חנוכּה–געלט
טרעֿפט ,קינדער ,ווָאסער יום–טוֿב איז דער בעסטער ֿפון ַאלע יום–טוֿבים ? חנוכּה.
ַאכט טָאג כּסדר✲ ]קעסיידער[ נישט גיין אין חדר✲ ,עסן לַאטקעס מיט שמַאלץ,1
שפּילן אין דריידלעך און בַאקומען ֿפון ַאלע זײַטן חנוכּה–געלט — נו ,בַאדַארף מען נָאך
ַא בעסערן יום–טוֿב ?
ווינטער ,דרויסן איז קַאלט ,דער ֿפרָאסט ברענט מיט סכּנות✲] 2סעקָאנעס[ ,די
ֿפענצטער זײַנען ֿפַארקָאוועט ,3בַאדעקט מיט שניי ,צעמָאלט אויֿפן שענסטן ָארט ,און
אין שטוב איז ווַארעם — מחיה–נֿפשות✲ ]מעכײַע–נעֿפָאשעס[ .דָאס זילבערנע חנוכּה–
לעמפּל שטייט צוגעגרייט נָאך ֿפון בײַ טָאג .דער טַאטע ]…[ מַאכט 4צו אונדז ,צו מיר
מיט מײַן י>ינגערן ברודער מָאטל ]…[ :
— די מַאמע ! רוֿפט ַארײַן די מַאמע ,לָאז זי גיין 5הערן בענטשן חנוכּה–ליכטלעך.
איך און מײַן ברודער מָאטל לָאזן זיך לויֿפן 6ביידע ,איינס איבערן ַאנדערן.
— מַאמע ! גיכער ,חנוכּה–ליכטלעך !
— אוי ! ַא מכּה✲ ]מַאקע[ איז מיר ,חנוכּה–ליכטלעך ! — זָאגט די מַאמע און ווַארֿפט
ַאוועק ַאלע ַארבעט אין קיך )מע הָאט געקוילעט 7גענדז ,מע פּרעגלט שמַאלץ ,מע הָאט
גערָאשטשינעט 8לַאטקעס( און לָאזט זיך לויֿפן אין שטוב ַארײַן ,און נָאך איר — ברײַנע
די קעכין ]…[ .די מַאמע שטעלט זיך ַאוועק אין ַא זײַט און מַאכט ַא ֿפרום פּנים ,און
ברײַנע די קעכין בלײַבט שטיין בײַ דער טיר ,ווישט די הענט אינעם קויטיקן ֿפַארטעך
]… [.
דער טַאטע גייט צו מיטן ָאנגעצונדענעם שמשׂ ]שַאמעס[ צום חנוכּה–לעמפּל ,בייגט
אתּה ]בָארעך–
זיך ָאן און מַאכט די ברכה ]ברָאכע[ מיטן בַאקַאנטן ניגון ]ניגן[ „ :ברוך– ַ
ַאטָא[ !“ און לָאזט אויס „ :להדליק נר של ]לעהַאדליק נער שעל[ חנוכּה !“ ]…[
„הנרות הללו שָאנו מדליקין ]הַאניירָאס הַאלָאלו שעָאנו מַאדליקין[“ — זינגט דער
טַאטע אונטער דער נָאז און שפַּאצירט ַארום הין–און–צוריק איבערן זַאל ,קוקט אויֿפן
חנוכּה–לעמפּל און זָאגט און הערט גָאר נישט אויף צו זָאגן .מיר ווָאלטן וועלן ,עס זָאל
שוין הָאבן ַאן עק ,ער זָאל זיך שוין נעמען צו דער קעשענע ,צום בײַטעלע .מיר ווינקען
זיך איבער ,9שטופּן אונטער איינס דָאס ַאנדערע :
— מָאטל ,גיי צו ,זָאג אים חנוכּה–געלט.
— ווָאס עפּעס איך זָאל זָאגן חנוכּה–געלט ?
— ַאזוי ,ווָארן דו ביסט קלענער ,בַאדַארֿפסט דו בעטן חנוכּה–געלט.
— טָאמער ֿפַארקערט ,דו ביסט עלטער ,בַאדַארֿפסט דו בעטן חנוכּה–געלט ?
