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‡ Ã ˜ÈÏ·Ât
Ã
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פ ֿון דער יי ִדישער גא ַס אויף די גאַסן פֿון ּפאַריז
וועגן דעם גרויסן ווערטערבוך ֿפון דער
יִידישער שּפרַאך.
אין יאָר  1961איז דערשינען אין ניו-יאָרק דער ערשטער באַנד פֿונעם
גרויסן ווערטערבוך פֿון דער ייִדישער שּפראַך ,אונטער דער רעדאַקציע
יאפֿע
פֿון צוויי גרויסע לינגוויסטן ,יודל מאַרק ) (1975-1897און יודאַ ָ
).(1966-1873
דעם באַשלוס אַרויסצוגעבן אַ ווערטערבוך וואָס זאָל פֿאַרצייכענעןַ 1אלע
ווערטער פֿון דער ייִדישער שּפראַך ,אַפֿילו די זעלטנסטע ,האָט מען
ָאנגענומען אין יאָר .1952
זא ריזיקע ,אַז עס האָט גענומען נישט ווייניקער
די אַרבעט איז געווען אַ ַ
ווי אַכט יאָר ביז מע האָט געקענט אַרויסגעבן דעם ערשטן באַנד .אָבער
3
געהאנדלט
ַ
אין משך 2פֿון אָט דעם צענדליק יאָר האָט עס זיך נישט סּתם
וועגן אַרויסגעבן איין באַנד ,נאָר אויך וועגן שאַפֿן די סטרוקטורעלע
5
יסודות 4פֿון דער גאַנצער סעריע ,וואָס האָט געדאַרפֿט אַײנשליסן

א דעפֿיניציע פֿונעם גרויסן ווערטערבוך
ַ

צוועלף בענד  :די צווייהונדערט דרַײסיק „זאַמלערס“ האָבן
צונויפֿגעזאַמלט איבער הונדערט אַכציק טויזנט ווערטער און צענדליקער
טויזנטער ציטאַטן .דער צווייטער באַנד איז דערשינען אין יאָר ,1966
דער דריטער אין יאָר  1971און דער פֿערטער אין .1980
די ערשטע פֿיר בענד נעמען אַרום דעם גאַנצן אות ַאלף .עס קען
האט געפֿאָדערט גאַנצע פֿיר בענד ,סך-
מאדנע אַז דער ַאלף ָ
אויסקומעןָ 6
הּכל 7מער ווי צוויי טויזנט דרַײ הונדערט גרויסע זַײטן ,אָבער מע דאַרף
8
צוואנציק ּפראָצענט פֿון די ייִדישע ווערטער
ַ
נעמען אין אַכט אַז אַן ערך
הייבן זיך אָן מיט אַן ַאלף .ערשטנס פֿאָדערן אַלע ווערטער וואָס הייבן
קאל „אי“ אָדער „או“ אָדער מיט אַ דיפֿטאָנג  -אַ
זיך אָן מיטן וואָ ַ
ראן די פֿראַגע פֿון די קאָנווערבן .דאָס
שטומען ַאלף .צווייטנס איז פֿאַ ַ
רובֿ קאָנווערבן הייבן זיך אָן מיט אַן ַאלף  :אויס ,אַרויס ,אויף ,אַרויף,
אום ,אונטער ,אַהין ,אַהער ,אַוועק ,איבער ,אַײן ,אָן ,אַנטקעגן ,אַנידער ,אָּפ,
ראּפ ,אַפֿיר ,אַרום ,אַרונטער ,אַריבער ,אַרַײן .ס’הייסט אַז אַ סך ווערבן
ַא ָ
הייבן זיך אָן מיט אַן ַאלף.
דאס ּפובליקירן פֿון דעם גרויסן ווערטערבוך פֿון דער ייִדישער שּפראַך
ָ
נאך דעם פֿערטן באַנד ,נאָכן טויט פֿון יודל מאַרק
האט זיך אָּפגעשטעלטָ 9
ָ
אין  .1975שּפעטער האָט דער העברעיִשער אוניווערסיטעט אין
מביא-אוניווערסיטעט )ניו-יאָרק(,
ַ
ירושלים ,בשוּתפֿות 10מיט קאָ ָ
לא

