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געבוירן www.rachelnet.org:
יאר טעם–טעם מיט אַ געבוירן–מעלדונג ! 1און וואָס פֿאַר אַ געבורט  :דאָס קינד הייסט
עס איז אַ פֿאַרגעניגן אָנצוהייבן אַ ָ
2
לאג אויף אינטערנעץ פֿון
טא ָ
קא ַ
פּעישע נעץ פֿון ייִדישע ביבליאָטעקן“  ,דאָס הייסט אַ ַ
 Rachelאון זי איז די „אייראָ ִ
 2004000ביכער וועגן אַלע אַספּעקטן פֿון ייִדישקייט .איז דאָס אַ טויער צו דער ייִדישער וועלט וואָס מע קען עפֿענען
אומעטום איבער דער וועלט.

מאמעס פֿונעם פּראָיעקט
די טאַטע– ַ
דרײַ ביבליאָטעקן וואָס האָבן יעדע איינע
האבן זיך פֿאַרבונדן צו
זייער אייגנאַרטיקייטָ 3
ביבליאטעק ,4די
ָ
שאפֿן  .Rachelדי A.I.U.
ַ
ערשטע מאָדערנע ייִדישע ביבליאָטעק אין
רמאגט וויכטיקע ווערק פֿון דער
אייראפּע ,פֿאַ ָ
ָ
5
העברעישער ליטעראַטור ,רבנישע ספֿרים
ִ
און ביכער פֿון די גרעסטע פֿאָרשערס 6אויף
ַאלע געביטן 7פֿון ייִדישע שטודיעס ,ווי אויך
דאקומענטן וועגן ייִדישן לעבן אין
ָ
ביבליאטעק,
ָ
פֿאַרשיידענע לענדער .די מעדעם–
ביבליאטעק אין אייראָפּע,
ָ
די גרעסטע ייִדיש–
8
איז ספּעציאַליזירט אין אַשכּנזישער
ִיידישקייט .דער דריטער מיטגליד איז דער
סעמינאר 9אין פֿראַנקרײַך  :אָט די
ַ
רבנים–
10
שול ,וואָס בילדט אויס רבנים ,איז די
איינציקע הײַנט צו טאָג אין אייראָפּע .די
רמאגט
ביבליאטעק פֿונעם סעמינאַר ,וואָס פֿאַ ָ
ָ
ַאן אויסערגעוויינטלעכע זאַמלונג פֿון
רבנישער ליטעראַטור ,איז געווען לאַנגע יאָרן
פּגעלאזן 11און עס האָט געפֿעלט אַ
ָ
שטארק אָ
ַ
13
12
ראטעווען די
ַ
לאג .כּדי צו
טא ָ
קא ַ
ַ
ביבליאטעק האָט זיך געשאַפֿן אין -2003
ָ
געזעלשאפֿט מיטן נאָמען „ספֿריה“.14
ַ
 2004אַ

1

די פֿאַמיליע וואַקסט
די דרײַ ביבליאָטעקן האָבן באַשטימט צו
אינפֿאָ ַ
רמאטיזירן בשותּפֿות 15זייערע
16
וועבארט .
ָ
לאגן און שאַפֿן צוזאַמען אַ
טא ָ
קא ַ
ַ
דער פּראָיעקט האָט פֿאַראינטערעסירט צוויי
ביבליאטעקן :4די פֿראַנצייזישע
ָ
מלוכה–17
ביבליאטעק האָט אַרײַנגענומען
ָ
נאל–
ציא ַ
נא ָ
ַ
 Rachelאין איר נעץ פֿון „פֿאַרבונדענע
ביבליאטעקן“ און געגעבן אַ פֿינאַנציעלע און
ָ
19
18
ַא טעכנישע שטיצע  ;4און די ירושלימער
ביבליאטעק האָט
ָ
אוניווערסיטעט– און מלוכה–
20
זיך פֿאַרנומען מיט נומעריזירן די אַלטע
טא ָ
קא ַ
פּאפּיר– ַ
ַ
זא אויפֿטו
לאגן .אַוודאי 21איז אַ ַ

האבן
נישט געגאַנגען גלאַטיק ! די שותּפֿיםָ 22
זיך געראַנגלט 23מיט אַ סך שוועריקייטן ,דער
עיקר 24טעכנישע .פֿאַר אַלץ האָט מען געפֿונען
דאנק אַן ענגער מיטאַרבעט
לייזונגעןַ 25א ַ
צווישן אַלע פּראָפֿעסיאָנעלע פֿון .Rachel
מען האָט זיך באַניצט מיט דער
26
גראם „אַלף “500
פֿילשפּראַכיקער פּראָ ַ
27
געשאפֿן פֿון דער ישׂראלדיקער פֿירמע
ַ
 ,Ex-librisוואָס ווערט געניצט דורך אַ סך
ביבליאטעקן אין פֿאַרשיידענע לענדער און
ָ
אויף פֿאַרשיידענע שפּראַכן.
ַאזוי אַרום איז ַ Rachelא בריק צווישן די
]סוף זײַט [8

1. faire-part de naissance/birth announcement 2. Réseau européen des bibliothèques judaica et hebraica/European Network of Judaica
and Hebraica Libraries 3. spécificité/specificity 4. Alliance israélite universelle 5. rabo'nishe sforim ouvrages rabbiniques/rabbinic
books 6. chercheurs/scholars 7. domaines/fields 8. ashkena'zisher ashkénaze/Ashkenazi 9. rabonim-… Séminaire rabbinique (Séminaire israélite de France)/Rabbinic Seminary 10. forme/trains 11. négligé/neglected 12. kede'y… afin de/in order to 13. sauver/save
14. SIFRIA 15. beshutfes en commun/in common 16. site web/website 17. melukhe- d’État/state 18. soutien/support
19. yerusholaymer de Jérusalem/of Jerusalem 20. numériser/digitalize 21. avade bien sûr/of course 22. shutfim associés/partners,
 shutef 23. se sont débattus/struggled 24. … iker surtout/mainly 25. solutions 26. Aleph 500 27. yisro'eldike israélien/שותּף sing.
Israeli

