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םעט–םעט 

0000000000000000000000000

1. levone Lune/Moon 2. scientifiques/scientists 3. Orson Welles' 4. efsher peut-être/perhaps 5. psure nouvelle/news 6. chercheurs en
astro-physique/astrophysics researchers 7. science-fiction 8. sonde/probe 9. khayes animaux/animals 10. kholemt on rêve/they are
dreaming 11. kimat presque/nearly 12. kedey afin que/so that

רס ?ַ לעבן אויפֿן מאָצי איז דא

1. yasher-koyekh bravo !/well done ! 2. 600 d’entre eux ont réussi/600 of them succeeded
in 3. a khidesh étonnant/a wonder 4. au moins/at least 5. avade bien sûr/of course
6. bikhlal d’une manière générale/in general 7. délicat/delicate 8. vulnérable 9. créature
10. rosée du matin/morning dew 11. … moyre a peur/is afraid

רן געווען איןָנגע יאַנער זענען לאַרסיאַדי מא

מעריקעַנץ אַדע און אין 1938 איז גאָדער מא

ָןרסאָרן צוליב אָאויפֿגעציטערט געווא

ַלנפֿאָעמיסיע וועגן דעם אָ–דיאַ רא3וועלזעס

רס.ַשעפֿענישן פֿון מאַפֿון שרעקלעכע בא

—בער געקומען די שלעכטע ָלד איז אַבא

 פֿון די5 בׂשורה— די גוטע 4דער אפֿשרָא

רס איז ליידיק אוןַז מאַ, א6רשערָפֿא–סָסמאָקא

. דיָרטן ניטאָז קיין לעבן איז דאַטרוקן און א

7סטיקַנטאַפֿטלעכער פֿאַרן פֿון וויסנשאָאויטא

רפֿט זוכן נַײע, ווַײטערע ערטערַבן געדאָהא

ר זייערע גרינע מענטשעלעך.ַ היים פֿאַווי א

[סוף זַײט 8]

ָטך דעם ווי מע האָגע. נאַזיקע פֿראָנג ווי מע שטעלט זיך די דאַס'איז שוין לא

בן דיָ, הא1 קיין לעבן אויף דער לבֿנהָז עס איז ניטאַנען אַרשטאַפֿא

נגעהויבן זיך נעענטער צוָכער אַמא–, שרַײבער און פֿילם2פֿטלערַוויסנשא

רס.ַנעט מאַאינטערעסירן מיט דעם ּפלא

[סוף זַײט 8]

 נישטָגן : מע וועט דאָמיר עס גלַײך זאָלא

ס זענעןָשרַײבן וועגן די 600 ביכער ווא

נהייב פֿון דעםָנקרַײך אין אַדערשינען אין פֿרא

מיר בעסער רעדןָן. לאָרישן סעזאַליטערא

זויַס זענען אָוועגן די שרַײבערס, ווא

ליק ווי די שטערן אין הימל (איר קענטָפֿילצא

 אויב ס'איז געלונגען 600—רשטעלן ָזיך פֿא

לטָז עס וואַ בוך !), אַרויסצוגעבן אַ א2פֿון זיי

4טשָלט זיך כאָ ווען איר ווא3 חידושַגעווען א

קענט מיט איינעםַל אין לעבן נישט באָאיין מא

ס אירָ ווא5וודאיַפֿון זיי ! פֿרעגט איר זיך א

 און—גן וועגן זַײן בוך ָרפֿן זאַוועט אים דא

ַזגן. זַײט זיכער אָ צי איר מוזט עּפעס זא6בכלל

 און7רטַ צאַאיר מוזט ! דער שרַײבער איז א

רף אַײערַ. ער דא9שעפֿענישַ בא8רוו5נדלעךַפֿא

.10טוי–רגןָרף דעם פֿרימאַ בלום דאַקוק ווי א

ך נישטָס ער איז נאָר וואַדער דערפֿאָא

ָס ער איז יאָר וואַדער דערפֿאָרימט, אַבא

ז ער וועט עסַ א11ט מוראָרימט און ער האַבא

ל מער נישט זַײן !ָ מאַא

רסַטער אויפֿן מאַ קראַא

נעטַבער דער רויטער ּפלאָלעצטנס איז א

 טעמע6: מע רעדט וועגןַרן אָווידער געווא

ס זַײנען אפֿשרָנען, וואָניאַזַײנע טיפֿע קא

ליקע טַײכן. אוןָמאַרן פֿון די אָכט געוואַגעמא

גט לעבן. דעם 2טןָסער, זאַגט וואָווער עס זא

ַזט אָרויסגעלאַנור אָיקאַט מען פֿון באָיוני הא

רףַס דאָעקסּפרעס“, ווא–רסַ „מא8נדעָסא

כזוכן עווענטועלע שּפורן פֿון לעבן6: ניטָנא

דער געפֿערלעכעָ א9קיין גרויסע חיות

טש קליינטשינקעָר כאָנסטערס, נאָמא

פֿןַ שוין וועגן שא10בן. מע חלומטָמיקרא

טעם–דישער טעםִיי דער נַײע ערד… ַרטן אָדא

רמירט וועגן דערָלטן אינפֿאַוועט אַײך הא

זיקערָנטוויקלונג פֿון דער דאַווַײטערדיקער א

טעמע.

