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בַײ געדעקטע טישן

ַאן איבערבליק אויף ַא ריי ַאקטיוויטעטן אין ּפַאריז ווּו מע
רעדט יִידיש .וויצלערס זָאגן ַאז זיך ֿפַארזַאמלען „בַײ
געדעקטע טישן“ בעת ַא געזעלשַאֿפטלעכער טרעֿפונג איז אין
אונדזערע צַײטן ַא זעלטענע ָאקַאזיע צו דערמָאנען זיך דעם
בַארימטן „שולחן-ערוך“.1
ַאלע ווייסן ַאז אין ּפַאריז קען מען זיך
לערנען יִידיש אויף עטלעכע קורסן.
ָאבער נישט יעדער ווייס ַאז דעם
טעם ֿפון יִידישקייט קען מען אויך
דערֿפילן אויף ַאן ַאנדער אוֿפן ַ -א
דַאנק מענטשן און ָארגַאניזַאציעס
ווָאס ס'איז ּכדאי מע זָאל זיי
דערמָאנען.
עס קומען דהיינוֿ 2פָאר ּכמעט ַאלע
טָאג ֿפון ַא גַאנץ יָאר ,ס'רוֿב נָאך
מיטָאג ,קולטורַ-אקטיוויטעטן אין
יִידיש ,אַײנגעָארדנט דורך
ֿפַארשיידענע געזעלשַאֿפטן.
דעם אויבנָאן 3צווישן זיי ֿפַארנעמען
די לַאנדסמַאנשַאֿפטן ,יענע
ָארגַאניזַאציעס ,ווָאס אין זיי טרעֿפן
זיך די ָאּפשטַאמיקעֿ 4פון איין ָארט צי
ֿפון איין געגנטָ .אט די לַאנדס-
מַאנשַאֿפטן ,צוזַאמען מיט ַאנדערע
יִידישע געזעלשַאֿפטן ,הָאבן זיך
ֿפַאראייניקט אין צוויי גרעסערע
איינסן  :דער ֿפַארבַאנד )נָאענט צו די
קָאמוניסטן( און די ֿפעדערַאציע )מער
ציוניסטיש געשטימט(.
ַא מָאל מַאכט זיך ַאז ַאן ַאנדער גרוּפע
ָארדנט אַײן ֿפַאר זיך ַאן אייגענע
ַאקטיוויטעטַ .אזוי טוען למשל דער
ֿפַארבַאנד ֿפון די יִידישע
קָאמבַאטַאנטן ָאדער דער ֿפָאלקסקלוב
ֿפונעם 20סטן ַארָאנדיסמענט.
די וויכטיקסטע ֿפון די געזעלשַאֿפטן
זענען די ֿפרַײנד ֿפון מּפ''ם ,5די
געוועזענע יִידישע קָאמבַאטַאנטן ,די
ַארבעטער-היים און אחרון אחרון
חֿביֿב ,6דער ַארבעטער-רינג )מיט ַא
בונדיסטישער ָאריענטַאציע( ,ווָאס
וווינט אונטער איין דַאך מיט דער
מעדעם-ביבליָאטעק אויֿפן נָאמען ֿפון
דעם בונדיסטישן טעָארעטיקער
וולַאדימיר מעדעם און נעמט אויך
אויף די געזעלשַאֿפט ֿפַארן יִידיש-
לימוד )געֿפי''ל(.
די דערמָאנטע ֿפַאראיינען ָארגַאניזירן

רעגלמעסיקע 7עֿפנטלעכע
אימּפרעזעס .9דָאס רוֿב ֿפון די
דָאזיקע טרעֿפונגען קומען פָֿאר
לויט ַאן ענלעכן נוסח ,10דָאס
הייסט ,מע הייבט ָאן מיט ַא
1
רעֿפערַאט אויף ַאן ערנצטער
געזעלשַאֿפטלעכער ָאדער
קולטורעלער טעמעָ ,אֿפט בַאגלייט
ֿפון ַא קינסטלערישן ּפרָאגרַאם ,און
מען ענדיקט אין ַא היימישער
שטימונג שמועסנדיק ַארום ַא גלָאז
טיי .זיכער ,די מערהַײט ֿפון די
בַאטייליקטע בַאשטייט ֿפון עלטערע
מענטשןָ ,אבער זיי זענען גָאר נישט
אומצוֿפרידן אויב עס בַאווַײזט זיך
ַא יונגער גַאסט ,ווָאס וויל הערן
און אֿפשר ַארויסזָאגן ַא יִידיש
ווָארט.
אויב איר ווילט ווַײטערדיקע
ּפרטים ,11ווי די ַאדרעסן ֿפון די
ַאלע ָארגַאניזַאציעס און די דַאטעס
ֿפון זייערע טרעֿפונגען ,קוקט ַארַײן
אין דעם נַײעם יִידישן זשורנַאל
„יִידישע העֿפטן“ )ַא צוגָאב צו די
העֿפטן ֿפונעם קרַײז בערנַאר
לַאזַאר(.
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1. shulkhn orekh, (Joseph Caro,
אמלונג ֿפון יִידישע)1488-1575
ַא ז ַ

