מעדעם־ביבליאטעק
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ּפובליקאציע ֿפון ַ
ַ
ַא

דער יִידישער
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ָ
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ָ
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ָ
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ּתשע"ו/נאוועמבער 2015
ָ
חשוון

נאוועמבער 2015
ּפאריז ,דעם 13טן ָ
ַ
דעמאלט גיסט מען מיט ווערטער.
ָ
געגאסן בלוט .זינט
ָ
ּפאריז
האט זיך אין ַ
נאוועמבער ָ 2015
דעם 13טן ָ
ֿפארווּו�נ
איבערגעלאז ט  130טויטע און ַא סך מער ַ
ָ
האבן אין איין ָאוונט
וואס ָ
טענטאטן ָ
ַ
נאך די ַא
גלַײך ָ
ֿפאר גרויל 1און ֿפרעגנדיקע ֿפון וועלן וויסן
האבן זיך ָאנגעהויבן די ווערטער ,צו ערשט שרַײענדיקע ַ
דעטע ָ
נאענטע ווי ֿפון ֿפרעמדע,
ווארעמע ווערטער ֿפון ווייטיק און מיטגעֿפילֿ ,פון ָ
נאך דעם — ַ
ֿפארשטייןָ .
און ַ
וואנט ,אויף ַא
לאזן אויף ַא ַ
דאס צונויֿפקומען זיך ,אויסדריקן דעם טרויערָ ,אנשרַײבן צעטעלעך און זיי ָ
ָ
קלאנ־
האבן זיך ָאנגעהויבן ַאנדערע ַ
טואר ,מיט ַא בלום ,מיט ַא ליכטעלע צום ָאנדענקָ .אבער שּפעטער ָ
טרא ַ
ָ
ֿפאר
האס ַ
וואס ניצן אויס מורא 4און ַ
מאל — מיט שֹינאה ,2דער עיקרֿ 3פון דיָ ,
געןֿ ,פול מיט שרעקונג ,צו ָ
זא
זאגן ַאז ַאנטקעגן ַא ַ
נאך מער ווערטער .בלויז ָ
געוואלט צוגעבן ָ
ָ
האבן מיר נישט
זייערע אייגענע צוועקןָ .5
אוממענטשלעכקייט מוזן מיר ּפרּווון בלַײבן מענטשלעך.
קלאן איז שוין
טא ַ
בא ַ
האט ָאנגעהויבן שיסן אינעם ַ
געהאלטן אין זינגען ווען מע ָ
ַ
האט
וואס ָ
ראק־גרוּפע ָ
די ָ
האט
וואס מע ָ
קאֿפעען ָ
קאנצערט .עטלעכע ֿפון די ַ
ּפאריזער בינע מיט ַאן ַאנדער ָ
רויסגעטראטן אויף ַא ַ
ָ
ַא
טעראסן.
ַ
שאסן זַײנען שוין ווידער ָאֿפן און מענטשן זיצן און טרינקען אויף די
בא ָ
ַ
געדארֿפט זַײן ַא ֿפריילעכער ,צוליב
ַ
האט
מיר טוען ווי זיי .דער איצטיקער נומער ֿפון יִידישן טעם־טעם ָ
זאגט מען  :ס’לעבן גייט ווַײטער.
גארנישט בַײטן .ווי ָ
אונדזער 20סטן יוֿבל .6מיר וועלן ָ
1. horreur/horror 2. sine haine/hatred 3. ... iker surtout/above all 4. moyre peur/fear 5. buts/ends 6. yoyvl anniversaire, jubilé/aniversary.

ּפאריז (זז' .)4-2
דער דיבוק אין ַ
וואס הערט זיך ? דער טעם־טעם יערט זיך ! (זז' .)11-5
ָ