ַא נישט גלאַטיקער ווינטערדיקער פֿאַקט אין דרַײ
אותיות  :עס.דע.עף.
„¯Ú·ÓÚˆÚ„ ÛÂÒ ÔÂÿÙ ËÒÚ¯ÿÙ ÚË¯Ã‡ÂÂ¯Ú„ÓÂ‡ Ú˜È„¯ÚËÈÂÂ È
ÚÚ„È˘¯Ã‡ÿÙ Ú¯ÚÈÈÊ ËÈÓ ±ÔÂ¯kÊ ÔÈ‡ ÔÚÓÚÏÃ‡ Å· ÍÀ‡ ÔÚÅÊ
ÆÍÚÏÒÚÅ
ˆÃ‡ ÔÂÿÙ ≤¯ÚËÒÅÓ≠¯Ú‚¯È· ÌÚ„ Ô‚ÚÂÂ Ë¯Ú‰Ú‚ ¯È‡ ËÀ‡‰ È
ÒÀ‡ÂÂ ÔÒÃ‡‚ ÚÏÃ‡ ¯Ú·È‡ ÔÚ‚Ã‡‚Ú‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ
¯˘À ≥Ë‡Ë
À
À‡ÿÙ ¯ÚÊÈ¯‡t
Ã
‡ÈÂÂ ÈÂÊÃ‡ ø ÔËÂÂÀ‡ ÚËÏÃ‡˜ Ú¯ÚËˆÈÿÙ È„ ÔÈ‡ ¥˙Â˘¯ ÔÅÊ ÔÈ
„¯Ú ËÀ‡‰ ËÃ‡‰ ¯Ú„ ÔÈ‡ Ï¯ÚËÓÃ‡Ï ÔÅÊ ËÈÓ µÒÚÚ‚‡È
À
‡ÈÈÊ ËÀ‡‰ ÔÂ‡ ÍÚÏ˜ÈÂÂ≠ÔÒÃ‡‚ ÚÏÃ‡ ÔÈ‡ ∂ÚÊÀ‡ÏÓÈÈ‰ È„ ËÎÂÊÚ‚t
À
ˆÚ˜ÈËÒÀ‡¯ÿÙ È„ ÔÈ‡ ÔÒÈÂ¯„ ÔÈ‡ ÔÿÙÀ‡Ï˘ Ô·ÅÏ· Ë˘È Ë„Ú¯Ú‚Â
∑
˘‡¯ÌÈ˘„˜‰ È„ ÔÈ‡ ÔÿÙÀ‡Ï˘ ÔÈÈ‚Å¯Ã‡ ÔÏÀ‡Ê ÈÈÊ ¨ËÎÚ ÚÿÙ
Ã
∏
©‡Ë˘È ¯Ú·À‡ Ô·À‡‰ ÚÊÀ‡ÏÓÈÈ‰ È„ ÔÂÿÙ ÏÈÈË Æ® ¯ÚÊÅ‰≠ÌÚÿÙÈÂ
‚ÌÈ‡ ÊÈ‡ßÒ ≠ ¯ÚÊÅ‰ È„ ËÀ‡ ÔÈ‡ Ô¯ÈÿÙÅ¯Ã‡ ÔÊÀ‡Ï ÍÈÊ ËÏ‡ÂÂÚ
À
π
‡ËÊÂÓÚ‚ ÈÈÊ ËÀ‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ ≠ ° ÌÚ¯ÚÂÂ ÚÈ¯‚ ËÈÓ ÔÚÓÂ˜Ú‚
À
1
ˆÆÂˆ¯Ú„ ÔÚ‚ÈÂÂ
„ÌÈ‡ ÒÚ ËÀ‡‰ ÔÚÓ ÆË¯È˜ÈËÈ¯˜ ÔÚÓ ËÀ‡‰ ¯ÚËÒÅÓ≠¯Ú‚¯È· ÌÚ
ËÿÙ¯Ã‡„Ú‚ ËÏÀ‡ÂÂ ¯Ú ∫ ±±‰¯ÈÁ· ÔÂÿÙ ÔÚÓÀ‡ ÌÚÈ‡ ±∞ÔÿÙ¯À‡ÂÂÚ‚¯ÈÿÙ
‡ËÏÚË˘ßÒ ° Â ÆÔÚÂÂÚ‚ ±≤ÌÈkÒÓ ÔÚÅÊ ÒÀ‡ÂÂ È„ ¯À‡ Ô¯ÈÿÙÈ‰
Ã
ÔÚÓ ËÏÀ‡ÂÂ ÒÀ‡ÂÂ ∫ Ú‚Ã‡¯ÿÙ≠Ò·ÚÏ Ã‡ ¨±≥‡È˘˜ Ã‡ ¯Ú·À‡ ÍÈÊ
‚ÚÊÀ‡ÏÓÈÈ‰ È„ ËÀ‡ ÔÚÂÿÙÚ‚ Ò‚¯À‡ÓÂˆ ËÏÀ‡ÂÂ ÚÓ ÔÚÂÂ Ë‚‡ÊÚ
À
ÚÏÃ‡ ¯‡ÿÙ ÏÀ‡Ó ÔÈÈ‡ ËÂÂ‡„Ú‚t
Ã
‡À‡ ≠ ÚÚ¯ÈÂ¯ÿÙ¯Ã‡ÿÙ ËÈÂË ÛÈÂ
Âˆ ÔÚÓÂ˜ Ë˘È ÒÀ‡„ ≠ ÔÒÈÈ‰Ú‚ Ë˘È ÒÚ ËÏÀ‡ÂÂ Èˆ ° ±¥Ï‡Ó
À
±µ
ø ˙Â˘ÿÙ≠˙kÒ ÔÈ‡ ˘ËÚÓ Ã‡ ÛÏÈ‰
; 1. zikorn mémoire ; 2. maire ; 3. banlieue ; 4. reshu's autorité
5. Diogène ; 6. sans domicile (S.D.F.) ; 7. hekdeyshim sing. hekdesh asile,
; "hospice ; 8. centres d'accueil ; 9. "Il en a bavé des ronds de chapeau.
10. reproché ; 11. pkhire libre arbitre ; 12. maskim d'accord ; 13. kashe
question, problème ; 14. "ils ont passé l'arme à gauche" ; 15. sakones
nefoshes danger de mort.

