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la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ווערטערביכער און ווערטער ליבע,
ֿפַארווַאנדלען זיך קען געדַאנק גוטער ַא גרינג ווי בַאמערקט איר הָאט צי

: מָאדע ַא ֿפרַאנקרַײך אין ֿפַארַאן איז טָאג צו הַײנט ? ַא מַאניע1 אין

ַא מיט ָאנגעהויבן זיך הָאט זי ווערטערביכער. טעמַאטישע ֿפון מָאדע די

„ֿפַארליבטע“  די „ּפלָאן“3 : ֿפַארלַאג ֿפונעם ַארויסגעגעבן בענד2 ּפָאר

מחברים5  ֿפַארשיידענע געבעטן בַײ הָאט ֿפַארלַאג ווערטערביכער4. דער

ַא  : ליב הָאבן זיי ענין7 ווָאס ַאן וועגן ַאלף–בית6 מין ַא שרַײבן זָאלן זיי

מענטשן געשריבן הָאבן ערשט צו א"ַא8... רעליגיע, ַא קעץ, ווַײן, לַאנד,

זיך  הָאבן געווָאלט סך קענטענישן און ַא באמת9 געהַאט הָאבן ווָאס

מחברים די עולם10. ברייטערן מיט ַא זייערע אינטערעסן מיט טיילן

ווָאס  מָאל מער, ַא מָאל ווייניקער, ַא ערך11 200 ווערטער, אויס ַאן קלַײבן

ַאז ָאט דער געדַאנק  צרה13 איז די נָאר שיין. זייער זייער הַארץ גלוסט12.

ַא  הָאבן ווערטערביכער די ַאז מגֿפה14 און ווי ַא ֿפַארשּפרייט הָאט זיך

ווָאס  ֿפַארלַאג ַא ַא קרומער ליבע15 צווישן די ֿפרוכט ֿפון זַײן צו טענדענץ

דעם מיט ליכט ווָאס זוכט שרַײבער און ַא שלַאגער17, ַא זוכט מיט ליכט16

זיך ווילט בקיצור19, אַײך ; ענין ַאן וועגן בוך גַאנץ ַא ָאנצושרַײבן ּכוח18

איר טעמע, אַײער ֿפון וויזיע ברייטע קיין נישט הָאט איר נָאר שרַײבן,

טָא  : קַאּפיטל איין ווי מער דורך ַא געדַאנק ַאנטוויקלען20 נישט קענט

און ! „ֿפַארליבט“ ווערטערבוך ַא בעסער, ווערטערבוך, ָאדער ַא שרַײבט

עּפעס ַאז ֿפָארווַארֿפן21 ניט קיינער אַײך וועט בלינד איז ליבע בַאלד ווי

ניט !  טויג ָאדער ֿפעלט

ווערטערביכער נישט ַאלע זענען צי : ַא ֿפרַאגע ָאבער זיך שטעלט

ייִדיש– ֿפונעם מחברים די בַײשּפיל צום דען, צי זענען ? „ֿפַארליבט“

37000 ווערטער,  צונויֿפגעקליבן הָאבן ווָאס ווערטערבוך, פֿרַאנצייזיש

ווָאס  ? שּפרַאך ייִדישע די ליב נישט הָאבן ווָאס מַאזָאכיסטן אמתע22

ֿפַארליבט זַײן מען קען צי ? חורבן23–ווערטערבוך ַא מיט ָאבער מען טוט

ווערטערבוך ?  ַא איז ווָאס ? ליבע איז יַאגד24 ? ווָאס ַאזַא ענין ווי אין

דָאס ! ווּו איז צעמישט גַאנצן ּפלוצלינג אין זיך ֿפילן מיר געווַאלד,

מיר דַארֿפן צי ? ענטפֿער ַאן געבן אונדז וועט ווָאס ווערטערבוך

„די  : זָאגט ער לעָאטָא25 ווען ּפָאל שרַײבער ֿפרַאנצייזישן דעם גלייבן

איז  טַאקע — עס בלַײבט אויב — בלַײבט מיר ווָאס אמונה26 איינציקע

ָאנשרַײבן נעמען זיך מיר דַארֿפן צי ? ווערטערביכער“ אין אמונה די

1. manie/mania 2. volumes, sing. 3 בַאנד. éditions Plon 4. Dictionnaires amoureux/"Lovers" dictionaries (a se-
ries pub-lished recently by Plon) 5. mekhabrim auteurs/authors 6. ... alef-beys sorte d'abécédaire/a kind of alpha-
bet 7. inyen sujet/subject  8. ַאנדערע  beemes vraiment/really 10. oylem public 11. ... erekh environ/about 12. à .9 און
leur guise/all their heart desires 13. tsore problème/problem 14. mageyfe épidémie/epidemic 15. mésalliance/mismatch  
16.  recherche désespérément/desperately seeking 17. bestseller 18. koyekh force, courage/strength 19. bekitser bref/in short   
20.  développer/develop 21. reprocher/reproach 22.  e'mese véritables/real 23. khurbm Shoah 24. la chasse/hunting 25.  Paul Léautaud 
26. emune foi/faith 27. takhles  but pratique/practical purpose 28. meshuge fou/crazy.

אונדזערע ַאנטהַאלטן וועט ווָאס ייִדיש“ אין „ֿפַארליבט ווערטערבוך ַא

( ַארַײנגענומען ביז „ּתכלית27“ געזונט“ „ַאבי ֿפון ליבסטע ווערטער,

? ֿפיש“) „געֿפילטע און „משוגע28“

ָאנגעקומען איז ווערטערבוך נַײע דָאס

ווָאס הָאבן  בׂשורה1 ֿפַאר ַאלע גוטע ַא

די צווייטע אומגעדולדיק. געווַארט ַאזוי

אויֿפלַאגע2 ֿפונעם ייִדיש–פֿרַאנצייזישן

יצחק3 ניבָארסקי  ֿפון ווערטערבוך

ווָאס איז שוין ווַײסברָאט, בערל און

איז אויסֿפַארקויֿפט, געווען לַאנג

קליינע  ַא ריי (מיט ַארויס ווָאס נָאר

עס קענט איר אויסבעסערונגען).