דער דיבוקֿ 1פון שַ .אנ–סקי

2

װ

לקלאר איז
ָ
ֿפא
ָאס איז ַא דיבוק ? אינעם יִידישן ָ
וואס איז ַארַײן אין
עס די נשמהֿ 3פון ַא טויטן ָ
האט
מאטיוו ָ
דאזיקן ָ
ַא לעבעדיקן מענטש .דעם ָ
ּפארט (-1863
ּפא ָ
רא ָ
־זאנוול ַ
אויסגעניצט שלמהַ 4
 )1920אין דער ּפיעסע מיטן טיטל דער דיבוק ָאדער צווישן
גראף ,שרַײבער
עטנא ַ
ָ
צוויי וועלטן ( .)1917דער מחברַ ,5אן
ליטיש־געזעלשאֿפטלעכער טורער ,6איז אין דער ל�י
ַ
ּפא
און ָ
בא ַ
טעראטור־וועלט ַ
ַ
ּפסעוודאנים ש.
ָ
קאנט דער עיקר 7מיטן
נאך זַײן טויט
האט ָ
וואס מע ָ
ַאנ–סקי .צווישן ַאלע זַײנע ווערק ָ
ַ
וואס נעמען ַארום לידער
אַײנגעזאמלט אין ֿפוֿפצן בענד ,8און ָ
10
9
(ווי דער בונדישער הימען „די שֿבועה “) ,דערציילונגען,
ַ
ַאנדערע
דראמען ,עסייען און זכרונות ,11איז דער דיבוק ָאן
13
12
סאמע
דאס ַ
ָ
קיין שום סֿפק
בארימטסטע.
ַ
14
מאל איז די ּפיעסע אויֿפגעֿפירט
צום ערשטן ָ
געווארן אין
ָ
ַ
נאך דעם מחברס
ווארשע 15דורך דער ווילנער טרוּפע ,16שוין ָ
ֿפארגעקומען דעם 9טן דעצעמבער
טויט .די ּפרעמיערע איז ָ
דערנאך איז די ווילנער טרוּפע
ָ
 ,1920צו ַאנ–סקיס שלושים.17
גאנצער יִידיש־רעדנד�י
רומגעֿפארן מיט ן דיבוק איבער דער ַ
ָ
ַא
געהאט ַא גרויסן
ַ
סּפעקטאקל
ַ
האט דער
קער וועלט .אומעטום ָ
ָ
מאדערנ�י
סימבאל ֿפון יִידישן ָ
ָ
געווארן ַא
ָ
דערֿפאגלג 18און איז
טעאטער.
ַ
סטישן
19
רעזשיסאר
ָ
האט דער
יאר ָ 1937
אין ָ
וואשינ-
מיכאל ַ
ַ
וואס געהערט ביז
ּפטאציעָ ,
דא ַ
־א ַ
קינא ַ
ָ
געמאכט דערֿפון ַא
ַ
סקי
ּפאּפולערסטע ֿפילמען אויף יִידיש.
סאמע ָ
טאג צו די ַ
הַײנט צו ָ
מע ָ
האט איבערגעזעטצט 20די ּפיעסע אויף עטלעכע שּפרא�ַ
כן ,צווישן ַאנדערע העברעִישּ ,פויליש און ענגליש .אויף
ּפאר
האט מען איבערגעזעצט דעם טעקסט ַא ָ
ֿפראנצייזיש ָ
ַ
21
ֿפראנקרַײך ,רעזשיסירט
מאל .עס ווערט איצט געשּפילט אין ַ
ָ
לא ַ
דורך בנימין ַ
זאר( 22זעט ז' .)3
שטארקער
ַ
וואס איז
דראמע איז ַא געשיכטע ֿפון ליבע ָ
די ַ
דארטן אויסגעניצט ַא סך
האט ָ
ווי דער טויט .דער מחבר ָ
ָ
ֿפא
עלעמענטן ֿפון יִידישן ָ
לקלאר און מיסטיק  :מינהגים,23
גלייבענישן 24און חסידישע מעׂשיות .25אויף זַײט  4וועט איר
26
ּפאעטישער משל
וואס איז ַא ָ
ֿפראגמענטָ ,
געֿפינען ַא קורצן ַ
הארץ ֿפון דער וועלט און ַא
ליבשאֿפט צווישן דעם ַ
ַ
וועגן דער
27
ַ
לויטערן
דא אינסּפירירט אינעם בוך
האט זיך ָ
קוואל ַ .אנ–סקי ָ
סיּפורי־מעׂשיותֿ 28פונעם ַ
באווּוסטן חסידישן רבין 29ר' נחמן
בראצלעוורער .30אויב איר ווילט הערן ַאן ענגלישע מוזיקא�ַ
ַ
ּפטאציע ֿפון דעם שטיקל ,קענט איר עס אויֿפזוכן
דא ַ
לישע ַא ַ
קא ַ
אויֿפן ָ
מּפאקטלֿ 31פון דער גרוּפע „מיקווה“ .32די זינגערין
באגלייט אויֿפן
דארטן ַ
חנה קוּפער )2011-1946( 33זינגט עס ָ
ַ
ליסיא
ַ
ֿפידל דורך ַא
סוויגאלס.34
35
אויב איר ָ
טעאטער זען
ַ
האט ַא געלעגנהייט  ,לויֿפט אין
די ּפיעסע — עס איז ַ
ּכדאי! 36

2

טעם־טעם
־

ּפארט (שַ .אנ–סקי) און זַײן אונטערשריֿפט
ּפא ָ
רא ָ
שלמה־זאנוול ַ
ַ

1. dibek Le Dibbouk/
The Dybbuk 2. Sh. Anski 3. neshome âme/soul 4. shloyme 5. mekhaber
auteur/author 6. militant/activist 7. ... iker surבאנד tout/above all 8. volumes, sing.
ַ 9. hymne du
Bund/anthem of the Bund 10. shvue serment/oath
11. zikhroynes mémoires/memoirs 12. ... sofek sans aucun
doute/without doubt 13. le plus/the most 14. mis en scène/staged
15. Varsovie/Warsaw 16. la Troupe de Vilna/Vilna Troupe 17. shloyshim cérémonie célébrée trente jours après le décès/ceremony held
30 days after death 18. succès/success 19. réalisateur/film director
20. traduit/translated 21. mis en scène/directed 22. binyomen Benjamin
 minheg 24. croyances/מינהג Lazar 23. minhogim coutumes/customs, sing.
beliefs 25. khsi’dishe mayses légendes hassidiques/Hasidic legends
26. moshl allégorie/alegory 27. source limpide/pure spring 28. sipuremayses contes/stories 29. khsi’dishn rebn maître hassidique/Hassidic
rabbi 30. reb nakhmen ... Rabbi Nakhman de/of Bratzlav 31. CD
32. Mikveh 33. khane Adrienne Cooper 34. Alicia Svigals 35. occasion/opportunity 36. ... keda’y ça en vaut la peine/it’s worth it.

ּתשע"ו/נאוועמבער 2015
ָ
חשוון

ּפאריז
דער דיבוק  1אין ַ
אויֿפֿפירן שַ .אנ–סקיסּ 2פיעסע דער דיבוק אין
יאר  2015איז
ּפאריז אין ָ
רשטאטֿ 3פון ַ
ָ
ֿפא
ַא ָ
4
נאר
געוואגטע אונטערנעמונג ָ .
ַ
גאר
שוין ַא ָ
5
ֿפראנצייזישער
ַ
וועלן ַארַײנֿפלעכטן אין דער
ֿפראגמענטן ֿפונען יִידישן
איבערזעצונג היּפשע ַ
6
גאנצע ּתֿפילות אויף לשון־
טעקסט ,ווי אויך ַ
גאנצן אוממעגלעך .עס
קודש ,7זעט אויס אין ַ
געארבעט ! דרַײ יִידישיסטקעס
יא ַ
האט ָאבער ָ
ָ
האבן אונדז
ֿפארשטעלונגָ 8
האבן געזען די ָ
וואס ָ
ָ
צוגעשיקט זייערע מיינונגען.

