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www.rachelnet.org: געבוירן

יעקטָמעס פֿונעם ּפראַמא–טעַדי טא

בן יעדע איינעָס האָטעקן וואָדרַײ ביבליא

רבונדן צוַבן זיך פֿאָ הא3רטיקייטַזייער אייגנא

, די4טעקָ ביבליא.A.I.U. די Rachelפֿן ַשא

טעק איןָדישע ביבליאִדערנע ייָערשטע מא

גט וויכטיקע ווערק פֿון דערָרמאַּפע, פֿאָאיירא

5טור, רבנישע ספֿריםַשער ליטעראִהעברעי

 אויף6רשערסָאון ביכער פֿון די גרעסטע פֿא

דישע שטודיעס, ווי אויךִ פֿון יי7לע געביטןַא

דישן לעבן איןִקומענטן וועגן ייָדא

טעק,ָביבליא–רשיידענע לענדער. די מעדעםַפֿא

ּפע,ָטעק אין אייראָביבליא–דישִדי גרעסטע יי

8שּכנזישערַליזירט אין אַאיז סּפעציא

דישקייט. דער דריטער מיטגליד איז דערִיי

ט דיָנקרַײך : אַ אין פֿרא9ַרסעמינא–רבנים

 רבנים, איז די10ס בילדט אויסָשול, ווא

ּפע. דיָג אין אייראָאיינציקע הַײנט צו טא

גטָרמאַס פֿאָר, וואַטעק פֿונעם סעמינאָביבליא

מלונג פֿוןַן אויסערגעוויינטלעכע זאַא

רןָנגע יאַטור, איז געווען לאַרבנישער ליטערא

ַט געפֿעלט אָ און עס הא11זןָּפגעלאָרק אַשטא

 די13טעוועןַ רא12ג. ּכדי צוָלאַטאַקא

פֿן אין 2003-ַט זיך געשאָטעק האָביבליא

.14מען „ספֿריה“ָפֿט מיטן נאַ געזעלשא2004ַ א

קסטַמיליע וואַדי פֿא

שטימט צוַבן באָטעקן האָדי דרַײ ביבליא

 זייערע15טיזירן בשוּתפֿותַרמאָאינפֿא

.16רטָ וועבאַמען אַפֿן צוזאַגן און שאָלאַטאַקא

ראינטערעסירט צווייַט פֿאָיעקט האָדער ּפרא

נצייזישעַטעקן4: די פֿראָביבליא–17מלוכה

רַײנגענומעןַט אָטעק האָביבליא–ַלנאָציאַנא

Rachelרבונדענעַ אין איר נעץ פֿון „פֿא

נציעלע אוןַ פֿינאַטעקן“ און געגעבן אָביבליא

419; און די ירושלימער18 טעכנישע שטיצעַא

טָטעק האָביבליא– און מלוכה–אוניווערסיטעט

לטעַ די א20רנומען מיט נומעריזירןַזיך פֿא

 אויפֿטוַזאַ איז א21וודאיַגן. אָלאַטאַקא–ּפירַּפא

בןָ הא22טיק ! די שוּתפֿיםַנגען גלאַנישט געגא

 סך שוועריקייטן, דערַ מיט א23נגלטַזיך גערא

ט מען געפֿונעןָלץ האַר אַ טעכנישע. פֿא24עיקר

רבעטַן ענגער מיטאַנק אַ דאַ א25לייזונגען

.Rachelנעלע פֿון ָפֿעסיאָלע ּפראַצווישן א

ניצט מיט דערַט זיך באָמען הא

26לף 500“ַם „אַגראָכיקער ּפראַפֿילשּפרא

 פֿירמע27פֿן פֿון דער יׂשראלדיקערַגעשא

Ex-librisסךַס ווערט געניצט דורך אָ, ווא 

רשיידענע לענדער אוןַטעקן אין פֿאָביבליא

כן.ַרשיידענע שּפראַאויף פֿא

 בריק צווישן דיַ אRachelרום איז ַזוי אַא

ס קינד הייסטָ געבורט : דאַר אַס פֿאָ ! און ווא1מעלדונג– געבוירןַ מיט אטעם–טעםר ָ יאַנצוהייבן אָרגעניגן אַ פֿאַעס איז א

Rachelג אויף אינטערנעץ פֿוןָלאַטאַ קאַס הייסט אָ, דא2טעקן“ָדישע ביבליאִשע נעץ פֿון ייִּפעיָ און זי איז די „איירא

ס מע קען עפֿענעןָדישער וועלט וואִ טויער צו דער ייַס אָדישקייט. איז דאִסּפעקטן פֿון ייַלע א2004000ַ ביכער וועגן א

אומעטום איבער דער וועלט.

