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

ַאנדערע ייִדישע שּפרַאכן
ייִדיש, ֿפון ליבהָאבער זַײנען מיר

מיר ַאז נישט מיינט דָאס ָאבער

ַאנדערע ֿפון וויסן ניט ווילן

איז שּפרַאכן. נָאר ווָאס ייִדישע

שּפרַאך ַא שּפרַאך ? ייִדישע ַא

ַאוודאי1  ? ייִדן בַײ רעדט מע ווָאס

געווען ס'ווָאלט אויב ! נישט

און רוסיש ענגליש, ווָאלטן ַאזוי

גרעסטע די געווען ֿפרַאנצייזיש

געוויינטלעכע די שּפרַאכן. ייִדישע

ייִדישע ַא : איז דעֿפיניציע

ווָאס איז  שּפרַאך ַא איז שּפרַאך

ַא אין ייִדן צווישן אויֿפגעוואַקסן

זיך  ווּו ייִדן הָאבן ָארט געוויס2

ווערן שּפרַאכן ייִדישע בַאזעצט.

אותיות3  מיט ייִדישע ֿפַארשריבן

ֿפונעם שּפרַאך די : קָאמּפָאנענטן מער) (ָאדער באַשטייען ֿפון צוויי און

ַארמיש5). (העברעיִש און ֿפון לשון–קודש4 און עלעמענטן לַאנד

וועלט,  גַאנצער דער ַארומגעווַאנדערט6 איבער סך ַא הָאבן ייִדן ווי ַאזוי

נָאענט געווען זענען כָאטש8 זיי ייִדישע שּפרַאכן. סך ַא בַאוויזן7 זיך הָאבן

ֿפָארט11  זיי הָאבן ָאנהייב), אין (ווייניקסטנס10 לַאנדשּפרַאך9 דער צו

גַאנצע  ַא געווען דָאס עיקר13 איז דער בַאזונדערקייטן12. עטלעכע געהַאט

און  רעליגיע ייִדישער מיט דער טָאן הָאט צו ווָאס שיכט14 וואָקַאבולַאר

ייִדן ווָאס הָאבן און ֿפַאר לשון–קודש. שטַאמט געוויינטלעך ֿפון ווָאס

צוויי  דָא ס'איז ַאלף–בית15 ? העברעיִשן בַײם געהַאלטן שטענדיק זיך

ֿפַארנומען  און לערנען ּתורה18 הָאבן דַאוונען17 ווי ַאזוי ערשטנס, סיבות16 :

ֿפַארלוירן ניט מָאל קיין ייִדן הָאבן ייִדישן לעבן, ָארט אינעם וויכטיק ַאזַא

ֿפַארבינדן19  צווייטנס, פֿלעגט מען און קָאנטאַקט מיטן ַאלף–בית. דעם

אין רעליגיע. ָארטיקער דער מיט לַאנדשּפרַאך דער ֿפון דעם ַאלֿפַאבעט

דער  הָאבן יָארהונדערטער ֿפון20 לַאנגע במשך ווּו בַײשּפיל, צום איירָאּפע

1. avade bien sûr/of course/2 מתרוצצות. certain/סוהר -os 4. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 5. ara אות .oysyes lettres/letters, sing .3 בית
mish araméen/Aramaic/6 מתרוצצות. migré/migrated/7 מדענים. apparu/appeared/8 האשימו. bien que/although/9 בגידה. langue locale/national 
language/10 תחקורים. au moins/at least/11 עינויים. quand même/nonetheless/12 מדומה. particularités/particularities/13 משפט. ... iker sur-
tout/mainly/המועצות /toyre Thora .18 מתרוצצות/alef-beys alphabet 16. sibes causes/reasons 17. prier/pray .15 גל/strate/stratum .14 ברית
Torah 19. associer/associate/20 לחץ. bemeshekh ... au cours de/in the course of/21 תחומים. galokhim curés/priests/סוציאליסטי  .22 ריאליזם
afile même/even/23 שבחים. galkhes caractères latins (mot dérivé de גלח galekh, prêtre)/Latin letters (from the word גלח galekh, priest)/
סוציאליסטי לאור/judezmo, judéo-espagnol/Judeo-Spanish .24 ריאליזם  כתיב/mayse histoire/story 26. shkheynim voisins/neighbors .25 הוצאות
27. yeshuvim communautés/settlements 28. lemoshl par exemple/for example/29 תמיכה. tsofn du Nord/North 30. judéo-arabe/Ju-
deo-Arabic/31 תחקורים. les plus répandus/the most widespread/32 תחקורים. moyen-haut-allemand/Middle-High-German/33 תחקורים. me-
koyrim sources/34 תחקורים. encadré/box/35 תחקורים. ... e'mesn à vrai dire/in fact 36. leshoynes langues/languages, sing. לשון loshn 
37. judéo-géorgien/Judeo-Georgian/38 תחקורים. judéo-berbère/Judeo-??? 39. Crimée/Crimea/40 תחקורים. tatar de Crimée/Crimean Tatar 
language/41 תחקורים. malheureusement/unfortunately/42 תחקורים. sakone danger 43. morts, péris/died/44 תחקורים. khurbn Shoah 45. 
dorem du Sud/South 

די ֿפַארבונדן שרַײבן, הָאבן ייִדן און לייענען געקענט גלחים21 די עיקר

ַאֿפילו22 דעם  רוֿפט מען ייִדיש קריסטנטום. אויף מיט אותיות לַאטַײנישע

„גלחות“23. ַאלֿפַאבעט לַאטַײנישן

מעׂשה25  די איז דזשודעזמע24, ייִדיש צי ווי שּפרַאכן, ייִדישע ּפָאר ַא מיט

דערנָאך, נָאר ָארט, אין איין זענען געבוירן זיי קָאמּפליצירטער. נָאך

קָאנטאַקט  אין געביטן שטַארק ווַאנדערונגען, זיך ייִדישע ווַײטערע צוליב

סטַאביל  געווען די ייִדישע ישוֿבים27 זענען ָאבער אויב שכנים26. נַײע מיט

נָאענט גַאנץ געבליבן שּפרַאך די איז צֿפון29–ַאֿפריקע), אין (ווי למשל28

ייִדיש–ַארַאביש30). (ווי שכנים די ֿפון שּפרַאך דער צו

ייִדיש–שּפַאניש ייִדיש, זַײנען שּפרַאכן ֿפַארשּפרייטסטע31 ייִדישע די

ֿפון באַשטייט בַאווּוסט, ווי ייִדיש, ייִדיש–ַארַאביש. און (דזשודעזמע)

און לשון–קודש מיטל–הויך–דַײטש32, : קָאמּפָאנענטן וויכטיקע דרַײ

ייִדיש–שּפַאניש,  ֿפון מקורים33 די שּפרַאכן. סלַאווישע ֿפַארשיידענע

ָאנגענומען ניט ס'איז (כָאטש לַאדינָא אויך מָאל ַא רוֿפט מע ווָאס

ֿפון  שּפַאניש זענען (7 ז' רעמל34 זעט לינגוויסטן, מערהייט דער ֿפון

און טערקיש ַארַאביש, אויך ווי לשון–קודש, קַאסטיליע, ּפָארטוגַאליש,

שּפרַאכן  גרוּפע גַאנצע ַא אמתן35 דער אין איז ייִדיש–ַארַאביש גריכיש.

