweb.com : אויֿפן אינטערנעץ

Prix : 2,50 euros ּפרַײז : 2,50 איירָאס

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם