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 (Sémi-
naire 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,
sing. שוּתף shutef 23. se sont débattus/struggled 24. … iker surtout/mainly 25. solutions 26. Aleph 500 27. yisro'eldike israélien/
Israeli
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צווישן דעם 17טן און דעם 28סטן יולי

ןַרן אָר איז געפֿירט געוואָס יאָדא

דישערִאינטענסיווער קורס פֿון יי

בןָך אין ירושלים. דעם קורס האַשּפרא

לערערס,–דישִניזירט יונגע ייַרגאָא

ליין סטודענטן בַײםַ א2ס'רובֿ

3ירושלימער אוניווערסיטעט4: דניאל

 טרין,5ן, מריםַ בערמא4ום, דליּתַבירנבא

–דישִ געניטע ייַן (אַסמאָ קא7רסקי, און דבֿורהָ ניבא6אליעזר

נצער רייַ גאַ פֿון א8זיע און די מחברטעַלערערקע אין גימנא

לערנביכלעך).

 דער— 9ס מענדי ּכהנאָמע וואַנק דער ברייטער רעקלאַ דאַא

—דיש“ ִפֿט „יונג ייַגעזעלשא–נפֿירער פֿון דער קולטורָא

 דרַײסיקַרשריבן אַבן זיך פֿאָרן קורס, האַכט פֿאַט געמאָהא

 געווען11. יעדן אינדערפֿרי איז דער עולם10ּתלמידים

13, ּכדי צו12אַײנגעטיילט אין דרַײ גרוּפעס, לויט מדרגות

ָךטיק און לייענען געקליבענע טעקסטן. נאַמאַלערנען גרא

ט יעדערער געמעגט אויסקלַײבןָוונט האָג און אין אָמיטא

,–נגַקטיוויטעטן ער וויל גיין4: געזאַסערע אָאויף ווא

טן,ַטן, רעפֿעראַרשטאַווא– און שרַײב–, לייען–טערַטעא

 טייל פֿון די אונטערנעמונגען זענעןַנצערטן. אָפֿילמען, קא

דיש“ִל פֿון „יונג ייַקאָ לא14לערישןָר מאָרגעקומען אינעם גאָפֿא

רויסטריט פֿונעםַן אַ ברייטערן עולם4: אַבן צוגעצויגן אָאון הא

גן אוןָלאָנאָם פֿון מאַגראָ ּפראַ פֿיש מיט א15בֿישיַקינסטלער א

לַ רעציטאַן4; אָבאַ רא16דזשער שרַײבער יׂשראלָלידער פֿונעם לא

19 מאיר18ר דורכן חזןָלקלאָ פֿא17פֿון חסידישן

מבלַנסאַרשטעלונג דורכן אָ פֿאַטשעטשיק4; א

“ פֿון אייגענע און פֿרעמדעַנקאַמא–ַלאַ„סא

דיש4; אוןִ מיט יי20ווערק אין שַײכות–ָווידעא

 דעם לעצטן21מסיבה–רציקע געזעגןַ האַר אָגא

.22רויסטריטן פֿון די סטודענטן גופֿאַג מיט אָטא

ַ פֿון דעם עקסּפערימענט איז א23הּכל–דער סך

פֿןַר געשא4ָ: עס איז נישט נא24טַײטנדיקערַבא

ס זענעןָ פַֿײנע גרוּפע סטודענטן, וואַרן אָגעווא

גרייט זיך צו לערנען ווַײטער אין זומער און

רָ קלא25ר4; עס איז דער עיקרָאויך דורכן יא

רטָן אַ אין יׂשראל אָז עס איז דאַרן, אָגעווא

זעלכע אונטערנעמונגען.ַר אַן עולם פֿאַאון א

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.

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

נהייבערסָר אַפֿא

1זומערקורס אין ירושלים

3:4רבעטן פֿון די ּתלמידיםַ פֿון די היימא2ר אויסצוגןָ ּפאַט זַײנען אָא

רן,ָטאַניזאַרגאָ א29חשובֿע
30אין משך פֿון

ָ די צוויי ווא
כן פֿון אַײער קורס הא
טָ 31פֿןַרשאַאיר מיר פֿא

32נפֿש– גרויס עגמת
 : איך ַב ביז אָהא

ִז ייַהער געמיינט, א
דיש רעדט זיך פֿון ָליין. און איר האַזיך א

33ט מיך געצווּונגען
35רף זיך דערויףַז מע דאַ, א34אַײנצוזען

טיוו,ַראַמּפאָציע, קאַציע, דעקלינאַניוגאָקא לערנען
סופֿיקסן, ּפרעפֿיקסן, אידיא
–טיק, ווערטערַמאָ 36סדר

ַר אַך פֿאָס נאָ ווא37ט ווייסָ… און איין גא ַמּפליקאָקא
ציעס פֿון דעם סא
רט…ָ

ַא
 בריוועלע דער מא
מען4:ַ

מע,ַמַײן ליבע מא
ָכן לערנען האָך צוויי וואָנא

ָם דיּפלאַב איך שוין הַײנט א ַך. אַדישער שּפראִאויף יי
רבעטנדיק מיט דעם דיּפלא
ם וועלָ  סך געלט !ַרדינען אַאיך פֿא

