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מען : ...........................................ָנא
דרעס6: .....................................................................................ַא

.....................................................................................................
ּפרַײזן6:–נעמענטָבאַא

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 6ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט6:
ַרלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 6ָ: איין יא2סטָּפא–ים

ַרלאָ 97 דא—ר 6ָ: איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער6: ...........................................–רטעַקא–קרעדיט
טע6: ...........................................ַדא–4נגַאויסגא

דרעס6:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס6: ַא–5סטָבליצּפא

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/
airmail 4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

ט פֿליט איצט אין דער ריכטונג פֿון דעםַראַּפאַ בריטישער אַא

ַטראַּפאַט דעם אָס האָסמאָנעט. אין קאַרויטן ּפלא

נגעַ לאַ איז א1קעט. די נסיעהַרא–יוז“ָ  „סאַרויפֿגעפֿירט אַא

רענדיקן דעם 25סטןַ און וועט זיך פֿא—ן מַײל ָ 250 מיליא—

 טייל פֿון דעםַדעצעמבער, ווען א

רלזַמען טשאָט, מיטן נאַראַּפאַא

 אויפֿן2זןָּפלאָראַרווין, וועט זיך אַדא

ַן פֿון א3 חלקַס איז אָרס. דאַמא

ם, מיטַגראָלער ּפראַנאָציאַאינטערנא

טן,ַראַּפאַנישע אַּפאַנער און יאַמעריקאַא

רן, ציָ איז אויפֿצוקלא4ס איר צילָווא

דערָן שּפורן פֿון לעבן אַראַס'איז פֿא

5לטןַס קען אונטערהאָפֿון עּפעס ווא

. די6לעבן אין יענע ווַײטע מקומות

7פֿן צו געפֿינען סימניםָגעלערנטע הא

בער מע וועט זוכן אויךָסער, אַפֿון ווא

ציע.ַרמאָ אינפֿא8נדערע מיניםַא

רסַאין דער ריכטונג פֿון מא

1. nesie voyage 2. se posera/will land

3. kheylek partie/part 4. but/aim 5. favo-

riser/support 6. … mekoymes lointaines

contrées/distant parts 7. simonim traces,

sing. סימן simen 8. minim sortes/kinds.

רַבולאַקאָווא–ָססמאָקא

לוועלטַדי א

ָססמאָדער קא

קסיעַלאַדי גא

דער מילכוועג

מע'טָדער קא

'רָדער מעטעא

'לנדיקער שטערןַדער פֿא

ךָרצער לאַדער שווא

פֿטַדי שווערקרא

גיקייטָ'נוואָדי א

נוי'טָסמאָדער קא

קע'טַדער רא

טעלי'טַדער סא

רבי'טָדער א

נציעַסטא–רבי'טָדי א

רָס ליכטיאָדא

[levone]די לבֿנה 

)—דער שטערן (

נע'טַדער ּפלא

די זו'נסיסטעם

(דער) מערקו'ר

(די) ווענוס

די ערד

רסַ(דער) מא

(דער) יו'ּפיטער

טורןַ(דער) סא

'ןַ(דער) אורא

(דער) נעּפטו'ן

'ןָ(דער) ּפלוטא

univers/universe

cosmos, espace/cosmos, space

galaxie/galaxy

Voie lactée/Milky Way

comète/comet

météore/meteor

étoile filante/shooting star

trou noir/black hole

pesanteur/gravity

apesanteur/weightlessness

cosmonaute/astronaut

fusée/rocket

satellite

orbite/orbit

station orbitale/space station

année lumière/light year

lune/moon

étoile/star

planète

système solaire/solar system

Mercure/Mercury

Vénus

Terre/Earth

Mars

Jupiter

Saturne/Saturn

Uranus

Neptune

Pluton/Pluto
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ן מיט איםָס צו טאָ און ווא1ןָטעלעפֿא–דער קעשענע

1. lit. téléphone de poche (un des nombreux mots pour "téléphone portable"; voir glossaire)/lit. pocket telephone (one of the many

words for "cell phone"; see glossary) 2. discuter/discuss 3. mishpokhe famille/family 4. bavarder/chat 5. affaires/business  6. afile

même/even 7. vivre un amour/have a love affair 8. il semble/it seems 9. conviennent/are suitable 10. quelques/a few 11. exemples/examples

12. soudain/suddenly 13. sonnerie/ring 14. se précipite sur/grabs 15. on se traîne/we're crawling 16. circulation/traffic 17. tu te promè-

nes/you stroll 18. sac à main/handbag 19. agitée/nervous 20. sofkl-so'f enfin/at last 21. fontaine/fountain 22. agitant la main/waving

her hand 23. a mekhaye un plaisir/a pleasure 24. plus lentement/slower 25. tout autour/surrounding 26. des voix/voices 27. dayge …

ne t'inquiète pas/don't worry.

ן קען מען רעדן וועגןָטעלעפֿא– קעשענעַיט אמ

,3 מיט משּפחה2לץ : מע קען זיך דורכרעדןַא

כן גרויסעַ מיט גוטע פֿרַײנד, מא4שמועסן

…7 ליבעַ פֿירן א6פֿילוַ, א5געשעפֿטן

נעןָטעלעפֿא–ז קעשענעַ א8כט זיךַל דאָ מאַבער אָא

געס : „וו�ַר אויף צו שטעלן צוויי פֿראָ נא9טויגן

ביסטו5?“ און „ווען קומסטו5?“.

11:5 בַײשּפילן10ָר ּפאַט איר אָט האָא

12לָ מאַבוס. מיט אָן אויטאַרסט אין אָדו פֿא

לעַ קלונג ווי אַ, נישט א13 קלונגַהערסטו א

ווענס פֿינפֿטעָר בעטהאָקלונגען, נא

ַם…“. אָָָאאָּפא–םָּפא–ָםּפא–ָםניע5:  „ּפאָסימפֿא

ן.ָטעלעפֿא– צו זַײן קעשענע14ּפט זיךַן כאַמא

קלין, וו�ַ זשאָלאַ, הא5ָ? … יאָלאַ הא—

, איךָבוס5? יאָן אויטאַביסטו5? …אין א

רט נישטָס5? … ניין, מע פֿאָאויך5! … ווא

5? דו אויך5?  נו,ָ יאַ. … א15גיך, מע קריכט

ך 20 מינוט, אויב ס'איזָעס וועט נעמען נא

רטַ. ווא16רקערַ קיין צו גרויסער פֿאָנישטא

לד5!ַאויף מיר, איך קום בא

ס. איןַ אויף דער גא17צירסטַבוס און שּפאָּפ פֿון אויטאָראַגייסטו א

ַך אָ בענקל. הערסטו נאַרק זעצסטו זיך אויף אַ קליינעם ּפאַא

:רמען�ַקאריע פֿון ַן אַל שּפילט עס אָס מאָ קלונג. דאַל אָמא

ן. זיָטעלעפֿא– פֿרוי זוכט איר קעשענעַר…“. אָדאַ–א–רע–ָָאָא„טא

בער נישט קיין קעשענע. זוכט זי טיף אין אירָט אָהא

. די מענטשן19שִ און ווערט מער און מער נערוועי18נטבַײטלַהא

ר“ שּפילטָדא–ַא–רעָ–ש. „טאִרום איר ווערן אויך נערוועיַא

ן.ָ געפֿינט זי דעם טעלעפֿא20סוף–ּכל–ווַײטער. סוף

ס מיינט, „וו� בין איך“5? איך בין5ָ? … וואָלאַ… האָלאַ הא—

ס5? … דו שטייסט בַײם5ָ! וו� ביסטו5? איך זע דיך נישט… וואָדא

רום זיך) וו�5? וו�5? … אוי, איצט זע איךַ. (קוקנדיק א21ַןנטאָפֿא

הווווו… בלַײב וו� דו–) יווו22נטַכנדיק מיט דער האַדיך. (מא

לד5!ַביסט. איך קום בא

ר דערַ הויז. פֿאַרבַײ אַס. דו גייסט פֿאַל אויף דער גאָ מאַך אָנא

ַרַײן אין אַס רעדט אָ מענטש וואַכטער טיר שטייט אַרמאַפֿא

ן.ָטעלעפֿא–קעשענע

ר אַײער טיר און איך קען נישטַרל, איך שטיי פֿאַ שאָלא5ַהא—

ד. … ניין, איך קען נישטָרגעסן דעם קאַב פֿאָרַײן. איך האַא

נק, איך קוםַ דאַ, אָב נישט קיין ּפען. … יאָרשרַײבן, איך האַפֿא

לד5!ַבא

נהייבערסָר אַ זַײט פֿאַא

ס טוטָלע רייד, וואַאויב מע וויל מער נישט הערן די א

ָ,. זיצסטו אין דַײן אויטאָָן אויטאַרט מיט אָמען ? מע פֿא

רסט.5ָ! דו פֿא23 מחיהַליין5! איז שוין שטיל. אַאיינער א

רןָס צו פֿאָלע אויטאַן אָל הייבן אָ מאַמיט א

פֿענעָ. עס ווערט טונקל. פֿון די א24מעלעכערַּפא

26ס הערסטו שטימעןָ אויטא25רומיקעַֿפענצטער פֿון די א

5איך הער—נען5: ָרַײן אין טעלעפֿאַס שרַײען אָווא

 טונעל.5ַאיך בין אין א—רנישט5! 5ָאיך הער גא—נישט5! 