ט זיךָדערווַײל, דעם 27סטן אויגוסט, הא

רס דערנענטערט צו אונדז מער ווי קייןַמא

ר און מעָ זעכציק טויזנט יא11ל זינט ּכמעטָמא

 דער12ר 2287 ּכדיָרטן ביזן יאַוועט מוזן ווא

 די שרַײבערס1ּכוח– יישרַא
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דרַײ לידער

העפֿט–עזיעָ די ּפא

העפֿט–עזיעָ ּפאַאיך בין א

העפֿט–עזיעָדישע ּפאִ ייַא

רגעסןַרשטויבט, פֿאַלט, פֿאַא

לב צעריסןַ איז הא1מַײן הילע

 די עקן.2בן צעגריזשעטָמַײזעלעך הא

ל נישט ווידער.ָלטע העפֿטן לייענט מען קיין מאַא

אויף מַײנע געלע זַײטן

רלוירענע ווערטערַרטן פֿאַווא

ס ציטערן ווי ליכטעלעךָווערטער ווא

ס וויינען ווי קינדערלעךָווערטער ווא

רטריבענע ווערטער.ַפֿא

לייענט מען זיי

3נטדעקט מען חלומותַא

גרויסע און קליינע

פֿינסטערע און העלע

נדער לעבןַן אַחלומות פֿון א

ל נישט ווידער.ָלטע העפֿטן לייענט מען קיין מאַא

ָ געטא4די אינערלעכע

ָאין מַײן אינערלעכער געטא

רַײןַדישע ווערטער אִקומען די יי

רויס.ַל ניט ווידער אָבער קיין מאָא

שווַײגן

5סודות–בסוד

מעןַשּפילן זיך די ווערטער צוזא

כן לידער.ַאון מא

רַײנגעפֿלויגןַ פֿויגל אַאיצט איז א

לץ געהערטַט ער אָהא

ט געוויינט.ָאון הא

6דער מויער

רן מוילַ מויער פֿאַב אָאיך הא

לןַּפגעפֿאָראַ שטיין איז אַא

וועקגעפֿלויגן.ַ ווערטל אַאיז א

כט :ַב געטראָכ'הא

לד צוריקַעס קומט בא

7מיט דער אויפֿשריפֿט

דרעס“ַזיקן אָ„קיינער וווינט נישט אויף דעם דא

רט.ַב געוואָכ'הא

רומגעקוקט,ַט זיך אָס ווערטל האָדא

ר עמעצנס אויגן.ַ פֿא8זןָּפגעלאָראַא

רַײןַרצן אַעס איז געזונקען ביז אין הא

און זיך געפֿילט בַײ זיך אין דער היים.

נדערע ווערטעלעך געפֿונעןַרטן אָט דאָעס הא

ס זַײנען צו אים געווען זייער ענלעךָווא

בן מיר דערציילט די אויגן)…ָס האָ(דא

1. couverture/cover 2. grignoté/gnawed 3. khaloymes rêves/dreams 4. intérieur/inner 5. besod-soydes en grand secret/in great secret
6. mur/wall 7. inscription/here notification 8. s’est posé/set itself down.

1. cette année/this year 2. talmidim étudiants/students
3. large/comprehensive 4. sho heures/hours 5. participer/
participate 6. …-poshet simplement/just plain 7. se don-
ner du bon temps/have a good time 8. oytsres trésors/
treasures 9. talmide étudiante/student (fem.).

רגעקומען דער פֿערטערָ פֿא1ָרצענטער איז הַײיא–דישִריזער ייַאין דעם ּפא

טור. פֿון 15טן יולי ביזן 1טןַך און ליטעראַדישער שּפראִזומערקורס פֿון יי

ןַטייליקט אין אַ פֿון 10 לענדער זיך בא2בן 66 ּתלמידיםָאויגוסט הא

סטודיעס. לעקציעס–דישִם פֿון ייַגראָ ּפרא3רומנעמיקערַאינטענסיווער און א

נטיילָבן אויך געקענט אָג, און זיי האָ טאַ א4ט דרַײ שעהַבן זיי געהאָהא

קלעןַטן, זען פֿילמען און סּפעקטאַטן, הערן רעפֿעראַרשטאַ אין ווא5נעמען

נגעשריבןָבן אָדיש. זיי האִ אויף יי7רברענגעןַ גוט פֿא6ּפשוט–סטָאון ּפרא

בן מירָ הא8זיקע אוצרותָרבעט, און פֿון די דאַנצע בערג מיט היימאַגא

 פֿון9 ּתלמידהַנגעשריבן פֿון אָאויסגעקליבן די ווַײטערדיקע דרַײ לידער, א

ס.ַצווייטן קלא

קינקָ סטאַניקאָוועראפֿון 

ריזַזומער אין ּפא–דישִיי

© 2003, Philippe Szpirglas
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“ביל ךיד ָבאה ךיא„ ךַײא טָגאז טַנאווַ א ןעוו