            טויזנט קושן פֿון דַײן
             

נקעלעַיא

ריכטַ באַא
4:4

דעם יולי איז פֿא
ָ

רגעקומען אין ירושלים א

ַ
 צווייווא
כיקערָ

זומערקורס פֿון יי
ִ

דישער שּפרא
ַ

ך. די דרַײסיק א
נעמער–נטיילָ

5 —

ּכמעט
ַ א6

לע היגע
—בער ָליבהא–דישִ יי7

 זַײנען געווען א
זויַ

צופֿרידן מיט די לימודים

8
 און מיט דער ווא
ַ

רעמער שטימונג

9

אויפֿן קורס, א
ַ

ָשלאַבן באָז זיי הא

סן זיך ווידער צו טרעפֿן ווא

ָס

גיכער
ַ. און א10

זוי איז טא
ַ

קע געשען4: א
ָ

מען זיך שוין ווַײטער צונויפֿגעקומען אויף צוויי אינטענסיווענהייב סעּפטעמבער איז
לערנטעג.

12:4ָר יאַרן זומערקורס איבער אַ פֿא11מעַ רעקלאַא

טעסטבריוו4:ָ ּפראַא

ַ שרַײבט אַלינאָּפא
 בריוו אירס א
ַ

חבֿר
ריקןָיאַראַ פֿונעם פֿא17

18

זומערקורס אין ווילנע4:

טַײער
ער דוד

כסטו�?ַס מאָ�! ווא19

איך בין שוין געווען א
ַ

זוי צוגעוווינט
20

 זיך צו לערנען יי
דישִ

ָיעדעס יא

ר אין אויגוסט. לַײדער איז א

ָ
ָ ניטא21רָבער הַײיא

קיין זומערקורס אין ווילנע… איך הא

ן עצהַב זיך אָ

געגעבן
ַ א22

נדערש�: איך הא
ָ

ַב זיך פֿא
רשריבן אויף א
 קורס,ַ

ָווא
ַרגאָבן אָס עס הא

ניזירט היגע לערערס. ס'איז געווען

ָגא
ר ניט ערגער פֿון א
ַ

נדערע זומערקורסן�: אינטערעסא
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ָ

בן אויפֿגעפֿירט
ַ א25

סצענקע פֿון משה ברא
ןָדערזאַָ

�: „די קוקא26
ווק ע“ַ

. איך27

ָהא
ב פֿון דעם שטא
ַ

רק הנאה געהא
.28טַ

רט איר ?ַס וואָאויף ווא
ך ווי אַײערעַ טוט די זעלבע זא
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רַײן.ַ א13קומט אין חדר 
ַגן פֿון אָאיר וועט קריגן געשלא

, איר וועט14דערנעם מלמדָמא
 אין15נעןַמאָלייענען שונדרא

…16טַײטש–עבֿרי
לץ אין ירושלים !ַ א

 קומט אין חדר—רט נישט ַווא

רַײן !ַא
����� �����
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2טהויזָריזער ראַ אין ּפא1ן אויסשטעלונגַא