רי…ַ, ּפיער…  דאגה נישט, מא27בער דאגה נישט5ָא—

5ל5ד5!ַא5י5ך   ק5ו5ם   ב5א

ַרבולאַקאָווא–ןָטעלעפֿא

ן'ָדער טעלעפֿא

נקלינגען צו'ָא

ּפןַנקלא'ָנדרייען/א'ָ א

ס גלעקלָדא

בוך–נעןָס טעלעפֿאָדא

ס טרַײבלָדא

ס טרַײבלָקלייגן דא'וועַא

דער קלונג

קנעּפלעך

רנומער'ָדער פֿא

ן קלינגטָדער טעלעפֿא

ָןנטפֿערן אויפֿן טעלעפֿא'ע

ָלאַהא

ווער קלינגט ?

קיינער ענטפֿערט נישט

רנומעןַדי ליניע איז פֿא

רט צו5!ַווא

איך גיב אים איבער

 מעלדונגַזט אָלא

נטפֿערקע'די ע

ן,ָטעלעפֿא–שענע'קע

–ל'ביָן, מאָשעפֿא'קע

ן,ָטעלעפֿא–ל'ן, צעָטעלעפֿא

ן, צעלקע.ָלעפֿא'ן, צעָצעלפֿא

téléphone

téléphoner/to phone

composer/to dial

bip

annuaire

l'écouteur/receiver

raccrocher/to hang up

sonnerie/ring

touches/buttons

indicatif/aeria code

le téléphone sonne

/the phone is ringing

répondre au téléphone

/answer the phone

allo/hello

qui est à l'appareil ?

/who's calling?

personne ne répond/no answer

la ligne est occupée

/the line is busy

ne quittez pas/hold on

je vous le passe/I'll connect you

laissez un message

/leave a message

répondeur/answering machine

téléphone portable/cell phone
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Der Yidisher Tamtam

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

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַלדע, יצחק, מאָ, גאַלינאַאיוועט, א

בי, שרון., עוולין, רוַליאַטאַנא

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 ֿפאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 7]

ב איך זיךָווען איך בין געקומען צו זיך הא

. לעבן מיר26געָדלאָגעפֿונען ליגן אויף דער ּפא

ריקער לייבל אוןָיא– דער זעקס27ט געקניטָהא

ּפָראַרויף און אַרעם אָוועגט מַײן אַט באָהא

ט ער מירָך האָ מיך אויפֿצולעבן. דערנא28ּכדי

מּפרעס  אויפֿןָלטן קאַ קאַוועקגעלייגט אַא

ַסן אָרַײנגעגאַשטערן, געעפֿנט מַײן מויל און א

. צו ביסלעך איז מיר29נפֿןָביסל ברא

ב זיךָפֿט און איך האַצוריקגעקומען מַײן קרא

געקענט אויפֿזעצן.

ב איך געפֿרעגט מיטָס איז געשען�?“ האָ„ווא

.30ך קולַ שוואַא

ן עלעקטרישן זעץ,ַקומען אַסט באָ„הא

 געענטפֿערט32ט דער צוציקָ“, הא31פֿעטער

דורכגיין.ַלד אַ, ס'וועט בא33[…]. „דאגה נישט

 הייסע טיי.“ַאיך גרייט דיר צו א

ָטוועק אין דער קיך און האַער איז א

ָךסער. נאַ ווא34 טשַײניקַאויפֿגעשטעלט א

טָדעם איז ער צוריקגעקומען און הא

35בןָגעפֿרעגט אויב איך וועל נישט מורא הא

ליין, ווַײל ערַצו בלַײבן עטלעכע מינוט א

לָקטער ער זאָרויס מעלדן דעם דאַגייט א

נקוקן מיך אין דער פֿרי. אויפֿן וועגָקומען א

 און36ּפטייקַן אַנגען אין אַאיז ער אויך צוגעגא

ּפילן.–קונגסִרויַר באָ ּפאַר מיר אַגעקויפֿט פֿא

לפֿןָט מיר לייבל געהאָהיים געקומען, האַא

זיך אויפֿשטעלן אויף די פֿיס און זיך

ָטליין האַּפע. ער אַנאַוועקזעצן אויף דער קאַא

 פֿוסבענקעלעַוועקגעזעצט אויף אַזיך א

רגעלייענט עטלעכעָקעגן איבער און מיר פֿאַא

 פֿון די37רטיקלעןַא–אויסגעקליבענע לַײט

26. plancher/floor 27. était agenouillé/knelt
28. kede'y afin de/in order to 29. eau-de-
vie/liquor 30. kol voix/voice 31. litt. oncle/
uncle ; ici  mon vieux/here old chum
32. gamin/kid 33. dayge … ne t'inquiète
pas/don't worry 34. bouilloire/kettle
35. moyre … avoir peur/be afraid
36. pharmacie/drugstore 37. éditoriaux/
editorials 38. sof-… suppléments du
dimanche/week-end supplements
39. shkolim pl. de/of שקל shekl, shekel
40. prix du marché/market price
41. kha'verl mon pote/pal 42. breyre

choix/choice.

.38געסַכיקע בַײלאָווא–סוף

רן.ָפֿן געוואָנטשלאַאון איך בין א

היימגעקומען דיַכט זַײנען אַלבער נאַרום האַא

בן מיךָטער און האַכס פֿון טעאָגוטווא

אויפֿגעוועקט. […]

נק אַײך, אפֿרים, מיר ווייסןַרציקן דאַ האַ„א

נקען�!“ַנישט ווי אַײך צו דא

ב איך זייָס“, האָר וואַ פֿאָ„נישטא

געענטפֿערט און זיך אומגעקערט צו דער

טיר.

ּפט אין דערַך געטאָב נאָבשעת איך הא

ט זיך מיר ּפלוצלינגָפֿינסטערניש […] הא

רַײן.ַעמעצער געשטעלט אין וועג א

ב איך געהערט לייבלס קול,ָ„פֿעטער“, הא

ָס. דא39ריף איז 150 שקליםַכטטאַ„מַײן נא

…“41, חבֿרל40רקַאיז דער ּפרַײז אין מא

ב איךָ הא42 ברירהַלט. אָצאַב אים באָאיך הא

ט ?ַדען געהא רַסאָגלא–ָרהומא
מיזםָדער קא

טירעַדי סא

ניעָדי אירא

דיעָראַדי ּפא

רסַדער פֿא

ס געלעכטערָדא

וועסָטאַס קאָדער/דא

ַסדער שּפא

דער וויץ

ָטנעקדאַדער א

רט/גלַײכווערטלָס גלַײכוואָדא

רעסקעָדי הומא

דער וויצלער/וויצלינג

- lets]דער לץ (לצים/לצנים) 

leytsim/letsonim]

- batkhn]דער בדחן 

batkhonim]

כערַמא–דער פֿריילעך

סיקַוויציק, שּפא

מישָקא

שמייכלען

כןַלא

שטשערקעסַכן מיט יאַלא

כן/ַ מא[khoyzek]כן/חוזק ַּפלאָא

טן (פֿון)ָשּפעטן/שּפא

וועסָטאַס/קאַטרַײבן שּפא

ַס/אַוועס/שּפאָטאַאויף קא

געלעכטער

שענער וויץָאויסגעדרא

רדָ באַ וויץ מיט אַא

(le) comique/humor

 satire

ironie/irony

parodie/parody

farce

(le) rire, hilarité/laughter

 plaisanterie/joking, kidding

plaisanterie, blague/joke

�blague, mot d'esprit/joke, witty saying

 anecdote

bon mot, aphorisme/aphorism

récit humoristique/humerous piece

farceur, diseur de bons mots/joker, wit

bouffon, plaisantin/

clown, jester

 amuseur des mariages/

wedding jester

 plaisantin, bouffon/joker, jester

drôle, amusant/witty, funny

comique, drôle/funny

 sourire/to smile

rire/to laugh

rire jaune/forced laughter

se moquer (de)/mock,

make fun of

plaisanter/to joke, jest

pour rire/

in jest

blague éculée/stale joke

vieille blague/old joke
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DER �I D I SH ER iAM TAM

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

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַאיוועט, יצחק, מא

בי, רעזשין.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 ֿפאָ ּפעריאַא

12. ancré/deeply rooted 13. M I ShP O KhES familles/families 14. YO N TO YVI M  fêtes/holidays 15. RO ShAShO N E  Nouvel An juif/Jewish New
Year 16. Pourim/Purim 17. P EYSEKh Pâque/Passover 18. madeleine (de Proust)/the madeleine of Proust (which recalled his childhood)
19. cornichon au sel/sour pickle 20. AVAD E bien entendu/of course 21. aucun/no 22. H O M EN h… gâteaux de Pourim/Purim pastries
23. KLEZ M ER-… musique klezmer/klezmer music 24. moule à gâteau à mettre sur le feu/pan used to bake cake on an oven top 25. EeM ESN

véritable/real.

דישערִ אין יי12כן איז טיף אַײנגעגלידערטָקא

סימילירטעַ סך הַײנטיקע אַקולטור. אין א

ר נישט פֿון דיָ ווייסט מען גא13משּפחות

סָבער מע געדענקט וואָ, א14טובֿים–דישע יוםִיי

,15השנה–שָט צוגעגרייט אויף ראָבע האָדי בא

“18דלעןַ. אונדזער „מא17דער ּפסחָ א16ּפורים

ט דעםָבער זי האָ א19 זויערע אוגערקעַאיז א

–זעלבן טעם, דעם טעם פֿון אונדזערע קינדער

רן.ָיא

כן פֿוןָלט זיך געקענט אויסלערנען קאָמען ווא

כביכערָ סך קאַן אַראַ עס זענען פֿא— בוך ַא

גטָ זא— 20וודאיַדישע רעצעּפטן. „אִמיט יי

 בוך וועט דיר21בער קיין שוםָ א—רעזשין 

מע פֿלעגטַזוי (ווי די מאַנישט ווַײזן ווי א

 ביסל מעל און גיסטַרַײן אַדו שיטסט אגן) ָזא

“.סער… דו וועסט שוין זעןַ ביסל וואַרַײן אַא

דישערִ ייַר לערנען פֿון אָס קען מען נאָ„דא

 יונגע פֿרוי פֿוןַרען, אַגט קאָ זא—בע“ ָבא

ל געקומען זיךָר מאָ ּפאַר. זי איז אָדרַײסיק יא

 שטרודל אוןַקן אַזוי צו באַאויסלערנען ווי א

 צו ווַײזן וויָל איז זי דאָס מאָ. דא22שןַטא–המן

כטַט געמאָבע ּפעשע האָזוי איר באַא

קרעּפלעך.