ייִדיש–צענטער ּפַאריזער אינעם קויֿפן

בַאשטעלן ָאדער מעדעם–ביבליָאטעק —

 bikher@yiddishweb.com ַאדרעס אויֿפן

1. psure nouvelle/news 2. édition 3. yitskhok.
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ּפסח אין דער היים
יָאר הָאבן  ֿפרום3 ָאבער יעדעס זייער געווען ניט זענען עלטערן מַײנע

יום–ּכיּפור6. און ּפסח5 : יום–טוֿבים גרויסע צוויי געֿפַײערט4 מיר

ערֿב7 יום–טוֿב  ָאנגעהויבן הָאט מַאמע מַײן ּפסח. זיך דערמָאן איך

קיין בלַײבן ניט חלילה9 זָאל עס ּכדי8 גַאנצע שטוב צו ּפוצן די

ָאנגעהויבן  זי היים. נַאכער11 הָאט דער ברויט אין קרישקעלע10

געדויערט דעם עס הָאט סדר13. דעם ֿפַאר סעודה12 די צוצוגרייטן

געּפרעגלט16, געהַאקט, געקנעטן15, געברָאקט14, הָאט מען טָאג. גַאנצן

הָאב  איך שַאנק. ֿפון טישטעך17 ַארויסגענומען שענסטן דעם געקָאכט...

ַארַײנגיין אין קיך. געטָארט מַאמע, ָאבער ניט דער מיט געּפָארעט18 זיך

„שולחן  צום געזעצט זיך הָאט מע די שעה19 ווען געקומען איז און שוין

טיש. געגרייטן — ערוך20“

ַא  געווען איז עס ֿפַארזַאמלט און זיך משּפחה21 הָאט גַאנצע די

די און ָאנגעצונדן געווען זענען ליכט די ּתוהו–וֿבוהו22. ֿפריילעכער

די  ָאנגעהויבן זיך אויֿפן טיש און ָאט הָאט געשטַאנען מאכלים23 זענען

דרַײ  ֿפון ייִנגסטע די געווען בין איך ווי ַאזוי סדר. דער : זַאך ערנסטע

איך הָאב ֿפיל מָאל קשיות24. ֿפיר די ֿפרעגן געמוזט איך הָאב מיידלעך

מיך אויסגעלַאכט. הָאבן און ַאלע לייענען בַײם געמַאכט טעות25 ַא

הָאב  איך אליהו–הנֿביא26 און ֿפַאר ווַײן ַא גלָאז הָאט ָאנגעגָאסן מען

הָאט סדר דער ער זָאל אין שטוב ַארַײנקומען. געהַאט27 מורא זייער

גַאנצע  געלייענט די טַאטע הָאט מחמת28 דער לַאנג זייער געדויערט

עיקר30  דער און הונגעריק זייער געווען איך בין סוף צום הגדה29.

שלעֿפעריק. זייער

איוועט

1. célébré/celebrated 2.  yomtoyvim fêtes/holidays, sing. יום–טוֿב yontev 3. pratiquants/religious 4. célébré/celebrated 5. peysekh Pâque 
juive/Passover 6. yom kiper Yom Kippour/Yom Kippur 7. erev la veille/eve 8. kede'y afin de/in order to 9. kholile Dieu préserve/God 
forbid! 10. miette/crumb 11. דערנָאך דעם,  sude festin/feast 13. seyder Seder 14. découpé/minced 15. pétri/kneaded 16. frit/fried .12 נָאך
17. nappe/tablecloth 18. m’affairais/busied myself 19. sho heure/hour 20. shulkhn-orekh littéralt. la table dressée/lit. the set table 
21. mishpokhe famille/family 22. toyevoye tohu-bohu/chaos 23. maykholim plats/dishes 24. ... kashes les quatre questions posées 
pendant le seder/four questions posed during the Seder 25. toes erreur/mistake 26. eliohu-hanovi le Prophète Elie/Elijah the prophet 
27. ... moyre j’avais peur/I was afraid 28. makhmes puisque/because 29. hagode Hagada 30.  ... iker surtout/mostly 31. bekhol-oyfn 
de toute façon/anyway 32. nusekh style 33. tantes/aunts 34. oncles/uncles 35. occasion/opportunity 

