מעדעם־ביבליאטעק
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ּפובליקאציע ֿפון ַ
ַ
ַא

דער יִידישער

Der yidisher

ֿפאר יִידיש־לערנערס
ּפעריאדיש בלעטל ַ
ָ
ַא
יאר  ,21נומער 		)105( 5
ָ

אײראס
ָ
2,50
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יִידישלאנד
ַ
ווירטועל

ֿפאר ַאלע  nזז' 3-2
 n n nיִידיש אויֿפן וועב  lיִידיש ַ
גראֿפיע  lניצלעכע ַאדרעסן  nזז' 5-4
אינטערנעץ־ביבליא ַ
ָ
 n n nנַײע
וואס קענען העברעִיש  nזז' 7-6
ֿפאר יִידיש־לערנערס ָ
שּפראך־עצות ַ
ַ
nnn
טאקע אין גלות ?  nז' 8
 n n nצי זענען מיר ַ
שוועסטער־שּפראכן  nז' 9
ַ
 n n nיִידיש און העברעִיש :
רשטאט  nזז' 11-10
ַ
זינגווא
ַ
ַ n n nא יִידישער

וועב
יִידיש אויֿפן

דער
איצטיקער נומער גייט ַארויס
1
קאציעס .אונדזערע
זומער־ווא ַ
ַ
סאמע מיטן
אין ַ
2
נאך מער ווי געוויינטלעך — צעזייט
לייענערס זענען — ָ
4
גאנצער וועלטֿ .פונדעסטוועגן זענען
און צעשּפרייט 3איבער דער ַ
5
דאנק
נטאקט ,דער עיקר ַא ַ
קא ַ
ֿפארבונדן און בלַײבן אין ָ
נאנדער ַ
מיטא ַ
ַ
מיר
7
6
נאך ַא סך ַאנדערע
בליצּפאסט ֿ ,פייסבוק ,טוויטער און ָ
ָ
אינטערנעץ .וועבזַײטן ,
באשעֿפענישן ֿפון דעם מין 8דערלויבן אונדז צו הערן נַײעס ֿפון דער גרויסער וועלט און ֿפון
ַ
11
10
9
באמערקט ַ ,אז צווישן ַאלע
האט שוין ַ
דאס איז אויך שייך דער יִידיש־וועלט  :מע ָ
חֿברים ָ .
12
רטראטן  ,אויב מע
ָ
ֿפא
באזונדערש גוט ַ
וואס מע קען געֿפינען אויף אינטערנעץ ,איז יִידיש ַ
שּפראכן ָ
ַ
קאכרעצעּפטן,14
וואס רעדן עס .יִידישע לידערֿ ,פילמען ,וויצןָ ,
צאל מענטשן ָ
טראכט 13די ָ
בא ַ
נעמט אין ַ
רעקארדירטע,16
ָ
גאר
טראנסליטערירטע ָאדער ָ
ַ
וויקיּפעדיע־ארטיקלען ,ביכער מיט יִידישע אותיות,15
ַ
19
18
דאס
ֿפארשונג ָ :
ֿפארווַײלונג און ערנסטע ָ
צַײטשריֿפטן( 17ווי צום בַײשּפיל דער יִידישער טעם־טעם)ַ ,
יִידישלאנד איז
ַ
ַאלץ און ַא סך מער קען מען געֿפינען אויֿפן וועב .און עס לייגט זיך אויך אויֿפן ׂשכל— 20
ריאלע גרענעצןּ ,22פונקט 23ווי אינטערנעץ.
טעריטא ַ
ָ
מאל געווען ַא „ווירטועלער“ רויםָ ,21אן קיין שום
ַאלע ָ
24
ּפאר וועבערטער געווידמעט יִידיש ,ווי אויך
רמאציעס וועגן ַא ָ
אינֿפא ַ
ָ
אין דעם נומער וועט איר געֿפינען
שּפראכן אין די ּתֿפוצות — 26יִידיש און העברעִיש ; און ,צום
ַ
טעקסטן אין שַײכות מיט 25צוויי ֿפון די יִידישע
וואס ניט ַאלע
שּפראך ,דער מוזיקָ ,
ַ
אוניווערסאלער מענטשלעכער
ַ
הומאריסטישן בליק אויף ַאן
ָ
סוףַ ,27א
מאס...29
באהערשן 28זי אין דער גלַײכער ָ
ַ

1. en plein milieu/right in the middle 2. d’habitude/usually 3. éparpillés/scattered 4. cependant/however 5. ... iker avant tout/in particular
 khaver 10. ... shayekhחֿבר 6. pages web/web pages 7. e-mail 8. créatures de cette sorte/creatures of that kind 9. khaveyrim amis/friends, sing.
ceci concerne également/this also applies to 11. remarqué/noted 12. représenté/represented 13. si l’on considère/if you consider 14. recettes
 os 16. enregistrés/recorded 17. périodiques/periodicals 18. divertisseאות de cuisine/cooking recipes 15. oysyes caractères/letters, sing.ment/entertainment 19. recherche/research 20. ... seykhl cela tombe sous le sens/it stands to reason 21. espace/space 22. frontières/borders
23. exactement/exactly 24. sites web/web sites 25. ... shaykhes ... en rapport avec/concerning 26. tfutses diaspora 27. ... sof pour terminer/
at the end 28. maîtrisent/master 29. dans la même mesure/to the same extent.

ֿפאר ַאלע
יִידיש ַ

1

ֿפאר
יִידיש־ליבהאבערס געקענט ַאנטדעקן ַא נַײע ֿפײסבוק־גרוּפע „ :יִידיש ַ
ָ
האבן
יאר צוריק ָ
ּפאר ָ
מיט ַא ָ
4
3
2
נאמען
וועבארט  .אויך דער ָ
ָ
געשאֿפן ַאן אייגן
ַ
ֿפארגרעסערט און
האט זיך די גרוּפע ַ
טאג ָ
ראנים“  .הַײנט צו ָ
נא ָ
ַ
האבן
געוואלט זיך דערוויסן מער וועגן זייָ ,
ָ
האבן
ֿפאר ַאלע“ .מיר ָ
האט זיך געביטן  :איצט הייסן זיי „יִידיש ַ
ָ
לדשלאגער.7
ַ
גא
שארל ָ
געכאּפט ַא שמועס 5מיט דעם גרינדערֿ 6פון דער גרוּפעַ ,
ַ
מיר
ֿפאר ַאלע“ .נו ,ווער
יִידישער טעם־טעם  :איר הייסט „יִידיש ַ
„אלע“ ?
זַײנען די ַ
8
דאס
האבן  6000מיטגלידער ָ ,
לדשלאגער  :מיר ָ
ַ
גא
שארל ָ
ַ
ֿפראנצייזיש רעדנדיקע לענדער
ֿפראנקרַײך און ַאנדערע ַ
רוֿב 9אין ַ
שטאטן,
ַ
ֿפאראייניקטע
ּפאר הונדערט אין די ַ
(בעלגיע ,שווייץ)ַ ,א ָ
11
יׂשראל ,10מיזרח
נאדע… די מערהייט
קא ַ
בראזילַ ,
ַ
־אייראּפע,
ָ
סטאלגיעַ ,א גרויסן
נא ַ
האבן ַא סך ָ
נאר זיי ָ
רעדט ווייניק יִידישָ ,
13
דערמאנען זיך אין דער מוזיק,
ָ
מאמע־לשון  ,צו
חשק 12צו הערן ַ
אינעם עסן ,צו דערציילן וויצן .זיי שעמען זיך ַארַײנצוגיין אין
קנאּפן 14יִידיש,
ַ
יִידיש רעדנדיקע אינסטיטוציעס מיט זייער
האבן אויך
דערֿפאר געֿפעלט זיי דער אינטערנעץָ .אבער מיר ָ
ַ
15
קאנטע יִידישיסטן .אין ָאנהייב
בא ַ
ַ
גוטע קענערס ,און ַאֿפילו

דאס איז געווען
ראנים“ — ָ
נא ָ
ֿפאר ַ
האבן מיר זיך גערוֿפן „יִידיש ַ
ָ
17
16
באֿפרַײט די שעמעוודיקע
האט ַ
רעקלאמע  ,עס ָ
ַ
ֿפאר דער
גוט ַ
דאס איז
האבן מיר זיך דערווּוסט ַאז ָ
קאמּפלעקסן .שּפעטער ָ
ֿפון ָ
ֿפאר
האט עס געביטן אויף „יִידיש ַ
רקע־נאמען 18און מע ָ
ָ
מא
ַא ַ
ַאלע“.
האט זיך ָאנגעהויבן דער
יִידישער טעם־טעם  :ווי ַאזוי ָ
ּפראיעקט ?
גאנצער ָ
ַ
מאל
לדשלאגער  :אין  2014בין איך צום ערשטן ָ
ַ
גא
שארל ָ
ַ
ֿפארבעטן מַײן שוועסטער)
האט מיך ַ
(דאס ָ
ַארַײן אויף „ֿפייסבוק“ ָ
וואס מיר
שאדָ 20
„א ָ
באלד דערזען ַא מעלדונגַ 19
האב ַ
און איך ָ
נאך
האב געענטֿפערט ,און ָ
שמועסן נישט אויף יִידיש !“ איך ָ
ּפאר טוץ 21מענטשן זַײנען גלַײך ַארַײן אינעם שמועס .מיט
ַא ָ

1. http://www.yiddishpourtous.com 2. “ Yiddish pour les nuls”/”Yiddish for Dummies” 3. ont créé/created 4. site web/website 5. nous avons
bavardé/had a chat 6. fondateur/founder 7. Charles Goldszlagier 8. membres/members 9. .… rov la majorité/most of them 10. yisroel Israël
11. mizrekh de l’Est/eastern 12. kheyshek envie/desire 13. …-loshn yiddish 14. insuffisant/insufficient 15. afile même/even 16. publicité/
publicity 17. les timides/those who were shy 18. marque (déposée)/trade mark 19. message 20. dommage/what a shame 21. des douzaines/a
few dozen