ט מען גערופֿןָכן געפֿילטע פֿיש האָצו קא

ַס איז אָדישער קיך, דאִ ייַן אין אַ מאַליקן. אַא

גטָ זא—נַײעס5! „בַײ אונדז אין דער משּפחה 

לןָדיציע די מענער זאַ טרא5ַאיז עס א—ליק ַא

ט ניטָצוגרייטן די געפֿילטע פֿיש. מען הא

ך.ַ וויכטיקער זאַזאַזט קיין ווַײב צו אָצוגעלא

ב זיך אויסגעלערנט פֿון מַײן זיידן אוןָאיך הא

טן“.ַמַײן טא

דערָדיש אִכן גייט עס ווי מיט רעדן ייָמיט קא

כט נישט איןָ. מע קא23מוזיק–זמר–שּפילן ּכלי

דער איןָנקרַײך אַּפוילן ווי אין פֿרא

טָנד, יעדער שטאַמעריקע… יעדער לאַא

ק.ַברענגט צו איר אייגענעם געשמא

ַקט מיט אַט געוויזן ווי מע באָניק האַא

[סוף פֿון זַײט 1]

כטָנין ווי מע קאַ און זשא24ּפָלעסטינער טאַּפא

מעריקע.ַלץ אין אַן שמאָא

דישע ווערטער,ִר ייָ ּפאַאון ווען מע גיט צו א

דישן טעם5!ִ יי25ן אמתןַבן די רעצעּפטן אָהא

ַרסאָגלא–טרינקען
 גלעזלַטרינקען א

LEKhAI] לחיים ַכן אַמא M a

KO] ּכוסע ַכן אַמא YSEa

ShI]שיּכורן  �KERNa

זויפֿן

KO]דער ּכוס (ות)  S o KO YSESa

דער בעכער (ס)

דער ווַײן

דער שוימווַײן

ניערַמּפאַדער שא

ס בירָדא

נפֿןָדער ברא

M]די משקה  AShKEa

ּפןָדער ביטערער טרא

ּפסַדער שנא

ָןגאַמאַן/סאָגאָמאַדער סא

די/דער שענק

ShI]שיּכור  KERa

LO]שיּכור (ווי) לוט  Taטויט שיּכור ,

B]בגילופֿין  EG I LU F Na

ShI]ס שיּכרות ָדא KRESa

מערָיא–צןַדער קא

prendre un verre

/have a drink

 prendre un verre

/have a drink

boire un coup/have a drink

boire, se soûler/drink, get drunk

(péjor.) boire, écluser/(cont.) guzzle, swill

verre à pied, coupe/goblet, cup

 coupe/wine glass, goblet

5vin/wine

 vin mousseux/sparkling wine

champagne

bière/beer

eau-de-vie, vodka/liquor, vodka

boisson alcoolisée/liquor

 alcool/liquor

alcool, eau-de-vie/liquor, whisky

gnôle, eau-de-vie “maison”/home brew

estaminet, bistrot/tavern

ivre ; ivrogne/drunk; drunkard

ivre mort/dead drunk

éméché/tipsy

ivresse/drunkenness

gueule de bois/hangover
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.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. YAM -... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס5: ַא–סטָבליצּפא

דרעס5:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

1זוּפ מיט קרויט–פֿלָרטאַקא

 שעכטער2רחל–פֿון ׂשרה

ט זייער ליב די זוּפ, ווַײלָ ּפויליש געבוירענער, האַן, לייבל, אַמַײן מא

. ס'איז אויך זייער גרינג3 היימישן ּפוילישן טעםַט אָז ס'האַגט, אָער זא

5 קענט איר ניצן 4 טעּפלעך4יויך–ט הינדלָנשטאַכן. אַדי זוּפ צו מא

.7שיקָּפרא– מיט יויך6טעמטַסער, באַווא

8בוימל–2 לעפֿל איילבערט

, צעשניטן19 ציבעלע

קטַ, צעהא11בלָ קנא410 ציינדלעך

1/2 לעפֿעלע רויטער פֿעפֿער

פֿל, צעשניטןָרטא3ַ גרויסע קא

, צעשניטן1/212 1 שטענגלעך סעלעריע

נגע, דינע שטיקלעך1/2ַ 1 טעּפל קרויט, צעשניטן אין לא

יויך–4 טעּפלעך הינדל

לץ1ַ לעפֿעלע זא

קַרצער פֿעפֿער, לויט אַײער געשמאַשווא

 קליינעם פַֿײער.ַּפ איבער אָ זוּפטאַן דעם בוימל אין אָהייצט א

. גיט14בל ביז זיי ווערן דורכזיכטיקָ די ציבעלע און דעם קנא13ּפרעגלט

רַײן דעם רויטן פֿעפֿער און מישט איין מינוט.ַא

יויך.–פֿל, סעלעריע, קרויט און הינדלָרטאַרַײן די צעשניטענע קאַטוט א

 געלעכערטןַפֿל ווערן ווייך. ניצנדיק אָרטאַכט 20 מינוט ביז די קאָקא

ַן אין א17 העלפֿט פֿון די גרינסןַ א16רַײן בערךַ, גיט א15לעפֿל

),19ּפלָ גאַדער צעקוועטשט זיי מיט אָ (א18צעסירערָעלעקטרישן ּפרא

פֿעפֿערט די זוּפַלצט און באַזאַרַײן אין דער זוּפ. באַאון גיסט צוריק א

ַן. עסט די זוּפ מיט פֿריש ברויט און אָרעמט זי ווידער אַאון ווא

 שיינעםַ ווילט איר זיך פֿילן ווי אין א20מערָט. און טאַלאַסא

5!21ווַײןָ– גלעזל מערלאַ טרינקט צו א—ן ַראָרעסטא

געפֿעס, געשיר
�KEYLEדי ּכלי (ם)  � KEYLI M �

ס שטערצלָס דעקל, דאָדא

ָּפדער טא

ַןדי פֿא

דער טשַײניק

לץָלגערהאַס וואָדא

די שיסל

ס ברעטָדי/דא

דער אויוון

די פַֿײערקע

récipient/receptacle

 couvercle/lid

pot, marmite/pot, pan

poêle à frire ; casserole/

saucepan; frying pan

bouilloire/kettle

rouleau à pâtisserie/

rolling pin

bol/bowl

planche/board

four/oven

plaque de cuisine/burner

1. choux/cabbage 2. SO R EsRO KhL 3. TAM  goût/taste 4. bouillon de
poulet/chicken soup 5. tasses/cups 6. BATA'M T assaisonnés/seasoned
7. bouillon cube/bouillon powder 8. huile d'olive/olive oil
9. oignon/onion 10. gousses/cloves 11. ail/garlic 12. branches de
céleri/celery stalks 13. faites frire/fry 14. translucides/transparent
15. écumoire/slotted spoon 16. B EER EKh à peu près/about 17. lé-
gumes/vegetables 18. mixeur/processor 19. fourchette/fork 20. si/
if 21. merlot.

רעצעּפט

ַרסאָגלא–כןָקא
כןָקא

קןַבא

טןָברא

ּפרעגלען

זידן

צושטעלן

רעמעןַנוואָא

רברענעןַפֿא

שמעלצן

קנעטן

לגערןַאויסווא

כבוךָס קאָדא

דער רעצעּפט

ך, די קעכיןָדער קא

cuire (à l'eau)/cook,

boil

 cuire (au four)/bake

rôtir/roast

frire/fry

bouillir (intr.)/boil

mettre à cuire/

put up (to cook)

chauffer/heat

brûler/burn

faire fondre/melt

pétrir/knead

étaler/roll out

livre de cuisine/

cookbook

recette/recipe

cuisinier(-nière)/cook
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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. 
 os 8. 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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ַרסאָגלא–קונסט
לןָמא

צייכענען

דער קינסטלער

לערָדער מא

לערַײָדי מא

ס בילד (ער)ָדא

ס געמעל (ן)ָדא

ס לַײוונט (ן)ָדי/דא

ס איילבילד (ער)ָדא

די צייכענונג (ען)

וויור (ן)ַדי גרא

לצשניט (ן)ָדער הא

ך (ן)ָדער קוּפערשטא

דירונג (ען)ַדי רא

פֿיע (ס)ַגראָדי ליטא

רטרעט (ן)ָדער ּפא

זש (ן)ַפֿט (ן), דער ּפייזאַנדשאַדי לא

ס שטיללעבן (ס)ָדא

ל (ן)ַריגינאָדער א

ּפיע (ס)ָדי קא

דער ּפענדזל (ען)

דער בלַײער (ס)

דער/די טינט

רב (ן)ַדי פֿא

ליטרע (ס)ַדי ּפא

ט (ן)ַרשטאַטעליע (ען), דער וואַדער א

ס געשטעל (ן)ָדא

peindre/paint

 dessiner/draw

artiste/artist

peintre/painter

  peinture (art)/painting (art)

!image, tableau/picture, painting

tableau/painting

toile/linen, canvas

peinture à l'huile/oil painting

dessin/drawing

gravure/engraving

gravure sur bois/woodcut

gravure sur cuivre/copperplate

eau-forte/etching

lithographie/lithography

portrait

paysage/landscape

nature morte/still life

original

copie/copy

pinceau/brush

crayon/pencil

encre/ink

peinture (couleur)/paint

palette

atelier/studio

chevalet/easel
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דישערִדער יי
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 1]

34. mendiants/beggars 35. priaient/prayed
36. KhA�SEN E … se mariaient/intermarry
37. B O R E Kh Baruch 38. ME N AShE B E N

YI SRO EL  Menasseh ben Israel 39. RO V rab-
bin/rabbi 40. eaux-fortes/etchings
41. M E S hI E K hS  du Messie/Messiah’s
42. AKhU �Ts à part/except 43. tableaux/
paintings 44. EF RO I M  45. P O �ShETE simples/
simple 46. contemporains/contemporary
47. indigne/unworthy 48. contrairement à/
unlike 49. … E �M E S N  en vérité/in fact
50. TAN A�Kh la Bible juive/the Jewish Bible.