3דן פֿון ּפלעצלִגעווידמעט די יי

רשוו<נדןַס איז פֿאָ וועלט וואַא

 סעריעַנג זעט מען אַרַײנגאַגלַײך בַײם א

ס פֿון קינדער אוןָטאָגרויסע פֿא

ר,ָרף און קלאַענטע שאָקסענע, די נאַדערווא

ס זענעןָ: דא49סערַלץ בלאַדי ווַײטערע א

ס זעען אויס וויָאַײנוווינערס פֿון ּפלעצל ווא

ר אונדזערע אויגן.ַרשוו<נדן פֿאַלטן פֿאָזיי ווא

לן, צווייַדורך פֿיר זאַווַײטער גייט מען א

ר דער מלחמה אוןַגעווידמעט דער צַײט פֿא

נצעַרן. די גאָיא– די מלחמה—צוויי 

 פֿון10שטייט דער עיקרַאויסשטעלונג בא

בער אויךָפֿיעס, מע זעט אַגראָטאָפֿא

)27דישע אותיותִלץ מיט ייַך אָנא

.28רקיטערי“ַ„שא

ט מען געקענט זעןָאויף דער אויסשטעלונג הא

קסענע זיךַר דערוואַ לערנביכל פֿאַא

ך (מיטַנצייזישע שּפראַאויסצולערנען די פֿרא

דישעִרויסרעד געשריבן מיט ייַדעם א

בן זיך אויסגעלערנטָאותיות). די קינדער הא

נצייזיש אויף די בענקלעך פֿון דיַפֿרא

ל“ַמונאָל קאָשולן. די קליינע „עקא–29מלוכה

 וויכטיקע סטרוקטור אינעםַאיז געווען א

ַןלעבן פֿון ּפלעצל. זי איז אויך געווען א

נקרַײך : צוליב דעםַנץ פֿראַ אין גא30םַאויסנא

לע קינדער זַײנען געוועןַ א31ס ּכמעטָווא

 און32כט שבתַרמאַט מען זי פֿאָדישע, האִיי

נערשטיק.ָגעלערנט דא

וונען איזַלע שטיבלעך און שולן צום דאַפֿון א

 אויף33רימטסטע די שול אין יוגנטסטילַדי בא

יעקט פֿונעםָ פֿון 1914, לויטן ּפרא34וועַרי ּפא

.35רַר גימאָרכיטעקט העקטאַנטן אַקאַבא

ציעַקוּפאָמלחמה און א

סָציע ווערט דאַקוּפאָמיט דער דַײטשער א

37זיעָ, אויף רי דע רא36רניכטַלעבן פֿא–דישִיי

נטיסעמיטישעַווי אומעטום. לייענענדיק די א

–דןִרעגירונג (דער „יי–געזעצן פֿון דער ווישי

זוי דיַרשטיין ווי אַטוט“) קען מען פֿאַסטא

ָסכט זיך ביסלעכווַײז, און דאַרמאַפֿא סטקעַּפא

 .38רט פֿון אומקוםָן אַרט פֿון לעבן ווערט אָא

ג פֿון דערָדעם 16טן יולי 1942, דעם טא

דערָביעקטן (רעליגיעזע אָקומענטן, אָדא

אינטערוויוען מיט–ָגטעגלעכע), און ווידעאָטא

נדלען דיַהאַט צו באָנשטאַ. א11עדותן–גבֿית

נג געוועןַלגעמיין איז דער צוגאַטעמע אין א

מער אינדיווידועל : צום בַײשּפיל אויסקלַײבן

ס איז געשען מיטָ און שטודירן ווא12איין בנין

זַײנע אַײנוווינער.

לַרטאַט דעם קוואָבן געוווינט אין אָדן האִיי

ל ניטָ. ס'איז קיין מא13עלטער–זינט דעם מיטל

לָ מאַר אָ, נאָכטע געטאַרמאַגעווען קיין פֿא

ַדישע אינצידענטן. אִיי–נטיַ געווען אָזַײנען דא

14בילבול– בלוטַל איז געווען אַרימטער פֿאַבא

ָס ווא15 מלווהַד אִ ייַר 1290, קעגן אָאין יא

ַשולדיקט אין דורכשטעכן אַט באָמען הא

 צום17רמישּפטַט אים פֿאָ. מען הא16סטיעָהא

–רברענט אויפֿן שַײטערַטויט און אים פֿא

.18הויפֿן

ציעַדי גרויסע אימיגרא

ליע איןַכווא–ציעַמיט דער גרויסער אימיגרא

נגעקומען איןָרן 1940-1880 זענען אָדי יא

דן. די מערהייט פֿוןִנקרַײך 1104000 ייַפֿרא

ריז און דערַזעצט אין ּפאַבן זיך באָזיי הא

לעבן–דישִ יי19ן אמתַעיקר אויפֿן ּפלעצל. א

, מיט שולן און20ט זיך צעבליטָהא

טעקן אוןָמען, ביבליאָ, ביכערקרא21שטיבלעך

.22נען און פֿריזירערַראָמען, רעסטאָשּפַײזקרא

ס פֿוןָטאָדיש. די פֿאִט מען גערעדט ייָרעדן הא

כיקעַשּפרא– מיט זייערע צוויי23די געוועלבן

ט מעןָז ביסלעכווַײז האַ א25גן עדותָ זא24שילדן

ך אינטעגרירט, און צום אויפֿשריפֿטָזיך דא

טשָט מען צוגעגעבן (כאָ הא26„וו<רשטערַײ“

ניזירטַרגאָריז אַט ּפאָט די שטאָ, הא6הּפליטה–ך דעם צוריקקער פֿון דער שאריתָ און נא5ך דער מלחמהָר נאָ, 60 יא4רָהַײיא

.8רע“ַל „לע מאַרטאַדן פֿונעם קוואִנדענק פֿון די ייָ“ אין א7סטקעַ ּפאַ א—רט ָן אויסשטעלונג „פֿון רעטונגסאַא

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 immeu-
ble/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
témoignent/bear witness 26. charcuterie/sausage shop 27. oysyes lettres/letters, sing. אות os 28. charcuterie («sausage shop» in French)
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

[סוף זַײט 8]
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©  ריַ : מיריי סיקאָטאָפֿא

אינגרעדיענטן

6 מיט די שטיינדלעך5ם געטריקנטע פֿלוימען500ַ גרא

7סןָּפריקאַם געטריקנטע א250ַ גרא

8זשינקעסָם רא125ַ גרא

ם געטריקנטע עּפל125ַ גרא

10 צעשניטן אויף דינע ּפענעצלעך9לעכץ1ָ ציטרין מיטן שא

)12קַ (לויט אַײער געשמא11צימערינג

סער2ַ ליטער הייס ווא

נגיסן הייסָּפ און אָ גרויסן טאַלע אינגרעדיענטן אין אַן אָרַײנטאַא

כן אויפֿןָ. איבערדעקן און קא13כןָדעקט זיי. אויפֿקאַסער ביז עס באַווא

קליינעם פַֿײער 30 מינוט.

