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דער ּפַאריזער סימּפָאזיום
„יִידיש — נָאך ַאלץ און ווַײטער”
(פאַ ריז)
ֿפון יצחק ניבאָ רסקי ּ

דעם 12טן און 13טן נָאוועמבער,
איז אונטערן דַאך ֿפון „אונעסקָא” ֿפָאר
געקומען דער סימּפָאזיום „יִידיש — נָאך
ַאלץ און ווַײטער” .דער עולם הָאט אויף
יעדער זיצונג געציילט צווישן  250און
 400צוהערערס .דעם סימּפָאזיום הָאט
ָארגַאניזירט די ֿפַארשטייערשַאֿפט ֿפון
„בני–ברית” בַײ דער „אונעסקָא” ,מיט
אינֿפָארמַאציע :טעלעֿפָאן — 1-212-889-8200x406

דער מיטווירקונג ֿפון ּפַאריזער יִידיש–
צענטער — מעדעם–ביבליָאטעק .ער איז
געווען ָאּפגעגעבן די נַײע דרכים און
מיטלען ,מיט וועלכע מען ַארבעט הַײנט
איבער דער וועלט אויף איבערצוגעבן
די יִידישע שּפרַאך און די יִידישע
קולטור.
צום ערשטן מָאל אין דער געשיכטע
איז ַאזַא טעמַאטיק ַארומגעשמועסט
געווָארן ,און טַאקע מערסטנס אויף
מַאמע–לשון ,אויף דער חשוֿבער טרי
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ווערט ַארויסגעגעבן דורך דער
„ֿפָארווערטס‟־ַאסָאציַאציע

איז די עלטסטע יִידישע צַײטונג
אין דער וועלט
געגרינדעט אין יָאר 1897
www.yiddish.forward.com/vayter

