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[ענטפֿער זַײט 8]

נהייבערסָר אַ שּפיל פֿאַ א

זיקערָנהייבערס, שרעקט אַײך ניט : דער דאָטַײערע א

זמען ! די ווערטער פֿונעםִטעקסט איז ניט פֿול מיט העברעי

ס איר וועטָ ווא2 נייטיקער אויסדרוקַבער אָטיטל זַײנען א

 קלייןַרפֿן אויסלערנען. דעם 5טן  יוני 2004 אין אַ דאָזיך יא

4ט דער בירגערמַײסטערָנקרַײך האַפֿרא–3שטעטל אין דרום

6 חתונהַנקרַײך אַל אין פֿראָ צום ערשטן מא5וועטַגעּפרא

רגעקומען איןָצווישן צוויי מענער. די חתונה איז פֿא

ָט הא9לקָרפֿאָס ּפאָ און דא8 פֿונעם שטעטל בעגל7טהויזָרא

ר דעםַ הילף און ליבע פֿא11 קעגנזַײטיקע10זיך געשוווירן

נפֿירער פֿון דערָן אַ, א12מערַעל מאָבירגערמַײסטער נא

נגעקומען דערָרטיי. איידער עס איז אַגיסטישער ּפאָלאָעקא

נהייבערס)ָר אַגרויסע נַײעס מיט גרינגע ווערטער (פֿא

1. khosn-khosn mazl-tov «Félicitations au marié et au marié» (référence à la célèbre chanson de mariage טובֿ–ּכלה מזל–חתן  khosn-kale

mazl-tov «Félicitations au marié et à la mariée»/ «Congratulations to the groom and groom» (reference to the famous wedding song
טובֿ–ּכלה מזל–חתן  khosn-kale mazl-tov «Congratulations to the bride and groom» 2. expression 3. dorem sud/southern 4. maire/mayor

5. célébré/celebrated 6. kha'sene mariage/wedding 7. mairie/town hall 8. Bègles 9. couple 10. juré/swore 11. réciproque/mutual 12. Noël
Mamère 13. unanimes/unanimous 14. lui a donné du fil à retordre/gave him quite a headache 15. … sof finalement/in the end 16. mi-
nistère de l’Intérieur/Interior Ministry 17. décision 18. suspendu de ses fonctions/suspended from his post 19. khoydesh mois/month
20. tribunal/court 21. valide/valid.

1. proverbes/proverbs 2. shures lignes/lines 3. sens/meaning 4. … sof fin appropriée/suitable end 5. brokhes bénédictions/blessings
6. soucis/worry 7. neshome âme/soul 8. chasser/drive out 9. dales pauvreté/poverty 10. melokhes métiers/trades 11. .מענטשן

כן דיסקוטירט אויב ערָר וואָ ּפאַט מען אָג האָגרויסער טא

רטייַר ניט. אין זַײן אייגענער ּפאָן צי ער טאָמעג עס טא

ַז. הייסט עס א13לע געווען אַײנשטימיקַזענען אויך נישט א

נגעקומען מיטָך אַדעם „גרינעם“ בירגערמַײסטער איז די זא

–ס אינערןָט דאָ הא15 !  צום סוף14גרינע ווערעם

ָטזוי ווי ער האַר ניט. אָז ער טאַשטימט אַ בא16מיניסטעריום

ּפגעשטעלטָט מען אים אָ, הא17שלוסַלגט דעם באָניט געפֿא

20ס געריכטָרף דאַ. איצט דא19נצן חודשַ גאַ א18מטַפֿון זַײן א

בער זַײטָ צי ניט. א21שליסן צי די חתונה איז גילטיקַבא

ַך אָרפֿן זיך אויסלערנען נאַלד וועט איר דאַז באַזיכער א

טובֿ !–ּכלה מזל–נַײעם אויסדרוק : ּכלה

 !1טובֿ–חתן מזל–חתן

רןָרלאַבן פֿאָ און די שּפריכווערטער הא2ל) צעמישט די שורותָ מאַך אָט (נאָמּפיוטער האָדער קא

.4סיקן סוףַנהייב דעם ּפאָר יעדן אַ. געפֿין פֿא3דעם זינען

.5  א. און ווייניק ברכות—1. ווַײט פֿון די אויגן 

.7 ב. זענען דער שּפיגל פֿון דער נשמה—ר ָ און יא6רג2ָ. זא

.9 דעם דלות8רויסטרַײבןַר ניט אָ ג. נא—נדערע צַײטן 3ַ. א

ר.ָכן גרוי די האַ ד. מא— 10כותָ סך מלא4ַ. א

שט די צווייטע.ַ ה. ווא—ף 5ָ. דער שלא

קטער.ָ ו. איז דער בעסטער דא—נט 6ַ. איין הא

 געזונטן גיט מען.ַ ז. א—לץ ַקטער קען א7ָ. דער דא

.11נדערע לַײטןַ ח. א—נקן פֿרעגט מען ַ קרא8ַ. א

רצן.ַ ט. ווַײט פֿון הא—9. די אויגן 

שּפיל–1שּפריכווערטער
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Der Yidisher Tamtam

Maison de la culture yiddish
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,ַלדע, יצחק, מאָניק, גאַאיוועט, א

בי.ני, רוַ, עוולין, פֿאַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפ ַ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 ןֿפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

/ 2. ד./נהייבערס : 1. ט.ָר אַשּפיל פֿא

 7. ג./ 8. ז.// 6. ה./ 5. ו./ 4. א./3. ח.

9. ב.

[ענטפֿער פֿון זַײט 5]

3 געניטעַס אָט דאָאויסגעשּפילט הא

קטריסע (ניירעַרינעטיסטקע און אַקלא

ן, וו� מעַ גרויסן עקראַר אַ) פֿא4עשווערט

זשן פֿונעם הַײנטיקן אוןַט געוויזן אימאָהא

סָקל, וואַ. דער סּפעקטא5ליקן ווַײטשעּפלָמאַא

ט אויךָמוזיק“ הא–הייסט „שטענצל

דישןִרַײנגענומען עטלעכע לידער פֿונעם ייַא

 שטענצל (6-1897נחום–בֿרהםַדיכטער א

רן געלעבט איןָנגע יאַט לא1983ָ). ער הא

נערָנדאָנגעפֿירט מיטן לאָווַײטשעּפל און א

ַט געגרינדעט אָלעבן. ער הא–דישן קולטורִיי

בערס, „די פֿרַײנד פֿוןָליבהא–דישִגרוּפע יי

לץ צונויף,ַך אָס קומען זיך נאָדיש“, וואִיי

 צו לייענען פֿון8ג, ּכדיָך מיטאָ נא7יעדן שבתַא

טור און צו זינגעןַדישער ליטעראִדער יי

ג איז דיָטש הַײנט צו טאָדישע לידער (כאִיי

 ביסל קלענער ווי אין שטענצלסַגרוּפע א

 הונדערט,ַצַײטן, ווען עס פֿלעגן קומען א

ַצוויי הונדערט מענטשן אויף א

ג“…).ָכמיטאָנא–רישן שבתַ„ליטערא

נצערַ גאַקע מיט אַנהייב מַײ זענען מיר טאָא

נגעןַדיש“ געגאִ פֿון די „פֿרַײנד פֿון יי9חבֿרה

רשטעלונגָך דער פֿאָקל. נאַזען דעם סּפעקטא

רלייענונג פֿוןָ פֿאַט אַבן מיר געהאָהא

ַדיש סַײ אין אִעזיע סַײ אויף ייָשטענצלס ּפא

מען מיטַנַײער ענגלישער איבערזעצונג. צוזא

ָןנדאָ בריוו פֿון לאַא 

עט סטיווןָ חבֿר, דעם ענגלישן ּפאַמַײנעם א

 וויכטיקןַט אַט אויך געהאָס האָ, ווא10טסָווא

יעקט,ָּפרא–מוזיק“–נטייל אינעם „שטענצלָא

כיקעַ צוויישּפראַלט איך אין צוגרייטן אַהא

בע פֿון שטענצלס געקליבענע לידערַאויסגא

ַרויס איבער אַ, א11השם–ירצה–ס וועט, אםָווא

ַז אַנג צַײט אַקע שוין לאַר. ס'איז טאָיא

קענען מיטַל זיך באָ זא12גרעסערער עולם

נטן,ַן אינטערעסאַעזיע פֿון זייער אָדער ּפא

ס איז ווייניקָמערקווירדיקן דיכטער, ווא

נערָנדאָ די קליינטשיקע לא13וו�סט מחוץַבא

קרַײזן.–דישִיי

ן)ָנדאָנד (לאַ וויגא14חיקע ברוריה

1. sof fin/end 2. East End ָןנדאָפֿערטל אין לא–נטןַאימיגרא.  3. expérimentée/experienced 4. Neyire Ashworth 5. Whitechapel ָןנדאָ פֿערטל אין לאַא

רהונדערט.ָנטן סוף 19טן יאַדישע אימיגראִ סך ייַזעצט אַבן זיך באָוו� עס הא  6. avrom-nokhem 7. shabes samedi/Saturday 8. kede'y afin de/in order to

9. khevre  groupe d’amis/group of friends (de/from חבֿר khaver ami/friend 10. Steven Watts 11. mi'rtseshem si Dieu le veut/God
willing 12. oylem public 13. mikhu'ts en dehors de/outside of 14. khayke brurye.

[סוף פֿון זַײט 2]

, איזבַײם ווילנער דורכהויףדערציילונגען, 

רןָרויס אין 1967. אין די שּפעטערדיקע יאַא

ר בענד מיטָ ּפאַך אָט ער ּפובליקירט נאָהא

דערציילונגען אויף דער זעלביקער טעמע. ווי

 איז ער געווען דער29רבעטַא– ּפרנסהַא

ר פֿונעם יׂשראלדיקןַסעקרעטא

כגייענדיקָרקעסטער, נאָנישן אָרמאַפֿילהא

דיציע.ַלישע טראַטראַטנס טעאַזוי זַײן טאַא

סטיטוטקעס פֿוןָדישע גנבֿים און ּפראִדי יי

וויטשעס דערציילונגען זַײנעןָרּפינאַקא

זעלכע נעמען וויַלטן, מיט אַפֿטיקע געשטאַזא

,30ווטשיקַסאַרצע, משה קראַלייקע די שווא

טקע דערָ און נא31לקע דער פֿרַײערַצא

רערס אוןָטש זיי זַײנען שנאָ. כא32טערָקא

,34רוויכערַ, מא33שלעּפערס, קעשעניקעס

בן זיי פֿעסטעָ, הא36רקעַ און שטא35טעַבלא

לטן אויף מיטַלישע ּפרינציּפן. זיי האַראָמא

ָסס וואָט : דאָלץ דעם שם פֿון זייער שטאָשטא

רַסט נישט פֿאַנדערע גנבֿים ּפאַר אַסט פֿאַּפא

ך פֿון דיַ„אונדז ווילנער“. די שּפרא

 ווילנער37דערציילונגען איז דער אמתער

ליזמען און מיטןַקאָלעקט, פֿול מיט לאַדיא

רטיקער אונטערוועלט. דיָ פֿון דער דא38לשון

זעלכע בילדערישעַשיטן זיך מיט אַהעלדן בא

 די40רויסשרויפֿןַל דיר אָ ווי : „מ'זא39קללות

דערָ“ א41רַײנשטעלן שוועבעלעךַפֿיס און א

ל נוצן דַײנע קישקעס אויף הענגעןָ„מ'זא

וועש“.

בן שטענדיקָוויטשעס מעׂשיות האָרּפינאַקא

פֿט צו דערַאויסגעדריקט זַײן בענקשא

גט : „איךָט וועגן וועלכער ער זאָהיימשטא

 פֿיש אין דערַבין געשוו�מען אין ווילנע ווי א

“.42ִעווילי

29. parnose … gagne-pain/livelihood
30. le beau/handsome 31. pigeon, poire/
sucker 32. matou/tomcat 33. pickpockets
34. voleurs/thieves 35. délinquants/crooks
36. gros bras/toughs 37. e'meser authenti-
que/genuine 38. loshn langue/language
39. kloles malédictions/curses 40. dévisser/
unscrew 41. allumettes/matches 42. rivière
de Vilna/river of Vilna.

רגעקומעןָריז, זענען לעצטנס בַײ אונדז פֿאַ סך קלענער ווי אין ּפאַן זענען אָנדאָ אין לאָקרַײזן דא–דישִטש די ייָכא

ַס איז געווען אָּפריל : דאַ א1דיש. איינע פֿון זיי איז געווען סוףִרום ייַקטיוויטעטן אַנטע אַר אינטערעסאָעטלעכע גא

ן.ָנדאָ פֿון לא2ענד“–דישן „איסטִקל וועגן דעם לעבן אינעם געוועזענעם ייַלישער סּפעקטאַמוזיקא
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 וויץַא

1. ici/here synagogue 2. rov rabbin/rabbi 3. sérieux/serious 4. selon/according to 5. beys au cours de/during 6. prière/prayer
7. shma-yisroel Shema 8. étrange/peculiar 9. oylem assistance/people 10. inversement/conversely 11. invectivent/curse, berate
12. qui a raison/who is right 13. e'meser véritable/real 14. fondateurs/founders 15. minhogim coutumes/customs, sing. מינהג mineg

16. gémit/groans 17. scintillent/twinkle.

. אין דער1דישע שולִ ייַ אָמעריקע איז דאַט אין אָ קליינער שטאַאין א

ס וויל זַײןָן וואַמא– יונגער3ן ערנסטערַ א— 2 נַײער רבַֿ אָשול איז דא

 דעם5דיציע. בעתַ דער טרא4לץ לויטַז בַײ אים אין שול איז אַזיכער א

8דנעָ מאַמערקט ער אַ, בא7יׂשראל–, ווען עס קומט צו שמע6וונעןַדא

נדערע העלפֿטַ שטייט אויף און די א9ך : די העלפֿט פֿונעם עולםַזא

ס זיצן אוןָס שטייען שרַײען אויף די וואָבלַײבט זיצן. די ווא

ס שטייען. וויל דער יונגערָ די ווא11ס זיצן זידלעןָ די ווא— 10רקערטַפֿא

גטָדיציע. זאַ טרא13 לויט דער אמתער12רבֿ וויסן ווער עס איז גערעכט

14סל, איינער פֿון די גרינדערסָלטן יאַל פֿרעגן בַײם אָמען אים ער זא

.15לטע מינהגיםַלעמען די אַר אַס קען בעסער פֿאָפֿון דער שול, און ווא

ר און קען נישט מער קומען אין שול. גייטָלט 98 יאַסל איז שוין אָיא

ן מיטָט צו טאָס האָבן געפֿונען איינעם, וואָ סך וויצן. מיר האַג אויף אינטערנעץ אָרום דער וועלט הַײנט צו טאַען אִעס פֿלי

רטיקל „שטיין און גיין“ (ז' 3)ַנט אויך אין דעם אָס דערמאָדיציע און וואַדישער טראִדער יי

נהייבערסָר אַ זַײט פֿאַא

ל געלערנט דעםָ מאַדישע קינדער זיך אִבן ייָזוי האַא

ַןזיקע בילדער קומען פֿון אָ. די דא1בית–לףַא

 פֿוןדישע שולִדי נַײע יינער לערנביכל ַמעריקאַא
רק, 1916.ָיא–י. לעווין, ניו

1. alef-beys alphabet yiddish/Yiddish alphabet.

1 רעטענישַא

ס זַײנען די ווערטער !ָטרעפֿט, ווא

[ענטפֿער זַײט 8]

1. devinette/riddle.

לטער ליגט אין בעט ;ַהיים. דער אַסל אָלטן יאַדער יונגער רבֿ צום א

ך און ס'איז אים שווער צו רעדן. דער רבֿ דערציילטַר שוואָער איז גא

ס ער וויל וויסן :ָאים ווער ער איז און ווא

יׂשראל.– די העלפֿט פֿונעם עולם שטייט בַײ שמע—

לטער.ַ דער א16 איז דער מינהג, קרעכצטָסנישט דא —

יׂשראל.–נדערע העלפֿט פֿונעם עולם זיצט בַײ שמעַ די א—

 איז דער מינהג, קרעכצט ער ווַײטער.ָסנישט דא —

רףַל און זידלען און קריגן זיך צי מע דאָ מאַלע שרַײען מיט אַ און א—

דער זיצן.ָשטיין א

 :17 שמייכל און זַײנע אויגן פֿינקלעןַסל גיט אָלטער יאַדער א

 איז דער אמתער מינהג !ָסט דאָא —
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םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

1. hanoe plaisir/pleasure 2. … pe'retsn à
propos de Peretz/about Peretz 3. … derekh-

erets avec ma considération distinguée/
respecfully yours 4. feyge-sore 5. notions,
concepts.