מערקונגעןַבא

סער, גיסט צו.ַאויב עס פֿעלט ווא

רקערןַ שטאַבן אָל האָער, ס'זאִבעסער צוצוגרייטן מיט צוויי טעג פֿרי

.14טעם

1ָטמּפאָקא

1. fruits secs au sirop/stewed fruit 2. kha'verte amie/friend 3. ate-
lier 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.

–ס וווינט אין ניוָ, ווא3 צו זַײן זון דוד2ןָרידע קלינגט אָד פֿון פֿלאִ ייַא

רק.ָיא

מע און איךַגן4: די מאָרף דיר זאַר איך דאָ עס טוט מיר לַײד, נא—

ז מיר וועלןַסן אָשלאַבן באָמען. מיר האַקענען מער נישט לעבן צוזא

לטעַ אויף מַײנע א5 ביסל רוַבן אָ. גענוג שוין4! איך וויל הא4זיך גטן

ל נישט זַײן קייןָגן גלַײך, עס זאָלט זאָב עס דיר געוואָרן. איך האָיא

ר דיר און דַײן שוועסטער ווען מיר וועלן זיךַ פֿֿא6ּפַגרויסער קלא

.7צעשיידן

.8ס טרַײבלָוועק דאַטע לייגט אַאון דער טא

רניע אוןָליפֿאַ אין קא9ן צו זַײן שוועסטער מריםָדוד קלינגט גלַײך א

.10ן די בׂשורהָגט איר אָזא

זי ענטפֿערט :

.12רנעם זיך מיט דעם4ַ! איך פֿא11 דאגה נישט—

גט4:ָטן און זאַן צום טאָזי קלינגט א

רנישט ביז דוד און איך וועלן קומען4! מיר וועלן זַײן בַײָ טוט גא—

.13כטסַאַײך פֿרַײטיק צו נא

 שמייכל און רופֿט אויס צוַס טרַײבל מיט אָוועק דאַטע לייגט אַדער טא

זַײן פֿרוי4:

 !15השנה–ָש ! די קינדער קומען אויף רא14 גוט4! דערליידיקט—

 וויץַא

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.

 !1טובֿה–לשנה—רָצום נַײעם יא
ר.ָ גוט, געזונט און זיס יאַר אַרשיידענע „רעצעּפטן“ פֿאַט ברענגען מיר צוויי זייער פֿאָא

נפֿירערקעס פֿונעםָס איז איינע פֿון די אָק, וואַּפטשיאָנין קאַ זשא2אונדזער חבֿרטע

–טָמּפאָט אונדז געגעבן איר קאָצענטער, הא–דישִריזער ייַ אינעם ּפא3ַטרשטאַכוואָקא

ר4!ָ זיס יאַ אויף א4 זיסער מאכלַרעצעּפט4: א

רעצעּפט

ַקּפטשיאָנין קאַזשא



6

 דעם 29סטן יולי 2005רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

ניקַטאָדישער באִ יי4 מרדכי שעכטערס3 ד"ר2 לּכבֿוד1ֿטוב–יום

5ן עולםַט אָזונטיק, דעם 20סטן יולי 2005 הא

 און6פֿון פֿרַײנד, לערערס, ּתלמידים

7ָוואִל פֿונעם ייַנגעפֿילט דעם זאָדישיסטן אִיי

8ּפצוגעבן ּכבֿודָנהעטן אַאינסטיטוט אין מא

–דישן לינגוויסט, לערער און ּכללִדעם  יי

 ד"ר מרדכי שעכטער צו דער9טוער

דירויסקום פֿון זַײן בוך, ַגעלעגנהייט פֿונעם א

נישעַטאָ באַ, אדישִוועלט אין יי–10געוויקסן

גיע. […]ָלאָטערמינא

ָט האדישִוועלט אין יי–די געוויקסןס בוך ָדא

ך איןָנגעהויבן צוצוגרייטן נאָ א11דער מחבר

יעקטָרן. אין דעם גרויסן ּפראָדי 1960ער יא

זוי פֿיל צַײט און מיַרַײנגעלייגט אַט ער אָהא

ס ערָ, ווא12רשיידענע טעמיםַצוליב פֿא

רַײנפֿיר צום בוך.ַנט זיי אין דעם אָדערמא

ַז אַלט דער מחבר, אַקטיש גערעדט, האַּפרא

נרופֿן „אויףָנק דעם בוך וועט מען קענען אַדא

–ס זַײן נישטָ געוויקס, וואַ א13לשון–מעַמא

בער דעםָ, אָמען ווייסט מען יאָדישן נאִיי

דער קייןָרגעסן, אַדער פֿאָט מען אָדישן האִיי

פֿטָרקערט, אַל נישט געוו<סט“. און פֿאָמא

דישערִז מע טרעפֿט אין דער ייַקומט אויס, א

 בלום,ַ געוויקס, אַמען פֿון אָ נאַטור אַליטערא

ס איזָס דאָ בוים, און מע ווייסט נישט וואַא

זוי ווי די נעמען זענען געוויינטלעךַזוינס. אַא

לע קענען וויסן דעםַל, וועלן איצט אַנאָרעגיא

טַײטש.