ָ.נגאַנצן טאַט צו טאַט ליב געהאָרבן. זי האָשעווסקי איז געשטאַ ראַזאָא

 אין איין3סענערָנטשלאַן אַנץ : מע גייט אַט דעם טאָ קענט איר א2וודאיַא

ןַסן אין אָנטשלאַזוי אַ ּפונקט א4ריכטונג און מע קערעוועט זיך ּפלוצלינג אויס

געבליבענער– לעבןַן איז געווען ווי זי אַס געוועזענער מאַזאָנדער ריכטונג. ראַא

, און6ר פֿרומער, וווינט אין יׂשראלָ גאַרן אָבער געוואָ. איז ער א5פֿון דער מלחמה

ן און אויף זַײן ברודער,ַזאָנצע ביטערקייט זַײנע גיסט ער אויס אויף ראַדי גא

נגען איןַ זיי זַײנען געגא— 7 שרעקלעכן חטאַרשולדיקט מיט אַבן זיך פֿאָס האָווא

ט זיָ“. הא9ן „אּפיקורסטעַ איז געווען אַזאָ ריכטונג. רא8ּפויערדיקערַדער קא

. אירע צוויי זין זענען אויך נישט10יׂשראל–לט קומען צו קבֿרָבער געוואָא

ט ערָל האָד. צוויי מאִר קיין ייַפֿילו נישט פֿאַלט זיך אַגלויביקע און איינער הא

דישער פֿרוי. דער צווייטער זוןִ ייַ מיט א11טַבער „צופֿעליק“ חתונה געהאָא

רףַ דא13ס לוויהַזאָ רא12מען. בשעתַבן ווערן לעבן איר צי לעבן זַײן מאָגראַדיש ווַײב פֿרעגט אויב ער וויל באִווערט היסטעריש ווען זַײן נישט יי

“.15“ מיט „קדיש14 ביסל „קידושַרמישט מען אַ מענטש“ און שּפעטער פֿאַס עס מיינט „זַײן אָנצייזיש וואַגער דערקלערן אויף פֿראָאיר שווא

1ָנגאַטא–שעווסקיַדער רא

ט מעןָר צוריק האָר יאָ ּפאַיט א

ענט צוםָריז, נאַאויפֿגעשטעלט אין ּפא

רטָנט מיטן וואַ גלעזערנע וואַטורעם, א–אַײפֿל

רשיידענעַ“ געשריבן אויף 32 פֿא1„שלום

ל פֿון דעם מענטשלעכןָ סימבאַ א—כן ַשּפרא

 צו שלום אויף דער וועלט.2גערַבא

ַ אָנט פֿון שלום“ איז איצט דאַך דער „וואָנא

זיקעָב דיך ליב“. די דאָנט פֿון „איך האַווא

רקַריזער ּפאַ ּפאַס שטייט אין אָנט, וואַווא

וול פֿוןָ טאַרטר, איז אַנמאָנישט ווַײט פֿון מא

ווע, אויף וועלכן מעַלירטער לאַבלוי עמא

ב דיךָל „איך האָט אויפֿגעשריבן 311 מאָהא

לעקטן6:ַכן און דיאַלערליי שּפראַליב“ אין א

רטוגעזיש,ָנצייזיש, ענגליש, כינעזיש, ּפאַפֿרא

דישִניש… און אויך ייָניש, ברעטאַרסיקאָקא

ש.ִאון העברעי

רבעט איז פֿרעדעריקַר פֿון דער אָדער אויטא

 פֿון3ר און מחברָזיטאָמּפאָ קאַן, אָראַבא

ט ערָריז, האַרנדיק איבער ּפאָרומפֿאַלידער. א

לןָרשיידענע מענטשן, זיי זאַגעבעטן בַײ פֿא

ב דיך ליב“ָץ „איך האַנשרַײבן דעם זאָאים א

ט ערָ הא4רוםַזוי אַך. אַאויף זייער שּפרא

ך דעםָרום 1500 ענטפֿערס. נאַגן אָגעקרא

סָף, וואַליגראַ קאַט ער זיי איבערגעגעבן אָהא

, זיי5לע אויפֿשריפֿטןַרבעט די אַאַט באָהא

 דריטערַבן די זעלביקע גרייס. אָלן האָזא

נט. עסַט אויפֿגעשטעלט די וואָקינסטלער הא

נטישַמאָ שיין און ראַקומען אַט זיך באָהא

קונסטווערק.

ָן קוק טאַ קענט איר גיין א6וועסַאויף טשיקא

נט. זי שטייט אויפֿןַט דער שיינער וואָאויף א

.8טקרַײזָ אינעם 18טן שטא7בעסַץ דעז'אַּפלא

 איר— 9זוכט דעם וועבזַײטלִַז נישט, באַא

רגעניגן צו לייענען צווישןַס פֿאָבן דאָוועט הא

ב דיך ליב“ָכן „איך האַלע שּפראַדי א

דיש.ִל אויף ייָר מאָ ּפאַגעשריבן א

1. Le Tango des Rashevski (Sam Garbarski, 2003) 2. avade bien sûr/of course 3. résolu/decisive 4. אויסקערעווען זיך aller dans le sens
inverse/turn in the opposite direction 5. milkhome guerre/war 6. yisroel Israël 7. khet péché/sin 8. contraire/opposite 9. apikoyreste
mécréante/non-believer (fem.) 10. keyver-yisroel sépulture juive/Jewish burial 11. khasene… s’est marié/married 12. besha's pen-
dant/during 13. levaye funérailles/funeral 14. kidesh versets qu’on récite avec la bénédiction sur le vin/verses said with the blessing over
wine 15. kadesh prière qu’on récite pour un parent mort/prayer said for a deceased relative

1. sholem paix/peace 2. désir/desire 3. mekhaber auteur/author 4. ainsi/in this way 5. inscriptions 6. par curiosité/out of curiosity 7. place
des Abbesses, Paris 18ème 8. arrondissement/district 9. site web/website : www.lesjetaime.com.