איז סיטוַאציע די ַאליין. שּפרַאך ַארַאבישע די ווי דיַאלעקטן, ַאזוי צי

ֿפילצָאליקע ַארַײן אויך נעמט ווָאס (דזשידי), ייִדיש–ּפערסיש מיט ענלעך

ּפערסיע. אין גערעדט מָאל הָאבן ַא ייִדן ווָאס דיַאלעקטן

דערמָאנען  מען ייִדישע לשונות36 קען עקזָאטישע מער צווישן ַאנדערע,

ֿפון  שּפרַאך (די און קרימטשאַק ייִדיש–בערבעריש38 ייִדיש–גרוזיניש37,

סך  ַא מיט נָאר קרים–טָאטעריש40, ֿפון ווַאריַאנט ַא קרים39, אין ייִדן

שּפרַאכן ייִדישע איצט ַא סך זיך געֿפינען בַאדויערן41, צום לשון–קודש).

שּפרַאכן  דָאזיקע די ֿפון רעדערס סך ַא זענען איירָאּפע אין סּכנה42. אין

די געווירקט הָאט ערטער ַאנדערע אין חורבן44. אומגעקומען43 אינעם

ייִדישע די ֿפון עטלעכע לַאנד. ֿפונעם ּפָאליטיק די ָאדער ַאסימילַאציע

דער  ייִדיש–ּפרָאווַאנסַאליש. בַײשּפיל צום ווי נישטָא, שוין זענען שּפרַאכן

געהייסן הָאט דרום45–ֿפרַאנקרַײך אין שּפרַאך ָא דער ֿפון רעדער לעצטער

טָאג אינטערעסירן  צו הַײנט אין 1977. איז געשטָארבן און ַארמַאן לונעל

ֿפון ייִדיש–ּפערסיש מוסטער ַא

[7 ז' אויף [סוף



2

1.Georges Moustaki (1934-2013) 2. mitsraim Égypte/Egypt 3. même si/although/4 מתרוצצות. ... iker principalement/mainly/מתרוצצות 
5. sfa'rdisher séfarade/sephardic/6 מתרוצצות. e'meser vrai/real/7 מתרוצצות. yoysef Joseph 8. Nissim 9. sore Sarah 10. mishpokhes 
familles/families 11. hashpoe influence 12. lekoved en l’honneur de/in honor of/13 מתרוצצות. tube/hit/14 מתרוצצות. “Milord” 15. avade 
bien sûr/of course/16 מתרוצצות. "Le Métèque"/17 מתרוצצות. kima't presque/practically/18 מתרוצצות. mekhaber auteur/author/19 מתרוצצות. 
"Avec ma gueule de métèque, de Juif errant, de pâtre grec"/With my ugly mug of a foreigner, of a wandering Jew, a Greek shepherd" 
 ici .24 מתרוצצות/mine/appearance .23 מתרוצצות/échantillon/sample .22 מתרוצצות/ivri't hébreu/Hebrew 21. strophe/stanza .20 מתרוצצות/
dévouées/here devoted/25 מתרוצצות. beemes vraiment/really/26 מתרוצצות. méditerranéen/Mediterranean/27 מתרוצצות. kede'y afin de/in
order to/28 מתרוצצות. souligner/emphasize/29 מתרוצצות. origines/origins/30 מתרוצצות. a shlal un tas de/a lot of/31 מתרוצצות. conférences/
lectures/32 מתרוצצות. expositions/exhibitions/33 מתרוצצות. yam mer/sea 34. multicolore/multicolored/35 מתרוצצות. affiche/poster/מתרוצצות 
36. à quoi ça sert ?/what good is it?/37 מתרוצצות. efsher peut-être/perhaps/מתרוצצות.

אירע ֿפון איינעם ֿפַארלוירן ֿפרַאנקרַײך הָאט 2013 מַײ 23סטן דעם

קינסטלער דער בַארימטער מוסטאַקי. זינגערס, זשָארזש בַאליבטסטע

: ַא געבוירענער אידענטיטעט קָאמּפליצירטע ַא געהַאט הָאט

לויט זַײן 1934, ַא גריך (מצרים2) אין ַאלעקסַאנדריע אין

ֿפרַאנצייזישער  ַא געווָארן שּפעטער (כָאטש3 נַאציָאנַאליטעט

עיקר4 אויף  געזונגען דער געשריבן און בירגער), הָאט

סֿפרדישער5  געווען ַא דערצו איז ער ֿפרַאנצייזיש און

זַײנע מוסטאַקי. יוסף7 איז געווען נָאמען אמתער6 זַײן ייִד.

ביכערקרָאם ַא געהַאלטן הָאבן ׂשרה9, און ניסים8 עלטערן,

הָאבן משּפחות10, סֿפרדישע ַא סך ַאלעקסַאנדריע. ווי אין

שול. צו ֿפרַאנצייזישער ַא אין קינדער זייערע זיי געשיקט

און ָאנגעהויבן ּפַאריז אין ער ַאוועקגעֿפָארן איז יָאר 17

קרַײזן, מוזיקַאלישע אין ַארומדרייען זיך און מוזיק שּפילן

ַא זיך באַקענט מיט זשָארזש ברַאסענס און ער הָאט ווּו

אויף הָאבן געהַאט ביידע ּפיַאף. עדיט מיט שּפעטער ביסל

זַײן בַײ שטַארק געהָאלֿפן און השּפעה11 גרויסע ַא אים

„זשָא“ ֿפון נָאמען זַײן געביטן הָאט ַאז מוסטאַקי זָאגט מע קַאריערע.

ער  לּכֿבוד12 ברַאסענס. אויף „זשָארזש“ ֿפון „זשָאזעף“) קירצונג (ַא

(געוויינטלעך  געזונגען הָאט ער ווָאס די לידער שַאֿפן ַאליין פֿלעגט

ּפָאּפולערסטע  די ֿפַאר אויך שרַײבן אי ווערטער), און אי מוזיק

דַאלידַא, גרעקָא, זשוליעט מָאנטַאנד, איוו (ווי זינגערס אין ֿפַארקרַײך

ער ווָאס „מילָארד14“ געווען איז שלַאגער13 ערשטער זַײן בַארבַארַא...).

ַאוודאי15 „לע  בַארימטסט ליד איז זַײן ּפיַאף. עדיט ֿפַאר ָאנגעשריבן הָאט

: ֿפונעם מחבר18 אויטָא–ּפָארטרעט ַאן ּכמעט17 — מעטעק“16

ֿפון ַא ייִד ַא  ּפַאסטעך, ַא גריך ַא ֿפון ּפרצוף, ֿפרעמדן מַײן „מיט
ווַאנדערער“.19