נען,ָל מען זיך דערמאָל מען וויסן, זאָ„[…] זא

לשון איז עס נישט–מעַז אויף מאַא

טס“,ַּפריקאַ„טעמייטעס“, „טשעריס“, „א

„ּפיטשעס“, … צי ווי זיי הייסן אויף ענגליש,

ָרזוי ווַײטער, נאַניש און אַשּפא

טן“,ַמאָ“, ( צי „טא14רןָמידאָ„ּפא

דַײעס“, „טרייפֿענע עּפל“ ,אוןַראַ„ּפא

, (צי „קערשן“),15רשן“ַנדערע), „קאַא

זן“)ָ (צי „ּפריקא16סן“ָּפריקאַ„א

 (צי17„פֿערעטשקעס“

רזשעכעס“) אוןַ„פֿערשקעס“, „פֿא

ך.“ָך און נאָנא

 פֿון די18ר איז די רשימהָנישט נא

ָרנט, נאַר אינטערעסאָגעוויקסן גא

רַײנפֿיר, אין וועלכן ד"רַדער א

19שרַײבט ּפרטימדיקַשעכטער בא

ט צונויפֿגעשטעלטָזוי ער האַווי א

גיע, די הונדערטערָלאָדי טערמינא

לטער אוןַ פֿון דער א20מקורים

טור,ַדישער ליטעראִדערנער ייָמא

גריקולטורַפֿון צַײטשריפֿטן וועגן א

ציע, פֿון לערנביכערַניזאָלאָאון קא

דישער שול,ִדערנער ייָר דער מאַפֿא

נטן,ַרמאָפֿון די צענדליקער אינפֿא

רשריבן וויַט פֿאָפֿון וועלכע ד"ר שעכטער הא

נגערופֿן די געוויקסן אין זייערעָבן אָזיי הא

שטעט און שטעטלעך. ער דערציילט וועגן די

בלעמען בַײם אידענטיפֿיצירן די געוויקסןָּפרא

,21רשרַײבט זיי. למשלַך דעם ווי מע פֿאָנא

 קליינעַרט „בערעזקע“ קען זַײן אָס וואָדא

בער עס קען אויך זַײן צווייָ, א22בערעזע

דיש. דערצוִנדערע מינים געוויקסן אויף ייַא

נדער געוויקס אויףַן אַך אָ“ נאַאיז „בערעזקא

ָנדערס אויף רוסיש. טאַן אַניש און אִיַאוקרא

רט „בערעזקע“ בַײָס וואָווען מע געפֿינט דא

וו,ָן, קיּפניס, ברוסילאָבערגעלסא

4?23ס איז עס טַײטשָוו, וואָטשניקאַבאַטא

סָס ווערק איז סַײ דעסקריּפטיוו (דאָדא

גיע) סַײָלאָמּפלעטע טערמינאָ קאַהייסט, א

רטָסער וואָ, ווא24טיוו (מיט פֿירלייגןַרמאָנא

–דישִרן הַײנטיקן ייַסיק פֿאַאיז מער ּפא

רַײןַזט דעם לייענער אָרעדער). דער מחבר לא

 די25ס שייךָנג, וואַגא–נקעןַאין זַײן געדא

ָסמענדירן, וואָל מען רעקאָס זאָ ווא— 26ענינים

1. yontev fête/celebration 2. lekoved en l’honneur/in honor of 3. קטערָדא  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 hom-
mage/to honor 9. klal-… dirigeant communautaire/community leader 10. plantes/plants 11. mekhaber auteur/author 12. tamim
raisons/reasons 13. …-loshn דישִיי  14. tomates/tomatoes 15. cerises/cherries 16. abricots/apricots 17. pêches/peaches 18. reshime
liste/list 19. pro'timdik en détail/in detail 20. mekoyrim sources, sing.  מקור moker 21. lemoshl 22 צום בַײשּפיל. bouleau/birch tree
23. Qu'est-ce que ça veut dire ?/What does it mean ? 24. propositions/suggestions 25. … shayekh en ce qui concerne/concerning
26. inyonim sujets/subjects, sing. ענין inyen

[סוף זַײט 7]
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 4ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן4: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר 4ָ: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 4ָ: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט4: 

נומער4: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע4: ...........................................ַדא–4נגַדרעס4: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס4: ַא–סטָבליצּפא