מ

א

האט ָאקערשט 9אינסצענירטַ 10אנ–סקיס ּפיעסע דער
ע ָ
„זשעראר־ֿפיליּפ“ אין סען־
ַ
טעאטער
ַ
דיבוק אינעם
רעזשיסאר 12איז בנימין לא�ַ
ָ
ּפאריז .דער
דעיני 11לעבן ַ
זאר.13
ַ
14
עס איז געווען זייער ַאן ַארויסרוֿפערישער ַ
ֿפארמעסט צו
ּפאריזַ ,
שּפילן דעם דיבוק אין הַײנטיקן ַ
וואס
ֿפאר ַאן עולםָ 15
ווייס ָ
גארניט ָאדער זייער ווייניק ֿפון דער יִידישער
דאס רוֿבָ 16
17
ליטעראטור און ֿפון דער וועלט ֿפון די מיזרח
ַ
־אייראּפעִישע
ָ
וואס ֿפירט
לאגָ ,
ּפרא ָ
ָ
זאר צוגעגעבן ַא
לא ַ
האט ַ
דערֿפאר ָ
ַ
יִידן.
דאזיקער וועלט ,נישט מיט שווער
ַארַײן דעם עולם אין דער ָ
ַ
ֿפראגעס ַארויסגענומענע
ַ
נאר מיט
דידאקטישע ָאנווַײזונגעןָ ,18
19
גראֿפישער ַאנקעטע
עטנא ַ
ָ
ֿפון דער
געמאכט
ַ
האט
וואס ַאנ–סקי ָ
ָ
קטיארן רוֿפן זיי אויס אין ַאלע ווינקלען ֿפון
אין  .1911די ַא ָ
דער סצענעַ .
ֿפראגעס וועגן גילגולים ,20וועגן עולם־הבא ,21וועגן
טעאטער איז
ַ
געגאנגען אין
ַ
עם ָאוונט ווען איך בין
22
מינהגים
ֿפארשיידענע
ַ
גלייבענישן.
און
האט זיך צו־
וואס ָ
זאל ,מיט ַאן עולם ָ
געווען ַא ֿפולער ַ
42
לא־
קא ָ
לקלארישער ָ
ָ
ֿפא
נישטא קיין ָ
ָ
אינעם זעלביקן גַײסט איז
געּפאטשט
ַ
געהערט איבער צוויי שעה 41און בַײם סוף
־
דע
מא
ָ
די
אין
און
ציע
רא
ַ
דעקא
ָ
ליסטישער
מינימא
ַ
ריט אין דער
ּפאר
ווא שטייענדיק ! הינטער מיר זַײנען געווען ַא ָ
ברא ָ
ַ
23
קטיארן ,מיט בלויז ווינציקע
רנע מלבושים ֿפון די ַא ָ
האב איך זיי געֿפרעגט צי ס'איז
שמייכלענדיקע יונגע־לַײטָ ,
26
25
סֿביֿבה
דער
צו
באצִיען זיך
וואס ַ
ּפרטיםָ 24
יא און צוגעגעבן
געזאגט ַאז ָ
ָ
האבן זיי
זיי געֿפעלןָ .
1. dibek Le Dibbouk/The
ָ
ֿפון די
מיזרח־אייראּפעִישע ישיֿבות.27
ַ
ַאז ס'איז געווען
האב איך
„ֿפארּכישוֿפדיקָ .“43
Dybbuk 2. de/by Sh. Anski 3. banlieue/
טעקסט,
שטיקלעך
קליינע
suburb 4. entreprise osée/daring undertaking
האבן געקענט
ווַײטער געֿפרעגט אויב זיי ָ
געזאגטע אויף יִידיש ָאדער
ָ
incorporer/incorporate 6. tfiles prières/prayers
 7. 5.loshn-koydeshדי ּפיעסע ֿפון ֿפרִיער ָאדער געהערט דעם
hébreu/Hebrew 8. représentation/perלשון־קודש גיבן איבער די
ֿפראגעס
ַ
נאמען ַאנ–סקי .אויף ביידע
ָ
formance 9. récemment/recently 10. monté/staged 11. théâtre
נדשאֿפט ֿפון
ַ
ך־לא
שּפרא ַ
ַ
Gérard Philipe, Saint-Denis 12. metteur en scène/director 13. binyoקאּפ אויף
געשאקלט מיטן ָ
ָ
האבן זיי
ָ
men Benjamin Lazar 14. sérieux défi/great challenge 15. oylem public
דער ּפיעסעַ .א ּפרעכטי־  16. ... rov pour la plupart/for the most part 17. mizrekh de l’Est/easternניין .איז ַא סימןַ 44אז מיט ַא גוטן
קעָ ,אריגינעלע
לאנט קען מען
טא ַ
מוזיק גילגול  18. indications 19. enquête/survey 20. gilgulim réincarnations, sing.ווילן און ַא סך ַ
28
ָ
ֿפון ָארעליען
דומאן ,
gilgl 21. oylem-habe le monde à venir/the world to come 22. minhogim
אויֿפטאן מעׂשים.45
ָ
 minheg 23. malbushim vêtements/clothing,מינהג coutumes/customs, sing.
געשּפילט אויף ַאלטע
סּפעקטאקל גייט ָאן
ַ
דער
ּ prat 25. évoquent/refer toפרט  malbesh 24. protim détails, sing.מלבוש sing.
אינסטרומענטןַ ,
מארץ  2016אין די
שאֿפט  26. svive milieu 27. yeshives académies talmudiques/Talmudic academiesווַײטער ביז ַ
Aurélien Dumont 29. atmosphère/mood 30. khodosh Hélène Khodoss
ַא מיסטעריעזע שטי־
ֿפראנקרַײך
ַ
 28.גרעסערע שטעט אין
31. prononciation/pronunciation 32. royshem impression 33. ont cherché à/
מונג.29
 endeavored 34. ... shum aucun/not a 35. afile même/even 36. curieuse/ 30און אויך אין לוקסעמבורג.
העלען חדש
curious 37. déçue/disappointed 38. entremêlés/combined 39. scène/
מאנעט
רובי ָ

יך האָב געהאַט דעם ֿפאַרגעניגן צו אַרבעטן מיט בני־
מין לאַזאַר און זַײנע אַקטיאָרן איבער זייער יִידישן
אַרויסרעד .31עס האָט אויף מיר געמאַכט אַ גרויסן
רושם 32וואָס זיי האָבן אַלע שטאַרק געשטרעבט 33צו
זַײן אַזוי פּינקטלעך און אויטענטיש ווי ס'איז נאָר מעגלעך ֿפאַר
מענטשן וועלכע האָבן ֿפרִיער קיין שום 34וואָרט אין יִידיש ניט
אַרויסגערעדט ,און אַֿפילו 35מערסטנס קיין מאָל ניט געהערט .איך
בין געווען זייער נַײגעריק 36צו זען דעם ספּעקטאַקל געשפּילט
ֿפא�ר
געווארן אַנטויטשט .37די ַ
ָ
אין טעאַטער — און איך בין ניט
שיידענע שפּראַכן האָבן זיך גאָר שיין ֿפאַרֿפלאָכטן 38אויף דער
בינע ,39צוזאַמען מיט דער מוזיק און די לידער .יישר־ּכוח! 40
גריגאָראוויטשיוטע
ַ
ַאקווילע