קציעַבריוו אין רעדא

1. haskore commémoration 2. Malines/
Belgian city which was a transit camp, like
Drancy in Vichy France 3. Résistance 4. ca-
serne Dossin/Dossin barracks 5. maire/
mayor 6. assemblée solennelle/memorial
service 7. Ecole supérieure catholique
8. khadoshim mois/months sing. חודש
khoydesh 9. elle a réussi à/she succeeded
in    10. protéger/protect 11. gardé/guarded
12. mayse histoire/story 13. Haïm Vidal
Sephiha 14. judéo-espagnol/Dzhudezmo
(Ladino) 15. … yasher-koyekh a félicité/
congratulated.

רגעקומען דעם 5טןָדי הזּכרה איז פֿא

דישער מוזיי פֿוןִסעּפטעמבער. דער יי

 פֿון בעלגיע3נדַציע און ווידערשטאַרטאָדעּפא

לעַדונגען צו אַרויסגעשיקט אַײנלאַט אָהא

ס זַײנען צווישן 1942 און 1944ָמענטשן ווא

רמעַזאַרט אין דער קאַרשּפאַגעווען פֿא

רןַר טעג פֿאָ ּפאַ, אייניקע א4סעןָדא

נגעַנדערע לאַרט קיין אוישוויץ, אָנסּפאַטרא

טן.ַנאָמא

ניע זַײנען די גרעסטע טיילָצו דער צערעמא

בער אויךָמענטשן געקומען פֿון בעלגיע, א

ריז אוןַם, ּפאַמסטערדאַן, אָנדאָפֿון לא

נדערע שטעט.ַא

, די5ניע מיטן בירגערמַײסטערָדי צערעמא

לצַײטן, זַײנעןָ און די מא6דעמיע“ַקאַ„א

טוילישערַרגעקומען אין דער קאָפֿא

גָלץ איז דער טאַ. מער ווי א7הויּפטשולע

מענטרעפֿןַציע. די צוזאָגעווען פֿול מיט עמא

געגענישן זַײנען געווען זייערַאון ווידערבא

רירנדיק.

ר בַײשּפילן :ָ ּפאַא

ָטס האָ פֿרוי וואַנדרעע געלען, אַ א—

ט זיךָדישע קינדער, האִ סך ייַטעוועט אַגערא

ָטס זי האָפֿן מיטן קינד וואָרט געטראָדא

רמע אין ערשטןַזאַרויסגעפֿירט פֿון קאַא

– 60ַפֿרַײונג, הַײנט אַמענט פֿון דער באָמא

לט געוועןַלט אָן. ער איז דעמאַריקער מאָיא

ט אים צו פֿוס געפֿירטָ ! זי הא8פֿינף חדשים

ל קענעןָס קינד זאָט, וו� דאָנדער שטאַן אַאין א

ּפגעהיט ווערן.ָא

בעט פֿוןַ אין 1943 איז דער קיניגין עליזא—

 גרוּפעַרויסצופֿירן אַ א9בעלגיע געלונגען

10שירעמעןַן עלטערן און זיי צו באָקינדער א

ס,ָפֿרַײונג. דעם שלאַס ביז דער באָ שלאַאין א

טַײערע לייענערס,

ל צופֿרידן צוָלע מאַמיר זענען א

רטיקלען,ַקריגן אַײערע בריוו מיט א

פֿילוַרלייגן און אָמערקונגען, פֿאַבא

 שעמט אַײך ניט אוןָקריטיקן. טא

שרַײבט !

ר דערַנק פֿאַ שיינעם דאַא

ָסדיש קען דאִציע. אויף ייַרמאָאינפֿא

רַעפֿענען ברייטע ּפערסּפעקטיוון פֿא

גן :ָ. מען וועט קענען זא5גריפֿןַנַײע בא

איך וועל אים אויפֿגוגלען, ער איז

ב איםָשווער אויסצוגוגלען, איך הא

נדערעַ סך אַּפגעגוגלט און אָא

זעלכע…ַא

ס הויז.ָך, די זעג, דאַדער דא

בןָ קינדערהיים, האַס איז געווען אָווא

ַר אַס פֿאָטן ! וואַלדאָ דַײטשישע סא11כטַוואַבא

ציע ווען די „קינדער“,ָשטוינונג און עמא

בן זיךָריקע מענטשן, האָהאָאיצט גרא

בן איבערגעלעבטָלע האַפֿן ! אָמענגעטראַצוזא

ַט אָר יעדער איינער האָמע נאַדי זעלבע דרא

 צו דערציילן.12ּפערזענלעכע מעׂשה

רָפֿעסאָ, דער ּפרא13ַסעפֿיכא–ַל חיים ווידא—

ט אין זַײן רעדעָ, הא14פֿון דזשודעזמע

 זַײנע פֿרַײנד15ּכוח– יישרַּפגעגעבן אָא

זוי פֿילַרבעטן אַס אָדישיסטן“ וואִ„יי

ך און קולטור.ַדישע שּפראִלטן די ייַאויפֿצוהא

דישן מוזיי און דערִנק דעם ייַ גרויסן דאַא

ר דער הזּכרה.ַלין פֿאַט מאָשטא

וועגן גוגל

רן,ָקטאַטַײערע רעדא

 אַײער1ב געלייענט מיט הנאהָאיך הא

טעם–טעםמּפיוטערס (ָרטיקל וועגן קאַא

ז איןַגן אָנומער 44). איך וויל אַײך זא

רט „גוגל“ָס וואָמעריקע ניצט מען שוין דאַא

גטָב געזאָ ווערב. צום בַײשּפיל, איך האַווי א

ז איך וויל וויסן עּפעסַלעגין אָ קאַמַײנער א

ַזט מיר געענטפֿערט אָ און זי הא2וועגן ּפרצן

ב איךָל אים „גוגלען“. שּפעטער האָאיך זא

קע „געגוגלט“ !ַאים טא

,3ארץ–מיט דרך

 לייענערין,ַא

רק)ָיא–ן (ניוַ סעלטערמא4ׂשרה–פֿייגע

ָטפֿרַײונג פֿון דער שטאַך דער באָ נא1די 60סטע הזּכרה

2נסי)ַלין (דער בעלגישער דראַמא

ריז)ַווסקי (ּפאָרזשיקאָׂשרה בא

[ענטפֿער פֿון זַײט 5]
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ָסקו“, וואָשּפיל „סודא–גיקָנישע לאַּפאַס יאָ דא2איר קענט שוין אפֿשר

 פֿונעם שּפיל איז3ּפולער. דער צילָרן זייער ּפאָאיז לעצטנס געווא

םַגראַ מיט ציפֿערן פֿון 1 ביז 9. דער דיא4םַגראַ דיאַאויסצופֿילן א

, 79 אין 9 שורות6 אַײנגעסדרט5שטייט פֿון 81 קעסטעלעךַבא

 צו 9 קעסטעלעך. אין יעדער שורה, אין8טןַדראַנעס און 9 קוואָלאָקא

רַײנשרַײבן דיַרף מען אַט דאַדראַנע און אין יעדן קוואָלאָיעדער קא

רקומען בלויז אייןָר יעדער ציפֿער מעג פֿאָציפֿערן פֿון 1 ביז 9, נא

 פֿון10דישע אותיותִ געניצט 9 ייָבן מיר דאָ ציפֿערן הא9טָנשטאַל. אָמא

„א“ ביז „ט“ :

א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט.

רַײנגעשריבן עטלעכע אותיות, עס בלַײבט אַײךַבן שוין אָמיר הא

ם !ַגראַנצן דיאַאויסצופֿילן דעם גא

1. Sudoku 2. efsher peut-être/perhaps 3. but/aim 4. grille/grid
5. cases/boxes 6. a'yngesadert disposés/arranged 7. shures lignes/
lines ; sing. שורה shure 8. carrés/squares 9. à la place des/instead of
10. oysyes lettres/letters ; sing. אות os.

 :38נטשקעסָטקעס און ּפאַס מען עסט לאָווא

רף מעןַנען דעם בוימל דאָ צו דערמא39ּכדי

 שּפַײזן.40עסן געּפרעגלטע

אויך דער מינהג פֿון שּפילן אין דריידל איז

נדערע פֿעלקער.ַרשּפרייט צווישן אַפֿא

בן געפֿונען דריידלעךָגן האָלאָרכעאַא

נד איןַלטן רוים. אין דַײטשלאַאין א

 זַײנען געווען דריידלעך,41עלטער–מיטל

ַרט געשּפילט פֿאָמיט וועלכע מע הא

סָ, וואSNGH 42געלט, מיט די אותיות

דער : נישט),ָט געמיינט „שטעל, נעם (אָהא

דישעִלב“. אויך ייַדער : גיב), האָנץ (אַגא

זוי אין דריידל, מיט דיַקינדער שּפילן א

ַאותיות „נ ג ה ש“. צו געבן דעם שּפיל א

ט מעןָ, הא43טַײטַרעליגיעזן בא

 די אותיות ווי „נס גדול היה44אויסגעטַײטשט

רט געווען“).ָ גרויסער נס איז דאַ („א45שם“

נגעַרברענגען די לאַקסענע פֿאַדי דערווא

רטן. מען ווייסָנעכט שּפילנדיק אין קא–חנוּכה

ַרן אָס איז געוואָס דאָר וואַנישט גענוי פֿא

לטן נישט דיַלגעמיין האַמינהג ווַײל אין א

רימטערַשּפילן. דער בא–רטןָ פֿון קא46רבנים

, וועמען48רדיטשעווערַיצחק בא– ר' לווי47רבי

ָסר וואַ דערפֿא49יׂשראל–מע רופֿט אוהבֿ

לט זעןָל געוואָלע מאַט אָער הא

דן, איז געווען קעגןִגוטסקייט בַײ יי

גטָדעם מינהג. ער זא

דן טועןִז ייַבער אָא

רַס נישט דערפֿאָדא

בן ליבָס זיי האָווא

ר ווַײלָרטן, נאָקא

זיי ווילן זיך

 צו50צוגעוווינען

ך שּפעט בַײַבלַײבן ווא

לן קענעןָכט, ּכדי זיי זאַנא

.51לערנען ּתורה

טש נישטָ כא— מינהג ַך אָנא

ט מעןָ הא—לטע צַײטן ַפֿון די אורא

רָ יאַל אָמעריקע. איין מאַאַײנגעפֿירט אין א

מלען זיך לערערס און סטודענטןַרזאַפֿא

,ָגאַרימטן אוניווערסיטעט פֿון שיקאַפֿונעם בא

פֿן,ָסאָטע צווישן פֿילאַ דעבאַּכדי צו הערן א

"וו, וועגןַטיקער, אאַטעמאַגן, מאָלאָציאָסא

ס איז בעסער,ָגע : וואַדער ברענענדיקער פֿרא

ס איז נישטָ ? דא52שןַטא–דער המןָטקעס אַלא

טע קומטַכטע מעׂשה. די דעבאַקיין אויסגעטרא

[סוף פֿון זַײט 1]

38. beignets/doughnuts 39. kede'y afin de/in order to 40. frits/fried 41. Moyen Âge/Middle
Ages 42. oysyes lettres/letters 43. signification/meaning 44. interprété/interpreted 45. nes

godl hoyo shom 46. rabonim rabbins/rabbis 47. rebe rabbi 48. reb leyvi-yitskhok…
Lévi-Isaac de/of Berditchev 49. oyev-yisroel ami des Juifs/friend of the Jews 50. s’habi-
tuer/get used to 51. toyre Torah 52. homen-tashn gâteaux traditionnels de Pourim/
traditional Purim pastries 53. mevinim experts ; sing. מבֿין meyvn 54. domaines/fields
55. afile même/even 56. The Great Latke-Hamantash Debate (Univ. of Chicago Press,
2005) 57. prendre part/take part.

1קוָדישער סודאִיי

ַרוועמבער (פֿאָר אין נאָלע יאַר אָקע פֿאַטא

ט צוגעצויגן גרויסעָחנוּכה) זינט 1947 און הא

55פֿילוַ, א54 סך געביטןַ אויף א53מבֿינים

טן. לעצטנסַורעאַּפרַײז לא–בעלָעטלעכע נא

די גרויסע בוך מיטן טיטל ַרויס אַאיז א

ַ, א56שַטא–טקע און המןַטע צווישן לאַדעבא

ט דער דערהויבענערָמלונג עסייען וועגן אַזא

 אין57טייליקןַטעמע. אויב איר ווילט זיך בא

טע, שרַײבט אונדז אַײער מיינונג !ַדער דעבא

שּפיל
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(ן) קָארט די

(ס) טַאליע די
טַאשן

שנַײדן
אויסווַארֿפן

געווינען
ֿפַארלירן, ֿפַארשּפילן

דרייען שווינדלען,
בלָאֿפן

קָאן דער
(טַײז) טויז דער
דער קָאליר (ן)

קַארָא שערל, שעל,

[lev] לֿב הַארץ, רויט,

שיּפע גרין,

[tseylem] צלם טרעף, אייכל,

carte/card
paquet, jeu/pack, deck
battre/shuffle
couper/cut
donner/deal
gagner/win
perdre/lose
tricher/cheat
bluffer/bluff
mise ; partie/stake; hand
as/ace
couleur/suit
carreau/diamonds
cœur/hearts
pique/spades
trèfle/clubs

גלָאסַאר
קָארטנשּפיל

שּפילן...  זיך לָאמיר

דעפֿיניציעס

הָאריזָאנטַאל

ָאּפשנַײדן (חלילה3) מען קען דעם מיט לשון–קודש2 — אויף גיֿפט1 א.

קָאּפ. ַא

ּפָאלענטַא. רומענישע ב.

מען. שטַארבט איין מינוט ווי מער טָאן צו אויף עס הערט מע ווען ג.

זיך  זָאגט און נָאר“, ווָאס מיינט „בלויז, ווָארט לשון–קודשדיק ד. ַא

דין.  נישט — קרום לויֿפט ַא ים–חיה4 ווָאס דער נָאמען ֿפון ַארויס ווי

געלט,  ווי זַאכן סך ַארַײנטָאן ַא קען מע ווּו ַא בגד5 ֿפון ַא טייל ה.

אַאז''וו. נָאזטיכלעך,

טריר. אין וווינט ווָאס דער ו.

„בערג ֿפון...“  — זינדיק) (אומריין, „טָאמע“ ֿפון ז. ריכטיקער אויסלייג

בַארימטער דער ווי ַארויס זיך זָאגט ווָאס ווָארט (ַא לשון–קודש אין

טַאנץ). ארץ–יׂשראלדיקער6

קלַאנגען ֿפון שלַאנגען. ח.

30 און 5. בַאטרעֿפן 300, אותיות7 ווָאס ט.

קענער ֿפאַר קעסטלשּפיל

1. poison 2. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 3. kholile que 
Dieu préserve/God forbid 4. yam-khaye animal marin/sea animal  
5. beged vêtement/garment 6. erets-yisro'eldiker israélien/
Israeli 7. oysyes lettres de l'alphabet/letters of the alphabet, sing. 
 os8. olevasholem qu’il repose en paix/may he rest in peace אות
9. koved honneur/honor 10. bistrot/tavern.

ווערטיקַאל

נָאז“. די ָאּפווישן ניט זיך נָאך קען ייִנגל „ווָאס ַא מען רוֿפט ַאזוי .1

ּפערזָאן צווייטע — אימּפערַאטיוו ֿפון מָאטל דימינוטיוו צווייטער ַא .2

מישן. ווערב דעם ֿפון איינצָאל אין

ַאן אין בַאזונדערער מָאמענט ֿפַאזע, — ? ַא ציג זָאגט ווָאס .3

ַאנטוויקלונג.