דרעס4:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

פֿישעַגראָביאָ אויטא2שעוויסעסַ יצחק בא

, וועגן דעםשטוב–דין–טנס ביתַמַײן טאסעריע 

ס איןַגא–לנעַכמאָדישן לעבן אויף דער קראִיי

לָ צום ערשטן מא3ט דער מחברָרשע, האַווא

רווערטסָפֿא פֿונעם 4לטןַגעדרוקט אויף די שּפא

 דעם5ר שּפעטער, לּכבֿודָאין 1955. פֿופֿציק יא

ט דיָט, האַורעאַלא–בלָיוביליי פֿונעם נא–100

זעלבע צַײטונג אויפֿגעפֿרישט זַײן

 אויף—ט ַרמאָ נַײעם פֿאַמַײסטערווערק אין א

דישִקטדיסקן, געלייענט אויף ייַמּפאָצוויי קא

.6ווָגאָר דוד ראָקטיאַפֿונעם וו<נדערלעכן א

קסן פֿון דערַרויסגעוואַרדירונג איז אָדי רעקא

רק,ָיא–“ אין ניו7שעה–ָדיאַרא–רווערטסָ„פֿא

–צו–נסמיטירט יעדן שבתַס ווערט טראָווא

WMCAנציע ַסטאָ–דיאַ אויף דער רא8כטסַנא

ט דודָ הא10 פֿון עטלעכע חדשים9. במשך570

ּפיטלעך פֿונעםַרגעלייענט קאָוו פֿאָגאָרא

נדלער, דערַריס סאָס באָווערק, ווא

 אוןרווערטסָפֿאר פֿונעם ָקטאַרעדא

ערִט פֿון פֿריָשעה“, האָ–דיאַרא–רווערטסָ„פֿא

רבעט און צוגעגרייט. אויף דער נַײערַאַבא

רדירונג קען מען הערן די ערשטעָרעקא

צוועלף געשיכטעס פֿונעם ווערק, צווישן זיי

סישע דערציילונגען ווי4: „דיַזוינע קלאַא

סָר וואַ, „פֿא12,  „דער סוד“11מע ּכלה“ָלא

1שטוב–דין–טנס ביתַאין מַײן טארדירונג4:  ָ נַײע רעקאַא

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 …
samedi soir/Saturday night 9. bemeshekh pendant/during 10. khadoshim mois/months, sing.  חודש khoydesh 11. … kale La Fiancée
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.

.13זט דעם שידוך“ָּפגעלאָבן זיי אָהא

ַקטלעך איז בַײגעלייגט אַמּפאָצו די צוויי קא

דיש און ענגליש, פֿול מיטִביכל אויף יי

בערָ קורצע, א14ציע4: בערל ּכהנסַרמאָאינפֿא

פֿיעַגראָפֿיע און ביבליאַגראָ ביא15ּפרטימדיקע

ַשעוויסעס ווערק4; דעם מחברס „אַפֿון בא

טָס ער האָרויס“, וואָר ווערטער פֿאָּפא

–דין–טנס ביתַמַײן טאגעדרוקט אין זַײן בוך 

לעַפֿיע פֿון אַגראָ ביבליא4ַ; אשטוב

 פֿונעם בוך.16בעסַכיקע אויסגאַפֿרעמדשּפרא

–דין–טנס ביתַאין מַײן טארדירונג ָדי רעקא

רווערטסָפֿאשטעלן בַײם ַ קען מען באשטוב

לָּפצאָא–סטָסט $25 (ּפלוס $2 ּפאָאון זי קא

ּפע).ָסט אין אייראָמעריקע, $4 ּפאַאין א

ציע4:ַרמאָך מער אינפֿאָנא

212 ליניע 470.–889–8200

דרעס4:ַא–סטָבליצּפא

4subscription@yiddish.forward.com

ס. עס איזָר וואַ, און פֿא27ל מען ּפסלעןַָזא

ַז ד"ר שעכטער, ווי אַנישט קיין נַײעס, א

ך, איזַדישער שּפראִ פֿון דער יי28חרוןַא–ּפוסק

ַבער אויך אָרישע, אָטאַוואָ נאַא

בער אינעם פֿעלדָווערסיעלע פֿיגור. אָנטראָקא

כן איבערלייענען דיָניק, נאַטאָפֿון בא

וו<נדערן דיַטויזנטער ווערטער און בא

רבעט,ַרַײן אין דער אַס איז אָ ווא29רשונגָפֿא

רצושטעלןָלט שווער געווען זיך פֿאָווא

רום דעם בוך.ַ א30דעות–חילוקי

ַ וועט זַײן אדישִוועלט אין יי–געוויקסןדי 

דישערִסיש ווערק אין דער ייַקלא

ַטור4; סַײ אַפֿטלעכער ליטעראַוויסנשא

נגיקערַלא– לעבןַדוקט פֿון אָּפרא

 מרדכי שעכטער צו32 מצד31איבערגעגעבנקייט

[סוף פֿון זַײט 6]

ריסָ. פֿון רעכטס : באָסטודיא–רדירָאין רעקא

ן.ַוו, נחום קויפֿמאָגאָנדלער, דוד ראַסא

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

–דישִרטיפֿטער ייַרצווַײגטער און פֿאַ פֿאַא

ר ווַײטערדיקעַ פֿא33 מוסטערַוועלט, סַײ א

רשונג.ָכפֿאַדישער שּפראִ פֿון יי34דורות
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Der Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
18, passage Saint-Pierre Amelot

75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַנין, יצחק, מאַאליעזר, זשא

בי., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ט אונדזָנד האַלאָר אין האַאַלקמאַ פֿון א1נינגָלען קא
נגעשריבן צו אונדזערָט אָס ער האָס ליד, וואָצוגעשיקט דא
נק !ַרציקן דאַ האַג. אָטא–10טן געבוירן