דינים צונויֿפגעשטעלט ֿפון יוסף קארו
אין  .1565ווָארט בַײ ווָארט מיינט עס
ַ„ ; 2. dehayneא געדעקטער טיש“

;c’est-à-dire ; 3. la première place
4. originaires ; 5. mapam parti
; politique israélien de gauche
6.akhren akhren khovev enfin
;et surtout ; 7. régulier ; 8. public
; 9. activités, manifestations
10.nusekh style ; 11. protim
ּ prat détail.פרט sing.
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 .3ווען ַא ּפָאליטיקער רעדט ,דרייט ער מיט
דער . ...............
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‡À Ó˘Úˆ „Ï
‡À ‚ ÈÂÂ ËÅ‰ ÔÂ
‡¯ÆËÂ¯Ú‚ ı
‡·Ã ‰ ÔÅ„ ÛÈÂ‡ Ô
‡À ‰ Ò
‡¯¨ À ÂÂ
„À ‰ È
1. tignasse; 2. cheveux enmêlés; 3. épais ; 4. coulant ; 5. cheville

˘‡¨ÔÿÙ
Ã Ã‡· ÌÈ‡ ËÀ‡‰ ËÀ‡‚ Ò‡ÂÂ
À
π
≠ Ô¯ÚÈÓ ÔÊÀ‡Ï Ë˘È ¯Ú ËÚÂÂ
‡¨Ô·¯Ã‡Ë˘ ¯Ú ÏÈÂÂ ¯ÚÒÚ· ÔÂ
±±
‡° Ô¯ÚÓÂ‡¯Ã‡Ù ÍÈÊ Ô·ÚÏßÒ ±∞ÈÈ
™™™
„¨Ô·¯À‡Ë˘Ú‚ ÊÈ‡ Ú„ÈÈÊ ¯Ú
˘ÍÈÊ Ë¯ÚÈÚ‚ ÏÀ‡Ó ÚËˆÚÏßÒ ÔÈÂ
≠ ¯Ú„ÈÏ‚ ÚÅÊ ÚÏÃ‡ ËÈÓ
ˆÆÆÆ˜Èˆ¯ÚÿÙ ÔÂ‡ ËÎÃ‡ Ë¯Ú„Â‰ ÈÈÂÂ

; )1. shvue serment ; 2. tamez Tamouz le mois du calendrier juif (juin-juillet
אט 3.
;  ; 5. royfe guérisseurגעהַאט דעם געבוירנטָאג  ; 4.ער ה ָ
ארצִיען די ברעמען 6.
ֿ froncer les sourcils ; 7. enlever, ici : amputer ; 8. membresפ ַ
אס גליד du corps (sing.
; לויט דער יִידישער טרַאדיציע הָאט דער קערּפער  248גלידער )ד ָ
 avant que, ici : plutôt que ; 11. attristerאיידער 9. diminuer, réduire ; 10.

מרים אולינאָווער
מרים אולינָאווער איז געבוירן געווָארן אין
1
לָאדזש אוןַ ,א חוץ ַא קורצן איבערזַײן
אין די קינדער-יָארן בַײ דעם זיידן אינעם
שטעטל קזשעּפיץ ,הָאט זי דָאס גַאנצע לעבן
ג ע וו ו י נ ט א י ן ד ער דא ָז י ק ע ר ג רו י סע ר
אינדוסטריעלער שטָאט .אין אירע לידער
א ָב ע ר בא ַז י נ ג ט ז י דא ָס ל ע ב ן א ו ן ד י
ַאטמָאסֿפער ֿפון ַא קליין יִידיש שטעטל,
געזען מיט די אויגן ֿפון ַא מיידל און ֿפון ַא
יונגער ֿפרוי .די לידער זענען געשריבן אויף
ַא ֿפָאלקסטימלעכן אוֿפן ,מיט ּפשטות 2און
מיט חן .3זי הָאט ַארויסגעגעבן בלויז איין
בוך „ -דער בָאבעס אוצר“ ,וואָס איז