באַקַאנט) ַאזוי (נישט געֿפינט זיך איינס לידער ֿפילצָאליקע זַײנע צווישן

ייִדיש אויף איבערגעזעצט עס הָאט מען מַאמעס“. „ייִדישע הייסט ווָאס

אויף youtube געזונגען  הערן קענט עס איר עֿבריּת20 און אויף און

די איר הָאט ָאט ! ייִדישן אַקצענט גוטן ַא גַאנץ מיט ַאליין, מחבר ֿפונעם

ֿפונעם  איז ווערסיע ייִדישע מוסטער22 (די ַא ֿפַאר — סטרָאפֿע21 ערשטע

: גרָאבער) זשאַק זינגער

מינע23, מיר נישט דַײן מַײן זון, ס'געפֿעלט

געזונט, דָאס היטן צו זען דַארפֿסט

וויטַאמינען, דַײנע נישט פַֿארגעס

קומט. ווינטער ווען ָאן גוט זיך טו

ַאלט, יָאר נַײן נישט שוין ביסט ווייס, איך

ַאלץ, נָאך ביסטו קינד מַײן נָאר

באמת25  זענען ציטערדיק24 אוי

מַאמעס. ייִדישע

מוסטַאקי1 זשָארזש

מיטלענדישע26 ייִדישע 
קולטור

זומער  ָאנהייב יָאר ַאלע

ּפַאריז אין ֿפָאר קומט

ּכדי27  ּפלורַאל אין („קולטורן“ קולטורן“ ייִדישע ֿפון ַא „פֿעסטיווַאַל

ָאּפשטַאמען29  ֿפַארשיידנקייט ֿפון ייִדישע די אונטערצושטרַײכן28

באַשטייט און ווָאכן דויערט צוויי פֿעסטיווַאל דער ֿפרַאנקרַײך). אין

און דיסקוסיעס רעפֿערַאטן31, ֿפילמען, קָאנצערטן, שלל30 ַא ֿפון

דעם מיטלענדישן „ַארום געווען די טעמע איז אויסשטעלונגען32. הַײיָאר

צייכענונגען ֿפון געווען : איז די אויסשטעלונגען ֿפון און איינע ים33“

ֿפילֿפַארביקע34 מיטלענדישע  ַא ווַײזט ווָאס בילד, איין מוסטאַקי. זשָארזש

ּפלאַקַאט35 ֿפונעם  דעם אילוסטרירן צו אויסגעקליבן מען הָאט זון,

זַײנע ָאן ער36 טויג ווָאס נָאר — איר דעם ּפלאַקַאט זעט פֿעסטיווַאל. ָאט

וועט ֿפַאנטַאזיע, אַײער אויף רוֿפט און אויגן ֿפַארמַאכט די טָא ? קָאלירן

זשָארזש  ֿפון שיינע שטים די הערן ֿפַארבן און די שיינע אפֿשר37 זען איר

מוסטאַקי.

מוסטַאקי זשָארזש

ּפלַאקַאט דער און

ֿפון ֿפעסטיווַאל ֿפונעם

2013 קולטורן ייִדישע

מיט מוסטַאקיס ַא

בילד.
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1. sfardim Juifs sépharades/sephardic Jews, sing. סֿפרד sfard 2. ashkenazim Juifs ashkenazes/ashenazi Jews 3. mizrekh de l’Est/
Eastern 4. tout premiers/very first/5 מתרוצצות. sfa'rdishe sépharades (adj.)/sephardic (adj.)/6 מתרוצצות. Recife/7 מתרוצצות. emes ... à 
vrai dire/in fact/8 מתרוצצות. hollandais/Dutch/9 מתרוצצות. chapelet/string/10 מתרוצצות. bord/edge/11 מתרוצצות. Océan atlantique/Atlantic 
Ocean/12 מתרוצצות. tsofn nord/north 13. dorem sud/south 14. vaincu/defeated/15 מתרוצצות. kehile communauté/community 16. dor 
génération 17. ... loshn langue maternelle/mother tongue/18 מתרוצצות. encadré/box/19 מתרוצצות. ... iker principalement/mainly/מתרוצצות 
20. dizaines/dozens (lit. tens)/21 מתרוצצות. Jews of Brooklyn, ed. I. Abramovitch, S. Galvin, BUP, 2002 22. gvies-e'ydesn témoignages/
testimonies/23 מתרוצצות. svives milieux/circles 24. Louis Menashe 25. situation/26 מתרוצצות. quartier/neighborhood/27 מתרוצצות. ... 
mekoymes dans ces voisinages/in those parts/28 מתרוצצות. dafke justement/none other than/29 מתרוצצות. confusion/puzzle/30 מתרוצצות. 
église/church/31 מתרוצצות. puisque/since/32 מתרוצצות. synagogue/33 מתרוצצות. aujourd’hui/today/מתרוצצות Thessalonique/Thessaloniki 34. 
Madre de Israel, la mère d’Israël/mother of Israel/35 מתרוצצות. mishpokhe famille/family 36. khaveyrim amis/friends 37. Vivas y crescas 
ווַאקסן און לעבן  -yerushe héritage/inheri .40 מתרוצצות/mazl-tov félicitations/congratulations 39. félicitations/congratulations .38 זָאלסט
tance 41. afile même/even 42. Djidios (pronociation judéo-espagnole/Ladino pronunciation/מתרוצצות) 43. Judeos (prononcé comme en 
espagnol moderne/pronounced as in modern Spanish/מתרוצצות) 

אַשּכנזים2, געווען זענען ַאמעריקע אין ייִדן ֿפון מערהייט גרויסע די

,1860 — 1815 יָארן די אין ָאנגעקומענע דַײטש–רעדנדיקע, ֿפריִער

מענטשן וויפֿל ָאבער מיזרח3–איירָאּפע. ֿפון ייִדיש–רעדנדיקע שּפעטער

זַײנען ַאמעריקע אין אימיגרַאנטן ייִדישע ערשטע4 סַאמע די ַאז ווייסן

,1654 אין ניו–יָארק אין ָאנגעקומען זַײנען ווָאס ייִדן סֿפרדישע5 23 געווען

קָאלָאניע ּפָארטוגַאלישער דער אין אינקוויזיציע דער ֿפון ַאנטלויֿפנדיק

געווען ניט נָאך ניו–יָארק איז געזָאגט7, אמת ברַאזיל. אין רעסיף6 ֿפון

ַאמעריקע און נַײ–ַאמסטערדַאם קָאלָאניע די הָאלענדישע8 ניו–יָארק, נָאר

קָאלָאניעס  איירָאּפעיִשע שנירל9 נָאר ַא ַאמעריקע געווען נָאך ניט איז

און  ֿפרַאנצייזישע ענגלישע, די אָקעַאן11 — ַאטלַאנטישן ברעג10 אויֿפן

דרום13. און ּפָארטוגַאלישע אין שּפַאינשע די און צֿפון12, אין הָאלענדישע

סטויוועסַאנט, ּפיטער קָאלָאניע, הָאלענדישער דער ֿפון גובערנַאטָאר דער

העכערע די נָאר אַײנוווינער, ייִדישע קיין ַארַײננעמען געווָאלט נישט הָאט

הָאט ענגלַאנד 1664 הָאט באַשטימט ַאנדערש. אין אין הָאלַאנד מַאכט

קליינע די ניו–יָארק. געווָארן איז נַײ–ַאמסטערדַאם און הָאלַאנד בַאזיגט14

ַאמעריקע. אין קהילה15 ייִדישע ערשטע די געווָארן איז סֿפרדים גרוּפע

אימיגרַאנטן סֿפרדישע ַאנדערע און ַאריבער זַײנען יָארן הונדערטער

ָאננעמען  און זיך גיך ַאסימילירן קינדער פֿלעגן זייערע ָאנגעקומען. זַײנען

זייער גערעדט ַאלץ דור16 הָאט נָאך עלטערער דער נָאר ענגליש,

דעם סֿפרדישן  שרַײבן. און לייענען איר אויף געווָאלט און שּפרַאך

„סּפַאניָאל“  ָאדער „לַאדינָא“ ָאנגערוֿפן זיי הָאבן „מַאמע–לשון“17

נָאמען דעם ; שּפַאניש“ סּפַאניָאל“ — „אונדזער אויך „מועסטרָא (ווי

ניט  ַאמעריקע אין מען הָאט — 7 רעמל18 ז' דָאס — זעט „דזשודעזמע“

ֿפַאראייניקטע די אין ַארויסגעגַאנגען זענען עס געניצט). ָאֿפט ַאזוי

און צַײטשריֿפטן צענדליקער20 ניו–יָארק) עיקר19 (דער שטַאטן

מען ַא טָאג קען הַײנט צו ביז און סּפַאניָאל אויף ביכער ֿפילצָאליקע

קליינע ווָאס טרינקען מענער עלטערע גרוּפע ַא קַאפֿע ַא אין טרעֿפן מָאל

לשון. ַאלט–קַאסטיליַאנער זייער רעדן און קַאווע „טערקישע“ טעּפעלעך

ברוקלין אין ייִדן
2002 אין ַארויס איז ווָאס ברוקלין21, אין ייִדן בוך אינטערעסַאנט גָאר ַא