גענומען אויף זיך די אויפֿגאַבע .נאָכן דערשַײנען פֿון דעם לעצטן באַנד
האבן די מיטאַרבעטער פֿון ּפראָיעקט געאַרבעט נאָך גאַנצע אַכט יאָר ביז
ָ
טעריאל אויף נאָך דרַײ
ַ
צו דערגאַנצן די אותיות בית ביז טית ,גענוג מאַ
בענד .אָבער דערווַײל איז קיין איין באַנד נישט דערשינען.
דאס יאָר איז פֿון יׂשראל אָנגעקומען די גוטע בׂשורהַ 11אז מע רעדט ,אין
ָ
די הויכע פֿענצטער ,12וועגן דערגאַנצן דעם גרויסן ּפראָיעקט.
קאדעמיקערס,
לאמיר האָפֿן אַז די אידעע וועט באַגַײסטערן גענוג אַ ַ
ָ
גאנץ יאָר בכדי 14אונדזער מאַמע-
נדבֿנים 13און סּתם ייִדישיסטן פֿון אַ ַ
לשון זאָל ,נאָך ּכמעט טויזנט יאָר קיום ,15בקרובֿ 16געניסן פֿון אַ
פֿולקומענעם אייגענעם ווערטערבוך.

;  meshekh au cours de ; 3. stam simplementאין משך פֿון 1. répertorier ; 2.
4. yesoydes sing. yesod fondements ; 5. inclure ; 6. sembler ; 7. sakhakl
; somme, total ; 8. erekh environ ; 9. arrêté ; 10. beshutfes en association
11. psure nouvelle ; 12. la haute société ; 13. nadvonim sing. nadvn
donateurs ; 14. bikhdei pour que ; 15. kiem existance ; 16. bekorev
bientôt