בונע ֿפון דער אינטערנַאציָאנַאלער ָאר
גַאניזַאציע ֿפַאר קולטור און דערצִיונג.
הַײנט וועלן מיר איבערגעבן דעם רושם
ווָאס עס הָאבן געמַאכט די רעֿפערַאטן
און דיסקוסיעס.
די זיצונג וועגן „המשך ֿפון לעבעדיקן
יִידיש” ,הָאט געברַאכט דעם ברייטן
עולם גרוסן וועגן געביטןֿ ,פון וועלכע
דָאס רוֿב אין איירָאּפע ווייסן ַאֿפילו
נישטַ ,אז זיי קענען עקזיסטירן .קודם–ּכל,
דערצִיונג ֿפון קינדער אויף ָאדער מיט
יִידיש .שמעון נויבערגּ ,פרָאֿפעסָאר ֿפון
טריר–אוניווערסיטעט ,הָאט ַאנַאליזירט,
אויֿפן סמך ֿפון אייגענער ּפרַאקטיק,
די ֿפַארמעסטן ֿפון רעדן יִידיש מיט
די אייגענע קינדער אין ַא משּפחה
ווָאס איז אויך ָאן דעם ֿפילשּפרַאכיק
(ֿפרַאנצייזיש ,דַײטש און צו ביסלעך
ענגליש); און בַאזונדערס דערציילט
וועגן די ָאנשטרענגונגען צוצושטעלן
ּפַאסנדיקע ביכלעך אויף יִידיש ֿפַאר
די אייגענע קינדער און ֿפַאר ַאנדערע
ֿפונעם נישט–ברייטן קרַײז וועלטלעכע
משּפחות ,ווּו ס‘איז ֿפַארַאן דערויף ַא
נָאכֿפרעג.
בנימין מָאס ֿפון בַאלטימָאר (דזשָאנס
הָאּפקינס–אוניווערסיטעט) הָאט ַאנַא
ליזירט דעם אידעָאלָאגישן צד–השווה
און צד–השונה צווישן יִידישיסטישע
משּפחות מיט ֿפַארשיידענע גרַאדן צו
געבונדנקייט צו רעליגיע און טרַאדיציע,
און בַאשריבן ַא מָאדעל ֿפון ַא יִידי
שיסטישער מיניַאטור–קהילה ווָאס
זוכט זיך נישט ָאּפצוטיילן ,נָאר דווקא
זיך ֿפעסט אַײנצּוווָארצלען מיט איר
יִידישיזם אין די ברייטערע שטרָאמען
ֿפון ַאמעריקַאנער יִידישן לעבן.
יַאנקל–ּפרץ בלוםֿ ,פון ניו–יָארקער
(סוף אויף זַײט )7
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ֿפוֿפצן סימּפָאזיומס ֿפון יִידישע שטודיעס אין דַײטשלַאנד
ָאנהייב סעּפטעמבער איז צום 15טן מָאל דורכגעֿפירט
געווָארן דער סימּפָאזיום ֿפון יִידישע שטודיעס אין דַײטש
לַאנד .הַײיָאר איז עס ֿפָארגעקומען אין דיסעלדָארףַ .אזוי
גייט עס יָאר-אַײן יָאר-אויס :דער דיסעלדָארֿפער אוניווער
סיטעט און דער טרירער אוניווערסיטעט ,ווּו עס בַאזירן זיך
די הויּפט-צענטערס ֿפַאר יִידישֿ-פָארשונגֿ ,פירן דורך דעם
סימּפָאזיום לויט ַא ריי .איניצִיִירט הָאבן די דָאזיקע ַאקַא
דעמישע אונטערנעמונג די ּפרָאֿפעסָארן עריקַא טים און
מַאריָאן ַאּפטרוט .צום ערשטן מָאל הָאט מען זיך צונויֿפ
געקליבן אין יָאר .1998
עס ווָאלט געווען ניט ריכטיק צו רעדן וועגן דעם סימ
ּפָאזיום ווי ַא ריין דַײטשישן ַאקַאדעמישן ֿפָארום ֿפַאר די לַײט,
ווָאס בַאשעֿפטיקן זיך מיט “יִידיסטיק” — ַאזוי רוֿפט מען אויף
דַײטש דעם דָאזיקן געביט ֿפון וויסנשַאֿפט .למשל ,הַײיָאר
זַײנען צווישן די רעדנערס געווען געלערנטע ֿפון דער שווייץ,
די ֿפַאראייניקטע שטַאטןֿ ,פרַאנקרַײךּ ,פוילן ,הָאלַאנד ,גרויס-
בריטַאניע און ליטע .בכלל ,די ַאקַאדעמישע צונויֿפקומענישן
אין דיסעלדָארף און טריר זַײנען געווָארן ַא וויכטיקער טייל
ֿפון דעם ַאקַאדעמישן קַאלענדַאר.
הַײנטיקס יָאר ,אין סעּפטעמבער ,הָאבן ֿפָארשער ֿפון
יִידיש און יִידישער קולטור בַאקומען ַאן אמתע מּתנה :די
ָארגַאניזַאטָארן ֿפון דעם סימּפָאזיום הָאבן צוגעגרייט און
ַארויסגעגעבן ַא גרויסן בַאנד ,ווָאס הייסט “לקט :יִידישע
שטודיעס הַײנט” .דער בַאנד טרָאגט דעם נומער איינס — מע
זָאגט צו צו ֿפירן די סעריע ווַײטער.
דָאס בוך איז צונויֿפגעשטעלט ֿפון ַ 32ארטיקלעןָ ,אנגע
שריבן אויף יִידיש ,דַײטש ָאדער ענגליש .די מחברים שטעלן
ֿפָאר ַא מין “יִידיסטישן” אינטערנַאציָאנַאל :דַײטשלַאנד,
ּפוילןֿ ,פרַאנקרַײך ,קַאנַאדע ,יׂשראל ,דענמַארק ,שוועדן ,הָא
לַאנד ,גרויס-בריטַאניע ,ווי אויך די ֿפַאראייניקטע שטַאטן און
די שווייץ .צוויי ַארטיקלען אין דעם בַאנד זַײנען דירעקט
ֿפַארבונדן מיט דער געשיכטע ֿפון דער צַײטונג “ֿפָארווערטס”.
יַאן שווַארץ בַאטרַאכט די ַאמעריקַאנער ליטערַארישע
קַאריערע ֿפון יצחק בַאשעוויס-זינגער .ער קומט צום אויסֿפיר,
ַאז ס’איז איבערגעטריבן געווָארן די ָאּפגעריסנקייט ֿפון בַא
שעוויס-זינגערן ֿפון דער יִידישער ליטערַארישער סֿביֿבה ֿפון
זַײן צַײט .אין ַא היּפשער מָאס הָאבן זַײנע שַאֿפונגען ,בֿפרט
די ווָאס ער הָאט ָאנגעשריבן נָאכן חורבן ,געטרָאגן דעם
זעלבן כַארַאקטער ווי די ווערק ֿפון זַײנע קָאלעגן ֿפון דעם
יִידישן ליטערַארישן צעך .אין דער ֿפרִיערדיקער ּתקוֿפה ֿפון
זַײן שַאֿפערישן וועג הָאט ַא שטַארקע השּפעה אויף אים
געהַאט זַײן עלטערער ברודער ,י .י .זינגער.
אינטערעסַאנט און וויכטיק איז אויך יַאן שווַארצעס
ֿפַארגלַײך ֿפון יִידישע און ענגלישע נוסחָאות ֿפון בַאשעוויס-
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זינגערס ווערק .דער ליטערַאטורֿ-פָארשער (דר .שווַארץ
ַארבעט איצט אין שוועדן ,אין דעם אוניווערסיטעט ֿפון לונד)
קומט צום אויסֿפירַ ,אז דער קלַאסיקער ֿפון מָאדערנער
יִידישער ליטערַאטור הָאט זיך ָאֿפט מָאל בַאצויגן ניט גענוג
ערנסט צו די ערשטע — אויף יִידיש — ּפובליקַאציעס ֿפון
זַײנע ווערק ,ווָאס ֿפלעגן זיך בַאווַײזן אין דער צַײטונג “ֿפָאר
ווערטס”ַ .א סך ערנסטער ,מיט מער התמדה הָאט ער געַאר
בעט ,בדרךּ-כלל צוזַאמען מיט איבערזעצערס ,בַײם אויס
ֿפַארטיקן די ענגלישע נוסחָאות .די דָאזיקע צעצווייּונג אין זַײן
שַאֿפערישקייט ווַארֿפט זיך בַאזונדערס שטַארק אין די אויגן,
ווען אויף ענגליש גייען ַארויס איבערזעצונגען ֿפון יִידיש,
געמַאכט שוין נָאך דעם מחברס טויטָ ,אן זַײנע אייגענע ֿפַאר
בעסערונגען.
דער העלד ֿפון גענַאדי עסטרַײכס ֿפָארשונג איז ,ניט צו
ֿפַארגלַײכן ,ווייניקער בַאקַאנט איידער יצחק בַאשעוויס-זינגער.
אין די 1920ער יָארן איז זלמן ווענדרָאףַ ,א סָאוועטישער
בירגער ,געווען דער מָאסקווער קָארעסּפָאנדענט ֿפון דער
צַײטונג “ֿפָארווערטס” .די געשיכטע ֿפון זַײן מיטַארבעט מיט
דער צַײטונג ,ווָאס איז געווען בַאקַאנט ווי ַאן ַאנטי-סָאווע
טישע טריבונע ,שּפיגלט ָאּפ די קָאמּפליצירטע בַאצִיונגען
ֿפון אויסלענדישע יִידישע ָארגַאניזַאציעס מיט דער סָאווע
טישער מַאכט .ס’איז וויכטיקַ ,אז אין די 1920ער יָארן איז אין
אויסלַאנד נָאך ניט אין גַאנצן ֿפַארלוירן געווָארן ַא הָאֿפענונג,
ַאז דער סָאוועטישער רעזשים וועט ווערן בעסער ,מער
דעמָאקרַאטיש.
אין די 1930ער יָארן און
שּפעטער ,איז זלמן ווענדרָאף
געווען ַא ווייניק-בַאקַאנטער
יִידישער ּפען-מענטש .ער
הָאט מער איבערגעזעצט
אויף יִידיש ,איידער געשריבן
אייגענע ווערקַ .א ביסל מער
בַאווּוסט איז ער געווָארן אין
די 1950ער און 1960ער יָארן,
ווען אים איז אויסגעקומען צו
שּפילן די בּכֿבודיקע רָאלע
ֿפון דעם עלטסטן סָאוועטיש-
יִידישן שרַײבן .מיטן “ֿפָאר
ווערטס” הָאט ער שוין מער
ניט מיטגעַארבעט .אייניקע זַײנע נָאטיצן הָאבן זיך געדרוקט אין
דער ניו-יָארקער קָאמוניסטישער צַײטונג “מָארגןֿ-פרַײהייט”.
ַא צָאל דערציילונגען ֿפון ווענדרָאֿפן קען מען איבערלייענען
אויך אויף ענגליש :אין  2004איז ַארויס ַא זַאמלבוך ,ווָאס
הייסט .When it comes to living
בליצּפָאסט — vayter@yiddish.forward.com
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שּפרַאךֿ-פרַאגן און ביכער
די צוויי סובסטַאנטיוון “עלטער”
דָאס ווָארט “עלטער” רוֿפט צו
מָאל ַארויס ַא ּפלָאנטער ,ווַײל יִידיש
הָאט ,אין דער אמתן ,צוויי “עלטערס”,
ווָאס בַאטַײטן ֿפַארשיידענע זַאכן.
איין ווָארט — “דער עלטער” —
ווערט גענוצט ווען די רייד גייט וועגן
דעם ווי ַאלט עמעצער איז:
“זייערע זין זַײנען געווען ֿפון איין
עלטער”.
“שרַײבן לידער הָאט ער ָאנגעהויבן
זייער ֿפרי ,אין דעם עלטער ֿפון צוועלף
יָאר”.
“איך הָאב שוין דערגרייכט דעם
עלטער ,ווען מע קָאן ּפענסיָאנירט
ווערן”.
ַאן ַאנדער ווָארט — “די עלטער” —

מיינט די עלטערע יָארן:
“די עלטער לָאזט זיך ֿפילן ,כָאטש
מַײן קרעדָא איז ַאזַאַ :אלט זָאל מען
ווערןָ ,אבער ניט זַײן”.
“אויף דער עלטער הָאט זיך אין
אים ַאנטּפלעקט ַא נַײער טַאלַאנט — ער
הָאט ָאנגעהויבן מָאלן ,און דווקא ניט
שלעכט”.
“צו ווָאס מע איז געוווינט אין
דער יוגנטַ ,אזוי טוט מען אויף דער
עלטע ר”.
ַאגֿב ,די ערשטע דערציילונג ֿפון
יצחק בַאשעוויס-זינגערן הָאט געהייסן
“אויף דער עלטער” .זי איז ַארויס
אין יָאר  1925אין דעם ווַארשעווער
ווָאכנבלַאט “ליטערַארישע בלעטער”.