ברוקלין  אין לעבן דעם גֿבית–עדותן22 וועגן ַא זַאמלונג איז ענגליש) (אויף

סֿפרדים די סֿביֿבות23. ייִדישע ֿפַארשיידענע אין 1960—1930 יָארן די אין

ֿפון ַא מינדערהייט ַא געווען ַאמעריקע, אין אומעטום ווי זַײנען דָארטן,

קווַארטַאל וויליַאמסבורג (ַא געבוירענער אין ַא מנשה24, ִ לוי מינדערהייט.

ַא זַײן צו לַאגע25 שווערער דער וועגן שרַײבט ,1936 אין ברוקלין) ֿפון

שרַײבט יענע יָארן, אין געגנט26 זַײן וועלט. אין אַשּכנזישער ַאן אין סֿפרד

(קיין קַאטויליקער און ייִדן מענטשן : סָארטן צוויי געווען זַײנען ער,

הָאבן  ייִדן די געזען). מקומות27 נישט יענע אין הָאט מען ּפרָאטעסטַאנטן

ניו–יָארק אין ספֿרדים1

איטַאליעניש ָאדער גערעדט הָאבן קַאטויליקער די און גערעדט ייִדיש

דווקא28 גערעדט  הָאט און ייִד ַא געווען איז ִ לוי קליינער דער שּפַאניש.

 — אים קרום אויף געקוקט הָאבן ַאלע ּפלָאנטער29 ! „שּפַאניש“. שוין ַא

שּפַאניש רעדן מען קען ווי און ? ייִדיש קיין נישט קען ייִד ַא ֿפַאר ווָאס

בַאלד31 דער טַאטע איז  ווי און ? אין קלויסטער30 זונטיק נישט גיין און

די נישט געגַאנגען אין שול32. זַײנען זיי אויך ֿפרַײדענקער, געווען ַא

דעמָאלט נָאר גריכנלַאנד, (הַײנט סַאלָאניקע33 ֿפון געקומען זַײנען עלטערן

זי היימשטָאט, זייער זיי געבענקט נָאך הָאבן לעבן גַאנץ ַא טערקַײ).

ֿפרַײנד סֿביֿבה די אויך און משּפחה35 די יׂשראל“34. דע „מַאדרע גערוֿפן

ווָאס שוועסטער, אירע מַאמע מיט די — נָאר „לַאדינָא“ גערעדט הָאבן

גערעדט זיך צווישן הָאבן שולן, ֿפרַאנצייזישע אין געלערנט זיך הָאבן

ֿפרַאנצייזיש.

זיי בַײ און אונדז בַײ
ַאנדערש איז ַאלץ ַאז בַאמערקט שוין ִ לוי קליינער דער הָאט קינדווַײז

„צו געזָאגט הָאבן יענע ווען חֿברים36. אַשּכנזישע די בַײ ווי זיי בַײ

ווּו יענע הָאבן קרעסקַאס“37 ; אי „וויווַאס געזָאגט זיי הָאבן געזונט“

ַא ירושה40 ֿפון  — זיי געזָאגט „מאַשַאלַא“39 הָאבן „מזל–טוֿב“38, געזָאגט

„נָאנַא“. נָאר „בָאבע“, גערוֿפן נישט מען הָאט בָאבע זייער ַארַאביש.

זייער  : ייִדן סָארטן צוויי די ֿפַאר נעמען צוויי ַאֿפילו41 געהַאט הָאבן זיי

הָאט מען די ַאנדערע „דזשידיָאס“42, געווען איז ַאליין זיך ֿפַאר נָאמען

שּפַאניש). מָאדערנעם אויף ווי „הודעָאס“43 (ַארויסגערעדט גערוֿפן

רַאֿפינירט, נישט געקלונגען גָאר אויערן אין זייערע הָאט ווָאס ייִדיש,

[8 ז' [סוף 



4

1. Aki estamos, "Nous sommes là"/"We are here"/2 בעיקר. accueille/receives/3 בעיקר. kho'sheve ... invités de marque/special guests/תחנת 
אונים/association .5 בעיקר/de la même manière que/in the same way as .4 רכבת  .7 בעיקר/judesmo, judéo-espagnol/Judeo-Spanish .6 חוסר
sfa'rdisher sépharade/Sephardic/המועצות סוציאליסטי/sakone danger .8 ברית  khurbn .10 נרצח/ont été assassinés/were killed .9 ריאליזם
Shoah/11 בעיקר. on estime/it is estimated/12 בעיקר. ... iker surtout/mainly/13 בעיקר. Bayonne 14. geyresh-sfard expulsion des Juifs 
d'Espagne/expulsion of Jews from Spain 15. cessé de/stopped/17 יָארהונדערט .16  בעיקר. kehile communauté/community 18. originaire/
coming from/19 בעיקר. binyen immeuble/building/20 בעיקר. arrondissement/district/אונים /rue Popincourt  22. installé/installed .21 חוסר
אונים/sorte de/kind of .25 בעיקר/surnom/nickname .24 בעיקר/synagogue .23 בעיקר kede'y afin .26 חוסר de/in order to/27 בעיקר. ateliers/
workshops/28 בעיקר. simkhes fêtes/célébrations/29 תחנת רכבת. s'occupent/focus on/30 בעיקר. chorale/choir/אונים   Marlène Samoun .31 חוסר
32. Kafe de los muestros, "Café des nôtres"/"Our Crowd" Café/33 בעיקר. conférence/lecture/34 בעיקר. grignoter/nosh, nibble/35 בעיקר. 
cette année/this year/36 בעיקר. akhu'ts à part/except/37 בעיקר. anusim marranes/marranos/38 בעיקר. sfardim Juifs sépharades/sephardic 
Jews 39. adultes/adults/40 בעיקר. doyres générations 41. ... mi'zrekhdike ... Institut des Langues orientales/Institute of Oriental Lan-
guages/42 בעיקר. Marie-Christine Varol 43. mekha'berte auteure/author (fem.)/44 בעיקר. mishpokhes familles/families 45. Revoyons-
nous dans des circumstances heureuses/May we meet in happy circumstances.