זומערקורס אין ירושלים
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צווישן דעם 17טן און דעם 28סטן יולי
דאס יאָר איז געפֿירט געוואָרן אַן
ָ
אינטענסיווער קורס פֿון ייִדישער
שפּראך אין ירושלים .דעם קורס האָבן
ַ
רגאניזירט יונגע ייִדיש–לערערס,
ָא ַ
2
ס'רובֿ ַאליין סטודענטן בײַם
3
ירושלימער אוניווערסיטעט :4דניאל
4
בערמאן ,מרים 5טרין,
ַ
בירנבאום ,דליתּ
ַ
6
אליעזר
סמאן )אַ געניטע ייִדיש–
קא ַ
ניבארסקי ,און דבֿורהָ 7
ָ
8
גאנצער ריי
לערערקע אין גימנאַזיע און די מחברטע פֿון אַ ַ
לערנביכלעך(.
9
ַא ַ
דאנק דער ברייטער רעקלאַמע וואָס מענדי כּהנא — דער
געזעלשאפֿט „יונג ייִדיש“ —
ַ
ָאנפֿירער פֿון דער קולטור–
האט געמאַכט פֿאַרן קורס ,האָבן זיך פֿאַרשריבן אַ דרײַסיק
ָ
11
10
תּלמידים  .יעדן אינדערפֿרי איז דער עולם געווען
13
אײַנגעטיילט אין דרײַ גרופּעס ,לויט מדרגות ,12כּדי צו
מאטיק און לייענען געקליבענע טעקסטן .נאָך
לערנען גראַ ַ
מיטאג און אין אָוונט האָט יעדערער געמעגט אויסקלײַבן
ָ
אויף וואָסערע אַקטיוויטעטן ער וויל גיין :4געזאַנג–,
רשטאטן ,רעפֿעראַטן,
ַ
טעאטער– ,לייען– און שרײַב– ַ
ווא
ַ
פֿילמען ,קאָנצערטן .אַ טייל פֿון די אונטערנעמונגען זענען

1

קאל פֿון „יונג ייִדיש“
לא ַ
פֿאָרגעקומען אינעם גאָר מאָלערישןָ 14
און האָבן צוגעצויגן אַ ברייטערן עולם :4אַן אַרויסטריט פֿונעם
לאגן און
נא ָ
גראם פֿון מאָ ָ
פּרא ַ
ָ
קינסטלער אַבֿישי 15פֿיש מיט אַ
באן ;4אַ רעציטאַל
רא ָ
לידער פֿונעם לאָדזשער שרײַבער ישׂראלַ 16
19
לקלאר דורכן חזן 18מאיר
ָ
פֿון חסידישן 17פֿאָ
נסאמבל
טשעטשיק ;4אַ פֿאָרשטעלונג דורכן אַ ַ
נקא“ פֿון אייגענע און פֿרעמדע
מא ַ
לא– ַ
„סא ַ
ַ
20
ווידעא–ווערק אין שײַכות מיט ייִדיש ;4און
ָ
21
גאר אַ ַ
ָ
הארציקע געזעגן–מסיבה דעם לעצטן
טאג מיט אַרויסטריטן פֿון די סטודענטן גופֿא.22
ָ
23
דער סך–הכּל פֿון דעם עקספּערימענט איז אַ
באטײַטנדיקער :424עס איז נישט נאָר געשאַפֿן
ַ
געווארן אַ פֿײַנע גרופּע סטודענטן ,וואָס זענען
ָ
גרייט זיך צו לערנען ווײַטער אין זומער און
25
קלאר
ָ
אויך דורכן יאָר ;4עס איז דער עיקר
געווארן ,אַז עס איז דאָ אין ישׂראל אַן אָרט
ָ
און אַן עולם פֿאַר אַזעלכע אונטערנעמונגען.
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1. yerusholaim Jérusalem 2. srov la plupart/most of them 3. daniel 4. dalit 5. miryam 6. eliezer 7. dvoyre 8. mekha'berte
auteur (fém.)/author (fem.) 9. Cahan 10. talmidim étudiants/students 11. oylem public, ici les étudiants/public, here student body
12. madreyges niveaux/levels 13. kede'y… afin de/in order to 14. pittoresque/picturesque 15. avishay 16. yisroel 17. khsi'dishn
hassidique/Hasidic 18. khazn chantre/cantor 19. meyer 20. shaykhes rapport/relation 21. … mesibe fête d’adieu/farewell gathering
22. gufe eux-mêmes/themselves 23. sakhakl bilan/result 24. significatif/meaningful 25. … iker surtout/mainly.
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פּאר אויסצוגן 2פֿון די היימאַרבעטן פֿון די תּלמידים:43
ָאט זײַנען אַ ָ
יאר:412
רעקלאמע 11פֿאַרן זומערקורס איבער אַ ָ
ַ
ַא
יוואָכיקער
לים אַ צווי
נעמער— 5
באַריכט:4 4
אין ירוש
ק אָנטייל–
ן
ַא
ע
מ
ו
ק
איז פֿאָרגע
די דרײַסי
דעם יולי
ר שפּראַך.
עווען אַזוי
פֿון ייִדישע
— זײַנען ג
9
ומערקורס
ליבהאָבער
ר שטימונג
ז
ע 7ייִדיש–
ר וואַרעמע
ַ 6אלע היג
רעפֿן וואָס
 8ון מיט דע
ט
כּמע
ימודים א
ידער צו ט
ן מיט די ל
אָסן זיך וו
מבער איז
צופֿריד
אַשל
יב סעפּטע
ורס ,אַז זיי האָבן ב שען :4אָנהי
נטענסיווע
ק
טאַקע גע
ף צוויי אי
אויפֿן  10ון אַזוי איז
קומען אוי
ר .א
ר צונויפֿגע
גיכע שוין ווײַטע
מען זיך
לערנטעג.
ַא בריוועלע
ד
ע
ר
מ
א
ַ
מ
ען
:4



בריוו אירס אַ

ינאַ שרײַבט אַ
פּאָל
ם ֿפאַראַיאָריקן
ח ֿברֿ 17פונע
ס אין ווילנע:4
זומערקור

18

 אויף וואָס וואַרט איר ? 
טוט די זעלבע זאַך ווי אײַערע
עלטער–זיידעס :

ארײַן.
קומט אין חדרַ 13

איר וועט קריגן געשלאָגן פֿון אַ
ָ
מאדערנעם מלמד ,14איר וועט
מאנען 15אין
לייענען שונדראָ ַ
16
עבֿרי–טײַטש …
אלץ אין ירושלים !
ַ
ווארט נישט — קומט אין חדר
ַ