צוויי חשובֿע געסט

ליטוואק
ַ
סקאן ווערט אַ
ָ
ווען אַ ַ
גא
דער ייִדישיסט שלמה שווייצער אינטערעסירט זיך אין די משלים
פֿונעם פֿראַנצייזישן שרַײבער זשאַן דע לאַ פֿאָנטען
און זעצט איבער  36פֿון זיי
עס האָט זיך לעצטנס געטראָפֿן אין ּפאַריז אַ טשיקאַווע
ּפאסירונג  -דער פֿראַנצויזישער ּפאָעט זשאַן דע לאַ פֿאָנטען
ַ
1
איז מגולגל
רוואנדלונג
זא פ ַֿא ַ
געווארן אין ַא ִיידישן שרַײבערַ .א ַ
ָ
2
זשוואווער
ַ
האט באַוויזן שלמה שווייצער ,אַ
ָ
יונגער-מאן פֿון
ַ
 93יאָר ,וואָס האָט איבערגעזעצט אויף ייִדיש  36פֿון לאַ
האט זיך גלַײך
פֿאָנטענס משלים .3די ערשטע אויפֿלאַגעָ 4
אויספֿאַרקויפֿט ,אָבער מע גרייט שוין אַ נַײע וואָס מע וועט
באלד קענען קריגן אין דער מעדעם-ביבליאָטעק.
ַ
שווייצער ,וואָס וווינט איצט אין יׂשראל ,איז געקומען צו
נואר אויף ַאן ָאוונט אינעם מעדעם-צענטער.
גאסט דעם 13טן יאַ ַ
ַ
5
קאנטער לינגוויסט אַלּכסנדר
דער באַ ַ
דערטשאנסקי האָט אים
ַ
 2פֿאָרגעשטעלט פֿאַרן עולם און אריאל ציון צוזאַמען מיט יצחק
ניבארסקי האָבן פֿאָרגעלייענט עטלעכע פֿון די משלים אויף
ָ
פֿראַנצייזיש און אויף ייִדיש.
שווייצער ,אַ געבוירענער אין ּפוילן ,האָט געוווינט לאַנגע
יארן אין ּפאַריז )און ,בעת דער מלחמה ,אין דער שווַײץ(
ָ
6
איידער ער איז עולה געווען קיין יׂשראל אין  .1964אומעטום
איז ער געווען אַ בויער און אַ טרעגער פֿון דער ייִדישער
קולטור .איבערזעצן לאַ פֿאָנטענס משלים האָט ער אָנגעהויבן
שוין אין  1940און לאַנגע יאָרן האָבן זיי זיך בַײ אים
אויסגעצַײטיקט .7דער רעזולטאַט איז ממש 8ווּונדערלעך קלוג
און שיין.
שּפראך אין ַאן אַנדערע
ַ
נאר פֿון איין
איבערטראגן ַא משל נישט ָ
ָ
נאר פֿון איין קולטור אין אַן אַנדערער איז נישט קיין ּפשוטע
ָ
9
אונטערנעמונג  -דער עיקר ווען עס גייט אין ַאזעלכע צוויי
פֿאַרשיידענע וועלטן ווי די ייִדישע וועלט און פֿראַנקרַײך פֿון
17טן יאָרהונדערט.
האנדלען אַלע משלים
ווי עס האָט באַמערקט י .ניבאָרסקי ,באַ ַ
 זאָל עס זַײן פֿון רוים ,פֿון גריכנלאַנד אָדער פֿון אינדיע  -דיזעלביקע אייביקע טעמעס ,אָבער אין יעדן אָרט זַײנען זיי ענג
פֿאַרבונדן מיט אַ סּפעציפֿישער טראַדיציע ,אַ באַזונדערן
לעבנס-שטייגער .דאָס הייסט אַז אַ משל איז אין דער זעלבער
צַײט אי גאָר אוניווערסאַל אי טיף אַײנגעוואָרצלט אין אַ
קולטור פֿון וואַנען ער נעמט זַײן ּכוח און זַײן גאַנצן טעם .טאָ

ריידישט מען לאַ פֿאָנטען ? ווי אַזוי ,צום בַײשּפיל ,גיט
ווי פֿאַ ִ
מען איבער דאָס וואָס ער מיינט ווען ער רופֿט אָן אַ פֿוקס אַ
סקאן“? לייענט דעם משל און איר וועט זען !
„גא ָ
ַ
; 1. Ô¯ÚÂÂ Ï‚ÏÂ‚Ó megulgl être transformé ; 2. vif, alerte
3. mesholim sing. Ï˘Ó moshl exemple, fable ; 4. édition. 5.
; aleksander ; 6. ÔÅÊ ‰ÏÂÚ oyle immigrer en Israél ; 7. mûri
8. mamesh véritablement ; 9. il s'agit de.