ד

stage 40. yasher-koyekh félicitations/congratulations 41. sho heures/
hours 42. sof fin/end 43. farki’shefdik envoûtant/enchanting
44. simen ici la preuve/here proof 45. maysim exploits/great deeds.
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3

דער דיבוק

1

ֿפראגמענט]
[א ַ
ַ
ֿפון שַ .אנ–סקי

2

א

בארג ,און אויף דעם
דא ַא הויכער ַ
ין עק וועלט 3איז ָ
בארג ליגט ַא גרויסער שטיין ,און ֿפון דעם שטיין
ַ
5
4
קוואל  .און אויף דעם ַאנדער
ַ
שלאגט ַא לויטערער
ָ
הארץ ֿפון דער וועלט,
דאס ַ
עק וועלט געֿפינט זיך ָ
הארץ און די וועלט
האט איר ַ
זאך אין דער וועלט ָ
ווארן 6יעדע ַ
ָ
הארץ ֿפון דער וועלט
דאס ַ
הארץ .און ָ
האט איין גרויס ַ
גאנצן ָ
אין ַ
קאן זיך אויף
קוואל און ָ
ַ
ראּפ זַײן בליק ֿפון לויטערן
לאזט נישט ַא ָ
ָ
9
8
7
זאט נישט ָאנקוקן  ,און עס בענקט און גלוסט און ציט
אים ַ
קאן דעם קלענסטן
נאר עס ָ
קוואלָ ,
ַ
זיך דורשטיק 10צום לויטערן
11
נאר
הארץ רירט זיך ָ
דאס ַ
ווארן ווי ָ
מאכןָ .
טראט צו אים נישט ַ
ָ
בארג מיט דעם
ֿפארלירט עס ֿפון די אויגן דעם שּפיץ ַ
ֿפון ָארטַ ,
הארץ ֿפון דער וועלט זעט נישט
דאס ַ
קוואל ,און ַאז ָ
ַ
לויטערן
13
12
דאס חיות .
ֿפארלירט עס ָ
כאטש איין רגע ַ ,
קוואל ָ
ַ
דעם לויטערן
שטארבן די וועלט .און דער
ַ
און צו גלַײך 14מיט דעם הייבט ָאן
האט נישט קיין אייגענע צַײט און ער לעבט מיט
קוואל ָ
ַ
לויטערער
15
דאס ַ
וואס ָ
דער צַײטָ ,
הארץ ֿפון דער וועלט שענקט אים .און
ֿפארגייט,16
טאג ַ
טאג .און ַאז דער ָ
נאר איין ָ
הארץ גיט אים ָ
דאס ַ
ָ
הארץ ֿפון דער
קוואל זינגען צו דעם ַ
ַ
הייבט ָאן דער לויטערער
קוואל.
ַ
הארץ ֿפון דער וועלט זינגט צום לויטערן
דאס ַ
וועלט ,און ָ
ֿפארשּפרייט זיך איבער דער וועלט ,און עס
געזאנג ַ
ַ
און זייער
17
געזאנג לַײכטנדיקע ֿפעדעם און צִיען זיך
ַ
גייען ַארויס ֿפונעם
זאכן אין דער וועלט און ֿפון איין
צו די הערצער ֿפון ַאלע ַ
19
רעכטֿפארטיקער
ַ
ראןַ 18א
ֿפא ַ
הארץ צום ַאנדערן ...און עס איז ַ
ַ
וואס גייט אום איבער דער וועלט און
מאןָ ,
און לַײטזעליקערַ 20
קלַײבט 21די ליכטיקע ֿפעדעם ֿפון די הערצער און וועבטֿ 22פון זיי
טאג ,גיט ער אים ָאּפ דעם
גאנצן ָ
צַײט .און ַאז ער וועבט אויס ַא ַ
הארץ ֿפון דער וועלט גיט עס ָאּפ
דאס ַ
הארץ ֿפון דער וועלט ,און ָ
ַ
טאג...
נאך ַא ָ
קוואל .און ער לעבט ָ
ַ
דעם לויטערן

ּפלא ַ
ַ
קאט צו דער ּפיעסע דער דיבוק דורך
הענריק בערלעווי ()1920

1. dibek
Le Dibbouk/
The Dybbuk 2. Sh.
Anski 3. au bout du
monde/at the end of
the world 4. jaillit/runs
5. source limpide/pure spring
6. car/because 7. ne se lasse
pas de le regarder/is never sated
with looking at him 8. languit/
longs 9. désire/desires 10. tend
נאר assoiffé vers/thirsts after 11.
 dès que/as soon as 12. … rege même unווי ָ
instant/for even an instant 13. khies force vitale/life force 14. au même moment/at the same moment 15. lui donne/gives him 16. le jour décline/the
sun sets 17. fils lumineux/shining threads 18. et il y a/and there is 19. intègre/
righteous 20. bienveillant/gracious 21. ramasse/gathers 22. tisse/weaves.
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ָ
חשוון