איניציַאלן — רעקל ַא ָאנצוג ָאדער אונטער ַאן מענער טרָאגן ווָאס .4

עליו–השלום8. ֿפון

ַאמעריקע אין ַא שטָאט ֿפון איניציַאלן — ָאן אויסנַאם איינער, יעדער .5

גרויסער עּפל“. „דער זי רוֿפט ווָאס מע

טַאטע–מַאמע. קיין מער נישט הָאבן ווָאס קינדער ֿפַאר הויז ַא .6

הָאנָאר. ּכֿבוד9, .7

שענק10. ַא הַאלטן ווָאס ֿפרויען .8

ניט און ָא) = ַא = (א נקודות קיין ניט מען ניצט אין דעם קעסטלשּפיל

איין  ווי יעדער זיך וי רעכענען און ַײ, יי, וו, = ן). (נ קיין סוף–אותיות

אות.

נומער קומענדיקן אינעם ענטֿפער דער
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קענער ֿפאַר קעסטלשּפיל

ניט  ָא) און ַא = = נקודות1 (א קיין ניט מען ניצט קעסטלשּפיל דעם אין

ווי  יעדער זיך וי רעכענען און ַײ, יי, ן). וו, = סוף–אותיות2 (נ קיין

איין אות.

דעפֿיניציעס

הָאריזָאנטַאל

אליעזר4  נָאמען מיטן ייִדיש, אויף משלים3–שרַײבער גרעסטער דער א.

.(1932 - 1880)

דעם ווי. ֿפַאר ֿפריִער ווי, — ניט ניין ב.

„ּכלי–זמרַײ“5. ֿפון אויסלייג ֿפָאנעטישער ג.

העברעיִש  אויף דער הייליקייט“ „שּפרַאך ֿפון ֿפון איניציַאלן ד.

לערנער. ַא ווי ָאדער לערער ַא ווי ַארבעט —

געוויקס7. שטעכיק שטעכלקע6, ה.

ֿפרייד. — הַאלבע צו שמעקן ֿפעיִקייט חוש–הריח8, ו.

ֿפרוכט. — אויסגעטריקנט מָאגער, ז.

איבלען. ָאּפשטויסנדיק9, זַײן — ווַאסער געזַאלצן סך ַא ח.

ַאמָאליקע  צווישן קָארטנשּפיל בַאליבטע — קוסט10 ביימל, קליין ט.

רוסישע ייִדן.

ווערטיקַאל

קרום. קוקנדיק .1

— בַאמבוס. צוועק, רעזולטַאט .2

גענערַאציע. .3

וויידל11. — ָאדער שמעקן צום ָאטעמען עֿפענונג .4

ענד. סוף12, — ווַאלד דעם ניט מָאל ַא מען זעט זיי איבער .5

„ּפעלע“ ֿפון ריכטיקער אויסלייג — דָאס בלוט ֿפליסט זיי אין .6

(„ווּונדער“).

אים גרינגער ס'איז — גַאז ווַאסער ָאדער דער דָאס ֿפליסט זיי אין .7

נָאמען. ַא ֿפון ווי קלייד ַא ֿפון ָאּפצּוווַאשן

נעז. די ֿפון צוויי דריטל — ווַארטן ניט דַארף דינען, מען בַאלד קען .8

נומער קומענדיקן אינעם לייזונג די

שּפילן...  זיך לָאמיר

67 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

1. nekudes points-voyelles/vowel signs 2. sof-oysyes lettres 
finales/final letters 3. mesholim fables, sing. moshl 4. eliezer 
5. klezmeray' musique klezmer/klezmer music 6. épine/thorn 
7. plante épineuse/thorn bush 8. khush-hareyekh odorat/sense 
of smell 9. répugnant/repulsive 10. arbuste/bush 11. queue/tail 
12. sof fin/end.

מ קס א שה
ימאמ ל עגע
נעטא ע נקמ
דקקר ק קיד
עשעק נ עקע
רטקא י רער
האמט ק ירק
ייפיש ר נעע
מלשק ק סקה
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אָנהייבער ֿפאַר שּפיל

מלָאכות1–שּפיל
גוזשעלמַאן רָאזשע פֿון

. ……………… ַא בין איך : ברויט מַאך איך .1

. ַא ……………… בין איך מעבל2 : מַאך איך .2

. בין ַא ……………… איך ֿפַארריכט3 שיך : איך .3

. ……………… ַא בין איך : קליידער ניי איך .4

. ……………… ַא בין איך : אויטָאבוס ַאן ֿפיר איך .5

. ַא ……………… בין איך יַאטקע4 : ַא אין ֿפלייש ֿפַארקויף איך .6

. ַאן ……………… בין איך ַא שטעלע5 ווַײל איך זוך .7

. ַא ……………… בין איך לערן–ייִנגל6 : ַא ַארבעט מיר מיט .8

. ַאן ……………… בין איך רֿפואות7 : מען קויֿפט מיר בַײ .9

ַאמעריקע הייס אין ּפוילן. ֿפון קום איך ווען בַארימט איך בין ֿפרַאנקרַײך אין .10

מיך  ווַאל–קַאמּפַאניע8 ! לעצטער דער אין רָאלע ַא געשּפילט כ'הָאב און דזשָא איך

. ַאן ……………… בין איך קרַאן10 : ֿפונעם קַאּפעט9 ווען דָאס ווַאסער מען רוֿפט

1. melokhes métiers/professions, trades 2. meubles/furniture 3. répare/repair 4. boucherie/
butcher shop 5. travail, poste/job 6. apprenti/apprentice 7. refues médicaments/medicine 
8. campagne électorale/election campaign 9. goutte, coule/drips 10. robinet/tap.

שּפילן...  זיך לָאמיר

1. proverbes/proverbs 2. melokhes métiers/professions, 
trades, sing. מלָאכה melokhe 3. melukhe royaume/kingdom 
4. makhshir outil/tool 5. brokhes ici prospérité/here prosperity 
6. pieds nus/barefoot 7. forme (de cordonnier)/(cobbler's) last 
8. pelle/baker's shovel.

מלָאכות2 וועגן שּפריכווערטער1
מלוכה3. ַא איז מלָאכה ● ַא

מלָאכה.  הַאלבע ַא מכשיר4 איז גוטער ● ַא

סך מלָאכות און ווייניק ברכות5. ● ַא

בָארוועס6. גייען שוסטערס ● ַאלע

בעקער דער קָאּפעטע7, דער ֿפון רעדט שוסטער ● דער

לָאּפעטע8. דער ֿפון רעדט

▼

▼

▼
▼ ▼

▼

8 זייַט אויף ענטֿפערס
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YidisherTamtam
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

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

 6 ז' שּפיל פֿון אויפֿן ענטפֿערס
בעקער .1

סטָאליער1 .2
שוסטער2 .3

שנַײדער .4

שָאֿפער .5

1. ébéniste, menuisier, charpentier/carpenter 2. cordonnier/cobbler 3. katsev boucher/
butcher 4. bal-melokhe artisan 5. pharmacien/pharmacist 6. plombier/plumber. 

[7 זייַט ֿפון [סוף

[4 זייַט ֿפון [סוף

32. milkhome guerre/war 33. Union 
soviétique/Soviet Union 34. à l’âge de/
at the age of 35. oncle/uncle 36. O.R.T. 
37. métier/trade 38. maskim d’accord/did 
not agree 39. mixte/co-ed 40. Jules Verne 
41. La Case de l’oncle Tom/Uncle Tom’s 
Cabin 42. kha'verte copine/girlfriend.

יָאר געלערנט צוויי זיך דָארטן ער הָאט

גימנַאזיע אין דער צו צוצוגרייטן ּכדי זיך

הויּפטשטָאט די געווען איז קָאוונע קָאוונע.

ליטע. אין אומָאּפהענגיקער דער ֿפון

הויּפטשטָאט, די געווען ווילנע איז ָאנהייב

צווישן ּפוילן,  דער מלחמה32 נָאָר נָאך

דעם קעגן ענגלַאנד און ֿפרַאנקרַײך

ּפוילן  הָאט רַאטן–ֿפַארבַאנד33 אין 1921

ווילנע. ֿפַארנומען

זענען געווען אין ַאלע העכערע שולן

אין עלטער34 ֿפון  ,1936 אין קָאוונע.

קיין געֿפָארן טַאטע דער איז יָאר ֿפערצן

ֿפעטער35. ַא ער הָאט געהַאט קָאוונע, ווּו

טַאטע ַאז מַײן געווָאלט ֿפעטער הָאט דער

ֿפרעמדע שּפרַאך, ַא נָאך זיך לערנען זָאל

אין דער אַײנגעשריבן אים הָאט ער

ַאלע לימודים ווּו גימנַאזיע, דַײטשישער

דעם ַאחוץ דַײטש. אויף געווען זענען

ַאן אין אויך געגַאנגען טַאטע דער איז

זיך ּכדי ווָאך, ַא מָאל דרַײ ָארט36–שול,

מַײן ווען נָאר ֿפַאך37. ַא אויסצולערנען

צוויי נָאך (ערשט דערווּוסט זיידע הָאט זיך

ַא דַײטשישער אין גייט זון ַאז זַײן יָאר)

מסּכים38 און  געווען ניט ער איז גימנַאזיע,

אַײנשרַײבן אין דער זיך הָאט אים געהייסן

די גימנַאזיע אויך העברעיִשער גימנַאזיע.

העברעיִש קָאעדוקַאטיוו39. געווען איז

שּפרַאך. געווען ַא לעבעדיקע דָארטן איז

העברעיִש, אויף געלייענט ַאלץ הָאבן זיי

ֿפון ביכער ווי וועלט–ליטערַאטור, די אויך

טָאמס פֿעטער ווערן40 ָאדער דעם זשול

מַײן הָאט ליבעבריוו ערשטן דעם הַײזל41.

זַײן און העברעיִש אויף ָאנגעשריבן טַאטע

געענטֿפערט אויף  אויך חֿברטע42 הָאט אים

! העברעיִש

© NK/.ייִדיש און ליטוויש אויף קיידַאן אין שול ַא אויף אויֿפשריֿפט

קצֿב3 .6

ַארבעטסלָאזער .7
בעל–מלָאכה4 .8

ַאּפטייקער5 .9
אינסטַאלַאטָאר6 .10

סוחרים–קלוב, צום ַארויס גלַײך איז רֿב דער

מיידל. ווען ער דָאס און הָאט מיטגענומען

עולם43  דער זיך הָאט קלוב, אין ַארַײן איז

געזָאגט זיי הָאט ָאבער רֿב דער דערשרָאקן.

ער מיטשּפילן“. איך וויל ווַײטער, „שּפילט

זָאל געהייסן מע און זיך ַאוועקגעזעצט הָאט

הָאבן טיש קָארטן. ווען ַאלע ַארום געבן אים

הָאט קָארטן, זייערע געווָארֿפן געהַאט שוין

אים און בריוו דעם ַארויסגענומען רֿב דער

„הערץ : זָאגנדיק טיש אויֿפן געטָאן ווָארף ַא

געווינט“. „הַארץ מיינט דָאס .“! טרומף איז

ווערטערשּפיל ַא געווען ַאוודאי איז דָאס

סימן44  אויֿפן מענטשן, ֿפונעם נָאמען אויֿפן

מענטשלעכן אויֿפן אויך און קָארטן, די ֿפון

בַארעמהַארציקייט45  די הייסט דָאס הַארץ,

אומגערעכטיקייט.  צולָאזן46 ַאזַא ניט טָאר ווָאס

בריוו, דעם איבערגעלייענט הָאבן סוחרים די

רֿב דעם געגעבן הָאבן זיי ֿפַארשעמט47. זיך און

צו ווָאס הָאבן ֿפון זָאל בער הערץ געלט גענוג

לעבן.

43. oylem assistance, ici les joueurs/
audience, here the players 44. simen signe, 
ici couleur des cartes/sign, here suit of cards 
45. miséricorde/mercy 46. permettre/allow 
47. ont eu honte/were ashamed.
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קענער ֿפאַר קעסטלשּפיל

ניט  ָא) און ַא = = נקודות1 (א קיין ניט מען ניצט קעסטלשּפיל דעם אין

ווי  יעדער זיך וי רעכענען און ַײ, יי, ן). וו, = סוף–אותיות2 (נ קיין

איין אות.

דעפֿיניציעס

הָאריזָאנטַאל

אליעזר4  נָאמען מיטן ייִדיש, אויף משלים3–שרַײבער גרעסטער דער א.

.(1932 - 1880)

דעם ווי. ֿפַאר ֿפריִער ווי, — ניט ניין ב.

„ּכלי–זמרַײ“5. ֿפון אויסלייג ֿפָאנעטישער ג.

העברעיִש  אויף דער הייליקייט“ „שּפרַאך ֿפון ֿפון איניציַאלן ד.

לערנער. ַא ווי ָאדער לערער ַא ווי ַארבעט —

געוויקס7. שטעכיק שטעכלקע6, ה.

ֿפרייד. — הַאלבע צו שמעקן ֿפעיִקייט חוש–הריח8, ו.

ֿפרוכט. — אויסגעטריקנט מָאגער, ז.

איבלען. ָאּפשטויסנדיק9, זַײן — ווַאסער געזַאלצן סך ַא ח.

ַאמָאליקע  צווישן קָארטנשּפיל בַאליבטע — קוסט10 ביימל, קליין ט.

רוסישע ייִדן.

ווערטיקַאל

קרום. קוקנדיק .1

— בַאמבוס. צוועק, רעזולטַאט .2

גענערַאציע. .3

וויידל11. — ָאדער שמעקן צום ָאטעמען עֿפענונג .4

ענד. סוף12, — ווַאלד דעם ניט מָאל ַא מען זעט זיי איבער .5

„ּפעלע“ ֿפון ריכטיקער אויסלייג — דָאס בלוט ֿפליסט זיי אין .6

(„ווּונדער“).

אים גרינגער ס'איז — גַאז ווַאסער ָאדער דער דָאס ֿפליסט זיי אין .7

נָאמען. ַא ֿפון ווי קלייד ַא ֿפון ָאּפצּוווַאשן

נעז. די ֿפון צוויי דריטל — ווַארטן ניט דַארף דינען, מען בַאלד קען .8

נומער קומענדיקן אינעם לייזונג די

שּפילן...  זיך לָאמיר

67 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

1. nekudes points-voyelles/vowel signs 2. sof-oysyes lettres 
finales/final letters 3. mesholim fables, sing. moshl 4. eliezer 
5. klezmeray' musique klezmer/klezmer music 6. épine/thorn 
7. plante épineuse/thorn bush 8. khush-hareyekh odorat/sense 
of smell 9. répugnant/repulsive 10. arbuste/bush 11. queue/tail 
12. sof fin/end.

מ קס א שה
ימאמ ל עגע
נעטא ע נקמ
דקקר ק קיד
עשעק נ עקע
רטקא י רער
האמט ק ירק
ייפיש ר נעע
מלשק ק סקה
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26. kholile Dieu préserve/God forbid 27. en secret/in secret 28. ici complet en laine/here 
woolen suit 29. cravate/tie 30. luisant/gleaming 31. valise 32. si Dieu le veut/God willing 
33. de bonne humeur/cheerful 34. sod secret 35. afile même/even 36. … shayekh ici 
comment ça ?/here what do you mean? 37. compris/realized 38. dorem du Sud/south 
39. … shier un grand nombre de/a vast amount of 40. psures nouvelles/news. 

68 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

ער קָאבע. ֿפון געווָארן ֿפַארשווּונדן ַא טָאג

געהיים27. אין נישט ֿפַארשווּונדן חלילה26 איז

ָאנצוג28, טוכענעם שווַארצן ַא אין ָאנגעטָאן

בלַאנקענדיק30  ַא אויף שניּפס29 ברייטן ַא מיט

דעם הַאנט איין אין אייבערהעמד, ווַײס

הענטל זילבערנעם דעם מיט שטעקן שווַארצן

קליינעם הַאנט ַא דער צווייטער אין און

דעם אין ָאנגעזָאגט ער הָאט טשעמָאדַאן31,

רַאטעווען זיך ַאז ער ֿפָארט ּפליטים–קָאמיטעט,

[1 זייַט ֿפון [סוף

[6 זייַט ֿפון [סוף

צוגעקומען איר זַײט ווי ַאזוי טעם–טעם :

? מוזיק ייִדישער צו

בין איך — צוגעקומען נישט בין טש. : איך י.