ַא נַײע גרַאמַאטיק

גרַאמַאטיק ֿפון הַײנטצַײטיקן יִידיש”.
דער מחבר ֿפון דער גרַאמַאטיק איז
בערנַארד (בערל) ווַײסבָארד ,ווָאס
לערנט יִידיש און יִידישע ליטערַאטור
אין אוניווערסיטעט “ּפַאריז  .”8צוזַא
מען מיט יצחק ניבָארסקין הָאט ווַײס
בָארד זיך בַאטייליקט אין דעם וויכ
טיקן ּפרָאיעקט ֿפון צונויֿפשטעלן דָאס
אין ּפַאריז הָאט דערזען די ליכט די יִידישֿ-פרַאנצויזישע ווערטערבוך ,ווָאס
 Grammaire descriptive du yidicheווערט ברייט גענוצט אויך מחוץ די
,contemporain
“דעסקריּפטיווע ֿפרַאנצויזיש-רעדנדיקע קרַײזן.

ס’איז שווער צו זָאגן ,ווי ַאזוי
דָאס הָאט זיך בַאקומעןָ ,אבער דווקא
ֿפרַאנקרַײך איז געווָארן דער צענטער
ֿפון גרויסער שַאֿפערישער ַארבעט אין
דעם געביט ֿפון ּפרַאקטישער יִידישער
שּפרַאך-וויסנשַאֿפט .די בעסטע לעקסי
קָאגרַאֿפישע ווערק — יִידישע ווער
טערביכער — גייען איצט ַארויס
אין ּפַאריז .קיין חידוש ניטַ ,אז אויך

“זייערע זין זַײנען געווען ֿפון איין עלטער”.

מַאטעריַאלן ֿפון יִידישן רַאדיָא אין דער ביבליָאטעק ֿפון קָאנגרעס

הענרי סַאּפָאזשניק

די ביבליָאטעק ֿפון קָאנגרעס הָאט
בַאקומען ַא מּתנה — ַא קָאלעקציע און
רעקָארדירונגעןֿ ,פָאטָאגרַאֿפיעס און ַאנדערע
זַאכן ,ווָאס הָאבן ַא שַײכות צו דער געשיכטע
ֿפון יִידישן רַאדיָא אין ַאמעריקע .די מּתנה
הָאט געגעבן הענרי (הענעך) סַאּפָאזשניק,
ווָאס איז דער דירעקטָאר ֿפון דעם אינסטיטוט

אינֿפָארמַאציע :טעלעֿפָאן — 1-212-889-8200x406

3

ֿפַאר יִידישער קולטור בַײם אוניווערסיטעט
אין וויסקָאנסין-מעדיסָאן.
די קָאלעקציע איז ּכולל מער ווי טויזנט
ּפלַאטעס ,ווָאס מע הָאט רעקָארדירט אין די
יָארן  .1961—1929די בלי-צַײט ֿפון דעם יִידישן
רַאדיָא איז געווען אין די 1940ער און 1950ער
יָארן.
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ֿפַאר קליין און גרויס

