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ַרַֿאפ 1לּכה-ךסַ א

סרעבייהָנא
לטָבן מיר געוואָאין דעם נומער הא 
דישערִ דער יי2ּפגעבן ּכבֿודָא

ליקערָמאַּפרעסע. נישט דער א
רימטעַגרויסער ּפרעסע מיט בא

ס מעָלן און צַײטונגען וואַזשורנא
רשע, איןַט געדרוקט אין וואָהא

ווילנע, אין הונדערטער שטעט און

-4- און מערב3ֿשטעטלעך פֿון מיזרח
ּפע ווי אויך אויף יענער זַײטָאיירא

ס-אַײרעסָרק, בוענאָ, אין ניו-יא5ים
דישערִר דער ייָאון מעלבורן... נא

ג,ָּפרעסע פֿון הַײנט צו טא
סָ צַײטשריפֿטן ווא6שיידענעַבא

8כנדיק, חודשלעךָ ווא7דערשַײנען

ס גיבן זיךָריק און וואָצי פֿערטליא
,9פֿטלעכעַּפ מיט געזעלשאָא

דערָליטישע, קולטורעלע אָּפא
לינגוויסטישע טעמעס. מיר

 דיָנען דאָדערמא
נטסטע צַײטשריפֿטןַאינטערעסא

דיש איןִרויס אויף ייַס גייען אָווא
דער וועלט.

ס מערָלע וואַמיר ווינטשן זיי א
לייענערס, און אַײך, טַײערע

לט זיך גוטָנהייבערס, איר זאָא
11דיש און הנאהִאויסלערנען יי

בן פֿון זיי.ָהא
1. sakhakl resumé/summary ; 2. ... koved
rendre hommage/to honor ; 3. mizrekh est/
east ; 4. mayrev ouest/west ; 5. yam mer/
sea ; 6. modestes/modest ; 7. paraissent/are
published ; 8. khoydeshlekh mensuel/
monthly ; 9. sociaux/social ; 10.␣ hanoe
plaisir/pleasure.