2

טעם־טעם
־
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דאס איז
דרַײ טעג שּפעטער זַײנען שוין געווען  150מענטשן ! ָ
געמאכט
ַ
האבן
געבליבן ַא ֿפייסבוק־גרוּפע ביז  ,2016ווען מיר ָ
וועבארט.
ָ
ַאן אייגן
ֿפאר ַאן ַאקטיוויטעטן לייגט איר
וואס ַ
יִידישער טעם־טעם ָ :
ֿפאר? 22
ָ
לדשלאגער  :די ערשטע ַאקטיוויטעט איז געווען
ַ
גא
שארל ָ
ַ
דאס טוט מען אויף „סקַײּפ“ — מיט
ֿפאר ָאנהייבערָ .
יִידיש־קורסן ַ
ֿפאר
קליינע גרוּפעס ,ביז  10מענטשן .איין קורס איז געווען ַ
נאר די מערהייט זַײנען ָאנהייבערס
וואס קענען לייענעןָ ,
די ָ
23
דערֿפאר
ַ
וואס ווילן זיך נישט אויסלערנען די יִידישע אותיות ,
ָ
טאג
האבן יעדן ָ
לאטַײנישע 24אותיות .מיר ָ
זַײנען די קורסן מיט ַ
אויסגעקליבן ַא ּפסוקֿ( 25פון יהואשעסּ 26תנך27־איבערזעצונג),
מאל  :אויף יִידיש (מיט יִידישע אותיות),
דאס געשריבן דרַײ ָ
און ָ
האט ַא לייענער
ֿפראנצייזישָ .
נסליטעראציע ,און אויף ַ
ַ
טרא
מיט ַ
האבן מיר צוגעגעבן
וואס ניט אויף העברעִיש ?“ ָ
„ֿפאר ָ
געֿפרעגטַ ,
האט זיך
רַײנגעטאן בילדערָ ,
ָ
האבן ַא
העברעִיש .ווען מיר ָ
(בראזיל)ַ ,א מֿבין 29אויף
ַ
ולא
ּפא ָ
סא ָא ַ
נגעמאלדןַ 28א יִיד ֿפון ַ
ָ
ָא
32
31
30
האט
ֿפארנעמט ער זיך מיט דעם ענין  .מע ָ
קונסט  ,און איצט ַ
ליטעראטור — קלענערע שטעלן ,33מענטשן
ַ
ֿפראגמענטן ֿפון
אויך ַ
34
האבן .
זאלן ניט מורא ָ
ָ
טאקע ווירטועל ?
יִידישער טעם־טעם  :און ַאלץ איז ַ
האט עמעצער אונדז
טאג ָ
לדשלאגער  :ניין ! איין ָ
ַ
גא
שארל ָ
ַ
געשריבן  :אינטערנעץ איז זייער גוטָ ,אבער קענען מיר זיך ַא
באזוך אין מוזיי ֿפון
האבן ָאנגעהויבן מיט ַא ַ
מאל טרעֿפן ? מיר ָ
ָ
36
35
קינאקלוב .
ָ
געשאֿפן ַא
ַ
האט מען
נאך דעם ָ
ּפארי“ ָ ,
„עקאל דע ַ
ָ
יאר ,זונטיק ,מיט
מאל ַא ָ
ֿפארָ 6–5 37
באגעגענישן קומען ָ
די ַ
וואס מענטשן ברענגען) און ַא
ַא ֿפרישטיק (יִידישע מאכליםָ 38
ֿפאר דעם ֿפילם .עס איז אַײנגענעם 40און זייער
גראםַ 39
מוזיק־ּפרא ַ
ָ
41
געֿפארן אין בריסל צו זען
ָ
ּפאּפולער .לעצטן זומער זַײנען מיר
ָ
42
געהאלטן ַא
ַ
האט מען
נואר ָ
יא ַ
גאל־אויסשטעלונג  .אין ַ
שא ַ
די ַ
מאכן צום ערשטן
בארעט .דעם 30סטן יוני וועט מען ַ
קא ַ
יִידישן ַ
מאל ַא גרויסע ׂשימחה.43
ָ
ּפאּפולערסטע טעמעס ?
וואס זַײנען די ָ
יִידישער טעם־טעם ָ :
מאל טענות? 44
האט מען ַא ָ
צי ָ
ּפאּפולערסטע זַײנען מוזיק ,עסן
לדשלאגער  :די ָ
ַ
גא
שארל ָ
ַ
וואס ווילן רעדן וועגן די
דא מענטשן ָ
און… חורבן .45ס'איז ָ
־יארן און זיך דורכשמועסן מיט ַאנדערע וועגן דעם ענין.
מלחמהָ 46
וואס
טעמאטיק ָ
ַ
באדערֿפעניש .47די איינציקע
ֿפאר זיי ַא ַ
דאס איז ַ
ָ
ּפאליטיק .מיר זַײנען ַא קולטורעלע
מיר ווילן ניט ָאנרירן 48איז ָ
ניזאציע און נעמען נישט קיין ָ
רגא ַ
ָא ַ
ּפאליטישע
ּפאזיציע לגביָ 49
ראּפ
זא מעלדונג ,נעם איך עס ַא ָ
באקומען ַא ַ
ֿפראגעס .ווען מיר ַ
ַ
ֿפאר
(ּפריוואט) דערקלער דעם מענטשן ַ
ַ
וועבארט און
ָ
ֿפונעם
וואס.
ָ
ניווא ֿפון
ָ
האבן מיר געהערט טענות וועגן דעם
לעצטנס ָ
יִידיש .וועלן מיר ּפרּווון אים ַא ביסל אויֿפהייבן .דעם זומער

יאר  ,21נומער )105( 5
ָ

וואכןַ ,א שעה
ֿפארלייגן ַא יִידיש־קורס — צוויי ָ
וועלן מיר ָ
האף ַאז מיר וועלן קענען ווַײטער ָאנגיין אינעם
טאג .איך ָ
יעדן ָ
שוליאר.
ָ
קומענדיקן
נאך ּפלענער אויף דער
האט איר ָ
יִידישער טעם־טעם ָ :
צוקונֿפט? 51
זאך .דער
גאר נַײע ַ
יא ,איין ָ
לדשלאגער ָ :
ַ
גא
שארל ָ
ַ
53
52
ָ
האט ַא נַײע
וואס ָ
ֿפארווערטס ָ ,
ָ
דירעקטארשע ,רחל שעכטער ,
וועבארט.
ָ
ווידעאס אויף זייער
ָ
צאל
ֿפארגרעסערן די ָ
וויל ַ
האבן ענגלישע
וואס זיי ָ
דערֿפאר ָ
ַ
ּפאּפולער
גאר ָ
זיי זַײנען ָ
ֿפארגעלייגט ַארויסצוגעבן ַא
האב איר ָ
אונטערשריֿפטן .54איך ָ
ַ
ווערסיע אויף
האב
ֿפראנצייזיש און זי איז געווען מסּכיםָ .55
57
56
קאכלעקציע אויף שֿבועות מיטן טיטל
איך איבערגעזעצט ַא ָ
ֿפראנצייזיש !“.
„באקט קעזקוכן און לערנט זיך ַא ביסל ַ
ַ
דאס ַאלץ זעט מיר אויס ַא גרויסע
יִידישער טעם־טעם ָ :
ַארבעט .איר טוט ַארַײן אין דעם ַא סך שעהען ?
טאג !
לדשלאגער  :ניין .ניט מער ווי  16–15שעה ַא ָ
ַ
גא
שארל ָ
ַ
50

22. proposez-vous ?/do you offer? 23. oysyes lettres/letters
24. latins/Latin 25. posek verset/verse 26. yeho’yeshes de
Yehoash/Yehoash’s 27. tana’kh Bible hébraïque/Hebrew Bible
28. s’est présenté/presented himself 29. meyvn expert 30. art
31. s’occupe/is in charge of 32. inyen sujet/subject 33. passages 34. ... moyre ... n’aient pas peur/not be afraid 35. École
de Paris 36. cinéclub 37. ont lieu/take place 38. maykholim
spécialités/dishes 39. programme musical/musical program
40. agréable/pleasant 41. Bruxelles/Brussels 42. exposition/
exhibition 43. simkhe fête/party 44. taynes griefs/complaints
45. khurbn Shoah 46. milkhome guerre/war 47. nécessité/
need 48. toucher/touch on 49. legabe en ce qui con shoenשעהען cerne/concerning 50. sho heure/hour, plur.
)51. avenir/future 52. Forverts (yiddish.forward.com
53. rokhl Rukhl Schaechter 54. sous-titres/subtitles
55. ... maskim était d’accord/agreed 56. leçon de
cuisine/cooking lesson 57. shvues Shavouot/
Shavuot.

וועב
יִידיש אויֿפן
טעם־טעם
־
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גראֿפיע אויף אינטערנעץ
ביבליא ַ
ָ
ַא נַײע
יִידיש־ליבהאבער
ָ
ֿפאר
ַ
ֿפון עוולין גרומבערג

צי
ווילט איר וויסן
(אדער
ַא ביסל מער ָ
ַא סך מער) וועגן יִידישע
ֿפראנקרַײך ? צי
ַ
שטודיעס אין
ֿפאר
וואס ַ
ווילט איר זיך דערוויסן ָ
וואלט געקענט געֿפינען
ַא טעקסט איר ָ
2
1
וועגן ַא געוויסן ענין אין שַײכות צו
טא גייט אויף אינטערנעץ און
יִידיש ? ָ
טוט ַא קוק אויף דער וועבזַײט „אין
גאר
דא וועט איר געֿפינען ַא ָ
געוועב“ָ ! 3
וואס איז
גראֿפיע ָ
ביבליא ַ
ָ
נַײע און ניצלעכע
דערשינען דעם 16טן מַײ  : 2016נַײסטע
ֿפראנצייזיש! 5
יִידיש־ֿפארשונג 4אויף ַ
ָ
יהואש

ֿפארנומען רֿפאל
האבן זיך ַ
מיט דעם שיינעם אויֿפטוָ 6
סטאן) און
בא ָ
רווארד אוניווערסיטעטָ ,
(הא ַ
קעניגַ 7
8
רבאנע־אוניווערסיטעט,
(סא ָ
ָ
קויֿפמאן
ַ
לא
ניקא ַ
ָ
נעמי
באשטימט ַארַײנצונעמען אין דער
האבן ַ
ּפאריז) .זיי ָ
ַ
וואס זענען ַארויס
קאדעמישע שריֿפטן ָ
נאר ַא ַ
רשימהָ 9
שּפראך ָאדער ,אין ַא ברייטערן
ַ
בנוגע 10דער יִידישער
ליטעראטור ,קונסט,
ַ
זינען ,דער יִידישער קולטור :
א''אָ .12אט די שטודיעס זענען
געזעלשאֿפטַ ,11
ַ
געשיכטע,
גאנצע ביכער ָאדער ֿפון ַארטיקלען
ֿפארעם ֿפון ַ
דערשינען אין ָ
גראֿפיע איז געשריבן
ביבליא ַ
ָ
אין ביכער און צַײטשריֿפטן .די
האבן די
אויף ענגליש ָאבער די טיטלען ֿפון די שטודיעס ָ
שּפראכן ,ענגליש און
ַ
צונויֿפשטעלערס 13געשריבן אויף ביידע
ֿפראנצייזיש.
ַ

