‡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
יאר  ,2נומער (9) 5
ָ

ּפעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש-לערנערס
ָ
ַא
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טשיקאוועס! 1
ַ
הערט נאָר אַ ביסל אַ מעׂשה ,אַ
לאג,
ביא ָ
שטעלט אַײך פֿאָר אַז אַן אירלענדישן פֿאָרשער ,אַ ָ
שאפֿן אַ שעּפסל אָן דער הילף פֿון אַ
איז געלונגען 2צו באַ ַ
בא ַ
ַ
„קלאן“ .דער פֿאָרשער
ָ
זא בריאה 4רופֿט מען אַ
ראן .3אַ ַ
דאלי !
נאמען „דאָלי“  :העלאָ ָ
האט עס געגעבן אַ ָ
ָ
נישט לאַנג צוריק וואָלט מען טאַקע געמיינט אַז דאָס איז אַ
נטאזיע .איצט איז עס באמתַ 6א
וויסנשאפֿטלעכע פֿאַ ַ
ַ
חלום ,5אַ
ווירקלעכקייט .אויף פֿיר פֿיס .עס איז אָבער וויכטיק צו זאָגן
זא מיטל קענען דערווַײל געבוירן ווערן נאָר נקבֿות.7
ַאז מיט אַ ַ
דאלי איז טאַקע אַ „זי“ ,גאָר אין גאַנצן די מאַמע מיט די
ָ
10
9
8
ביינער ! זי מעקעט ַאפֿילו ווי די מאַמע .אין גאַנצן
געראטן 11אין איר .אַ ממשות.12
ָ
נטאזירן אַ ביסל .מיט
ָאבער לאָמיר פֿאַ ַ
דאלי זַײנען מיר שוין
ָ
אויף אָט
דעם וועג ,און
רוואס נישט,
פֿאַ ָ
אפֿשר וועלן די פֿאָרשערס
נאענטער צוקונפֿט אַזוי
אין אַ ָ
טאן אַז די פֿרויען זאָלן קענען
ָ
13
קינדלען אָן אַ זכר ?
ָאבער אַז מע טראַכט אַרַײן ,וועט אויב אַזוי נאָר דער מין-
נקבֿה 14בלַײבן אויף דער וועלט .די פֿראַגע איז ווי אַ ביין אין
האלדז ! 15אָן מענער וועט דאָס לעבן נישט זַײן קיין לעבן.
ַ
אומּפיקאנט ,אָן אינטערעס ! ווּו וועט זַײן דער טעם גן-עדן? 16
ַ
17
ניין ,מוחל  ,זאָלן די פֿאָרשערס זיך אָּפרוען אַ ביסל ,זאָלן זיי
זיך שּפילן מיט דער שיינער דאָלי אין פֿעלד.
;1. curiosity; 2. succeeded; 3. ram; 4. brie creature; 5. kholem dream
;6. beemes truly; 7. nekeyves females; 8. express. spitting image; 9. bleat
;10. afile even; 11. takes after; 12. mamoshes reality; 13. zokher male
;14. min-nekeyve female sex; 15. express. like a thorn in one’s side
 no,ניין ,מוחל ; 16. tam gan-eydn taste of Paradise; 17. moykhl pardon
thanks.
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‡ËÈË ÔÂ‡ ËÂÏ· Ô‚ÈÈ
די אויסשטעלונג וועגן דער ייִדישער ּפרעסע,
רגאניזירט דורך דער מעדעם-ביבליאָטעק האָט
ָא ַ
געוואלדיקן דערפֿאָלג.
ַ
געהאט אַ
ַ
אין פֿעברואַר האָט מען אין דער מעדעם-ביבליאָטעק געקענט באַזוכן די
אויסשטעלונג אייגן בלוט און טינט  -צַײט און צַײטונגען 100 .יאָר ייִדישע
ּפרעסע אין פֿראַנקרַײך .און מע האָט טאַקע באַזוכט  -אין משך 1פֿון דרַײ