ּפָאר ַא
דערמָאנונגען

ייִדיש אויף ּפסח

ווַײל בַײ אונדז  יום–טוֿבים ייִדישע וועגן דערציילן גָארנישט קען איך

מַײן יום–טוֿבים. קיין געֿפַײערט ניט מָאל הָאבן מיר קיין היים דער אין

מע קען בכל–אוֿפן31 ניט  געזָאגט ַאז הָאט זי איז ניט געווען ֿפרום. מַאמע

מַאן. קיין היים דער אין נישטָא ס'איז ווַײל יום–טוֿבים די ֿפַײערן

איך אויסגעֿפונען הָאב ייִדיש לערנען צו זיך הָאב ָאנגעהויבן איך ווען

נוסח32. און בַאטַײט זייער

משּפחה גַאנצע די זיך מָאל הָאט ַאז ַא זיך דערמָאן איך ָאבער

און צוזַאמען עסן צו נָאר געווען ס'איז ּפסח. צונויֿפגעטרָאֿפן אויף

קוזינקעס... און קוזינען ֿפעטערס34, מומעס33, די אויף זיך נָאכֿפרעגן

ווַײל בַײ אונדז  ייִדיש, הערן צו געלעגנהייט35 ַא מיר ֿפַאר געווען ס'איז

ֿפרַאנצייזיש. אויף גערעדט מַאמע מַײן הָאט היים דער אין

זשַאקלין

אַײך בַײ הָאט מע ווי איר געדענקט צי

ַא ּפָאר  ? יום–טובֿים2 געּפרַאוועט1

אינעם ייִדיש–קורסן פֿון ּתלמידים

מיט זיך ּפַאריזער ייִדיש–צענטער טיילן

דערמָאנונגען. זייערע מיט אונדז

: לינקס בעלער. אילעקס ֿפון בילדער

„שבת“. ֿפרַאגמענט ֿפון אונטן : „ּפסח“.
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36. simkhe fête/celebration 37. beemes effectivement/really 38. Noël/Christmas 39. avade bien sûr/ of course 40. mikoyekh en ce 
qui concerne/concerning 41. khanike Hanouca/Chanuka 42. sukes Soucoth/Sukkot 43. shabes-... bougies de Shabbat/Sabbath can-
dles 44. retsikhe fureur/fury 45. kima't presque/nearly 46. shaykhes rapport/relation 47. engagement aveugle/blind commitment 
48. zikhroynes souvenirs/memories 49. marquer/commemorate 50. kho'sheve importants/important 51. lemoshl par exemple/for 
example 52. émouvant/moving 53. ma parole !/my word! 54. zikorn mémoire/memory 55. e'mese véritables/real 56. mekha'yedike 
délicieux/wonderful 57. chorale/chorus 58. URSS/USSR 59. Mazowsze 60. poussé un soupir/sighed 61. gan-eydn paradis/paradise.

יום–טובֿים מָאדערנע

קיין קיין יום–טוֿב, איך קינדער–יָארן קען מַײנע וועגן טרַאכטנדיק

קיין יום–טוֿב הָאבן , באמת37 היים. געדענקען אין דער נישט ׂשימחה36

ַאנדערע  אויך נישט די ַאוודאי39 נישט, ניטל38 געּפרַאוועט. מיר נישט

יום–טוֿבים. קריסטלעכע

איך הָאב ַאנדערע, די און ּפסח סוּכות42, ּפורים, חנוּכה41, מּכוח40

ַא ווָאס גָארנישט געווּוסט,

איז, ווָאס שבת–ליכט43  סדר

געווען אין איז זַײנען, ַאלץ

מיר. ֿפַאר ֿפרעמד גַאנצן

ֿפַארשטַאנען איך הָאב שּפעטער

די  וועלכער רציחה44 מיט די ַאז

אין יונגערהייט ֿפריִער הָאט מַאמע

ּכמעט45  ַאוועקגעווָארֿפן ווַארשע

שַײכות46 צו  געהַאט ַא הָאט ַאלץ ווָאס

שטַארק, ַאזוי געווען איז ייִדישקייט,

ַארַײנצי47  ווי דער בלינדער מַאכטיק

איבערצַײגונג, איר קָאמוניזם. אין אירער

וועלט. אין ַא בעסערער גלויבן איר

געֿפַײערט דערֿפַאר ָאבער הָאבן מיר

דַאטעס. היסטָארישע וויכטיקסטע די

הָאב צַײט לַאנג–ֿפַארגַאנגענער יענער ֿפון

דעמָאנסטרַאציעס, די זכרונות48 : סך ַא איך

ווָאס זיצונגען די ֿפַארזַאמלונגען, די

ּכדי נעמען ָאנטייל זיי אין ֿפלעג איך

ָאּפצומערקן49 

ֿפון ָאנדענק דעם

געשעענישן. און מענטשן חשוֿבע50 ֿפַארשיידענע

מַײ, ערשטער דער געטָא, ווַארשעווער ֿפון אויֿפשטַאנד דער : למשל51

עס איז מָאל ַא ּפַאריזער קָאמונע... די רעווָאלוציע, די סָאוועטישע

ֿפריילעך. ַא מָאל גָאר טרויעריק, רירנדיק52, געווען

! כ'לעבן53 צַײט, לַאנג–ֿפַארגַאנגענע ַא זייער

די ֿפוֿפציקער אין ָאוונטן בַאזונדערע צוויי אין דערמָאן זיך איך

ווי אמתע55, זּכרון54 מַײן אין געבליבן לעבעדיק ַאזוי זַײנען ווָאס יָארן

דער  כָאר57 ֿפון דער ווען — איינער יום–טוֿבים. מחיהדיקע56 גליקלעכע,

עטעלעכע  רַאטן–ֿפַארבַאנד58 אויף ֿפונעם געקומען איז ַארמיי רויטער

ַאנדערער דער ֿפָארשטעלונגען.

ֿפָאלקסטענץ–גרוּפע ַא ווען —

ּפוילן, ֿפון געקומען איז

געהייסן,  זי „מַאזָאוושע“59 הָאט

געווען זַײנען ביידע זיך... דַאכט

און אויגן קינדערישע מַײנע אין

! אויסערגעוויינטלעך אויערן

הָאט מַאמע די און

ָאּפגעזיֿפצט60  דעמָאלט

! ס'איז „נו, זיכער :

זיי ווַײל שיין ַאזוי

ֿפון געקומען זַײנען

“! גן–עדן61

ַאני
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זּכרון1
אים שטַארק קען מענטש ווָאס ַא זּכרון, גרויסן ַא הָאט קָאמּפיוטער ַא

אין מען ביסל זּכרון גייט ַא מָאל ַא ֿפעלט אים עס ווען און זַײן2. מקנא

אין אים גלַײך שטעלט עס מע און שטיקל ַא נָאך קויֿפט ַא קרָאם, מע

שטַארקער  ! ַא ַאזוי טָאן געקענט מיר אויך הלוואי4 ווָאלטן ַארַײן. מוח3

און מוח) ַאן אַײזערנער זּכרון (ָאדער אַײזערנער ַאן קען הייסן זּכרון

בעל–זּכרון5. ַא איז זּכרון ַאזַא מיט ַא מענטש

טַאקע  מיינט ווָאס שורש6   ז כ ר  ֿפונעם קומט זּכרון ווָארט דָאס

בַאקַאנטע ַא סך ייִדיש אין אונדז גיט שורש ָאט דער געדענקען.