ארײַן !
ַ

מײַן ליבע מאַמע,
נאָך צוויי
וו
א
ָ
כן
ל
ע
ר
נ
ען
ה
אָב איך שוין
אוי
ף ייִדישער שפּראַך .אַרבעטנדיק הײַנט אַ דיפּלאָם
מיט
איך פֿאַר
די
נ
ען
א
ַ
ס
ך
דעם דיפּלאָם וועל
ג
ע
ל
ט!
טוי
זנט קושן פֿון דײַן
ערנען ייִדיש
יאַנקעלע
ך צו ל

ס מאַכסטו ?
ר דוד ! 19וואָ
20
זי
טײַערע
ט
זוי צוגעוווינ
ײַיאָר 21ניטאָ
שוין געווען אַ
איז אָבער ה
איך בין
גוסט .לײַדער
זיך אַן עצה
וי
א
ין
א
ר
יעדעס יאָ
… איך האָב
ויף אַ קורס,
ס אין ווילנע
אַרשריבן א
ר
קו
ר
מע
האָב זיך פֿ
ס'איז געווען
קיין זו  22דערש  :איך
ע לערערס.
נ
ַ
א
געגעבן
אַניזירט היג
ערעסאַנטע
ס האָבן אָרג
קורסן  :אינט
וואָס ע
ערע זומער
פון אַנד
אַרשיידענע
ט ערגער ֿ
פ
ֿ
ני
דער פֿרי און
גאָר
למשל , 24אַ
עקציעס אין
ס'איז געווען,
ל
כ
א
ַ
שפּר
 23נאָך מיטאָג.
געפֿירטַ 25
א
טן
פ
ֿ
וי
א
ַ
א
ט
ש
בן
וואַר
וו .מיר האָ
ווק ע“ . 27איך
וואַרשטאַט,
„ : 26די קוקאַ
טעאַטער–
בראַָדערזאָן
קע פֿון משה
ה געהאַט. 28
סצענ
שטאַרק הנא
אָב פֿון דעם
ה



ַא פּראָטעסטבריוו:4
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חשובֿעָ 29
ארגאַניזאַטאָרן,
30
אין מ
שך פֿון די צוויי
וו
א
ָ
כן
פ
ֿ
ון
אײַ
ע
ר קורס האָט
איר מיר ֿ
פאַרשאַפֿן 31
גרויס עגמת–נפֿש 32
 :איך
האָב ביז
אַהער געמיינט,
א
ַ
ז
יי
ִ
די
ש
ר
ע
ד
זיך אַ
ט זיך פֿון
ליין .און איר האָ
ט מיך געצוווּנגען 33
אײַנצוזען 34
 ,אַז מע
דאַרף זיך דערויף 35
ל
ק
ע
רנען
אָניוגאַציע ,דעק
ל
ינ
א
ַ
צי
ע,
ק
א
ָ
מ
פּאַראַטיוו,
סופֿי
36קסן ,פּרעפֿיקס
ן,
אי
די
א
ָ
מ
א
ַ
טי
סדר …
ק ,ווערטער–
און איין גאָט ווייס 37
וו
א
ָ
ס
נ
אָך פֿאַר אַ
ק
אָמפּליקאַציעס
פ
ֿ
ון
ד
ע
ם
ס
א
ָ
ר
ט…

1. yerusholaim Jérusalem 2. extraits/excerpts 3. talmidim étudiants/students 4. rapport/report 5. participants 6. kima't presque/nearly
דא , syn. ofהי ָ /from the word
 limed 9. ambiance/atmosphereלימוד ָ 8. limudim études/studies, sing.
דא , syn. deהי 7. d’ici/locals, du mot
יאר ָ dès que possible/as soon as possible 11. publicité/advertisement 12. exp.
 l’année prochaine/next yearאיבער אַ ָ
וואס גיכער 10. exp.
13. kheyder école religieuse traditionnelle/traditional Jewish religious school 14. melamed maître d’école/teacher 15. romans de gare/
)יידיש וואָס מען האָט אַ ָ
ִ 17. … khaver un ami à elle/a friend of hers 18. de l’an dernier/
מאל געניצט אין חדר( trashy novels 16. ivre-taytsh yiddish
 se débrouiller/זיך געבן אַן עצה last year’s 19. dovid David 20. habituée/accustomed to 21. cette année/this year 22. … eytse … exp.
 25. monté/produced 26. moysheצום בײַשפּיל manage, figure out a solution 23. ateliers/workshops 24. lemoshl par exemple/for example syn.
… ָ apprécier/to enjoy 29. kho'sheve honorables/distinguished 30.
האבן הנאה פֿון … Broderzon (1890-1956) 27. coucou/cuckoo 28. hanoe
meshekh … pendant/for (a period of) 31. causé/caused 32. agmes-nefesh peine, chagrin/pain, heartache 33. obligé/forced 34. me rendre compte/realize 35. pour cela/for that 36. … seyder ordre des mots/word order 37. exp. Dieu seul le sait/God alone knows.

אן אויסשטעלונג 1אין פּאַריזער ראָטהויז
ַ
3
געווידמעט די ייִדן פֿון פּלעצל

2

רגאניזירט
הײַיאר 60 ,4יאָר נאָך דער מלחמה 5און נאָך דעם צוריקקער פֿון דער שארית–הפּליטה ,6האָט די שטאָט פּאַריז אָ ַ
ָ
8
7
רטאל „לע מאַרע“ .
פּאסטקע “ אין אָנדענק פֿון די ייִדן פֿונעם קוואַ ַ
ַאן אויסשטעלונג „פֿון רעטונגסאָרט — ַא ַ

4
ַא וועלט וואָס איז פֿאַרשוו>נדן
רײַנגאנג זעט מען אַ סעריע
ַ
גלײַך בײַם אַ
טאס פֿון קינדער און
גרויסע פֿאָ ָ
דערוואקסענע ,די נאָענטע שאַרף און קלאָר,
ַ
49
די ווײַטערע אַלץ בלאַסער  :דאָס זענען
אײַנוווינערס פֿון פּלעצל וואָס זעען אויס ווי
זיי וואָלטן פֿאַרשוו>נדן פֿאַר אונדזערע אויגן.
ווײַטער גייט מען אַדורך פֿיר זאַלן ,צוויי
געווידמעט דער צײַט פֿאַר דער מלחמה און
יארן .די גאַנצע
צוויי — די מלחמה– ָ
10
אויסשטעלונג באַשטייט דער עיקר פֿון
גראפֿיעס ,מע זעט אָבער אויך
טא ַ
פֿאָ ָ