וואכן זענען געקומען איבער צוויי טויזנט מענטשן.
ָ
די אויסשטעלונג נעמט אַרום מער ווי די צַײט און אָרט אויף וועלכע מע
האט זיך געקענט ריכטן 2לויט דעם טיטל .אויף צוואַנציק טאָוולען )מיט
ָ
זייער אַ געלונגענער גראַפֿישער קאָנצעּפציע פֿון מרים בויער( ווערן
פֿאָרגעשטעלט די וויכטיקסטע שטאַּפלען 3אין דער אַנטוויקלונג פֿון דער
ִיידישּ-פרעסע אויף דער וועלט .עס הייבט זיך אָן מיט דער ערשטער
מסטערדאם אין דער
ַ
קוראנטן( דערשינען אין אַ
צַײטשריפֿט אין ייִדיש ) ַ
צווייטער העלפֿט פֿון זיבעצנטן יאָרהונדערט .ווַײטער ווערן דערמאָנט די
גרויסע צַײטונגען  :פֿאָרווערטס פֿון ניו-יאָרק )רעדאַגירט פֿון אייב
1
מאמענט פֿון וואַרשע .נאָך דעם גייט וועגן דעם
האן( ,הַײנט און ָ
קא ַ
ַ
אויפֿבלי) 4פֿון אָנהייב פֿון דעם צוואַנציקסטן יאָרהונדערט אָן( און דעם
אונטערגאנג) 5אין די לעצטע יאָרן( פֿון דער ייִדישער ּפרעסע אין
ַ
פֿראַנקרַײך .די לעצטע טייל פֿאַרנעמט ,פֿאַרשטייט זיך ,דאָס גרעסטע
ּפאריזער
ּפלאץ ,און נעמט אַרַײן די ּפרעסע פֿאַר דער מלחמה )מיט דעם ַ
ַ
6
הַײנט און דער קאָמוניסטישער נַײע ּפרעסע בראש ( ,די אונטערערדישע
קוּפאציע און דעם נאָכמלחמדיקן
ַ
ּפרעסע בשעת 7דער דַײטשער אָ
ווידעראויפֿקום 8פֿון דער ייִדישער ּפרעסע ,מיט די דרַײ וויכטיקסטע
צַײטונגען  -בונדישער אונדזער שטימע ,קאָמוניסטישער נַײע ּפרעסע און
9
ּפראפֿעסיאָנעלע,
ָ
ציוניסטישן אונדזער וואָרט ,ווי אויך מיט אומצאָליקע
געזעלשאפֿטלעכע און קולטורעלע צַײטשריפֿטן ,וואָס הַײנט איז פֿון זיי
ַ
10
געבליבן בלויז איינע  -די רעליגיעז-ציוניסטישע חודש-שריפֿט
יאר צוריק האָט אַ גרוּפע זשורנאַליסטן און ּכלל-
אונדזער וועג .מיט אַ ָ
טוערס 11פֿון פֿאַרשיידענע ריכטונגען אָנגעהויבן אַרויסצוגעבן אַ חודש-
שריפֿטִ ,יידישע העפֿטן.
עס האָבן באַגלייט די אויסשטעלונג אַ ריי רעפֿעראַטן אויף פֿאַרשיידענע
טעמעס ווי למשל וועגן דער ּפרעסע בַײ ייִדן אויף דער גאַנצער וועלט,
וועגן דער אַנטוויקלונג פֿון דעם צַײטונג-לשון צי וועגן דער ייִדישער
ּפרעסע אין פֿראַנקרַײך בעת 12דער מלחמה.
ווער עס האָט נאָך נישט געזען די אויסשטעלונג ,וועט האָבן די
מעגלעכקייט זי צו באַקוקן אויפֿן ייִדיש יום-טובֿ דעם 29סטן יוני אין
דער קאַרטושערי דע ווענסען.13
; for a period of; 2. expect; 3. phases; 4. growthאין משך פֿון 1. meshekh
;5. decline; 6. bero’sh in first place; 7. besha’s during; 8. rebirth
9. innumerable; 10. khoydesh-... monthly magazine; 11. klal-... those
active in community life; 12. beys during; 13. Cartoucherie: theater
complex in the Bois de Vincennes