ֿפון ַא צַײטשריפֿט רעדנדיק“, און „גייענדיק

אין אַרויסגעגעבן ווערט וואָס עסטאַמאָס“ „אַקי

זומערקורס.   ֿפונעם ּפלאַקאַט דער און ּפאַריז

ייִדיש–צענטער  ּפַאריזער יָאר ַאז דער שוין צוויי

„אַקי הייסן זיי געסט3. חשובֿע נעמט אויף2

ּפונקט קוזינען. זענען אונדזערע זיי און עסטַאמָאס“

געווידמעט דער  ווי4 דער ייִדיש–צענטער איז ַאזוי

געזעלשַאֿפט5  די איז קולטור, און שּפרַאך ייִדישער

דזשודעזמע6 און דער  געווידמעט עסטַאמָאס“ „אַקי

אין טָאג צו הַײנט איז ווָאס — קולטור סֿפרדישער7

אומגעקומען9  זענען ייִדן סֿפרדישע סך (ַא סּכנה8

ַאסימילַאציע  די הָאט דערנָאך אינעם חורבן10 און

מע קולטור). און ָאּפגעשווַאכט די שּפרַאך ווַײטער

ֿפון  רעדערס 2500 ַארום דָא ס'איז שַאצט11 ַאז

מערהייט גרויסע די ֿפרַאנקרַײך, אין דזשודעזמע

ּפַאריז. אין

אין ֿפרַאנקרַײך געווען ֿפריִער ֿפון זענען שוין עס

ווָאס און בַאיָאן13) בָארדָא די שטעט אין עיקר12 (דער ייִדן סֿפרדישע

נָאר  .1492 גירוש–סֿפרד14 אין נָאכן בַאלד דָארטן ָאנגעקומען זענען

רעדן  און אויֿפגעהערט15 צו ַאסימילירט רעלַאטיוו גיך זיך הָאבן זיי

ֿפון ייִדן  שטַאמען ֿפרַאנצויזן ייִדיש–שּפַאנישע הַײנטיקע די דזשודעזמע.

אימּפעריע ָאטָאמַאנישער דער ֿפרַאנקרַײך ֿפון אין ָאנגעקומען זענען ווָאס

מיט  געוואַקסן איז שטַארק אימיגרַאנטן י"ה16 ָאן. די צָאל 19טן ֿפונעם

י"ה. 20סטן ָאנהייב לענדער די בַאלקַאנישע אין קריזיס ּפָאליטישן דעם

עיקר  ָאּפשטַאמיקע18 דער סֿפרדישע קהילה17 קליינע ַא הָאט ַארום 1915

11טן שטָאטפֿערטל20  אינעם בנין19 ַא סַאלָאניקי, געקויֿפט טערקַײ און ֿפון

אַײנגעָארדנט22 די  7 און דָארטן נומער ּפָאּפענקור21 ּפַאריז, רי אין

מיט  גערוֿפן הָאט זי ֿפרַאנקרַײך. מע אין שול23 ייִדיש–שּפַאנישע ערשטע

געווָארן  איז זי טאַקע „7“) און מיינט (ווָאס „על סיעטע“ צונָאמען24 ַא

דָאזיקע די הָאט מען בַאנַײט 2004 אין מין25 צענטער ֿפון דער קהילה. ַא

זעלביקן דעם מיט געזעלשַאֿפט קולטורעלע ַא געגרינדט און טרַאדיציע

סיעטע“. „על נָאמען

.1998 אין געווָארן געגרינדט איז עסטַאמָאס“ „אַקי געזעלשַאֿפט די

די  זיי ָארגַאניזירן ֿפַארשיידענע אַקטיוויטעטן ּכדי26 אויפֿצוהיטן

ווַארשטַאטן27 (צום  שּפרַאך–לעקציעס, : קולטור ייִדיש–שּפַאנישע

סך רַײזעס... זיי גיבן זיך ַא און ׂשימחות28 קָאך–ווַארשטַאט), ַא בַײשּפיל

מַארלען ווערט ָאנגעֿפירט דורך ווָאס מיט מוזיק און זייער כָאר30, ָאּפ29

ּפַאריזער אינעם אין ָאוונט ַאלע דינסטיק צונויף זיך קומט סַאמון31,

מועסטרָאס“32 קומט מען הערן  לָאס דע „קַאפֿע אינעם ייִדיש–צענטער.

הָאבן 2012 זַאכן. אין נאַשן34 גוטע ַא קָאנצערט און ָאדער רעפֿערַאט33 ַא

ֿפון  זומערקורס ֿפרַאנקרַײך, ַא אין ערשטן מָאל ָארגַאניזירט, צום זיי

יולי. ַאחוץ36  הַײיָאר35 ָאנהייב ֿפָארגעקומען איז אויך ווָאס דזשודעזמע

אונטערנעמונגען ֿפַארשיידענע געווען דָארטן זענען שּפרַאך–לעקציעס די

גענעַאלָאגיע, ווי ַארום טעמעס צי רעפֿערַאטן קָאנצערטן ֿפילם, ַא —

טָאג. צו הַײנט סֿפרדים38 טערקישע ָאדער די ַאנוסים37 געשיכטע ֿפון

ָארט  וויכטיקן ַא ווידמעט געזעלשַאֿפט (די קינדער דערוואַקסענע39 און

און מוזיק– אין נעמען ָאנטייל געקענט אויך הָאבן דורות40) יונגע די

געזַאנג–ווַארשטַאטן.

ֿפַאר אינסטיטוט דעם אין דזשודעזמע לערנען זיך מען קען דעם ַאחוץ

די ווַארָאל42, מַארי–קריסטין ּפרָאפֿעסָאר ווּו שּפרַאכן41, מיזרחדיקע

און  שּפרַאך– רעגולערע גיט דזשודעזמע–לערנבוך, ַא ֿפון מחברטע43

קולטור–לעקציעס.

אויף  זען זיך „לָאמיר מָאל ָאֿפט מען זָאגט משּפחות44 ייִדישע אין

דזשודעזמע–קוזינען די און ייִדיש–קוזינען די ַאז הָאֿפן מיר ׂשימחות“45.

! ווַײטער טרעֿפן אויף ׂשימחות זיך וועלן

פֿון קוזינען  אונדזערע
עסטַאמָאס“ 1 „ַאקי
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1. journal intime/diary/2 בעיקר. binyomin Wolfgang Gasser, Erlebte Revolution 1848/49, das Wiener Tagebuch des jüdischen Journali-
sten Benjamin Kewall, Oldenbourg/Böhlau, 2010 3. besha's pendant/during 4. chercheur/scholar/5 מתרוצצות. mayse histoire/story  6. 
entrepôt/warehouse/7 בעיקר. drôle de/peculiar/יודע מה  boîte/box 10. yorshim héritiers/heirs 11. mazl .9 ְבֵּאר/couverture/cover .8 לא מי
chance/piece of luck/רתוחים שהם, לא פי /os 14. mistome probablement אות .oysyes lettres/letters, sing .13 לחלות/ordures/garbage .12 כאן:
probably/לידיים העניינים את  moyshe .17 לרכוש/haskole Haskala, les Lumières juives/Jewish Enlightenment .16 לנכֵס/tana'kh Bible .15 לקחת
Moses Mendelssohn (1729-1786) 18. kede'y afin de/in order to/במילה אמון  sibe raison/reason 20. maski'lishn des adeptes des .19 לתת
Lumières/of Haskalah followers/21 הוכחה. maskilim adeptes de la Haskala/Haskalah followers 22. loshn langue/language/23 ביקתה. 
loshn-koydesh hébreu/Hebrew /כך על  iker surtout/mainly … .25 שוחטים seykhl ça tombe sous le sens/it stands to reason … .24 הרהר
למדי/ רב/siècle/century יָארהונדערט .26 רחב  bekhla'l en général/in .29 שווה משהו/ germanisé/Germanized 28. orthographe/spelling .27 חשק
general/30 לַַהב. pro'timdik détaillé/detailed/31 גזע. … shayekh en ce qui concerne/concerning/32 שביבים. svive milieu/33 ָחִריץ. tkufe  
époque/period/34 משכר. mamesh vraiment/really/35 תנופה. agev à propos/by the way 

קעווַאל 2  בנימין פֿון טָאגבוך 1 דָאס
ּפיערער קַארל פֿון

לערער ַא ייִדישער קעווַאל, בנימין ֿפון טָאגבוך דער זיך ָאן הייבט ַאזוי

רעווָאלוציע  בשעת3 דער ָאנגעשריבן עס הָאט ער ווָאס זשורנַאליסט, און

ַאן עסטרַײכישער הָאט (2010 יָאר (אינעם איצטער ערשט ֿפון 1848.