דאקומענטן ,אָביעקטן )רעליגיעזע אָדער
ָ
טאגטעגלעכע( ,און ווידעאָ–אינטערוויוען מיט
ָ
11
האנדלען די
נשטאט צו באַ ַ
ָ
גבֿית–עדותן  .אַ
טעמע אין אַלגעמיין איז דער צוגאַנג געווען
מער אינדיווידועל  :צום בײַשפּיל אויסקלײַבן
איין בנין 12און שטודירן וואָס איז געשען מיט
זײַנע אײַנוווינער.
רטאל
ִיידן האָבן געוווינט אין אָט דעם קוואַ ַ
זינט דעם מיטל–עלטער .13ס'איז קיין מאָל ניט
מאל
רמאכטע געטאָ ,נאָר אַ ָ
געווען קיין פֿאַ ַ
זײַנען דאָ געווען אַנטי–ִיידישע אינצידענטן .אַ
14
בארימטער פֿאַל איז געווען אַ בלוט–בילבול
ַ
15
וואס
ָ
אין יאָר  ,1290קעגן אַ ִייד אַ מלווה
מען האָט באַשולדיקט אין דורכשטעכן אַ
האסטיע .16מען האָט אים פֿאַרמישפּט 17צום
ָ
טויט און אים פֿאַרברענט אויפֿן שײַטער–
הויפֿן.18
די גרויסע אימיגראַציע
כוואליע אין
מיט דער גרויסער אימיגראַציע– ַ
די יאָרן  1940-1880זענען אָנגעקומען אין
פֿראַנקרײַך  1104000ייִדן .די מערהייט פֿון
זיי האָבן זיך באַזעצט אין פּאַריז און דער
עיקר אויפֿן פּלעצל .אַן אמתִ 19יידיש–לעבן
האט זיך צעבליט ,20מיט שולן און
ָ
21
שטיבלעך  ,ביכערקראָמען ,ביבליאָטעקן און
ראנען און פֿריזירער.22
שפּײַזקראמען ,רעסטאָ ַ
ָ
טאס פֿון
רעדן האָט מען גערעדט ייִדיש .די פֿאָ ָ
שפּראכיקע
ַ
די געוועלבן 23מיט זייערע צוויי–
זאגן עדותַ 25אז ביסלעכווײַז האָט מען
שילדןָ 24
זיך דאָך אינטעגרירט ,און צום אויפֿשריפֿט
האט מען צוגעגעבן )כאָטש
„וו>רשטערײַ“ָ 26

נאך אַלץ מיט ייִדישע אותיות(27
ָ
28
„שארקיטערי“ .
ַ
אויף דער אויסשטעלונג האָט מען געקענט זען
ַא לערנביכל פֿאַר דערוואַקסענע זיך
אויסצולערנען די פֿראַנצייזישע שפּראַך )מיט
דעם אַרויסרעד געשריבן מיט ייִדישע
אותיות( .די קינדער האָבן זיך אויסגעלערנט
פֿראַנצייזיש אויף די בענקלעך פֿון די
מונאל“
מלוכה–29שולן .די קליינע „עקאָל קאָ ַ
איז געווען אַ וויכטיקע סטרוקטור אינעם
לעבן פֿון פּלעצל .זי איז אויך געווען אַן
אויסנאם 30אין גאַנץ פֿראַנקרײַך  :צוליב דעם
ַ
31
וואס כּמעט ַאלע קינדער זײַנען געווען
ָ
32
רמאכט שבת און
ִיידישע ,האָט מען זי פֿאַ ַ
געלערנט דאָנערשטיק.
פֿון אַלע שטיבלעך און שולן צום דאַוונען איז
די באַרימטסטע די שול אין יוגנטסטיל 33אויף
רי פּאַווע 34פֿון  ,1914לויטן פּראָיעקט פֿונעם
קאנטן אַרכיטעקט העקטאָר גימאַר.35
בא ַ
ַ
קופּאציע
ַ
מלחמה און אָ
קופּאציע ווערט דאָס
ַ
מיט דער דײַטשער אָ
37
ִיידיש–לעבן פֿאַרניכט ,36אויף רי דע ראָזיע
ווי אומעטום .לייענענדיק די אַנטיסעמיטישע
געזעצן פֿון דער ווישי–רעגירונג )דער „ייִדן–
סטאטוט“( קען מען פֿאַרשטיין ווי אַזוי די
ַ
רמאכט זיך ביסלעכווײַז ,און דאָס
פּאסטקע פֿאַ ַ
ַ
38
ָארט פֿון לעבן ווערט אַן אָרט פֿון אומקום .
דעם 16טן יולי  ,1942דעם טאָג פֿון דער

]סוף זײַט [8

1. exposition/exhibition 2. Hôtel de Ville/City Hall 3. quartier juif de Paris/historic Jewish quarter of Paris 4. cette année/this year
5. milkhome guerre/war 6. sheyres-hapleyte survivants/survivors 7. «Du refuge au piège. Les juifs dans le Marais» (exposition du 12
mai au 27 août 2005)/«From Refuge to Trap. Jews in Le Marais» (exhibition from May 12 to August 27, 2005) 8. le Marais, old quarter
of Paris 9. de plus en plus pâles/fainter, paler 10. … iker surtout/mainly 11. gvies-e'ydesn témoignages/testimony 12. binyen immeuble/building 13. Moyen Âge/Middle Ages 14. … bilbl fausse accusation de meurtre rituel/blood libel 15. malve prêteur sur gages/
moneylender 16. hostie/host (Eucharist wafer) 17. farmishpet condamné/condemned 18. bûcher/stake 19. emes vrai/real 20. épanoui/
blossomed 21. maisons de prière/prayer houses 22. coiffeurs/hairdressers 23. boutiques/shops 24. enseignes/shop signs 25. … eydes
) os 28. charcuterie («sausage shop» in Frenchאות témoignent/bear witness 26. charcuterie/sausage shop 27. oysyes lettres/letters, sing.
29. melukhe- publiques/public 30. exception 31. kima't presque/nearly 32. shabes samedi/Saturday (il s’agit de l’école communale de
la rue des Hospitalières-St-Gervais)/at that time all schools in France were closed on Thursday and worked on Saturday. 33. Art nouveau
34. rue Pavée 35. Hector Guimard 36. anéanti/wiped out 37. rue des Rosiers 38. mort/death

צום נײַעם

יאָר—לשנה–טובֿה! 1

ָאט ברענגען מיר צוויי זייער פֿאַרשיידענע „רעצעפּטן“ פֿאַר אַ גוט ,געזונט און זיס יאָר.