חיים קערבער )(1994 - 1909

ּפאר יאָר צוריק איז געשטאָרבן חיים קערבער ,אַ ּכלל-טוער 1און קולטור-טרעגער ,אַ גוט
מיט אַ ָ
קאנטע ּפערזענלעכקייט פֿון ייִדישן ּפאַריז .זַײן טאָכטער ,אַ ּתלמידה פֿון די ייִדישקורסן ,האָט
בא ַ
ַ
געשריבן אַן אַרטיקל לזכר 2איר טאַטן.

מַײן טאַטע ,חיים קערבער ,איז געבוירן
געווארן אין שטעטל גאָמבין אין ּפוילן
ָ
אין .1909
3
אין חדר האָט ער זיך געלערנט חומש ,
אין אַ ִיידישער גימנאַזיע אין ּפלאָצק
4
ווראט .
לא ַ
קא ַ
האט ער באַקומען דעם באַ ַ
ָ
נאך דעם אַפֿילו ווען ער וואָלט געוואָלט
ָ
גיין אין אוניווערסיטעט ,וואָלט ער נישט
געקענט  -עס איז געווען אַ נומערוס-
קלאוזוס 5פֿאַר ייִדן .אויסער דעם איז
ַ
טראצקיסט און
ָ
מַײן טאַטע געווען אַ
דעמאלט איז אין ּפוילן געווען
ָ
קאמוניסט און אַ
געפֿערלעך צו זַײן אַ ָ
סך פֿון זַײנע חבֿרים 6זענען געזעסן
אין ּתפֿיסה .7ער איז געווען אַ יונגער
טוער און איז געפֿאָרן פֿון שטעטל צו
שטאט צו האַלטן רעדעס פֿאַר דער
ָ
ִיידישער יוגנט .אין לאָדזש האָט ער
 2זיך אַײנגעליבט אין מַײן מאַמען,
ׂשרה.
אין  1929איז מַײן טאַטע אָנגעקומען
אין ּפאַריז .צום ערשטן האָט ער זיך
געלערנט די פֿראַנצייזישע שּפראַך .צו
האט ער
פֿאַרדינען אויף ּפרנסהָ 8
נטא-9לעקציעס )די
געגעבן עסּפעראַ ָ
שּפראך האָט ער זיך געהאַט געלערנט
ַ
אין ּפוילן( און געאַרבעט בַײ
פֿאַרשיידענע מלאכות .10נאָך דעם איז
ער געפֿאָרן אין קאַן 11שטודירן יורי.12
מַײן מאַמע איז אויך געקומען קיין
ּפאריז .זי האָט אָנגעהויבן שטודירן
ַ
מעדיצין און אין  1932האָבן זיי חתונה
געהאט .צוערשט איז מַײן טאַטע געווען
ַ
בוכהאלטער און נאָך דעם אַ
ַ
ַא
13
יורידישער יועץ  .דעמאָלט האָט ער זיך
ַא סך פֿאַרנומען מיט ייִדן וואָס זענען
ָאקערשטָ 14אנגעקומען אין ּפאַריז און
וואס האָבן נישט געקענט רעדן און נישט
ָ
שרַײבן אויף פֿראַנצייזיש .חיים קערבער
האט זיי געהאָלפֿן לייענען און אויספֿילן
ָ
זייערע ּפאַּפירן ,מיינסטנס אָן געלט .אַזוי
איז געווען מַײן טאַטע ,אַן איבער-