זיידע איז געווען מַײן דעם. אין געווָארן געבוירן

שטודירט ביסל ַא הָאט מַאמע חזן19. מַײן ַא

זינגערין, ַא זַײן געווָאלט הָאט און מוזיק

זינגט זי אַײנגעגעבן20. נישט זיך ס'הָאט נָאר

שוועסטער מַײן ; זיך פַֿאר ַאזוי — ַאלץ נָאך

גורל21, מַײן געווען איז אויס, זעט דָאס, אויך.

! בַאשערט22

איך פַֿארקערט. ּפונקט איז מיר ס. ג. : פַֿאר

ייִדישער מיט שטודירט מוזיק, נָאר לַאנג הָאב

איך צו טָאן. געהַאט גָארנישט הָאב איך מוזיק

מעׂשה24  די ייִדיש. קיין נישט ַאפֿילו23 רעד

מַײן אַײנגעשריבן געהַאט הָאב איך : ַאזוי איז

כ'פֿלעג און טַאנצקלַאס ַא אין טָאכטער קליינע

די קינדער בַאגלייטן צו ּפיַאנע שּפילן מָאל ַא

שּפיל איך ַאז טַאנצלעקציעס. זעענדיק די אויף

19. khazn chantre/cantor 20. n'a pas réus-
si/didn't work out 21. goyrl destin/fate 
22. prédestiné/predestined 23. afile même/
even 24. mayse histoire/story 25. réussite/
success 26. dovid 27. meyer khara'ts 
(1912-1993).

7 ז' ֿפון לייזונג די

? איך בין ווער

ח — 1

ה — 2

ט''ז — 3

ו — 4

י''ז — 5

א — 6

ט — 7

ז — 8

ד — 9

ט''ו — 10

י''ד — 11

י — 12

ב — 13

י''ג — 14

י''ב — 15

ג — 16

י''א — 17

ַא זי קען ַאז געטָאן זָאג ַא מיר ַא פֿרוי הָאט

זינגען. זַײן צו בַאגלייטער ַא זוכט ווָאס מענשט

— און מענטשן מיטן געטרָאפֿן זיך הָאב איך

געווען שוין איז דָאס ! יעפֿים געווען איז דָאס

! צוריק יָאר 17 מיט

גרויסער ַא געווען איז קָאנצערט דער

הונדערט צוויי ֿפון עולם ַאן דערֿפָאלג25.

יעֿפימען, ווָאס מיט מיטגעזונגען מענטשן הָאט

קָאנטַאקט מיט אויסערגעוויינטלעכן הָאט ַאן

בַאקַאנטע געהערט גוט מע הָאט צוהערער. די

איך מיר“ „שּפרַײז ווי נַײע, און ַאלטע לידער,

און ייִדיש „מָאסקווער ָאוונטן“ אויף ָאדער

דָאס ווי בַאקַאנטע, ווייניקער אויך ווי רוסיש,

ּפָאעט דוד26 הָאֿפשטיין  רוסישן ֿפונעם ליד

רעּפערטוַאר דער ווינטער–ֿפַארנַאכטן“. „אין

רומעניש–בעסַארַאביש. עיקר דער געווען איז

יעֿפימס מעלָאדיעס זענען געווען סך ַא

לידער ֿפונעם די צו קָאמּפָאזיציעס אייגענע

ווי „דער חרץ27, מאיר ּפָאעט בעסַארַאבער

הָאט ווָאס „ציגעלע–מיגעלע“ ָאדער מעניו“

זַאל. גַאנצן דעם מיטגעריסן

YidisherTamtam
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

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

דקאי יי רעא
עעלק מ יירז
רקקל ע טנל
נדקע ר עקא
קוינ ק רפכ
פראד ע קלק
לקמי ק נעע
אאשק ק עקק

אייטש ב גרנ

ניסנבוים–ּכהן מַארגעריט : ֿפָאטָא ©

ַארום  טעג ּפָאר ַא אין „מערטשעם“32 און

: ער איז געווען ַאזוי איז קומט ער צוריק.

אין זַײן אויֿפגעלייגטער33, צוריק ַאן געקומען

גרויסן מיט ַא און אומרויִקער לעבעדיקייט

— הָאט ? נו : געֿפרעגט אים ַאז כ'הָאב סוד34.

דעם ֿפון שַאַאך“. „ווּו : געענטֿפערט ער

ֿפַארשטַאנען  יַאּפַאנער ַא ַאֿפילו35 ווָאלט טָאן

וועט  גָאט שייך36 ? ווָאס : מיינט דָאס ַאז

זיך כ'הָאב ? ֿפָאלק זַײן ֿפַארלָאזן און נעמען

ַא  עּפעס הָאט בַײ הירש ר' ָאנגעשטויסן37, ַאז

אין יָאקָאהַאמַא דרום38–ַאמעריקַאנער קָאנסול

[…] וויזע. טָאקיָא ַארויסבַאקומען ַא אין צי

ווידער  ר' הירש שּפעטער איז טעג דרַײ

ָאן געברַאכט הָאט ער און קָאבע אין געווען

מיט  ייִדן, די בׂשורות40 ֿפַאר גוטע שיעור39 ַא

[…] סוד. זַײן ער הָאט געטיילט וועלכע
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שּפילן...  זיך לָאמיר

ביטערן דעם געהַאט ליב הָאט ווָאס ערשטער דער בין איך .1
טרָאּפן4.

ווַײב ַאז מַײן געזָאגט ַארבעט, צעשטערט מַײן טַאטנס הָאב 2. איך
געהרגעט5  שיִער ניט געקריגט מיט גָאט, שוועסטער, זיך מַײן איז

שם7 אויף  גוטן ַא איך הָאב ֿפונדעסטוועגן6 זון, אייגענעם דעם
וועלט. דער

טייטלבוים9. ַא אונטער געמישּפט8 הָאב איך .3

לינדזן10. געהַאט ליב זייער הָאב איך .4

טַײער. זייער געקָאסט מיר הָאט זיך11 ָאּפשערן 5. מַײן

וועלט ! דער אויף ַאליין עּפעס זיך געֿפילט איך הָאב ערשט צו .6

אויסגעלַאסענע12 טעכטער,  צוויי און ווַײב געזַאלצענעם ַא מיט .7
ֿפיל. טרינק צו איך ווָאס קיין ווּונדער נישט איז

דער אויף ַא טרַאוומע13, איבערגעלעבט איך הָאב ַא קינד ווי .8
מיך הָאט זין מַײנע ֿפון און איינער געווָארן איך בלינד בין עלטער

ָאּפגענַארט.

ַא הָאבן איך וועל יָאר ַאכציק צו ַאז געהערט הָאב איך ווען .9
געלַאכט. זייער איך הָאב זון,

געווָארן  ּפלימעניצע15 איז מַײן ייִד און ּפשוטער14 בין ַא איך .10
קעניגין. ַא

ּתנ''ך. ֿפון סֿפרים16 דרַײ גַאנצע ָאנגעשריבן הָאב איך .11

דעם  ַאנשטָאט ָאבער ייִדן, געווָאלט שעלטן17 די איך הָאב .12
ייִדן. די געבענטשט20 און אייזלטע19 מַײן געזידלט18 איך הָאב

געגעסן נָאר איך הָאב און מיך וועלט בַאשולדיקט גַאנצע די .13
! ֿפרוכט ַא

הָאבן  ֿפון מיר און קיין ייִדישע ַאֿפילו21 נישט בין איך .14
קעניגן. ייִדישע גרעסטע צוויי די געשטַאמט

קרַאץ דערצו און ֿפַארלוירן, ַאלץ און געהַאט ַאלץ כ'הָאב .15
צַײט. גַאנצע די זיך איך

נָאר הָאבן22, חתונה מיר מיט געווָאלט הָאט יונגער–מַאן ַא .16
שוועסטער. עלטערע געגעבן מַײן אים ֿפריִער הָאט מַײן טַאטע

און געשלָאגן ַא שטיין קוסט23, ַא מיט גערעדט הָאב איך .17
ים24. ַא געשּפָאלטן

? איך בין ווער

די מעׂשיות1 פֿון  וועגן ווייסט איר וויפֿל לָאמיר זען
דָא  פָֿאר זיך שטעלן העלדן3 ווָאס די געפֿינט ּתנ''ך2.

: אונטן

בין… איך

Adam : odem-harishn הראשון ָאדם א.

Eve : khave חווה ב.

Rachel : rokhl רחל ג.

Sarah : sore ׂשרה ד.

Abraham : avrom-ovinu ַאֿברהם ָאֿבינו ה.

Esaü : eysev עׂשו ו.

Isaac : yitskhok יצחק ז.

Noé/Noah : noyekh נח ח.

Loth lot לוט ט.

Balaam : bilem בלעם י.

Moïse/Moses : moyshe-rabeyne רבנו משה י''א.

Job : iev איוֿב י''ב.

Ruth : rus רות י''ג.

Salomon : shloyme-hameylekh שלמה המלך י''ד.

מרדכי הצדיק  ט''ו.

Mardochée/Mordecai : mordkhe-hatsadik
Deborah : dvoyre-hanevie הנֿביאה דֿבורה ט''ז.

Samson : shimshn-hagiber הגיבור שמשון י''ז.

1. mayses histoires/stories 2. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 
3. personnages/characters 4. alcool (expression)/alcohol (slang) 
5. ... geharget failli tuer/almost killed 6. néanmoins/neverthe-
less 7. shem réputation 8. gemishpet rendais la justice/dispensed 
justice 9. dattier/date palm 10. lentilles/lentils 11. se couper les 
cheveux/haircut 12. débauchées/debauched 13. traumatisme/trau-
ma 14. po'sheter simple 15. nièce 16. sforim livres/books, sing. 
 -seyfer 17. maudire/curse 18. injurié/swore at 19. ânesse/she סֿפר
donkey 20. béni/blessed 21. afile même/even 22.  kha'sene… se 
marier/marry 23. buisson/bush 24. yam mer/sea.

[8 אויף ז' [די לייזונג

יָארהונדערט 15טן ֿפון דַײטשלַאנד ֿפון גרַאוויור
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26. kholile Dieu préserve/God forbid 27. en secret/in secret 28. ici complet en laine/here 
woolen suit 29. cravate/tie 30. luisant/gleaming 31. valise 32. si Dieu le veut/God willing 
33. de bonne humeur/cheerful 34. sod secret 35. afile même/even 36. … shayekh ici 
comment ça ?/here what do you mean? 37. compris/realized 38. dorem du Sud/south 
39. … shier un grand nombre de/a vast amount of 40. psures nouvelles/news. 

68 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

ער קָאבע. ֿפון געווָארן ֿפַארשווּונדן ַא טָאג

געהיים27. אין נישט ֿפַארשווּונדן חלילה26 איז

ָאנצוג28, טוכענעם שווַארצן ַא אין ָאנגעטָאן

בלַאנקענדיק30  ַא אויף שניּפס29 ברייטן ַא מיט

דעם הַאנט איין אין אייבערהעמד, ווַײס

הענטל זילבערנעם דעם מיט שטעקן שווַארצן

קליינעם הַאנט ַא דער צווייטער אין און

דעם אין ָאנגעזָאגט ער הָאט טשעמָאדַאן31,

רַאטעווען זיך ַאז ער ֿפָארט ּפליטים–קָאמיטעט,

[1 זייַט ֿפון [סוף

[6 זייַט ֿפון [סוף

צוגעקומען איר זַײט ווי ַאזוי טעם–טעם :

? מוזיק ייִדישער צו

בין איך — צוגעקומען נישט בין טש. : איך י.

זיידע איז געווען מַײן דעם. אין געווָארן געבוירן

שטודירט ביסל ַא הָאט מַאמע חזן19. מַײן ַא

זינגערין, ַא זַײן געווָאלט הָאט און מוזיק

זינגט זי אַײנגעגעבן20. נישט זיך ס'הָאט נָאר

שוועסטער מַײן ; זיך פַֿאר ַאזוי — ַאלץ נָאך

גורל21, מַײן געווען איז אויס, זעט דָאס, אויך.

! בַאשערט22

איך פַֿארקערט. ּפונקט איז מיר ס. ג. : פַֿאר

ייִדישער מיט שטודירט מוזיק, נָאר לַאנג הָאב

איך צו טָאן. געהַאט גָארנישט הָאב איך מוזיק

מעׂשה24  די ייִדיש. קיין נישט ַאפֿילו23 רעד

מַײן אַײנגעשריבן געהַאט הָאב איך : ַאזוי איז

כ'פֿלעג און טַאנצקלַאס ַא אין טָאכטער קליינע

די קינדער בַאגלייטן צו ּפיַאנע שּפילן מָאל ַא

שּפיל איך ַאז טַאנצלעקציעס. זעענדיק די אויף

19. khazn chantre/cantor 20. n'a pas réus-
si/didn't work out 21. goyrl destin/fate 
22. prédestiné/predestined 23. afile même/
even 24. mayse histoire/story 25. réussite/
success 26. dovid 27. meyer khara'ts 
(1912-1993).

7 ז' ֿפון לייזונג די

? איך בין ווער

ח — 1

ה — 2

ט''ז — 3

ו — 4

י''ז — 5

א — 6

ט — 7

ז — 8

ד — 9

ט''ו — 10

י''ד — 11

י — 12

ב — 13

י''ג — 14

י''ב — 15

ג — 16

י''א — 17

ַא זי קען ַאז געטָאן זָאג ַא מיר ַא פֿרוי הָאט

זינגען. זַײן צו בַאגלייטער ַא זוכט ווָאס מענשט

— און מענטשן מיטן געטרָאפֿן זיך הָאב איך

געווען שוין איז דָאס ! יעפֿים געווען איז דָאס

! צוריק יָאר 17 מיט

גרויסער ַא געווען איז קָאנצערט דער

הונדערט צוויי ֿפון עולם ַאן דערֿפָאלג25.

יעֿפימען, ווָאס מיט מיטגעזונגען מענטשן הָאט

קָאנטַאקט מיט אויסערגעוויינטלעכן הָאט ַאן

בַאקַאנטע געהערט גוט מע הָאט צוהערער. די

איך מיר“ „שּפרַײז ווי נַײע, און ַאלטע לידער,

און ייִדיש „מָאסקווער ָאוונטן“ אויף ָאדער

דָאס ווי בַאקַאנטע, ווייניקער אויך ווי רוסיש,

ּפָאעט דוד26 הָאֿפשטיין  רוסישן ֿפונעם ליד

רעּפערטוַאר דער ווינטער–ֿפַארנַאכטן“. „אין

רומעניש–בעסַארַאביש. עיקר דער געווען איז

יעֿפימס מעלָאדיעס זענען געווען סך ַא

לידער ֿפונעם די צו קָאמּפָאזיציעס אייגענע

ווי „דער חרץ27, מאיר ּפָאעט בעסַארַאבער

הָאט ווָאס „ציגעלע–מיגעלע“ ָאדער מעניו“

זַאל. גַאנצן דעם מיטגעריסן

YidisherTamtam
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

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

דקאי יי רעא
עעלק מ יירז
רקקל ע טנל
נדקע ר עקא
קוינ ק רפכ
פראד ע קלק
לקמי ק נעע
אאשק ק עקק

אייטש ב גרנ

ניסנבוים–ּכהן מַארגעריט : ֿפָאטָא ©

ַארום  טעג ּפָאר ַא אין „מערטשעם“32 און

: ער איז געווען ַאזוי איז קומט ער צוריק.

אין זַײן אויֿפגעלייגטער33, צוריק ַאן געקומען

גרויסן מיט ַא און אומרויִקער לעבעדיקייט

— הָאט ? נו : געֿפרעגט אים ַאז כ'הָאב סוד34.

דעם ֿפון שַאַאך“. „ווּו : געענטֿפערט ער

ֿפַארשטַאנען  יַאּפַאנער ַא ַאֿפילו35 ווָאלט טָאן

וועט  גָאט שייך36 ? ווָאס : מיינט דָאס ַאז

זיך כ'הָאב ? ֿפָאלק זַײן ֿפַארלָאזן און נעמען

ַא  עּפעס הָאט בַײ הירש ר' ָאנגעשטויסן37, ַאז

אין יָאקָאהַאמַא דרום38–ַאמעריקַאנער קָאנסול

[…] וויזע. טָאקיָא ַארויסבַאקומען ַא אין צי

ווידער  ר' הירש שּפעטער איז טעג דרַײ

ָאן געברַאכט הָאט ער און קָאבע אין געווען

מיט  ייִדן, די בׂשורות40 ֿפַאר גוטע שיעור39 ַא

[…] סוד. זַײן ער הָאט געטיילט וועלכע
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1. זַײן זייער ענלעך9 = זַײן ענלעך ווי צוויי טרָאּפנס10 ………

2. רעדן אומזיסט11, ָאן ַא זינען12 = רעדן אין דער ………

3. זַײן זייער ענטוזיַאסטיש = זַײן ……… און ֿפלַאם. 

