
  סיפור אהבה–יידיש 
21-כנס עמותת דורות ההמשך על היידיש במאה ה  

 
 ?למה  יידי ש 

לא רק של  ה שואה אלא  גם של מ ה  שקדם , אחת מ מטר ות העמות ה  היא  הנצח ה ותיעוד
 .עולם ת רבותי שלם: לה

 ]ר עמותת דורות ההמ שך" יו–שמולי ק סורק [
 

כרת העולם הז ה ל א  בלי ה. אין לימודי שו אה של מים , ללא הכרת  הי ידיש ות רבותה
 .ני תן להבין את גודל האובדן שבשואה

 ]  מומחה ל שפה ולתרב ות היידי ש–ר מרדכי יושקובסקי  "ד[
 

 .כדי שמלאכ תו של היט לר לא תצלח, יש להגן על הי ידיש ותר בותה
 ] שחקן ומייסד תיאטר ון היידישפ י ל–שמולי ק עצמון [
 

עס ק ביידיש , אביב-תל בית שלום עליכ ם ב" מעוז היי דיש"שנערך ב, כנס העמו ת ה
, צורת דיבור, מהלך מחשבות, כמורשת שיש לשמרה וכמכלול ענק של תרבות

 .פולק לור ועוד,  ספרות, דת, פילוסו פיה,  פוליטי קה
 
ע מד על  מחו יבותה של  העמו תה ל הנצחת ה מ ורשת , ש מולי ק סור ק, ר העמו תה"יו

 ניצולי ם  200-של כודווח על פניית יד ושם לעמות ה בבקשה להירתם לתיעודם , ותיעודה
 ."א ל א תפ קיד שנולדנו לתוכו", אמר" ,אי ן זה תפקיד שבחרנו בו. " נוספים

 
ר יושקובסקי ריתק את השומעי ם בתיאור מקו מה של היידיש ותרבותה בתולדו ת  "ד

 :עי קרי דבריו. העם היהודי ושעשע את  הקהל עד דמעות בהומו ר יידישאי עסיסי
שהמציא  העם היהודי כנגד התבוללות    כלי אוטנטי – השני ם 1000היידיש בת  .1

 .שפ ת  חול שמטר ת ה לשמור על  היהדות; דתית ותרבותית
 .דתיים וחילוניים:   גשר אוטנטי בין שני חלקי העם–היידיש  .2
"   ס פא סט ניש ט "ה: תרבות המו שתת ת על  מ ושגי מו סר וצדק החולפ ים מן העול ם .3

 –ר המיושם  אפילו ברובדי החברה הנמוכים ביות] לא יפה , לא מ ת אי ם[
 .זונות וגנבים, סרסורים

שירת היידיש :  סטיגמה חסרת יסוד ועיוות היסטורי–היידיש כשפה גלותית   .4
 . ביטוי לרטט ב לבו של כל יהודי בגולה כאשר דבר על ציון, רוויה געגועי ם לציון

עם הבנה כי יהדות הגולה באה , שינוי מגמה בארץ וביד ושם: היידיש כיום .5
ללא הכרתו  .  אל א נושאות מ טען  תרבותי עצום ויקרלירושלים לא בידיים ריקות

 . לא ניתן לה בין את מלו א מימדי ה אובדן שבשואה
 

השחקן שמ וליק עצ מון  סיפר על הקמ ת תי א טרון היידישפיל וקרא  לדורות ההמשך 
 .להרים את  הכפפה של ההגנה על ה יידיש

 ”אשעןמאמע ל”שלה עם ה אודות הרומן המיוחדספרה  ענת עצמון הצבריתהשחקנית 
 .והנעימה בשירת שירי יידיש בתיאטרון היידישפיל] שפת האם[
 

 . ימי לויד הלהיב את הקה ל בשירת יידיש מרגשת וסו חפת'הזמר ג