געגעבענער 15מענטש.
דערנאך איז אויסגעבראָכן די צווייטע
ָ
וועלט-מלחמה .קורץ נאָך דעם איז די
ּפא געקומען צו אַרעסטירן מַײן
געשטא ָ
ַ
טאטן אַלס ייִד און אויך אַלס טראָצקיסט.
ַ
ער האָט געהאַט מזל ,זיי האָבן אים נישט
16
געפֿונען ,אָבער אַ חבֿר זַײנער ,אַ שכן
איז אַרעסטירט און דערשאָסן געוואָרן.
טע-מאמע פֿאָרן אַוועק פֿון
ַ
מַײנע טאַ
ּפאריז ,זיי לאָזן זיך מאַכן פֿאַלשע
ַ
ּפאּפירן ,און מיט מזל קומען זיי אָן אין
ַ

געצייכנט דורך ּפיער מערל

דער פֿרַײער זאָנע .מַײן טאַטע טרעט
ַארַײן אין ווידערשטאַנד ,17ווערט אַ
רטיזאנער און נאָך דעם ווערט ער
ַ
ַ
ּפא
מענדאנט שאַרל .18פֿאַר דער
ַ
דער קאָ
מלחמה האָט ער געהאָלפֿן זיך באַזעצן
אין פֿראַנקרַײך פֿיר שוועסטער און זַײן
ברודער וואָס האָבן איבערגעלעבט די
טע-מאמע און די
ַ
מלחמה .אָבער זַײנע טאַ
ִיינגסטע שוועסטער וואָס זענען געבליבן
אין ּפוילן זענען אומגעקומען ,ווי אויך
מַײן מאַמעס גאַנצע משּפחה.
נאך דער מלחמה האָבן זיך אָנגעהויבן
ָ
20
דער טרויער און די אימה ווען מען איז

געוואר געוואָרן 20פֿון דעם חורבן .21איך
ָ
דערמאן זיך די ייִדישע ביכער וואָס מַײן
ָ
טאטע האָט געלייענט און די שרעקלעכע
ַ
בילדער אין די דאָזיקע ביכער .ווי אַלע
טע-מאמע זייער פֿיל
ַ
ִיידן האָבן מַײנע טאַ
געליטן אָבער זיי האָבן געהאַט דעם מוט
ָאנצוהייבן פֿון ס’נַײ .זיי האָבן
ַארַײנגענומען צו זיך אַהיים אַ סך ייִדן
וואס זַײנען געקומען פֿון ּפוילן.
ָ
צוביסלעך האָט זיך דאָס לעבן
22
אַײנגעארדנט .מַײן טאַטע איז מצליח
ָ
אינעם האַנדל מיט אומבאַוועגלעכן
פֿאַרמעג .23ער ווערט אַ ציוניסט און
העלפֿט מדינת-יׂשראל.
מַײן טאַטע האָט ּתמיד געלייענט אַ סך,
אי אויף העברעיִש אי אויף ייִדיש און
פֿראַנצייזיש .פֿאַר מַײן טאַטן איז
קולטור געווען זייער וויכטיק און
איבערהויּפט ייִדישע קולטור .חיים
קערבער האָט געהאָלפֿן ארויסגעבן
ביכער פֿון אַ סך ּפאַריזער ייִדישע
שרַײבערס  :דער ּתלמוד און זַײנע
ּפערזענלעכקייטן פֿון דוד מלּכי ,24בעל-
שם-טובֿ מאָטיוון און אַנדערע
דערציילונגען פֿון אבֿרהם ווייץ אין
ּפירא פֿון משה
שא ָ
בעלא ַ
ַ
,1977
לצמאן ,און אויך ביכער פֿון לילי
ַ
ַ
זא
בערגער .אַלע זאָגן אַז חיים קערבער
איז געווען אַ חשובֿער 25קולטור-
עסקן.26
אין יׂשראל אין  1982האָט ער געהאָלפֿן
קאנט מיט
דעם שרַײבער ק.צעטניק ,27באַ ַ
)סוף זַײט (4
;1. klal-... s.o. active in the Jewish community
2. lezeykher in memory of; 3. khumesh
Pentateuch; 4. Baccalaureate (diploma of
secondary studies); 5. quota; 6. khaveyrim
; khaver); 7. tfise prisonחבֿר friends (Pl. of
8. parnose living; 9. Esperanto: artificial language created by Polish Jewish philologist L. L.
;Zamenhof in 1887; 10. melokhes trades
11. Caen; 12. law; 13. yoyets adviser; 14. re;cently; 15. devoted; 16. shokhn neighbor
17. Resistance; 18. Cmdt. Charles, his nom de
;guerre; 19. eyme horror; 20. became aware
מצליח זַײן 21. khurbn Shoah; 22. matsliakh
;succeed; 23. real estate; 24. malki
;25. khoshever distinguished, important
;26. ...-askn s.o. active in cultural activities
27. katsetnik