ָסגע „וואַריז שטעלט די פֿראַרויס אין ּפאַס איז אָ נַײער פֿילם וואַַא

לע ענטפֿערס…ַקסאָדאַ סך ּפאראַד“ און גיט אִ ייַאיז א

[סוף זַײט 8]

ריַמיריי סיקא

מ

ר

© droits réservés
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1לדרעָקא–טעסַדי לא

רבֿקה ּפר�ווענערס

ט זיָ הא2רן פַֿײער. אויפֿן שויסַבע זיצט אין איר וויגשטול פֿאָי בא

רשיידענעַ סך פֿאַף פֿון אָ פֿול מיט שטיקלעך שטא3 נייקוישַא

 דעם זייגערס4חוץַרבן און מוסטערן. אינעם צימער איז שטיל אַפֿא

גן פֿוןָ פֿונעם שטענדיקן שלא5קול– ווידערַס איז ווי אָטיק, ווא–טיק

דל. זי הייבטָ די נא6לטע פֿרוי פֿעדעמט אַײןַרצן. די אַבעס האָדער בא

ָןף און זי הייבט אָ שטא7עןָבלא–ר שטיקלעך אינדעךָ ּפאַאויף א

נייען…

כטַלע נאַ אין איר בעטל. ווי א9 שטייט אויף די ציּפקעס8רחל

ס הענגטָ זילבערנעם שטערן וואַשטרעקט זי אויס די הענט צו א

גט6: לייגָרַײן און זאַמע אַכט קומט די מאַלע נאַ. ווי א10פֿונעם סופֿיט

זיך, דו ביסט צו קליין צו דערגרייכן דעם שטערן. און זי דעקט

לדרע.ָ קא11שטערנטערַער באָבלא–רחלען צו מיט דער אינדעך

ען שטערן.ָ בלאַכט אַבע געמאָט די באָף האָפֿון די שטיקלעך שטא

ף און נייטָ שטא12 שטיקל ריץ רויטןַאיצט הייבט זי אויף א

ווַײטער…

רק שטייט רחלָיא– גרויסער שיף קיין ניוַ פֿון א13אויף דעם דעק

פֿןָנטן האַנדערע אימיגראַ סך אַ מיט א14טן. בַײ גלַײךַלעבן דעם טא

סָט וואָ נַײ לעבן אין דער שטאַזיי צו געפֿינען די פֿרַײהייט און א

 די—לד ָ גא15לגערט זיךַסן, דערציילט מען, וואַאויף אירע גא

 איצט איבער16ס טורעמט זיךָגט צו די פֿרוי וואָס עס זאָפֿרַײהייט ווא

גריסונג. דערַנט אויסגעשטרעקט צום הימל ווי אויף באַזיי, די הא

רט זייַ. זי שא17ר איבער דעם ּפניםָּפ רחלס האָראַזט אָווינט בלא

איר רויטע19רבינדט שטַײףַ און זי פֿא18וועקַא

.20טשיילעַפֿא

לדן שטיקל…ָ גאַאיצט א

עס איז די ּפרעמיערע

ּפערעָ נַײער אַפֿון א

און רחלס ערשטער

ַ אין א21רויסטריטַא

לע. זי שטייט אין דער מיטָהויּפטרא

22לדן קלייד בלישטשעטָפֿון דער סצענע, איר גא

בערָליכט און זי איז זייער נערוועז. א–ָריעקטאָאין דעם ּפרא

ס זיצט אין דערָ ווא23 בליק אויף איר חתןַּפט זי אַאיצט כא

רויף, העכער אוןַ פֿון איר ליד שוועבן א24רנטיקער ריי. די טענערָפֿא

טער.ַהעכער, ביז דעם סופֿיט פֿונעם טעא

 געל שטיקל…ַאון א

רויס פֿונעם פֿענצטער. אין דער וויג לעבן איר בעטַרחל קוקט א

, זי וויל28 אויף דער שויב27 זשומעט26 ביןַ. א25ליגט איר עופֿעלע

ַרויף אין אַרויס. רחל עפֿנט דעם פֿענצטער און די בין פֿליט אַא

.29ך זַײן מקורָס בענקט נאָלדענע זונענשַײן וואָּפן גאָ טראַל, אַסּפירא

טערןַנגען פֿלאַ פֿלי. די געלע פֿירהאַווי די בין טוט רחלס געמיט א

אינעם ווינטל.