ייִדישע מעשׂיות פֿון בעלץ

איבערדערציילט
ֿפון באָריס סאַנדלער

ַא מעׂשה ֿפון ַא ֿפַארטריבענער טָאכטער
ַאמָאל הָאט אין בעלץ געוווינט ַא
רַײכער יִידַ ,א סוחר .הָאט ער געהַאט
ַאן איין און איינציקע טָאכטער — ַא
שיינהייטַ ,א געמָאלטע קרַאסַאוויצע.
דערצו הָאט זי געהַאט ַא ווויל הַארץ
און מיט ַא ברייטער הַאנט ֿפלעגט זי
טיילן נדֿבות און געבן ַא סך צדקה.
ַאז ס’איז ָאבער בַאשערט ַא צרה,
טרעֿפט זי אויך די רַײכע און ברייט
הַארציקע .איז בַײם סוחר געשטָארבן
דָאס ווַײב און די טָאכטער איז געבליבן
ַא יתומה.
אין ַא צַײט ַארום הָאט דער סוחר
ווידער חתונה געהַאט .די שטיֿפמוטער,
ווען זי הָאט זיך דערווּוסטַ ,אז דעם
סוחרס טָאכטער טיילט נדֿבות און
צדקה מיט דער ברייטער הַאנט ,הָאט
זי ָאנגעהויבן ַארבעטן מעׂשים .זי איז
ַאוועק צום מַאן און זיך געקלָאגט ֿפַאר
איםַ ,אז דָאס מיידל וועט זיי חרוֿב מַאכן,
צעטרענצלען זייער גַאנץ ֿפַארמעגן.
הָאט דער סוחר געלָאזט רוֿפן די
טָאכטער צו זיך און איר ָאנגעזָאגטַ ,אז
זי זָאל ניט טיילן ַאזוי ֿפיל צדקה .די
טָאכטער הָאט ָאבער בַאלד ֿפַארשטַא
נען ֿפון וועמען דער ֿפַארווער קומט
ַארויס .זי הָאט ֿפַײנט בַאקומען די קַאר
גע שטיֿפמוטער און געמַאכט איר אויף
קַאּפויער — צעטיילט נדֿבות און צדקה
נָאך מער ווי ֿפרִיער.
איז די שטיֿפמוטער געקומען צו
לויֿפן צום מַאן מיט ַא געוויין און מיט ַא
ּתנַאי — ָאדער זיָ ,אדער זַײן טָאכטער! —
ביידע אונטער איין דַאך קָאנען זיי מער
ניט וווינען .די שטיֿפמוטער הָאט ַאזוי
געשרִיען און געּפילדערטַ ,אז ווי גרויס
דעם סוחרס הויז זָאל ניט געווען זַײן,
זַײנען אירע געשרייען דערגַאנגען אויך
צום סוחרס טָאכטערּ .כדי ניט שטעלן
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דעם טַאטן ֿפַאר ַא ביטערער ברירה ,וויינען און זינגען:
ציגן בלָאנדזשען אין די געסלעך,
הָאט די טָאכטער ַאליין בַאשלָאסן צו
רַײסן הינט זיך ֿפון דער קייט,
ֿפַארלָאזן די היים .זי הָאט ַארַײנגעלייגט
הָאט דער טַאטע מיך ֿפַארגעסן —
אין ַא זַאק אירע בַאליבטע חֿפצים און
טרינקען זיך בין איז שוין גרייט.
זיך געלָאזט אין וועג ַארַײן.
אין דעם הויז הָאט געוווינט דער
ווי ַא סך וועגן ַאמָאל ,הָאט דער וועג
ֿפון איר היים־שטָאט אין דער וועלט ָארטיקער רבי מיט זַײן רביצן ,ווָאס
ַארַײן געֿפירט דורך ַא געדיכטן שווַארצן הָאבן געהַאט ַאן איין־און־איינציקן זון.
ווַאלד .די נַאכט איז צוגעֿפַאלן גיך און די רביצן איז שוין גרייט געווען ליכט
דָאס מיידל הָאט זיך ֿפַארבלָאנדזשעט .בענטשן ,ווען זי הָאט דערהערטַ ,אז
הָאט זי זיך ַאוועקגעזעצט אויף ַא ּפניָאק עמעצער וויינט און זינגט ַאזוי אומעטיק
און ָאנגעהויבן שטיל וויינען און זינגען :אונטערן ֿפענצטערַ .ארויסגעקוקט אין
ביימער רינגלען מיך ַארום —
דרויסן ,הָאט זי דערזען דָאס מיידל.
הויכע ,שטַאלטנע ברידער,
הָאט זי געֿפרעגט“ :ווָאס איז מיט דיר
בענקט ַא מיידל שטיל און ֿפרום —
געשען ,מַײן קינד?” הָאט דָאס מיידל איר
אויֿפן הַארץ ווערט מילדער...
דערציילטַ ,אז זי איז ֿפַארבלָאנדזשעט
ַא ליד ,זָאגט מען ,מַאכט די נַאכט געווָארן אין ווַאלד און איז געבליבן אויף
קירצער ,און דער קַאיָאר — די נשמה שבת אין דרויסן .די רביצן הָאט געהַאט
ליכטיקער .די ֿפייגעלעך צוויטשען ,די ַא ווייך הַארץ ,הָאט זי ֿפַארבעטן דָאס
בלעטער רוישן ,קלַאּפט דָאס יונגע הַארץ מיידל צו זיך אין שטוב“ :קום ַארַײן,
שטַארקער .זעט דָאס מיידל עס גייט איר וועסטו בַײ מיר ליכטבענטשן ,בלַײבן
ַאנטקעגן ַאן ַאלטער מַאןֿ .פרעגט ער זי :איבער שבת און זונטיק וועל איך דיך
“ווָאס טוסטו דָא ,מַײן קינד?” הָאט אים ָאּפֿפירן אין הקדש”.
דָאס מיידל ַאלץ דערציילט; די גַאנצע
ַאזוי איז געווען .ווען זונטיק איז
געשיכטע ,ווי ַאזוי זי קומט ַאהער .הָאט געקומען ,הָאט דָאס מיידל זיך ָאנגע
דער ַאלטער געזָאגט צו איר“ :קום מיט הויבן בעטן בַײ דער רביצן“ :לָאזט
מיר ,מַײן קינדָ .אט איז דער וועג ,ווָאס מיך דָא איבער בַײ אַײך .כ’וועל זַײן ַא
ער וועט דיך ברענגען אינעם שטעטל גוטע דינסט ,בלויז ֿפַאר דעם עסן און
קַאּפרעשט .דָארט זָאלסטו זיך ֿפרעגן טרינקען” .הָאט איר די רביצן געענט
ֿפַארן הקדש ,וועסטו הָאבן ווּו צו זַײן”ֿ .פערט“ :כ’ווָאלט דיך געלָאזט ,נָאר איך
און ַאזוי איז געווען .זי איז ַארויס הָאב ניט קיין ָארט ֿפַאר דיר ,סַײדן
ֿפונעם ווַאלד און איז געגַאנגען מיט אויֿפן אויוון“ — ”...זָאל זַײן אויֿפן אויוון,
דעם וועג ביז ער הָאט זי געברַאכט — הָאט דָאס מיידל זיך דערֿפרייט— ,
צום שטעטל קַאּפרעשט .און ַאז זי איז ַאבי ניט גיין אין הקדש!”
ַארַײנגעקומען אין דעם שטעטל ,איז
דער קַאּפרעשטער רבי איז אין
שוין געווען ֿפרַײטיק ֿפַאר נַאכט .זי איז דעם שטעטל געווען זייער בַאליבט.
געווען הונגעריק און דָארשטיק ,הָאט זי רַײכע בַאלעבַאטיםַ ,אז זיי ֿפלעגן מַאכן
זיך ַאוועקגעזעצט אויף ַא ּפריזבע לעבן חתונה ַא קינדָ ,אדער עּפעס ַאן ַאנדער
(המשך אויף זַײט )5
ַא הויז און ווידער ָאנגעהויבן שטיל
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ַא מעׂשה ֿפון ַא ֿפַארטריבענער טָאכטער
(המשך ֿפון זַײט )4

ׂשימחה ,איז דער רבי מיט זַײן רביצן און
דעם זון געווען צווישן די בּכֿבודיקסטע
געסט .נו ,הָאט בַײ ַא רַײכן יִיד חתונה
געהַאט זַײן זון .הָאט מען ַאוודאי אויך
ֿפַארבעטן דעם רבי מיט
דער רביצן און זייער
זון .זַײנען זיי ַאלע ַאוועק
צו דער חתונה ,און
דָאס דינסטמיידל איז
געבליבן אין דער היים.
ווי קָאן דען ַא
מיידל אַײנזיצן אין
שטובַ ,אז אין שטעטל
איז ַא חתונה .איז זי
ַארָאּפ ֿפון דעם אויוון,
ַארויסגענומען ֿפונעם
זַאק ,ווָאס זי הָאט גע
ברַאכט מיט זיך ֿפונעם
טַאטנס היים — ַא טַײער
קלייד ,דָאס גָאלדענע
צירונג ,די געצַאצקלטע
שיכעלעך און זיך ַאזוי
שיין אויסגעּפוצטַ ,אז ס’איז שווער
געווען זי צו דערקענען.
ווען זי איז געקומען צו דער חתונה,
הָאבן ַאלע געסט שוין ניט געקָאנט
ָאּפֿפירן ֿפון איר קיין אויג .קיינער הָאט
ניט ֿפַארשטַאנען ֿפון וועמענס צד זי איז,
צי ֿפונעם חתנס ,צי ֿפון דער ּכלהס?
דערווַײל הָאבן ַאלע יִינגלעך געווָאלט
מיט איר כַאּפן ַא טענצל ,און זי הָאט
קיינעם ניט ָאּפגעזָאגט .דעם רבינס זון
הָאט מיט איר אויך געווָאלט טַאנצן
און ַאז ער הָאט זיך צו איר צוגעכַאּפט,
הָאט ער שוין מער קיינעם צו איר ניט
צוגעלָאזט .געטַאנצט ביז שּפעט אין דער
נַאכט ַארַײן .סוף־ּכל־סוף ,הָאט זי זיך ֿפון
אים ַארויסגעדרייט און ַאנטלָאֿפן צום
רבי ַאהיים .דָארט הָאט זי זיך ווידער
איבערגעטָאן אין אירע טרַאנטעס און
איז ַארויף צוריק אויֿפן אויוון .נָאר דעם
רבינס זון הָאט שוין קיין רו ניט געהַאט,
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געהַאלטן אין איין טרַאכטן וועגן יענעם
שיינעם מיידל ,ווָאס הָאט זיך ּפלוצעם
געיַאוועט ,ווי ַא שיינער חלום ,און
ווידער ֿפַארשווּונדן געווָארן.
אין ַא צַײט ַארום איז געווען ַא