ָאנדענק. ַאן שּפור, ַא איז ווָאס זכר7, דער ערשט, צו : ווערטער

בַארימטע מעמוַארן. מיינט ווָאס זכרונות8, איז זּכרון ֿפון ּפלורַאל דער

דַארף וועלט די מער ווי מָאל זכרונות, ַא זייערער שרַײבן מענטשן

! וויסן

זָאגט דָאס געבענטשט“. זַײן ָאנדענק זַײן „זָאל מיינט זכרונו לֿברכה9

„מַײן : געשטָארבן איז ווָאס מענטש נָאענטן ַא דערמָאנט מע ווען מען

מען זעט ָאֿפט מָאל קרָאקע“. אין געוווינט הָאט זכרונו לֿברכה, זיידע,

ֿפונעם  נָאמען דעם ז"ל10 נָאך איניציַאלן אין ֿפָארעם ֿפון געשריבן דָאס

טויטן.

„זָאל — „יזּכור“ יזּכור11. איז שורש דעם ֿפון ווָארט ַאנדער ַאן

ֿפון ווָארט ערשטע דָאס איז — געדענקען“ גָאט] : מיינט [דָאס ער

געוויסע  שול אין זָאגט מע ווָאס געשטָארבענע ּתֿפילה12 נָאך ַא

לַאנדסמַאנשַאֿפטן15 אויף  ייִדישע הָאבט נָאך דעם חורבן14 יום–טוֿבים13.

יזּכור–ביכער16 אין  הונדערטער ַארויסגעגעבן וועלט גַאנצער דער

און אין מיזרח18–איירָאּפע שטעט און שטעטלעך ֿפון זייערע ָאנדענק17

ַאנדערשווּו.

שטַאמען ווָאס געביט, זעלביקן דעם אויף ווערטער ֿפַארַאן אויך ס'איז

דערמָאנען (ָאדער  ווערבן געדענקען, די לשון–קודש19 : ֿפון ניט

אין  עּפעס הַאלטן מיינט געדענקען זיך. דערמָאנען און דערמַאנען)

לעבן“. דערמָאנען  גַאנץ מַײן געדענקען „דָאס וועל איך : זּכרון

מיר „דערמָאן : ַאנדערן ַאן ֿפון געדַאנק אין עּפעס איז ברענגען

מעׂשה20“, ַא אין מיר דערמָאנט „דָאס מַאמען“, מַײן צו ָאנצוקלינגען

זַײן „אין וועגן : מיינען בלויז ציטירן ָאדער רעדן עס קען ָאדער

דָאס  צו מע גיט שעקסּפירן“. ווען דערמָאנט21 ער הָאט ַארטיקל

איך דערמָאן זיך מיינט  : ַאנדערש ביסל ווערט עס ַא „זיך“ ווָארט

געדַאנק. אויֿפן געקומען איצט, עּפעס איז מיר איצט עּפעס געדענק איך

איז  דערמָאנונג („דָאס די : סובסטַאנטיוון קומען ווערבן צוויי די ֿפון

ַא איז יולי 14טער („דער ָאנדענק און דער דערמָאנונג“) שיינע ַא

ֿפרַאנצייזישער רעווָאלוציע“). דער ֿפון אין ָאנדענק יום–טוֿב

געשעעניש צי ַא מענטש ֿפון ַא ָאנדענק וויל פַאראייביקן דעם מע אויב

1. zikorn mémoire/memory 2. mekane … lui envier/be envious 3. moyekh cerveau/brain 4. haleva'y si seulement/if only 5. bal-
zikorn homme doué d'une bonne mémoire/person with a good memory 6. shoyresh racine/root 7. zeykher trace 8. zikhroynes mé-
moires/memoirs 9. zikhroyne levrokhe bénie soit sa mémoire/may his memory be blessed 10. prononcé/pronounced zal 11. yizker 
prière commémorative/commemorative prayer  12. tfile prière/prayer 13. yom-toyvim fêtes/holidays 14. khurbn Shoah 15. sociétés 
d'originaires d'une même contrée/compatriot societies 16. livres du souvenir/memorial books 17. en souvenir de/in memory of 18. mi-
zrekh de l'est/Eastern 19. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 20. mayse histoire/story 21. mentionné/mentioned 22. par coeur/by heart 
23. i'berkhazern répéter/repeat 24. kloymersht soi-disant/supposedly 25. proverbes/proverbs 26. devinette/riddle 27. coq/rooster 
28. chante/crows. 