ַא זַײט ליטעראַטור פֿאַר אָנהייבערס

אסט
ארּ 4פ ַ
אגטעגלעכן 3לעבן .דערֿפ ַ
אעט ֿפון ּפשוטע 2מענטשן און ֿפון ט ָ
אנט 1ווי דער ּפ ָ
אק ַ
אל איז ב ַ
י.י .סיג ַ
אלט ער
א שרַײבער ֿפון קינדערלידער ,וו ָ
א לערער אין די יִידישע שולן און ַ
אנהייבערסַ .
אר ָ
ער זייער גוט ֿפ ַ
6
אר יִידיש-לערנערס.
א צַײטשריֿפט ֿפ ַ
געווען צוֿפרידן צו זען זַײנע לידער ווידער געדרוקט אין ַ

5

7
נאר אַן אָרעמער משּפחה .9אין
סיגאל איז געבוירן געוואָרן אין אַ שטעטל אין אוקרַײנע אין  ,1896אין אַ למדנישערָ 8
ַ
יצחק יעקבֿ
10
ּפאר יאָר אין ניו-יאָרק( זַײן גאַנץ לעבן .ער האָט אין אָנהייב
נאדע ,ווּו ער האָט געלעבט )אַ חוץ ַא ָ
 1911איז ער אַוועק קיין קאַ ַ
געארבעט ווי אַ שנַײדער ,נאָך דעם ווי אַ לערער אין די ייִדישע פֿאָלקשולן.
ַ
11
ריבערגעגאנגען אויף ייִדיש .ער האָט
ַ
האט ער געשריבן לידער אויף רוסיש און העברעיִש ,שּפעטער איז ער אַ
ָ
קינדווַײז
געשריבן פֿאַרשיידענע 12לידער ,עסייען און ליטעראַרישע קריטיק .צו  20יאָר האָט ער אַרויסגעגעבן זַײן ערשטן באַנד 13לידער,
וואס האָט געמאַכט אַ גרויסן אַײנדרוק .14זַײן בוך לידער און לויבן (1945) 15האָט באַקומען די לאַמעדּ-פרעמיע ,דעמאָלטַ 16א
ָ
יאר ,זַײנען אַרויס
וויכטיקערּ 17פרַײז אויף דער ייִדישער גאַס .18ווען ער איז געשטאָרבן אין  ,1954אין פֿריִען עלטער 19פֿון ָ 58
לויב-ארטיקלען וועגן זַײנע ווערק אין דער ייִדישער ּפרעסע פֿון דער גאַנצער וועלט.
ַ
;)1. known; 2. poshete simple; 3. everyday; 4. therefore; 5. is suitable; 6. printed; 7. yitskhok yankev; 8. lamdonisher learned (dative case
;9. mishpokhe family; 10. akhuts except for; 11. as a child; 12. various; 13. volume; 14. impression; 15. praises; 16. at that time; 17. important
18. express. in Jewish society; 19. at an early age

ַא בחור 1מיט ַא נָאז

און לענגער ,אַלץ לענגער
איז געוואָרן די נאָז,
און געלאָפֿן אַזוי ווי
האז.
נאך אַ ָ
שלאנגָ 5
ַ
ַא