חתונה בַײ ַאן ַאנדער גֿביר ֿפון שטעטל.
הָאט מען ווַײטער ֿפַארבעטן דעם רבי
מיט דער רביצן ,מיטן זון .זַײנען זיי ַאלע
ַאוועק צו דער חתונה .קוים דערווַארט
זיך די בַאלעבַאטים זָאלן ֿפַארלָאזן די
שטוב ,הָאט דָאס דינסטמיידל זיך אויס
געּפוצט נָאך שענער ווי דָאס ערשטע
מָאל און איז ַאוועק צו דער חתונהָ .אבער
איצטער ,ווי נָאר דעם רבינס זון הָאט זי
דערזען ,איז ער צו איר צוגעלָאֿפן און
זי געבעטן טַאנצן נָאר מיט אים .הָאט זי
מיט אים געטַאנצט און געטַאנצט ביז זי
הָאט זיך געכַאּפטַ ,אז ס’ווערט שּפעט.
הָאט זי זיך ַארויסגעדרייט ֿפון אים און
גיך ַאנטלָאֿפן ַאהיים.
ַאזוי ווי דָאס מיידל הָאט זיך גע
אַײלט ,הָאט זי בַײם אויסטָאן אירע
שיינע קליידער ניט בַאמערקַ ,אז איין
אויערינגל הָאט זיך ֿפַארטשעּפעט און
געֿפַאלן אויֿפן דילַ .אליין הָאט זי ָאנגע
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טָאן אירע טרַאנטעס און צוריק ַארויף
אויֿפן אויוון.
געקומען ֿפון דער חתונה ,הָאט דעם
רבינס זון דערזען ווי עּפעס גלַאנצט
אויֿפן דילַ ,אקורַאט לעבן דעם אויוון,
ווּו ס’איז געשלָאֿפן דָאס
דינסטמיידל .זיך ָאנ
געבויגן ,הָאט ער אויֿפ
געהויבן דָאס גָאלדענע
אויערינגל מיט ַא ברי
ליַאנט .הָאט ער זיך
ֿפַארקלערטֿ :פון ווַאנען
זָאל זיך דָא געווען נע
מען ַאזַא טַײערע זַאך?
דער געדַאנק הָאט אים
שוין ניט געלָאזט רוען
ביז ס’איז ווידער אין
שטעטל ניט געווען קיין
ׂשימחה.
ווי עס ֿפירט זיך,
זַײנען דער רבי ,מיט
דער רביצן און זייער
זון צו דער ֿפריילעכער
ׂשימחה ֿפַארבעטן געווָארן .שוין אין
לעצטן מָאמענט הָאט דעם רבינס זון
געזָאגטַ ,אז ער הָאט ַא קָאּפווייטיק און
ַאז ער וועט קומען שּפעטער .דער רבי
מיט דער רביצן זַײנען ַאוועקגעגַאנגען
און דער זון הָאט זיך ֿפַארשּפַארט
בַײ זיך אין צימער.
דָאס דינסטמיידל הָאט ָאבער ניט
געווּוסטַ ,אז ער איז ֿפַארבליבן אין דער
היים .הָאט זי זיך גיך איבערגעטָאן,
ָאבער ווען זי הָאט געווָאלט ָאנטָאן
די שיינע אויערינגלעך אירע ,הָאט זי
זיך ערשט דעמָאלט געכַאּפטַ ,אז עס
ֿפעלט איר איין אויערינגל .זי הָאט זיך
ַא ווָארף געטָאן צו זוכן עס אין ַאלע
ווינקעלעך ֿפונעם רבינס שטובָ ,אבער
דָאס ֿפַארֿפַאלענע אויערינגל הָאט זי ניט
געֿפונען .גרָאד אין דעם מָאמענט איז ֿפון
זַײן צימער ַארויסגעגַאנגען דעם רבינס
(סוף אויף זַײט )6
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ַא מעׂשה ֿפון ַא ֿפַארטריבענער טָאכטער
(סוף ֿפון זַײט )5