לטע פֿינגערַף. די אָ שטא30ַַ שטיקל לילאַבע הייבט אויף אָדי בא

לט אויף אירַּפן בלוט קוואָ טראַדל גליטשט זיך אויס. אָציטערן, די נא

 און טרערן שטעלן זיך איר אין די אויגן…31טַײטפֿינגער

 איז צעשוו5מען פֿון32רחל קען ניט לייענען דעם בריוו. איר ראיה

ּפירַרַײסיקע ווַײס פֿונעם ּפא–ס אויגןָבער זי ווייסט. דאָטרערן. א

ל זיָז מע זאַס איז צו שרעקלעך אָ ווא34 ידיעהַ זי מיט א33רבלענדטַפֿא

ג, ווען ער איזָן דעם טאַר זען איר מאָ. זי קען נא35ּתופֿס זַײן

כט מיטַט געמאָ, ווי ער הא36רםָאוניפֿא–טָרן אין זַײן פֿלאָוועקגעפֿאַא

 טיכל.ַזַײן לילא

רבן…ַ סך פֿאַ שטיקל פֿון אַ א— 37און לסוף

רויף אויף דיַס קומען אָ ווא38כטער און איידעםָכט איר טאַטראַרחל בא

כטערס בויך איז גרויס אונטער אירָטרעּפלעך צו דער טיר. איר טא

רויף צום פֿענצטער וו5 עס שטייטַ שווענגערקלייד. זי קוקט א39בונטער

נט.ַכט פֿריילעך מיט דער האַמע. זי מאַאיר מא

***

–טעסַבע דעקט זי צו מיט דער לאָז די באַאיר אייניקל רירט זיך ניט, א

לטע פֿרוי שמייכלט צו דעם קליינעם מיידעלע אוןַלדרע. די אָקא

ג וועסטו דערגרייכן די שטערן“.ָשושקעט6: „איין טא

פֿענונג די זילבערנעָלדרע פֿינקלען מיט האָאין דער מיט פֿון דער קא

ען שטערן.ָּפינטלעך אויף דעם בלא

1. couverture en patchwork/patchwork quilt 2. sur ses genoux/on her lap 3. boîte à couture/sewing box 4. akhu'ts à part/except for
5. …-kol écho 6. enfile/threads 7. indigo 8. rokhl Rachel 9. pointe des pieds/tiptoes 10. plafond/ceiling 11. parsemé d’étoiles/star-sprinkled
12. rouge sang/blood red 13. pont/deck 14. tout comme/together with 15. se ramasse à la pelle/is lying in the streets 16. s’élève/towers
over 17. ponem figure/face 18. rejette/brushes away 19. serré/tight 20. foulard/kerchief 21. apparition/appearance 22. brille/shines
23. khosn fiancé 24. la musique/sound plur. de/of ןָדער טא  25. oyfele bébé/baby 26. abeille/bee 27. bourdonne/buzzes 28. vitre/pane
29. moker source 30. violet 31. index/index finger 32. rie vue/vision 33. éblouit/dazzles 34. yedie nouvelle/news 35. toyfes … conce-
voir/grasp 36. uniforme de marin/naval uniform 37. lesof enfin/finally 38. gendre/son-in-law 39. multicolore/multicolored.

ד
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1. jacassant/chattering 2. shimen Neuberg 3. besha's pendant que/while 4. Kiebitz : vanneau/lapwing, peewit 5. all./Ger. : Kiebitz,
kiebitzen ; angl./Eng. : kibitz, kibitzer ; pol./Pol. : kibic, kibicowac ; fran./French : “Silence, les kibitz!” בער אין ווערטערבוךָל אָפֿט מאָגעהערט א

.6 ניט געפֿונען ! il est vraisemblable/it's quite possible 7. oyfn manière/way 8. se comporte/behaves 9. lemoshl par exemple/for example
10. mishpokhe famille/family 11. oylem public/audience 12. beemes vraiment/truly 13. dehayne c’est-à-dire/that is 14. suggestions

רלייגן“ָנט פֿון „פֿאַריאַווא  15. convaincants/convincing 16. shem réputation 17. dafke justement/of all things 18. mistome probablement/
probably 19. kibets (même prononciation/same pronunciation) 20. toes erreur/error 21. loshn-ko'ydeshdikn hébreu/Hebrew 22. mayse
histoire/story 23. emes vrai/true 24. seykhl raison/reason עס לייגט זיך אויפֿן ׂשכל il est vraisemblable/it stands to reason 25. mikolshkn à
plus forte raison/all the more so 26. netie tendance/inclination.  

כן ניצןַשע שּפראִּפעיָין עטלעכע איירא

 און–ךָזונדערס שאַשּפילערס (בא

שּפילערס) דעם ווערב „קיבעצן“ מיט–רטןָקא

נדערעַ א3טַײט „צוקוקן זיך בשעתַדעם בא

ל צוגעבנדיק איבעריקעָפֿט מאָשּפילן זיך (א

ָסרן)“… און ווַײטער ניצן זיי דאַמענטאָקא

 פֿויגל (ווי אויףַר אַרט „קיבעץ“ נישט פֿאָווא

 צוקוקער. אויףַזאַר אַקע פֿאַר טאָ נא4דַײטש)

נצייזיש, אויף ענגליש, אויףַדַײטש, אויף פֿרא

געוו5נטשענע פֿייגל– נישטָא–ּפויליש זענען די

.5פֿטע שטערונג בַײם שּפילָן אַא

 פֿויגל,ַמען פֿון „קיבעץ“, ווי אָדער נא

נג, און עסַמט פֿון דַײטש שוין פֿון לאַשטא

טַײט איןַז דער באַ א6לט זַײןָקען געמא

ַן מיט אָט צו טאָן האָרגאַשּפילערישן זשא

 פֿויגל פֿירט זיךָא– ווי דער7זונדערן אופֿןַבא

רוםַ ווי ער קוקט נַײגעריק א9 : למשל8אויף

קע די געוויינטלעכעַס איז טאָזיך… און דא

ַזוי אַּפולערע דערקלערונג, ווי אָּפא

ַזאַך אָמען נאָ נאַגן אָט געקראָ„צוקוקער“ הא

פֿויגל.