ווּו איז דער בחור
מיט דער לאַנגער נאָז ?
2
ער האָט זיך געלאָזן
האז.4
דעריאגןַ 3א ָ
ָ

און דער האָז איז אַרַײן
ווַײט אין טיפֿ-טיפֿן 6גראָז
און דער בחור איז געבליבן
לאנגער נאָז.
מיט אַ ַ

דער האָז איז געלאָפֿן
און ער נאָכן האָז,
און פֿאָרויס איז געלאָפֿן
נג-לאנגע נאָז.
ַ
זַײן לאַ

7

 deep, here: very tall; 7. grassטיף 1. bokher boy; 2. gone off; 3. run after; 4. hare; 5. snake; 6.

גראמען
ַ

1

זַײנען געגאַנגען
גראמען,
צוויי לַײטישעַ 2
3
ַאזוי ווי די הענער
4
מיט גאָלדענע קאַמען .
זיי זַײנען געגאַנגען
טריט בַײ טריט
5
זוכן אַ וווינונג
פֿאַר זיך אין אַ ליד.

און ווי נאָר זיי זַײנען
מיט מיָ 6אנגעקומען,
האט מען זיי זייער
ָ
7
נישט פַֿײן אָנגענומען .
מען האָט זיי געזאָגט
ַאז די הַײנטיקע לידער
זַײנען מיט גראַמען
8
שוין לאַנג קידער-ווידער .

האט ער זיי גענומען
ָ
ווי זיי שטייען און גייען
צו צווייען,
צו צווייען.
זיי האָבן מיט זייערע
13
גלעקלעך 12געקלונגען
און קינדערלעך האָבן
צום גראַם געזונגען.
גראמל אַרַײן
ַא ַ
גראמל אַרויס
ַא ַ
15
14
די מעׂשה איז אויס .

11

רנאכט
נאר איין מאָל פֿאַ ַ
ָ
האבן די גראַמען געטראָפֿן
ָ
10
וואס מאַכט
ָ
צו אַ בחורל
קינדערישע סטראָפֿן ;

9

; ); 4. comb; 5. lodging; 6. effort, trouble; 7. gave a poor welcome; 8. express. : on bad termsדער הָאן 1. rhymes; 2. proper, respectable; 3.roosters (sing.
; 13. rang; 14. mayse story; 15.here : doneדער גלא young boy; 11. express. just as they are; 12. bells dim.of Jבחור 9. chanced upon; 10. bokherl dim.of

3
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Ã
Ã‡ ÈÂÂ ÔÈÈ˘¡ ÔÚÓ Ë‚À‡Ê ˘ÈÊÈÈˆÃ‡¯ÿÙ ÛÈÂ‡ ÆÔ˜Â¯„ÒÈÂ‡ Ú¯È‡ ËÀ‡‰ ÍÃ‡¯t˘ Ú„ÚÈ
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Ã
ø ˘È„œÈÈ ÛÈÂ‡ ÔÚÓ Ë‚À‡Ê ÈÂÂ

?

?

?
?

)1. shiker drunk; 2. mies ugly; 3. soft; 4. tar; 5. goles exile; 6. lot Lot (nephew of Abraham); 7. koyrekh Korah (Biblical character

אין דעם נומער
האבן מיטגעאַרבעט
ָ

האבן מיטגעאַרבעט
ָ

אין דעם נומער

האבן מיטגעאַרבעט
ָ

ליא ,רובי.
טא ַ
יצחק ,מלּכה ,נאַ ַ

אין דעם נומער

אניק ,ברוניד ,זשיל,
ַ

יצחק ,מלּכה ,נאַ ַ
טא ַ
ליא ,רובי.

