‡ˆ¯Ú„ ÔÂÙÿ ÚÈ
‡ Ã ˜ÈÏ·Ât
Ã
‡¯Ô
‡Ã Ùÿ ËÙÿ
‚Ã ˘ÏÚÊÚ
¯Ú„ ÔÂÙÿ ÔÂ‡ „ÂÓÏ≠˘È„ÈœÈ
‡˜ÚË
À ÈÏ·È·–ÌÚ„ÚÓ
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אר ּתשנ”ז
צום נַײעם י ָ

1

מיר ווינטשן אַלעמען אַ גוטן אָנהייב שוליאָר
און אַ גוט יאָר ּתשנ”ז .פֿאַר די וואָס ווייסן
נישט ווי אַזוי מע שרַײבט די יאָרן אויף
יידיש ,גיבן מיר דאָ ַא קורצע דערקלערונג.
ִ

ד

ָאס נַײע יָאר ווָאס הָאט זיך ָאנגעהויבן דעם ערשטן ּתשרי
)הַײיָאר 3איז דָאס אויסגעֿפַאלן דעם ֿפערצנטן סעּפטעמבער(
איז דָאס יָאר  ,5757לויט ַא רעכענונג ווָאס הייבט זיך ָאן
מיט דער בַאשַאֿפונג ֿפון דער וועלט .די ַאלגעמיינע) 4קריסטלעכע(
צַײט-רעכענונג הייבט זיך ָאן מיט  3760יָאר שּפעטער .דָאס
הייסטַ ,אז דָאס ַאלגעמיינע יָאר )ּ (1997פלוס  3760גיט אונדז
דָאס יִידישע יָאר ).(5757
5
ָאבער ווי ַאזוי שרַײבט מען  5757מיט די  22יִידישע אותיות ?
איר ווייסטַ ,אז יעדער אות הָאט ַא נומערישן ווערט .א= ,1ב=2
און ַאזוי ווַײטער ביז  ; 10כ= ,20ל= ,30ביז צ= ; 90די ֿפיר
לעצטע אותיות  -ק ,ר ,ש ,ת זַײנען עקוויווַאלענטן ֿפון ,100
 300 ,200און .400
ווען מע שרַײבט ַא יָאר איז נישט נייטיק צו שרַײבן דעם ערשטן
8
ציֿפער ,ד’’ה ,6דעם יָארטויזנט ,7ווַײל מע ווייס אין ַאלגעמיין
ֿפון וועלכן יָארטויזנט מע רעדט .שרַײבט מען נָאר .757
)400=700ת( )300 +ש(=50 ,נ=7 ,ז  :בַאקומט זיךּ 9תשנ”ז.
אויב מע וויל ֿפָארטָ 10אנגעבן די ֿפולע דַאטע ,שרַײבט מען ַאן
2

לאגן פֿון מיטל-עלטער
סטרא ָ
ָ
יידישע אַ
ִ

אות מיט אַן ַאּפאָסטרָאף ווָאס שטעלט מיט זיך ֿפָאר 11דעם
יָארטויזנטַ .אזוי איז דָאס נַײע יָאר ה’ּתשנ’’ז.
זָאל עס זַײן ַא גוט יָאר מיט געזונט און מזל !
אר 1. tashnaz [l’année 5757] ; 2. TIS hRE le mois Tishri ; 3.
; דָאס י ָ
אס הייסט  os lettre de l’alphabet ; 6.אות 4. commun ; 5. oysyes sing.
ד ָ
c’est à dire ; 7. millénaire ; 8. en général ; 9. on obtient ; 10. quand
même; 11. représente

1

ס’בלַײבט דער טרויער,
און די לידער

לדמאן איז געשטאָרבן אין ּפאַריז דעם 18טן יולי .1996
ַ
דער ייִדישער ּפאָעט משה וואַ
2
לדמאנס אלמנה
ַ
די באַטייליקטע פֿון ייִדישן טעם-טעם דריקן אויס זייער מיטגעפֿיל 1משה וואַ
מנוחה ראַם ,זַײן טאָכטער רחל ערטעל און דער גאַנצער משּפחה.