זון .ער הָאט צו איר אויסגעשטרעקט די
הַאנט און געזָאגט“ :אֿפשר זוכסטו דָאס
אויערינגל?”
דָאס מיידל הָאט אים שוין געמוזט
דערציילן דעם גַאנצן אמת ,ווער זי איז
און ֿפַאר ווָאס איז זי ַאוועק ֿפון איר
טַאטנס שטוב .זי הָאט געבעטן דעם
רבינס זון ער זָאל זַײנע עלטערן גָארניט
זָאגןַ ,אנדערש וועט זי מוזן ֿפַארלָאזן
זייער שטוב און גיין וווינען אין הקדש.
דער זון הָאט טַאקע געהַאלטן ווָארט,
ָאבער אויסבַאהַאלטןַ ,אז ער הָאט זיך
ֿפַארליבט אין דעם דינסטמיידל און וויל
מיט איר חתונה הָאבן ,הָאט ער ניט
געקָאנט .הָאט זיך אין שטוב אויֿפגעהויבן
ַא גערודער“ :ווָאס הייסט עּפעסַ ,א
רבינס ַא זון זָאל גָאר חתונה הָאבן מיט
ַא דינסטמיידל? ניין ,מיר וועלן דָאס ניט
דערלָאזן!”
דערהערט ַאזַא זַאך ,איז דער
זון דערֿפון קרַאנק געווָארן .נָאר איין
מָאל קרַאנק! ער עסט ניט ,ער שלָאֿפט
ניט ,צַאנקט ווי ַא ליכט .הָאט מען
געשיקט ברענגען ֿפון בוקַארעסט
דעם בעסטן דָאקטערַ ,א ֿפולער ּפרָא
ֿפעסָאר ֿפון נערוון־שלַאֿפקייטן .הָאט
דער ּפרָאֿפעסָאר אויסגעטַאּפט דעם
רבינס זון ֿפון ַאלע זַײטן און זיך ַא
ווַײלע ֿפַארטרַאכט .אין דער צַײט איז
אין שטוב ַארַײנגעקומען דָאס דינסט
מיידל מיט צוויי עמער ווַאסער .דער
ּפרָאֿפעסָאר הָאט זי דערזען און גע
ֿפרעגט ,ווער דָאס מיידל איז .הָאט אים
די רביצן ַאלץ דערציילט.
דעמָאלט הָאט דער דָאקטער
ערנסט געזָאגט“ :אַײער זון הָאט עּפעס
ַא ֿפַארלַאנג ,און ַאז מע וועט אים
דעם ֿפַארלַאנג ניט נָאכגעבן ,קָאן ער
שטַארבן ”.הָאבן דער רבי מיט דער
רביצן ַאלץ ֿפַארשטַאנען און זיך בַא
רעכנטַ ,אז איידער צו ֿפַארלירן דעם
זון ,זָאל ער שוין בעסער חתונה הָאבן
מיטן דינסטמיידל.
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און ַאזוי איז געווען .זיי הָאבן צו
נויֿפגערוֿפן די בַאלעבַאטים ֿפון גַאנץ
קַאּפרעשט און מ’איז געגַאנגען שטעלן
ַא חוּפה .דערווַײל איז די רביצן ַארַײן
צום דינסטמיידל און הָאט איר געזָאגט,
ַאז זי הָאט ֿפַאר איר אויֿפגענייט ַא
ווַײס קליידל צו דער חתונה .הָאט
דָאס מיידל איר געענטֿפערטַ ,אז זי
הָאט ַאן אייגן קליידל ָאנצוטָאן .און
זי הָאט ַארויסגעשלעּפט ֿפון איר זַאק
איר מוטערס חוּפה־קלייד ,ווָאס זי הָאט
ֿפַארכַאּפט מיט זיך ֿפון איר טַאטנס
שטובַ .א קליידל — ַא שיינהייט ,אויף
ַאלע יִידישע ּכלות געזָאגט געווָארן!
שוין נָאך דער חוּפה הָאט דָאס
מיידל ַאלעמען דערציילט ,ווער זי איז.
הָאבן זיך ַאלע געֿפרייט ,און מער ֿפון
ַאלע הָאבן זיך געֿפרייט דער רבי מיט
דער רביצןַ .א קלייניקייט — ַאזַא יִיחוס!
אין ַא יָאר ַארום נָאך דער חתונה,
ווען זי הָאט שוין געדַארֿפט הָאבן ַא
קינד ,איז איר געקומען צו חלום דער
ַאלטער מַאן ,ווָאס הָאט זי ַאמָאל
ַארויסגעֿפירט ֿפונעם ווַאלדֿ .פון אים
הָאט זי זיך דערווּוסטַ ,אז איר טַאטע
איז ֿפַארָארעמט געווָארן און בעטלט
ערגעץ ַארום קַאּפרעשט .און נָאך הָאט
דער ַאלטער געזָאגטַ ,אז זי וועט הָאבן
ַא זון און צו דעם ברית זָאל זי ֿפַארבעטן
ַאלע ָארעמעלַײט ֿפונעם שטעטל .און
ַאז זי וועט דערזען איר טַאטן ,זָאל זי
הייסן אים געבן עסן דָאס שענסטע און
דָאס בעסטע ,נָאר ָאן זַאלץ.
און ַאזוי איז געווען .זי הָאט געהַאט
ַא יִינגל ,געמַאכט ַא ברית און הָאט
געהייסן ,מע זָאל שטעלן ַא טיש ֿפַאר
ַאלע ָארעמעלַײט .ווען יעדער ֿפון זיי
וועט ָאּפעסן ,זָאל ער ַארַײנקומען צו
איר און זָאגן“ :מזל־טוֿב!” — וועט זי
אים געבן ַא זילבערנע מטבע .אינעם
טָאג ֿפונעם ברית הָאבן זיך בַײם רבינס
שטוב צונויֿפגענומען ַאלע קבצנים ֿפון
קַאּפרעשט .די יונגע מַאמע איז גע
שטַאנען בַײם ֿפענצטער און הָאט געזען
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ווי איר טַאטע גייט ַארַײן — ַאלט און
צעברָאכן.
הָאט זי געזָאגט דעם שמׂשָ“ :אט
יענעם ַאלטן מַאן זעצט ַאוועק בַײ ַא
בַאזונדערן טיש און ַאלע עסנס ווָאס
מע וועט אים געבן ,זָאלן זַײן ָאן זַאלץ.
קוקטַ ,אז אויך אויֿפן טיש זָאל קיין זַאלץ
ניט שטיין!” .איז ַאזוי געווען .מ’הָאט
אים דערלַאנג ֿפיש ,ווָאס הָאבן זייער
גוט געשמעקט ,נָאר ער הָאט די ֿפיש
ניט געקָאנט עסן ,ווַײל ס’איז געווען ָאן
זַאלץ .הָאט מען אים דערלַאנגט זוּפ,
הָאט ער אויך ניט געקָאנט עסן ,ווַײל
ס’איז געווען ָאן זַאלץ .ער הָאט געזען
ווי ַאלע עסןָ ,אבער ער קָאן קיין שטיקל
ניט ַארָאּפשלינגען — קיין טעם הָאט עס
ניט!
קורץ נָאכן עסן ,זַײנען ַאלע ַארַײנ
געגַאנגען צו דער יונגער מַאמעָ ,אּפ
צוגעבן איר “מזל־טוֿב” .דערנָאך הָאט
יעדער געקרָאגן ַא נדֿבהַ ,א זילבערנע
מטבע .ווען דער ַאלטער מַאן איז ַארַײנ
געגַאנגען ָאּפגעבן זַײן “מזל־טוֿב” ,הָאט
די טָאכטער אים געֿפרעגט ,צי איז
אים געווען געֿפעלן דָאס עסן .הָאט
ער געענטֿפערט“ :יָא ,מַײן קינד ,ס’הָאט
אויסגעזען זייער שיין און גוט ,נָאר איך
הָאב עס ניט געקָאנט עסן ”.הָאט זי אים
געֿפרעגטֿ“ :פַאר ווָאס?” — “ווַײל דָאס
עסן איז געווען ניט געזַאלצן און הָאט
ניט געהַאט קיין טעם”ַ“ — .אזוי איז מיר
אויך געווען ,טַאטע!” — הָאט געזָאגט
די טָאכטער“ — ,מַײן לעבן הָאט קיין
טעם ניט געהַאט ,ווען איך הָאב געמוזט
ַאוועקגיין ֿפון דער היים און זיך לָאזן
אין דער וועלט ַארַײן”.
ַאזוי ווי דער ַאלטער הָאט עס
דע רהערט ,הָאט ער גלַײך דערקענט,
ַאז דָאס איז טַאקע זַײן אייגענע
טָאכטע ר .איז ער איר געֿפַאלן צו
די ֿפיס און געבעטן ,זי זָאל אים
ֿפַארגעבן .הָאט זי אים ַאלץ מוחל
געווען .און זיי הָאבן ַאלע געלעבט
צוֿפרידן און גליקלע ך.
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דער ּפַאריזער סימּפָאזיום
„יִידיש — נָאך ַאלץ און ווַײטער”
(המשך ֿפון ערשטער זַײט)