נעמט ווָאס דאָקטָאר–ַארבעט ַא ּפובליקירט גַאסער, ווָאלֿפגַאנג ֿפָארשער4,

זַײן געשיכטע.  דערציילט דָאס טָאגבוך און ַארַײן

איז  עסטרַײכישער שטָאט מעלק דער די ביביליָאטעק אין ווי מעׂשה5 די

1950ער אין די אינטערעסַאנטע. ַאן גָאר איז ביכל דעם דערגַאנגען צו

רעציקלירט זיי,  מע איידער ּפַאּפירן הַאלט מע ווּו ַא סקלַאד6 יָארן, אין

זעען  ּפַאּפיר דָאס און הילע8 די ביכל. מָאדנע7 ַא ַאנטדעקט ַאן ַארבעטער

ער עס הָאט ּפַאּפירן. ַאנדערע ַאנדערש ֿפון די און ַאלט אים אויס עּפעס

איז ער ווען שַאכטל9. ַא אין ערגעץ זיך בַײ געהַאלטן ַאהיים און גענומען

ווָאס דָאס  געווּוסט, נישט יורשים10 זַײנע הָאבן אין 2003, געשטָארבן

ַאן ווָאס מזל11, גרויס ! ַא ַארויסגעווָארֿפן מָאל ַא נָאך און עס איז ביכל

ַארויסגענומען ַא מָאל נָאך הָאט סקלַאד אנדער אין ַאן ַארבעטער ַאנדער

ביבליָאטעק. ָאּפגעגעבן דער און ֿפון מיסט12 דָאס בוך

געשריבן נישט קעווַאל אויבן, הָאט ֿפון דעם ציטַאט דָא מע קען זען ווי

מען טוט ווָאס ֿפַאר מיט ייִדישע אותיות13. דַײטש אויף נָאר ייִדיש, אויף

? ַאזוינס

ֿפָארעם, איז ַאזַא דערשינען אין איז ווערק, ווָאס דָאס באַקַאנטסטע

הׂשּכלה16, דער ֿפון גרינדער דעם ֿפון ּתנ"ך15–איבערזעצונג די מסּתמא14

ביסל ַא מע דַארף סיבה19, די ֿפַארשטיין צו ּכדי18 מענדעלסָאן17. משה

פַֿײנט הָאבן מׂשּכילים21 די טרַאכטן. מׂשּכילישן20 אינעם ַארַײנקלערן

און דַײטש אויסלערנען זיך דַארֿפן ַאז ייִדן געמיינט, און ייִדיש געהַאט

מע הַאלט לשון–קודש23 ֿפַאר  אויב לשון22. טָאג–טעגלעך ַא ווי ניצן עס

מיינט  מע און לַאטַײן בַײ גויים) ווי ֿפון געלערנטע (ּפונקט ַא שּפרַאך

אויֿפן  דָאך זיך לייגט רעליגיע, בַײ זייער בלַײבן ייִדן דַארֿפן ֿפָארט ַאז

אויף דַײטש. ּתנ"ך דעם איבערזעצן זָאל ַאז מע ׂשכל24,

ַאלט–ייִדישע טעקסטן אויף קוק ַא מע גיט ווען

ייִדישע מיט דַײטש אויף זענען ווָאס טעקסטן און

בַײ  אויך ָאבער אונטערשייד. ַאן  זען שווער צו מָאל ַא איז אותיות,

ָאנהייב  ֿפון ַאמעריקע עיקר25 ֿפון דער ווערק, מָאדערנערע געוויסע

צו גָאר נָאענט איז ווָאס ייִדיש ַא מָאל מען ָאֿפט ניצט י"ה26, 20סטן

דַײטשמעריש27). דערֿפַאר מע רוֿפט ווָאס (און דַײטש

אויסלייג28  דער אויך שּפרַאך, נָאר די נָאר נישט איז ַאזעלכע טעקסטן אין

שטומען ַא בַײשּפיל, מען, צום געֿפינט מָאל דַײטשיש. ַא גָאר בכלל29

דַײטשישער ַאמָאליקער לויט דער („טהייל“), ווָארט „טייל“ אינעם „ה“

ָארטָאגרַאֿפיע.

עס הָאט טָאגבוך, דָאס ּפובליקירט איצט הָאט ווָאס גַאסער, ווָאלֿפגַאנג

מָאדערנעם דעם לויט אותיות, לַאטַײנישע אויף טרַאנסליטערירט צוריק

שייך31  ווָאס ּפרטימדיק30 גַאנץ איז ַארבעט די אויסלייג. דַײטשישן

סֿביֿבה32  ֿפון דער ייִדן ֿפון לעבן דעם און טָאגבוך געשיכטע ֿפונעם דער

הָאט  עס דערוויסן ווי דערֿפון זיך מען קען דערצו קעווַאל. בנימין ֿפון

דער בשעת געלעבט הָאבן ייִדן ווי ּתקוֿפה33, יענער אין ווין אויסגעזען

טשעכַײ  צווישן ייִדן ֿפון לעבן דעם וועגן דערקלערונגען די רעווָאלוציע.

אינטערעסַאנט.  זענען ממש34 יָארהונדערט 19טן ָאנהייב אין און ווין

טרַאנסליטערירן. בַײם שווערקייטן זַײנע וועגן אויך דערציילט גַאסער

ֿפון  ּפרינציּפן די צווישן ַאנדערע, מיט באַקענען, זיך געדַארֿפט הָאט ער

ַאן גַאסער גיט ַארַײנֿפיר ֿפונעם טייל איין אין ַאגֿב35ֿ, אויסלייג. ייִדישן

דער דָאזיקער קַאּפיטל בכלל. טָאגביכער טעמע ֿפון אין דער ַארַײנקלער

ייִדן ֿפון טָאגביכער ַאז ַארויס, זיך ווַײזט עס נָאר טעכנישער, ַא גָאר איז

[8 ז' [סוף

זעהען זָא אינסבעזאנדערע, עסטרַײכס לַאגע דיא וויר „בעטרַאכטען

איבערגריפֿפֿע פֿירכטבַארען די גַאנ'ס איירָאּפַא, אין זָא וויא היער וויר

פֿיר גערעכט דיא ווַײזע אַײנער אין רעגיערונג דעסּפָאטישען איינער

גערעכטע אונד פֿיעלע ציפֿיליזַאציָאן דיא פֿיר אונד ווָאהלשטַאנד דען

טָאגבוך] ֿפונעם זאַץ צווייטער דער ] אַײנפֿלעסען“. בעזָארגניססע

בַאזונדערש  בַאטרַאכטן מיר : „ווען איבערזעצונג ייִדישער אין

ווי דָא, ַאזוי מיר ַאז זעען עסטרַײך, לַאגע פֿון די

די  נקמה1 פַֿאר מען נעמט איירָאּפע, אין גַאנץ

דעסּפָאטישער  ַא פֿון מיסברויכן2 שרעקלעכע

און פֿילצָאליקע דָאס אינסּפירירט רעגירונג און

וווילשטַאנד3 און  דעם זָארגן פַֿאר בַארעכטיקטע

ציוויליזַאציע“.
1. ... nekome on se venge/people are taking 
revenge/2 בעיקר. abus/abuses/3 בעיקר. bien-
être/well-being/בעיקר.
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בוך  ייִדישע דָאס
בוַארָא–וויטמַאן ּפָאלע פֿון