מ

שה ווַאלדמַאן איז געבוירן געווָארן אין
ָאזָארקָאוו אין  .1910זייער יונג הָאט
ער אָנגעהויבן צו שרַײבן און א ין 1938
א ַר ו י ס ג ע ג ע ב ן ז ַײ ן ע ר ש ט ב ו ך ל י ד ע ר ,
„ֿפַארטונקלטע ֿפרימָארגנס“ .נָאך דער מלחמה
וואָס ער האָט איב ערג עלעבט אין ראַטן-
ֿפאַרבאַנד ,איז ער ָאנגעקומ ען אין ּפאַריז
צוזַאמען מיט זַײן ווַײב ,די דערציילערין מנוחה
רַאם .דָא הָאט ער ווַײטער געשריבן און זַײן
גאַנץ לעבן געאַרבעט ֿפאַר דער ייִדישער
שּפרַאך און קולטור.
3
בַײם ָאֿפענעם קֿבר הָאט יצחק ניבָארסקי
געהַאלטן ַא הסּפד ,4ווָאס ֿפון אים גיבן מיר
 2דָא איבער ַא ֿפרַאגמענט.
„ משה ווַאלדמַאן איז געווען ַא טוער און ַא
מָאנער ֿפַאר יִידיש מַאמע-לשון .ברָאשֿ 5פונעם
ּפַאריזער ָאּפטייל ֿפון קולטור-קָאנגרעס ,ווי
ד ער אַרויסגעבער ֿפונ עם זשורנאַל „ֿפאַר
אונדזערע קינדער“ ,ווי דער ָאנרעגער ֿפון

לדמאן )געצייכנט פֿון מ .מילבערגער(
ַ
משה וואַ

א ַנ ד ע ר ע ּפ ו ב ל י ק א ַצ י ע ס א ו ן ק ו ל ט ו ר -
אונטערנעמונגען ,צי ַאֿפילו בעת זַײנע ָאֿפטע
און לַאנגע בַאזוכן אין יׂשראל אין די לעצטע

±

‡ ÌÂ˙È
‡„Ã ÔÂÙÿ Ú
‡Ã Ï
· Ã
‡Ô
‡Ã Ó„Ï
Ã ÂÂ ‰˘Ó ÔÂÙÿ
‡ÊÈÂ‰ ÒË
‚Ã Ë ÔÅÓ Âˆ ÍÈ‡ ÈÈ
‡ÆÔÒ
À Ï˘Ú‚Âˆ ¯ÚÈÂË ÔÂ‡ ¯ÈË
‡¯∫ ÒÈÂ
‡ ˘Ã ·ÂË
Ã ÔÂÙÿ ÍÈ‡ ¯Ú‰
‡ÆÆÆÔÒÀ‡˘Ú‚ ÍÈÂ‡ ÚË
≠ Ã Ë ÔÅ„ ÊÈ‡’Ò

‡ÆËÎ
‡¯Ã Ó
‡Ã Ùÿ Ò
‡À Ï˘ ÛÈÂ‡ ¯ÈË È„ ÊÈ
‡¯∫ ÒÈÂ
‡ ˘Ã ·ÂË
Ã ÔÂÙÿ ÍÈ‡ ¯Ú‰
‡ÆËÎ
≠ Ã ¯·Ú‚ÓÂ‡ Ú„ÈÈÊ ÔÅ„ ÊÈ‡’Ò

יָארצענדליקער ,הָאט ער שטענדיק געהַאט
ֿפַאר די אויגן ַא דרַײֿפַאכן ציל ָ :אנהַאלטן די
ַאלוועלטלעכע ֿפַארבינדונג ֿפון דער יִידישער
ֿפָאלקס-משּפחה ,צושמידן די יִידישע שַאֿפונג
צו דער עטישער מסורהֿ 6פון זַײן בַאליבטן
ּפָאעט ה .לייוויק ,און איבערגעבן די דָאזיקע
קולטור-ירושה די ווַײטערדיקע דורות .אין
זַײן ּפערזענלעך לעבן איז ער ֿפון דעם דָאזיקן
אידעַאל נישט ָאּפגעטרָאטן ,און הָאט אים אין
ַא גרויסער מָאס בּפועל ממש 7דורכגעֿפירט.
און אויב ַא ווָאלקן הָאט זיך געלייגט אויף
זַײן געמיט אין די לעצטע צַײטן ,הָאט דָאס
א ַו ודא י או י ך גע ה אַט א ַ ש יי כ ות צ ו ד ע ר
ָאּפשווַאכונג ֿפון דער קולטור ,ווָאס ער הָאט
ַאלע יָארן ַאזוי אייֿפערדיק געבויט“.
1. sympathie ; 2. almone veuve ; 3. sur la
tombe ; 4. hesped éloge funèbre ; 5. bero’sh à
la tête de ; 6. mesoyre tradition ; 7. bepoyel
mamesh véritablement