„יוגנטרוף” ,הָאט איבערגערַאשט די
צוהערערס מיט זַײן גרוס ֿפון „יִידיש–
ווָאך” און „יִידיש–ֿפַארם” ,צוויי אונ
טערנעמונגען ,איינע ַאן עלטערע און
אין ַאמעריקע ַא גוט–בַאקַאנטע ,די
צווייטע ַא שּפָאגל נַײע ,ווָאס ֿפון ביידע
הָאט דער איירָאּפעִישער עולם ווייניק
געווּוסט ביז ַאהער.
הינדע–הענע בורשטין (מעלבורן,
מָאנַאש–אוניווערסיטעט) הָאט דורך רייד
און דורך ּפרָאיעקטירטע דָאקומענטן
בַאוויזן ַא סּפעציֿפישע אויסטרַאליער
ווירקלעכקייטַ :א דינַאמישע יִידישע
ָאנהייבשול מיט ַא בּכֿבודיק ּפלַאץ
ֿפַארן יִידיש–לימוד ,ווָאס קריגט אין
יענע מקומות ַא וויכטיקן המשך אויף
די מדרגות ֿפון מיטעלע און העכערע
לימודים.
אויף דער זיצונג ָאּפגעגעבן הַײנט
צַײטיקער יִידישער שעֿפערישקייט
הָאט דָאס ערשטע ווָארט געהַאט
די ּפָאעטעסע מַארינע ַאלעקסייעווַא
(ּפַאריז) ,וועלכע הָאט בַאלויכטן די
רַאנגלענישן ֿפונעם איצטיקן שעֿפער
אויף יִידיש אין ליכט ֿפון ענלעכע
שטימונגען בַײ ּפָאעטן ֿפון ֿפרִיערדיקע
דורות — ַא רַאיהַ ,אז שַאֿפן אויף
מַאמע–לשון איז ַאלע מָאל געווען ַא
ּפרָאבלעמַאטישער בַאשלוס ,ווָאס קען
ָאבער אויך הַײנט ,ווי ַא מָאל ,ברענגען
ווערטֿפולע רעזולטַאטן.
ווַײטער הָאבן מענדי ּכהנא (ּתל–
ַאֿביֿב) און מיישקע ַאלּפערט (ניו–יָארק)
געברענגט בַאטרַאכטונגען און בַײשּפילן
בנוגע דער בַאנַײונג ֿפון יִידישן זינגליד.
דער עולם הָאט שטַארק ָאּפגעשַאצט
מענדל ּכהנאס ברען און מיישקע
ַאלּפערטס געדַאנק וועגן דער נייטיקער
מערשּפרַאכיקייט ֿפון נַײ–געשַאֿפענע
לידער אין ֿפָאלקסגַײסט .ברַײנע
אינֿפָארמַאציע :טעלעֿפָאן — 1-212-889-8200x406

ווַאסערמַאן ,ווָאס הָאט ָאנגעֿפירט מיטן
יִידישן טעַאטער אין מָאנטרעָאל און
איז איצט ממשיך אין ניו–יָארק ,הָאט
געגעבן ַא ברייטן איבערבליק איבער
דעם איצטיקן זינען ֿפון דער טעַאטער–
ַאקטיוויטעט אויף יִידיש.
מער ווי ַאלץ הָאט געמַאכט ַא
רושם די זיצונג וועגן „יִידיש אויף
דער אינטערנעץ”ַ .אֿפילו די ,ווָאס
ּפָארען זיך ּכסדר ַארום יִידיש ,הָאבן
מערסטנס נָאך נישט בַאנומען ַאלע
דערגרייכונגען און ַאלע ֿפַארמעסטן
ווָאס די אינטערנעץ שטעלט מיט זיך
ֿפָאר .דרַײ יונגע סּפעציַאליסטן דערֿפון
הָאבן איבערגעגעבן ַא ֿפַארכַאּפנדיקע
ּפַאנָארַאמע .נַאטַאליע קריניצקַא (ּפַאריז)
הָאט ,ווי די הויּפט–ביבליָאטעקַארשע ֿפון
דער מעדעם–ביבליָאטעק ,דערקלערט
ווי ַאזוי עס שַאֿפט זיך צו ביסלעך ַא
ווירטועלע יִידיש–ביבליָאטעק ,וועלכע
ֿפילט שטַאּפלעכנווַײז אויס די בלויזן,
ֿפון וועלכע עס לַײדן ַאֿפילו די גרעסטע
יִידיש–זַאמלונגען אויף דער וועלט.
ַאקווילע גריגָארַאוויטשיוטע (ּפַאריז,
מעדעם–ביבליָאטעק) ,הָאט ּפונקט ַאזוי
גרינטלעך דערקלערט די נייטיקייט ֿפון
ּפעריָאדיק–קַאטַאלָאגן און ּפעריָאדיק–
זַאמלונגען .יואל מַאטוועיעוו (ניו–יָארק,
זשורנַאליסט אין „ֿפָארווערטס”) ,הָאט
איבערגעגעבן וועגן נַײע ָארטָאגרַאֿפישע,
טערמינָאלָאגישע און לעקסיקָאגרַאֿפישע
מיטלען און מכשירים ווָאס קומען אויף
אין דער ווירטועלער סֿפערע ,צום טייל,
ַא דַאנק זַײן אייגענער ַארבעטַ .אזוי ַארום
הָאט דער עולם ֿפַארשטַאנען ַאז די
שּפרַאך ,ווָאס איז ּכלומרשט בלויז עֿבר,
הָאט הַײנט צו טָאג יונגע סּפעציַאליסטן,
אמתע קענערס און גלַײכצַײטיק געניטע
ֿפַאכלַײט ,ווָאס שַאֿפן ֿפַאר איר ַא
בּכֿבודיק ָארט אין דער יִינגסטער און
ַאקטיווסטער סֿפערע ֿפונעם איצטיקן
7

לעבן.
ֿפול מיט עמָאציע איז געווען די
זיצונג וועגן „יחידישע לעבנסוועגן”.
די סימּפָאזיום–ָארגַאניזַאטָארן הָאבן
געהַאלטןַ ,אז עס דַארף אויף עּפעס ַאן
אוֿפן ַארויסקומען די קָאמּפליצירטקייט
ֿפון די ֿפיל אוֿפנים ווי יִידיש ווירקט
אינעם לעבנסגַאנג ֿפון ּפערזענלעכקייטן
ווָאס צייכענען זיך הַײנט אויס אין
אונדזער ּתחום .דָאס איז געשען דורכן
ווָארט ֿפון דרַײ ֿפיגורן ֿפון דער ּפַאריזער
יִידיש–סֿביֿבה .מישעל טַאובערַ ,א בַא
ליבטע יִידיש–זינגערין און לעקטָארין
ווָאס איז גלַײכצַײטיק העברעִיש–ּפרָא
ֿפעסָארין אויֿפן אוניווערסיטעט; בערל
ווַײסברָאטַ ,א מַאטעמַאטיק–לערער,
ָאבער אויך ֿפָארשער ֿפון דער יִידישער
ליטערַאטור ,לעקסיקָאגרַאֿפיע און גרַא
מַאטיק ,ווָאס הָאט לַאנגע יָארן גע
געבן יִידיש–לעקציעס אויֿפן אוניווער
סיטעט ,און בתיה בוים ,אויסגעצייכנטע
איבערזעצערין ֿפון יִידישער ליטערַאטור
אויף ֿפרַאנצייזיש.
די ָאּפשליס–זיצונג„ ,ווערט און
ווערטן ֿפַאר דער צוקונֿפט” ,הָאט
אויך איבערגערַאשט מיט דער שֿפע
נַײע געדַאנקען און בַאלַײכטונגען .בעני
מר ,ליטערַאטור–רעדַאקטָאר אין דער
יׂשראלדיקער העברעִישער צַײטונג
„הארץ” און רעדַאקטָאר ֿפון דער צַײט
שריֿפט „דווקא” ,געווידמעט דער יִידיש–
קולטור ,הָאט ַאנַאליזירט די ַאמָאליקע
און הַײנטיקע שַײכותן צווישן יִידיש און
העברעִיש אין ארץ–יׂשראלדיקן יִישוֿב
און אין דער מדינה.
דער סימּפָאזיום הָאט איבערגע
לָאזט ַא שטַארקן רושם אויף ַאלע
בַאטייליקטע און צוהערערס .נָאכן
ָאֿפיציעלן ָאּפשלוס איז נָאך ֿפָאר
געקומען אין ַא ֿפול געּפַאקטן טעַאטער
ַא קַאבַארעט–ָאוונט מיטן בַאליבטן
סּפעקטַאקל–קינסטלער מענדי ּכהנא
און מיטן טַאלַאנטירטן ֿפידלער עריק
סלַאביַאק .זייער אויֿפטריט וועט נָאך
לַאנג ליגן אין טעם בַײ די ּפַאריזער
יִידיש–ליבהָאבערס און זייערע געסט.
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ווַײטער ✦ נומער  ✦ )58( 5תשע״ג — 2012