„‰ÚÂÿ·˘ ÒÚ„ÈÈÊ ÌÚ

±

)(1944 - ?1888

דערשינען אין ווַארשע אין  1922און ווָאס
דער בַארימטער שרַײבער און ליטערַאטור-
קריטיקער דוד ֿפרישמאַן האָט צו אים
געשריבן ַאן ענטוזיַאסטישע הקדמהַ .4א חוץ
ָאט דעם בוך הָאט זי געגרייט ַא ּפָאר ציקלען
לידער  -ווי „שבת“„ ,חומש-לידער“,
„דָאס ליד ֿפון אלף-בית“ און „די לידער
ֿפון כעלעם“ ,ווָאס עטלעכע ֿפון זיי זענען
געווען געדרוקט אין דער ּפרעסע ֿפון דעם
ֿפאַרמלחמהדיקן ּפו ילן )ווי ד י צַײטו נג
„הַײ נ ט“  ,ד י ל י ט ע רא ַר י ש ע ז שו ר נא ַל ן
„רינגען“ ,געזאַנגען“„ ,דער אויֿפגַאנג“
א''ַא(

בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה איז
אולינָאווער געווען אין לָאדזשער געטָא,
ווּו ס'הָאט זיך ַארום איר ֿפַארזַאמלט אַ
ש רַײ ב ע ר ק ר ַײז  .צ ו ד ע ם ק ר ַײז הא ָב ן
געהערט עטלעכע יִידיש-שרַײבער ווָאס
ז ענ ע ן ג עב ליב ן א ין ל אָדז ש נא ָך ד עם
אויסברוך ֿפון דער קריג ,צווישן ַאנדערע
י .שּפיגלׂ ,ש.ב .שַאיעוויטש ,י .בריקס.
אין אויגוסט  ,1944בעת דער ליקווידַאציע
ֿפון לָאדזשער געטָא ,איז מרים אולינָאווער
ֿפַארשיקט געווָארן קיין אוישוויץ ווּו זי
איז אומגעקומען.
1. séjour ; 2. pashtes simplicité ; 3. kheyn
charme ; 4. hakdome introduction

3
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ַא לייענערין האָט באַמערקט אַ גרַײז אין דעם לעצטן נומער און זי שרַײבט אונדז אַ שיינע דערקלערונג
פֿון דער צערעמאָניע פֿון קידוש-לבֿנה.1

איך האָב געלייענט מיט גרויס אינטערעס דעם
פֿאָריקן נומער פֿונעם ייִדישן טעם-טעם ,גלַײך
ווי די אַנדערע נומערן.
ָאבער אין דעם נומער  6האָט מיך שטאַרק
דערשטוינט די אילוסטראַציע אויף דער
ערשטער זַײט און דער עיקר דאָס
אונטערקעּפל .איר האָט געשריבן אַז די
ּפארשוינען אויף דעם בילד זַײנען „ייִדישע
ַ
לאגן“ .איך וואָלט געווען אַ בעלן 2צו
סטרא ָ
ָ
ַא
וויסן פֿון וואַנען שטאַמט דאָס בילד.
3
האוונט אין
ַאז עמעצער ,וואָס איז אַ ביסל באַ ַ
זא בילד,
דער ייִדישער טראַדיציע קוקט אויף אַ ַ
זעט ער גלַײך אַז אָט די ייִדן בענטשן די נַײע
דאס וואָס מען
לבֿנה .דאָס הייסט ,זיי ּפראַוועןָ 4
רופֿט אויף ּפראָסט מאַמע-לשון קידוש-לבֿנה.
די אילוסטראַציע האָט זיך טאַקע גוט געּפאַסט
פֿאַר ראש-השנה ,5וואָס פֿאַלט אויס ,ווי
באווּוסט ,ראש-חודש ּתישרי.6
ַ
ַ 4אזוי ,לויט מַײן מיינונג ,וואָלט איר געדאַרפֿט

דערקלערן דעם ענין 7פֿון קידוש-לבֿנה.
וואס ייִדן זאָגן
קידוש-לבֿנה איז אַ ברכהָ 8
נאך ראש-חודש .אָט די ברכה ,וואָס
בציבורָ 9
מען זאָגט יעדן חודש ביז הַײנט צו טאָג ווערט
באגעגעניש מיט גאָטס
פֿאַרגליכן צו אַ ַ
מאיעסטעט .דערפֿאַר בענטשט מען עס אין
ַ
דרויסן אונטערן פֿרַײען הימל ,שטייענדיק ווי
פֿאַר אַ גרויסן האַר און קוקנדיק אויף דער
לבֿנה .די צערעמאָניע פֿון קידוש-לבֿנה
דערמאנט אויך די צַײטן פֿון די אנשי ּכנסת
ָ
11
10
הגדולה  ,פֿון סנהדרין  ,ווען מען פֿלעגט אין
ארץ-יׂשראל מיט גרויסער פַֿײערלעכקייט
ּפראווען דעם נַײעם חודש.
ַ
געוויינטלעך בענטשט מען קידוש-לבֿנה אין
דער ערשטער וואָך פֿונעם חודש ,גלַײך נאָך
ווארט מען ביז נאָך
שבת .נאָר אין חודש אָבַֿ 12
ּתשעה-באבֿ 13און אין חודש ּתישרי בענטשט
ָ
14
מען ניט פֿאַר יוםּ-כיּפור  ,ווַײל דאָס זַײנען
טעג פֿון גרויסן טרויער.