מָאנומענט. מיינט ַא ווָאס דענקמָאל, ַא מען שטעלט

ָאדער אומֿפַארגעסלעך, איז ֿפַארגעסן ניט מע קען ווָאס ּפַאסירונג ַא

זּכרון. אין אַײנגעקריצט

מע  ַאז עס אויסנווייניק22 מיינט אויף אויס עּפעס זיך לערנט ווען מע

ווָארט. בַײ ווָארט איבערחזרן23 קענען עס וועט

אויף קויֿפט מע ווָאס און גָארנישט צו טויג ווָאס זַאך קליינע ַא און

געווען  איז מען ווּו ָארט דָאס געדענקען צו ּכלומרשט24 ווַאקַאציעס

דָאס שּפרַאכן, ָאנגענומען ַאנדערע סך ַא ווי ייִדיש, הָאט דעם ֿפַאר —

סּווועניר. ווָארט, ֿפרַאנצייזישע

: שּפריכווערטער25

זּכרון. גוטן ַא הָאבן דַארף ליגנער ַא

זיך. געדענקט נַארישקייט ַא

לענגער. נָאך שלעכטע דָאס לַאנג, זיך געדענקט גוטע דָאס

רעטעניש26 :  ַא

? קרייט28 ער ווען אויגן די הָאן27 דער ֿפַארמַאכט ווָאס ֿפַאר

אויף אויסנווייניק. עס קען ער ַאז וועלט וויסן די זָאל

וואָרט ַא אַרום
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קָאמּפיוטער דער און איך
גוזשעלמַאן רָאזשע פֿון

ַא  ביורָא אין געהַאט איך אויף ּפענסיע1 הָאב ַארויס בין איידער איך

ַאּפַארַאט דָאזיקער דער „מיניטעל“3. הייסט ווָאס קָאמּפיוטער מין2

קַאליע ער ָאֿפט איז נָאך דערצו און זייער ּפַאמעלעך געַארבעט הָאט

ֿפַארשווּונדן  איז ָאּפגעקלַאּפט5 הָאב איך ווָאס ַאלץ און געווָארן4

! מָאל ָאּפקלַאּפן נָאך ַא געדַארֿפט איך הָאב געווָארן !

ָאט  ַאז געטרַאכט זיך איך ּפענסיָאנער6 הָאב ַא געווָארן בין איך ווען

ּכּפרות7. אויף שוין איך דַארף ַאּפַארַאט דעם

הָאט  מע ֿפַארעלטערט8 און געווָארן ער איז שּפעטער צַײט שטיק ַא

ביורָאען  אי9 אין אומעטום, קָאמּפיוטערס רעדן וועגן צו ָאנגעהויבן

הָאב  „מיניטעל“ שייך10 דעם זָארגן ווָאס ַאלע די דער היים. אין אי

אין געווָאלט ַארַײנגיין ניט איך הָאב דערֿפַאר ֿפַארגעסן. איך ניט

ייִדיש– דער אין ַארַײנלָאזן ָאבער זיך וויל איך אינטערנעץ–וועלט.

צו געלעגנהייט די הָאבן איך קען דעם קָאמּפיוטער דַאנק ַא און וועלט

געקויֿפט יָא הָאב איך וועב–צענטערס“, ֿפַארשיידענע „ייִדישע הערן

„ּכלי“11. ַאזַא

ַאצינד12, מיט מַײן קליינע זָארגן. געהַאט איך „מיניטעל“ הָאב מיטן

סוף–ּכל–סוף14 איז  ָאבער ! צרות13 געהַאקטע הָאב איך קָאמּפיוטער,

צו דַאנקען. הערן ייִדישע רַאדיָא, גָאט צו געלונגען15 מיר

1. à la retraite/retired 2. min sorte/sort 3. a minicomputer, intro-
duced in 1982, as a forerunner of internet in France 4.  tombé en 
panne/broke down 5. tapé/typed 6. retraité/retiree 7. … kapores 
je n’avais nul besoin/had no use for 8. obsolète 9. à la fois ... et/
both ... and 10. ... shayekh concernant/concerning 11. keyle ins-
trument 12. maintenant/now 13. … tsores gros ennuis/dire pro-
blems 14. sofklsof finalement/at last 15. j'ai reussi/I am able.

וויץ
הונט דער און מענטש דער

מעׂשה1  ַאלטע ַאן דָא ס'איז

דַאטן– אידעַאלער ַאן וועגן

צוקונֿפט. ווַײטער ַא אין בַאזע2

ַא דָאזיקע דַאטן–בַאזע ַארבעט די

און ווָאך, ַא טעג זיבן מעת–לעת3, גַאנצן

ַא  און מענטש איין דורך בַאדינט4 נָאר ווערט

אין5  בַאשטייט ַארבעט מענטשנס דעם הונט.

הונטס ַארבעט דעם הונט. דעם צו עסן געבן

זיך מענטש דעם לָאזן ניט אין בַאשטייט

קָאמּפיוטער.  צום צורירן6

1. mayse histoire/story 2. base de données/data base 3. mes-
les 24 heures/24 hours 4. est sous la garde de/is cared for by 
5. consiste en/consists of 6. toucher/touch.

1920

1980

1950

2011

סטָאּפ
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1. Corpus of Modern Yiddish (CMY) 2. dorem du sud/southern 3. splendide/splendid 4 melukhishn d'État/state 5. mum-
khim experts 6. de recherche/research 7. bases de données/data-bases 8. moteurs de recherche/search engines 9. shlal énor-
mément de/a great many 10. unités/units 11. tout simplement/to put it simply 12. kede'y afin de/in order to 13. refléter/re-
flect 14. tkufes époques/periods 15. madreyges niveaux/levels 16. genres 17. loshn langue/language 18. ko'lerley toutes 
sortes/all types 19. scientifiques/scientific 20. Ratisbonne/Regensburg 21. rentrer/enter 22. oysyes caractères/characters 23. reshi-
me liste/list 24. chaque/each 25. souris/mouse 26. lemoshl par exemple/for example 27. ווַײטער  ַאזוי און  etc. 28. sauvegarder/save  
29. imprimer/print 30. e-mail 31. beys pendant/during 32. kima't presque/nearly 