4. טָאן געֿפערלעכע13, סּכנותדיקע14 זַאכן = קריכן אין ………

5. הָארעווען15, ַארבעטן זייער שווער = קַײען16 די ………

6. טָאן ַאלץ ווָאס איז מעגלעך = בַאוועגן17 הימל און ………

7. שטַארק מורא18 הָאבן = ציטערן19 ווי ַא ֿפיש אין ……… 

8.  מַאכן ערגער ַא קָאנֿפליקט = צעבלָאזן20 ַא ………

9. ַאלץ ריזיקירן21 ּכדי22 צו קומען צום ציל23 = דורכגיין דורך ……… און ………

10. ֿפַארברענגען24 אין דרויסן = זַײן אויף דער ֿפרַײער ..........

11. אין גַאנצן ֿפַארשווּונדן25 = ווי אין ……… ַארַײן

12. קענען עּפעס אויסנווייניק26 = קענען ווי ַא ………

13. זָאל ער גיין צום טַײוול27 = זָאל ער גיין אין דר'………

14. אין גַאנצן ניט טויגן28 = טויגן אויֿפן ……… 
15. ַא לַאנגע צַײט וועט ֿפַארבַײגיין = עס וועלן נָאך ַא סך ……… ָאּפלויֿפן29

16. ניט טָאן די מינדסטע30 ַארבעט = ניט ַארַײנטָאן קיין הַאנט אין קַאלט ………

17. זַײן אין ַא זייער שלעכטער סיטוַאציע = ליגן אין דר'……… און בַאקן בייגל

18. ווי לייזט מען די ּפרָאבלעם ? = ווי קומט די קַאץ איבערן ……… ?

ֿפאַר אָנהייבער

1. est composé de/consists 2. air, terre, feu, eau/air, earth, fire, water 3. expressions 
4. toujours/always 5. pittoresques/picturesque 6. sens/meaning 7. devinez/guess 8. appro-
prié/suitable 9. semblable/similar 10. gouttes/drops 11. pour rien/pointlessly 12. significa-
tion/sense 13. dangereux/dangerous 14. sako'nesdike dangereux/dangerous 15. trimer/
toil 16. macher/chew 17. remuer/move 18. moyre peur/be very frightened 19. trem-
bler/tremble 20. attiser/fan 21. risquer/risk 22. kede'y afin de/in order to 23. but/goal 
24. passer le temps/spend time 25. disparu/vanished 26. par coeur/by heart 27. diable/devil 
28. ne pas convenir/be of no use 29. s'écouler/flow by 30. moindre/least.

1. proverbes/proverbs 2. fumée/smoke 3. huile/oil 4. tvue céréale/grain 5. impure 
6. kol-zmantant que/as long as 7. méfie-toi de/beware of.

שּפריכווערטער1
● ָאן ֿפַײער איז קיין רויך2 ניט.

● אויף ֿפַײער זָאל מען קיין בוימל3 ניט גיסן.

● אויף שווַארצער ערד ווַאקסט די בעסטע ּתֿבואה4.

● ַאז מע ליגט אויף דער ערד קען מען ניט ֿפַאלן.

● גיס ניט ַארויס דָאס אומריינע5 ווַאסער, ּכל–זמן6 דו הָאסט ניט דָאס ריינע.

● היט זיך ֿפַאר7 ֿפַײער און גלייב ניט דעם ווַאסער.

● שטיל ווַאסער גרָאבט טיף.

ֿפון די גָאר ַאלטע צַײטן ווייס מען ַאז די וועלט בַאשטייט1 ֿפון ֿפיר עלעמענטן : 

לוֿפט — ערד — ֿפַײער — ווַאסער2.

יעדער עלעמענט הָאט זַײן כַארַאקטער, און ַאלע שּפרַאכן הָאבן ַאזעלכע אויסדרוקן3 ווי „ער 

שטייט מיט די ֿפיס אויף דער ערד“ ָאדער „זַײן קָאּפ איז שטענדיק4 אין דער לוֿפטן“. זיי זענען ַא 

מָאל קָאמיש, ַא מָאל שיין, נָאר ַאלע מָאל גַאנץ בילדעריש5. 

אויך אין ייִִדיש זענען דָא ַא סך אויסדרוקן מיט די דָאזיקע ווערטער. אין יעדן אויסדרוק דָא אונטן 

ֿפעלט איינס ֿפון די ֿפיר ווערטער. דער בַאטַײט ֿפונעם אויסדרוק געֿפינט זיך רעכטס. טרעֿפט7 דָאס 

ּפַאסיקע8 ווָארט : לוֿפט — ערד — ֿפַײער — ווַאסער און שרַײבט ַארַײן :

לופֿט, ערד, פַֿײער, ווַאסער : ַא שּפיל

[ענטֿפערס זייַט 8]
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אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
ַאקווילע, יצחק, מַארי, נַאטַאליַא, 
עוולין, ֿפַאני, רובי, שמואל, שרון.

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא ּפובליקַאציע
ֿפון דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער — 

מעדעם–ביבליָאטעק

ווָאלט אויֿפגעווַאקסן אין רַאטן–ֿפַארבַאנד42

נישקשה43, איך קען דָאס דרינגען44 לויט די 

ייִדן ווָאס זענען דָא געבליבן. ַאבי איך זָאל 

נָאר הָאבן געטרַאכט ווי נַאטשַאלסטווע45... 

איך ווָאלט גערעדט רוסיש ַאנשטָאט 

ֿפרַאנצייזיש, און אֿפשר46 דרַײ ווערטער 

[סוף ֿפון זייַט 3]

נַײ ָאנגעקומענע, נישט ווּו צו לעבן, נישט מיט 

ווָאס צו בַאַארבעטן די ערד. ֿפונעם געלט ווָאס 

ייִדן איבער דער וועלט הָאבן געשיקט איז ניט 

קיין סך דערגַאנגען צום ציל. ביסלעכווַײז 

הָאבן די אַײנוווינערס ֿפַארלָאזט דָאס לַאנד. 

בעת20 דער צווייטער וועלט–מלחמה21 זענען 

ָאבער ָאנגעקומען ַא סך ּפליטים22 און אין 
1948 הָאט די ייִדישע בַאֿפעלקערונג23

דערגרייכט איר העכסטן ּפונקט, 30000

מענטשן. נָאך דער גרינדונג ֿפון מדינת–

יׂשראל24 און מיט די שווערע רדיֿפות25 קעגן 

ייִדן אין רַאטן–ֿפַארבַאנד הָאט זיך נָאך ַא 

מָאל ָאנגעהויבן און גָאר ֿפַארשטַארקט די 

עמיגרַאציע. 

אין די לעצטע יָארן הָאט מען געמַאכט ַא 

ּפרּווו צו ֿפַארבעסערן דָאס לעבן דָארטן און 

צוציִען מער ייִדן. ַא רֿב26 איז ָאנגעקומען אין 

2002, און אין 2004 הָאט מען אויֿפגעבויט ַא 

נַײע שול27 און ַא קולטור–צענטער. אין 2007

איז ֿפָארגעקומען צום ערשטן 

מָאל ַא זומער–ּפרָאגרַאם 

אין ייִדישער שּפרַאך און 

ליטערַאטור, מיט לערערס 

ָאנגעקומענע ֿפון יׂשראל, 

ַאמעריקע און איירָאּפע. 
הַײיָאר הָאט מען געֿפַײערט28

דעם 75סטן יָארטָאג29 ֿפון 

דער גרינדונג ֿפון דער 

אויטָאנָאמער געגנט. די שטָאט 

בירָאבידזשַאן (ווָאס טרָאגט 

דעם זעלבן נָאמען ווי די געגנט) הָאט מען 

רענָאווירט און ֿפַארשענערט און די זייער 

ַאקטיווע ָאנֿפירערס ֿפון דער קהילה30 ַארבעטן 

[סוף ֿפון זייַט 2]

20. beys pendant/during 21. milkhome guerre/war 22. pleytim réfugiés/refugees 
23. population 24. medines-yisroel État d’Israël/State of Israel 25. redifes persécu-
tions 26. rov rabbin/rabbi 27. synagogue 28. fêté/celebrated 29. anniversaire/anniversary 
30. kehile communauté/community 31. … neshome de toutes leurs forces/with heart 
and soul.

ַא מַאּפע ֿפון דער אויטָאנָאמער ייִדישער 

  D.R .געגנט בירָאבידזשַאן

42. Union soviétique/Soviet Union 43. nishkoshe  bon !/no problem! 44.  déduire/deduce 
45. autorités/authorities (en russe/in Russian) 46. efsher peut-être/maybe 47. lemoshl
par exemple/for example 48. nokhem 49. bouleaux/birch trees 50.  je regrette/I regret 
51. gare/railway station 52. iker-shokhakhti post-scriptum, littéralt. j’ai oublié l’essen-
tiel/lit. I forgot the most important 53. … poshet tout simplement/quite simply.

ייִדיש. למשל47 די ליווַאנטס, ַא ברודער און 

ַא שוועסטער, געבוירענע אין בירָאבידזשַאן, 

רעדן זיבן ווערטער ייִדיש, כָאטש די מוטער 

איז געווען ַא ייִדיש–לערערקע. זיי הָאבן מיך 

ֿפרַײנדלעך אויֿפגענומען אין אירקוצק און 
בירָאבידזשַאן. איז ַא דַאנק, גַאלינַא און נחום48

ליווַאנט. 

עס רעגנט הַײנט. דער זומער איז ַאוועק. אין 

סעּפטעמבער זענען די בעריָאזעס49 געל, דער 

שניי וועט ניט לַאנג ווַארטן. עס טוט מיר 

בַאנג50 ַאוועקצוֿפָארן ֿפון בירָאבידזשַאן ווּו 

איך הָאב געלָאזט ַא ּפָאר נַײע ֿפרַײנד, ַאֿפילו 

אויב די בַאן „רָאסיַא“, ווָאס שטייט אין 

ווָאקזַאל51 איז ַאזוי אויסגעצייכנט.

ענטפֿערס אויפֿן שּפיל פֿון ז' 6 

1. ווַאסער  2. לוֿפטן  3. ֿפַײער  4. ֿפַײער

5. ערד  6. ערד  7. ווַאסער  8. ֿפַײער

9. ֿפַײער — ווַאסער  10. לוֿפט  11. ווַאסער

12. ווַאסער  13. ערד  14. ֿפַײער

15. ווַאסערן  16. ווַאסער  17. ערד

18. ווַאסער.

YidisherTamtam
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
מע קען אויך לייענען דעם ייִדישן טעם–טעם 
www.yiddishweb.com : אויֿפן אינטערנעץ

Prix : 2,50 euros ּפרַײז : 2,50 איירָאס

עיקר שכחּתי52 : די בירָאבידזשַאנער ֿפלעגן 

זָאגן — מיר זענען די ּפַאריזער ֿפון רוסלַאנד 

ווַײל מיר וווינען בַײם „ַאמור“... ַאמור 

בַאטַײט אין סיבירער שּפרַאך „שווַארץ 
ווַאסער“. צי איז דָאס נישט ּפרָאסט–ּפשוט53

דער בַאטַײט ֿפון ליבע ?

מיט הַארץ און נשמה31 ַאז ַא ייִדיש לעבן זָאל 

ווַײטער אויסווַאקסן.

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם
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לָאמיר שּפילן ַא ליבע

ווער זָאגט ַאז ס’איז ניטָא קיין ליבע–מעׂשיות1 אין דער ייִדישע טרַאדיציע ?

ָאט הָאט איר ַא טוץ2 בַארימטע ּפָארלעך פַֿארליבטע3 (ָאדער ניט ַאזוי 

פַֿארליבטע !) אויסגעקליבן פֿון ּתנך4, ליטערַאטור און לעגענדע. וועלכע פֿרוי 

(ָאדער מַאן…) געהערט5 צו וועלכן מַאן (ָאדער פֿרוי…) ?

1. ֿפַאר ָאדמען6 איז גן–עדן7 ניט געווען קיין גן–עדן ביז גָאט הָאט בַאשַאֿפן8 ........ן.

2. ַאֿברהם9 איז ַאלט געווען 100 יָאר ווען ער הָאט געהַאט ַא קינד מיט זַײן ווַײב ........ן.

ַא ּכלה11, ......... הָאט מען ֿפון דער ַאלטער היים געברענגט 3. ֿפַאר יצחקן10

4. יעקֿב12 הָאט געַארבעט גַאנצע 14 יָאר צו קריגן .......... ֿפַאר ַא ווַײב.

5. דער ּפערסישער מלך ַאחשוורוש13 הָאט ֿפון ַאלע שיינע מיידלעך ֿפונעם לַאנד אויסגעקליבן 

......... ֿפַאר זַײן מלּכה14.

6. בועז15, דער רַײכער ּפריץ16, הָאט זיך ֿפַארליבט אין ַא יונגער ֿפרוי ֿפון מואֿב17, .........

7. דוד המלך18 הָאט זיך ֿפַארליבט אין .........ן אויֿפן ערשטן בליק19 (ווען ער הָאט זי געזען זיך 

בָאדן ַא נַאקעטע !).

8. ווען דוד איז געווען ַא יונגער בחור20 איז זַײן געליבטער חֿבר21 געווען ............

9. שלמה–המלך22 הָאט געֿפירט ַא ליבע מיט דער ..........., ווָאס איז געקומען צו גַאסט ֿפון 

דער ווַײטן (כָאטש23 ער הָאט שוין געהַאט 1000 ַאנדערע ווַײבער !).

10. ווען יוסף24 איז געווען אין מצרים25 הָאט ........ געווָאלט אים ֿפַארֿפירן26, ָאבער ער איז 

בַײגעשטַאנען27.

11. דודס זון ַאמנון28 הָאט ֿפַארגווַאלדיקט29 זַײן אייגענע שוועסטער ...........

12. דער ּפוילישער קעניג קַאזימיר הָאט לויט30 דער לעגענדע געהַאט ַא ייִדישע געליבטע, ..........

דער דיבוקדער דיבוק13. אין דער ּפיעסע דער דיבוק31 בענקט32 דער ישיֿבה–בחור33 חנן34 נָאך זַײן בַאשערטער35 ........

1. … mayses histoires d’amour/love stories 2. une douzaine/a do-
zen 3. couples d’amoureux/couples in love 4. tana'kh Bible jui-
ve/Jewish Bible 5. appartient/belongs 6. o'demen pour Adam/for 
Adam 7. ganeydn le paradis/Paradise 8. a créé/created 9. avro'm
Abraham 10. yi'tskhokn Isaac 11. kale fiancée/bride 12. yankev
Jacob 13. meylekh akhashveyresh le roi Assuérus/King Ahasue-
rus 14. malke reine/queen 15. boyez Booz/Boaz 16. porets sei-
gneur/landowner 17. moyev Moab 18. dovidhameylekh le roi 
David/King David 19. a eu le coup de foudre/at first sight 20. bo-
kher jeune homme/young man 21. khaver ami/friend 22. shloyme
hameylekh le roi Salomon/King Solomon 23. bien que/although 
24. yoysef Joseph 25. mitsraim Égypte/Egypt 26. séduire/seduce 
27. résisté/resisted 28. amnon 29. violé/raped 30. selon/according 
to 31. dibek Le Dibouk/The Dybbuk de/by Sh. Ansky 32. se lan-
guit de/yearns for  33. yeshive-bokherétudiant de yeshiva/yeshi-
va student 34. khonen 35. prédestinée/predestined (bride). 

שּפיל ֿפאַר אָנהייבער

קלַײבט אויס
 דעם ענטֿפער

malkeshvo א. מלּכה שֿבָא

La reine de Saba/The Queen of Sheba

Ève : khave ב. חווה

Rachel : rokhl ג. רחל

Sarah : sore ד. ׂשרה

Jonathan : yo'ynesn ה. יונתן

Esther : ester ו. אסּתר

Tamar : tomer ז. ּתמר

Rebecca : rivke ח. רֿבקה

Ruth : rus ט. רות

Léah : leye י. לאה

putifarsvayb י''א. ּפוטיֿפרס ווַײב

La femme de Putiphar/Potiphar's wife

Esterka : e'sterke י''ב. אסּתרקע

Bethsabée/Bathsheba : bassheve י''ג. בת–שֿבע

[די לייזונג אויף ז' 8]
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YidisherTamtam
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

אין דעם נומער הָאבן מיטגעַארבעט 
ַאקווילע, יצחק, מַארי, נַאטַאליַא, 

עוולין, רובי.