)המשך פֿון „חיים קערבער“(

ליא ,רובי.
טא ַ
יצחק ,מלּכה ,נאַ ַ

אניק ,ברוניד ,זשיל,
ַ

אניק ,ברוניד ,זשיל,
ַ

4

ÆÆÆ ÈÂÂ ÔÈÈ˘ Æ±
≤ÆÆÆ ÈÂÂ ¯ÚËÈ· Æ
≥ÆÆÆ ÈÂÂ ÍÅ¯ Æ
ÆÆÆ ÈÂÂ ±¯ÂkÈ˘ Æ¥
ÆÆÆ ÈÂÂ ≤ÒÂ‡ÈÓ Æµ
∂ÆÆÆ ÈÂÂ ‚Ã‡Ï Æ
∑ÆÆÆ ÈÂÂ ËÂ‚ Æ
∏ÆÆÆ ÈÂÂ ı¯Ã‡ÂÂ˘ Æ
ÆÆÆ ÈÂÂ ≥ÍÈÈÂÂ Æπ
∞ÆÆÆ ÈÂÂ ‚ÂÏ˜ Æ±
ÆÆÆ ÈÂÂ ÔÈÈ¯ Æ±±
≤ÆÆÆ ÈÂÂ ¯À‡Ï˜ Æ±

‡¯ÚÏÚË Ã‡ Æ
? ·ËÏÚÂÂ È„ Æ
‚„ÏÀ‡‚ Æ
„¯ÚÒÃ‡ÂÂ Æ
¥
? ÍÚt Æ‰
ÏÃ‡‚ ÆÂ
µ
? ˙ÂÏ‚ ¯Ú˘È„œÈÈ ¯Ú„ ÆÊ
‚À‡Ë ¯Ú„ ÆÁ
∂
ËÂÏ ÆË
?
¯ÚËÂt ÆÈ
∑
Á¯Â˜ ÆÎ
ËÈÂË ¯Ú„ ÆÏ

דאס הויז פֿון די ליאַלקעס ַארויסצוגעבן דאָס בוך די שבֿועה .28צוויי פֿון זַײנע פֿרַײנד,
ָ
וואס ער האָט זיי געהאָלפֿן ,האָבן אין  1975באַקומען דעם מאַנגערּ-פרַײז :
ָ
29
היסטאריקער אין ּתל-אבֿיבֿער אוניווערסיטעט( און
ָ
מאהלער )אַ
ַ
ּפראפֿעסאָר רפֿאל
ָ
די דיכטערין רייזל זשיכלינסקי.
ער האָט געשטיצט די ייִדישע ביבליאָטעק אין ּתל-אבֿיבֿ און האָט באַשטעלט פֿון
דארטן אַ סך ביכער.
ָ
30
מַײן טאַטע איז געווען באַשיידן און וואָס ער האָט געטאָן פֿאַר די אַנדערע מענטשן
איז געווען מיט זַײן ווַײבס צושטימונג.
חיים קערבער האָט אויך געהאָלפֿן דער ייִדישער ּפרעסע ,דער ּפעריאָדישער שריפֿט
ּפאריזער העפֿטן .ער
קטאר פֿון דער צַײטשריפֿט ַ
ִיידישקייט .ער איז געווען דער רעדאַ ָ
באנירט די ניו-יאָרקער צַײטונג פֿאָרווערטס און דאָס ּפאַריזער אונדזער וואָרט
האט אַ ָ
ָ
וואס ער האָט געלייענט ביז זַײן טויט אין .1994
ָ
האט אויפֿגעהערט
טע-מאמע זענען מער נישטאָ .די צַײטונג אונדזער וואָרט ָ
ַ
מַײנע טאַ
ַארויסצוגיין .אַ דור איז ּכמעט פֿאַרשווּונדן געוואָרן ,אַ דור ,וואָס זַײן מאַמע-לשון
איז געווען ייִדיש .מַײן טאַטנס ביכער זענען אין דער מעדעם-ביבליאָטעק און דער
האלטן.
אוצר 31פֿון דער ייִדישער קולטור איז אין זיי באַ ַ
ברוניד קערבער
28. shvue oath; 29. refoel; 30. modest; 31. oytser treasure.

וועגן דער מעדעם-ביבליאָטעק,
געפֿי”ל און דעם טעם-טעם
אויף אינטערנעט :
http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm
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