)culin. graisse (animale, spécialt. graisse d’oie
 1שמַאלץ דָאס/די
 2סכּנות ]סַאקָאנעס  /סעקָאנעס[ זייער ,זייער שטַארק ,זייער ַא סך ,שרעקלעך.
אוועט )מיט אײַז( )coincé par le gel (fenêtre, etc
ֿ 3פַארק ָ
ici : dire 4
e
אזן( <אינֿפ> auxiliare de la 3 personne sg. et pl. du subjonctif à valeur impérative
 5לָאז הוו )ל ָ
se mettre à courir
 6לָאזן זיך
 7קוילע)נע(ן וו )גע—ט( égorger
אשטשינען וו )גע—ט( laisser fermenter (pâte), faire lever
8ר ָ
אט> faire signe, faire un clin d’œil
 9ווינקען )געוווּנקען( <ד ַ
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דער טַאטע הערט גַאנץ גוטַ ,אז מיר רעדן ֿפון חנוכּה–געלט ,נָאר ער מַאכט זיך ,ווי
ער הערט נישט .שטיל ,נישט געכַאפּט ,גייט ער צו צום טישקעסטל און ציילט געלט.
עס גייט אונדז איבער ַא קליין ֿפרעסטל איבערן לײַב ,עס ציטערן די הענט ,עס קלַאפּט
דָאס הַארץ .מיר קוקן אויף דער סטעליע ,קרַאצן זיך אונטער דער פּאה ]פּייע[ ,מַאכן
זיך כּלומרשט✲ ]קלוימערשט[ קַאלטבלוטיק ,גלײַך ווי נישט אונדז מיינט מען.
דער טַאטע טוט ַא הוסט.
— הם… קינדער ,קומט נָאר ַאהער.
— הַא ? ווָאס איז ?
— נַאט אײַך חנוכּה–געלט[…] .
עס עֿפנט זיך די טיר און עס קומט ַארײַן דער ֿפעטער בעניע.
— חֿברה✲ ]כעוורע[ פּלעצל ,אײַך קומט חנוכּה–געלט !
דער ֿפעטער בעניע לייגט ַארײַן די הענט אין זשילעט–קעשענע ,נעמט ַארויס צוויי
זילבערנע גילדן און גיט אונדז חנוכּה–געלט[…] .
דער טַאטע נעמט ַא גרויסן בויגן פַּאפּיר ,צעווירעט אויף קעסטעלעך ,שווַארצע און
ווײַסע ,הייסט ַארײַנטרָאגן ֿפון קיך ֿפַאסָאליעס ,שווַארצע און ווײַסע — דָאס וועט זײַן אַ
דָאמינע.
די מַאמע איז אין קיך ,פּרעגלט שמַאלץ און בַאקט לַאטקעס .איך און מײַן ברודער
מָאטל שפּילן אין דריידל  :נס גדול היה שם ]נעס גָאדל הָאיָא שָאם[ ,און דער טַאטע מיטן
ֿפעטער בעניע זעצן זיך ַאוועק שפּילן אין דָאמינע[…] .
שלום–עליכם
)(1859-1916
ֿפונעם ציקל „מעשׂיות ֿפַאר י>ידישע קינדער“
GRAMMAIRE : RAPPEL
Adjectifs dérivés de nom de substance
Ces adjectifs signifient fait de, en et ayant les caractéristiques de. On les forme en
 au nom de la substance, dans lequel un changement vocalique peutערן  ouען ,ן ajoutant
intervenir :
אפּירן • en papier ; ayant l’ aspect ou la consistance du papier
פַּּאפּיר > פּ ַּ
אלדן • en or ; doré
גָאלד > ג ָ
זילבער > זילבערן • en argent ; argentin, argenté
אלץ > הילצערן • de/ en bois
ה ָ
אז > גלעזערן • en verre ; vitré ; vitreux
גל ָ
אלן • en cristal ; cristallin
קרישטָאל > קרישט ָ
 entre les deux consonnes finales, saufע Ces adjectifs se déclinent en insérant un
.ערן quand ils sont terminés en

געניטונגען

• Chercher dans le dictionnaire la définition des mots soulignés d’un astérisque et
écrivez-en les définitions.
• Faire des phrases en utilisant ces mots. (Lorsque ce sont des substantifs, vous
pouvez utiliser le verbe qui lui correspond).
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