רט אין ּפוילןָדישע וואִס ייָדא
ָגשַײנט הַײנט צו טאאין ּפוילן דער

בנדיק אין זינען דיָהאבלויז איין (

ל מענטשן אין הַײנטיקן ּפוילן,ָצא

לט מעןָדיש, וואִרשטייען ייַס פֿאָווא

1זשַגן : אָרפֿט זאַאייגנטלעך געדא

כיקע צַײטשריפֿט.ַדיש-שּפראִאיין) יי

בע איז נישטַזיקע אויסגאָאויך די דא

רָדיש, נאִנצן אויף ייַאין גא

 גרעסערןַכיק, מיט אַצוויישּפרא

 קלענערןַ ביסל אַּפוילישן טייל און א

 קולטורעל-געזעל-ַדישן. ס'איז אִ- יי

פֿטלעכעַשא

כן-ָצווייווא

שריפֿט

סָווא

הייסט

ָסדא

דישעִיי

ר איןָרויס זינט 6 יאַ. עס גייט ארטָווא

 פֿונעם2רשע מיט דער שטיץַווא

ר קולטור און קונסט.ַמיניסטעריום פֿא

ַ ארטָדישע וואִס ייָדארמעל איז ָפֿא

לַ פֿון דעם זשורנא3יורש

ס פֿלעגט דערשַײנעןָ וואלקסשטימעָפֿא

מוניסטישןָאין די צַײטן פֿונעם קא

פֿילָר זַײן הַײנטיקער ּפראָרעזשים, נא

נצןַרשטייט זיך אין גאַאיז פֿא

נדערש.ַא

לט פֿונעם ּפוילישן אוןַדער אינהא

דישן טייל איז נישט גלַײך -ִפֿונעם יי

רנעמט זיך מער מיטַדער ערשטער פֿא

 אין ּפוילן (און4דישע עניניםִדי יי

אויף דער וועלט) און דער צווייטער -

ן מיטָט צו טאָס האָמער מיט דעם, ווא

סָ. ליידער - דא5דיש גופֿאִיי

פֿילו דערַמערקט אַבא

ק -ָם ראַדאַר, אָקטאַהויּפטרעדא

 ביסלַדישער טייל אִשטייט דער יי

7ס שייךָ פֿון דעם ּפוילישן ווא6ּפָא

רטיקלען און דערַ פֿון די אָדעם ניווא

ך. צוםַעיקר - פֿון דער שּפרא

נוצן זיי אויך נישט דעםַדויערן באַבא

-אויסלייג. ניט קוקנדיק אויףָוואִיי

דעם, קען

ָמען דא

געפֿינען

זייער

אינטערע-

נטע אוןַסא

גוט

רטיקלען פֿון דיַגעשריבענע א

רשיידענעַנדענטן פֿון פֿאָרעסּפאָקא

לענדער. (אינעם נומער פֿון 9טן

ר 1998 קענט איר למשלַנואַיא

ניןַזוי מרדכי צאַלייענען, ווי א

דישער ּפרעסעִדערציילט וועגן דער יי

אין יׂשראל).

נירטָבאַ ווערט ארטָדישע וואִס ייָדא

אין עטלעכע לענדער. עס קומט אויך

טעק - אוןָן אין דער מעדעם-ביבליאָא

ל אויפֿצומישן !ָ מאַי אים אַס'איז ּכדא
1. pas moins de/as many as ; 2. soutien/
support ; 3. yoyresh héritier/heir ; 4.
inyonim sing. inyen sujets/subjects ;
5. gufe proprement dit/proper ; 6. reste en
deça de/lags behind ; 7. shayekh en ce qui
concerne/concerning.
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,דנַײֿרפ ֿעבושח
ָסאד - סטרעווָרֿאפ ןטימ ךיז ןריסערעטניא רעַײא ַרֿאפ קַנאדַ א
,שיִדיי ףיוא רעטַקאַראכ 2ןכעלטלעוו ןֿופ ַטאלבנָכאוו עקיצנייא
3ןָדאב ןשיַנאקירעַמא ֿןפיוא ָגאט ןקיטנַײה םַײב טנַײשרעד ָסאוו

.ללכב
רעד טימ טמיטש ָסאד ןעוו ולֿיַפא ,ןייַלא ךיז ןביול ָסאד
4רעשיכנּת רעזדנוא ןֿופ טסַײג ןיא טשינ זיא ,טייקכעלקריוו

רעזדנוא ַזא ,שטנּווו םעד ןקירדסיוא ןגעמ רימ רעָבא .עיציַדארט
.5םישרוי עקיניזטסּווַואב ןוא עגנוי ןָבאה ָלאז ַטאלבנָכאוו
קַנאדעג ןעַײֿרפ םעד ןטיהעג ָלאמ עַלא ָטאה סטרעווָרֿאפ רעד
ןטלַמאזעגָנא ןַרֿאפ ץרא-ךרד ןזיוועגסיוַרא קיטַײצכַײלג רעָבא
ָךאנ סע טעוו ךעלטֿנָפאה .ןטרעוו עשיִדיי טַלא ןֿופ רצוא
.ןָראי עגַנאל ןטַלאהָנא

מ. שטריגלער

1. l'orthographe standard du yiddish établie en 1936 par le YIVO/
standard spelling of Yiddish established by YIVO in 1936 ; (YIVO
פֿטלעכער אינסטיטוטַדישער וויסנשאִיי = ) ; 2. laïc/secular ; 3. sol/soil ; 4.
tanakhisher biblique/biblical ; 5. yorshim sing. yoyresh héritiers/
heirs.

ָסאוו ןֿטפירש ערעדַנא ןוא ןרוָשארב ,ןַכאַנאמַלא ,ןַלאנרושז ,ןעגנוטַײצ עשיִדיי רעטרעדנוה יד ןֿופ
! עטַנאסערעטניא טָרֿאפ ,עכעלטע ןבילבעג ָךאנ ןענעז ,רעדנעל עַלא ןיא טריטסיזקע ָלאמַ א ןָבאה

לק, צעזייט אוןָדישע פֿאִס ייָדישע ּפרעסע איז, ווי דאִדי יי
רקָמעריקע, אין ניו-יאַנצער וועלט. אין אַצעשּפרייט איבער דער גא

