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Radio Show about Yiddish in Colorado

ד״ר דוד שניר און אַ לעקסיס אַ ענג

פֿון „פֿאָ רווערטס‟־רעדאַ קציע
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https://soundcloud.com/alexisaaeng/yiddishists-anonymous?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
צום ערשטן מאָ ל נאָ ך לאַ נגע יאָ רן האָ ט מען געהערט ייִ דיש אויף דעם ראַ דיאָ אין קאָ לאָ ראַ דאָ .
בײם „אוניווערסיטעט פֿון קאָ לאָ ראַ דאָ ‟ אין באָ ולדער ,האָ ט געשאַ פֿן אַ
די סיבה דערפֿאַ ר איז געווען ,וואָ ס אַ לעקסיס אַ ענג ,אַ סטודענטקע פֿון ד״ר דוד שניר ַ
הײנטיקע געשעענישן
צוויי־שעהיקע ראַ דיאָ ־פּראָ גראַ ם „אַ נאָ נימע ייִ דישיסטן‟  ,Yiddishists Anonymousגעווידמעט דער געשיכטע פֿונעם ייִ דישן ראַ דיאָ און די ַ
אויפֿן פֿעלד פֿון ייִ דיש ,ווי אַ טייל פֿון איר אַ קאַ דעמישער אַ רבעט .די פּראָ גראַ ם ,וואָ ס זי האָ ט אָ נגעהויבן מיט אַ באַ גריסונג אויף ייִ דיש ,איז טראַ נסמיטירט געוואָ רן
דאָ נערשטיק ,דעם 7טן אַ פּריל ,אויף דער ראַ דיאָ ־סטאַ נציע  KVCU 1190אין באָ ולדער ,קאָ לאָ ראַ דאָ .
נאָ כן שפּילן אַ רעקאָ רדירונג פֿון „זאָ ג עס מיר נאָ ך אַ מאָ ל‟ פֿון די שוועסטער־בערי און נאָ כן געבן איר באַ גריסונג אויף ייִ דיש און ענגליש ,דערקלערט אַ ענג אַ
ביסעלע וועגן דער געשיכטע פֿון דער ייִ דישער שפּראַ ך און ראַ דיאָ אויף ייִ דיש .זי דערקלערט ,אַ ז זי איז געוואָ רן פֿאַ ראינטערעסירט אין ייִ דיש ,אַ דאַ נק דער
בײם „ייִ דישן ביכער־צענטער‟ אין אַ מהערסט ,מאַ סאַ טשוסעטס.
זומער־פּראָ גראַ ם אין ייִ דישער שפּראַ ך ַ
בײם אוניווערסיטעט ,צוזאַ מען מיט דער קאָ מפּאָ זיטאָ רין און חזנטע
נאָ ך אַ ביסל מוזיק ,זענען אויפֿגעטראָ טן ד״ר דוד שניר ,אַ פּראָ פֿעסאָ ר פֿון ייִ דישע שטודיעס ַ
נײעם פּראָ יעקט ,געווידמעט דער לינקער ייִ דישער זינגערין לין יאַ לדאַ טי .זיי האָ בן פֿאָ רגעשטעלט אַ ריי לידער,
אײזנבערג ,כּדי אַ רומצורעדן זייער ַ
דזשוליאַ ַ
רײנגערעכנט דאָ ס ליד „ווי אַ זוי טריקנט דער קייסער טיי‟ פֿון יאַ לדאַ טיס רעפּערטואַ ר ,באַ גלייט פֿון נייט מאַ רקס אויפֿן מאַ נדאָ לין .דער פּראָ יעקט ,וואָ ס הייסט,
אַ ַ
מײן וואָ פֿן‟ ,פֿאָ רשט אויס דאָ ס לעבן פֿון דער האָ לענדישער זינגערין ,אַ געבוירענע רעדנערין פֿון האָ לענדיש ,וואָ ס איז פֿאַ רליבט געוואָ רן אין ייִ דיש נאָ ך
„קונסט ווי ַ
דער ערשטער וועלט־מלחמה ,ווען עס זענען אָ נגעקומען אַ סך ייִ דישע אימיגראַ נטן פֿון מיזרח־אייראָ פּע .נאָ כן איבערלעבן אוישוויץ )זי איז געווען אויפֿן זעלביקן
זײן טאָ כטערס טויט( ,איז מרדכי געבירטיגס „עס ברענט‟ געוואָ רן אַ שטענדיקער טייל פֿון
טראַ נספּאָ רט ווי אַ נאַ פֿראַ נק ,און האָ ט געלאָ זט וויסן אָ טאָ פֿראַ נקן וועגן ַ
מיזרח־דײטשלאַ נד אין  1952און איז
ַ
איר רעפּערטואַ ר .שניר דערקלערט די אומדערוואַ רטע געשיכטע ווי אַ זוי יאַ לדאַ טי האָ ט זיך אַ ריבערגעצויגן אין קאָ מוניסטישן
צײט האָ בן די סאָ וועטן פֿאַ רטיליקט די ייִ דישע קולטור־טוער אינעם
אין גיכן געוואָ רן אַ פּראָ מינענטע זינגערין פֿון לינקע לידער אויף ייִ דיש .אין דער זעלביקער ַ
ראַ טן־פֿאַ רבאַ נד.
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נאָ כן זינגען הירש גליקס „זאָ ג ניט קיינמאָ ל‟ און מאַ רק וואַ רשאַ ווסקיס „דעם מילנערס טרערן‟ שטעלט די פּראָ גראַ ם פֿאָ ר אַ סוררעאַ ליסטישע פּיעסע פֿון אַ לעקסיס
צײט ,אין וועלכער ער געפֿינט מענטשן וואָ ס קענען רעדן
מײערס( וואָ ס קען בלויז רעדן ייִ דיש .נאָ ך אַ לאַ נגער ַ
אַ ענג וועגן אַ סטודענט„ ,סקאָ ט‟ )געשפּילט פֿון סקאָ ט ַ
אַ ריי אַ נדערע שפּראַ כן אָ בער ניט קיין ייִ דיש ,געפֿינט סקאָ ט ,סוף־כּל־סוף ,דעם ייִ דיש־קלאַ ס און זינגט מיט די ייִ דיש־סטודענטן דאָ ס ליד „אַ לע ברידער‟ .נאָ ך דער
פּיעסע רעדן די אַ קטיאָ רן און אַ לעקסיס אַ ענג אַ רום די רעאַ קציעס ,וואָ ס זיי באַ קומען ,ווען מענטשן דערוויסן זיך ,אַ ז זיי שטודירן ייִ דיש .אַ ענג דערקלערט ,אַ ז איר
הײנט ווי אַ סטודענטקע פֿון ייִ דיש.
שפּיל איז אַ סאַ טירע אויף דעם ,ווי מע פֿילט זיך ַ
רײנגערעכנט אַ פּאָ ר פֿונעם רעפּערטואַ ר פֿון
בײם סוף פֿון דער טראַ נסמיסיע שפּילט אַ ן אירלענדישע קאַ פּעליע ,בראָ ש פֿון נייט מאַ רקס ,אַ ריי קלעזמער־לידער ,אַ ַ
ַ
דומײ‟ וועגן דעם ישׂראל־פּאַ לעסטינער סיכסוך.
ַ
„דומײ,
ַ
דניאל קאַ הן ,ווי דאָ ס ליד
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