 פֿויגל1ּפלענדיקערַ ּפלאַא
רטשמועסָ וואַנד) שיקט אונדז ווידער אַ פֿון טרירער אוניווערסיטעט (דַײטשלא2שמעון נויבערג

רטן…ָס שּפילט אין קאָ פֿויגל וואַוועגן א

רטָס וואָז דאַעס זעט אויס אא

דיש :ִנעמט זיך פֿון יי

ט אונדזער פֿויגלָ ערשטנס הא—

10 גרעסערע משּפחהַדיש אִאויף יי

כן :ַנדערע שּפראַרום זיך ווי אויף אַא

נצעַ גאַדיש עקסיסטירט אִאויף יי

ָל וו5 ס'איז דאַקאָ לאַרניע“ : אַ„קיבעצא

ןַ געלעגנהייט צוצוקוקן זיך (און אַא

ס קוקט זיך צו) בשעת מעןָ ווא11עולם

שּפילט.

לטָך וואַ צווייטנס : פֿון וועלכער שּפרא—

נצייזיש, איַגעקענט אי ענגליש, אי פֿרא

ַרט, אויב נישט פֿון אָ וואַּפויליש נעמען א

—ך ַלער שּפראַנאָציאַ אינטערנא12באמת

דיש.ִ : פֿון יי13דהַײנו

ַז דריטנס : די ווערטערביכער מיינען אויך א—

טש זייערעָרט, כאָדיש וואִ ייַס איז אָדא

 זענען14גישע פֿירלייגןָלאָדישע“ עטימאִ„יי

.15נישט איבערצַײגנדיק

רטָס וואָט דאָז אויך דַײטש האַ… קען זַײן א

דיש… אויבִטַײט) גענומען פֿון ייַ(מיט דעם בא

דיש, איז עסִקע פֿון ייַבער טאָמט אַעס שטא

ט געקענטָרשטיין, ווי עס האַנישט צו פֿא

רַ פֿא16 שםַבן דען אָדן האִגעבוירן ווערן : יי

ַ א17ס דווקאָר וואַ, פֿאָגן6? טאָלאָרניטאָא

„קיבעץ“6?

ט מעןָנהייב האָמַײן ענטפֿער איז : אין א

זוי געמיינט דעם פֿויגל וויַ נישט א18מסּתמא

 די גרוּפע מענטשן, די—“ 19דעם „קיבוץ

ס מע רעדטָרום שּפילטיש (וואַמלונג אַרזאַפֿא

ך בעסער6: עסָדער נאָלץ איינס). אַרויס אַא

 ווערטערשּפילַנגעהויבן מיט אָט זיך אָהא

מען פֿון דעם פֿויגלָ) מיטן נא20 טעותַדער אָ(א

 און— „קיבוץ“ 21קודשדיקן–און דעם לשון

ַןזאַדער אָ ווערטערשּפיל (אַזאַא

רקומעןָט געקענט פֿאָרשטייעניש) האַאומפֿא

דיש6!ִנק ייַ דאַר אָנא

לטָ, דעמא23 איז אמת22… און אויב די מעׂשה

נהייב דער „קיבוץ“ געווען דערָאיז אין א

ַט זיך געקענט נעמען אָעולם, דערפֿון הא

רניע“6ַ„קיבעצאַווערב „קיבעצן“ (און א

טַײט „מיטגליד פֿון עולםַאויך), און דער בא

קומען שּפעטער…ַט זיך באָצוקוקערס“ הא

25שּכן–, מּכל24ס לייגט זיך מיר אויפֿן ׂשכלָדא

– גרוּפעַקע אַז קיבעצערס זענען טאַא

ליין איז ניטַמען : איין קיבעצער אָפֿענא

ַט אָ גרוּפע צוקוקערס האַבער אָגעפֿערלעך, א

 צו רעדן הויך… קען מען זיך26רקע נטיהַשטא

נגעהויבן פֿוןָט זיך אָלץ האַז אַרשטעלן אָפֿא

ל זַײן שטיל6!“ָץ ווי6: „קיבוץ6! זאַ זאַזאַא
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 אין אויגוסט און סעּפטעמבער 2003רווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

גןָלאָרכעאַנטדעקט דורך אַסמעטיק אָרוימישע קא

1. petite boîte/little box 2. kedey afin de/in order to 3. EFShER peut-
être/perhaps 4. afile même/even 5. ponem visage/face 6. boîte/box
7. extraordinaire/extraordinary 8. matsev condition 9. à סַײ … סַײ…
la fois … et …/both ... and ... 10. administratrice/administrator 11. en
fer-blanc/tin 12. poing/fist 13. reyekh odeur/smell 14. soufre/sulfur
15. quartier/district 16. akhsanye auberge/inn 17. colonne/column.