ַלעקסעיעוואַ אַרינאַמא

. זיי זַײנען געווען34רבעטער, בעטלערַא–ָגטא

נגעַרעדערס, מיט לא–דישִדן, ייִפֿרומע יי

נעלע קליידער. די צוויי קהילותָדיציאַטרא

 אין35וונטַ געדא—בן זיך ניט אויסגעמישט ָהא

 צווישן36ַטזונדערע שולן, ניט חתונה געהאַבא

זיך.

דןִנדט און די ייַרעמברא

ַטט געהאָנדט האַז רעמבראַנט אַקאַעס איז בא

ל.ַרטאַדן אינעם קוואִקטן מיט ייַנטאָפֿיל קא

זעלכעַזַײנע שכנים זענען געווען א

דערָ (אַזאָּפערזענלעכקייטן ווי מיגעל עסּפינא

ףָזאָטער פֿונעם פֿילאָ), דער פֿאַזאָסּפינא

, דער38, און מנשה בן יׂשראלַזאָ סּפינא37ברוך

ּפע אין יענעָ אין איירא39רימטסטער רבַֿבא

 סךַלט אָט געמאָנדט האַצַײטן. רעמברא

דישע קונים.ִר ייַבילדער פֿא

 גרויסןַנטייל גענומען אין אָט אויך אָער הא

 צום בוך40דירונגעןַ סעריע ראַ א—יעקט ָּפרא

ָס, וואַזאָריאָ גלאַּפיעדראפֿון מנשה בן יׂשראל, 

דישןִנצע געשיכטע פֿון ייַדערציילט די גא

טָ הא42חוץ דעםַ צַײטן. א41לק ביז משיחסָפֿא

 סך צייכענונגען,ַכט אַנדט געמאַרעמברא

—דן ִ פֿון יי43וויורן און געמעלןַגרא

44ר אפֿריםָקטאָּפערזענלעכקייטן, ווי דא

 לַײט, ווי בעטלער,45, און ּפשוטעָבוענא

וונענדיק אין שול.ַדן דאִרקויפֿער, ייַפֿא–רקַמא

רףַבן שאָלער האָ מא46ר מיטצַײטיקעָ ּפאַא

רנעמט זיךַז ער פֿאַנדטן אַקריטיקירט רעמברא

רן,ָקטיאַזעלכע טעמעס ווי „בעטלער, אַמיט א

ַר פֿא47דן, אומווערדיקִ יי—ס ערגסטע ָאון דא

לערַײ“.ָדער הויכער קונסט פֿון מא

ַדן איז אִנדטס בליק אויף ייַרעמברא

 פֿרַײנדלעכער, איןַליסטישער און אַרעא

שע קינסטלערִּפעיָ סך אייראַ א48קעגנטייל צו

פֿון יענער צַײט.

דישע ּכלה, דער צוריקגעקערטער זוןִאון די יי

 קען מען49און משה רבנו!? אין דער אמתן

דן.ִדעלן זַײנען געווען ייָניט וויסן אויב די מא

ט זיךָנדט האַז רעמבראַ אָבער יאָמען ווייסט א

ר זַײנעַדעלן פֿאָדישע מאִ סך ייַנוצט מיט אַבא

רום זעען מיר דורךַזוי אַסצענעס. א–50ּתנך

ָרטרעט פֿון אפֿרים בוענאָנדטס ּפאַרעמברא

ליקןָמאַדישע לעבן פֿון אִס ייָזַײנע אויגן דא

ם.ַמסטערדאַא
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ן פֿרייַפֿרַײ איבערגעזעצט דורך א

ז ס'איזַנטדעקט אַר ער אָקע רַײך, נאַּפעטער שלעמיל ווערט טא

טן. מען וויל אים ניטָ שאַן אָאוממעגלעך צו לעבן צווישן מענטשן א

נצןַ אין גא45ּפָר אים. ער זונדערט זיך אַ פֿא44בן מוראָלע האַקענען, א

ן אינדזל.ַליין אויף אַ און גייט לעבן א46פֿטַפֿון דער געזעלשא

 סך געשריבן וועגן די ענלעכקייטן צווישן דעםַט אָדי קריטיק הא

זיקייט אוןָמחבר און זַײן העלד, זַײן געפֿיל פֿון היימלא

ז דערַגט מען נישט אָטש אינעם בוך זאָ. כא47רצלטקייטָאויסגעווא

ַר אַסט די פֿיגור פֿון ּפעטער שלעמיל זייער גוט פֿאַד, ּפאִ ייַהעלד איז א

49נדַנד, אויפֿן ראַ היימלאַן אָ לעבן אַ א— 48דישן גורלִ ייַל פֿון אָסימבא

נדערעַ. א50לגטָרפֿאַּפגעזונדערט און פֿאָפֿט, אַפֿון דער געזעלשא

ָטס האָ מענטש וואַבן געזען אין ּפעטער שלעמיל אָקריטיקער הא

ציע אין דערַליענאַל פֿון אָ סימבאַרלוירן זַײן אידענטיטעט, אַפֿא

 שיינעַל ניט זַײן, איז עס זייער אָדערנער וועלט. ווי עס זאָמא

ס יעדער קען לייענען מיט גרויסָ ווא51סטישע מעׂשהַנטאַפֿא

רגעניגן!!ַפֿא

[סוף פֿון זַײט 3]

אומאויסשעּפלעך

.30געלטבַײטל

טוסעסַרטונאָ פֿא—

אומאויסשעּפלעך

ב איךָגעלטבַײטל!? הא

 איך31טשָקט. און כאַּפגעהאָא

קן,ָזוי דערשראַבין געווען א

ּפ גענומעןָט מיר דער קאָהא

 פֿון דעם32שווינדלען

ב שויןָ. איך הא33ָגנשלאָא

לדענעָז איך זע גאַגעמיינט א

.34קערבלעך

רויסגעצויגן פֿוןַט אָס בַײטל. און ער האָ מַײן הער, ּפר?ווט אויס דא—

, ניט גרויס און ניט קליין, מיט צוויי35ןַפֿיאַ בַײטל פֿון סאַקעשענע א

בָט עס מיר געגעבן. איך האָסיקלעך. ער האַלעדערנע ּפא

לדענע קערבלעך,ָרויסגענומען צען גאַנט און אַרַײנגעשטעקט די האַא

ב איךָלד האַך צען. באָך צען, און נאָך צען, און נאָאון נא

!:36ּכף– ּתקיעתַנט און אים געגעבן אַאויסגעשטרעקט די רעכטע הא

ָטטן“. ער האָזיקן בַײטל גיב איך מַײן שאָר דעם דאַ!! פֿא37כטַּפגעמאָ„א

לד געשטעלט אויף די קני אוןַנט, זיך באַּפ געגעבן אין האַ קלאַמיר א

טן פֿונעםָ דעם שא39ּפגעשיידטָט אָ ער הא38ב געזען ווי געשיקטָאיך הא

 און41, צונויפֿגעלייגט40ּפ ביז די פֿיס, אַײנגעוויקלטָז פֿון קאָגרא

ט זיך אויפֿגעשטעלט,ָרַײן. ער האַרַײנגעשטעקט אין דער קעשענע אַא

–נגען אינעם רויזןַל אַײנגעבויגן און צוריקגעגאָ מאַך אָט זיך נאָהא

ר איךָכט. נאַט שטיל געלאָז ער האַכט אַט זיך מיר געדאָרטן. עס האָגא

רום מיר איז די ערד געוועןַלטן!; אַב מַײן בַײטל פֿעסט געהאָהא

.43ּפגעטשוכעטָך ניט אָב זיך נאָ מיט ליכט און איך הא42רפֿלייצטַפֿא

30. bourse inépuisable/bottomless purse 31. bien que/although
32. tourner/spin 33. proposition/proposal 34. pièces d’or/gold coins
35. maroquin/Morocco leather 36. TKI EStKAF  poignée de mains/
handshake 37. conclu/agreed 38. habilement/adroitly 39. séparé/
separated 40. roulé/rolled up 41. plié/folded 42. inondé/flooded
43. repris mes esprits/come to my senses 44. … M O YR E ont peur/
are afraid 45. s’isole/cuts himself off 46. société/society 47. déra-
cinement/rootlessness 48. G O YR L  destin/destiny 49. marge/edge
50. persécutés/persecuted 51. M AYSE  histoire/story.