וואס הערט זיך ?
ָ
דער טעם־טעם יערט זיך! 1

װ

ען ס’איז ַארויס לעצטן יולי דער הונדערטסטער נו־
האבן מיר זיך ַאליין
מער ֿפונעם יִידישן טעם־טעםָ ,
דארֿפן זיך
באשטימט ַאז מיר ַ
ווא און ַ
ברא ָ
געּפאטשט ַ
ַ
4
3
2
מאכן ַא ׂשימהחה צו ֿפַײערן (קיין עין־הרע) או�נ
ַ
געּפראוועט ַא
ַ
האט מען
געבוירן־טאג .די ׂשימחה ָ
ָ
דזער 20סטן
נאוועמבער.
מיטאג ,דעם 7טן ָ
ָ
נאך
שבתָ 5
מארט
זאל איז געווען ֿפול ,און מיט ַא ביסל מוזיק ֿפון ַ
דער ַ
8
געווארן
ָ
קלעזמארימלעך 7איז די שטימונג
ָ
דעראזיער 6און די
ָ
האט מען געזען ַא קורצן און נישט
נאך דעם ָ
גאר ֿפריילעךָ .
ָ
9
קומענטאר"־ֿפילם
ַ
„דא
ָ
זייער ערנסטן
(געמאכט ֿֿפון טל חֿבר־
ַ
וואס ּפרּוווט
רעדאקציע ָ
ַ
כיבאווסקי )10אין וועלכן מע זעט די
ָ
האבן די דרַײ
דערנאך ָ
ָ
ַארבעטן איבער דעם קומענדיקן נומער.
קטארשעס דערציילט די געשיכטע ֿפונעם טעם־טעם ,מיט
רעדא ָ
ַ
11
נעקדאטן,
ָ
מאטישע ַא
דרא ַ
ַ
קאמישע ָאדער
גוטע זכרונות און ָ
ֿפראנט .מע
ָ
וועטעראנען צוריק ֿפונעם
ַ
ווי עס דערציילן ַאלטע
דאס
האט זיך ָאנגעהויבן אין  ,1995ווי ָ
האט געהערט ווי עס ָ
ָ
12
באשיידענע ֿפיר זַײטן אין
האט זיך ַאנטוויקלט ֿפון ַ
בלעטל ָ
קאלירן ,און איצט
יארן ביז ַאכט זַײטן און צוויי ָ
די ערשטע ָ
ֿפארגעלייענט ַא
האט ָ
קאלירן .מע ָ
ביז צוועלף זַײטן און ַאלע ָ

ּפאר אויסצוגןֿ 13פון די ַאלטע נומערן (זעט זַײטן  )11-10און
ָ
האבן געשּפילט ַא
ּפרים־מארגוליס מיט בעטי רַײכער ָ
ַ
ַאניק
נאליטיקער" (זעט ז'  .)10די ׂשימחה
ּפסיכא ַא ַ
ָ
סצענקע „בַײם
דארף צו זַײן ,מיט לעקעך און
בא ַ
האט זיך געענדיקט ,ווי עס ַ
ָ
ָ
בראנֿפן( 14זעט ז' ...)12
ַא סורּפריז
„סלאם" אויף
ַ
ֿפארעם ֿפון ַא
דער סורּפריז ָאבער איז געקומען אין ָ
סלאם ,וועט איר
ַ
דאס איז ַא
וואס ָ
יִידיש .אויב איר ווייסט ניט ָ
געֿפינען ַא דערקלערונג און ַא שיינעם מוסטער 15אויף זז’ .9-6
כווארט
נא ָ
ַא ָ
דאנק
נאר אויך ַא ַ
ַא צַײטשריֿפט לעבט צוליב אירע לייענערס… ָ
17
איינמאליקע ָאדער ּכסדרדיקע ,16געניטע
ָ
די שרַײבערס —
וואס שיקן ַארַײן זייערע
יִידיש־קענערס ָאדער נַײע ּתלמידיםָ — 18
נאר — מעׂשהלעך,19
וואס איר ווילט ָ
שאֿפונגען .שרַײבט אונדז ָ
ַ
מענטארן ָאדער
ַ
קא
וואס עס טוט זיך בַײ אַײךָ ,
לידער ,בריוו וועגן ָ
וואס איר
הארצן ַאלץ ָ
טענות …20מיר לייענען און נעמען זיך צום ַ
לאנטן.
טא ַ
האבן ליב צו דרוקן נַײע ַ
זאגט ,און מיר ָ
ָ

1. a un an de plus/has a birthday
2. simkhe fête/party 3. fêter/celebrate 4. keyneynhore que le mau!vais œil soit écarté !/no evil eye
5. shabes shabbat 6. Marthe Desrosières 7. “Petits Musiciens”/
”Little Musicians” 8. ambiance/
mood 9. http://www.yiddishweb.
com/tamtam100 10. Tal HeverChybowski 11. zikhroynes
souvenirs/memories 12. modestes/modest 13. extraits/excerpts
14. gâteau et vodka/cake and vodka 15. échantillon/sample
16. kese’yderdike permanents/constant 17. expérimentés/experienced 18. talmidim étudiants/students 19. ma’yselekh petites histoires/little stories 20. taynes reproches/
complaints.
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קטארשעסֿ .פון רעכטס :
רעדא ָ
ַ
די דרַײ
קריניצקא ,עוולין גרומבערג
ַ
טאליע
נא ַ
ַ
מאנעט
און רובי ָ

טעם־טעם
־

5

־סלאם !
ַ
טעם־טעם
סלאם,
וואס איז ַא ַ
נאך ניט ָ
וואס ווייסן ָ
ֿפאר דיָ ,
ַ
1
שטאם
ַ
האבן מיר ָאּפגעזוכט דעם
ָ
2
גראם
געֿפונען ַא ַ
4
3
און ַאנטדעקט ַא מעׂשה מיט ַא ֿפַײנעם טעם .
וואס מע רעציטירט אויף ַא
ּפאעזיע ָ
סארט ָ
„סלאם" איז ַא ָ
ַ
האט זיך
מאדע ָ
שטארקן ריטעם .די ָ
ַ
קול 5מיט ַא
ריאנט ֿפון
ווא ַ
ָאנגעהויבן אין ַאמעריקע ,ווי ַא ַ
6
־ּפא�ע
ֿפארגעלייענטע לידער ֿפון די „בטיט ָ
די ָ
רגאניזירט ווי ַא
נאר ָא ַ
יארןָ ,
טן“ ֿפון די 50ער ָ
ֿפארמעסט ,7מיט ַא זשורי און מיט ּפרעמיעס.
ַ
עזיע־רעציטאל און
ַ
ּפא
ס'איז עּפעס צווישן ַא ָ
וואס
מאל ָ
דאס ערשטע ָ
נטארניע"ָ .8
לא ַ
„טא ַ
ַא ַ
ֿפאר
„סלאם" ַ
ַ
ווארט
דאס ָ
האט געניצט ָ
מע ָ
גא אין
שיקא ָ
ַ
סּפעקטאקל איז געווען אין
ַ
זא
ַא ַ
9
ווארט אויף ענגליש איז
גרונדבאטַײט ֿפונעם ָ
ַ
 .1986דער
ֿפארשיידענע
האט עס גענומען ֿפון ַ
קלאּפ“ און מע ָ
ַ
„א
ַ
בייסבאל ,ברידזש…) ווּו עס מיינט ַא
ָ
שּפילן (טעניס,
ֿפארשּפרייט אין
האט זיך ַ
ֿפענאמען ָ
ָ
גרויס געווינס .דער
נאר אויף
שּפראכןָ ,
ַ
ַאנדערע לענדער און אויף ַאנדערע
וויֿפל מיר ווייסן ,10איז דער ַ
סלאם אויף דער טעם־טעם־
סלאם אויף יִידיש !
ֿפַײערונג געווען דער ערשטער ַ