אין איז טעכנָאלָאגיעס עלעקטרָאנישע נַײע ֿפון בַאניץ דער

דער ֿפון טייל ַא וויכטיקער יָאר געווָארן 30 ֿפַארגַאנגענע די

אינטערנעץ, טעקסטן, דיגיטַאליזירטע ֿפָארשונג. לינגוויסטישער

די  זוכער8 דערמעגלעכן עלעקטרָאנישע און דַאטן–בַאזעס7

שלל9 מיט  ַא עמּפירישע אויסֿפָארשונג ֿפון און סטַאטיסטישע

איינסן10. זַאצן ָאדער ַאנדערע ווערטער,

דיגיטַאליזירטע  זַאמלונג ריזיקע ַא ּפרָאסט11 גערעדט, קָארּפוס איז, ַא

ֿפָארשונגען  לינגוויסטישע ערנסטע דורכֿפירן קענען ּכדי12 צו טעקסטן.

און גרויס גענוג זַײן ער דַארף קָארּפוס ֿפונעם הילף מיט דער

טעקסט– אויסגעקליבענע גוט מיט הייסט, דָאס רעּפרעזענטַאטיוו,

ַאלע)  בעסטן (צום ָאּפשּפיגלען13 ֿפַארשיידענע זיי זָאלן ֿפרַאגמענטן,

ֿפון  ווַאריַאנטן רעגיָאנַאלע זשַאנערס16 און מדרגות15, ּתקוֿפות14,

דער ֿפון בַײשּפילן ּכלערליי18 ַארַײננעמען דַארף מען לשון17. דעם

דער בעסער) ַאלץ קָארּפוס דער ווערט (ַאזוי געשריבענער און

און זשורנַאליסטישע טעקסטן, ליטערַארישע : שּפרַאך גערעדטער

און  טָאג–טעגלעכע אינסטרוקציעס, וויסנשַאֿפטלעכע19 ַארבעטן,

דָאקומענטן. ּפריווַאטע

שּפרַאך ייִדישער מָאדערנער דער ֿפון ֿפָארש–אינסטרומענט ַאזַא ָאט

רעגנסבורג20 און מָאסקווע. מען  אין צו מען גרויט הַײנט) (1850 ביז

ֿפון קָארּפוס (דער ווָארטֿפָארמען מיליָאן צען ֿפון קָארּפוס ַא שַאֿפן וויל

150 — רוסישער דער ֿפון און ֿפַארמָאגט 100 שּפרַאך דער ענגלישער

ווָארטֿפָארמען). מיליָאן

אויף זיך ער געֿפינט געֿפינען ? קָארּפוס דעם מען ַארבעטן מיט קען ווי

מיט העברעיִשע  ווָארט ָאדער ַארַײנקלַאּפן21 ַא קען מען אינטערנעץ.

ייִווָא–טרַאנסליטערַאציע.  דער אותיות22 לויט לַאטַײנישע מיט ָאדער

געזוכטע  ֿפָאר דָאס קומט זיי ווָאס אין רשימה23 זַאצן, ַא זיך ס'בַאווַײזט

מען קען רעזולטַאט, דער ווי דערשינען איז ווָאס זַאץ, דעם צו ווָארט.

מען טעקסט–ֿפרַאגמענט, זעלבן ֿפונעם זַאצן ווַײטערדיקע נָאך בעטן

דעם קָאנטעקסט. ֿפַארשטיין קענען בעסער זָאל

בַאשרַײבונג גרַאמַאטישע ַא בַאקומט קָארּפוס אינעם ווָארט איטלעך24

מַײזל25  מיטן ֿפָארט מע ווען ענגליש. אויף איבערזעצונג ַאן און

דָאס צי למשל26, אינֿפָארמַאציעס, ָאט–די מען דערזעט ווָארט איבערן

דָאס ָאּפ שטַאמט עס גרונדֿפָארמע ווָאסער ֿפון סובסטַאנטיוו, ַא איז

קָארּפוס אויך דעם דורכזוכן קען מען א"ַאוו27. ווָארט ֿפלעקסירטע

אויֿפהיטן28, מען קען רעזולטַאטן די קַאטעגָאריעס. גרַאמַאטישע לויט

בליצבריוו30. ַא מיט שיקן ָאדער ָאּפדרוקן29

ַא ווי נָאר ניט קָארּפוס דעם מיט בַאניצן זיך קען מען קלָאר, ַאז

זייער קָארּפוס ַא סטודענט איז און לערער ֿפַאר דעם אויך לינגוויסט.

לעקציע קומענדיקער דער אויף דַארף מע אויב זַאך. ניצלעכע ַא

דעם מען נעמט „בעת31“, ּפרעּפָאזיציע דער מיט זַאצן ֿפון בַײשּפילן

ָאדער „בעת“ ַארַײן קלַאּפט מען קָארּפוס, דעם עֿפנט מען קָאמּפיוטער,

! שוין ּפרעּפָאזיציע און ַאנדער ַאן

מען חלומות33. נָאך זענען — ַאלץ ּכמעט32 - ָאדער דָאס ַאלץ ָאבער

ביז ּפרָאיעקט. דעם אין געלט און ַארבעט סך ַא ַארַײנלייגן נָאך דַארף

מען הָאט דרום2–דַײטשלַאנד אין קליינער שטָאט ַא אין

צוזַאמען : אַײנפַֿאל ַאמביציעזן און ּפרַאכטפֿולן3 ַא געהַאט

גרוּפע  ַא גרייט מָאסקווע אין אוניווערסיטעט מלוכישן4 מיטן

קָאמּפיוטערַײ  אין מומחים5 און ייִדיש–לערערס לינגוויסטן,

דער פֿון ַא קָארּפוס : פָֿארש6–אינסטרומענט מָאדערנעם ַא

? ַאזוינס דָאס איז ווָאס ָאבער ייִדישער שּפרַאך.