, געווידמעט קולטורעלע אוןדי צוקונפֿטדערשַײנט זינט 1892 
 גרויסער חודש-ַל איז עס געווען אָ מאַפֿטלעכע ענינים. אַגעזעלשא

ר-שריפֿט.ָ דינע פֿערטליאַל, איצט - אַזשורנא
נגער.ִ סך ייַנדערע טיטלען זענען אַדי א

 אין 1938) איז דער1 (געגרינדט אין נ''ידישע קולטורִיי
ַנד), אַרבאַדישער קולטור-פֿאִן פֿון איקוף (ייַרגאָרישער אַליטערא

ציע.ַניזאַרגאָוועטישע וועלט-אָ-סאָפֿילו ּפראַער אִלינקע, פֿרי
 (1941) דערשַײנט אין נ''י יעדע צוויי חדשים און איזאונזער צַײט

ליטישעָרנעמט זיך מער מיט די ּפאַס פֿאָל וואַ בונדישער זשורנאַא
בעַ בונדישע אויסגאַ (1951) איז אויך אגןַלעבנס-פֿראגעס. ַפֿרא

ליטישעָחוץ ּפאַבֿיבֿ און דרוקט, אַבער זי דערשַײנט אין ּתל-אָא
דיש אין יׂשראל אוןִציעס וועגן ייַרמאָרטיקלען, ּכל-מיני אינפֿאַא

רָשיידענע נאַ באַנדזשעלעס דערשַײנט אַס-אָאין דער וועלט. אין לא
רישעַלביעריקע ליטעראַ רעגולערע האַר זייער אַדערפֿא

ס-ָרויסגעגעבן זינט 1949 דורכן לאַ, א2חשבוןצַײטשריפֿט, 
נדזשעלעסער שרַײבערקרַײז.ַא

ַלט אָעט יוסף קערלער, דעמאָט דער ּפאָאין 1973 אין ירושלים הא
ירושלימערנד, געגרינדט דעם ַוועט-רוסלאָ פֿון סא3פֿרישער עולה

4 יחיד במינוַטור. אַר ליטעראַבע פֿאַ יערלעכע אויסגאַ, אךַנאַלמאַא

ס רופֿטָ (1941), ווא אויפֿן שוועללן איזַדישע זשורנאִצווישן די יי
ּפ זַײןָר-שריפֿט). ער גיט אָרטלניק“ (פֿערטליאַ קוואַן „אָזיך א

געס : פֿון לינגוויסטיק ביזַכפֿראַדישע שּפראִגרעסטן טייל די יי
רשונג.ָטור-פֿאַר- און ליטעראָלקלאָפֿא

דישערִ קיין נַײעס אויף דער ייָר נישטאָז עס איז גאַווער טענהט א
5רן לכל-הּפחותָרן זענען געבוירן געוואָס ? אין די לעצטע יאַגא

 גרוּפע יונגעַט אָדעס האָדיש. אין אִבעס אין ייַזעקס נַײע אויסגא
7דישִ (לויטן ּכלל-יישןָמע-לאַמא אין 1994 6רלייגטַדישיסטן פֿאִיי

ָךבער זיי שרַײבן נאָמע-לשון אַרפֿט שרַײבן מאַלט מען געדאָווא
דיסקווע דערשַײנט זינט 1993 ָוועטישן אויסלייג). אין מאָמיטן סא

ס איז אין דער אמתןָל וואַרישער זשורנאַ ליטעראַ, אסַדישע גאִיי
וועטישןָזוי נַײ ווַײל ער איז דער המשך פֿון גרויסן סאַנישט א
רשע דערשַײנט זינט 1992ַ. אין וואנדַוועטיש היימלאָסאל ַזשורנא

 (זע זַײטרטָדישע וואִס ייָדאכן-שריפֿט, ָכיקע צווייוואַ צוויישּפראַא
דישעִייפֿן די חודשלעכע ַריז געשאַט מען אין ּפא1ָ). אין 1996 הא

קינד-און-ל ַ פַֿײנעם קינדער-זשורנאַ און אין ירושלים אהעפֿטן
חרוןַנדלער. און אַריס סאָגירט פֿונעם שרַײבער באַ רעדאקייט,