ַרסאָגלא–טיקַטעמאַמא
רעכענען

ציילן

די רעכענונג (ען),

KhEZ	דער חשבון (ות)  hBM b

ל (ן)ָדי צא

)—דער/די ציפֿער (

לן,ָברוכצא

TI	ּתשבורת  ShBO YR ESb

צענט (ן)ָדער ּפרא

KhI	דער חיבור  BERb

KhI	צוגעבן, חיבורן  
BER Nb

די סומע,

SAKhAKLb	הּכל –דער סך

KhI	דער חיסור  SERb,

ּפנעמעןָראַס אָדא

ּפנעמעןָראַא

KEYF	דער ּכפֿל  Lb,

ציעַדי מולטיּפליקא

KEYF	ּכפֿלען  LENbמערן ,

KhI	דער חילוק  LEKb,

די טיילונג

KhI	חילוקן  
LEKNb,

טיילן (אויף)

די גלַײכונג (ען)

calculer/calculate

compter/count

calcul/calculation

nombre/number

chiffre/digit, number

 fractions

pourcentage,

pour cent/percent

addition

ajouter/add

somme/sum

soustraction/

subtraction

soustraire/subtract

multiplication

multiplier/multiply

division

diviser/divide

équation

ּפלוס

מינוס

KEYF	צייכן –ּכפֿל Lb

KhI	צייכן –חילוק LEKb

גלַײכצייכן

איינס ּפלוס איינס איז (גלַײך) צוויי

דרַײ מינוס צוויי איז (גלַײך) איינס

ל דרַײ איז (גלַײך) זעקסָצוויי מא

פֿיר געטיילט אויף צוויי איז (גלַײך) צוויי

+

 -

x

:

=

1 + 1 = 2

3 - 2 = 1

2 x 3 = 6

4 : 2 = 2

ציעסַּפעראָריטמעטישע אַא
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(ן) גריל די

דער היי'שעריק (ן)

(עך) ווַאסער–מיידל דָאס (ס), ליבעלע די

(עס) כרושטש דער (עס), זשוק דער

(ען) שּפין די/דער

(ס) מורַאשקע די

(ען) בין די

(ס) ָאסע די (ן), די וועסּפ

(עס) שערשען דער (ען), הָא'רנבין די

(ן) ֿפליג די

(ן) (ן), דער מָאסקיט (ן), דער קָאמַאר מוק די

ָאּפֿפרעסער (ס) דער (עך), שלַײ'ערל דָאס

(ך), בַא'בעלע דָאס (עך), ֿפלע'דערל דָאס (עך), ֿפלַא'טערל דָאס

(ען), שמעטערלינג דער (עך), שמע'טערל דָאס (ס), בַא'בעטשקע די

(ן) מָאטיל דער (עך), זומער–ֿפייגעלע דָאס

grillon/cricket
sauterelle/locust
libellule/dragonfly
coléoptère, scarabée/beetle
araignée/spider
fourmi/ant
abeille/bee
guêpe/wasp
frelon/hornet
mouche/fly
moustique/mosquito
chenille/caterpillar
papillon/butterfly

גלָאסַאר זומערדיקער

1. mouches et araignées/flies and spiders 2. zalmenshneyer (1886-1959)3. Oncle Uri et Les Siens, Liana Levi, 1998/Jews of Shklov 
4. saisons/seasons 5. yerakhmi'elke 6. kha'yelekh bestioles/little creatures, insects; sing. 7 חיהלע. benjamin d'Uri/Uri's youngest 
8. kheyder-… écolier/schoolboy 9. ici, probablement libellules/here, probably dragonfly 10. papillons/butterflies 11. coléoptères/
beetles 12. sauterelles/locusts 13. suprématie/upper hand 14. peysekh la Pâque juive/Passover 15. conquérir/conquer 16.bourdonne/
buzzes17. s'amuse/has fun 18. chipe/nibbles 19. rampe/creeps 20. … khezhbm calculé/calculated 21. commerçants bien établis/
well-established shopkeepers 22. parnose subsistance/a living 23. rak sans cesse/keeps on 24. créatures bizarres/peculiar creatures 
25. tisserands/weavers 26. mekhashfim sorciers/wizards; sing. מכשף mekhashef 27. remuent le monde/overturn worlds 28. milkhome 
guerre/war 29. printemps/spring 30. ne se lasse pas de regarder/can't look his fill 31. lekhatkhile au début/at first 32. … deye donne son 
avis/expresses an opinion 33. tsad côté/side 34. sauve/rescues 35. estropié/injured 36. toile d'araignée/cobweb 37. hanoe plaisir/pleasure 
38. ne suffit pas/is not enough 39. un peu plus intéressant/a little more interesting 40. ivre lecture en hébreu/reading in Hebrew.

שניאור2 זלמן פֿון

„שּפילן קינדער, — ייִדישע זינגען ַאזוי — זומער“ דער ליבער „קומט

ייִדיש  ַא אויך ירחמיאלקע אוריס מיזיניק7 איז אין זַאמד ...“. מיר

און, זַאמד. ֿפון ניט הַאלט ער ניט. ער שּפילט זַאמד אין קינד נָאר

שּפילן  זיך ַא חדר–ייִנגעלע8 זָאל ווָאס צוליב אונדז רעדנדיק, צווישן

קָאלירטע, לעבעדיקע עס זענען דָא ַאזוי ֿפיל ווען טויטן זַאמד, מיט

שּפינען, און ֿפליגן אויסער ? וועלט דער אויף שּפינען און ֿפליגן

זשוקעלעך11 און  ֿפלעדערלעך10, און שנַײדערלעך9 דָא נָאך אויך זַײנען

שטוב  ַארום און שטוב אייבערהַאנט13 אין די ָאבער היישעריקלעך12.

און ַאכטֿפיסיקע. זעקסֿפיסיקע ֿפעלקער, שווַארצע צוויי ֿפָארט די הָאבן

ֿפָאלק  איין וועלט. צו ֿפַארכַאּפן15 די זיי ָאן הייבן ּפסח14 נָאך בַאלד

טעלער,  די נַאשט18 ֿפון און כַאּפט ֿפון די טעּפ שטיֿפט17, און זשומעט16

ּפויזעט19 און  ֿפָאלק צווייטע דָאס גענעכטיקט. ניט געטָאגט ווּו

די ווי ָארט, איין אויף זיצט חשבון20. איז מיט יעדער טרָאט שווַײגט.

רק23  און אויף ּפרנסה22... און ווַארט קרעמער21, אַײנגעֿפונדעוועטע

הָאט  עס ֿפליגן וויֿפל ֿפינגער, ַאכט ַאלע מיט ציילט עס רק רעכנט, עס

מָאדנע  אויֿפעסן. וועט נָאך עס ֿפליגן וויֿפיל און אויֿפגעגעסן שוין

הַאלב–מכשֿפים26, און זַײנען און הַאלב–וועבער25 ! בַאשעֿפענישן24

די שווַאכערע רַאסע... ניט ווַײט

איז ענג זיי ֿפעלקער. צוויי דָאזיקע די קעמֿפן טויט און אויף לעבן

קערן און ֿפליגן די זשומזשען איר !“ ָאדער מיר „ָאדער ; וועלט די

און  שּפינען די ָאּפ רויִק ענטֿפערן “! מיר איר ָאדער ; „ָאדער וועלטן27

מכשֿפים... די ווי ֿפינגער ַאכט ַאלע מיט מַאכן

שּפילט ווָאס מלחמה28, דער לַאנגער צו צו זיך ירחמיאלקע קוקט און

וויעסנע29 ביז  ָאנהייב אייגלעך, ֿפון לעבעדיקע זַײנע ֿפַאר ָאּפ זיך

ָאנקוקן30. ניט זַאט זיך קען און הַארבסט, אין שּפעט

 ? זיך שלָאגן שּפינען ֿפליגן און נייטרַאל. ער איז לכּתחילה31

ַארַײנגעצויגן ער ווערט ביסלעכווַײז נָאר קוקט... ער ! געזונטערהייט

צד33, דעם אויף שטעלט ער זיך מָאל ַא ַא דעה32. זָאגט און אין קַאמף

נעץ, ַא  ֿפון איין מָאל רַאטעוועט34 ער ֿפליגן צד. — אויף יענעם מָאל ַא

שּפינוועבס36  אין ֿפליג ַא קַאליקע35 אונטער ער ווַארֿפט צווייטן מָאל

סטַײעט38 אים  טָאג מָאל. דער ַאלע הָאט ער הָאבן הנאה37 נָאר ַארַײן.

קַאּפעלע איין ס'איז ! שּפיל. הַא–הַא–הַא אומענדלעכן ַאזַא ֿפַאר ניט

חדר...  עֿברי40 אין לערנען דָאס ווי טשיקַאווער39

אין בַאשריבן ער הָאט ווָאס ווַײסרוסלַאנד אין שטעטל קליין ַא שקלָאוו, אין געווָארן געבוירן איז שניאור זלמן
ווי מען זעט קינדער, שקלָאווער צווייטן בוך, אין ַא ייִדן3. שקלָאווער זיי פֿון בַארימטסטער דער ביכער, עטלעכע
צווישן יָאר4. פֿון צַײטן די מיט און נַאטור דער מיט איז פַֿארבונדן ייִדישע קינדער ַאמָאליקע פֿון לעבן דָאס ַאזוי

חיהלעך6. פַֿארשיידענע שּפילן מיט מָאדנע זיך אויס טרַאכט ווָאס דָא ירחמיאלקע5, איז קליינע העלדן די

פֿליגן און שּפינען1
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Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
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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

ֿפַארקירצט שּפעטער ,All Hallows Evening
דער .Halloween ָאדער Hallows’ E’en אויף

ֿפון טָאג דער געווָארן איז נָאוועמבער 2טער

טויטע. די

די הָאבן מינהגים קעלטישע ַאלטע די

שָאטלַאנד און אירלַאנד ֿפון אימיגרַאנטן

ַאמעריקע קיין זיך מיט מיטגעברַאכט

איז דָאס און — יָארהונדערט 19טן אינעם

חגא הַײנטיקער ֿפון דער ָאּפשטַאם29 דער

ֿפונעם ֿפירונגען ֿפַארשיידענע די הַאלָאווין.