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא ּפובליקַאציע
ֿפון דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער — 

מעדעם–ביבליָאטעק

מע קען אויך לייענען דעם ייִדישן טעם–טעם 
www.yiddishweb.com : אויֿפן אינטערנעץ

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר ייִדיש–לערנערס

דער ייִדישער
 טעם–טעם

[...] און קיין ֿפרילינג הָאב איך 

נישט געהַאט. [...] נָאך איידער איך בין 

געבוירן געווָארן הָאט עמעץ מַײן ֿפרילינג 

איבערגעלעבט“. ַא דַאנק בערגעלסָאנס

ּפסיכָאלָאגישער טיֿפקייט רוֿפט ַארויס די 
ייִדישע מַאדַאם בָאווַארי ַאזוי ֿפיל רחמנות45

ווי די ֿפרַאנצייזישע. דער ייִדישער שרַײבער 

דַארף ֿפלָאבערן46 נישט מקנא זַײן47.

צו ֿפַארשטיין די וויכטיקייט ֿפון ַאזַא סטיל און 

ֿפון ַאזַא דערגרייכונג וויל איך צוריקקומען צו 

ּפרצעס ֿפערזן. ווען דער יונגער בערגעלסָאן 

הָאט ַארויסגעגעבן נָאך ַאלעמען, איז דער 

ַאלטער קלַאסיקער נָאך געווען בַײם לעבן. די 

ֿפערזן ֿפון „מָאניש“, געשריבן ַארום 1880, 

זַײנען שטַארק אירָאניש. ּפרץ הָאט קיין מָאל 

נישט געמיינט ַאז די ייִדישע טעכטער זַײנען 

45. rakhmones pitié/pity 46. Flaubert 
47. mekane… envier/envy 48. mehalekh 
distance 49. mistome probablement/pro-
bably.

[סוף ֿפון זייַט 5]

די לייזונג ֿפון ז' 7

1 — ב

2 — ד

3 — ח

4 — ג

5 — ו

6 — ט

7 — י''ג

8 — ה

9 — א

10 — י''א

11 — ז

12 — י''ב

13 — י

דער געליבטער, די געליבטע

[khaver] (ים) דער חֿבר

[kha'verte] (ס) די חֿברטע

[khosn] (ים) דער חתן

[kale] (ות—) די ּכלה

[khosn-kale] די חתן–ּכלה

דָאס (ֿפַארליבטע) ּפָארל

די רַאנדקע

דער רָאמַאן, די ליבע–ַאפֿערע

די לינקע ליבע

 [tayve] דנשַאֿפט, די ּתאווה די ל

דער בַאגער, דער ֿפַארלַאנג

דער קוש (ן)

דָאס ליבעבריוול

(אומ)געטרַײ

ליב הָאבן

ֿפירן ַא ליבע

ליבן זיך, בַאהעֿפטן זיך

ֿפַארליבן זיך אין

ֿפַארֿפירן

בענקען

חלשן [kha'leshn] נָאך, אויסגיין נָאך

קושן

ַארומנעמען

הַאלדזן

מַאכן קוצעניו–מוצעניו

amoureux, amoureuse/lover

(petit-)ami/(boy)friend

(petite-)amie/(girl)friend 

fiancé/bridegroom

fiancée/bride

les fiancés/bride and groom

couple (amoureux)/couple (in love)

rendez-vous/date

histoire d'amour, aventure/love affair

liaison extra-conjugale/infidelity

passion 

désir/desire

baiser/kiss

lettre d'amour/love letter

(in)fidèle/(un)faithful

aimer/love

sortir (avec qqn)/go out with s.o.

faire l'amour/make love

tomber amoureux/fall in love 

séduire/seduce

se languir/yearn 

désirer de toutes ses forces/die for

embrasser/kiss

enlacer/embrace

étreindre/hug

faire des câlins/cuddle

גלָאסַאר
(ּכמעט) ַאלץ ווָאס איר הָאט געווָאלט וויסן וועגן ליבע 

און זיך קיין מָאל ניט דערוועגט צו פֿרעגן

ווען דער דָאזיקער נומער איז שוין געווען 

אויסגעזעצט1, איז צו אונדז ָאנגעקומען די 

טרויעריקע ידיעה2 וועגן דער ּפטירה3 ֿפונעם 

גרויסן ייִדישן ּפָאעט ַאֿברהם4 סוצקעווער. 

נומער. קומענדיקן  אינעם   — אים  וועגן 

ַאזוי ווי ער שילדערט זיי. מיט דער גַאנצער 

טירַאדע הָאט ער געמיינט צו ווַײזן ַאז די 

ייִדישע שּפרַאך און די ייִדישע ליטערַאטור 

זַײנען נָאך נישט גענוג ַאנטוויקלט צו 

בַאשרַײבן ניוַאנסן ֿפון געֿפילן. אויב ּפרץ 

הָאט געלייענט נָאך ַאלעמען אין 1913, הָאט 
ער געקענט אויסמעסטן דעם גרויסן מהלך48

ווָאס די ייִדישע ליטערַאטור איז ַאדורך אין 

דער קורצער צַײט (30 יָאר) זינט ער הָאט 

ָאנגעשריבן זַײן ּפָאעמע. און ֿפַארמַאכנדיק 

דעם שיינעם און טרויעריקן רָאמַאן ֿפון 

בערגעלסָאן הָאט ער מסּתמא49 געלָאזט ֿפַאלן 

ַא טרער ֿפון צוֿפרידנקייט.

1. mis en page/set 2. yedie nouvel-
le/news 3. ptire disparition/death 
4. avro'm. 
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ווער בין איך ?

● זעסט מיך דָארט ווּו ַאלץ הייבט ָאן זיך,

און איך בין אין מיטן2 גַאס.
קיינער הַאלט מיך נישט ֿפַאר ערנסט3,
ווַײל מע ווייס : איך בין אין שּפַאס4.

1. devinettes/riddles 2. au milieu/in the middle of 3. prend au sé-
rieux/takes me seriously 4. plaisanterie/in jest 5. mur/wall 6. drap/
sheet  7. étendu/spread 8. petits pois/peas 9. semés/sowed. 

[לייזונג אינעם קומענדיקן נומער]

לאָמיר זיך שּפילן...

● ַא ווַײסער מויער5

און ַא געלער מויער ;
וויל מען צוקומען צום געלן,

מוז מען צעברעכן דעם ווַײסן.

● ַא לַײלעך6 געשּפרייט7,

ַארבעס8 צעזייט9,
ַא טעלערל אין מיטן.

● מַײן טַאטנס ַא זון

און מַײנער ניט קיין ברודער,
ווער איז דָאס ?

שּפריכווערטער1

● ווען צוויי שּפילן אין קָארטן מוז איינער 

געווינען און איינער ֿפַארלירן.

● ווי מען שּפילט ַאזוי טַאנצט מען. (ווי די 

טָאנגעבערס בַאשליסן, ַאזוי דַארף מען זיך ֿפירן).

● שּפילן די גרילן2 טַאנצן די ווַאנצן3. (ַאלוזיע 

אויף ַא יום–טוֿב4 בַײ ָארעמע לַײט)

● ַאז דָאס מיידל קען ניט טַאנצן זָאגט זי — די 
קלעזמער קענען ניט שּפילן.

1. proverbes/proverbs 2. criquets/crickets 3. punaises/bedbugs 
4. yontef fête/celebration.

ווּו זענען מַײנע יונגע יָארן
ווערטער און מוזיק : דוד1 מייערָאוויץ

ווּו זענען מַײנע יונגע יָארן ?
ווּו זענען מַײנע צַײטן ?

איך הָאב ֿפַארשּפילט2 מַײנע יונגע יָארן
ַאזוי ווי מען שּפילט אין קָארטן.

און ווען מען טוט אין קָארטן שּפילן
שּפילט מען דָאך אין געלט

און איך הָאב ֿפַארשּפילט מַײנע יונגע יָארן
ַאזוי ווי מַײן שיינע וועלט.

1. dovid 2. perdu (au jeu)/lost, wasted. 

רעטענישן1

ה ו ז ב

ג ט ו ה

ד ז א ט

ז א ד

א ג ד ב ח ה

ד ג ו

ו ה ט ד

א ו ז ח

ח ו ט א

[די ענטֿפערס אויף ז' 8]

סודָאקו1

ַ ייִדישער ַ ייִדישער דָאס איז ַא ייִדישער „סודָאקו“. די אותיות2 „א“ ביז „ט“ 
שטעלן מיט זיך ֿפָאר3 די ציֿפערן 1 ביז 9. דער ציל4 ֿפונעם 

שּפיל איז אויסצוֿפילן דעם דיַאגרַאם ַאזוי ַאז יעדער אות זָאל 
ֿפָארקומען בלויז איין מָאל אין עידער שורה5, אין יעדער 

קָאלָאנע6 און אין יעדן קווַאדרַאט7.

1. Sudoku 2. oysyes lettres/letters ; sing. אות os. 3. représentent/
represent 4. but/aim 5. shure ligne/line 6. colonne/column 7. case/
box. 
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[סוף ֿפון זייַט 1]

18. fleurissait/blossomed 19. éducation 
20. melukhe d’État/State 21. scène/stage 
22. ... iker principalement/mainly 23. Tony 
Award, récompense à Broadway/theatrical 
prize 24. efsher peut-être/perhaps 25. on 
a failli/nearly 26. hanoe ... prendre plai-
sir/enjoy.

[די ענטֿפערס ֿפון ז' 7]

1. דער אות „ַאלף“1 2. ַאן איי 3. דער הימל, 

די שטערן און די לֿבנה2 4. איך.

1. os alef la lettre "alef" (A)/the letter 
'alef' (A) 2. levone lune/moon. 

שרַײבערין דֿבורה ֿפויגל8 און לעצטנס הָאט 

זי געענדיקט איר דָאקטער–ַארבעט וועגן דער 

ייִדישער קריטיק.

די צַײטשריֿפט איז אויף ּפויליש. דער 

ערשטער נומער איז געווידמעט ייִדיש אין דער 
טרין, אליעזר10 הַײנטיקער וועלט : מרים9

ניבָארסקי און שמעון11 נויבערג דערציילן 

ִדיש. ִדיש. ר אויף ייִדיש. שלום  ווי צו דערציִען קינדע

בערגער ֿפון ניו–יָארק און זשיל רָאזיע ֿפון 

ּפַאריז רעדן וועגן דער נַײסטער ייִדישער 

ליטערַאטור. דער ברייטער ֿפַארנעם12 ֿפונעם 

הַײנטצַײטיקן ייִדישלַאנד ווערט אילוסטרירט 

מיט ַארטיקלען וועגן הַאמבורג און 

מעלבורן. אויך דער ליטערַארישער טייל איז 

געווידמעט נָאכמלחמהדיקע13 שַאֿפונגען, דורך 

איבערזעצונגען אויף ּפויליש ֿפון ייִדישער 

ּפרָאזע אין יׂשראל14 — ֿפון יָאסל בירשטיין 

(2003-1920), ַאֿברהם15 קַארּפינָאוויטש 

(2004-1913), און מיכאל16 ֿפעלזענבַאום. 

ַא בַאזונדערער ָאּפטייל ווערט ָאּפגעגעבן 

דעם ָאנדענק ֿפון לעצטנס ֿפַארשטָארבענעם 

ּפָאעט ַאֿברהם סוצקעווער (2010-1913), 

וועמענס ּפָאעמע „צו ּפוילן“ (1946) ווערט 

ָאּפגעדרוקט אין איבערזעצונג און אין 

ָאריגינַאל. מיט ַא סך ַאנדערע ַארטיקלען וועגן 

ייִדישער שּפרַאך, געשיכטע און קונסט גיט 

דער ערשטער נומער ַא רַײכן איבערבליק17

איבער דעם ייִדיש–לעבן און –שַאֿפן אין ּפוילן 

און ַאנדערשווּו אויף דער וועלט.

און ֿפַאר ווָאס דער טיטל צווישן ? ווי עס זָאגט 

קַארָאלינַא שימַאניאַק אינעם לייט–ַארטיקל18, 

איז דער טיטל צו גלַײך19 די ֿפילָאסָאֿפיע ֿפון 

דער צַײטשריֿפט : צווישן ּפויליש און ייִדיש, 

צווישן ֿפַארגַאנגענהייט און איצט, צווישן 

ֿפַארשיידענע זשַאנערס און אויסדרוק–

מיטלען20. 

בָאריס ַארָאנסָאן הָאט געלעבט אין די יונגע 

יָארן אין קיִעוו. דָארט הָאט ער, מיט דעם 

טַאטנס דערלויבעניש, שטודירט אין דער 

קונסטשול. אין יענער צַײט הָאט געבליט18 

דער רוסישער ַאווַאנגַארד. ער הָאט ָאנטייל 

גענומען אין דער קולטור–ליגע (געשַאֿפן אין 

1918), ַא געזעלשַאֿפט ֿפַאר ייִדישער קונסט, 

ליטערַאטור און דערציִונג19. דעמָאלט הָאט ער 

זיך ֿפַאראינטערעסירט מיט טעַאטער און זיך 

געלערנט סצענָאגרַאֿפיע. אין 1920 איז ער 

געֿפָארן קיין מָאסקווע און געַארבעט ֿפַארן 

ייִדישן מלוכה20–טעַאטער. שּפעטער הָאט ער 

געַארבעט אין בערלין און ּפַאריז. אין 1923 

הָאט ער עמיגרירט אין ניו–יָארק און וו

געַארבעט ווי דעקָארַאטָאר ֿפַאר דער ייִדישער 

בינע21, דער עיקר22 ֿפַאר מָאריס שווַארצעס 

קונסט–טעַאטער.

ֿפון 1930 ָאן הָאט ער באַשלָאסן צו ַארבעטן 

אויף ברָאדוויי (ווּו ער הָאט געווּונען ַא ּפָאר 

מָאל די „טָאני–ּפרעמיע“23) און הָאט זיך 

אין גַאנצן דערווַײטערט ֿפון ייִדישן טעַאטער. 

אפֿשר24 דערֿפַאר הָאט מען שיִער נישט25 

ֿפַארגעסן ָאט די ווּונדערלעכע בילדער און ַאז 

ַארָאנסָאן הָאט ווי ַא קינסטלער געהַאט צוויי 

לעבנס.

די ווָאס הָאבן נישט געהַאט די מעגלעכקייט צו 

זען די אויסשטעלונג קענען הנאה הָאבן26 ֿפונעם 

 Le Minotaure שיינעם בוך ווָאס די גַאלעריע

הָאט ַארויסגעגעבן מיט זַײנע בילדער ַארום 

ייִדישן טעַאטער, און אינטערעסַאנטע טעקסטן 

וועגן זַײן קינסלערישן וועג. 

[סוף ֿפון זייַט 1]

8. dvoyre Debora Vogel (1900-1942) 9. miryam 10. eliezer 11. shimen 12. étendu/
scope 13. no'khmilkhomedike d'après-guerre/postwar 14. yisroel Israël 15. avrom
16. mikhoel 17. panorama/overview 18. éditorial 19. à la fois/at the same time 
20. moyens d'expression/means of expression.