דישע שטודיעסִר ייַרדער אינסטיטוט פֿאָקספֿאָ : אין א8חרון חבֿיבַֿא
 נַײער, ּפרעכטיקַ, אדי ּפעןרן אין 1994 ָאיז געבוירן געווא

נצןַס איז אין גאָל וואַרישער זשורנאַאילוסטרירטער ליטערא
דיש.ִפֿונגען אויף ייַגעווידמעט די נַײע שא

פֿן זיכער נישט קייןַנט שאָ דערמאָס ווערן דאָר נעמען וואָדי ּפא
חוץ די קלענערע וועלטלעכע צַײטשריפֿטן איןַפֿולע ליסטע : א

קסישע ּפרעסעָדאָרטאָ מעכטיקע אַ אָרשיידענע לענדער, איז דאַפֿא
ּפיטל...ַזונדער קאַ באַס איז שוין אָבער דאָדיש, אִאויף יי

רקָניו-יא  .1 2. kheshbn compte, compte-rendu, examen de cons-
cience/account, stocktaking (spiritual or otherwise) ; 3. oyle
immigrant en Israël/immigrant to Israel ; 4. yokhed bemine unique
en son genre/one of its kind ; 5. lekhol hapokhes au moins/at
least ; 6. fondé/founded ; 7. klal-... yiddish standard/standard
Yiddish ; 8. akhren akhren khovev enfin et surtout/last but not
least.

ל איזַרקער זשורנאָרימטער ניו-יאַ, דער בארווערטסָפֿאדער 
ל זַײן מיט מזל אויףָלט. זאַר אָרן הונדערט יאָאין 1997 געווא
רהונדערט !ָדעם צווייטן יא

ט אונדז געשיקט מרדכי שטריגלער,ָדעם ווַײטערדיקן בריוו הא
נקען איםַ. מיר דארווערטסָפֿאר פֿונעם ָקטאַדער הויּפט-רעדא

ָטס האָ - ווארווערטסָפֿארציק און מיר ווינטשן דעם ַהא
 - מער און מער1-אויסלייגָוואִנגענומען דעם ייָלעצטנס א

לייענערס !

מעריקעַפֿון א
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רווערטסָפֿאר פֿון ָקטאַ : רעדאן (1951-1860)ַהאַ קא1אב. - א

ןַט געפֿירט די צַײטונג מיט אָפֿון 1902 ביז זַײן טויט. ער הא
2ּפגעשּפיגלטָקע ּפינקטלעך אַט טאָנט און זי האַאַײזערנער הא

נץ לעבן געקעמפֿטַ. זַײן גא3זַײנע אייגענע אידעעס און שטרעבונגען

דישִציע.  געשריבן ביכער אויף ייַסימילאַליזם און אַציאָר סאַפֿא
פֿיע אין פֿינף בענד),ַגראָביאָליזם, זַײן אויטאַציאָ(עסייען וועגן סא

זע אויף ענגליש. איינע פֿון זַײנע  דערציילונגען,ָווי אויך ּפרא

.סטריט העסטערט שּפעטער אינסּפירירט דעם פֿילם ָ, האיעקל

ַ : א4 בינטל-בריוו- ב
רווערטס,ָפֿארובריק אין 

ס איזָנגעהויבן אין 1906, וואָא

ון דיָגעווא רן איינער פֿ
ּפולערסטע טיילן פֿון דערָּפא

צַײטונג. לייענערס פֿלעגן
 וועגן5שרַײבן בעטנדיק עצות

בלעמען : ליבע,ָ ּפרא6ּכלערליי
ליטיק,ָרבעט, ּפאַמשּפחה, א

7לע מיניַרעליגיע, און א

געס. צום בַײשּפיל:ַלעבנס-פֿרא
ן וויל וויסן אויב ער מעג,ַ מאַא

ליסטַציאָ סאַטש ער איז אָכא

 פֿרַײדענקער, חתונהַאון א
רדריסן די פֿרומעַ בלויז נישט צו פֿא8בן מיט חוּפה-וקידושיןָהא

, ער מעג : מע קעןָז יאַר ענטפֿערט אָקטאַעלטערן.  דער רעדא

.9ך נישט זַײן קיין עקשןָליסט, און דאַציאָ סאַבלַײבן א

בןָרן 1925-1880 האָ“ : צווישן די יאלדענע מדינהָגא- „ ג
 דריטל פֿון דערַמעריקע, אַדן אימיגרירט קיין אִן יי2,5ָ מיליא

ר דיַּפע. פֿאָפֿעלקערונג פֿון מיזרח-אייראַדישער באִנצער ייַגא

 מיטל זיךַ געווען ארווערטסָפֿאנטן איז דער ַנַײע אימיגרא
סן צוַאויסצולערנען דעם נַײעם לעבנס-שטייגער און זיך צוּפא

דער נַײער היים.