א וויץ
ַ
ַא ִייד פֿון פֿלאָרידע קלינגט אָן 2צו זײַן זון דוד ,3וואָס וווינט אין ניו–
יארק.
ָ
— עס טוט מיר לײַד ,נאָר איך דאַרף דיר זאָגן :4די מאַמע און איך
שלאסן אַז מיר וועלן
קענען מער נישט לעבן צוזאַמען .מיר האָבן באַ ָ
זיך גטן .4גענוג שוין !4איך וויל האָבן אַ ביסל רו 5אויף מײַנע אַלטע
יארן .איך האָב עס דיר געוואָלט זאָגן גלײַך ,עס זאָל נישט זײַן קיין
ָ
6
גרויסער קלאַפּ פֿֿאַר דיר און דײַן שוועסטער ווען מיר וועלן זיך
צעשיידן.7
און דער טאַטע לייגט אַוועק דאָס טרײַבל.8
דוד קלינגט גלײַך אָן צו זײַן שוועסטער מרים 9אין קאַליפֿאָרניע און
זאגט איר אָן די בשׂורה.10
ָ
זי ענטפֿערט :
12
11
— דאגה נישט  !4איך פֿאַרנעם זיך מיט דעם .
זי קלינגט אָן צום טאַטן און זאָגט:4

— טוט גאָרנישט ביז דוד און איך וועלן קומען !4מיר וועלן זײַן בײַ
אײַך פֿרײַטיק צו נאַכטס.13
דער טאַטע לייגט אַוועק דאָס טרײַבל מיט אַ שמייכל און רופֿט אויס צו
זײַן פֿרוי:4
15
14
— גוט !4דערליידיקט ! די קינדער קומען אויף ראָש–השנה !

1. leshone-toyve Bonne année !/Happy New Year! 2. téléphone/telephones 3. dovid 4. getn divorcer/divorce 5. tranquilité/peace and
!quiet 6. choc/shock 7. séparer/separate 8. combiné/receiver 9. miryam 10. psure nouvelle/news 11. dayge … t’inquiète pas !/don’t worry
12. je m’en occupe/leave it to me! 13. vendredi soir/Friday night 14. C’est arrangé/It’s taken care of 15. rosheshone Nouvel An juif/
Jewish New Year.

רעצעפּט

מפּאט
קא ָ
ָ

5
1

2
פּטשיאק ,וואָס איז איינע פֿון די אָנפֿירערקעס פֿונעם
ַ
זשאנין קאָ
ַ
אונדזער חבֿרטע
מפּאט–
רשטאט 3אינעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער ,האָט אונדז געגעבן איר קאָ ָ
ַ
קא ַ
כווא
ָ
רעצעפּט :4אַ זיסער מאכל 4אויף אַ זיס יאָר!4

אינגרעדיענטן
 500גראַם געטריקנטע פֿלוימען מיט די שטיינדלעך
7
פּריקאסן
ָ
 250גראַם געטריקנטע אַ
8
 125גראַם ראָזשינקעס
 125גראַם געטריקנטע עפּל
10
 1ציטרין מיטן שאָלעכץ 9צעשניטן אויף דינע פּענעצלעך
צימערינג) 11לויט אײַער געשמאַק(12
 2ליטער הייס וואַסער
רײַנטאן אַלע אינגרעדיענטן אין אַ גרויסן טאָפּ און אָנגיסן הייס
ָ
ַא
13
וואסער ביז עס באַדעקט זיי .אויפֿקאָכן  .איבערדעקן און קאָכן אויפֿן
ַ
קליינעם פֿײַער  30מינוט.
5

6

באמערקונגען
ַ
אויב עס פֿעלט וואַסער ,גיסט צו.
שטארקערן
ַ
בעסער צוצוגרייטן מיט צוויי טעג פֿריִער ,ס'זאָל האָבן אַ
טעם.14

פּטשיאק
ַ
זשאנין קאָ
ַ
טא  :מיריי סיקאַרי ©
פֿאָ ָ

1. fruits secs au sirop/stewed fruit 2. kha'verte amie/friend 3. atelier cuisine/cooking workshop 4. maykhl plat/dish 5. pruneaux/
prunes 6. noyaux/pits 7. abricots 8. raisins secs/raisins 9. écorce/
rind 10. rondelles/slices 11. cannelle/cinnamon 12. selon votre goût/
to taste 13. porter à ébullition/bring to a boil 14. tam goût/taste.

יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 29סטן יולי 2005
ארטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

טאניק
יום–טובֿ 1לכּבֿוד 2ד"ר 3מרדכי שעכטערס 4ייִדישער באָ ַ

6
זונטיק ,דעם 20סטן יולי  2005האָט אַן עולם
פֿון פֿרײַנד ,לערערס ,תּלמידים 6און
ָ7
ִיידישיסטן אָנגעפֿילט דעם זאַל פֿונעם ייִווא
8
אינסטיטוט אין מאַנהעטן אָפּצוגעבן כּבֿוד
דעם ייִדישן לינגוויסט ,לערער און כּלל–
טוער 9ד"ר מרדכי שעכטער צו דער
געלעגנהייט פֿונעם אַרויסקום פֿון זײַן בוך ,די
טאנישע
בא ַ
געוויקסן–10וועלט אין ייִדיש ,אַ ָ
לאגיע[…] .
טערמינא ָ
ָ
האט
דאס בוך די געוויקסן–וועלט אין ייִדיש ָ
ָ
11
דער מחבר ָאנגעהויבן צוצוגרייטן נאָך אין
די 1960ער יאָרן .אין דעם גרויסן פּראָיעקט
האט ער אַרײַנגעלייגט אַזוי פֿיל צײַט און מי
ָ
12
צוליב פֿאַרשיידענע טעמים  ,וואָס ער
דערמאנט זיי אין דעם אַרײַנפֿיר צום בוך.
ָ
פּראקטיש גערעדט ,האַלט דער מחבר ,אַז אַ
ַ