‡¯∫ ÒÈÂ
‡ ˘Ã ·ÂË
Ã ÔÂÙÿ ÍÈ‡ ¯Ú‰
‡¯˜ÆÆÆ
‡Ã Ó ÔÈ‡ ÈÊ ÔÚ‚
≠ ‡À ‰Ú‚ÙÿÈÂ
¯∫ ‚ÈÂ‡≠¯ÚËˆÚÙÿ ÌÚ„ Âˆ ÍÈ‡ ÛÂ
‡ÆÍÈ‡ ÔÈ· Ò
≠ ·¯À „ ¯ÚÅÓ ¯Ú„Â
‡ ∫ ‚ÈÈ
‡¯ Ã ¯ÈÓ
Ã Ùÿ ¯ÚÂÂ ÍÈÊ ËÂË
≠ ÆÆÆÁÈ˘Ó ÔÅÊ Âˆ ‚ÚÂÂ ÌÚ„ ËÎÂÊ ¯Ú

‡¯¨ÒÈÂ
‡Ã Ë
‚À Ë˘ ¯Ú„ ÔÂÙÿ ÍÈ‡ ÈÈ
¯∫ ‚ÈÂ‡≠¯ÚËˆÚÙÿ ÌÚ„ Âˆ ÍÈ‡ ÛÂ
‡‚ ‡Ã ÈÂÂ ÊÈ
„À Ë ¯Ú
‡ Æ ËÈÏ‚Úˆ „»ÂÂ
‡ø ËÚ˜¯Ú„ Ë˘È ÍÈÓ ËÒ
‡·À ‰ Ú
≠· À
‡ÒÈÂ‡ ÔÚÈÈ‚ Ô‚ÚÂÂ ÚÏ
Ã
‡ ∫ ‚ÈÈ
‡¯ Ã ¯ÈÓ
Ã Ùÿ ¯ÚÂÂ ÍÈÊ ËÂË
‡ÆËÈ¯Ë Ò¯Ú„Â¯· ÔÅÓ ÍÂÊ ÍÈ‡ ÔÂ
‡¯·¯ÆÆÆËÚ
≠ Ã Ùÿ ˜È„Ú·ÚÏ ÊÈ‡ ÈÊ
‡„±π¥∑ ¨˘Ê
À Ï
∂

¯∫ ‚ÈÂ‡≠¯ÚËˆÚÙÿ ÌÚ„ Âˆ ÍÈ‡ ÛÂ
‡ÆÛÈÂ‡ ÔÙÿÚ ¨ÚÓ
≠ Ã Ó ÔÙÿÚ
≥
≤
‡ ∫ ‚ÈÈ
‡¯ Ã ¯ÈÓ
Ã Ùÿ ¯ÚÂÂ ÍÈÊ ËÂË
¥
‡ ‡ÆÛÈÂ‰ ÔÈ
≠ À „ ¯·ÿ˜ ¯È‡ ÊÈ‡’Ò
‚¨ÊÈÂ‰ Ò„ÈÈÊ ÔÅÓ Âˆ ÍÈ‡ ÈÈ

‚¨ÊÈÂ‰ Ò¯ÚËÒÚÂÂ˘ ÔÅÓ Âˆ ÍÈ‡ ÈÈ
‡À ¯ÈË ¯Ú„ ÔÈ‡ ÍÈ‡ t
˜Ã Ï
‡¯˜Æ
‡Ã Ë˘ µÔ

א נייג 1. yosem orphelin ; 2. ici : quelqu'un ; 3.
ַ
ָאנקלַאּפן  s’incliner ; 4. keyver tombe ; 5.טָאן
frapper (à la porte) ; 6. brûlant

יידיש אייביק יונג
ִ

דיש-סימּפאזיום וואָס איז פֿאָרגעקומען דעם זומער אין ירושלים האָבן זיך קלאָר
ָ
אויף דעם ייִ
ַארויסגעוויזן די ּפראָבלעמען פֿון ייִדיש אין יׂשראל.