 צַײטונגַלט זַײן אָט געוואָ הארווערטסָפֿא : דער טורַליטערא - ל
ָטפֿט האָנץ אַסטן עולם. גאָרן ּפראַסן, פֿאַרבעטער-מאַר די אַפֿא

רק קריטיקירט זַײן נידעריקן סטיל און זַײןַמען שטא

ניזירט לשון. פֿונדעסטוועגן פֿלעגן זיך דרוקן אויף זַײנעַמעריקאַא
לע ווערק פֿון י. ב.ַדישע שרַײבער. אִ די גרעסטע יי10לטןַשּפא

ט ער געהייסן יצחקָדישער וועלט האִס אין דער ייָזינגער (ווא

שעוויס) און פֿון י. י. זינגער (זַײן עלטערער ברודער) זַײנעןַבא
נדערעַ סך אַר אָ. גארווערטסָפֿא אין 11דערשינען אין המשכים

עטן אוןָקער, ּפאִַיזאָּפרא

רטן געדרוקטָבן דאָריסטן האָהומא
בֿרהםַזייערע שריפֿטן, ווי למשל א

דע...ַש, חיים גראַרייזען, שלום א

ַא  : עַבאגסיוא עשילגנע  -ע
טימ 0991 ןיא ןביוהעגנָא ֿטפירשנכָאוו

זיא סע .52 000 םוַרא ןֿופ שַזאריטַ א
יוו טמיטשעג וויַטאוורעסָנאק רעמ
.סטרעווָרֿאפ רעשיִדיי רעד

 רובריק פֿון חנהַ“: אּפערל - „ּפ
נט וויַקאַטעק, באָאון יוסף מלא

נג אוןַדישן געזאִרשערס פֿון ייָפֿא
מחברים פֿון דרַײ ּפרעכטיקע בענד

ּפערל פֿון דערשטייט פֿון צוויי טיילן : ַמלטע לידער. עס באַגעזא

.נען זיך לידערָלייענער דערמא און עזיעָדישער ּפאִיי

רעטסגִניי רעד ,5991 ןיא ֿןַפאשעג : עַבאגסיוא עשיסור - ר

ָךאוו ַא לָאמ ןייא סיוַרא ךיוא טמוק .םיוב ןטַלא םענֿופ 21ָץארּפש
,דַנאבַרֿאפ-ןטַאר ןֿופ ןטַנארגימיא עַײנ יד ַײב עָלארַ א ןליּפש ליוו ןוא

.טַײצ ןַײז ןיא טליּפשעג ָטאה סטרעווָראֿפ רעקיָלאַמא רעד יוו
1. [eyb] Abe␣ :␣ רעגייטש רעַנאקירעַמא ֿןפיוא טדערעגסיוַרא ,םהֿרַבא ןֿוֿפ גנוצריק ַא
2. reflété/reflected ; 3. aspirations ; 4. Une liasse de lettres/A bundle
of letters ; 5. eytses conseils/advice ; 6. kolerley toutes sortes/all
kinds ; 7. mine sortes/kinds ; 8. ... khupe-vekidushn mariage reli-
gieux/religious ceremony ; 9. akshn têtu/stubborn ; 10. dans ses co-
lonnes/in its columns ; 11. hemsheykhim sing. hemshekh en feuille-
ton/in installments ; 12. bourgeon/sprout.