נָאך מער ,צי אֿפשר ַאלע ,יִידישע ביכער
וועלן זיך בַאווַײזן אין אינטערנעץ
ַא דַאנק דעם יִידישן ביכער-צענטער( (�www.yid
זוכן ביכער ֿפון סָאוועטישע ֿפַארלַאגןַ .א סֿבראַ ,אז
 ,)dishbookcenter.orgזַײנען טויזנטער יִידישע ביכער
אין ַא צַײט ַארום וועט מען דעם בלויז ניט הָאבן.
צוטריטלעך געווָארן דורך אינטערנעץ; דערצו,
די ביבליָאטעק ֿפון דעם העברעִישן אוניווערסיטעט
איז עס אין גַאנצן ֿפרַײ ֿפַאר איטלעכן בַאניצער.
(ווָאס איז גלַײכצַײטיק די נַאציָאנַאלע ביבליָאטעק
ווי עס הָאט אונטערגעציילט דער צענטער ,הָאט
ֿפון מדינת-יׂשראל) קלַײבט זיך צו דיגיטַאליזירן 24
מען שוין  350טויזנט מָאל זיך געווָאנדן צו דער דָאזיקער טויזנט יִידישע ביכער .דער ּפרָאיעקט וועט קָאָארדינירט ווערן
עלעקטרָאנישער ביבליָאטעק .בינו-לבינו ,ווערט ַאנטוויקלט מיטן יִידישן ביכער-צענטער.
די ּפרָאגרַאם ,ווָאס וועט דערלויבן צו זוכן ַא ווָארט צי
* * *
דער יִידישער ביכער-צענטער בַאשעֿפטיקט זיך איצט
ַא ֿפרַאזע אין ָאט דעם ריזיקן בַאנק ֿפון יִידישע טעקסטן.
ַאזַא זַאך וועט ממש ברענגען ַא רעווָאלוציע אין יִידישער אויך מיט אוידיָא-ביכער ,בֿפרט מיט די רעקָארדירונגען ווָאס
הָאבן זיך ָאנגעזַאמלט אין דער מָאנטרעָאלער יִידישער
ֿפָארשונג.
יעדערער ווָאס נוצט די עלעקטרָאנישע ביבליָאטעק עֿפנטלעכער ביבליָאטעק .די אידעע בַאשטייט אין מַאכן זיי
ווייסטַ ,אז דערווַײל בלַײבט נָאך ַא גרויסע צָאל יִידישע צוטריטלעך דורך אינטערנעץַ ,אז דער בַאניצער זָאל קענען
ביכער ניט צוטריטלעך .דָאס ֿפילןַ ,א שטייגער ,די לַײט ,ווָאס סַײ לייענען ,סַײ הערן ,דעם יִידישן טעקסט.

וויצן
ַא יִיד הָאט געקויֿפט ַא הויז לעבן ַא
קַאטוילישן קלויסטער .און דער גַאנצער
יִישוב ,ווּו ער הָאט זיך בַאזעצט ,איז
געווען ַא קַאטוילישער .יעדן דָא
נערשטיק ,ווען די קַאטוילישע ּתושֿבים
הָאבן געגעסן ֿפישֿ ,פלעגט דער יִיד
ברָאטן ֿפלייש בַײ זיך אין גָארטן .און
דָאס הָאטֿ ,פַארשטייט זיך ,גערייצט זַײנע
שכנים .הָאבן זיי גענומען אַײנרעדן דעם
יִידן ,ער זָאל זיך שמדן ,ווערן ַא טייל
ֿפון זייער געזעלשַאֿפט .סוףּ-כל-סוף,

הָאבן זיי אים אַײנגערעדט .בעת דעם
ריטוַאל הָאט דער גלח אים בַאשּפריצט
מיטן הייליקן ווַאסער און געזָאגט
דערצו:
“ביסט געבוירן געווָארן ַא יִיד .ביסט
אויסגעווַאקסן ווי ַא יִידָ .אבער איצט
ביסטו ַא קריסט”.
די שכנים הָאבן גרינג ָאּפגעעטעמט.
ָאבער דעם קומענדיקן דָאנערשטיק
הָאט זיך צו זיי ווידער דערטרָאגן דער
ריח ֿפון געברָאטן ֿפלייש .גייען זיי צו
צו דעם יִידנס הויז און זעעןַ ,אז ער
ּפָארעט זיך מיט ַא שטיקל ֿפלייש און
זָאגט דערצו:
“ביסט געבוירן געווָארן ַא
קו .ביסט אויסגעווַאקסן ווי ַא קו.
ָאבער איצט ביסטו ַא ֿפיש”.

Ý

ַא יִיד הָאט געקויֿפט בַײ ַא ּפויער
ַא קו .יענער הָאט אים צוגעזָאגט צו
ברענגען די בהמה און איז טַאקע גע
קומען אין ַא טָאג ַארוםָ ,אבער ַאליין.
“ווּו איז די קו?” — ֿפרעגט דער יִיד.
“זי הָאט געּפגרט” — ענטֿפערט
דער ּפויער.
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“אויב ַאזוי ,טָא גיב מיר צוריק דָאס
געלט ,די הונדערט רובל” — ֿפָאדערט
דער יִיד.
“איך הָאב עס שוין ניטַ .אלץ איז
ֿפַארשיּכורט און צעטרענצלט געווָארן”
— דערציילט דער ּפויער.
“טָא ברענג מיר כָאטש די ּפגירה”
— בעט אים דער יִיד.
“ווָאס וועסטו מיט איר טָאן?” —
חידושט זיך דער ּפויער.
“זָארג זיך ניט .כ’וועל מַאכן ַא
לָאטעריי” — דערקלערט דער יִיד.
אין ַא צַײט ַארום בַאגעגנט דער
ּפויער דעם יִידן און ֿפרעגט בַײ אים
וועגן דער לָאטעריי.
“ס’איז געגַאנגען גָאר ניט שלעכט.
איך הָאב ֿפַארקויֿפט  500בילעטן צו
צוויי רובל” — בַארימט זיך דער יִיד.
“און קיינער הָאט ניט געמַאכט קיין
סקַאנדַאל?” — ווּונדערט זיך דער ּפויער.
“נָאר איין מענטש איז געווען אויֿפ
געברַאכט .דָאס איז געווען דער יחיד,
ווָאס הָאט געווּונען די קו .הָאב איך
טַאקע געמוזט אים אומקערן זַײנע צוויי
רובל”.
בליצּפָאסט — vayter@yiddish.forward.com