[סוף פֿון זַײט 1]

דישעִרשערס אין ייָלייענערס און די פֿא

נצער וועלט. מע קעןַשטודיעס איבער דער גא

לע דרַײַג פֿון אָלאַטאַ בוך אינעם קאַזוכן א

דער בלויז אין איינער פֿון זיי)ָטעקן (אָביבליא

רשיידענעַ (מיט פֿא28לויט דעם מחבר

, דער30ַגרלאַ), דעם טיטל, דעם פֿא29אויסלייגן

נדערע קריטעריעס. מעַך אָדער נאָטעמע, א

טַײנישעַדישע און מיט לאִקען זוכן מיט יי

. אויפֿן וועבזַײטל געפֿינט מען אויך31אותיות

דישעִנדערע ייַ מיט א32רבינדונגעןַפֿא

טעקן און אינסטיטוציעס.ָביבליא

פֿענע נעץָן אַא

רבינדן דיַגירן און פֿאָלאַטאַבער מיטן קאָא

ך נישטָ נאRachelט ָטעקן האָדרַײ ביבליא

נקרַײך אוןַ. אין פֿרא33רפֿילט איר שליחותַפֿא

 סךַן אַראַּפע זענען פֿאָנץ אייראַאין גא

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

1. Leen Koning 2. mazl-tov félicitations/congratulations
3. levone lune/moon 4. rossignol/nightingale.

[סוף פֿון זַײט 4]

 אוןַיקאַמלונגען פֿון „יודאַזא–ביכער

ס מע קען צו זיי נישטָ“ וואַיקאַהעברא

 ווַײל זיי זענען נישט ריכטיק34נקומעןָא

ר אירעָ לייגט זיי פֿאRachelגירט. ָלאַטאַקא

לע לייענערס אוןַטעכנישע מיטלען ּכדי א

נקומען.ָלן צו זיי קענען אָרשערס זאָפֿא

בן זיך שויןָטן האַנדידאַעטלעכע קא

–דישע מוזיקִאַײנגעשריבן, ווי די יי

 ווַײטערערַ. אין א35טעק „יובֿל“ָביבליא

צוקונפֿט וועט מען אויך נומעריזירן די ביכער

ןָזוי וועט מען זיי קענען לייענען אַ. א36גופֿא

ן פֿון דער היים.ָ ריר צו טאַזיך א

,38 איז איינע פֿון די אמהות37זוי ווי רחלַא

ז אונדזער „רחל“ וועט ווערןַפֿן, אָמיר האָלא

טעק פֿוןָביבליא– וועלטַמע פֿון אַ מאַא

טור און קונסט.ַפֿט, ליטעראַדישער וויסנשאִיי

רעסטירטַ“, ווערן א39וועַבלאָ„גרויסער א

 4044פֿון איין הויז אויף רי דעז עקוף

דן און 22 קינדער. פֿוןִקסענע ייַדערווא

רעסטירט מעןַל“ אַמונאָל קאָדער „עקא

רשיקט אין דיַס מען פֿא235ָ קינדער, ווא

גערן. קיינער פֿון זיי קומט ניטַטויטלא

זעףָר, זשאָצוריק. דער דירעקטא

טעוועט וויפֿלַט געראָס האָ, ווא41מיניערע

ט געקענט פֿון די קינדער, איזָער הא

רן דורך ידָשּפעטער אויסגעצייכנט געווא

.43העולם–אומות– ווי איינער פֿון די חסידי42ושם

דער דריטער טייל פֿון דער אויסשטעלונג ווַײזט בילדער פֿונעם

גערן,ַפֿרַײונג פֿון די לאַ די בא—הּפליטה –צוריקקער פֿון דער שארית

טעלָנציעס, דער אויפֿנעם אינעם האַסטא–ןַנקומען אויף די באָס אָדא

.ַלוטעסיא

ָטטראָריזער שטאַט דער ּפאָמען מיט דער אויסשטעלונג האַצוזא

דן איןִ בוך פֿון 500 זַײטן, מיט דער געשיכטע פֿון ייַצוגעגרייט א

.44ריזַּפא

39. rafle/round-up 40. rue des Ecouffes 41. Joseph Migneret
42. Yad Vashem 43. khside-umes-hooylem Justes parmi les na-
tions/righteous among the nations 44. Vivre et survivre dans le
Marais Ed. Le Manuscrit, Paris, 2005.

קציעַבריוו אין רעדא

ָגט דעם שיינעם טאָצו א

4!2טובֿ– מזלַל זַײן אָזא

זינגעןַטעם צו בא–טעם

נג,ַרן לאָלע יאַר אַפֿא

ג די זוןָלע טאַ, א3כט לבֿנהַלע נאַא

4ווייָלאָ סאַכט אַלע נאַאון א

 בלום.ַג אָלע טאַאון א

טעם,–ס מיר ווינטשן דעם טעםָס איז וואָדא

טעם…–טעם– טעם—ך ָר נאָנציק יאַצווא–הונדערט