1. Paule Boireau-Witman 2. talmide étudiant/student (fem.) 3. Cercle amical - Centre Medem pour le yiddish 4. regrettais/regretted/
אונים/tkhiles d’abord/at first .5 אונים  6. dessiné/drew/אונים אונים/la pauvre/poor soul .9 אונים/oysyes lettres/letters 8. facile/easy .7 חוסר  חוסר
10. soupiré/sighed/אונים rakhmones pitié/pity 12. rendu compte/figured .11 חוסר out/אונים אונים/si (elle peut)/can (indeed) .13 חוסר  .14 חוסר
le quartier juif de Paris/the Jewish quarter of Paris/אונים /mishpokhe famille/family 16. apikorsim  non-croyants/non-believers .15 חוסר
אונים אוני/shabes shabbat/Sabbath19. avade bien entendu/of course .18 אונים/justement/precisely .17 חוסר  20. khutspe insolence/nerve 
21. terrible/frightful/אוני  22. petite boutique/little shop/אונים אונים/mi'ese laide/ugly .23 חוסר אונים/poing/fist .24 חוסר /honte/shame .25 חוסר
אונים אונים/de toute façon/anyway .26 חוסר אונים/argent de poche/pocket money .27 חוסר אונים/kashes questions .28 חוסר -moykher .29 חוסר
sforim vendeur de livres/bookseller 30. matone cadeau/present 31. étonnée/astonished/אונים -curieux personnage/quite a char .32 חוסר
acter/אונים אונים/il me semble/it seems to me .33 חוסר אונים/sholem-aleykhem 35. tsores problèmes/problems 36. patience .34 חוסר  חוסר
37. keseyder continuellement/constantly 38. kima't presque/almost/אונים אונים/genoux/lap .39 חוסר  loshn-ko'ydeshdike (adj) .40 חוסר
hébreu/Hebrew/אונים אונים/mistome sans doute/probably 42. moyre avait peur/was afraid .41 חוסר אונים/murmuré/mumbled .43 חוסר  חוסר
44. étrange/strange/אונים khosn...kale...kha'sene un jeune homme et une jeune fille... .45 חוסר se sont mariés/a bride and a groom got
married/אונים אונים/broygez faché/on bad terms with 47. punir/punish .46 חוסר -amorets ignorant/ignoramus 49. c’est une puni .48 חוסר
tion parce qu’il ne sait pas quoi en faire/it’s a punishment because he doesn’t know what to do with it/אונים .חוסר

צו לייענען, ָאנגעהויבן איך קינד הָאב ַאלס

כ'הָאב ָאבער געווָארן. געפֿעלן זייער מיר איז דָאס

הָאב דָאס און נישט, מָאל לייענט קיין בָאבע ַאז די בַאמערקט

בַאדויערט4. שטַארק איך

כ'הָאב  ֿפרַאנצייזיש. די בָאבע לייענען לערנען געווָאלט הָאב איך ּתחילת5

ָאנגעהויבן : ַאזוי און כ'הָאב שיינע ֿפַארבן מיט אותיות7 שיינע געצייכנט6

בע איז רויט, און  דער איז בלוי, דער ַא גרינג8 — ס'איז בָאבע, „זעסטו,

.“! בַא מַאכט בלוי מיט רויט

הָאט ֿפַארשטיין, צו עּפעס ּפרובירט ביסל ַא הָאט נעבעך9, בָאבע, די

הָאט זיך גָארנישט  מיט רחמנות11 און געקוקט מיר הָאט אויף געזיפֿצט10,

! אויסגעלערנט

ָאבער  בָאבע קען יָא13 לייענען, מיך בַארעכנט12 ַאז די איך דעם הָאב נָאך

ייִדיש ַא הָאבן בַאדַארף בָאבע די : געווּוסט איך שוין ַאצינד הָאב ייִדיש !

בוך.

ַא געהַאט הָאט בָאבע די ווַײל ּפלעצל14 אויֿפן גיין דערנָאך געקענט כ'הָאב

דָארטן. ֿפון נָאענט שוועגערין

איך הָאב ַאּפיקורסים16, ֿפון משּפחה15 ַא געווען זַײנען ווי מיר ָאבער ַאזוי

געגַאנגען בין איך ַאּפיקורסים. נו ! געווָארן זַײנען ַאלע ייִדן געמיינט ַאז

 ! ֿפַארמַאכט געווען ַאלץ ַאוודאי19 איז ! שבת18 ּפונקט17 ּפלעצל אויֿפן

דער בוך ֿפַאר ָאן ַא ַאהיים געווָאלט צוריקֿפָארן כ'הָאב נישט ָאבער

! בָאבען

צוגעגַאנגען בין איך שרעקלעכע21... ַא ַא חוצּפה20, געקומען ס'איז מיר

טיר, געקלַאּפט  דער ָאנגעקלַאּפט אין הָאב און געוועלבל22 קליין ַא צו

מיך הָאט מיאוסע23, ַא געקומען, איז ַאלטע ַאן געקלַאּפט... ווידער און

איך ֿפויסט24... הָאט אויֿפגעהויבן די און שווַארצע אויגן ָאנגעקוקט מיט

! ַאנטלָאֿפן בין

סַײ ווי סַײ26 בין איך  ָאבער הַײנט... נָאך זיך איך דערמָאן שַאנדע25 די

דָאנערשטיק. ַא טאַשנגעלט27, מַײן מיט ּפלעצל, אויֿפן שוין צוריקגעֿפָארן

געבעטן כ'הָאב ווען ָאבער געוועלב. שיין ַא אין איך בין ַארַײנגעגַאנגען

קשיות28 : הונדערט ַא געקרָאגן איך הָאב בָאבען, בוך ֿפַאר מַײן ייִדיש ַא

זי געקומען איז ווען און זי, איז ַאלט ווי בָאבע, און די איז ווַאנען ֿפון

און... און... ַארבעט, ַאן ֿפַאר געטָאן זי הָאט און ווָאס ֿפרַאנקרַײך, קיין

בוך ַא גענומען שמייכל, גוטן ַא מיט מוכר–סֿפרים29, דער הָאט דעם נָאך

געפֿעלן דער וועט בוך דָאזיקע דָאס ַאז געזָאגט מיר און ּפָאליצע ַא ֿפון

! בָאבען

ַא ! כ'הָאב „בָאבע : אויסגעשריגן איך הָאב ַאהיים, כ'בין געקומען ווען

ַאוודאי  זי איז בוך, דָאס געזען הָאט זי ַאז .“! דיר מּתנה30 ֿפַאר קליינע

„ַא בין איך ַאז געזָאגט בלויז הָאט זי ָאבער ֿפַארווּונדערט31, געווען

שטיק32“ !