טאנט מען צוויי אַסּפעקטן
דורך קידוש-לבֿנה באַ ָ
פֿון גאָט ,ווי דער באַשעפֿער פֿון דער וועלט און
ווי דער שומר-יׂשראל .15מען לויבט וואָס די
שטערן טוען די אַרבעט וואָס גאָט האָט זיי
געגעבן צו טאָן און זַײנען עדות 16פֿון דער
שאף.
שלמות 17פֿון גאָטס באַ ַ
דאס איז בקיצור 18די דערקלערונג פֿון קידוש-
ָ
לבֿנה ,וואָס ווערט ,לויט מַײן מיינונג,
פֿאָרגעשטעלט אויף דעם בילד.
19
נאך עּפעס ,עס לייגט זיך אויפֿן ׂשכל ַאז די
ָ
מענטשן אויף דעם בילד זענען נישט קיין
לאגן ,ווַײל אין ּפרינציּפ איז די
סטרא ָ
ָ
ַא
לאגיע ,סַײ אין דעם מאָדערנעם סַײ אין
סטרא ָ
ָ
ַא
20
רבאטן בַײ
דעם בבֿלישן זינען ,שטרענג פֿאַ ָ
ִיידן ווי געצנדינערַײ.
ַאזוי אַרוםּ ,21כדי צו וויסן אויב מַײן מיינונג איז
ַא ריכטיקע וואָלט איר געדאַרפֿט אויסזוכן פֿון
וואנען קומט דאָס בילד.
ַ
מיט פֿרַײנדשאַפֿט ,אריאל ציון

א בעלן צו  +אינֿפיניטיוו 1. kidesh-levone cérémonie de la sanctification de la lune ; 2. baln
 être intéressé par ; ici : j’aimerais bien savoir ; 3. versé,זַײן ַ
compétent ; 4. célébrer ; 5. rosh hashone le nouvel an juif ; 6. rosh khoydesh tishre la nouvelle lune du mois de Tishri ; 7. inyen sujet ; 8. brokhe
bénédiction ; 9. betsiber collectivement ; 10. anshe kneses hagdole les hommes de la Grande Assemblé ; 11. sanhedrin le Sanhedrin ; 12. ov le mois
d’Av ; 13. tishe bov le 9 du mois d'Av, le jour du jeûne commemorant la destruction du Temple ; 14. yom kiper le Jour du Kippour ; 15. shoymer
 venir naturellement àלייגן זיך אויֿפן ׂשכל Yisroel le Gardien d’Israël ; 16. eydes témoins ; 17. shleymes la perfection ; 18. bekitser bref ; 19. seykhl
l’esprit ; 20. bavlish babilonien ; 21. ainsi

וויץ

פֿאַר אָנהייבער
וואס פֿאַר אַ דרַײ ווערטער
לערער ָ :
באנוצן די קינדער שטענדיק אין שול?
ַ
ּתלמיד  :איך ווייס נישט.
לערער  :ריכטיק ,האָסט געטראָפֿן !

∫ Ô¯ÚÙ
ÿ ËÚ ¯ÈÓ

ַא שיינעם דַאנק אונדזער געטרַײער לייענערין
ֿפַאר איר ֿפַײנער דערקלערונג .זי איז טַאקע
גערעכט .דָאס בילד איז ַאן ַאלטער הָאלצשניט
ֿפון ַא בוך געדרוקט אין ַאמסטערדַאם אין יָאר
 .1707מיר דרוקן אים נָאך ַא מָאל ָאּפ מיט ַא
ֿפַארבעסערט אונטערקעּפל.
יידן ּפראַווען קידוש-לבֿנה
ִ

וועגן דער מעדעם-ביבליאָטעק ,געפֿי”ל
און דעם טעם-טעם אויף אינטערנעט :
http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm
AEDCY
Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger 75010 Paris
E-mail : medem@club-internet.fr
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