1. ici origine/here origin 2. rime/rhyme
3. mayse histoire/story 4. tam saveur/
here charm 5. ... kol à haute voix/
aloud 6. “Beat” 7. concours/contest 8. sorte de radio crochet/talent show 9. sens premier/basic
meaning 10. à notre connaissance/as far as we know.
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חֿבריש

1

ֿפון שרון בר־ּכוכֿבא

2

טַײערע חבֿרים 3און חשובֿע 4געסט
מיר זענען זיך צונויפֿגעקומען דאָ אויף אַ פֿאַרמעסט,5
די מיסיע איז אַ ווערדיקע ,6דער ציל איז גאָר געהויבן :
באַזינגען אונדזער טעם־טעם ביז אין די הימלען אויבן !
נאָר איך אַליין האָב נעבעך 7נישט קיין שטאַרקן קול,8
איז בעט איך אַײך ,איר זאָלט מיר טאַקע העלפֿן מיטן עול,9
נאָר דאגהט 10נישט ,חבֿרים ,ס'איז גאָר אַ פּשוטע 11זאַך :
ווי באַלד איך וועל באַמערקן אַז מַײן קול ווערט שוואַך,
דא אויפֿהייבן ,און איר וועט פַֿײער־פֿלאַם
האנט ָ
וועל איך די ַ
12
דאס צייכנוואָרט  :טעם־טעם.
אויף איין קול מיט מיר זינגען ָ
צי זענט איר מסכּים ? 13ענטפֿערט ניט מיט יאָ צי ניין,
זאָגט פּראָסט און פּשוט טעם־טעם ,דער הַײנטיקער „אָמן".14
ראשית־חכמה ,15לאָמיך גלַײך דערמאָנען די מאַדאַמס,
וואָס אָן זיי וואָלט מען זיכער נישט געחלומט 16פֿון טעם־טעמס :
וואָס אַרבעטזאַם און אויפֿמערקזאַם 17קלַײבן זיי זיך אויס,
דאָס בעסטע און דאָס שענסטע ,דער טעם־טעם זאָל אַרויס.
אונדזער רובילע ,18דאָס ווייסט איר דאָך ,איז ווי אַ מילגרוים 19פֿול
מיט געדאַנקען און אידייען ,אי טעמעדיק 20אי „קול"! 21
מיר דאַנקען דעם זשורנאַלן־גאָט אַ יעדן טאָג פֿאַר איר,
22
ווַײל איר פּעסימיסטיש גוטסקייט האָט פּשוט נישט קיין שיעור .
נאַטאַליעס מעלות 23און טאַלאַנטן ,קען מען מן־הסתּם,24
נישט אויסרעכענען ביזן סוף — ס'איז צו אַ טיפֿער ים.25
26
איר שאַרפֿער בליק און מילדע פֿעדער זענען גאָר דער שטאַם ,
פֿון יעדן נומער ,זינט דעם אָנהייב פֿונעם ייִדישן טעם־טעם.
ַאחרונה ַאחרונה חבֿיבֿה 27קומט מען צו עוולינען,
אונדזער גיבורטע 28און העלדין פֿון אוממעגלעכע טערמינען :
קאָרעקטורן ,אילוסטראַציעס און דעם גאַנצן טאַראַראַם,29
וועט זי גיך און שטאָלץ באַקעמפֿן ,פֿאַרן ייִדישן טעם־טעם.
ַ
ווַײל ַארויסגעבן דעם טעם־טעם איז ווי
שּפאלטן דעם ים־סוף,30
32
דאָס קליינע וועגל 31פֿון רעדאַקציע ציטערט טאַקע און דערוף
קענען די רעדאַקטאָרשעס נישט פֿאָרן אויַ ,א קלעם !
זיי מוזן גאָר אַליין עס טראָגן ,סע זאָל אים זַײן באַקוועם !
ָ
אויף זייערע
שמאלע פּלייצעס 33רוט אַ היפּאָפּאָטאַם !
35
די חיה 34האָב איך ,אַגבֿ  ,אויסגעקליבן נישט נאָר צוליבן גראַם
מיטן נאָמען פֿון באַליבטן ייִדישן טעם־טעם
37
נאָר אויך צוליב מעטאַפֿער ,36ווַײל ער איז נישט סתּם
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נאָך אַזאַ קליאַטשע 38וואָס שלעפּט זיך אויף דער גאַס
ס'איז אַ זעלטנקייט אַ שיינע און אַ מלכּה 39צי אַן אַס
קארט וואָס זי געווינט
דאָס הייסט אַ ָ
אַלע הערצער גאָר געשווינד.