5

דאנק דעם בוך וועט מען קענען אָנרופֿן „אויף
ַ
13
מאמע–לשון ַא געוויקס ,וואָס זײַן נישט–
ַ
ִיידישן נאָמען ווייסט מען יאָ ,אָבער דעם
ִיידישן האָט מען אָדער פֿאַרגעסן ,אָדער קיין
מאל נישט געוו>סט“ .און פֿאַרקערט ,אָפֿט
ָ
קומט אויס ,אַז מע טרעפֿט אין דער ייִדישער
נאמען פֿון אַ געוויקס ,אַ בלום,
ליטעראטור אַ ָ
ַ
ַא בוים ,און מע ווייסט נישט וואָס דאָס איז
ַאזוינס .אַזוי ווי די נעמען זענען געוויינטלעך
נאל ,וועלן איצט אַלע קענען וויסן דעם
רעגיא ַ
ָ
טײַטש.
„]…[ זאָל מען וויסן ,זאָל מען זיך דערמאָנען,
ַאז אויף מאַמע–לשון איז עס נישט
פּריקאטס“,
ַ
„טעמייטעס“„ ,טשעריס“„ ,אַ
„פּיטשעס“ … ,צי ווי זיי הייסן אויף ענגליש,
שפּאניש און אַזוי ווײַטער ,נאָר
ַ
14
מאטן“,
מידארן “ ) ,צי „טאָ ַ
„פּא ָ
ָ
ראדײַעס“„ ,טרייפֿענע עפּל“ ,און
„פּא ַ
ַ
15
ַאנדערע(„ ,קאַרשן“ ) ,צי „קערשן“(,
ָ
ַ
„א
פּריקאסן“) 16צי „פּריקאָזן“(
17
„פֿערעטשקעס“ )צי
„פֿערשקעס“„ ,פֿאַרזשעכעס“( און
נאך און נאָך“.
ָ
נישט נאָר איז די רשימה 18פֿון די
געוויקסן גאָר אינטערעסאַנט ,נאָר
דער אַרײַנפֿיר ,אין וועלכן ד"ר
19
שעכטער באַשרײַבט פּרטימדיק
ווי אַזוי ער האָט צונויפֿגעשטעלט
לאגיע ,די הונדערטער
די טערמינאָ ָ
מקורים 20פֿון דער אַלטער און
מאדערנער ייִדישער ליטעראַטור,
ָ
פֿון צײַטשריפֿטן וועגן אַגריקולטור
ניזאציע ,פֿון לערנביכער
לא ַ
און קאָ ָ
פֿאַר דער מאָדערנער ייִדישער שול,
רמאנטן,
פֿון די צענדליקער אינפֿאָ ַ

פֿון וועלכע ד"ר שעכטער האָט פֿאַרשריבן ווי
זיי האָבן אָנגערופֿן די געוויקסן אין זייערע
שטעט און שטעטלעך .ער דערציילט וועגן די
פּראבלעמען בײַם אידענטיפֿיצירן די געוויקסן
ָ
21
נאך דעם ווי מע פֿאַרשרײַבט זיי .למשל ,
ָ
דאס וואָרט „בערעזקע“ קען זײַן אַ קליינע
ָ
22
בערעזע  ,אָבער עס קען אויך זײַן צוויי
ַאנדערע מינים געוויקסן אויף ייִדיש .דערצו
איז „בערעזקאַ“ נאָך אַן אַנדער געוויקס אויף
אוקראיִניש און אַן אַנדערס אויף רוסיש .טאָ
ַ
ווען מע געפֿינט דאָס וואָרט „בערעזקע“ בײַ
בערגעלסאן ,קיפּניס ,ברוסילאָוו,
ָ
23
טשניקאוו ,וואָס איז עס טײַטש ?4
ָ
טא ַ
בא
ַ
דאס ווערק איז סײַ דעסקריפּטיוו )דאָס
ָ
לאגיע( סײַ
קאמפּלעטע טערמינאָ ָ
הייסט ,אַ ָ
נא ַ
ָ
רמאטיוו )מיט פֿירלייגן ,24וואָסער וואָרט
איז מער פּאַסיק פֿאַרן הײַנטיקן ייִדיש–
רעדער( .דער מחבר לאָזט דעם לייענער אַרײַן
גאנג ,וואָס שייך 25די
אין זײַן געדאַנקען– ַ
וואס זאָל מען רעקאָמענדירן ,וואָס
עניניםָ — 26
]סוף זײַט [7

דאקטער 1. yontev fête/celebration 2. lekoved en l’honneur/in honor of 3.
ָ 4. mordkhe … de/by Mordkhe Schaechter 5. oylem public
6. talmidim étudiants/students 7. YIVO, Institut des Recherches du judaïsme/Institute for Jewish Research 8. … koved rendre hommage/to honor 9. klal-… dirigeant communautaire/community leader 10. plantes/plants 11. mekhaber auteur/author 12. tamim
ִ 14. tomates/tomatoes 15. cerises/cherries 16. abricots/apricots 17. pêches/peaches 18. reshime
יידיש raisons/reasons 13. …-loshn
 22. bouleau/birch treeצום בײַשפּיל  moker 21. lemoshlמקור liste/list 19. pro'timdik en détail/in detail 20. mekoyrim sources, sing.
23. Qu'est-ce que ça veut dire ?/What does it mean ? 24. propositions/suggestions 25. … shayekh en ce qui concerne/concerning
 inyenענין 26. inyonim sujets/subjects, sing.