דער פֿון קָארּפוס
מָאדערנער ייִדישער

שּפרַאך1
וויעצקי עוויטַא פֿון

[5 זייַט [סוף
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1. yisro'eldike... cinéaste israélienne. Israeli filmmaker 2. Nurith Aviv 3. D’une langue à l’autre/From Language to Language  4.  loshn 
koydesh - loshn khoyl Langue sacrée - langue parlée/Sacred Language - Spoken Language 5. Traduire/Translating  6. DVD  7. pay-
sages/landscapes 8. khodosh Hélène Khodoss 9. afile même/even 10. étouffer/strangle 11. s’attarde/lingers 12. caméra/movie camera 
13. a ponem apparemment/apparently 14. ... shayekh quel est le rapport/what is the relation 15. double 16. arn Appelfeld 17. mizrekh 
de l’Est/Eastern 18. tsofn du nord/Northern 19. ...-loshn langue maternelle/mother tongue 20. kede'y afin de/in order

און די ַאבֿיבֿ נוריּת
לַאנדשַאפֿטן7

חדש8 העלען פֿון

מיט  מיט שּפרַאכן, זיך ֿפַארנעמען ַאֿביֿב נוריּת ֿפון ֿפילמען די דרַײ

רָאלע. געוויסע ַא שּפילן דָא לַאנדשַאֿפטן די ָאבער אויך ווערטער.

איבערלעבונגען זייערע וועגן דערציילן ווָאס מענטשן בַאגעגנט מען

ֿפַארגעסן, ָאדער געלערנט, זיך הָאבן זיי ַאזוי ווי — שּפרַאכן מיט

שּפרַאך  די שּפרַאך, ַא זיך אין דערשטיקן10 געמוזט ַאֿפילו9 ָאדער

די וועגן אויך קינדער–יָארן. זיי רעדן די טַאטע–מַאמע און ֿפון די ֿפון

אין ַאנדערער. ַאן אויף שּפרַאך איין ֿפון איבערזעצן ֿפון ּפרָאבלעמען

דער וווינונג ֿפון דעם ַארום ֿפילמירקע12 איבער די ווַאנדערט11 צווישן

זעט ֿפענצטער. מען דורכן ַארויס קוקט און זיך זי ֿפַארזַאמט ָאדער

לַאנדשַאֿפט ַא די ַאֿביֿב איז נוריּת ֿפַאר גָארטן, ֿפעלדער. שטָאט, ַא ַא

ָאבער ווָאס  דעקָארַאציע. ַא בלויז ניט איז זי ּפנים13 זייער וויכטיק,

ֿפון  טעמע דער שייך14 צו זי איז ווָאס לַאנדשַאֿפט, די דָא בַאטַײט

? שּפרַאך

לַאנדשַאֿפטן, צוויי שּפרַאכן, צוויי זיך אין טרָאגט עמיגרַאנט „יעדער

איין  „ֿפון ֿפילם וועלט“, זָאגט ַאהרן ַאּפלֿפעלד16 אינעם טָאּפעלע15 ַא

ַא הָאט לַאנדשַאֿפט די ַאז ָאֿפט דַאכט זיך צווייטער“. דער צו שּפרַאך

שוועבט ַאּפלֿפעלדן מיט ֿפונעם עּפיזָאד ָאנהייב אין בַאטַײט. טָאּפעלן

ביימער. און טַײך ַא מיט ַא גרינער לַאנדשַאֿפט, איבער ֿפילמירקע די

אין נָאר ערגעץ יׂשראל, אין ניט איז מען ַאז גלייבן געקענט מען ווָאלט

די  די לַאנדשַאֿפט דערמָאנט מיר אייגנטלעך הָאט מיזרח17–איירָאּפע :

טַײכן די ּפרוט, דעם ָאדער דניעסטער, דעם טשערנָאוויץ, ַארום געגנט

לעבן ֿפַאקטיש זיך געֿפינט לַאנדשַאֿפט די ָאבער צֿפון18–בוקָאווינע. ֿפון

ַאּפלֿפעלד ווי מען הערט קָאּפ אין בילד דעם הויז. מיט ַאּפלֿפעלדס

מַאמע–לשון19, זַײן ֿפַארגעסן ער הָאט געדַארֿפט ַאזוי ווי דערציילט

זיך  ער הָאט ווי לערנען העברעיִש, און קענען זיך דַײטש, ּכדי20 צו

אים ֿפַאר שּפרַאך בַאטַײט די ווַײל ייִדש, געלערנט — שּפעטער — ֿפיל

ייִדישקייט.

געמַאכט שוין הָאט ַאבֿיב2ֿ, נוריּת רעזשיסָארשע1, יׂשראלדיקע ַא

שּפרַאך  איין „פֿון : איבערזעצונג און שּפרַאך וועגן פֿילמען דרַײ

חול“4 (2008), לשון — „לשון–קודש ,(2004) צווייטער“3 דער צו

זען ַאלץ נָאך מען קען פֿילם לעצטן דעם .(2011) „איבערזעצן“5

ַא  מען קויפֿן אויף דרַײ קען ַאלע און קינָאס, פֿרַאנצייזישע אין

קָאמּפַאקטל6. 