ָןנדאָכטל מיט קרעם געפֿונען אין לאַס רוימישע שאָדא

ליקןָמאַן אַרט פֿון אָן. אויפֿן אָנדאָא

בן דיָן האָנדאָרוימישן טעמּפל אין לא

כטַ צוגעמאַך געפֿונען אָגן די וואָלאָרכעאַא

 ווַײסןַ א—, און אינעווייניק 1ּפודעלע

ך געקענט זען דיָט נאָקרעם, וו5 מע הא

סָפֿינגערדרוקן פֿונעם לעצטן מענטש, ווא

ר צוריק.ָט אים געניצט, מיט 2000 יאָהא

נער מוזיי,ָנדאָר פֿונעם לאָטאַדער קורא

ַנטיק אויף אָט מאָנסיס גרו, האַפֿרא

ז דיַנפֿערענץ דערקלערט, אָקא–ּפרעסע

נץַבן געשיקט די סובסטאָגן האָלאָרכעאַא

ַקומען אַ צו בא2ריע, ּכדיָטאַראָבאַ לאַאין א

ליז דערפֿון. „עס זעט אויס וויַנאַכעמישן א

רב,ַ פֿאַ א4פֿילוַ א3דער אפֿשרָ קרעם, אַא

טָ“, הא5ס מע צעשמירט איבערן ּפניםָווא

מערקט.ַגרו בא

סָט גרו צוגעגעבן. „ערשטנס, איז דאָ גרויס געפֿינס“, האַס איז זייער אָ„דא

ך וויכטיקער איז דערָבער נאָכט ; אַליין מַײסטעריש געמאַ א6כטלַשא

סָלט. דאַ פֿונעם אינהא9 סַײ פֿונעם ּפודעלע, סַײ8 מצב7ֿאויסערגעוויינטלעכער

 גרויסן אינטערעס איבער דער וועלט.“ַוועט זיכער דערוועקן א

ליסטןַר די זשורנאַט פֿאָם, האַרהאַ פֿונעם מוזיי, ליז בא10לטעריןַרוואַדי פֿא

, און12 פֿויסטַט די גרייס פֿון אָס האָ ּפודעלע, ווא11ס בלעכענעָגעעפֿנט דא

 און קעז“.14 פֿונעם קרעם ווי „ענלעך צו שוועבל13שריבן דעם ריחַט באָהא

נד פֿונעם טעמּפל, לעבןַ גרוב אויפֿן ראַס ּפודעלע געפֿונען אין אָט דאָמע הא

ן“.ָנדאָס רוימישע לאָס הייסט „דאָ ווא15ָןיאַצוויי הויּפטוועגן אינעם רא

וול מיט דערָ שטיינערנעם טאַנטדעקט אַרטן אָט מען דאָרן האָיאַראַפֿא

רט,ָס אָן. דאָנדאָר לאַמען פֿאָעלטסטער אויפֿשריפֿט פֿונעם רוימישן נא

,16כסניאַן אַשטייט פֿון צוויי קליינע טעמּפלען, אַר 50, באָטירט פֿונעם יאַדא

ט שוין אויךָ. מע הא17 שטיינערנעם זַײלַטועס און אַר סטאַזעס פֿאַבא

 הילצערנעםַטועס, לעדערנע שיך און אַרט ברעקלעך פֿון סטאָגעפֿונען דא

וול.ָשרַײבטא

 און1דרַײ פֿרַײנד זענען געזעסן אין שענק

טָך עטלעכע גלעזער ביר האָגעשמועסט. נא

גןָל אויסזאָז יעדערער זאַרגעלייגט, אָאיינער פֿא

ך קייןָב נאָגט איינער6: „כ'האָ. זא2 סודַזַײנס א

ַז איך שּפיל אַל נישט דערציילט קיינעם, אָמא

.“3סָלעבאַליבע מיט דער פֿרוי פֿון מַײן בא

ַזגט דער צווייטער6: „קיינער ווייסט נישט, אָזא

ב ליב מענער…“ָאיך הא

גט6:ָ ביסל און זאַ א4דער דריטער קווענקלט זיך

גן…“ָס צו זאָזוי דאַ„אוי, כ'ווייס נישט ווי א

בן די פֿרַײנד איםָ„שעם זיך נישט“, הא

.5געמונטערט

גט6: „קיינערָ און זא6 זיפֿץַדער דריטער גיט א

לטן קייןַז איך קען נישט האַווייסט נישט, א

סודות.“

1. bistrot/bar 2. sod secret plur. soydes סודות

3. patron/boss 4. hésite/hesitates 5. encouragé/
encouraged 6. soupir/sigh.

 וויץַא

ל
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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

סָסמאָדער 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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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, מאָגא
בי., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג רעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ רעד ןֿופ ןוא דומיל–שיִדיי

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 1]

12. efsher peut-être/perhaps 13. se délecter/will be delighted 14. si/if 15. simen signe/
sign 16. émotion/agitation 17. … tsores vous avez un problème/you’ve got a problem
18. emes la vérité/the truth 19. courage 20. sinon/though not 21. pakhdn lâche/coward
22. absolument/absolutely 23. mekhaber auteur/author 24. inyen question/matter
25. osez/dare 26. mekhayedik délicieux/a pleasure 27. khshodimdikn méfiant/suspicious
28. réservé/reserved 29. mevinish expert 30. refusez-vous/you refuse 31. foie gras פֿעטע

נדזַ גאַא לעבער, דער בעסטער טייל פֿון

[סוף פֿון זַײט 3]

[סוף פֿון זַײט 1]

ענט.ָזוי נאַל זַײן אָ מאַך אָל נאָנעט זאַּפלא

לגטָרס פֿאַס מאָר וואַר דערפֿאָס קומט פֿאָדא

רביט6; און אויך דערָניט קיין קַײלעכדיקן א

 דעם13רביט איז געווענדט איןָזיקער אָדא

נעטן.ַנדערע ּפלאַ פֿון די א14ּכוח–צוצי

רטן אויף דער קומענדיקערַווען מע וויל ווא

ט מען צַײט צוָרס, האַדערנענטערונג פֿון מא

–סָסמאָוועגווַײזער פֿון דעם קאלייענען דעם 

 געשריבן15רסַטוריסט אויפֿן מא

עטיש פֿון ּפיערָפֿטלעך און ּפאַוויסנשא

נדערע ביכערַ צענדליק אַ און א—נזש ַגראַלא

רויס וועגן דערַס זַײנען לעצטנס אָווא

ציעס ז'76)ַרמאָזיקער טעמע. (מער אינפֿאָדא

13. dépend de/depends on 14. …-koyekh
force d’attraction/power of attraction
15. Le Guide du touriste spatial sur Mars,
Pierre Lagrange, éd. EDP Sciences, 2003.