]סוף פֿון זײַט [6

זאַָל מען פּסלען ,27און פֿאַר וואָס .עס איז
נישט קיין נײַעס ,אַז ד"ר שעכטער ,ווי אַ
פּוסק–ַאחרון 28פֿון דער ייִדישער שפּראַך ,איז
טארישע ,אָבער אויך אַ
ווא ָ
נא ַ
ַא ָ
נטראווערסיעלע פֿיגור .אָבער אינעם פֿעלד
ָ
ָ
קא
טאניק ,נאָכן איבערלייענען די
פֿון באָ ַ
טויזנטער ווערטער און באַוו>נדערן די

וואס איז אַרײַן אין דער אַרבעט,
פֿאָרשונגָ 29
וואלט שווער געווען זיך פֿאָרצושטעלן
ָ
30
חילוקי–דעות ַארום דעם בוך.
די געוויקסן–וועלט אין ייִדיש וועט זײַן אַ
קלאסיש ווערק אין דער ייִדישער
ַ
וויסנשאפֿטלעכער ליטעראַטור ;4סײַ אַ
ַ
לאנגיקער
פּראדוקט פֿון אַ לעבן– ַ
ָ
איבערגעגעבנקייט 31מצד 32מרדכי שעכטער צו

ַא פֿאַרצווײַגטער און פֿאַרטיפֿטער ייִדיש–
וועלט ,סײַ אַ מוסטער 33פֿאַר ווײַטערדיקע
דורות 34פֿון ייִדישער שפּראַכפֿאָרשונג.

27. paslen rejeter/reject 28. poysek-akhren décideur/authority 29. recherche/research 30. khiluke-deyes controverses/difference of opi dor.דור nion 31. dévouement/devotion 32. mitsa'd de la part de/on the part of 33. modèle/example 34. doyres générations, sing.

ַא נײַע רעקאָרדירונג :4אין מײַן טאַטנס בית–דין–שטוב

1

2
גראפֿישע
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
יצחק באַשעוויסעס
סעריע מײַן טאַטנס בית–דין–שטוב ,וועגן דעם
גאס אין
כמאלנע– ַ
ִיידישן לעבן אויף דער קראָ ַ
ווארשע ,האָט דער מחבר 3צום ערשטן מאָל
ַ
4
געדרוקט אויף די שפּאַלטן פֿונעם פֿאָרווערטס
אין  .1955פֿופֿציק יאָר שפּעטער ,לכּבֿוד 5דעם
ורעאט ,האָט די
ַ
–100יוביליי פֿונעם נאָבל– ַ
לא
זעלבע צײַטונג אויפֿגעפֿרישט זײַן
רמאט — אויף
מײַסטערווערק אין אַ נײַעם פֿאָ ַ
מפּאקטדיסקן ,געלייענט אויף ייִדיש
צוויי קאָ ַ
6
גאוו .
קטיאר דוד ראָ ָ
ָ
פֿונעם וו>נדערלעכן אַ
רויסגעוואקסן פֿון דער
ַ
די רעקאָרדירונג איז אַ
7
יארק,
דיא–שעה “ אין ניו– ָ
רא ָ
„פֿאָרווערטס– ַ
וואס ווערט טראַנסמיטירט יעדן שבת–צו–
ָ
8
סטאנציע WMCA
דיא– ַ
נאכטס אויף דער ראַ ָ
ַ
10
9
האט דוד
ָ
 .570במשך פֿון עטלעכע חדשים
גאוו פֿאָרגעלייענט קאַפּיטלעך פֿונעם
רא ָ
ָ
ווערק ,וואָס באָריס סאַנדלער ,דער

סטודיא .פֿון רעכטס  :באָריס
ָ
אין רעקאָרדיר–
גאוו ,נחום קויפֿמאַן.
סאנדלער ,דוד ראָ ָ
ַ

קטאר פֿונעם פֿאָרווערטס און
רעדא ָ
ַ
דיא–שעה“ ,האָט פֿון פֿריִער
רא ָ
„פֿאָרווערטס– ַ
באַארבעט און צוגעגרייט .אויף דער נײַער
ַ
רעקארדירונג קען מען הערן די ערשטע
ָ
צוועלף געשיכטעס פֿונעם ווערק ,צווישן זיי
ַאזוינע קלאַסישע דערציילונגען ווי„ :4די
לאמע כּלה“„ ,11דער סוד“„ ,12פֿאַר וואָס
ָ

פּגעלאזט דעם שידוך“.13
ָ
האבן זיי אָ
ָ
מפּאקטלעך איז בײַגעלייגט אַ
צו די צוויי קאָ ַ
ביכל אויף ייִדיש און ענגליש ,פֿול מיט
רמאציע :4בערל כּהנס 14קורצע ,אָבער
אינפֿאָ ַ
15
גראפֿיע
גראפֿיע און ביבליאָ ַ
ביא ַ
ָ
פּרטימדיקע
פֿון באַשעוויסעס ווערק ;4דעם מחברס „אַ
פּאר ווערטער פֿאָרויס“ ,וואָס ער האָט
ָ
געדרוקט אין זײַן בוך מײַן טאַטנס בית–דין–
גראפֿיע פֿון אַלע
ביבליא ַ
ָ
שטוב ;4אַ
16
פֿרעמדשפּראַכיקע אויסגאַבעס פֿונעם בוך.
7
די רעקאָרדירונג אין מײַן טאַטנס בית–דין–
שטוב קען מען באַשטעלן בײַם פֿאָרווערטס
פּצאל
און זי קאָסט ) $25פּלוס  $2פּאָסט–ָא ָ
אין אַמעריקע $4 ,פּאָסט אין אייראָפּע(.
רמאציע:4
נאך מער אינפֿאָ ַ
ָ
 212–889–8200ליניע .470
בליצפּאסט–ַאדרעס:4
ָ
subscription@yiddish.forward.com4

1. … beys-din-shtub Au tribunal de mon père/In My Father's Court 2. yitskhok … de/by Isaac B. Singer 3. mekhaber auteur/author
… 4. colonnes/columns 5. lekoved en l’honneur de/in honor of 6. dovid… David Rogoff 7. … sho The Forward Hour 8. shabes
 khoydesh 11. … kale La Fiancéeחודש samedi soir/Saturday night 9. bemeshekh pendant/during 10. khadoshim mois/months, sing.
… unijambiste/The Lame Bride 12. … sod Le Secret/The Secret 13. … shidekh Les Fiançailles rompues/A Broken Engagement 14.
koyens de/by Berl Kagan 15. pro'timdike détaillé/detailed 16. éditions.