ֿפון ווַאריַאנטן זַײנען הַאלָאווין הַײנטיקן

ֿפון קָאלירן ַאמָאליקע מינהגים. די די ָאט

סימבָאליזירן שווַארץ, און ָארַאנזש הַאלָאווין,

און  געענדיקט איז שניט30 ווָאס הַארבסט, דעם

עּפל ָאן. די זיך ווָאס הייבט צַײט טונקעלע די

דַארֿפן ווּו קינדער ַא שּפיל אין געבליבן זַײנען

ווַאסער מיט  ַא שיסל ֿפון עּפל ַאן ַארויסציִען

געווָארן זַײנען ריבן די הענט. די ָאן ציין די

שניצט מען ווָאס דיניעס31, ַאמעריקע אין

ּפנימער32 און  שרעקנדיקע זיי אין אויס

ליכט. ַאלע אין זיי ַארַײן שטעלט מע

טויט מיט טָאן צו הָאבן סימבָאלן ַאנדערע

[5 זייַט ֿפון [סוף
גלָאסַאר דעמָאנָאלָאגישער

démon
démon (fém.)
diablotin/little devil

lutin/elf
diablotin/little devil
esprit farceur/prankster

(mauvais) esprit/(evil) spirit
le Malin/the Evil one
les forces du Mal/forces of Evil
le mauvais penchant/the evil inclination
diable/devil
Satan
Asmodée/Asmodeus
Samaël
Lilith
enfer/hell
monde souterrain/underworld

[shed-sheydim] שד (ים) דער
[she'dikhe] (עס) שדיכע די

shedl-] (שדימלעך) שדל דָאס
[she'ydimlekh
דָאס שרעטל (עך)
לַאּפיטוט (ן) דער

(לצים/לצנים) לץ דער
[lets-leytsim/letsonim]

[ruekh-rukhes] רוח (בייזער) דער
(נישט–גוטע) נישט–גוטער דער

[sitre-akhre] סיטרא–ַאחרא די
[yeytser-hore] יצר–הרע דער

שווַארץ–יָאר (טַײוולָאנים), טַײוול דער
[sotn] ׂשטן דער

[a'shmeday] ַאשמדאי
[sam] ס"ם ,[samoel] סמאל

[lilis] לילית
[ge(he)nem] דער/דָאס גיהנום

שאול–ּתחּתיה אונטערוועלט, די
[shoyl-takhtie]

35. ... meshekh ... au cours de/in the 
course of 36. mame-loshn yiddish.

שטעט ַאלע די געליטן. ַאזוי

מיר ווָאס שטעטלעך און

גָארניט הָאבן בַאזוכט הָאבן

מיר בַײ אויֿפגעוועקט

הָאט רַײזע די הַארצן. אין

דערנענטערט צו יָא מיך ָאבער

אויסערגעוויינטלעכער דער

ווָאס קולטור ייִדישער

ַאנטוויקלט זיך הָאט

ֿפון35  משך אין אין ּפוילן

יָארהונדערטער. עטלעכע

מַײן ֿפַארשטַארקט ס'הָאט

רַײכע די קענען צו ווּונטש

זיך בעסער און ליטערַאטור ייִדישע

מַאמע–לשון36. אויף אויסצודריקן

ליּפקָאוויטש  ַאלבערט

[1 זייַט ֿפון [סוף

29. origine/origin 30. récolte/harvest 31. potirons/pumpkins 32. pe'nemer vis-
ages/faces, sing. ּפנים ponem 33. koykhes forces ; sing. ּכוח koyekh 34. makhsheyfes  
sorcières/witches 35. chauve-souris/bats 36. monstres/monsters 37. deriker surtout/ 
especially 38. se déguisent/dress up 39. farces/pranks 40. consacré/devoted.

בייזע די און מיט (ֿפַאנטָאמען, סקעלעטן)

שווַארצע ווַאמּפירן, (מכשֿפות34, ּכוחות33

ֿפַארשיידענע  ֿפלעדערמַײז35 און קעץ,

געווָארן דָאס איז הַײנט ֿפַארזעענישן36).

עיקר37 ֿפַאר  דער יום–טוֿב, ֿפריילעכער ַא

איבער גייען זיך38, ֿפַארשטעלן ווָאס קינדער,

ַאלע מַאכן און צוקערלעך, קלַײבן הַײזער די

ּפורים צו ענלעך ס'איז שטיֿפערַײען39. סָארטן

ווָאס זַאכן אויך טָאן מען מעג ווָאס דערמיט,

יָאר. גַאנץ ַא טָאן נישט טָאר מע

געווידמעט40 דעם  מיר הָאבן הַאלָאווין צוליב

איבערנַאטירלעכע  הַײנטיקן נומער ַאלע

אין שטַארק טָאג צו הַײנט זַײנען ווָאס ּכוחות,

מָאדע. דער
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1. enquiquiner, soûler de paroles, litt. taper 
sur la bouilloire/annoy, talk a blue streak, 
lit. bang on a tea kettle 2. ... moyekh percer 
le cerveau/drill one's brains 3. stam simple-
ment/just plain 4. avade bien sûr/of course 
5. enquiquineur/pest, nuisance 6. s'accroche 
à/grab hold of 7. beshu'moyfn pas du tout/ 
no way 8. embêtement/pain-in-the-neck  
9. confirment/confirm 10. sakone danger  
11. meshuge fou/crazy 12. neshome 
âme/soul 13. enceinte/pregnant 14. yoysef 
Tunkel (pseud. : Der Tunkeler) 15. biksa'v 
par écrit/in writing 16. megile 17. il fait 
rimer/he rhymes 18. vaye-
zose19. soucoupe/saucer  
20. chapeau de four-
rure/fur hat 21. agev 
incidemment/by the way  
22. visière/visor 23. calotte/
skullcap 24. ronds/round  
25. vides/empty 26. vapeur/steam 
27. son désagréable/unpleasant 
sound 28. taynet prétend/argues  
29. eytse conseil/advice 30. au bout du 
monde/to the ends of the earth 31. tilim 
psaumes/psalms 32. jamais faire de mal/can 
never hurt.

טשַײניק1“. ַא „הַאקן אויסדרוק דעם געהערט זיכער שוין הָאט איר

„דרייען סּפָאדיק“, ַא „דרייען זעלבע ווי דָאס ס'איז ? עס מיינט ווָאס

סּתם3  צי מוח2“, דעם „עקבערן קָאּפ“, דולן) ַא ָאדער (ָאדער הַאקן,

: ַא זַאך ַאזַא ַאוודאי4 איבערגעלעבט שוין הָאט איר „נודזשען“.

ַא ָאדער נודניק5 ַא רוֿפן אים מען ֿפַאל קען דעם אין ווָאס — מענטש

זיך טשעּפעט „טשַײניק–הַאקער“) — קיין ניט (ָאבער סּפָאדיק–דרייער

לָאזט און נודזשען, ברַײען, צו רעדן, ּפלַאּפלען, ָאן הייבט אַײך, צו צו6

ַא געֿפערלעכע זייער זַײן קען דולעניש8 ַאז ַא ָאּפ. ניט אוֿפן7 בשום אַײך

ַאלע דָאקטוירים. זָאגן אַײך וועלן סוף, שווַארצן ַא צו ֿפירן און זַאך

נודניק  ַא סּכנה10 : דָאזיקע די בַאשטעטיקן9 אויסדרוקן ייִדישע עטלעכע

ַארויסנודזשען משוגע11, מַאכן ֿפולע אויערן, ָאנּפלַאּפלען אַײך קען

סוף צום און קָאּפ, אין לָאך ַא מַאכן טרָאגעדיק13, מַאכן נשמה12, די

ייִדישע סך שוין געשריבן ַא הָאבן דעם וועגן צום טויט. ֿפַאררעדן —

גַאנצע ַא יוסף טונקל14 הָאט געווידמעט סַאטיריקער שרַײבער. דער

ָאנגעוויזן הָאט מַאנגער איציק ּפָאעט נודניקעס. דער הומָארעסקע די

נָאר רעדנדיק, נָאר ניט מען קען טשַײניק ַא הַאקן ַאז ֿפַאקט, אויֿפן

גרַאמט „מגילה16–לידער“ ציקל זַײן צו (אינעם ּפרָאלָאג בּכתֿב15 אויך

ער“). הַאקט טשַײניק, ַא הַאקט רעדַאקטער,/ווָאס דער „ויזתא18 ער17

וועגן וויצן אומצָאליקע דָא ַאוודאי איז ֿפָאלקלָאר ייִדישן אינעם און

נודניקעס ֿפון ַאלע סָארטן. 