האבן אויך
ֿפארשטייט זיך ַאז די צוויי צונויֿפשטעלערס ָ
ַ
14
ֿפאר
ֿפעברואר ַ )2016אן ענלעכע ַארבעט ַ
ַ
ַארויסגעגעבן (אין
שטודיעס אין ענגליש The Latest in Yiddish Studies in :
ֿפארנעמען
 .English: 2014–2015שּפעטער וועלן זיי זיך אויך ַ
שּפראכן.
ַ
מיט ַאנדערע
די צוויי וועבזַײטן זענען :
http://ingeveb.org/blog/the-latest-in-yiddish-studies-infrench-2014-2015
http://ingeveb.org/blog/the-latest-in-yiddish-studies-inenglish

גראֿפיע איז ַא גוטע געלעגנהייט
ביבליא ַ
ָ
דאס דערשַײנען ֿפון דער
ָ
וואס איז די וועבזַײט „אין געוועב“ .די וועבזַײט,
דערמאנען ָ
ָ
צו
עטאן קענסקי( 16יִידישע
ַ
געגרינדט 15דורך
שאול נועם
ָ
ביכער־צענטראלע )17און
ַ
18
שינגטאן אוניווערסיטעט אין
ָ
(ווא
ַ
זאריט
ַ
ֿפארשער,
ֿפארום ווּו ָ
סיינט־לוִיס) ,איז ַא ָ
לערער ,איבערזעצער און סּתם 19מענטשן
ֿפארשיידענע
ֿפארטיֿפן אין ַ
וואס ווילן זיך ַ
ָ
20
געביטן ֿפון יִידיש ,קענען געֿפינען

1. inyen sujet/subject 2. shaykhes rapport/relation 3. In geveb, littéralt dans la toile/lit. in the weave, woven together 4. recherche/research
5. The latest Yiddish studies in French 6. exploit 7. Raphael Koenig 8. nome Naomi Nicolas Kaufman 9. reshime liste/list 10. benegeye en ce qui
 13. rédacteurs/editors 14. similaire/similar 15. fondé/founded 16. Eitan Kensky 17. Naאון ַאנדערע concerne/concerning 11. société/society 12.tional Yiddish Book Center (http://www.yiddishbookcenter.org/) 18. Saul Noam Zaritt 19. stam simplement/simply 20. domaines/domains
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טעם־טעם
־

ָאֿב ּתשע"ו/אויגוסט 2016

צי קענט איר שוין? ...
ַא קליינער און ווַײט ניט אויסשעּפיקער איבערבליק איבער וועבזַײטן ַארום יִידיש
ט־ביבליאטעק
ָ
שטא
ָ
ניו־יארקער
ָ
— די

ַאלגעמיין
— ַאז מע זוכט ,געֿפינט מען ! Yiddish Online Resources
דיגיטאליזירטע טעקסטן
ַ
ֿפארשיידענע וועבזַײטן און
ֿפארבינדונגען צו ַ
ַ
https://sites.google.com/site/onlineyiddishresources
— יִידישוועב Yiddishweb
ּפאריזער יִידיש־צענטער
וועבארט ֿפונעם ַ
ָ
דאס
ָ
www.yiddishweb.com
יִיווא The YIVO Institute for Jewish Research
ָ
—
http://www.yivo.org

— אין געוועב (זעט ז' )4
http://ingeveb.org

ֿפאר ַאלע ( Yiddish pour tousזעט ז' )2
— יִידיש ַ
www.yiddishpourtous.com
לייענזאל
ַ
— דער
leyenzal.org

ֿפארשער  :יִידיש־מקורים
ֿפאר ָ
— ַ

— „היברו בוקס”
hebrewbooks.org
נאר
וועבארט איז אין ּפרינציּפ געווידמעט העברעִישע ביכערָ ,
ָ
דאס
ָ
ּפובליקאציעס אויף יִידיש
ַ
דארטן אויך געֿפינען עטלעכע
מע קען ָ

— גוגל־ביכער
http://google.cat/advanced_book_search

יִידישע ּפרעסע
— אינדעקס ֿפון יִידישע צַײטשריֿפטן
Index to Yiddish Periodicals
yiddish-periodicals.huji.ac.il
מאל Historical Jewish Press
— יִידישע ּפרעסע ֿפון ַא ָ
http://web.nli.org.il/sites/JPress

ֿפארווערטס
— ָ
yiddish.forward.com

yiddish-sources.com

נג־רעקארדירונגען
ָ
קלא
יִידישע ביכער ָאדער ַ
ביכער־צענטראלע
ַ
— די יִידישע
Steven Spielberg Digital Yiddish Library
National Yiddish Book Center
www.yiddishbookcenter.org

— רעדט מיט מיר יִידיש !  :רֿפאלס יִידיש וועב־בלעטל
וועבזַײט ֿפון רֿפאל ֿפינקל ( ,)Raphael Finkelמיט ַא סך
דיגיטאליזירטע טעקסטן ,צווישן ַאנדערע ַאלע ווערק ֿפון
ַ
שלום־עליכם.
cs.uky.edu/~raphael/yiddish.html
נא Judaica Europeana
ּפעא ַ
עורא ַ
ָ
ִיקא
יודא ַ
ַ
—
http://www.judaica-europeana.eu
ראשעלנעט Rachelnet
— ַ
www.rachelnet.net

[סוף ֿפון ז' ]4
טעריאלָ ,אריגינעלע טעקסטן
ַ
לערן־מא
ַ
עסייעןַ ,ארטיקלען,
ָאדער איבערזעצונגען אויף ענגליש .מע קען אויך ַאליין ָאנטייל
קאדעמישע ַארטיקלען צי שטודיעסָ ,אדער
נעמען און שיקן ַא ַ
בלאג ברענגט ַא
ָ
זיך דורכשמועסן צווישן יִידיש־טוער .זייער
רמאציעס וועגן ַאלערליי ַאסּפעקטן ֿפון דער יִידישער
אינֿפא ַ
ָ
סך
קולטור.
זא וועבזַײט  :אירע
ֿפאר ַא ַ
נאמען ַ
„אין געוועב“ איז ַא ּפרעכטיקער ָ
באנד
האבן זיך געשּפילט מיטן טיטל ֿפון יהואשעסַ 21א ַ
גרינדער ָ

יאר  ,21נומער )105( 5
ָ

https://www.nypl.org

— דער יִידישער טעם־טעם
www.yiddishweb.com/altenumern

יִידישע לידער
ן־ארכיוו Freedman Jewish sound archive
ֿפרידמא ַ
ַ
—
sceti.library.upenn.edu/freedman
— יִידליד Yidlid
yidlid.org

— יִידיש־מוזיק
yiddishmusic.jewniverse.info

ּפארטיטורן
— יִידישע ַ
loc.gov/collections/yiddish-american-popular-sheet-music
וואך Yiddish Song of the Week
— יִידיש ליד ֿפון דער ָ
https://yiddishsong.wordpress.com

וועב
יִידיש אויֿפן

שטאף און
ָ
לידער ,אין געוועב .זיי דערקלערן „ :געוועב מיינט
רגאנגענהייט ,הַײנטיקע
ֿפא ַ
געוואלט צונויֿפוועבן ַ
ָ
האט
ּפאעט ָ
דער ָ
צַײט און צוקונֿפט ֿפון דער יִידישער קולטור אין זַײנע לידער.
טאן אין אונדזער וועבזַײט“ .בקיצור— 22
געוואלט ָ
ָ
האבן מיר
ַאזוי ָ
וויסנשאֿפטלעכער.
ַ
וואס איז אי ַא גייסטיקער אי ַא
ּפראיעקט ָ
ַא ָ
ֿפארבינדן מיט דער וועבזַײט אומזיסט :
מע קען זיך ַ
http://ingeveb.org
21. yeho’yeshes de/by Yehoyesh (Yehoash-Shloyme Bloomgarten,
1870-1927) 22. bekitser bref/in short.

טעם־טעם
־
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שיבֿעים–לשון

1

שּפראך־עצות
ַ
וואס קענען העברעִיש
ֿפאר יִידיש־לערנערס ָ
ַ
2

(טייל )2
חֿבר־כיבאווסקי
ָ
ֿפון טל

3

אין דער רובריק„ 4שיֿבעים־לשון“
מאל ַאן
קלײַבן מיר אויס יעדעס ָ
באזונדערע
שּפראך און גיבן ַ
ַ
ַאנדער
ֿפאר יִידיש־לערנערס
שּפראך־עצות ַ
ַ
שּפראך .אינעם
ַ
וואס קענען ָאט די
ָ
ּפאר
האבן מיר געגעבן ַא ָ
נומער ָ 103
ֿפארן ריכטיקן ַארויסרעד
ּכלליםַ 5
6
לשון־קודש־שטאמיקע
ַ
ֿפון די
מאל
דאס ָ
ווערטער אויף יִידישָ .
7
סעמאנטישע
ַ
האנדלען
בא ַ
וועלן מיר ַ
דאזיקע
ָ
אונטערשיידן צווישן די
עקוויוואלענטן
ַ
ווערטער און זייערע
אויף העברעִיש.

מעריאן.1625 ,
ַ
מאטעוס
„דער בֿבל־טורעם“ ֿפון ַ

היט זיך ֿפון ּכלומרשטע ֿפרַײנד! 8
ֿפאר יִידיש־
אין אונדזער ַארטיקל אין טעם־טעם „( 98עצות ַ
האבן מיר דעֿפינירט ַא ּכלומרשטן
וואס קענען דַײטש“) ָ
לערנערס ָ
וואס זעט אויס ענלעך
שּפראך ָ
ַ
ווארט אין איין
„א ָ
ֿפרַײנד ווי ַ
9
ווארט אין
ֿפארבונדן מיט) ַא ָ
לאגיש ַ
עטימא ָ
ָ
צו (און איז אֿפשר
10
באטַײט “.
גאר ַאן ַאנדער ַ
האט ָ
נאר עס ָ
שּפראךָ ,
ַ
ַאן ַאנדער
באזונדערש
דארֿפן זַײן ַ
וואס לערנען זיך יִידיש ַ
העברעִיש־קענער ָ
ֿפארזיכטיק מיט „ּכלומרשטע ֿפרַײנד“ ,ווַײל מע טרעֿפט זיי זייער
ָ
וואס קענען
ֿפאר ַאלע יִידיש־לערנערס ָ
ָאֿפט .די בעסטע עצה ַ
העברעִיש (און ַ
ֿפאר ַאלע ערנסטע יִידיש־לערנערס בכלל )11איז
13
12
ניבארסקיס ווערטערבוך ֿפון לשון־
ָ
רשאֿפן יצחק
ֿפא ַ
זיך צו ַ
קודש־שטאמיקע ווערטער אין יִידישֿ .פוילט זיך נישט 14און
ַ
דאזיקן ווערטערבוך בַײם לייענען,
סיסטעמאטיש מיטן ָ
ַ
באניצט זיך
ַ
ווארט אויף העברעִיש .ווי מיר
דאס ָ
ַאֿפילו 15אויב איר קענט שוין ָ
באמערקט אינעם נומער  : 103די גרעסטע
געהאט ַ
ַ
האבן שוין
ָ
16
וואס מע ווייסט
נאר ָ
וואס מע ווייסט נישטָ ,
דאס ָ
צרה איז נישט ָ
נישט ַאז מע ווייסט נישט ! אינעם איצטיקן ַארטיקל וועלן מיר
ּפאר גרוּפעס ֿפון יִידיש־העברעִישע ּכלומרשטע
טראכטןַ 17א ָ
בא ַ
ַ
ֿפרַײנד.