„Ô·ÈÂ¯Ë È„ ÔÂ‡ Ò˜ÂÿÙ ¯Ú

Âˆ ıÏÃ‡ ÊÈ‡ ÒÚ˜Ã‡ÂÂËÈÏ ÛÈÂ‡© ˜‡ÂÂËÈÏ
Ã
‡ Ã‡ Ò˜ÂÿÙ
Ã
‚¨®Ô·ÈÂÏ
Ï‡Ó
À Ã‡ ËÈÓ ËÚÊ¯Ú„ ¨±Ë˘ÏÁ¯Ã‡ÿÙ ¯Ú‚Â‰ ÔÂÿÙ
¥
≥
‡ ÚÿÙÅ¯ ˜ÈÿÙÈÂ‡·ÈÂ‡ ÔÎÈÂ‰
‡Ã ≤Ï˜ÚË˘ÅÂÂ Ã‡ ÛÈÂ
Ô·ÈÂ¯Ë
‡ÆµÏÀ‡˘ ¯ÚËÈÂ¯ Ã‡ ËÈÓ ÚË˜Ú„Ã‡· ÔÂ
¯‡ÆÔÚ‚ÂÏ˘Ú‚t
À Ã‡ ÈÈÊ ∑˜˘Á ËÈÓ ËÏ‡ÂÂ
„À ∂¯ÂÁ· ¯Ú
ÆÔÎÈÈ¯‚¯Ú„ ËÚ˜Ú‚ Ë˘È ¯Ú·À‡ ÈÈÊ ËÀ‡‰ ¯Ú
¯Ã‡ÿÙ ËÂ‚ ÔÂ‡ ≠ ‚‡Ê
¡À Ã‡ ¯Ú ËÂË ≠ ÔÈ¯‚ Âˆ ¯ÈÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ
“ ° ∏ÔÚ‚ÂÈ ÚÏÈÂÂÂ
ˆÃ‡ ÊÈ‡ ±∞‰ÓÎÁ ÔÂÿÙ πıÂ¯Èz ¯ÚËÂ‚ Ã‡ ø Ô‚À‡Ï˜ ÍÈÊ ÒÀ‡ÂÂ Â
ˆÆÔÎÈÈ
; )1. farkhalesht mourant de faim ; 2. pied de vigne (dim.
3. apparemment ; 4. mûrs ; 5. peau (de fruits) ; 6. bokher jeune
; homme ; 7. kheyshek envie, plaisir ; 8. les mauvais garçons
9. terets prétexte, excuse ; 10. khokhme sagesse, intelligence.

אין ּפאַריז
‰ÂÂÁ ¯ÙÿÒ
פֿון מיטל-עלטער אָן איז ייִדיש געווען נישט נאָר דיַ גערעדטע
שּפראך פֿונעם פֿאָלק נאָר אויך אַ פֿענצטער צו דער וועלט פֿון דער
ַ
ּפעישער ליטעראַטור.
העברעישער און פֿון דער אייראָ ִ
ִ
נואר האָבן
פֿון דעם 19טן ביז דעם 27סטן יאַ ַ
מיר געהאַט דעם ּכבֿוד און דאָס פֿאַרגעניגן צו
האבן צו גאַסט אין ּפאַריז פֿרוי חווה
ָ
טורניאנסקי ,דעם ראש פֿון דער ייִדיש-
ַ
קאטעדרע 1בַײם ירושלימער אוניווערסיטעט.
ַ
געהאלטן פֿינף
ַ
חווה טורניאַנסקי האָט דאָ
רעפֿעראַטן ,וואָס האָבן צוגעצויגן אַ גרויסן
עולם  :אַ ציקל לעקציעס וועגן דעם ּתנך אין
דער ייִדישער קולטור ,אַ לעקציע וועגן גליקל
האמעל )וואָס איר בוך האָט זי איבערגעזעצט
ַ
אויף העברעיִש( און אַ רעפֿעראַט אונטער דעם
טיטל „די ייִדישע ליטעראַטור ווי די
3
נאנישער
פֿאַרמיטלערין 2צווישן דער קאַ ָ
קולטור און דעם ברייטן עולם“.

יידיש ווי אַ פֿאַרמיטלער
ִ
דער צד-השווה 4פֿון אַלע פֿינף לעקציעס איז
רמיטלער-ראלע פֿון
ָ
געווען די דאָזיקע פֿאַ
ִיידיש ,וואָס האָט די ווערק אויף לשון-קודש,
נאלן קולטור-
ציא ַ
ָאבער אויך דעם אינטערנאַ ָ
אוצר )ווי די עזאָּפ-משלים ,דַײטשע צי
מאנען(
נטורעס-רא ַ
ָ
איטאליענישע אַ ַ
ווא
ַ
5
געמאכט פֿאַר דעם ּפראָסטן ייִדישן
ַ
צוגענגלעך
לייענער .ווַײל נישט בלויז די פֿרויען ,נאָר דאָס
רובֿ אשּכנזישע ייִדן בכלל  -הגם 6זיי האָבן
געקענט לייענען די ּתפֿילות צי אַנדערע
טעקסטן אויף לשון-קודש  -האָבן די שּפראַך
רשטאנען און זי אויך קיין מאָל נישט
ַ
נישט פֿאַ
געלערנט אין דעם זינען אין וועלכן מיר
לערנען זיך הַײנט פֿרעמדשּפראַכןּ .כדי
איבערצוגעבן דעם עולם ווי אַזוי זיך
אויפֿצופֿירן לויט דער ייִדישער רעליגיע ,האָט
מען געמוזט אים צושטעלן ביכער אין דער
רשטאנען  -און פֿאַר
ַ
שּפראך וואָס ער האָט פֿאַ
ַ
דער גאַנצער אשּכנזישער וועלט  -פֿון ּפוילן
איבער מערן 7און בעמען 8ביז דַײטשלאַנד און
צפֿון-איטאַליע  -איז עס געווען ייִדיש .מע האָט
טאקע געשאַפֿן אויף ייִדיש אַ רַײכע מוסר -9און
ַ
10
ליטעראטור ,וואָס האָטַ
מינהגים
ַארומגענומען אַלע אַסּפעקטן פֿון דעם ייִדישן
לעבן .מע קען דאָ אויסרעכענען למשל דעם