דער טיי

קרַײטעכצער–טיי דער
ליּפעטיי דער

ֿפעֿפערמינץ(–טיי) דער
קַאמילן–טיי דער

טיי (שווַאכער) שטַארקער

(עס) טשַײניק דער

(עך) טשַײניקל דָאס

דָאס טייזעקל (עך)

דער סַאמָאווַאר (ן)

ווַאסער אויֿפקָאכן

ֿפַארּפַארען

ָאנציִען לָאזן

אויסמישן

ֿפַארזיסן

(לימענע) ציטרין די

צוקער) (קינסטלעכער צוקער דער

אַײנגעמַאכטס, (דָאס הָאניק דער

ווַארעניע) די

מעלצוקער, מָאנטשקע (קלעצלעך

צוקער)

(גלעזער) גלָאז דָאס

טיי (גלעזעלע) גלָאז ַא

(עך) קוביקל דָאס (עס), קוביק דער

טעּפל (עך) דָאס

(עס) דער סּפָאדיק

(ך) לעֿפעלע דָאס

thé/tea
tisane/herbal tea
tisane de tilleul/lime (linden) tea
thé à la menthe/mint tea
camomille
thé fort (léger)/strong (weak) tea
bouilloire ; théière/kettle; teapot
théière/teapot
sachet de thé/tea bag
samovar
faire bouillir l'eau/boil water
faire infuser/brew
laisser infuser/steep
tourner/stir
sucrer/sweeten
citron/lemon
sucre (faux sucre)/sugar (fake sugar) 
miel (confiture)/honey
(jam)
sucre semoule (morceaux)/
powder (lump) sugar
verre/glass
un verre de thé/a glass of tea
gobelet/plastic cup, paper cup
tasse/cup
soucoupe/saucer
petite cuillère/teaspoon

טייגלָאסַאר

ווי זעלבע דָאס מיינט סּפָאדיק“ „דרייען ַא ַאז דעם צו עס קומט ווי

ַאוודאי מען מיינט דָא ֿפַארשטענדלעך. גַאנץ איז קָאּפ“ „דרייען ַא

דָאס טיי, נָאר גלָאז ַא אונטער לייגט ווָאס מע דעם סּפָאדיק19 ניט

קָאּפ  ַאזוי ווי דער קָאּפ. אויֿפן ָאן טוט מע ווָאס היטל20 ֿפוטערנע

דָא סינָאנימען. מע זיי ווערן נָאענט, גָאר זענען סּפָאדיק און דער

„דַאשיק22“ היטל“, קיין מיר נישט זָאגן „דריי אויך ַאגֿב21 קען

ַא „הַאקן אויסדרוק דער קומט ווַאנען ֿפון נָאר „יַארמלקע23“. ָאדער

טשַײניק צווישן ַא ַאנַאלָאגיעס עטלעכע געֿפינען קען מע טשַײניק“ ?

מָאל ּפוסט25, ַא זענען ביידע קַײלעכדיק24, זענען ביידע : ַא קָאּפ און

ווען און ּפַארע26... ַא עס גייט ביז קָאכן, מָאל ַא זיך ביידע קען אין און

אומאַײנגענעמער ַאן זייער זיך בַאקומט טשַײניק, ַא אין קלַאּפט מע

קָאּפ. אין געהַאקט אַײך ווָאלט מע ווי זיך, ֿפילט עס און קלַאנג27,

נודניק. ַא ֿפון היטן צו זיך ַאזוי ווי זָאגן, ניט אַײך וועט ַאלץ דָאס נָאר

מָאל ניט  קיין זיך מען קען נודניק ַא טענהט28 ַאז ֿפַאר טונקעלער דער

שווַארצער  דער ווּו ַאנטלויֿפן — איז עצה29 איינציקע די בַאהַאלטן.

ווַײל ּתהילים31, זָאגן און טיי טרינקען הייסן ַאנדערע ֿפעֿפער ווַאקסט30.

ֿפַארשַאטן32. מָאל ניט קיין דָאס בַאווּוסט, קען ווי
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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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1. …e'mesnen fait/in fact/הייסט .2 למעשה אומרת/c'est-à-dire/that is דָאס  mishpokhe .3 זאת
famille/family 4. élu/elected/5 נבחר. Rome/6 רומא. schisme/schism/7 פילוג. fraction/מחנה 
8. soutien/support/9 תמיכה.e'meser…véritable pouvoir/real power/אמיתי -mayse .10 כח
bukh Livre d'histoires/Story book 11. geshma't converti/converted/דתו /monte .12 המיר
rises/13 עולה. protéger/protect/14 להגן. … sof à la fin/at the end 15. beso'd en secret/in 
secret 16. se base sur/is based on/על  yeytser-hore l’esprit du mal/evil impulse .17 מתבסס
18. séduit/leads astray/19 מפתה. talmid-khokhem érudit/scholar 

אין ּפויּפסט ייִדישער
ליטערַאטור

ַא  געווען יָא מָאל ַא אמתן1 איז דער אין

הָאט ווָאס ּפויּפסט ַא ד"ה2, ּפויּפסט, ייִדישער
משּפחה3 ייִדישער רַײכער דער ֿפון געשטַאמט

אויסדערוויילט4  אים הָאט מע ּפיערלעָאנע.

נָאמען  אונטערן 1130 יָאר רוים5 אין אין

הָאט דָאס און צווייטער, דער ַאנאַקלעטוס

די  קירך. דער סכיזמע6 אין ַא צו געברַאכט

ַא  דערוויילט קעגנערישע ֿפראַקציע7 הָאט

צווייטער), דער (אינָאצענט ּפויּפסט צווייטן

אונטערשטיצונג8. סך געקרָאגן ַא הָאט ווָאס

ּפויּפסט“ „ייִדישער דער איז ַארום ַאזוי

טויט זַײן ביז מַאכט9 ָאן קיין אמתער געבליבן

אויסגעוואַקסן  איז ָאבער בַײ ייִדן .1138 אין

נָאר געשטָארבן ניט איז ער ַאז לעגענדע ַא

ייִדישקייט. צו צוריקגעקומען און ֿפַארשווּונדן

אויף לעגענדע ָאט דער ווערסיע ֿפון ערשטע  די

מעׂשה–בוך10 (דערשינען  אין זיך געֿפינט ייִדיש

ייִדיש וועגן ַא דערציילט עס בַאזל, 1602). אין

 
קריסטנטום דָאס

(ן) קריסט דער

(—) (ן)/קַאטוי'ליקער קַאטוי'ל דער

(—) ּפרַאווָאסלַאוונער דער

(ן) ּפרָאטעסטַא'נט דער

(ים) גוי דער

 [orl-areylim] (ים) ערל דער

 [yeyshu-hanoytsri] יעזוס/ישו(–הנוצרי)

יויזל

בָאסקע מַאריע/מַאטקע הייליקע די

(ן) קירך קאָשטשָאל (עס)/די קלויסטער (ס)/דער דער

(ס) צערקווע די

[tifle] (ות—) ּתיפֿלה די

(ס) מעסע די

[tseylem-tslomim] (ים) צלם דער

[tse'ylemen] צלמען זיך

[galekh-galokhim] (ים) גלח דער

דער בישָאף (ן)

ּפויּפסט (ן) דער

(ן) ּפַאסטָאר דער

דער מָאנַאך (ן)

(ס) מָא'נאַשקע די

דער מָאנַאסטי'ר (ן)

[shmad] (ן) שמד דער

[meshumed-meshumodim] (ים) דער משומד

[shmadn] זיך שמדן

christianisme/Christianity/נצרות

chrétien/Christian/נוצרי

catholique/Catholic/נוצרי קתולי

orthodoxe/Orthodox/אורתודוקסי נוצרי

protestant/Protestant/פרוטסטנטי נוצרי

non-Juif/gentile/יהודי לא

(péjor.) non-Juif/Gentile/(שלילי (כינוי יהודי  לא

Jésus (le Nazaréen)/Jesus (the Nazarene)/ישוע

(péjor.) Jésus/(שלילי (כינוי ישוע

sainte Marie/St Mary/הקדושה מרים

église/church/כנסיה

église orthodoxe/Orthodox church/אורתודוקסית כנסיה

(péjor.) église/church/(כינוי שלילי) כנסיה

messe/mass/מיסה

croix/cross/צלב

se signer/cross oneself/להצטלב

curé/priest/כומר

évêque/bishop/הגמון בישוף,

pape/pope/אפיפיור

pasteur/pastor/פרוטסטנטי כומר

moine/monk/נזיר

nonne/nun/נזירה

monastère, couvent/monastery, convent/מנזר

conversion (au christianisme)/(to Christianity)/(לנצרות) דת   המרת

le converti/the convert/מומר

se convertir/to convert/דת להמיר

קריסטנטום–גלָאסַאר

[8 ז' אויף [סוף

ֿפַארכַאּפט ווערט ווָאס מַײנץ, שטָאט אין קינד

נָאר ווילן, זַײן קעגן געשמדט11 קריסטן, ֿפון

קלוג ַאזוי און גוט ַאזוי איז ער ווָאס דערֿפַאר

קירך  העכער און העכער אין דער שטַײגט12 ער

מַאכט,  בַײ דער זַײענדיק ּפויּפסט. ווערט ער ביז

און  שיצן13 ייִדן צו דָאס מעגלעכע ַאל ער טוט

ווערט  בסוד15 און ער ַאנטלויֿפט סוף14 בַײם

באַשעוויס (זעט ֿפון דערציילונג די ייִד. צוריק ַא

אויף16 ַאזַא לעגענדע. ָאבער  זיך שטיצט (2 ז'

דער דערציילער דער איז ווערסיע זַײן אין

ּתלמיד– יונגן ַא ֿפַארֿפירט18 ווָאס יצר–הרע17

גלייבט אים  יונגער–מַאן דער ּפוילן. אין חכם19

נישט ווערט ער טאַקע, נָאר זיך שמדט און

ַאליין, גַאנץ סוף בַײם בלַײבט און קיין ּפויּפסט

ַארַײן נישט און וועלט ייִדישער דער ֿפון ַארויס
דיק  אַײזיק–מאיר שרַײבער דער
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chat ; chatte/cat)די קַאץ )קעץ
 matou/tomcat)דער קָאטער )ס
chaton, petit chat/kitten)דָאס קעצל )עך( / דָאס קע'צעלע )ך
museau/mouth)דָאס ּיסקל )עך
moustaches/whiskersדי ווָאנצעס
queue/tail )דער וויידל )ען( / דער עק )ן
patte/paw)די לַאּקע )ס
grife/claw)דער קרעל )ן
fourrure, pelage/furדי ֿעל
gourmet)דער ַֿ'נשמעקער )—/ס
lait/milkדי מילך

 souris/mouse)די מויז )מַז
l'endroit le plus confortable/coziest spotדָאס בַאקוועמסטע ָארט
le coussin le plus doux/softest cushionדער ווייכסטער קישן
félin, de chat/feline, catlikeקעציש
élégantעלעגַא'נט

  charmant, mignon/cute, sweet, charming ]khe'ynevdik[ חנעוודיק
libre/freeַֿר
indépendant/independentאו'מָאּהענגיק
très, très intelligent/smart, clever, wiseזייער, זייער קלוג
faire sa toilette/wash itselfווַאשן זיך

  sauter, bondir/jump, spring)שּרינגען )געשּרונגען
pêcher/catch ishכַאּן ֿיש
grifer/scratch)דרַאּען )געדרַאּעט
feindre d'ignorer/feign igoranceמַאכן זיך ניט וויסנדיק
bouder/sulkבַאליידיקן זיך
dormir (beaucoup)/sleep (a lot))שלָאֿן )ַא סך
caresser/pet)גלעטן )געגלע'ט
ronronner/purr)מרוקען )געמרוקעט
miauler/meow)מיַאוקען )געמיַאוקעט
miau !/meow!! מיַאו

קעצישער גלָאסַאר
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צי זענען מיר טַאקע1 
אין גלות2 ?