הילע ֿפון דער צײַטשריֿפט „הַאמער“
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שּפילן... זיך לאָמיר

[8 אויף ז' [די ענטֿפערס

........ ַא ווי הָארעווען5 .1

.......... ווי ַא וויינען .2

............... ֿפַארסמטע6 ַא ווי ַארומלויֿפן .3

אין ווַאסער ַא ........... ווי ציטערן7 .4

......... ַא ווי ברומען8 .5

.............. מיט לַאכן .6

.............. ַא ווי זיך9 קרימען .7

דעם ............... ווי הערן .8

................ גרינע מיט ָאנקומען .9
זָאטל10 ַא ........... ַא ווי ּפַאסן .10

............. ווי ַא ֿפַײנט הָאבן .11

............. ַא ווי נָאכלויֿפן .12

ד'ליטא3 ירושלים אין .1

גוט זיך ֿפילט גָאט ַאֿפילו4 שטָאט ווּו די .2

מָאל ניט ווילנדיק ַא ֿפַארֿפָארט5 מע ווּו דָארט .3
לעמבערג6 מיט צוזַאמען זעט מע ווָאס שטָאט דער אין .4

עולה–רגל7 איז מען ווּוהין דָארטן .5

מַאנטשעסטער ּפוילישן אינעם .6
מדינה8 גָאלדענער דער אין .7

ֿפון „חכמים“9 שטָאט אין דער .8
טרערן–אינדזל10 דעם אויף .9

סודות11 קיין ניט הַאלטן מע קען ווּו שטָאט דער אין .10

(און ֿפינצטער ַא מָאל געווָארן זייער ווּו ס'איז לַאנד אינעם .11

שטרוי12) ֿפירן קען מע ווּוהין
גולם13 דער געבוירן געווָארן ס'איז ווּו שטָאט 12. אין דער

מַאמעליגע14  ווַײן און מען עסט טרינקט מע ווּו לַאנד אין .13

ירושלים15 א.

רומעניע ב.

ווילנע ג.
כעלם16 ד.

ָאדעס ה.

ּפרָאג ו.

בויבעריק17   ז.

אַײלַאנד עליס ח.

קרָאקע18     ט.
מצרים19 י.

ַאמעריקע י"א.

לָאדזש י"ב.

ברָאד20  י"ג.

1. approprié/suitable 2. deviner/guess 3. yerusholaim-delite Jérusalem de Lituanie/Jerusalem of Lithuania 4. afile même/even 
5. on s'égare/wanders off 6. aujourd'hui/now Lviv 7. ... oyle-regl on fait le pèlerinage/makes a pilgrimage 8. medine  pays/country 
9. khakhomim sages/wise men 10. île des larmes/isle of tears 11. soydessecrets, sing. סוד sod 12. paille/straw 13. goylemGolem 
14. polenta/corn pudding 15. yerusholaim Jérusalem 16. Chelm 17. bourgade fictive de Sholem-Aleykhem/fictional town of Sholem-
Aleykhem 18. Cracovie/Cracow 19. mitsraim Égypte/Egypt 20. Brody.

געָאגרַאפֿיע ייִדישע
? איך בין ווּו

ַא  פַֿאר דָאס ַא ּפַאסנדיקער1 מָאמענט איז ַארום, סך ַא מען פָֿארט זומערצַײט

ווָאס טוריסט, אונדזער זיך געפֿינט עס ווּו טרעפֿן2 דַארפֿט געָאגרַאפֿיע–שּפיל. איר

דער ייִדיש–וועלט.  פָֿארט ַארום

יַאשטשערקעס11 א.

ֿפיש ב.

חזיר12   ג.

ֿפערד ד.

שּפין13   ה.
ווערעם14 ו.

ביבער15   ז.

הונט ח.

קָאטער16     ט.

מויז י.

לייב י"א.
מַאלּפע17 י"ב.

1. expressions 2.  khayes animaux (mammifères)/animals 3. bale-khaim animaux, créatures/animals, creatures 4. blancs/blanks 5. tra-
vailler dur/work hard 6. farsamte empoisonné/poisoned 7. trembler/shiver 8. rugir/roar 9. faire des grimaces/make faces 10. selle 
(cavalier)/saddle 11. lézards/lizards 12. khazercochon/pig 13. araignée/spider 14. vers/worms 15. castor/beaver 16. matou/tomcat 
17. singe/monkey.

זָאָאלָאגיע–שּפיל

חיות2  נעמען פֿון מיט אויסדרוקן1 עטלעכע דָא איז ייִדיש אין

די  בלויזן4 מיט אויספֿילן די ּפרּוווט בעלי–חיים3. ַאנדערע און

 ! ווערטער ריכטיקע

[8 אויף ז' [די ענטֿפערס
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— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

7 זייַט געָאגרַאֿפיע–שּפיל ֿפון דעם אויף ענטֿפערס די

11-י. 10-י"ג. 9-ח. 8-ד. 7-י"א. 6-י"ב. 5-א. 4-ט. 3-ז. 2-ה. 1-ג.

13-ב. 12-ו.

: דערקלערונגען ּפָאר ַא

„זייער  מיינט ווָאס אויסדרוק ַאן ָאדעס = אין גָאט ווי גליקלעך

גליקלעך“

דיגרעסיע  לַאנגע ַא מַאכן ; ֿפַארבלָאנדזשען בויבעריק = אין ֿפַארֿפָארן

רעדן בַײם

מע  ווען די אויגן ליכטלעך ֿפַאר זען לעמבערג = מיט קרָאקע זען

שטַארקן קלַאּפ קריגט ַא

אין  כעלם שטָאט דער ֿפון מענטשן מען רוֿפט ַאזוי חכמים = כעלעמער

נַארָאנים גרויסע זיי זענען ֿפָאלקלָאר ייִדישן אינעם ווָאס ּפוילן,

די  עליס–אַײלַאנד צוליב מען ָאנגערוֿפן הָאט ַאזוי = טרערן–אינדזל

אימיגרַאנטן ֿפון בַאדינגונגען אין דעם אויֿפנעם–צענטער שרעקלעכע

ַאמעריקע אין

ווָאס  זַאך ַא קיין סוד, איז ניט ווָאס סוד ַא ברָאד = גַאנץ ֿפַאר סוד ַא

ווייסן ַאלע

איז  מצרים אין מּכות צען ֿפון די איינע = מצרים אין ווי ֿפינצטער

ֿפינצטערניש געווען

עס דַארף ווּו מע דָארטן ברענגען עּפעס = אין מצרים ֿפירן שטרוי

ָארט אויֿפן דערֿפון גענוג שוין הָאט מע ווַײל ניט,

7 זייַט זָאָאלָאגיע–שּפיל ֿפון דעם אויף ענטֿפערס די

11-ה. 12-ח. 9-ו. 10-ג. 8-ט. 6-א. 7-י"ב. 4-ב. 5-י"א. 3-י. 2-ז. 1-ד.

: דערקלערונגען ּפָאר ַא

זיך  ווילט עס צו לַאכן ווען צווינגען זיך יַאשטשערקעס = מיט לַאכן

ניט.

עמעצן. ניט ֿפָאלגן הערן, ניט קָאטער = דעם ווי הערן

ענדיקן : בַײשּפיל זייער שווער. זַײן = ווערעם מיט גרינע ָאנקומען

ווערעם. גרינע מיט איז אים ָאנגעקומען דָאקטָארַאט דעם

ַא שלעכטן ֿפון נָאמען ַא ַארויס מע זָאגט ווען

וויל מע ווָאס ַא ׂשונא14, רשע13, ַא מענטשן,

נָאר  ווערן, דערמָאנט דווקא15 ניט זָאל ער ַאז

ווערן ָאּפגעמעקט ֿפַארגעסן, ֿפַארשוויגן16,

ימח–שמו17 ָאדער  זָאגט מען אויף אייביק,

ַאזַא רוֿפן אויך קען מע ימח–שמו–וזּכרו18.

צו מע גיט ָאבער ַאז ימח–שמו19. ַא מענטש

ווערט ימח–שמוניק20, : ַא —ניק דעם סוֿפיקס

נָאך  ס'מיינט אויסדרוק ָאּפגעשווַאכט21 — דער

נָאר שלעכטער, ַא איז מענטש דער ַאז ַאלץ

ׂשטן22.  אמתער קיין ניט שוין

ַא בריוו אויף שרַײבן אין הַאלט מע ווען

טוט עּפעס, ווָאס ֿפַארגעסט מע און ייִדיש

דָאך ּפ.ס., ווָאס איז שרַײבן צו ַאנשטָאט מען ?

מיינט,  ע"ש. דָאס מען שרַײבט לַאטַײניש,

עיקר–שכחּתי24,  לשון–קודש23, אויף ּפרָאסט

ֿפַארגעסן“. איך הָאב וויכטיקסטע „דָאס

דעם וועגן שרַײבן מיר קענען ווי און

[2 זייַט ֿפון [סוף

13. roshe méchant/vilain 14. soyne ennemi/enemy 15. dafke justement/precisely 
16. passé sous silence/not mentioned 17. yemakh-shmoy' que son nom soit effacé/may 
his name be erased 18. … vezikhroy que son nom et son souvenir soient effacés/may his 
name and his remembrance be blotted out 19. un être maudit/an accursed person 20. ye-
makh-shmoyniksalaud/scoundrel 21. affaibli/weakened 22. e'mesersotn vrai démon/
truly diabolical 23. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 24. iker-shokhakhti j'ai oublié le 
plus important/I forgot the most important 25. posek verset/verse 26. tana'kh Bible 
juive/Jewish Bible 27. ... tilim ... Psaume 137/Psalm 137 28. bovlBabylone/Babylon  
29. yehoyesh pseudonyme de/pen name of Solomon Bloomgarten (1872-1927) 30. ye-
rusholaim Jérusalem 31. palais/palate 32. simkhejoie/joy.

ֿפַארגעסן ניט דערמָאנענדיק דעם  wווָארט
קַאּפיטל אינעם ּתנך26, ֿפון ּפסוק25  בַארימטן

„בַײ  מיט ָאן זיך הייבט ווָאס קל"ז27, ּתהילים

אין ציטַאט, דער איז ָאט בֿבל28“. ֿפון טַײכן די

יהואש29 :  ֿפון ייִדיש אויף איבערזעצונג דער

ירושלים30, פַֿארגעסן, דיך וועל איך אויב

רירן]. [צו פַֿארגעסן זיך הַאנט רעכטע מַײן זָאל

צו מַײן   מַײן צונג ווערן צוגעקלעּפט זָאל

      גומען31,

געדענקען, וועל דיך ניט איך אויב

ירושלים דערמָאנען וועלניט איך אויב

ׂשמחה32. העכסטער מַײן אויף
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ָאנהייבערס פַֿאר סינָאנימען–שּפיל

ערנסט] נעמען נישט =] יד10 מיטן ַאוועקמַאכן .1

גָארנישט] טומל צוליב סך ַא ָאדער זַאך אויסגעטרַאכטע ַאן =] ַא מַארק הימל אויֿפן .2

דירעקט] [= רעדן קלָארע ווערטער רעדן .3

זיך] בַאוועגט קָאנטינענט שטיקל ַא נַאטור–קַאטַאסטרָאפֿע, ווען ַא =] יבשה11–ציטערניש .4

ַארמייען]  מיט שלָאגן זיך =] קריג 5. הַאלטן

נישט וויסן] מָאל קיין מע קען =] מעׂשה12 ַא אויף ֿפרַאגע ַא .6

שיין] זייער =] עולם13 דער ווי שיין .7

קענען הערן] זָאלן ַאנדערע ַאזוי ַאז הויך, ָאדער לייענען) (זָאגן =] שטים אויף ַא .8

שּפילן... זיך לאָמיר

ענלעכן  ַאן הָאבן ווערטער ווָאס סינָאנימען ָאדער מיט געוויסע3 ווערטער פַֿארביטן2 מיר הָאבן אויסדרוקן ווַײטערדיקע1 די אין
פַֿארקערט7. ָאדער ָאּפשטַאם6, גערמַאנישן פֿון ווָארט ַא מיט ווָארט לשון–קודש–שטַאמיק5 ַא פַֿארביטן הָאט מע ָאדער : מיין4

פָֿארעם. ָאנגענומענער9 דער לויט8 אויסדרוקן די איבער שרַײבט און לינקס דער ליסטע ריכטיקע ווערטער אין די געפֿינט

דיבורים14 א.
מלחמה15 ב.

הַאנט ג.
קשיא16 ד.

קול17 ה.

ערד ו.
יריד18 ז.

וועלט ח.
8 זייַט ענטֿפערס אויף די

קענערס פַֿאר טעַאטער–שּפיל איך ? בין ווער
די אין פָֿאר זיך שטעלן דרַאמַאטורגן ָאדער טעַאטער–מענטשן בַארימטע עלף

לינקס. ליסטע דער אין נעמען זייערע געפֿינט זַאצן. ווַײטערדיקע

אויף געשּפילט מען זי הָאט טויט מַײן ווָאס נָאך דיבוק“1 „דער ּפיעסע די ָאנגעשריבן הָאב איך .1

וועלט. גַאנצער דער
ייִדישן טעַאטער“. טַאטע ֿפונעם „דער רוֿפט מיך מע .2

ּפוילן“. אין טעַאטער ייִדישן ֿפונעם מַאמע „די מיך רוֿפט 3. מע
דעם לעבן וועגן רָאמַאן און ַא געווינס) גרויסע (ווי דָאס ּפיעסעס עטלעכע ָאנגעשריבן איך הָאב .4

.2 שטערן בלָאנדזשענדע אַקטיָארן ֿפון

און ייִדישער ליטערַאטור, דער וויכטיקסטע אין די ֿפון איינע קייט איז גָאלדענע די דרַאמע מַײן .5

סימבָאל.  גַאנצער ַא געווָארן טיטל איר איז דערצו

טעַאטער. ייִדישן אין געשּפילט סך מען ַא הָאט ווענעדיק3“ ֿפון סוחר „דער דרַאמע מַײן .6
מלוכה–טעַאַטער5 אין  ייִדישן ֿפונעם רעזשיסָאר4 און אַקטיָאר ַאן ווי בַארימט געווען בין איך .7

מָאסקווע.
ייִדישע  אין געשּפילט אויך און קונסט–טעַאטער6 ייִדישן דעם ניו–יָארק אין געגרינדט הָאב איך .8

ֿפילמען.

יׂשראל אין בינע דער געשטעלט אויף הָאט מע מגילה–לידער7, ווָאס מַײנע מיט בַארימט בין 9. איך

.1965 אין
וועלט– צווייטער דער נָאך ווַארשע אין מלוכה–טעַאטער ייִדישן מיטן ָאנגעֿפירט הָאב איך .10

מלחמה8.

אויך בין איך ), ָאבער ֿפידל מיטן עיקר9 ֿפון ייִדישע ֿפילמען (ווי ייִדל דער מיך מען קען הַײנט .11

ניו–יָארק. אין ַאוועניו“ „סעקָאנד ֿפון טעַאטער–„סטַאר“ גרויסע ַא געווען

גָאלדֿפַאדען ַאֿברהם10 א.
שלום–עליכם11 ב.

שעקסּפיר וויליַאם ג.
קַאמינסקַא אידַא ד.

מיכָאעלס שלמה12 ה.
מַאנגער איציק ו.

ּפרץ13 יצחק–לייבוש ז.
ַאנ—סקי ח. ש.

קַאמינסקַא אסּתר–רחל14 ט.
מָאלי ּפיקָאן י.

שווַארץ יא. מָאריס

1. suivants/following 2. échangé/changed 3. certains/certain 4. sens/meaning 5. loshn-koydesh-... d'origine hébraïque ou araméenne/of 
Hebrew or Aramaic origin 6. origine/origin 7. le contraire/the opposite 8. selon/according to 9. habituel/conventional 10. yad main/
hand 11. yaboshe terre ferme/dry land 12. mayse histoire, conte/story 13. oylem monde/world 14. diburim paroles/words 15. mil-
khome guerre/war 16. kashe question 17. kol voix/voice 18. yari'd foire/fair.

1. … dibek Le Dibbouk/The Dybbuk 2. Étoiles errantes/Wandering Stars 3. … soykher … Le Marchand de Venise/The Merchant of 
Venice4. metteur en scène/director 5. melukhe-… théâtre d'État/State Theater 6. Théâtre d'art juif/Jewish Art Theater 7. megile-… 
Chants du Rouleau d'Esther/Songs from the Scroll of Esther 8. ּ… milkhome deuxième guerre mondiale/2nd World War 9. … iker 
surtout/mainly 10. avrom 11. sholem-aleykhem 12. shloyme 13. yitskhok-leybushperets 14. ester-rokhl.  