40

תּם־ונשלם 41אונדזער לידל,
כ'וועל באַלד אַוועקלייגן די פֿידל
נאָר דער טעם־טעם וועט נאָך לאַנג
דאס ייִדישע געזאַנג !
טעם־טעמען געשמאַק און הויך ָ
1. kha’verish amicalement/in a friendly manner 2. Sharon
 khaverחֿבר Bar-Kochva 3. khaveyrim amis/friends, sing.
4. kho’sheve éminents/distinguished 5. défi/challenge 6. digne/
worthwhile 7. pauvre de moi/poor me 8. kol voix/voice 9. ol
fardeau/burden 10. dayget ... ne vous inquiétez pas/don’t worry
11. po’shete simple 12. mot magique/magic word 13. maskim
d’accord/agreed 14. omey’n amen 15. reyshis-khokhme tout
d’abord/first of all 16. gekholemt rêvé/dreamed 17. travailleuses et attentives/hard-working and careful 18. diminutif de
Rubye/diminutive of Rubye 19. grenade/pomegranate 20. ta’medik savoureux/appealing 21. “cool” 22. poshet … shier simplement sans limite/simply endless 23. mayles qualités/virtues
24. minasta’m certainement/certainly 25. … yam une mer trop
profonde/too deep a sea 26. ici pilier/here pillar 27. akhroyne
akhroyne khovive enfin et surtout/last but not least 28. gi’berte
héroïne 29. ici tout le bazar/here the whole caboodle 30. ... yam
suf diviser les flots de la mer Rouge (entreprise très difficile)/
the parting of the Red Sea (very difficult task) 31. diminuוואגן tif de/diminutive of
 33. frêlesדערויף ָ charrette/cart 32.
épaules/frail shoulders 34. khaye animal 35. agev au fait/
by the way 36. métaphore/metaphor 37. stam simplement/
merely 38. haridelle/old mare 39. malke reine/queen 40. as/ace
41. tam-venishlem complet et achevé/completed and done.

טעם־טעם
־

7

גאטיש
ָ

1

חֿבר־כיבאווסקי
ָ
טל

2

3
דערוואכט
ַ
ווי ֿפון חלום
נאכט
אין ַא טונקעלער ַ
גאס
ּפאריזער ַ
אין ַא ַ
4
בלאס
קאלט און ַ
שטיל און ַ
לאמטערן
שטיי איך אונטער ַא ַ
ווארט
און ַ
וואס ?
אויף ָ
אויף וועמען ?
ווארט איך…
אויף אים ַ
ָאט קומט ער
5
קלאר און דַײטלעך
זַײן סילועט איז ָ
שווארץ
ַ
מאנטל איז
בארד ,זַײנע ברילן ,זַײן ַ
זַײן ָ
דאס איז ער…
יאָ ,
ָ
דער רבי…6
ניבארסקי,
ָ
היטשקאק
ָ
רניווארסקי,
ָ
קא
יצחק ַ
ּפארשוין.7
גאטישער ַ
ַא שרעקלעכערַ ,א ָ
ער קומט צו מיר אין חלום
ער קומט אויף צו דערשרעקן
מיט שוידערלעכע 8וויזיעס ֿפון טעם־טעם.

באשעֿפענישן
ֿפון שרעקלעכע ַ
גלוסט אים 9צו דערציילן.
כ’וויל נישט הערן וועגן זיי,
ניבאלן.
קא ַ
טעם־טעמיסטן ַ
גיי ַאוועק ,כ’בין נישט קיין בעלן.10
דא און דערציילט
נאר ער בלַײבט ָ
ָ
היּפנאטיזירט
ָ
און זַײן צונג
געגראמט.11
ַ
און זַײן וויזיע איז
בלַײב איך שטיין און איך הער :
איטאליע
ַ
אין ַא שטעטל אין
טאליע.
ֿפא ַ
ֿפאם ַ
טאליע ַ
נא ַ
וווינט ַ
נאליע,
קא ַ
ַא געֿפערלעכע ַ
קאליע.12
מאכט זי ַ
ַאלע מענער ַ
וואלין
אין ַא דערֿפל אין ָ
לעבט די גרויליקע 14עוולין.
ֿפול מיט ּכעס 15און דיסציּפלין,
ַאזש ֿפון ּפרַײסישן 16בערלין.
13

שרעקלעכער ֿפון זיי איז רובי,
ַא מכשֿפה ,17שובי־דובי.
18
קאכט זי קינדער אין דער הרובי
ָ
גראבט זיי אין ַא גרובי.19
בא ָ
און ַ

8

טעם־טעם
־

1. gothique/Gothic 2. Tal Hever-Chybowski 3. kholem rêve/dream
4. pâle 5. distinct 6. rebe maître/master 7. personnage/character
8. horribles/horrible 9. il a envie/desires 10. ... baln je n’ai pas envie/I don’t want (to hear) 11. rimé/rhymed 12. dévaste/devastates
13. Volhynie/Volhynia 14. horrible/dreadful 15. kas colère/anger
16. prussien/Prussian 17. makhsheyfe sorcière/witch 18. déforma trou/hole.גרוב  poêle/stove 19. déformation de/ofהרובע tion de/of

ּתשע"ו/נאוועמבער 2015
ָ
חשוון

סלאם
סּתםַ 1א ַ
ַא טעם־טעמניצע

2

ֿפון עוולין גרומבערג
איך בין ַא טעם־טעמניצע,
כ'שרַײב ניט קיין מליצה,3
קאּפ
וואס אין מַײן ָ
כ'זאג ָ
ָ
היּפ־האּפ.
ָ
מאך זיך ַא
און ַ

טאנקעס
ַ

1

ניבארסקי
ָ
ֿפון יצחק

2

.1
אין טיֿפן קעלער,3
געגלעטֿ 4פון ֿפרויען־ֿפינגער,
קלאווישן.6
צאּפלעןַ 5
ַ
דער לייענער ֿפון טעם־טעם
ווארט אין דער הייך שוין.
ַ
.2
7
הארץ
ס'צעגייט אין ַ
די חכמהֿ 8פונעם טעם־טעם,
האניק.
זיסער ווי ָ
9
ס'איז ַא ווילדע מציאה :
אייראס מיט ֿפוֿפציק.
ָ
בלויז צוויי
.3
סאר.
גלא ַ
כ'בין דער ָ
דַײן גיכער קוק רירט ָאן מיך
באלד.
און ַאנטלויֿפט ַ
ווי קענסטו ַאזוי שנעל
ֿפארגעדענקען? 10
ווארט ַ
יעדעס ָ
.4
ֿפארלויֿפט.
די צַײט ַ
יאר .נומער הונדערט.
צוואנציק ָ
ַ
11
עס בלַײבט דער טעם
ֿפון די יִידישע ווערטער
נאך ַא נומער“…
„באלד — ָ
און ֿפון ַ