ד

עם 29סטן און 30סטן יולי 1996
איז ֿפָארגעקומען אין יׂשראל ַאן
אינטערנַאציָאנַאלער צוזַאמענֿפָאר ֿפון
יונגע יִידישיסטן ,אונטערן נָאמען „יִידיש
אייביק יונג“ָ ,ארגַאניזירט ֿפון דער
1
יׂשראלדיקער געזעלשַאֿפט „המשך דור ,
ליבהָאבער ֿפון יִידיש“.
די ַאמביציעס ֿפון ָאט דער טרעֿפונג
זענען געווען גרויסע און די ּפרָאגרַאם ַא
רַײכעָ ,אבער דער רעזולטַאט איז געווען
ַא ביסל ַאנטוישנדיק : 2עס זענען
געקומען ווייניק מענטשן ,און דער עיקר
יׂשראלדיקעַ ,אזוי ַאז די טרעֿפונג איז
געווען מער ַא נַאציָאנַאלע ווי ַאן
אינטערנַאציָאנַאלע .דעריבער הָאבן זיך
קלָאר ַארויסגעוויזן די הויּפטּפרָאבלעמען
ֿפון קיוםֿ 3פון יִידיש אין ַא העברעִישער
און ציוניסטישער סֿביֿבה.4
אין יׂשראל שטייט די יִידישע שּפרַאך
אין ַא סּתירותדיקן 5מצֿבֿ : 6פון איין זַײט
ֿפילט מען ַאז יִידיש איז ַא „טייל ֿפון דער
לַאנדשַאֿפט“ ֿפון דער יִידישער מדינהַ .א
סך ּתושֿבים 7קענען די שּפרַאך און ַא
געוויסער טייל ֿפון די ווָאס קענען זי
נישטֿ ,פַארשטייען זי ווַײל זיי הָאבן זי
געהערט אין דער משּפחה ,אין קַאֿפע
ָאדער אין סוּפערמַארקָ .אבער ֿפון ַאן

ַאנדער זַײט איז יִידיש ַא קרבןֿ 8פון דער ווָאקַאבולַאר ,קולטור ,געשיכטע ,אַא”וו.
און נָאך איין זַאך  :ירושלים ווערט וואָס
ציוניסטישער אידעָאלָאגיע ַא דַאנק
וועלכער די מדינה הָאט געקענט געבויט ווַײטער ַאלץ ֿפרימער.
די ָארטָאדָאקסישע בַאֿפעלקערונג -
ווערן .די אידעָאלָאגיע הָאט זיך זייער
צוליב ּפשוטע דעמָאגרַאֿפישע סיבות
ָאּפגעשווַאכטָ ,אבער אירע ָאּפקלַאנגען
זענען נָאך בנימצא .9און די ווָאס זָארגן
)ֿפרומע יִידן הָאבן ַא סך קינדער( -
ווַאקסט יעדן טָאג אין ּכוח און אין צָאל.
ֿפַארן יִידיש-קיום הָאבן צו טָאן מיט די
דָאזיקע קעגנערישע ּכוחות.
ַא סך ָארטָאדָאקסן זענען אויך עולה
דער מצֿב ֿפון יִידיש אין די וועלטלעכע
געווען ֿפון ַאמעריקע און ֿפון איירָאּפע
קרַײזן איז ,ווי אומעטום אין דער וועלט ,אין די לעצטע יָארן ,און הָאבן
זייער שווַאך .יִידיש ווערט געלערנט אין מיטגעברַאכט מיט זיך ַא שטיקל
עטלעכע שולן און גימנַאזיעס ָאבער
מָאדערניטעט .אין די „נַײע“ ֿפרומע
ווערט בַאטרַאכט דורכן דערצִיונג-
משּפחות בלַײבט מען נישט נָאר אין די
מיניסטעריום ַאלס ַא ֿפרעמדשּפרַאך,
ישיֿבות ,נָאר מען בַאזוכט ,צוזַאמען מיט
אויף דער זעלביקער מדרגה 10ווי
די קינדער ,דעם זָאָאלָאגישן ָאדער דעם
כינעזיש און ּפָארטוגעזיש.
בָאטַאנישן גָארטן .מען גייט אויך אין
אין דער ָארטָאדָאקסישער געזעלשַאֿפט איז רעסטָארַאןַ .אזוי ַארום זעט מען אין די-
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די סיטוַאציע אין גַאנצן ַאנדערש .יִידיש איזָ ,א ערטער מחנות 15קינדער מיט טלית-
ּכידוע ,11די לימוד-שּפרַאךֿ 12פון דעם רובֿ 13קטן-אוןּ-פאות 16ווָאס רעדן ,שּפילן,
שרַײען און וויינען ...אויף ריינעם
ישיֿבותָ ,אבער דָארטן ווערט זי אין גַאנצן
נישט געלערנט מעטָאדיש  :זי איז בלויז ַא מַאמע-לשון.
1. hemshekh
; “Continuité” ; 2. décevant
מיטל ֿפונעם לימוד .נָאר ,לויט דעם בַאריכט
existence ; 4.
milieu ; 5. stiresdik
3.
; contradictoire ; 6. matsev état, situation
ווָאס ס’הָאט ָאּפגעגעבן דֿבורה קָאסמַאןַ ,א
7.
h
ב sing.
; ּ toysh habitantתו ש ֿ
געוועזענע ּפַאריזערין ווָאס איז עולה
זַײן בנימצא 8. korbn victime ; 9. benimtse
exister ; 10. madreyge niveau ; 11.
געווען 14מיט ַא צענדליק יָאר צוריק ,הייבט
comme on le sait ; 12. limed-... langue d’étude
מען דָארטן ָאן צו לערנען יִידיש ווי ַא
אס ר ו ֿ
עולה זַײן  majorité ; 14. oyleד ָ
ב 13. rov
immigrer en Israël ; 15.
hnes groupes,
נָארמירטע שּפרַאך ,מיט גרַאמַאטיק,
hordes ; 16. tales kotn un peyes le vêtement
DOR
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rituel à franges et les papillotes