8 זייַט ענטֿפערס אויף די
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8

[1 ז' ֿפון [סוף

מעקער34 און שטעלט זיי  ַא מיט ַאליק קומט

ַאלע זיך מיר מישן דעם נָאך און צוריק,

ַאן אמתע35  ס'איז — מיינונג ַא צו זָאגן ַארַײן

.“! צוזַאמענַארבעט

הָאבן „מיר : ווַײטער זָאגט שַארלָאט

טַאלַאנטירטע  צוויי געֿפינען מזל36 צו געהַאט

ּפיַאניסט, ווּונדערבַארן ַא : מיטַארבעטער

און קָאמּפָאנירט הָאט ווָאס ַאלבערמַאן, מַארק

ַארט, מיריי און ; מוזיק גַאנצע די געשּפילט

קָאסטיומען.  שיינע געשַאֿפן37 די ווָאס הָאט

דער  חן38 צו סך ַא צוגעגעבן הָאבן זיי

אויֿפֿפירונג39“.

ֿפון הַאלבוועג אויֿפן מָאנָאלָאג דעם  וועגן

מיט ַאניק גערעדט מיר 40 הָאבן בענקשַאֿפט
הָאט אי ווָאס דער אַקטריסע ּפרים–מַארגוליס,

רָאלע.  די געשּפילט אי41 געֿפונען דעם טעקסט

טרוים–טעַאטער. מיטן יָאר ַאכט שוין שּפילט זי

ּפַאריזער אינעם ייִדיש–לערערקע ַא אויך איז זי

ייִדישע  מחברטע42 ֿפון ַא ייִדיש–צענטער און

בוך סַאנדלערס לייענענדיק בָאריס לערנביכער.

הָאט ,(2008) רייטשעל שיכעלעך ֿפַאר רויטע
דערציילונג  אויף43 דער ָאנגעשטויסן זיך זי

בענקשַאֿפט“ ֿפון הַאלבוועג אויֿפן „ערגעץ

„מיר געווָארן : געפֿעלן שטַארק איר איז ווָאס

הָאבן אין מָאנטרעָאל ווּו מיר געווען זַײנען

גענומען אינעם ייִדיש–טעַאטער– ָאנטייל

געטרָאֿפן זיך מיר הָאבן דָארטן פֿעסטיווַאל.

און שרַײבער ַא ייִדישן בָאריס סַאנדלערן, מיט

צַײטונג ניו–יָארקער דער ֿפון הויּפטרעדאַקטָאר

דערציילונגען די וועגן שמועסנדיק ֿפָארווערטס.
אונדז אַײנגעֿפַאלן44 ַאז  בוך, איז לעצט זַײן ֿפון

אויֿפֿפירן געקענט ווָאלט טרוים–טעַאטער דער

רָאלע. די שּפילן זָאל איך ַאז און מָאנָאלָאג דעם

ֿפַארמעסט45  גרויסער ַא מיר ֿפַאר געווען ס'איז

זיך שוועריקייט טעכנישע די ערשטנס, —

ֿפון סינָאנימען–שּפיל דעם אויף ענטֿפערס די
7 זייַט

34. gomme/eraser 35. e'mese véritable/real 
36. mazl chance/luck 37. conçu/designed 
38. kheyn charme/charm 39. représenta-
tion/production 40. À mi-chemin de la 
nostalgie/Halfway to Longing 41. et... et/
both... and 42. mekha'berte auteure/au-
thor (fem.) 43. est tombée sur/fell upon 
44.  nous est venu à l’esprit/it occurred to 
us 45. challenge 46. échos/echoes 47. mish-
pokhe famille/family 48. émue/moved 
49. surmonter/overcome 50. salle pleine/
packed house 51. expérience 52. chaque 
détail/every detail 53. kishef magie/magic 
54. je m’éclate/"I have a ball". 

7 זייַט טעַאטער–שּפיל ֿפון אויֿפן ענטֿפערס די

1.—ח. 
2.—א. 
3.—ט.  
4.—ב. 
5.—ז. 
6.—ג. 

הַאנט דער מיט 1.—ג. ַאוועקמַאכן
יריד ַא הימל 2.—ז. אויֿפן

דיבורים קלָארע 3.—א. רעדן
4.—ו. ערד–ציטערניש
מלחמה 5.—ב. הַאלטן

מעׂשה קשיא אויף ַא 6.—ד. ַא
וועלט ווי די 7.—ח. שיין

קול ַא 8.—ה. אויף

7.—ה. 
8.—יא.
9.—ו.

10.—ד.
11.—י. 

מינוט, 50 ַא מָאנָאלָאג ֿפון אויסצולערנען

שטַארקע  די זַײנען געווען שווערער נָאך ָאבער

און אויֿפגעוועקט הָאט דָאס ווָאס עמָאציעס

מיט  געֿפילט הָאב איך ָאּפקלַאנגען46 ווָאס די

משּפחה47. אייגענער מַײן ֿפון געשיכטע דער

גערירט48 ַאז  ַאזוי איך געווען בין ָאנהייב אין

ֿפון אַײנהַאלטן זיך געקענט נישט הָאב איך

שַארלָאטן מיט געַארבעט הָאב איך וויינען.

הַאלטן ַא קען מע ַאזוי ווי זיך אויסצולערנען

איבערקומען49 די  און מַאטעריַאל צום דיסטַאנץ

די ַאז שטענדיק דערקלערט שַארלָאט עמָאציעס.

— געלעכטער צי טרערן זַײן זָאל עמָאציעס —

אַקטיָארן“. די דעם עולם, נישט ָאנרירן דַארֿפן

געשּפילט  הָאט בענקשַאֿפט ֿפון הַאלבוועג אויֿפן
זַאל50  ָאנגעּפאַקטן ַאן ּפַאריז ֿפַאר אין מָאל ֿפיר

טאַקע געווען בַײם זענען די עמָאציעס — און

עולם !

לַאנגע יָארן ווָאס שּפילט שוין קָארנפֿעלד, ַאביש

די געלויבט שטַארק הָאט טרוים–טעַאטער, מיטן

שַארלָאטס מערסטן צום ָאבער צוזַאמענַארבעט

איינציקע איז די זי און פֿעיִקייטן. טַאלַאנט

דערֿפַארונג51 אין דער  ּפרָאפֿעסיָאנעלער ַא מיט

דער ֿפון ַאסּפעקט יעדן צו גרייט און טרוּפע

ּפיטשעווקעס52. ַאכט ַאלע נעמענדיק אין ּפיעסע

ַאן  געֿפינען אַקטיָאר צו יעדן העלֿפט זי דערצו

רָאלע. דער צו אייגענעם וועג

די ֿפון עּפעס הערן געווָאלט אויך הָאבן מיר

צום הָאבן געשּפילט ווָאס מיטגלידער, די נַײע

ערשטן מָאל.

ווי אויסגעזען : „מיר הָאט דָאס ווַאסערמַאן  ַאני

מע קיך, אין ַארַײן מע גייט ַאזוי ווי ! ּכישוף53 ַא

מישט זיי מע אינגרעדיענטן, נעמט בַאזונדערע

קוכן“. ווּונדערבַארן באַקומט ַא מע און צוזַאמען

דער אויף ייִדיש רעד איך „ווען : ּפערעל שַארל

ּפלאַץ איך לַאכן, מענטשן ַאז הער איך און בינע

.“! ֿפַארגעניגן54 ֿפון

מע און ֿפילמירט מען הָאט מּפלה“ „המנס

.DVD ַא צוגרייטן אין הַאלט

דעם אויף ניו–יָארק אין שּפילן וועט טרוּפע די

ביזן 14טן ֿפָאר ֿפונעם ווָאס קומט קולטורפֿעסט

יוני. 22סטן

וועגן אינֿפָארמַאציעס מער געֿפינען קענט איר

: וועבזַײטל אויֿפן טרוים–טעַאטער

  http://www.yiddishteater.org/

(אויבן) לעבן אין ּפרים–מַארגוליס ַאניק

בענקשַאֿפט“ ֿפון הַאלבוועג „אויֿפן אין און

(רעכטס).
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מאכלים1  ייִדישע מיט שּפיל

שּפילן... זיך לאָמיר

די פַֿארמישט קָאמּפיוטער דער הָאט ווַײטערדיקע זַאצן די אין
מען עסט ווָאס געפֿינט, עסט זיי. מען ווען טעג די און מאכלים

! ווען

8 זייַט ענטֿפערס אויף די

רעטענישן1

1. maykholim plats/dishes, sing. מאכל maykhl 2. shabes shabbat, samedi/shabbat, Saturday 3. matses pain azyme/matzo 4. rosheshone 
Nouvel An juif/Jewish New Year 5. kede'y afin que/in order to 6. homen-... gâteaux au pavot/triangular pastry 7. yom-kiper Yom-
Kippour/Yom-Kippur 8. yontef fête/holiday 9. pieux/pious 10. galettes de pommes de terre/potato pancakes 11. beignets/dough-
nuts 12. mesles 24 heures/24 hours 13. bouillon/broth 14. pudding aux nouilles/noodle pudding 15. kha'neke Hanoucca/Hanucca 
16. khamishoserbishvat Tu-bi-shvat 17. rosh-khoydesh ... Nouvel An des arbres/New Year of the trees 18. purim fête de Pourim/
Purim 19. on se déguise/put on costumes 20. crêpes au fromage blanc/pancakes with white cheese 21. peysekh Pâque juive/Passover 
22. khale brioche tressée/hallah 23. shvues Shavouot 24. dattes/dates 25. figues/figs.

1. devinettes/riddles 2. ... sofà la fin/at the end 3. arc-en-ciel/rainbow.  

8 זייַט ענטֿפערס אויף די

געוויינטלעך מצות3. מען שבת2 באַקט אויף .1
עסט מען ווָאך. גַאנצער דער ֿפון טָאג הייליקסטער דער איז שבת .2

גָארניט.

ּכדי5 דָאס גַאנצע יָאר  יָאר. ייִדישן ֿפונעם ָאנהייב דער איז ראָש–השנה4 .3

המן–טאַשן6. מען עסט זיס, זַײן זָאל

ֿפרומע9 ייִדן  יום–טוֿב8. און ַא טרויעריקער גרויסער ַא איז יום–ּכיּפור7 .4

מעת–לעת12. גַאנצן דעם ּפָאנטשקעס11 און לַאטקעס10 עסן

לאָקשן–קוגל14 זענען טרַאדיציָאנעלע חנוּכה15–מאכלים. און ֿפיש יויך13, .5

ביימער17  די ֿפון ראָש–חודש ָאן רוֿפט מע ווָאס בשֿבט16, חמישה–עׂשר .6
הָאניק. מיט עּפל מען עסט ווינטער, אויס אין ֿפַאלט ווָאס און

עסט מען און סך ַא טרינקט מע זיך19, מען ֿפַארשטעלט ּפורים18–צַײט .7

קעז20. בלינצעס מיט

חלה22. נָאר ברויט, געוויינטלעך ּפסח21 עסט מען ניט קיין .8

פַֿײגן25. און ָאֿפט טרוקענע טייטלען24 מען שֿבועות23 עסט .9

און  מָאמענט, ַא אין מָאל מינוט, צוויי אין ַא מָאל איין ֿפָאר קומט 1. ווָאס

? יָאר ניט אין טויזנט מָאל קיין

ווָאס  איך טרינק. שטַארב ווען איך נָאר איך עס, גוט ווען מַאך 2. איך

? איך בין

איך ? בין ווָאס ָארט. איין אויף בלַײבנדיק וועלט דער ַארום ֿפָאר איך .3

זיך  טייל איך אויב און טיילן ניט זיך איך קען עס, הָאב איך 4. אויב

נישט. מער שוין עס איך הָאב

? רעגן–בויגן3 ַא ֿפון סוף2 בַײם זיך געֿפינט ווָאס .5

ָאן ? נישט מָאל קיין קומט נָאר בַײם קומען שטענדיק הַאלט ווָאס .6
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[1 ז' ֿפון [סוף

דעם מאכלים–שּפיל  ענטֿפערס אויף די •
7 ז' ֿפון

1. חלה 
לאָקשן–קוגל און ֿפיש 2. יויך,

הָאניק  מיט 3. עּפל
4. גָארניט

ּפָאנטשקעס און 5. לַאטקעס
פַֿײגן און טייטלען 6. טרוקענע

7. המן–טאַשן
8. מצות

קעז 9. בלינצעס מיט

[kishef] ּכישוף דער

[makhsheyfe] (—ות) מכשֿפה די
[kishef-] (ס) ּכישוף–מַא'כערין די

[mekhashef] (ים) מכשף  דער
[kishef-] (—/ס) ּכישוף–מַאכער דער

[malekh-malokhim] (ים) מלאך דער
[shed-sheydim] (ים) דער שד

[she'dekhe] (ס) שדיכע די
[lilis] לילית

[kameye] (ות) קמיע  די
[shmire] (—ות) שמירה די
[he'yele] (ך) האעלע דָאס

[shir-(h)amayles] (ן) דער שיר–המעלות

[eyn(h)ore] (ס) עין–הרע דער/די
[eyn(h)ore] עין–הרע ַאן געבן

[roye-veeyne-nire] רואה–ואינו–ניראה דער
[dibek-dibukim] (ים) דיבוק דער

ווַא'סערל דָאס
(ן) שּפרָאך דער

[farki'shefn] ֿפַארּכישוֿפן

[farkisheft] ֿפַארּכישוֿפט
[eyn(h)ore] עין–הרע ַאן ָא'ּפשּפרעכן

magie, sorcellerie ; sort/magic, 
sorcery; spell
sorcière/witch
sorcière/witch
sorcier/wizard
sorcier, magicien/wizard
ange/angel
démon
démone/demon (fém.)
Lilith
amulette/amulet
amulette/amulet
amulette portant la lettre ה/amulet 
with the letter ה
Psaume 121 censé protéger la par-
turiente/Psalm 121 (to protect the 
expectant mother)
mauvais œil/evil eye
jeter un sort/put a curse on
personne invisible/invisible man
dibbouk/dybbuk
potion
incantation
jeter un sort, ensorceler/enchant, 
cast a spell
ensorcelé/enchanted
exorciser/exorcise

ּכישוף–גלָאסַאר

ַאז  מען ווָארט), געדענקט מקור69 ֿפונעם צום

און נישט ַײ, דווקא שטייט ווָארט ייִדישן אינעם

יי. קיין

שיטה  ַארבעט אונדזער דָא : lion/לייב —

קומט נישט  lion אויף ענגליש ווַײל נישט

מיט (ֿפַארגלַײכט ווָארט גערמַאנישן ֿפונעם

ַארַײנגעקומען איז נָאר דַײטש), אויף Löwe
ַא ֿפרעמדווָארט ווי ענגליש שּפעטער אין סך ַא

ֿפרַאנצייזיש. ֿפון
69. moker source.

ֿפון ז' 7 אויף די רעטענישן • די ענטֿפערס
„מם“1 אות 1. דער

2. ַא פַֿײער
ּפָאסטמַארקע2 3. ַא

1. osmem la lettre/the letter 2 ם/מ. timbre/
stamp 3. sod secret 4. osnun la lettre/the 
letter ן/נ.

סוד3 4. ַא
„נון“4 אות 5. דער

מָארגן 6. דער

ווָאס דַײטשמעריזם ַא : mostly/מַײסטנס —

ייִדיש. אין ָאנגענומען שוין איז

איר געֿפונען ַאנדערע קרוֿבישע ווערטער הָאט

שרַײבט ? דערמָאנט נישט הָאבן מיר ווָאס

! tamtam@yiddishweb.com צו אונדז

מיר געבן אינעם קומענדיקן נומער וועלן

קענען ייִדיש–לערנערס ווָאס שּפרַאך–עצות ֿפַאר

העברעיִש.

[5 ז' ֿפון [סוף

ַאמולעט ַאן : אונטן אויסשטעלונג. דער ֿפון : ּפלַאקַאט רעכטס

מיט  קימּפעטָארין און די היטן דַארֿפן ווָאס מלָאכים דרַײ מיט

     © DR. ליליתן. ֿפַארטרַײבן דַארף ווָאס אויֿפשריֿפט דער קולטורעלע ַאזעלכע ֿפון בַײשּפיל נָאך ַא

דער  אינטערעס ֿפַאר דער איז אויסטוישן

געלערנטע קריסטלעכע בַײ קבלה53 ייִדישער

די  דַאנק לעצטנס, ַא מיטל–עלטער54. און אין

קבלה די איז בַאוועגונגען, עזָאטערישע נַײע

מָאדע“... „אין דער מָאל נָאך ַא

28סטן ביזן אויסשטעלונג די בַאזוכן קענט איר

! קַאטַאלָאג שיינעם דעם לייענען יוני און

53. kabole Cabale/Cabbalah 54. Moyen 
Âge/Middle Ages.
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