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

ניבארסקי
ָ
ֿפון יצחק
וואס זינגט ;
ַא זינגֿפויגל איז ַ :א ֿפויגל ָ
וואס סע קלינגט.
ווארט ָ
קלינגווארט 6איז ַ :א ָ
ָ
ַא
8
וואס זויגט און ָ
ַא זויגקינדַ — 7א קינד ָ
נאגט ;
יאגט.
וואס לויֿפט און ָ
יאגהונטַ — 9א הונט ָ
ַא ָ
וואס ֿפליט,
טאקע ַא ֿפיש ָ
ַא ֿפליֿפיש איז ַ
וואס שווימט געניט.11
ַא שווימזשוק — ַא זשוקָ 10
געווארנט ,ווערטער־קלַײבער :
ָ
נאר זַײ
ָ
וואס שרַײט איז נישט קיין שרַײבער !
ַא בער ָ

טאם
ּפא ַ
היּפא ָ
ָ
רבנו־ּתם 12און דער
חֿבר־כיבאווסקי
ָ
ֿפון טל
האט רבנו־ּתם — טעם־טעם
מאל ָ
ַא ָ
טאם — טעם־טעם
ּפא ַ
היּפא ָ
ָ
געזען ַא
האט ער „מן־הסּתם“ — 13טעם־טעם
געזאגט ָ
ָ
שטאם“ — טעם־טעם
ַ
וואנ'ט 14איך
„דו ווייסט נישט ֿפון ַ
ֿפאר ַאן איש־ּתם — “? 15טעם־טעם
האלטסטו ַ
„מיך ַ
טאם — טעם־טעם
ּפא ַ
היּפא ָ
ָ
געענטֿפערט
שטאם“ — טעם־טעם
ַ
ֿפראנקרַײך ווי דו איך
„ֿפון ַ
געזאגט צו רבנו־ּתם — טעם־טעם.
ָ
1. stam tout simplement/just plain 2. ta’m-tamnitse “tam-tamiste”/“tamtamist” 3. melitse langage fleuri/flowery language
4. avertissement/warning 5. baln qui a envie de/anyone who wants to
6. slogan 7. nourrisson/nursing child 8. suce/sucks 9. chien de chasse/
hunting dog 10. scarabée/beetle 11. très bien/very well 12. rabeynu
tam (1100-1172), célèbre tosaphiste français/famous French tosaוואנעט phist 13. minasta’m probablement/probably 14.
ַ 15. ish-tam
naïf/fool.

טעם־טעם
־

9

טן וועט אירדאזיקע זַײ
ָ אויף די
בגעֿפינען ַא קליינעם אויסקלַײ
קאמישע ַארטיקלען ֿפון אונדזערע
ָ
 די ערשטע.מאליקע נומערן
ָ ַא
34 צוויי טעקסטן (ֿפונעם נומער
 און ֿפונעם נומער2002 יאר
ָ אין
האט ָאנגעשריבן
ָ )2000  אין26
עוולין גרומבערג ; דעם דריטן
)1999 יאר
ָ  ֿפון18 (ֿפונעם נומער
.מאנעט
ָ — רובי

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

2015 נאוועמבער/ּתשע"ו
ָ
חשוון

טעם־טעם
־

10
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טעם־טעם
־

11

דער יִידישער

טעם־טעם
־
Der yidisher

ֿפאר יִידיש־לערנערס
ּפעריאדיש בלעטל ַ
ָ
ַא

ּפובליקאציע ֿפון
ַ
דער יִידישער טעם־טעם איז ַא
מעדעם־ביבליאטעק.
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ַ

Der yidisher tam-tam est une publication de
– la Maison de la culture yiddish
Bibliothèque Medem.

רעדאקציע
ַ
קציע־קאלעגיע
ָ
רעדא
ַ
עװלין גרומבערג
מאנעט
רובי ָ
קריניצקא
ַ
טאליע
נא ַ
ַ

מיטארבעטער אין דעם נומער
ַ
שרון בר־ּכוכֿבא
ראװיטשיוטע
גריגא ַ
ָ
ַאקװילע
חֿבר־כיבאװסקי
ָ
טל
(אויסשטעל־ּפראיעקט)
ָ
(שּפראך־השגחה)
ַ
ניבארסקי
ָ
יצחק
ּפרימא (אויסשטעל)
ָ
מארי
ַ

Rédaction
Comité de rédaction
Evelyne Grumberg
Natalia Krynicka
Rubye Monet

ראוויטשיוטע
גריגא ַ
ָ
גראֿפיעס ַ :אקווילע
טא ַ
ֿפא ָ
ָ

Ont collaboré à ce numéro

דער יִידישער טעם־טעם איז ַאן אײן־
גאנצן
ּפובליקאציע אין ַ
ַ
און־אײנציקע
װאס גײט
געװידמעט יִידיש־לערנערסָ ,
ּפראֿפיט־צװעקן .מיר בעטן
ָ
ַארויס ָאן
אַײער אונטערשטיצונג !
ֿפארבעטן אַײך
מיר ַ
באנירן אויף :
— זיך צו ַא ָ
yiddishweb.com/abonirn
— צו קויֿפן ַאלטע נומערן אויף :
yiddishweb.com/altenumern
— צו שיקן ַא צושטַײער אויף :
yiddishweb.com/matone
— צו דערצײלן אַײערע חֿברים,
לערערס און ּתלמידים װעגן דעם
יִידישן טעם־טעם !
הארציק !
גאר ַ
דאנקען אַײך ָ
מיר ַ
רעדאקציע
ַ
די

Sharon Bar-Kochva
)Tal Hever-Chybowski (maquettiste
Akvilė Grigoravičiūtė
Yitskhok Niborski (responsable
)linguistique
)Marie Primault (graphiste

Der yidisher tam-tam
– Maison de la culture yiddish
Bibliothèque Medem
29 rue du Château-d'Eau
75010 Paris
Tél. : +33(0)1 47 00 14 00
yiddishweb.com/tamtam
tamtam@yiddishweb.com

אײראס
ָ
ּפרַײז 2,50 :
Prix/Price : 2,50 €