בראנטשּפיגל ,11ספֿר לבֿ טובֿ ,12ספֿר מצוות
ַ
נשים - 13באַשטימט באַזונדערס פֿאַר פֿרויען,
דאס בענטשערל ,מיט די ברכות צו
ָאדער ָ
יעדער צַײט .מע האָט זיך אויך באַמיט צו געבן
יעדן איינעם אַ צוטריט צו דעם יסוד 14פֿון דעם
ִיידישן גלויבן  -דעם ּתנך.

ּתנך ֿפַארטַײטשט און דערקלערט
פֿון דעם 16טן יאָרהונדערט אָן האָבן זיך
באוויזן עטלעכע דירעקטע איבערזעצונגען פֿון
ַ
ּתנך ,וואָס האָבן אָבער בַײם עולם נישט
אויסגענומען .15ערשטנס ,האָבן זיי אַזוי
ריגינאל ,אַז
ַ
כגעמאכט דעם סינטאַקס פֿון אָ
ַ
ָ
נא
זיי זענען געווען קוים פֿאַרשטענדלעך ,און
צווייטנס ,זַײנען די דירעקטע איבערזעצונגען
פֿון ּתנך )וואָס אין ּפרינציּפ דאַרף מען אים
לייענען אויף לשון-קודש( קיין מאָל נישט
געווען אין גאַנצן ּכשר אין די אויגן פֿון די
פֿרומע .מע האָט ליבער געהאַט ּתנך-
באַארבעטונגען  -אַזעלכע ווי ספֿר המגידַ 16
)א
ַ
18
17
באַארבעטונג פֿון די נבֿיאים און ּכתובֿים (
ַ
און מגישי מנחה) 19פֿון חומש( ,ווּו יעדער
ּפסוק 20איז געווען פֿאַרטַײטשט און דערקלערט,
וואס איז
ָאדער אַזעלכע ווי צאינה וראינהָ 21
געגאנגען לויט דער ּפרשה 22פֿון דער וואָך און
ַ
גראבן
ווּו דער טעקסט גופֿא איז געווען באַ ָ
בארג אויסטַײטשונגען ,מעׂשהלעך,
אונטער אַ ַ
פֿאַרגלַײכן אאַ''וו .דאָס דאָזיקע ווערק ,מיט
זַײנע  210אויפֿלאַגעס 23איז געוואָרן דער
גרעסטער בעסט-סעלער פֿון דער ייִדישער
ליטעראטור.
ַ
אויף דעם גרונט פֿון ּתנך האָט מען געשאַפֿן אַ
רַײכע ּתנך-עּפיק ,וואָס האָט דערגרייכט איר
הויכּפונקט אין 15טן16/טן יאָרהונדערט מיט
שמואל-בוך און מלכים-בוך ,אמתע
מאנען געבויט אויף דעם סמך
נטורעס-רא ַ
ָ
ַא ַ
ווא
25
24
פֿון ספֿר שמואל און ספֿר מלכים  ,וואָס
האבן לאַנגע יאָרן קאָנקורירט מיט די
ָ
איבערזעצונגען פֿון דער דַײטשער צי
איטאליענישער עּפיק פֿון דעם זעלביקן
ַ
זשאנער.
ַ