וואס הייבן זיך ָאן מיט ַאן ַאלף
ֿפיר ּכלומרשטע ֿפרַײנד ָ
די ערגסטע ּכלומרשטע ֿפרַײנד זַײנען ווערטער און אויסדרוקן
באטַײט אויף
האבן ַאן ענלעכןָ ,אבער נישט דעם זעלבן ַ
וואס ָ
ָ
ֿפאר ַאזעלכע ּכלומרשטע
שּפראכןָ .אט זַײנען ֿפיר בַײשּפילן ַ
ַ
ביידע
וואס הייבן זיך ָאן מיט ַאן ַאלף.
ֿפרַײנד ָ
18

19

באטַײט אויף העברעִיש
וואס ַ
ַאז  :דער העברעִישער ַאדווערב ָאזָ ,
טאן מיט
גאר נישט צו ָ
האט ָ
„דערֿפאר“ָ ,
ַ
„דעמאלט“ ָאדער
ָ
שטאמט דווקאֿ 20פונעם
ַ
וואס
קאניונקציע ַאזָ ,
דער יִידישער ָ
מּפאנענט.
קא ָ
גערמאנישן ָ
ַ
ווארט ָסְך
דאס ָ
נאכּתנכישן 21העברעִיש געֿפינט מען ָ
ַא סך  :אויף ָ
24
23
אינעם זינעןֿ 22פון סכום ָאדער חשבון (ווי אינעם אויסדרוק
שּפראכן).
ַ
באטַײט אויף ביידע
האט דעם זעלבן ַ
וואס ָ
סך־הּכלָ ,25
וואס געֿפינט זיך
נאענט צום שורש סכ"םָ ,
דער שורש 26ס״ך איז ָ
אין יִידיש אין ַאנדערע ווערטער  :ווען צוויי מענטשן גלַײכן זיך
וואלטן ביידע דערגרייכט
אויס 27אין ַא דיסקוסיע ,איז עס ווי זיי ָ
דעם זעלבן סך־הּכל אין ַא חשבון ,און זיי קומען צו ַא הסּכם,28
זיי זַײנען מסּכים 29איינער מיטן ַאנדערןָ .אבער דער יִידישער

)1. shivim-loshn 70 langues (selon la tradition, toutes les langues du monde)/70 languages (in Jewish tradition, all the languages of the world
ּ klal 6. loshn-koydesh-... d’origineכלל 2. eytses conseils/advice 3. Tal Hever-Chybowski 4. rubrique/column 5. klolim règles/rules, sing.
hébraïque et araméenne/of Hebrew and Aramaic origin 7. traiter/treat 8. klo’ymershte ... faux amis/false friends 9. efsher peut-être/perhaps
10. sens/meaning 11. bikhla’l en général/in general 12. se procurer/to procure 13. yitskhok 14. ne soyez pas paresseux/don’t be lazy 15. afile
même/even 16. tsore problème/problem 17. examiner/consider 18. alef (la lettre/the letter) Aleph 19. expressions 20. dafke ici en revanche/
here on the contrary 21. no’khtana’khishn postbiblique/postbiblical 22. sens/meaning 23. skhum somme/sum 24. khezhbm calcul, compte/
שרשים calculation, account 25. sekhakl total, bilan/sum 26. shoyresh racine (dans la grammaire hébraïque)/root (in Hebrew grammar), plur.
sheroshim 27. s’arrangent/come to an agreement 28. heskem accord/agreement 29. ... maskim ils sont d’accord/they agree
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באטַײט עּפעס ַאנדערש ַ :א סך אויף יִידיש
אויסדרוק ַא סך ַ
וואס מיינט אין ַא גרויסער
איז ַאן ַאדיעקטיוו ָאדער ַאדווערב ָ
(אזוי ווי „הרבה“ 31אויף העברעִיש).
צאל ַ
אומבאשטימטערָ 30
ַ
33
32
„א סך“ און „בסך־הּכל“ ,
דא ַא סמיכות־הּפרשות צווישן ַ
ס'איז ָ
האט דווקא ַאן ַאנדער
נאר ס'איז מעגלעך ַאז ַא סך אויף יִידיש ָ
ָ
34
נאכּתנכישע ווערטער מיטן שורש ס״ך,
לאגיעַ .אחוץ די ָ
עטימא ָ
ָ
מאל (ּתהילים
ווארט סך בלויז איין ָ
דאס ָ
געֿפינען מיר אין ּתנךָ 35
ווארט קומט
דאס ָ
„א גרויסער עולם“ָ .37
באטַײט ַ :
מב:ה )36מיטן ַ
ווארט „המון“ ,39און די
ראלעל צו דעם ָ
ּפא ַ
אינעם ּפסוק 38אין ַ
טאן מיטן
גארנישט צו ָ
האט ָ
לינגוויסטן זַײנען מסּכים ַאז עס ָ
40
געמאלט זַײן ַאז דער יִידישער
ָ
צווייטן ,שּפעטערן סך .עס קען
(וואס
„א סך“ שטיצט זיך נישט אויֿפן סך ֿפון סכום ָ
באניץֿ 41פון ַ
ַ
דאזיקן ּפסוק,
נאר דווקא אויֿפן ָ
קען זַײן אי גרויס אי קליין)ָ ,
האט דער
זאל נישט זַײןָ ,
וואס רעדט וועגן ַא סך מענטשן .ווי עס ָ
ָ
42
„בסך“
דאזיקער ּפסוק געגעבן אויף העברעִיש דעם אויסדרוק ָ
ָ
קאנטעקסטן ֿפון ֿפריילעכע
באניצט אין ָ
וואס מע ַ
(„מיטן המון“)ָ ,
ראדן.43
ּפא ַ
ַ
גראֿפיע זעט מען
טא ַ
ֿפא ָ
זאגט „אויף דער ָ
ַא ּפנים : 44ווען מע ָ
באטַײט ווי ּפנים
„א ּפנים“ דעם זעלביקן ַ
האט ַ
ַא ּפניםָ ,“45
אומבאשטימטע ַארטיקלען אויף
ַ
(נישטא קיין
ָ
אויף העברעִיש
מאל
(א ָ
העברעִיש)ָ .אבער דער יִידישער אויסדרוק ַא ּפנים ַ
ווארט ַ :אּפנים) קען אויך זַײן ַאן
שרַײבט מען אים אין איין ָ
46
באטַײט „ווַײזט אויס“  .דער אויסדרוק ַא ּפנים,
וואס ַ
ַאדווערב ָ
דערמאנט לויט זַײן געבוי 47אינעם אויסדרוק ַא סך ,ווַײזט
ָ
וואס
ָ
48
וואס זַײן לשון־
באנַײערישע שעֿפערישקייט ֿפון יִידישָ ,
די ַ
49
געהאט ַאן אינעווייניקסטע
ַ
האט
ָ
מּפאנענט
קא ָ
קודשדיקער ָ
ַאנטוויקלונג.50
באטַײט ֿפון אֿפשר אויף העברעִיש („מעגלעך“,
אֿפשר : 51דער ַ
באטַײט אויף יִידיש („קען
„דערלויבט“) איז זייער ענלעך צום ַ
53
דא ֿפונדעסטוועגן
זַײן“ ; „אולי“ 52אויף העברעִיש)ָ .אבער ס'איז ָ
וואס
זאץ ָ
ַא גרויסער חילוק .54אין יִידיש ֿפירט אֿפשר ַארַײן ַא ַ
היּפאטעזע ; אין העברעִיש איז עס ַאן ַאדיעקטיוו
ָ
דריקט אויס ַא
היּפאטעזעסַ ,אז עּפעס איז מעגלעך
ָ
ֿפירמאטיווָ ,אן
ַ
זאגט ַא
וואס ָ
ָ
זאץ „אֿפשר עסט מען שוין“ מיינט „קען
ָאדער דערלויבט .דער ַ
55
זַײן ַאז מען עסט שוין“ ,און בשום־אוֿפן נישט „מע מעג עסן“ ,ווי
באטַײט ֿפון אֿפשר.
וואלט געקענט מיינען לויטן 56העברעִישן ַ
מע ָ
צווישן גַײסטיק און וועלטלעך
האט געטענהט (זעט נומער
ָ
מאקס ווַײנרַײך
דער לינגוויסט ַ
59
ַ )103אז דער גַײסטיקער־יִידישלעכער ּתמצית ֿפון יִידיש ליגט
לשון־קודש־שטאמיקע עלעמענטןַ .אזוי ַארום 60געהערן
ַ
אין אירע
לשון־קודש־שטאמיקע ווערטער אין
ַ
(אבער נישט ַאלע !)
ַא סך ָ
נטראסט
קא ַ
יִידיש צום רעליגיעזןָ ,אדער גַײסטיקן ּתחום .61דער ָ
סעקולאריזירנדיקע טענדענצן ֿפון העברעִיש אינעם לעצטן
ַ
מיט די
ֿפאר ַא ריי ּכלומרשטע
נטווארטלעך ַ
ָ
רא
ֿפא ַ
יארהונדערט איז ַ
ָ
קלארן רעליגיעזן זינען
ָ
ֿפרַײנד צווישן יִידישע ווערטער מיט ַא
עקוויוואלענטן.
ַ
און זייערע העברעִישע וועלטלעכע
למשל ,62אינעם ּתחום ֿפון טויט ַ :אן ָארון 63אויף יִידיש הייסט
קאסטן ; אויף העברעִיש הייסט ָארון ּפשוטַ 64א
דעם טויטנס ַ
57