לף-ביתַן אַ א
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דישער טעם-טעםִדער יי
http://www.yiddishweb.com/tamtam.htmאויף אינטערנעט :  

קציעַנגעקומען צו דער רעדאָס'זענען א

בןָס האָר בריוו פֿון לייענערס וואָ ּפאַא

אין אונדזער לעצטן נומער געפֿונען

זַדויערן אַרשיידענע גרַײזן. מיר באַפֿא

ּפטַרַײנגעכאַקע אַבן זיך טאָעס הא

ַזר מיר זענען צופֿרידן אָגרַײזן, נא

בן זייָאונדזערע לייענערס הא

מערקט !ַבא

רטיקל וועגן בונד (זַײט 1)ַאינעם א

 : ערשטנס,2 צוויי ּתוך-גרַײזןָזענען דא

דישִז ייַלטן, אַבן די בונדיסטן געהאָהא

ך פֿון דיַלע שּפראַנאָציאַרף זַײן די נאַדא

בןָאין דעם נומער הא
רבעט :ַמיטגעא

ניק, ברוניד, זשיל,ַא

ַ,ליאַטאַיצחק, מלּכה, נא

ניקי, רובי.

1ּתיקון-טעות

דן (און נישט, ווי מירִשע ייִּפעיָאיירא

ך, ווַײלַלקשּפראָבן געשריבן - די פֿאָהא

דיש סַײ ווי געווען). צווייטנס,ִס איז ייָדא

נדערעַסַײ די אויסשטעלונג, סַײ די א

ר בונד“ָרום „הונדערט יאַקטיוויטעטן אַא

רן דורך דעםָניזירט געוואַרגאָזענען א

לעַרבעטער-רינג און זענען אַא

זיום איןָחוץ דעם סימּפאַרגעקומען (אָפֿא

ליטישעָר ּפאַדער הויכשול פֿא

ל פֿונעםַקאָפֿטן) אין דעם לאַוויסנשא

רבעטער-רינג.ַא

רטיקל וועגן דער בערזע (ז' 2)ַאינעם א

לןַז די קורסן „פֿאַבן מיר געשריבן אָהא

גן (וויָרפֿט זאַלט געדאָּפ“ - מע וואָראַא

ז זייַר) בלויז אַסאָעס שטייט אינעם גלא

לן.ַפֿא

ַגן אָ און זא3גן זיך על-חטאָמיר שלא

ס לייענען מיטָלע וואַנק אַרציקן דאַהא

 אונדז5לעווען ניט קיין מיַ און זשא4ָּפקא

צו שרַײבן.

1. tikn-toes errata ; 2. tokh-... erreur de
fond/factual error ; 3. al-khet Mea culpa ;
4. attentivement/carefully ; 5. se donner la
peine, ne pas ménager ses forces/ spare no
effort.

 זעלטענערַעוו מיט אִ בריוו פֿון קיַקומען אַבן באָמיר הא
ןַז זי איז אַווסקי שרַײבט אָלדע טוראָ. פֿר' גא1בקשה

דיש-רעדנדיקע, אין גוטןִ ייַנערקע, אָ ּפענסיאַ, א2למנהַא
ז איר טרוים איז „צו לעבן איןַגעזונט, זעט אויס גוט און א

קענען מיטַלט זיך באָלט געוואָדישקייט“.  זי וואִשלום און יי
ר, ּכדי זיך איבערצושרַײבןָן, פֿון 65 ביז 80 יאַדישן מאִ ייַא

געגענען.ַך זיך באָאון דערנא

עווִמע שרַײבט אונדז פֿון קי
ן מיטָר ניט צו טאָבן אונדזערע געשעפֿטן גאָגעוויינטלעך הא

טן ? און אויב עס קעןַַס קען שאָ, ווא4ר מילאָ, נא3שדכנות
וודאי גוט !ַך אָהעלפֿן איז דא

דרעס :ַ איר אָמיר גיבן איבער דא
Olga Moisseyevna Turovskaya

Ul. Entuzyastov 35/1 kv.26
253147 Kiev

Ukraine

1. bakoshe demande/request ; 2. almone veuve/widow ; 3. shadkhones le métier du marieur/matchmaking ; 4. meyle ici : après tout/it

doesn't matter.

סָלע צייטשריפֿטן וואַא

 קעןָנען דאָמיר דערמא

מען געפֿינען אין דער

טעק, ווּוָמעדעם-ביבליא

מע קען אויך קריגן

ציעס אויף צוַרמאָאינפֿא

נירן זיך.ָבאַא