שער-בלאט פֿונעם שמואל-בוך
ַ

חווה טורניאַנסקי האָט אונטערגעשטראָכן ,אַז
די ראָלע פֿון ייִדיש האָט זיך נישט באַגרענעצט
צו דער פֿאַרמיטלונג צווישן דער רעליגיעזער
ליטעראטור אויף לשון-קודש און דעם ברייטן
ַ
26
ליטעראטור האָט
ַ
עולם .אויך די וועלטלעכע
מען איבערגעזעצט פֿון העברעיִש ווי פֿון
ַאנדערע שּפראַכן אויף ייִדיש .אַזוי אַרום האָט
רזארגט דעם עולם מיט ווערק פֿון
מען פֿאַ ָ
ריא ַ
פֿאַרשיידענע זשאַנערס  :היסטאָ ָ
גראפֿישע 3
27
רטאזשן ,מעׂשה-ביכער
רעּפא ַָ
ביכער ,נסיעה
אא''וו .די וויכטיקייט פֿון דער דאָזיקער
ַ
רמיטלער-ראלע פֿון ייִדיש ווערט בולטַ 28אז
ָ
פֿאַ
מע לייענט די מעמואַרן פֿון גליקל האַמעל
) .(1724-1659אַ ווַײב פֿון אַ רַײכן סוחר ,אַ
מאמע פֿון פֿערצן קינדער ,האָט זי באַשריבן
ַ
איר לעבן און איר וועלט אין פֿאָרעם פֿון
מעמוארן ,וואָס זַײנען איבערגעזעצט געוואָרן
ַ
אויף אַ סך שּפראַכן און וואָס מע לייענט מיט
פֿאַרגעניגן ביז הַײנט צו טאָג .און כאָטש זי האָט
נישט געקענט קיין העברעיִש ,איז זי געוואָרן אַ
גוט אויסגעבילדעטע פֿרוי ,לייענענדיק בלויז
אויף ייִדיש.
; 1. rosh directrice du département de yiddish
2. intermédiaire ; 3. canonique ; 4. tsad
; hashove point commun ; 5. accessible
; 6. haga’m bien que ; 7. Moravie ; 8. Bohème
9. muser moral ; 10. minhogim moeurs,
coutumes ; 11. "Speculum" : sorte d’encyclopédie de mode de vie et coutumes ; 12. seyfer lev
tov Livre du bon coeur ; 13. seyfer mitsves
; noshim Livre des devoirs des femmes
14. yesod fondement ; 15. Å· ÔÚÓÚÒÈÂ‡ avoir du
succès auprès de ; 16. seyfer hamagid Livre du
; prédicateur ; 17. neviim Les Prophètes
; 18. ksuvim Les Écritures ; 19. magishe minkhe
20. posek verset ; 21. tsene rene lit. "sortez et
regardez" recueil d'histoires et de commentaires
bibliques ; 22. parshe Paracha, portion
; hébdomadaire de lecture biblique
23. éditions ; 24. seyfer shmuel Livre de
; Samuel ; 25. seyfer melokhim Livre des Rois
26. laïc ; 27. nesie voyage ; 28. boylet clair,
évident.

בריוו אין רעדאַקציע
נאך דעם אַרטיקל וואָס מיר האָבן אַרויסגעגעבן אין אונדזער לעצטן נומער אונטערן טיטל „בַײ געדעקטע
ָ
טישן“ האָבן מיר באַקומען דעם ווַײטערדיקן בריוו.
רמאן-
טיילט ער צו זינט  11יאָר אַ יערלעכע ּפרעמיע מיט דעם נאָמען קאָ ַ
ּפרַײז פֿאַר אַ ִיידישן שרַײבער און אַ צווייטן ּפרַײז פֿאַר אַ ִיידישן קינסטלער.
די ליסטע פֿון אונדזערע ּפאָזיטיווע אַרבעטן אויף דער ייִדישער גאַס איז
ווַײט צו לאַנג צו קענען זיי דאָ אויסרעכענען .אפֿשר בלויז צוגעבן אַז מיר
זַײנען אַקטיוו אין קריף ,ייִדישן וועלטקאָנגרעס  -אָבער וואָס מיר זַײנען
נישט איז זיכער דאָס וואָס איר האָט געוואָלט אונדז צוקלעּפן .9דעריבער
ווארטן מיר אויף אַײער זשורנאַליסטישער גלַײכשטעלונג מיט
ַ
פֿאַרעפֿנטלעכן די שורות.