יאר  ,21נומער )105( 5
ָ

58

שאנק אין קיך .אוהל
גאר ַא ַ
ביכערשאנק סַײ ָ
ַ
„שאנק“ ,סַײ ַא
ַ
נומענטאלע מצֿבה 66אויף ַא קֿבר( 67למשל :
ַ
מא
איז אויף יִידיש ַא ָ
דער „אוהל־ּפרץ“ איבערן קֿבר ֿפונעם יִידישן שרַײבער יצחק־
ווארשעווער יִידישן בית־
וואס געֿפינט זיך אויֿפן ַ
לייבוש ּפרץָ ,68
מאדערנעם העברעִיש איז אוהל נישט מער ווי ַא
עולם ; )69אויף ָ
באניצט אין יִידיש בלויז
ווארט מיטה 71ווערט ַ
דאס ָ
„געצעלט“ָ .70
ֿפאר ַא טויטן ; אויף העברעִיש הייסט מיטה ַא
טראגבעטל ַ
ווי ַא ָ
רמאלע בעט.
נא ַ
ָ
72
קאנטסטער ּכלומרשטער ֿפרַײנד
בא ַ
ַ
סאמע
אֿפשר איז דער ַ
באטַײט אויף יִידיש דער צוטרוי
וואס ַ
סארט בטחוןָ ,73
ֿפון דעם ָ
74
גאט ; אויף העברעִיש אין מדינת־יׂשראל הייסט ביטחון
צו ָ
„זיכערקייט“ ,דער עיקרֿ 75פון ַא מיליטערישער ּפערסּפעקטיוו.
ֿפאר וועלכן
ַאן עמוד 76אויף יִידיש איז ַא שטענדער אין שולַ 77
דאוונען ,בשעת 79אויף העברעִיש
עס שטייט דער חזן 78בַײם ַ
נאך ַא סך ַאנדערע בַײשּפילן
דא ָ
הייסט עמוד ַא „זַײל“ .80ס'איז ָ
ֿפון דעם מין.81
65

ּפאר לשון־
טראכטן ַא ָ
בא ַ
אינעם קומענדיקן נומער וועלן מיר ַ
באטַײט אויף
האבן ַאן ַאנדער ַ
וואס ָ
קודש־שטאמיקע שרשים ָ
ַ
העברעִיש און אויף יִידיש.

30. indéfini/indefinite 31. harbe beaucoup (en
hébreu)/a lot (in Hebrew) 32. smikhes-haparshes lien/
connection 33. besekhakl au total/in all 34. akhu’ts
hormis/aside from 35. tana’kh Bible hébraïque/Hebrew
Bible 36. tilim ... Psaumes 42:5/Psalms 42:5 37. ... oylem
foule nombreuse/throng, crowd 38. posek verset/verse, plur.
ּ psukim 39. hamo’yn foule, multitude/crowd, multitudeפסוקים
40. c’est bien possible/it’s possible 41. emploi/use 42. basa’kh
ensemble, en groupe (en hébreu)/as a group, together (in Hebrew) 43. défilés/parades 44. a ponem apparemment, semble-t-il/
apparently, seemingly 45. ponem visage/face 46. apparemment,
sans doute/apparently 47. construction 48. créativité/creativity
49. loshn-ko’ydeshdiker ... composante hébraïque et araméenne/
Hebrew and Aramaic component 50. évolution interne/internal evolution 51. efsher peut-être/perhaps 52. ula’i peut-être (en hébreu)/
perhaps (in Hebrew) 53. néanmoins/nevertheless 54. khilek différence 55. beshu’m oyfn ... en aucun cas/absolutely not 56. selon/
according to 57. Max Weinreich (1894-1969) 58. getaynet soutenu/
argued 59. tamtses quintessence/essence 60. ainsi/in this way
61. tkhum domaine/domain 62. lemoshl par exemple/for example 63. orn cercueil/coffin 64. poshet simplement/simply 65. oyel
monument funéraire/monumental tomb 66. matseyve pierre tombale/tombstone 67. keyver tombe/grave 68. Yitskhok-Leybush
Peretz (1852-1915) 69. besoylem cimetière/cemetery 70. tente/
tent 71. mite civière où l’on pose un mort/stretcher for a corpse
72. le plus/the most 73. bitokhn confiance, foi (en Dieu)/trust,
faith (in God) 74. medines-yisroel Israël 75. ... iker spécialement/in particular 76. omed pupitre du chantre (à la synagogue)/cantor’s pulpit 77. synagogue 78. khazn chantre/
cantor 79. besha’s tandis que/whereas 80. colonne/
column 81. sorte/sort.
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טאקע
צי זענען מיר ַ
אין גלות? 2

1

„דאס וווינען קעגן אייגענעם ווילן מחוץ 4דעם
באטַײטָ 3
וואס ַ
ווארט „גלות“ָ ,
דאס ָ
ָ
5
טאציעס .מע ניצט עס דער עיקר
נא ַ
קא ָ
נעגאטיווע ָ
ַ
האט אויף יִידיש
היימלאנד“ָ ,
ַ
ּפאר
ֿפאלק ,ווי אויך אין ַא ָ
רוואגלטקייטֿ 6פונעם יִידישן ָ
ֿפא ָ
רעדנדיק וועגן דער ַ
„לאנג ווי דער גלות“„ ,7זַײן אין גלות בַײ עמעצן“ַ .8אן
ראטיווע אויסדרוקן ַ :
ּפעיא ַ
ָ
9
טאן מיט צעטיילונג און וווינען ווַײט
האט צו ָ
וואס ָ
באגריף ָ
נעגאטיווער ַ
ַ
ַאנדער
האט עס
איינער ֿפונעם צווייטן איז „צעזייט און צעשּפרייט“ .10שלום־עליכםָ 11
באשרַײבט
דראמע ( ,)1905ווּו ער ַ
געניצט ווי ַא טיטל ֿפון זַײן ערשטער גרויסער ַ
ווארט „צעזייט“
דאס ָ
צעֿפארט זיך איבער דער וועלטָ .
ָ
וואס
ַא יִידישע משּפחהָ 12
באגריף
נאלן ַ
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
דערמאנט אונדז אינעם
ָ
(וואס קומט ֿפון „זייען“)13
ָ
באטַײט .צוליב
האט דעם זעלביקן ַ
שטאמט ֿפון גריכיש און ָ
ַ
וואס
רא“ָ ,
סּפא ַ
„דיא ָ
ַ
ּפאזיטיוון
לאגיע קען מען אין ביידע ווערטער זען אויך ַא ָ
עטימא ָ
ָ
דאזיקער
דער ָ
14
מאל.
ַאסּפעקט ֿפון „ֿפרוכּפערן און מערן זיך“ אין עטלעכע ערטער אויף איין ָ
גאנצע
האט זיך אין ַאשּכנזַ 16אנטוויקלטַ 17א ַ
יארהונדערט ָ
בַײם סוףֿ 15פונעם 19טן ָ
וואס איר
„דאִיקייט“ ,18און ָ
וואס מע רוֿפט ָאן די ָ
לאגיעָ ,
אידעא ָ
ָ
סּפאריסטישע
דיא ָ
ַ
געדאנק איז
ַ
ּפארטיי בונד .20דער
לוציאנערע ַ
ָ
רעווא
ָ
הויּפט־ֿפארשטייער 19איז די
ָ
22
רעטונגסארט 21צי ַאן אייגענע מלוכה
ָ
געווען ניט צו זוכן ערגעץ ַאנדערש ַא
23
נאל־קולטורעלע
ציא ַ
נא ָ
נאר צו דערגרייכן ַא ַ
־אייראּפעִישע יִידןָ ,
ָ
ֿפאר די מיזרח
ַ
24
דארטן ווּו מע וווינט.
ָ
נאמיע
אויטא ָ
ָ
25
„יִידישלאנד“ — ַא גַײסטיקע
ַ
באגריף
די שּפעטערדיקע ַאנטוויקלונג ֿפונעם ַ
שּפראך און
ַ
נאר צו
גראֿפיש ָארטָ ,
געא ַ
וואס איז ניט צוגעבונדן צו קיין ָ
טעריטאריעָ ,
ָ

סאר
גלא ַ
סּפארישער ָ
דיא ָ
ַ
exil, diaspora/exile, diaspora
diaspora
diaspora juive/the Jewish diaspora
royaume, État/kingdom, state
frontière/border
patrie, pays natal/homeland
Yiddishland
l'être ici/hereness
maison, foyer, chez soi/home
terre étrangère/foreign land
errer, migrer/wander, migrate
mener une vie d'errance/wander
en exil/far from home, wandering
sans feu ni lieu/wandering, homeless
dispersé, disséminé/scattered
répandu, diffusé/widespread
local, d'ici/local
familier/familiar
autonome/autonomous
propre, à soi/one's own
universel, mondial/universal, global

8

טעם־טעם
־

געדאנק
ַ
רויסגעוואקסן ֿפונעם
ַ
קולטור ,איז אויך ַא
סּפארישער אידענטיטעט.
דיא ָ
קאלעקטיווער ַ
ֿפון ַא ָ
דא ַאן
ָ
אין אונדזערע צַײטן ,ווען ס'איז
27
ּפצושאֿפן שטַײֿפע
ַ
ַאלוועלטלעכע 26טענדענץ ָא
האלטן
ראמען און גרענעצן ,ווי אויך מערער צו ַ
ַ
28
נאלע
ציא ַ
איבערנא ָ
ַ
ליזאציע און
דעצענטרא ַ
ַ
ֿפון
רא
סּפא ַ
דיא ָ
באגריף ֿפון ַ
ֿפארבינדונגען ,איז דער ַ
ַ
29
עקוויוואלענט איז „ּתֿפוצות“ )
ַ
(וואס זַײן יִידישער
ָ
ֿפארשיידענע
ּפאּפולער אויף ַ
געווארן זייער ָ
ָ
באטַײט.
ּפאזיטיוון ַ
געקראגן ַא ָ
ָ
האט
געביטן 30און ָ
ֿפראגע ֿפון די ּתֿפוצותדיקע ַאסּפעקטן אין
ַ
די
מאדערנער יִידישער און העברעִישער לי־
דער ָ
31
געווארן
ָ
האנדלט
בא ַ
טעראטור איז לעצטנס ַ
ַ
קאנֿפערענץ „לי־
נאלער ָ
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
אויף ַאן
(ּפאריז,
ַ
ראס אין ַאשּכנז“
סּפא ַ
דיא ָ
ַ
טערארישע
ַ
ניזא־
רגא ַ
דעם 13טן און 14טן יוני  .)2016די ָא ַ
ֿפאר
טארן ,שרון בר־ּכוכֿבאֿ 32פונעם אינסטיטוט ַ
ָ
34
חֿבר־כיבאווסקי
ָ
שּפראכן 33און טל
ַ
מיזרחדיקע
ֿפאר־
האבן ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטערָ ,
ֿפונעם ַ
36
ֿפארשער
ָ
ֿפאראינטערעסירטע
ַ
געלייגט 35די
37
טעאריע און
ָ
צו געבן ַאן ַארַײנקלער אין דער
ֿפארשטעלונגעןֿ 38פון ּתֿפוצות אין די ָא צוויי
ָ
39
ליטעראטורןֿ ,פון דער צַײט ֿפון דער הׂשּכלה
ַ
האט דערעֿפנט דניאל
קאנֿפערענץ ָ
ביז הַײנט .די ָ
41
־סּפעציאליסט,
ַ
באווּוסטער גמרא
יאריןַ ,40א ַ
בא ַ
ָ
דאס
דאס בוך ָ
האט לעצטנס ַארויסגעגעבן ָ
וואס ָ
ָ
היימלאנד ּ :תלמוד־בֿבלי ווי ַא
ַ
רומוואנדערנדיקע
ַ
ַא
באטייליקט מיט ר�ע
האבן זיך ַ
רַא  .42עס ָ
סּפא ַ
דיא ָ
ַ
ֿפארשער ֿפון זיבן לענדער .צום
ֿפעראטן 43זיבעצן ָ
ַ
44
דאס דערשַײנען ֿפון ַא
געּפראוועט ָ
ַ
האט מען
סוף ָ
45
נַײער צַײטשריֿפט געווידמעט דעם ּתֿפוצותדיקן
העברעִיש ,מכאן ואילך ( 46זעט ז' .)9