[5 זייַט [סוף
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Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 29 rue du Château-d'Eau
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tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

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

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

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

[6 זייַט ֿפון [סוף

אויֿפן ַארויס ֿפענצטער ַא קוקט ַארבעט–צימער

אין און בוכטע35, ברעסטער דער אויף ים34,

אינדזל קליינעם ַא מען דערזעט בוכטע מיטן

ּפרָאלָאג. ֿפַארן בילד דָאס געֿפונען הָאט זי :

מיסטעריעזע  עּפעס און ּפרעכטיקע36 דָאס

ֿפילם איז ֿפון ָאנהייב אין אינדזל בילד ֿפונעם

כָאטש37  ֿפַארָאס, אינדזל ֿפונעם וויזיע ַא ווי

אין זיך טַאקע אינדזל געֿפינט דער

גליקלעכן דעם מיט ברעטַאניע.

גַאנץ ַא לַאנדשַאֿפט די קריגט צוֿפַאל

ֿפַארבינדט זי בַאטַײט : בַאזונדערן

ּתנך38  ַאלטע איבערזעצונג ֿפון די

הַײנטיקער מיט דער (אויף גריכיש)

(אויף מדרשים ֿפון איבערזעצונג

ֿפרַאנצייזיש).

[7 זייַט ֿפון [סוף

מיט ּפרָאטָאטיּפ ַא ַארַײנגעשטעלט אינטערנעץ אויף מען הָאט ַאהער

שּפילן,  ביסל ַא זיך ווָאס מיט אים קען מען ווערטער, מיליָאן דרַײ

ניט איז נָאך ערנסטע ֿפָארשונג קיין ּפרָאבע, ָאבער אויף אים נעמען

טעקסטן נָאר ַארַײנגענומען ּפרָאטָאטיּפ ֿפַארן הָאט ווַײל מען מעגלעך,

ֿפינף ֿפַארגַאנגענע די ֿפון פָֿארווערטס–ַארכיוו דיגיטַאליזירטן ֿפונעם

צי אויסצוּפרּווון, ּכדי ֿפַאזע איז וויכטיק דָאזיקע ערשטע די יָאר.

טעותן34 אינעם  געֿפינען ֿפונקציעס, צו ַאלע נויטיקע דָא זענען עס

צוגעבן  מען ערשט בהדרגה37 וועט ֿפַארריכטן36. צו זיי און ווייכווַארג35

33. khaloymes rêves/dreams 34. to'esn erreurs/errors  35.  logi-
ciel/software 36. corriger/correct  37. behadroge  peu à peu/gra-
dually 38.  efsher peut-être/perhaps 39. afile même/even.

to 21. klal règle/rule 22. gufe elle-même/himself 23. binyonim immeubles/buildings 
24. banlieues/suburbs 25. toyevoye chaos 26. béton et acier/concrete and steel 27. … 
bovl tours de Babel/Towers of Babel 28. ... sof sans fin/endlessly 29. diversité/multiple
facets 30. medroshim Midrash 31. kol voix-off/voice-off 32. targum-hashivim Sep-
tante/Septuagint 33. toyre Torah 34. yam mer/sea 35. baie de Brest/Brest Bay 36. splen-
dide/splendid 37. bien que/although 38. tanakh Bible juive/Jewish Bible. 

נַײסטן איר אין ַאז דערקלערט ַאֿביֿב נוריּת

ַאליין זיך זי הָאט „איבערזעצן“ ֿפילם

ֿפילמירן טָאר ניט זי ַאז ּכלל21, ַא בַאשטימט

דָאס בלויז נָאר דרויסן, ֿפון לַאנדשַאֿפט די

צימער ֿפענצטער ֿפונעם זעט דורכן מען ווָאס

הָאט ניט זי קומט ֿפָאר. שמועס ווּו דער

וועט מען ווָאס דָאס אויסקלַײבן געווָאלט

ווָאס דָאס נָאר זען זָאל מע געווָאלט נָאר זען,

ַאזוי ; ַארבעטן בַײם זעט גוֿפא22 ּפערזָאן די

ָאדער  שטעט מָאדערנע בנינים23 ֿפון די ווערן

און טורעמס זייערע מיט הינטערשטעט24,

און שטָאל26, ֿפון בעטָאן ּתוהו–וֿבוהו25 זייער

ווּו בֿבל–טורעמס27, הַײנטיקע ֿפון בילדער ווי

ַא סוף28 וועגן  שמועסט ָאן מען טרַאכט און

די שּפרַאכן. ֿפון ֿפילֿפַאכיקייט29 דער

סורּפריזן. ַא מָאל טרעֿפן זיך עס נָאר

ַאֿביֿב נוריּת הָאט „איבערזעצן“ ֿפילם ֿפַארן

זָאל שמועס ערשטער דער ַאז בַאשלָאסן

איבערגעזעצט הָאט ווָאס מענטש ַא מיט זַײן

ּפרָאלָאג מיט ַא זָאל זַײן ֿפריִער מדרשים30. און

געשיכטע  די דערציילט „ָאף“–קול31 ווָאס ַאן

זיבעציק  די ַאזוי ווי ּתרגום–השֿבעים32 : ֿפונעם

הָאבן איבערזעצערס

ּתורה33  די איבערגעזעצט

אויֿפן גריכיש אויף

מיט ווָאס אינדזל ֿפַארָאס.

וועט דָאס בילד ֿפַאר ַא

זי דערציילט ווערן הָאט

זי  געווּוסט. נישט ֿפריִער

ברעסט, געֿפָארן קיין איז

ֿפון איבערזעצער דער ווּו

זַײן אין וווינט. מדרשים

רעּפרעזענטַאטיוון אויסקלַײב. ּפלַאנירטן, דעם לויט טעקסטן

ַאֿפילו39  אֿפשר38 און קוק כַאּפן ַא לייענער וויל די ֿפון אויב עמעצער

בליצבריוו ַא שיקן ער קען קָארּפוס, רעגענסבורגער אויסּפרּווון דעם
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