1
קטאר פֿון „דער ייִדישער טעם-טעם “,
רעדא ָ
ַ
חשובֿער
2
מיר בעטן אַײך פֿאַרעפֿנטלעכן אין אַײער צוקונפֿטיקער אויסגאַבע אַ
גלַײכשטעלונג 3וועגן דעם אַרטיקל וואָס איר האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אין
דער אויסגאַבע פֿון דעצעמבער  .1996אין אַרטיקל „בַײ געדעקטע
רבאנד ,נאָענט צו די קאָמוניסטן“...
טישן“ שרַײבט איר „ :דער פֿאַ ַ
האט איר דאָס גענומען ?
 (1פֿון וועלכן שולחן-ערוךָ 4
 (2זַײט איר דאָך זיך סותר 5מיט דעם וואָס איר שרַײבט צוויי שורות
רבאנד איז אַ פֿאַראייניקונג פֿון פֿאַרשיידענע
פֿריִער ,אַז דער פֿאַ ַ
נשאפֿטן און געזעלשאַפֿטן .דאַרפֿט איר פֿאַרשטיין אַז ווען אַן
נדסמא ַ
ַ
ַ
לא
רבאנד ,איז מען פֿריִער בַײ זיי אבֿרהם זאַלץ
ניזאציע קומט אַרַײנטרעטן אין פֿאַ ַ
רגא ַ
ָא ַ
נישט בודק די ציצית.6
רבאנד
וויצעּ-פרעזידענט פֿון פֿאַ ַ
רבאנד איינע פֿון די ייִדיש-רעדנדיקע געזעלשאַפֿטן
דאגעגן איז דער פֿאַ ַ
ַ
וועלכע באַשטַײערט זיך) 7און אירע מיטגלידער זאַמלען פֿאַר יׂשראל
1. khoshever important, estimé (employé souvent dans la correspondance) ; 2.
publier ; 3. rectification ; 4. shulkhn orekh Recueil de lois juives écrit par
דורך דער פֿאַרמיטלונג פֿון  (8A.U.J.מיט אַזעלכע סומעס ,וואָס שטַײגן
 soyserסותר זַײן Joseph Caro en 1565, devenu synonyme de «faire autorité» ; 5.
ניזאציעס וואָס איר דערמאָנט
רגא ַ
זיכער אַ סך איבער די אַלע אַנדערע אָ ַ
 (boydek ; tsitses) lit. vérifier les frangesבודק זַײן די ציצית se contredire ; 6.
רמען
ֿא
ָ
פ
ֿישע
פ
סּפעצי
אויך
רבאנד האָט
אין אַײער אַרטיקל .דער פֿאַ ַ
; rituelles, ici : chercher à savoir le pédigrée de qqn
בַײשּפיל,
צום
קולטור.
דישע
יי
ִ
די
און
ָאּפצוהיטן דאָס ייִדישע וואָרט
7. contribue ; 8. Appel Unifié Juif ; 9. coller.
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שּפריכווערטער פֿאַר אָנהייבערס
 אַן אייזל דערקענט מען אָן דינאר  -אָן דער
לאנגע אויערן ,אַ ַ
ַ
לאנגער צונג.
ַ
 אַז אַ לייב שלאָפֿט ,לאָזט איםשלאפֿן.
ָ
 פֿון דעם בער אין וואַלד זאָל מען דיפֿעל ניט פֿאַרקויפֿן.

פי”ל און דעם
אטעק ,גע ֿ
וועגן דער מעדעם-ביבלי ָ
טעם-טעם אויף אינטערנעט :
http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm

ענטפֿער אויף דעם קערּפער-רעטעניש

האנט .
 .1ער גיט געלט מיט אַ ברייטער ַ
 .2וועגן ּפריוואַטע זאַכן רעדט מען אונטער פֿיר אויגן .
ּפאליטיקער רעדט ,דרייט ער מיט דער צונג .
 .3ווען אַ ָ
2
 .4זַײ פֿאָרזיכטיק - 1דַײן קאָלעגע שאַרפֿט זיך שוין די ציין
אויף דַײן ּפאָסטן.
ראקטער און לאָזט זיך פֿירן פֿאַר
שוואכן כאַ ַ
ַ
 .5ער האָט אַ
נאז .
דער ָ
 .6דאָס איז נישט קיין אמת ,3ס’איז אין גאַנצן אַרויסגעזויגן
פֿון פֿינגער. 4

 .7ער האָט זיך אַזוי דערשראָקן אַז ער האָט גענומען די פֿיס
נטלאפֿן.
ָ
אויף די ּפלייצעס און איז אַ
האט געוויזן אַז מע קען זאָגן די גאַנצע ּתורה אויף
 .8הללָ 5
איין פֿוס .
הארץ ,ס’וועט ווערן בעסער.
 .9עס זיך נישט אָּפ דאָס ַ
 .10ער האָט זיך גענומען צו דער שווערער אַרבעט מיט לַײב
און לעבן .
1. fais attention ; 2. il convoite ta place ; 3. emes vérité ; 4.
inventé de toutes pièces ; 5. Hillel
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Der Yidisher Tamtam
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אין דעם נומער האָבן
מיטגעארבעט :
ַ
אניק ,זשיל ,יצחק ,מלּכה,
ַ
ליא ,רובי
טא ַ
נא ַ
ַ