שעִ גוייַט אָס האָס אייניקל, די וואַזאָרא

מע, איז נישט קיין פֿרומע. וויל זי חתונהַמא

בער נישט קייןָד, אִ ייַ מיט א16בן דווקאָהא

ס ערָ גוי, וואַרליבט זי זיך אין אַפֿרומען. פֿא

ןַבער ווען שוין, בַײ אָ, א17וויל זיך מגייר זַײן

טָנדער אייניקל האַן אַ. א18קסישן רבָֿדאָרטאָא

רמיי : קומטַ א19געדינט אין דער יׂשראלדיקער

בישַראַן אַרליבט זיך אין אַער צוריק און פֿא

 פֿרַײדענקערַגער איז אָס שוואַזאָמיידל. רא

טיש–20בער בַײם ּפסחָסיסט אַנטיראַן אַאון א

 גויע,ַז זי, אַ א21ג זַײן ּפלימעניצעָ זאַטוט ער א

זוי מע פֿירטַל אים נישט אויסלערנען ווי אָזא

נצעַ די גא23ליעַכט קאַס מא6ָ! דא22 סדרַא

זַס זון אַזאָשליסט ראַ בא25. בַײם סוף24ׂשימחה

שןִלט בעסער פֿון לעבן מיט דעם גוייַער הא

בן ווערן מיט דערָגראַווַײב ווי פֿון בא

 הַײנטצַײטיקעַ א26מען. בקיצורַדישער מאִיי

נצןַס איז אין גאָ ווא28 משּפחה27שּכנזישעַא

בןָל. גייט זען דעם פֿילם, איר וועט האַרמאָנא

.29 סך הנאהַא

12לן. אפֿשרַ קענען טרעפֿן צוויי פֿאָאון דא

ט דעם שרַײבערס בוך. איןָ אָגעפֿעלט אַײך יא

ל וועט איר זיכער געפֿינען די שיינעַדעם פֿא

און קלוגע ווערטער פֿון וועלכע דער

 איר14מערָ. און טא13שרַײבער וועט קוועלן

רויס,ַמלט עּפעס אַגעפֿינט נישט, און איר שטא

קרענקט זיך נישט : אין דעם וועט דער

 פֿון אַײער15שרַײבער דערקענען דעם סימן

.16טיפֿער אויפֿרודערונג

ס בוך איז אַײך נישט געפֿעלן,ָבער ווען דאָא

ָך נאָ ! איז דא17לט אויף צרותָזענט איר דעמא

ָללע מאַגט איר אָלן. אפֿשר זאַל צוויי פֿאָ מאַא

19ר אַײער מוטַּכוח פֿא– יישרַ ? א18דעם אמת

בערָקט. אַר אַײער טאַ פֿא20טש נישטָ כא—

ַ סך פֿון אונדז, אַאפֿשר זענט איר, ווי א

גן, אירָס צו זאָ. איר ווייסט נישט ווא21ּפחדן

רויס. קרענקט זיך נישט6:ַמלט עּפעס אַשטא

אויך אין דעם וועט דער שרַײבער דערקענען

דעם סימן פֿון אַײער טיפֿער אויפֿרודערונג.

 עּפעס22דינגטַבער אומבאָווען איר ווילט א

גן, קענט איר זיך אינסּפירירן פֿונעםָזא

ָסרסעל ּפרוסט, וואַ מא23נצייזישן מחברַפֿרא

רונג אין דעםַ גרויסע דערפֿאַט אַט געהאָהא

ַן. אויב אַײער שרַײבער איז א24ענין

גןָ צו זא25ווערטער, דערוועגט זיךָעקסטרא

ךַס איז די שענסטע זאָזוינס ווי : „דאַעּפעס א

ט ביז איצט געשריבן !“,ָס איר האָווא

מיטירנדיק.ָמּפראָ און ווייניק קא26מחיהדיק

,27 חשדימדיקןַן מיט אָט צו טאָאויב איר הא

זוינס ווי „איר ווערט בעסערַוועט עּפעס א

בערָ א28לטןַאון בעסער“, צוריקגעהא

ל געפֿעלן.ָלע מאַ, א29מבֿיניש

30ּפָנצן אַגט איר זיך אין גאָבער אפֿשר זאָא

קענען זיך מיט שרַײבערס ווַײל אירַפֿון בא

ז זיךַ א—רסעל ּפרוסט ַ ווידער ווי מא—מיינט 

טָך דעם ווי מע האָ שרַײבער נאַטרעפֿן מיט א

ַגעלייענט זַײן בוך איז ווי זיך טרעפֿן מיט א

ַט געגעסן „פֿואָך דעם ווי מען האָנדז נאַגא

6!31ַ“גרא
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16. dafke justement/nothing but
17. megayer … se convertir au judaïsme/
convert to Judaism 18. rov rabbin/rabbi
19. yisroeldiker israélien/Israeli
20. peysekh Pâque/Passover 21. nièce
22. seyder Seder 23. gâche/upsets
24. simkhe fête/celebration 25. sof
fin/end 26. bekitser bref/in short
27. ashkenazishe ashkenaze/Ashkenazi
28. mishpokhe famille/family 29. hanoe
plaisir/pleasure.
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