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ

לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
באנעמענט–פּרײַזן :4פֿאַראייניקטע שטאַטן :41איין יאָר —  36דאָ ַ
ַא ָ
3
2
לאר
לאר ,לופֿטפּאָסט  :4איין יאָר —  97דאָ ַ
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :4איין יאָר —  40דאָ ַ
איבער דער וועלט :4ים– ָ

קארטע–נומער......................................... :4
קרעדיט– ַ
דאטע........................................... :4
אויסגאַנגַ –4

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס.............................................................................. :4
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:4
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :4
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

בריוו אין רעדאַקציע
לאנד האָט אונדז
אר אין האָ ַ
לקמא ַ
ַ
לען קאָנינג 1פֿון אַ
צוגעשיקט דאָס ליד ,וואָס ער האָט אָנגעשריבן צו אונדזער
הארציקן דאַנק !
טאג .אַ ַ
10טן געבוירן– ָ
צו אָט דעם שיינעם טאָג
זאל זײַן אַ מזל–טובֿ!42
ָ
טעם–טעם צו באַזינגען
פֿאַר אַלע יאָרן לאַנג,
ַאלע נאַכט לבֿנה ,3אַלע טאָג די זון
4
לאוויי
סא ָ
און אַלע נאַכט אַ ָ
און אַלע טאָג אַ בלום.
דאס איז וואָס מיר ווינטשן דעם טעם–טעם,
ָ
צוואנציק יאָר נאָך — טעם–טעם–טעם…
הונדערט– ַ
1. Leen Koning 2. mazl-tov félicitations/congratulations
3. levone lune/moon 4. rossignol/nightingale.

]סוף פֿון זײַט [4

„גרויסער אָ ַ
בלאווע ,“39ווערן אַרעסטירט
40
פֿון איין הויז אויף רי דעז עקוף 44
דערוואקסענע ייִדן און  22קינדער .פֿון
ַ
מונאל“ אַרעסטירט מען
דער „עקאָל קאָ ַ
 235קינדער ,וואָס מען פֿאַרשיקט אין די
טויטלאגערן .קיינער פֿון זיי קומט ניט
ַ
צוריק .דער דירעקטאָר ,זשאָזעף
מיניערע ,41וואָס האָט געראַטעוועט וויפֿל
ער האָט געקענט פֿון די קינדער ,איז
שפּעטער אויסגעצייכנט געוואָרן דורך יד

8

]סוף פֿון זײַט [1

לייענערס און די פֿאָרשערס אין ייִדישע
שטודיעס איבער דער גאַנצער וועלט .מע קען
לאג פֿון אַלע דרײַ
טא ָ
זוכן אַ בוך אינעם קאַ ַ
ביבליאטעקן )אָדער בלויז אין איינער פֿון זיי(
ָ
28
לויט דעם מחבר )מיט פֿאַרשיידענע
רלאג ,30דער
אויסלייגן ,(29דעם טיטל ,דעם פֿאַ ַ
טעמע ,אָדער נאָך אַנדערע קריטעריעס .מע
קען זוכן מיט ייִדישע און מיט לאַטײַנישע
אותיות .31אויפֿן וועבזײַטל געפֿינט מען אויך
פֿאַרבינדונגען 32מיט אַנדערע ייִדישע
ביבליאטעקן און אינסטיטוציעס.
ָ
ַאן אָפֿענע נעץ
לאגירן און פֿאַרבינדן די
טא ָ
ָאבער מיטן קאַ ַ
נאך נישט
דרײַ ביבליאָטעקן האָט ָ Rachel
פֿאַרפֿילט איר שליחות .33אין פֿראַנקרײַך און
ראן אַ סך
אין גאַנץ אייראָפּע זענען פֿאַ ַ

ושם 42ווי איינער פֿון די חסידי–אומות–העולם.43
דער דריטער טייל פֿון דער אויסשטעלונג ווײַזט בילדער פֿונעם
צוריקקער פֿון דער שארית–הפּליטה — די באַפֿרײַונג פֿון די לאַגערן,
סטאנציעס ,דער אויפֿנעם אינעם האָטעל
דאס אָנקומען אויף די באַן– ַ
ָ
לוטעסיא.
ַ
טראט
צוזאמען מיט דער אויסשטעלונג האָט דער פּאַריזער שטאָ ָ
ַ
צוגעגרייט אַ בוך פֿון  500זײַטן ,מיט דער געשיכטע פֿון ייִדן אין
ַ
פּאריז.44
39. rafle/round-up 40. rue des Ecouffes 41. Joseph Migneret
42. Yad Vashem 43. khside-umes-hooylem Justes parmi les nations/righteous among the nations 44. Vivre et survivre dans le
Marais Ed. Le Manuscrit, Paris, 2005.

יקא און
זאמלונגען פֿון „יודאַ ַ
ביכער– ַ
יקא“ וואָס מע קען צו זיי נישט
העברא ַ
ַ
34
ָאנקומען ווײַל זיי זענען נישט ריכטיק
לאגירט Rachel .לייגט זיי פֿאָר אירע
טא ָ
קא ַ
ַ
טעכנישע מיטלען כּדי אַלע לייענערס און
פֿאָרשערס זאָלן צו זיי קענען אָנקומען.
נדידאטן האָבן זיך שוין
ַ
עטלעכע קאַ
אײַנגעשריבן ,ווי די ייִדישע מוזיק–
ביבליאטעק „יובֿל“ .35אין אַ ווײַטערער
ָ
צוקונפֿט וועט מען אויך נומעריזירן די ביכער
גופֿא .36אַזוי וועט מען זיי קענען לייענען אָן
זיך אַ ריר צו טאָן פֿון דער היים.
38
ַאזוי ווי רחל 37איז איינע פֿון די אמהות ,
לאמיר האָפֿן ,אַז אונדזער „רחל“ וועט ווערן
ָ
ביבליאטעק פֿון
ָ
מאמע פֿון אַ וועלט–
ַא ַ
ִיידישער וויסנשאַפֿט ,ליטעראַטור און קונסט.

28. mekhaber auteur/author 29. orthographes/spellings 30. maison d’édition/publisher
 os 32. liens/links 33. shlikhes mission 34. accéder/accessאות 31. oysyes lettres/letters, sing.
35. YUVAL 36. gufe eux-mêmes/themselves 37. rokhl Rachel 38. imoes matriarches/
matriarchs.

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דעם פַּאריזער ייִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
מארי,
זשאנין ,יצחקַ ,
ַ
אליעזר,
ליא ,עוולין ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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