ָ
דאס/דער גלות []goles
ּתֿפוצות []tfutses
ּתֿפוצות־יׂשראל []tfutses-yisroel
די מלוכה (—ות) []melukhe
די גרענעץ (ן)
1. vraiment/really 2. goles exil/exile 3. signifie/means
נד
היימלא
ַ
דאס
ָ
4. mikhu’ts en dehors de/outside of 5. ... iker surtout/
נד
יִי'דישלא
ַ
ס
דא
ָ
principally 6. errance/exile 7. interminable 8. subir les
brimades de/be opressed by 9. terme/term 10. éparpillés/
דא'ִיקייט
די ָ
scattered 11. sholem-aleykhem (1859-1916) 12. mishpokhe
די היים (ען)
famille/family 13. semer/sow 14. être fécond et se multiדי ֿפרעמד
plier/be fruitful and multiply 15. sof fin/end 16. a’shkenaz
(געוואנדערט)
ַ
וואנדערן
ַ
Ashkénaz, Europe centrale et orientale/Ashkenaz, Central and
Eastern Europe 17. développé/developed 18. “l’être ici”/”here(געוואגלט)
ָ
וואגלען
ָ
ness” 19. représentant principal/main representative 20. Bund
רוואגלט
ֿפא ָ
ַ
21. refuge 22. melukhe État/state 23. mizrekh de l’Est/Eastern
נע־ונד [na-vena'd
]
24. autonomie/autonomy 25. spirituel/spiritual 26. mondial/
צעזיי'ט און צעשּפריי'ט
global 27. abolir/abolish 28. apprécier/appreciate 29. tfutses
diaspora 30. domaines/fields 31. traité/treated 32. Sharon Barֿפארשּפריי'ט
ַ
Kochva 33. ... mi’zrekhdike ... INALCO 34. Tal Hever-Chybowski
דאִיק
ָ
35. proposé/proposed 36. chercheurs/researchers 37. réflexion/
היימיש
reflection 38. représentations 39. haskole Lumières juives/Jewנא'ם
אויטא ָ
ָ
ish Enlightenment 40. Daniel Boyarin 41. gemore Talmud 42. ...
talmud-bavli ... A Traveling Homeland: The Babylonian Talmud
אייגן (איי'גענע)
as Diaspora 43. conférences/papers 44. célébré/celebrated
ַא'לוועלטלעך

45. tfu’tsesdikn diasporique/diasporic 46. mika’n-veeyla’kh
hébr. à partir de maintenant, à partir d’ici/Hebr. from now on,
from here on.

ָאֿב ּתשע"ו/אויגוסט 2016

יִידיש און העברעִיש :
שוועסטער־שּפראכן
ַ
אין יוני  2016איז ַארויס דער ערשטער נומער ֿפון מכאן
2
ואילך ַ ,1א צַײטשריֿפט געווידמעט דעם ּתֿפוצותדיקן
ּפראזע ֿפון
העברעִיש .ער נעמט ַארום 3עסייען ,לידער און ָ
מאליקע מחברים ,4סַײ ָאריגינעלע
הַײנטצַײטיקע און ַא ָ
שּפראכן.
ַ
טעקסטן ,סַײ 5איבערזעצונגען ֿפון ַאנדערע
נאר דער לייענער
די צַײטשריֿפט איז אויף העברעִישָ ,
דארטן ַאנטדעקן ַא סך שַײכותן 6צו יִידיש...
וועט ָ

מ

געדאנק ַאז יִידיש
ַ
יר זענען שוין צוגעוווינט צו דעם
וואס איז ניט צוגעבונדן צו
שּפראךָ ,
ַ
איז ַא ּתֿפוצותדיקע
7
וועלטשּפראך
ַ
לאנד ,און ַאזוי ַארום איז עס אויך ַא
קיין ַ
קטארֿ 8פון מכאן
רעדא ָ
ַ
וועלט־ליטעראטור .דער
ַ
און ַא
9
דירעקטאר
ָ
(וואס איז אויך דער
ָ
חֿבר־כיבאווסקי
ָ
ואילך ,טל
ּפאריזער יִידיש־צענטער) דערקלערט אין דעם ַארַײנֿפיר
ֿפונעם ַ
שוועסטער־שּפראכן אין
ַ
ַאז העברעִיש און יִידיש זענען צוויי
געהאט
ַ
יאר און
צוזאמען ַא טויזנט ָ
ַ
האבן געלעבט
ַאשּכנז .10זיי ָ
11
יארהונדערט ָאן ,ווי ַא
ַא בשוּתֿפותדיקן גורל ֿ .פונעם 19טן ָ
האבן זיי זיך צעשּפרייט
מיגראציעסָ ,
ַ
קאנסעקווענץ ֿפון יִידישע
ָ
האבן
ליטעראטורן ָ
ַ
גראֿפישן שטח .12ביידע
געא ַ
איבער ַא ריזיקן ָ
קלאסיקער מענדעלע מוכר־
„טאטן“  :דער גרויסער ַ
געהאט איין ַ
ַ
15
14
13
טראכט ניט ָ
בא ַ
סֿפרים ווערט ַ
נאר ווי דער גרינדער ֿפון דער
נאר אויך ֿפון דער
שּפראךָ ,
ַ
ליטערארישער
ַ
מאדערנער יִידישער
ָ
געהאט די זעלביקע שרַײבערס און
ַ
לאנג
האבן ַ
העברעִישער .זיי ָ
ליטעראטור־
ַ
די זעלביקע לייענערס ,אויף ַאזוי ווַײט ַאז 16דער
שּפראכן
ַ
געזאגט „צוויי
ָ
מאל
האט ַא ָ
קריטיקער בעל־מחשֿבותָ 17
ליטעראטור“.
ַ
— איין איינציקע
דער טיטל מכאן ואילך איז ֿפילטַײטשיק .18ס'איז ַא
נאר
וואס מיינט „ֿפון איצט ָאן“ָ ,
העברעִישער אויסדרוקָ 19
געדאנק ֿפון
ַ
דאזיקער
דאנען אויף ווַײטער“ .דער ָ
אויך „ֿפון ַ
21
20
וואס
ֿפארשּפרייטונג אין צַײט און רוים ָ ,
אומבאגרענעצטער ַ
ַ
22
ּפאטענציעל ,שּפיגלט ָאּפ די
שטארקן ָ
ַ
האלט אין זיך ַא
בא ַ
ַ
קאנצעּפציע ֿפון דער צַײטשריֿפט .אויך דעם אויסדרוק „עֿברית
ָ
ֿפארשטיין אין ביידע
עולמית“ 23אינעם אונטערטיטל קען מען ַ
(אדער
טעגאריעסֿ ,פון ָארט און צַײט  :ווי „וועלט־העברעִיש“ ָ
ָ
קא
ַ
„ּתֿפוצותדיק העברעִיש“) און „אייביק העברעִיש“.
24
רלאג „מעדעם־
ֿפא ַ
מכאן ואילך ווערט ַארויסגעגעבן דורכן ַ
טאקע
וואס איז ַ
ּפאריזער יִידיש־צענטערָ ,
ביבליאטעק“ ֿפונעם ַ
ָ
שּפראכן
ַ
ֿפארבינדונגען צווישן ביידע
ֿפאר די ַ
עמבלעמאטיש ַ
ַ
„אזוי ווי
קטאר ַ :
רעדא ָ
ַ
ליטעראטורן .ווי עס שרַײבט דער
ַ
און
26
25
ּפיאנירישע צַײטשריֿפט אויף יִידיש ,קול־מֿבׂשר  ,איז
ָ
די
27
בַײלאגע צו דער
ַ
געווארן אין  1862ווי ַא
ָ
ַארויסגעגעבן
צוֿפאל ַאז
ַ
העברעִישער צַײטשריֿפט המליץ  ,28איז עס נישט קיין
האט געֿפונען איר היים
די העברעִישע צַײטשריֿפט מכאן ואילך ָ
ֿפאר ַא
ּפאסט ַ
נאר — ווי עס ַ
רלאג“ָ .
ֿפא ַ
דווקא 29אין ַא יִידישן ַ
ּפובליקאציע — ווערט די צַײטשריֿפט ַארויסגעגעבן
ַ
ּתֿפוצותדיקער