דָאס ווָארט „גלות“, ווָאס בַאטַט3 „דָאס וווינען קעגן אייגענעם ווילן מחוץ4 דעם 
היימלַאנד“, הָאט אויף יִדיש נעגַאטיווע קָאנָאטַאציעס. מע ניצט עס דער עיקר5 
רעדנדיק וועגן דער ַֿארווָאגלטקייט6 ֿונעם יִדישן ָֿאלק, ווי אויך אין ַא ָּאר 
ּעיָארַאטיווע אויסדרוקן : „לַאנג ווי דער גלות“7, „זַן אין גלות בַ עמעצן“8. ַאן 
ַאנדער נעגַאטיווער בַאגריף9 ווָאס הָאט צו טָאן מיט צעטיילונג און וווינען ווַט 
איינער ֿונעם צווייטן איז „צעזייט און צעשּרייט“10. שלום־עליכם11 הָאט עס 
געניצט ווי ַא טיטל ֿון זַן ערשטער גרויסער דרַאמע )1905(, ווּ ער בַאשרַבט 
ַא יִדישע משּחה12 ווָאס צעָֿארט זיך איבער דער וועלט. דָאס ווָארט „צעזייט“ 
בַאגריף  אינטערנַאציָאנַאלן  אינעם  אונדז  דערמָאנט  „זייען“13(  ֿון  קומט  )ווָאס 
„דיַאסָּארַא“, ווָאס שטַאמט ֿון גריכיש און הָאט דעם זעלביקן בַאטַט. צוליב 
דער דָאזיקער עטימָאלָאגיע קען מען אין ביידע ווערטער זען אויך ַא ָּאזיטיוון 

ַאסּעקט ֿון „ֿרוכּערן און מערן זיך“14 אין עטלעכע ערטער אויף איין מָאל.
ונעם 19טן יָארהונדערט הָאט זיך אין ַאשּנז16 ַאנטוויקלט17 ַא גַאנצע  בַם סוף15ֿ 
דיַאסָּאריסטישע אידעָאלָאגיע, ווָאס מע רוֿט ָאן די „דָאִקייט“18, און ווָאס איר 
הויּט־ָֿארשטייער19 איז די רעווָאלוציָאנערע ַּארטיי בונד20. דער געדַאנק איז 
ַאן אייגענע מלוכה22  זוכן ערגעץ ַאנדערש ַא רעטונגסָארט21 צי  געווען ניט צו 
ַֿאר די מיזרח23־איירָאּעִשע יִדן, נָאר צו דערגרייכן ַא נַאציָאנַאל־קולטורעלע 

אויטָאנָאמיע24 דָארטן ווּ מע וווינט.
גַסטיקע25  ַא   — „יִדישלַאנד“  בַאגריף  ֿונעם  ַאנטוויקלונג  שּעטערדיקע  די 
טעריטָאריע, ווָאס איז ניט צוגעבונדן צו קיין געָאגרַאֿיש ָארט, נָאר צו שּרַאך און 

דיַאסָּארישער גלָאסַאר

קולטור, איז אויך ַארויסגעווַאקסן ֿונעם געדַאנק 
ֿון ַא קָאלעקטיווער דיַאסָּארישער אידענטיטעט.
ַאן  דָא  ס'איז  ווען  צַטן,  אונדזערע  אין 
שטַֿע  ָאּצושַאֿן27  טענדענץ  ַאלוועלטלעכע26 
רַאמען און גרענעצן, ווי אויך מערער צו הַאלטן 
איבערנַאציָאנַאלע  און  דעצענטרַאליזַאציע  ֿון28 
דיַאסָּארַא  ֿון  בַאגריף  דער  איז  ַֿארבינדונגען, 
)ווָאס זַן יִדישער עקוויווַאלענט איז „ּֿוצות“29( 
ַֿארשיידענע  אויף  ָּאּולער  זייער  געווָארן 
געביטן30 און הָאט געקרָאגן ַא ָּאזיטיוון בַאטַט.

אין  ַאסּעקטן  ּֿוצותדיקע  די  ֿון  ֿרַאגע  די 
לי העברעִשער  און  יִדישער  מָאדערנער  ־דער 

געווָארן  בַאהַאנדלט31  לעצטנס  איז  טערַאטור 
„לי קָאנֿערענץ  אינטערנַאציָאנַאלער  ַאן  ־אויף 

)ַּאריז,  ַאשּנז“  אין  דיַאסָּארַאס  טערַארישע 
ָארגַאניזַא די   .)2016 יוני  14טן  און  13טן  ־דעם 

ַֿאר  אינסטיטוט  ֿונעם  בר־ּוכֿא32  שרון  טָארן, 
חֿר־כיבָאווסקי34  טל  און  שּרַאכן33  מיזרחדיקע 

ָֿאר הָאבן  יִדיש־צענטער,  ַּאריזער  ־ֿונעם 
ָֿארשער36  ַֿאראינטערעסירטע  די  געלייגט35 
און  טעָאריע  דער  אין  ַארַנקלער37  ַאן  געבן  צו 
צוויי  ָא  די  אין  ּֿוצות  ֿון  ָֿארשטעלונגען38 
הּׂלה39  דער  ֿון  צַט  דער  ֿון  ליטערַאטורן, 
ביז הַנט. די קָאנֿערענץ הָאט דערעֿנט דניאל 
גמרא41־סּעציַאליסט,  בַאווּסטער  ַא  בָאיַארין40, 
דָאס  בוך  דָאס  ַארויסגעגעבן  לעצטנס  הָאט  ווָאס 
ַארומווַאנדערנדיקע היימלַאנד : ּלמוד־בֿלי ווי ַא 
ַדיַאסָּארא42. עס הָאבן זיך בַאטייליקט מיט רע־

ֿערַאטן43 זיבעצן ָֿארשער ֿון זיבן לענדער. צום 
ון ַא  סוף הָאט מען געּרַאוועט44 דָאס דערשַנעןֿ 
נַער צַטשריֿט געווידמעט דעם ּֿוצותדיקן45 

העברעִש, מכאן ואילך46 )זעט ז' 9(.

]goles[ דָאס/דער גלות
]tfutses[ ּֿוצות

]tfutses-yisroel[ ּֿוצות־יׂראל
]melukhe[ )די מלוכה )—ות

די גרענעץ )ן(
דָאס היימלַאנד

דָאס יִ'דישלַאנד
די דָא'ִקייט
די היים )ען(

די ֿרעמד
ווַאנדערן )געווַאנדערט(

ווָאגלען )געווָאגלט(
ַֿארווָאגלט

]na-vena'd[ נע־ונד
צעזיי'ט און צעשּריי'ט

ַֿארשּריי'ט
דָאִק

היימיש
אויטָאנָא'ם

אייגן )איי'גענע(
ַא'לוועלטלעך

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

1. vraiment/really 2. goles exil/exile 3. signiie/means 
4. mikhu’ts en dehors de/outside of 5. ... iker surtout/
principally 6. errance/exile 7. interminable 8. subir les 
brimades de/be opressed by 9. terme/term 10. éparpillés/
scattered 11. sholem-aleykhem (1859-1916) 12. mishpokhe 
famille/family 13. semer/sow 14. être fécond et se multi-
plier/be fruitful and multiply 15. sof in/end 16. a’shkenaz 
Ashkénaz, Europe centrale et orientale/Ashkenaz, Central and 
Eastern Europe 17. développé/developed 18. “l’être ici”/”here-
ness” 19. représentant principal/main representative 20. Bund 
21. refuge 22. melukhe État/state 23. mizrekh de l’Est/Eastern 
24. autonomie/autonomy 25. spirituel/spiritual 26. mondial/
global 27. abolir/abolish 28. apprécier/appreciate 29. tfutses 
diaspora 30. domaines/ields 31. traité/treated 32. Sharon Bar-
Kochva 33. ... mi’zrekhdike ... INALCO 34. Tal Hever-Chybowski 
35. proposé/proposed 36. chercheurs/researchers 37. rélexion/
relection 38. représentations 39. haskole Lumières juives/Jew-
ish Enlightenment 40. Daniel Boyarin 41. gemore Talmud 42. ... 
talmud-bavli ... A Traveling Homeland: The Babylonian Talmud 

as Diaspora 43. conférences/papers 44. célébré/celebrated 
45. tfu’tsesdikn diasporique/diasporic 46. mika’n-veeyla’kh 
hébr. à partir de maintenant, à partir d’ici/Hebr. from now on, 
from here on.
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