ַאן אלף-בית שּפיל
.ת  àא Voici l’alphabet de
Reliez les points dans le bon ordre et vous
découvrirez un outil précieux pour vos études.

וואס איז דאָס ?
ָ
דאס איז אַ ° . . .
ָ
ענטפֿער אויפֿן ליטעראַרישן רעטעניש פֿון נומער : 5
שלום עליכם „ :דער אוצר“
אויף יענער זַײט באַרג ,הינטערן אַלטן בית-מדרש,
געפֿינט זיך אַן אוצר  -אַזוי האָט מען געשמועסט בַײ אונדז אין שטעטל.
4
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מיט  3000יאָר צוריק האָט משה רבנו
ַארויסגעפֿירט די בני ישראל פֿון מצרים  .זיי
האבן אַזוי לאַנג געוואַנדערט ביז זיי זענען
ָ
ָאנגעקומען אין מעלבורן ,אויסטראַליע .אין
18טן יאָרהונדערט האָבן זיי דאָרטן אָנגעהויבן
זוכן גאָלד .עטלעכע האָבן געמאַכט אַ
יאנטיק 2און געוואָרן גבירים - 3ווען זיי
מא ָ
ַ
האבן נישט אַלץ פֿאַרשּפילט אין קאָרטן.
ָ
נאך דער צווייטער וועלט-מלחמה זענען די
ָ
נטלאפֿן וואָס
ָ
געראטעוועטע פֿון חורבן אַ
ַ
ווַײטער פֿון אייראָּפע ,ווּו זיי האָבן אַזוי פֿיל
געליטן .אַן ערך 40 000 4ייִדן לעבן הַײנט אין
מעלבורן און בדרךּ-כלל 5איז פֿאַר זיי דאָרטן
נישט אַזוי שלעכט.
אויפֿן „ּפלעצל“ פֿון מעלבורן אין קאַרלַײל
סטריט קען מען קויפֿן די בעסטע בייגל און
חלות אין דער בעקערַײ וואָס הייסט גליקס .און
1

ווען איר ווילט קריגן געפֿילטע
פֿיש אָדער אַנדערע
דעליקאטעסן וועט איר געפֿינען
ַ
קעגנאיבער אונטער דעם שילד
קראם מיט
ָ
„גאלדען טשויס“ אַ
ָ
ַאל דאָס גוטס .אין קאָפֿילד
וווינען צום מערסטן ייִדן און
זונטיק אין דער פֿרי אויף
קלאנד סטריט הערט מען רעדן
ָא ַ
מער ייִדיש ווי ענגליש.
הונדערטער קינדער לערנען זיך
אין די ייִדישע שולן אויף ענגליש ,העברעיש
און אפֿילו אויף ייִדיש.
דארף מען דאָ
בלויז איין טרויעריקע ידיעהַ 6
איבערגעבן  :די לעצטע ייִדישע צַײטונג,
„יידישע נַײעס“ האָט אויפֿגעהערט צו
ִ
דערשַײנען נאָך  64יאָר אין דעצעמבער .1995
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1. mitsraim Egypte ; 2. fortune ; 3. gvirim
ביר (sing. gevi’r
) riches ; 4. an erekhג ֿ
approximativement ; 5. bederekh klal en
général ; 6. yediye nouvelle ; 7. sheliakh
messager, ici : correspondant
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