יאר  ,21נומער )105( 5
ָ

וואס
ֿפאר ָ
ּפאריז און בערליןַ .
גלַײכצַײטיק אין צוויי ערטער ַ :
מיטארבעטער ֿפון
ַ
דארטן עטלעכע
בערלין ? ערשטנס ,עס וווינען ָ
באטַײט :
סימבאלישן ַ
ָ
האט עס אויך ַא
מכאן ואילך ; צווייטנסָ ,
בערלין איז געווען ַא וויכטיקער צענטער ֿפון דער העברעִישער
נאצישער ּתקוֿפה 31און
ליטעראטור ערֿב 30דער ַ
ַ
(און יִידישער)
32
דארטן געגרינדט
האט ָ
ָ
ווידאוויטש
ָ
רא
סאף שמעון ַ
ֿפילא ָ
ָ
דער
דעם „ברית עברית עולמית“ 33אין .1931
אויב איר קענט העברעִיש ,לייענט !
1. mika’n-veeyla’kh hébr. à partir de maintenant,
à partir d’ici/Hebr. from now on, from here on
2. tfu’tsesdikn diasporique/diasporic 3. inclut/includes
 mekhaberמחבר 4. .mekhabrim auteurs/authors, sing.
 à la fois ... et/both... and 6. sha’ykhesn liens/סַײ ...סַײ 5.
relationships 7. ainsi/thus 8. rédacteur en chef/editor 9. Tal
Hever-Chybowski 10. a’shkenaz Ashkénaz, Europe centrale
et orientale/Ashkenaz, Central and Eastern Europe 11. beshu’tfesdikn goyrl destin commun/common fate 12. shetekh
étendue/area 13. Mendele Moykher-Sforim (1836-1917) 14. est
considéré/is considered 15. fondateur/founder 16. au point que/
to such an extent that 17. bal-makhshoves littéralt “penseur”/lit.
)“Man of Thoughts”, pseud. de/of Isidor (Yisroel) Eliashev (1873-1924
18. polysémique/has multiple meanings 19. expression 20. propagation illimitée/unlimited spread 21. espace/space 22. reflète/reflects
23. ivri’t olami’t hébr. hébreu diasporique ou mondial/Hebr. diasporic
or world Hebrew 24. maison d’édition/publishing house 25. pionnier/
pioneer 26. Kol-mevaser, “voix annonciatrice”, premier périodique
yiddish moderne (Odessa, 1862-1878)/”The Herald”, first modern
Yiddish periodical (Odessa, 1862-1878) 27. supplément 28. Hamelits,
“le défenseur”, premier périodique hébraïque en Russie/”The Defender”, first modern Hebrew periodical in Russia 29. dafke justement/precisely 30. erev à la veille de/on the eve of 31. tkufe époque/period 32. shimen Simon Rawidowicz (1896-1957) 33. brit
ivri’t olami’t hébr., littéralt Union hébraïque mondiale, Union
pour la langue et la culture hébraïques/hebr., lit. World Hebrew
Union, World Association for Hebrew Language and Culture.

טעם־טעם
־

9

האט לעצטנסַ 1ארויסגעגעבן
מאל געדרוקט אינעם יִידישן טעם־טעםָ ,
האט זיך שוין עטלעכע ָ
וואס ָ
דאריס ענגעלָ ,
ָ
2
ּפסעוודאנים ַאנעט ֿפערן ,איז ַא
ָ
האט ָאנגעשריבן אונטערן
וואס זי ָ
דאס ערשטעָ ,
ֿפראנצייזישָ .
צוויי ביכער אויף ַ
6
5
4
הומאר ,שּפילט זיך ָאּפ
ָ
זאג ווידוי ,שמעון־לווי  .דער סיּפור־המעׂשה ֿ ,פול מיט
מאן 3מיטן טיטל ָ
דעטעקטיוון־רא ַ
ָ
יִידיש־ֿפראנצייזישער סֿביֿבה 8ווּו
ַ
(וואס אין איר וווינט אויך די מחברטע ,)7אין ַא
שטראסבורג ָ
ַ
שטאט
ָ
אין דער
11
10
9
צוזאמען
ַ
האט זי איבערגעזעצט
דאס צווייטע בוך ָ
עלזאסיש מישט זיך צונויף מיט מערֿב ־ און מיזרח ־יִידישָ .
ַ
וואס
באנד שלום־עליכמס 12דערציילונגען ָ
מיט איר שוועסטער ,דער יִידיש־זינגערין ַאסטריד רוף  :עס איז ַא ַ
דערֿפארונגען
ַ
האט זי צוגעשיקט ַא טעקסט אויף יִידיש וועגן אירע
האבן ַא שַײכות 13מיט יום־טוֿבים .14אונדז ָ
ָ
רשטאט.15
ַ
זינגווא
ַ
אין ַא

רשטאט
ַ
זינגווא
ַ
ַא יִידישער
דאריס ענגעל
ֿפון ָ
האב געֿפונען
רשטאט ? איך ָ
ַ
זינגווא
ַ
דאסַ ,א יִידישער
וואס איז ָ
ָ
וואס קענען נישט קיין
ַא דעֿפיניציע  :ס'איז ַאן ָארט ווּו מענטשן ָ
וואס קענען נישט זינגען ,זינגען אויף יִידיש.
יִידיש און ָ
גאנצן
ֿפאר מיר ַאליין איז די דעֿפיניציע נישט אין ַ
ַ
16
ַ
האב ָאנגעהויבן זיך
צוגעּפאסט — איך קען שוין גוט יִידיש ,איך ָ
געווארן...
ָ
שּפראך ווען מַײן מיזינקע 17איז געבוירן
ַ
צו לערנען די
יאר צוריק .קען איך לייענען טעקסטן ,רעדן (מיט ַא
מיט ָ 28
18
ֿפראנצייזישן ַאקצענט) און ַאֿפילו לערנען ַאנדערע.
שרעקלעכן ַ
גאר נישט זינגען.
איך קען ָאבער ָ
יארן
האט זיך ָאנגעהויבן מיט ַא סך ָ
מַײן נישט קענען מוזיק ָ
רידארן ֿפון
קא ָ
יאר ַאלט ,איך גיי דורך די ָ
צוריק ...איך בין זעקס ָ
19
האנט .אין דער טעקע
טאריעַ ,א קליינע טעקע אין ַ
נסערווא ָ
ַ
קא
ָ
20
געמאכט.
ַ
האב נישט
וואס איך ָ
ָ
ּפיאנע־געניטונגען
ליגן מַײנע ַ
יאר שּפעטער זיֿפצט 22מַײן
שטארק שולדיקַ .21א ָ
ַ
איך ֿפיל זיך
האט זי אויסגעזען אין
(אזוי ָ
ּפיאנע־לערערקעַ ,אן ַאלטע ֿפרוי ַ
ַ
„דאריס ָ
מַײנע קינדערשע אויגן) ָ :
נאר אירע
האט ַא גוטן ׂשכלָ ,23
באשליסט 24צו ענדיקן מיט די לעקציעס .אויף
ֿפינגער .“...מע ַ
זאל
מאמע בַײ דער לערערקע ,זי ָ
דער לעצטער לעקציע בעט די ַ
מאל נישט אויסגעלערנט.
האב זיך קיין ָ
וואס איך ָ
שּפילן ַא ניגוןָ 25
מאמע וויינט ,איך קוק אויף איר
די לערערקע שּפילט ,די ַ
ַ
ֿפארחידושט...26
28
27
ראלע :
האט יעדע איינע איר ָ
ָ
בַײ אונדז אין דער משּפחה
איך בין די אינטעליגענטקע און מַײן שוועסטער איז די קינסטלע־
גיטארע און זינגט.
ַ
טאנצט ,שּפילט
רין .29איך לערן זיך ,זי ַ
געגאנגען גוט און שיין ביז מַײן שוועסטער בעט מיך ַא
ַ
ַאלץ איז
רשטאט .אוי,
ַ
זינגווא
ַ
זאל ָאנטייל נעמען 30אין ַא יִידישן
טאג ,איך ָ
ָ
האב איך צוגעשטימט ?
וואס ָ
ֿפאר ָ
ַ

וואס
דארף עמעצן דערקלערן ָ
ֿפאר מיר איז גרינג ווען איך ַ
ַ
זאגן „עס
דארף ניט ָ
שּפראך איז יִידישָ ,אדער ַאז מע ַ
ַ
ֿפאר ַא
ַ
דא“ָ .אבער ווען עס קומט
נאר „ס'איז ָ
גיבט“ ווי אויף דַײטשָ ,
האב נישט קיין
צו זינגען ,איז עס ַאן ַאנדער מעׂשה : 31איך ָ
גארגל ; 34דערצו
ֿפארשטיקט 33אין ָ
דאס קול 32בלַײבט מיר ַ
שטיםָ ,
וואס די ַאנדערע זינגען ,איך
וואס איך זינג און ָ
הער איך נישט ָ
ֿפארגעס די ניגונים...
ַ
מא,
מאָ ,
מאָ ,
„מאָ ,
מַײן שוועסטער גיט אונדז געניטונגען ָ :
צוזאמען מיט די
ַ
ראּפזינגענדיק .איך זינג
מא ,מאָ“ ַארויֿפ־ און ַא ָ
ָ
ראּפ .זי בעט בַײ
ַאנדערע ,ניט וויסנדיק ,צי מע גייט ַארויף צי ַא ָ
35
מאכט
נאטע“  ,און ַ
„אריבערגיין איבער דער ָ
זאלן ַ
אונדז ,מיר ָ
וואס זי מיינט.
ֿפארשטיי נישט ָ
האנט — איך ַ
ַא זשעסט מיט דער ַ
זאגט :
רדעאניסטָ ,
ָ
קא
באגלייטער ,36זייער ַא גוטער ַא ָ
אונדזער ַ
האב
ראּפ“ — איך ָ
צוזאמען ,איר גייט ַא ָ
ַ
„איר הייבט ָאן נישט
רדעאניסט
ָ
קא
באמערקט ...מַײן שוועסטער און דער ַא ָ
גארנישט ַ
ָ
37
טאן
האלבן ָ
שמועסן „ :ס'איז צו הויך ,מיר וועלן זינגען ַא ַ
נידעריקער“ — איך הער נישט דעם אונטערשייד .38מַײן
וואס זינגסטו ּפלוצלינג 39די צווייטע
„ֿפאר ָ
שוועסטער ֿפרעגט ַ :
האב נישט געווּוסט...
גאר ? איך ָ
שטים ?“ — ַאזוי ָ
מא,
מאָ ,
מאָ ,
מאָ ,
„מאָ ,
און די ַאנדערע ? די ַאנדערע זינגען ָ
מאל נישט ג�ע
האט זיך קיין ָ
וואס ָ
עלזאָ ,
ַ
מאָ“ מיט התלהֿבתות.40
41
לערנט מוזיק ,זינגט ּפרעכטיק
„ֿפאר
ראלין ֿפרעגט ַ :
קא ָ
לא ; ַ
סא ָ
ָ

1. récemment/recently 2. pseudonyme/pen name 3. roman policier/mystery novel 4. ... vide, shimen-levi Annette Fern, Fais ta prière, Shimon
Lévy 5. siper-hamayse intrigue/plot 6. se déroule/takes place 7. mekha’berte auteure/author (fem.) 8. svive milieu 9. alsacien/Alsatian (language) 10. mayrev occidental/western 11. mizrekh oriental/eastern 12. sholem-aleykhems Au fil des fêtes, de/by Sholem-Aleykhem (1859 yontev 15. atelier chant/singing workshopיום־טוֿב 1916) 13. shaykhes rapport/relation 14. yontoyvim fêtes juives/Jewish holidays, sing.
16. adapté/suitable 17. fille cadette/youngest daughter 18. afile même/even 19. cartable/briefcase 20. exercices de piano/piano exercises
21. coupable/guilty 22. soupire/sighs 23. seykhl intelligence/brains 24. on décide/they decide 25. nign mélodie/melody 26. farkhidesht
étonnée/surprised 27. mishpokhe famille/family 28. rôle 29. artiste (fém.)/artist (fem.) 30. participer/take part 31. mayse histoire/story 32. kol
voix/voice 33. étouffé/stifled 34. gorge/throat 35. passer par-dessus la note/to go over the note 36. accompagnateur/accompanist 37. ton/note
38. différence 39. tout à coup/suddenly 40. hislayves enthousiasme/enthusiasm 41. superbement/magnificently
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וואס עס שטייט געשריבן אויף
קוראטָ 42
וואס זינגען מיר נישט ַא ַ
ָ
דאס ?
ּפארטיטור .“? 43ווי ַאזוי ווייס זי ָ
דער ַ
ֿפאר
דארף זינגעןַ .
וואס מע ַ
נאנטןָ 44
נסא ַ
קא ָ
יִידיש איז ֿפול מיט ָ
ֿפאר מיר
דאס גרינגַ ,
ֿפאר די ַאנדערע איז ָ
מַײן שוועסטער און ַ
האב דעם אַײנדרוק ַאז איך קַײַ 45א
איז עס אוממעגלעך ,איך ָ
שטאמלּ ...פרּוווט זינגען „טל“„ ,דל“„ ,כט“„ ,כטל“,
ַ
בולבע ,איך
דאס הייסט.
וואס ָ
וועט איר זען ָ
ענדלעך קען איך די ניגוניםָ ,אבער נישט די
דארֿפט ַאלץ קענען אויף
ווערטער„ .איר ַ
ֿפאדערט 47מַײן שוועסטער.
אויסנווייניקָ — “46
האב נישט קיין ברירה,49
וויי איז מיר ,48איך ָ
איך מוז זיך לערנען די ווערטער !
ֿפארברענגען עטלעכע טעג אין
ֿפאר ַ
איך ָ
50
דאטשע מיט מַײן העֿפט ,און
עלזאסער ַ
ַ
מַײן
איך חזר איבער 51די ווערטער .איך הייב ָאן מיט
לאנד“.
גאלדענעם ַ
„דאס לידל ֿפון ָ
דעם וויגלידָ 52
עס איז שווערַ ,אלע שורות 53זענען ענלעך און איך
ֿפארמיש ַאלץ :
ַ
און הער איך דאָס לידל ,דאַן שוועבט פֿאַר מיר 54באַלד
מײַן טײַערע מאַמע ,איר ליבלעך געשטאַלט,55
איר האַרציקער שמייכל (ּפרּוווט זינגען „כל“),
איר צערטלעכער 56בליק (ּפרּוווט זינגען „רטל“),
זיי וועקן מיר אויף מײַן פֿאַרגאַנגענעם גליק.
סטראֿפע
ָ
די ווַײטערדיקע
ווערטער :

57

הייבט זיך ָאן מיט די זעלביקע

און הער איך דאָס לידל ,דערזע איך ,אָט שטייט
מײַן מאַמע ,זי מאַכט מיר מײַן וויגעלע 58גרייט,
און כ'פֿיל אויף מײַן שטערן איר דאַרינקע 59האַנט (ּפרּוווט זינגען „כֿפ“,
„שט“ און „רן“),
זי זינגט מיר דאָס לידל פֿון גאָלדענעם לאַנד.
סטראֿפעס אויך ַאזוי (דער מחבר 60טוט עס
ָ
אין די קומענדיקע
אויף צו להכעיס: )61
און הער איך דאָס לידל ,דאָס זיסע געזאַנג,
ד ָא ווערט אויפֿן האַרץ אַזוי אומעטיק באַנג
און ס'ווילט זיך ,ווי די מאַמע ,מיט האַרץ און געפֿיל
דאָס לידל מיר זינגען — אוי ,שּפיל עס מיר ,שּפיל !
62

סטראֿפעס הייבן זיך ָאן
ָ
ֿפארשטייט די שוועריקייטַ ? 63אלע
איר ַ
וואס
מאמע ָ
דא די ַ
מאל איז ָ
מיט די זעלביקע ווערטערַ ,אלע ָ
דאס
„מאכט ָ
ַ
ָאדער זי „שוועבט“ ָאדער זי „שטייט“ ָאדער זי

דערמאנען זיך
ָ
ווארעם די יִידישע שרַײבער
וויגעלע גרייט“ — ָ
געווארן (עטלעכע
ָ
וואס איז געשען ווען זיי זַײנען געבוירן
ָ
נאך געווען
וואס איז געשען ווען זיי זַײנען ָ
דערמאנען זיך ַאֿפילו ָ
ָ
מאמעס בויך).
אין דער ַ
האב אין
אוי ! ַאז מע רעדט שוין וועגן דעם וויגעלע — איך ָ
דאס וויגעלע „הוידעט זיך“! 64
סטראֿפע ווּו ָ
ָ
ֿפארגעסן די
גאנצן ַ
ַ
דארף איך
סטראֿפע און ווי הייבט זי זיך ָאן ? ַ
ָ
דאזיקע
ווּו איז די ָ
טאן אין דער העֿפט און
מאל ַא קוק ָ
נאך ַא ָ
ָ
מאל „און הער איך
נאך ַא ָ
זינגען ָ
דאס לידל“ !
ָ
65
ּפראבע  .די ַאנדערע קענען
ַא ָ
האבן
דאס ליד אויף אויסנווייניקָ ,
ָ
66
ֿפארמישן נישט
נישט קיין טעות ַ ,
געוואלט
ָ
וואלט
סטראֿפעס .איך ָ
ָ
די
ווארטן מיטן זינגען ביז די ַאנדערע
ַ
באגלייטער
נאר דער ַ
האבן ָאנגעהויבןָ ,
ָ
67
דארף קענען
מאנט „ :יעדער איינער ַ
ָ
רלאזן
ֿפא ָ
די ווערטער און זיך נישט ַ
גאר
אויף 68די ַאנדערע !“ .איך ֿפיל זיך ָ
נאר צוויי
ֿפארשטעלונג 69דערנענטערט זיךָ .
נישט גרייט .די ָ
וואכן !
ָ
לאזן מיך נישט
נאכטָ ,
רֿפאלגן 70מיך אין דער ַ
ֿפא ָ
די לידער ַ
שלאֿפן — ַא חידוש .)! 71מער
ָ
לאזט נישט
וואס ָ
(א וויגליד ָ
שלאֿפן ַ
ָ
72
וואס
ּפרייטאר “ ָ
ָ
„מאטל דער ַא
ָ
ווי ַאלע ַאנדערע שטערט מיר
מאשינקע“ .74ער
קאטערינקע“ 73און „שוויצט בַײ דער ַ
„דרייט די ַ
טאג
קאּפ ָ
מאשינקע שּפילט אין מַײן ָ
ַארבעט און ַארבעט און די ַ
76
ֿפארדינט קוים אויף צו שּפַײזן
מאטל נעבעך ! 75ער ַ
נאכטָ .
און ַ
77
ווַײב און קינדער ,דערצו הייבט זיך ָאן ַא שטרַײק און...
78

ַא גענגסטער מיט ַא באָטל
ב ַאפֿאַלן 79האָט אים דאָרט אין מיטן גאַס.
מיטן פֿלאַש וואָס ער'ט 80געהאַלטן
81
האָט ער מאָטלס קאָּפ צעשּפאָלטן (ּפרּוווט זינגען „לן“„ ,טלס“,
„שּפ“ און „לטן“)...
צעשּפאלטן,
ָ
קאּפ איז אויך
צעשּפאלטן און מַײן ָ
ָ
קאּפ איז
מאטלס ָ
ָ
אַײנשלאֿפן.
ָ
איך דריי זיך אין בעט ,איך שוויץ און קען נישט
כאר,82
ֿפארשטעלונג ,איך זינג מיט דעם ָ
און איצט קומט די ָ
83
נאר זינגען זינג איך ָ
וואס איך זינג — ָ
איך ווייס נישט ָ
ֿפארט ...
האב נישט קיין טעות ,דער עולם 84איז אויסער זיך ,85מַײן
איך ָ
רדעאניסט
ָ
קא
שוועסטער איז זייער צוֿפרידן ,און ַאֿפילו אונדזער ַא ָ
צוזאמען
ַ
מוז צוגעבן 86זיֿפצנדיק „ :איר הייבט ָאן די לידער נישט
ראּפָ ,אבער ס'איז נישט צו שלעכט“.
און איר גייט ַא ָ

42. exactement/exactly 43. partition/score 44. consonnes/consonnants 45. mâche/chew 46. par cœur/by heart 47. exige/demands 48. aïe aïe
aïe/woe is me 49. ... breyre pas le choix/no choice 50. maison d’été/summer home 51. khazer ... révise/repeat 52. berceuse/lullaby 53. shures
lignes/lines 54. ici m’apparaît/here appears before me 55. image 56. tendre/tender 57. strophe/stanza 58. mon petit berceau/my little cradle 59. maigre (dim.)/thin (dim.) 60. mekhaber auteur/author 61. ... tselokhes pour nous contrarier/out of spite 62. j’ai le cœur lourd/lonely
and sorrowful 63. difficulté/difficulty 64. se balance/swings 65. répétition/rehearsal 66. ... toes ne se trompent pas/don’t make any mistake
67. exige/demands 68. compter sur/rely on 69. spectacle/show 70. poursuivent/persecute 71. ... khidesh c’est surprenant/it’s amazing 72. “Motl,
ouvrier opérateur”/”Motl the operator” 73. tourne la manivelle/turns the handle 74. sue à la machine/sweats at the machine 75. le pauvre/poor
 81. fendu/split 82. chorale/chorus 83. mais jeער ָ
האט 76. nourrir/feed 77. grève/strike 78. bouteille (en anglais)/bottle 79. attaqué/attacked 80.
chante quand même/I sing all the same 84. oylem public/audience 85. ravi/delighted 86. admettre/admit.
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ֿפאר יִידיש־לערנערס
ּפעריאדיש בלעטל ַ
ָ
ַא

ּפובליקאציע ֿפון
ַ
דער יִידישער טעם־טעם איז ַא
מעדעם־ביבליאטעק.
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ַ
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– la Maison de la culture yiddish
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רעדאקציע
ַ
קציע־קאלעגיע
ָ
רעדא
ַ
עװלין גרומבערג
מאנעט
רובי ָ
קריניצקא
ַ
טאליע
נא ַ
ַ

מיטארבעטער אין דעם נומער
ַ
ראװיטשיוטע
גריגא ַ
ָ
ַאקװילע
חֿבר־כיבאװסקי
ָ
טל
(אויסשטעל־ּפראיעקט)
ָ
(שּפראך־השגחה)
ַ
ניבארסקי
ָ
יצחק
ּפרימא (אויסשטעל)
ָ
מארי
ַ
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ַ
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