בוך, דָאס ייִדישע אויֿפגעמַאכט הָאט ַאוועקגעזעצט, זיך הָאט זי דעם נָאך

זי ָאנגעהויבן הָאט צַײט, שטיקל ַא און, נָאך לייענען, ָאנגעהויבן צו הָאט

שלום–עליכם34). ֿפון בוך ַא מיר33, דַאכט זיך (ס'איז געווען, ! לַאכן צו

לַאנג. לעבן גַאנץ איר לייענען שוין וועט זי ַאז געווּוסט ַאזוי הָאב איך

צי בין — און געלייענט הָאט בָאבע די זַײנען ַאוועק און טעג עטלעכע

געווָאלט אויכעט איך הָאב ַאצינד ווַײל ! ניין צוֿפרידן ? געווען איך שוין

! ייִדיש לייענען

געמיינט ָאבער זי הָאט לערנען, מיך זָאל זי געבעטן די בָאבע, כ'הָאב

איז זי געווָאלט. הָאט נישט זי און קומען צו ניץ נישט מיר ס'וועט ַאז

שוין הָאט זי ַאז אוממעגלעך, ס'איז ַאז געזָאגט הָאט בייז, ביסל ַא געווָארן

געדולד36... קיין נישט זי הָאט ַאז פֿעלט איר, דָאס נָאר ַאז צרות35, גענוג

זי  הָאט מָאל ַא און טָאג. ּכמעט38 ַאלע געבעטן, ּכסדר37 איך הָאב ָאבער

אין און הויך ָאנגעהויבן לייענען הָאט און די קני39, מיך גענומען אויף

ֿפינגער. דעם מיט ווערטער די ווַײזן צַײט זעלבער דער

! ייִדיש לייענען געלערנט ביסל ַא מיך איך הָאב ַאזוי

מיר נישט הָאט בָאבע די : קלייניקייט ַא דערציילן נָאך ָאבער כ'דַארף

מורא42 געהַאט  זי הָאט מסּתמא41 ווערטער. לשון–קודשדיקע40 די געלייענט

געמורמלט43 „ַא  בלויז זי הָאט געטרָאֿפן, זיך ס'הָאט ווען צעמישן. צו מיך

ווָארט...“. לשון–קודש

ּכלה הָאבן  ַא מיט חתן „ַא : זַאכן ַארויסקומען מָאדנע44 ס'הָאט געקענט

לשון–קודש מיט ַא ווָארט לשון–קודש „ַא : געווָארן איז געהַאט“45 חתונה

לשון–קודש ווָארט געהַאט“... ַא הָאבן ווָארט

ווערטער... ָאבער,  די לשון–קודשדיקע ביסל ברוגז46 מיט איך ַא ַאזוי בין

ַא לייגט ער אים עם–הארץ48, ַאן שטרָאֿפן47 גָאט וויל „ַאז : מע זָאגט ווי

! ַארַײן“49 מויל אין ווָארט לשון–קודש

אונדז  הָאט ּפַאריז אין ייִדיש3 פַֿאר מעדעם–צענטער אין ייִדיש–לעקציעס די פֿון ּתלמידה2 ַא בוַארָא–וויטמַאן1, ּפָאלע
נומער. איצטיקן פֿונעם דער „שּפרַאכן–טעמע“ אין ַארַײן זייער זיך ּפַאסט ווָאס דערציילונג צוגעשיקט ַא
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A la una yo nasí,
A las dos m’engrandesí,
A las tres tomi amante,
A las kuatro me kazí.

- Dime ninya d’ànde vyenes ?
Ke te kyero konoser,
I si no tyenes amante,
Yo te arè defender.

Yèndome para la gerra,
Dos bezos al ayre di, 
El uno es para mi madre,
I el otro para ti.

קען  מען בַאקַאנטס. ַא זייער איינס, אויסגעקליבן דָא מיר הָאבן דזשודעזמע פָֿאלקסלידער אויף פֿילצָאליקע צווישן
פָֿאנעטיש, געוויינטלעך איז שריפֿט פֿון העברעיִשן טרַאנסליטערַאציע נָאר די שּפַאניש, עס איז צו נָאענט ווי בַאמערקן

מיט און ָאריגינַאל אין ָאּפ דרוקן עס מיר „ג“... קלַאנג פַֿארן g ַא „ק“, קלַאנג פַֿארן k : ַא איין קלַאנג אות פַֿאר מיט איין
איבערזעצונג. ייִדישער ַא

געבוירן,  איך זייגער1 בין ַא איינס

זייגער — אויסגעוואַקסן, ַא צוויי

געליבטע,  גענומען ַא זייגער — זיך דרַײ ַא

געהַאט2. חתונה זייגער — ַא ֿפיר

? ווַאנען קומסטו ֿפון מיר מיידעלע,  זָאג

דיר. מיט באַקענען זיך וויל איך

געליבטן הָאסט ניט קיין דו אויב

דינען. דיר וועל איך

מלחמה3, אויף ַאוועקגיין בַײם

לוֿפט,  קושן4 געווָארֿפן אין דער צוויי

מַאמען, מַײן ֿפַאר איינעם

דיר. ֿפַאר צווייטן דעם

1. à une heure/one o'clock/אונים אונים/kha'sene ... je me suis marié/I got married .2 חוסר /milkhome guerre/war 4. baisers/kisses .3 חוסר
אונים .חוסר

לאַדינאָ, דזשודעזמע1, סּפאַניאָל...

סֿפרדישע2 ייִדן ווָאס  די שּפרַאך ֿפון איז (סּפַאניָאל) דזשודעזמע

עס  .1492 אין שּפַאניע ֿפון ַארויסגעטריבן4 מען הָאט זייערע ָאֿבות3

קָאמּפָאנענט  ַא לשון–קודשדיקן5 מיט צו קַאסטיליַאניש, נָאענט איז

דעם ַארום שּפרַאכן ֿפון ֿפַארשיידענע וואָקַאבולַאר און עלעמענטן

איטַאליעניש),  צי גריכיש ַארַאביש, טערקיש, ים6 (ווי מיטלענדישן

מָאל ַא עס פֿלעגט מע בַאזעצט. זיך הָאבן ייִדן סֿפרדישע ווּו

רש"י–שריֿפט8), (געוויינטלעך — מיטן ייִדישן ַאלף–בית7 ֿפַארשרַײבן

לַאטַײנישע מיט ֿפַארשריבן עס ווערט י"ה9 20סטן ָאנהייב זינט נָאר

די  נָאמען לַאדינָא ניט דער בַאצייכנט לינגוויסטן לויט אותיות10.

לשון11  (געשריבן) קינסטלעך ַא נָאר רעדן, מענטשן ווָאס שּפרַאך

דעם  בַײ ווָארט געניצט אויף איבערצוזעצן ווָארט מע הָאט ווָאס

נָאר ווערטער, קַאסטיליַאנישע הָאט עס סֿפרים13. ַאנדערע און ּתנ"ך12

ֿפַארשרַײבן עס אויך פֿלעגט מע העברעיִשער. ַא סינטאַקס איז דער

רש"י–שריֿפט. מיט

1. judéo-espagnol/Judeo-Spanish/רכבת  sfa'rdishe .2 תחנת 
sépharades/Sephardic/3 בעיקר. oves ancêtres/ancestors/חוסר 
-loshn-ko'ydeshdikn hé .5 בעיקר/expulsé/expelled .4 אונים
braïque et araméen/Hebrew and Aramaic/המועצות  ... .6 ברית
yam la Méditerranée/The Mediterranean/סוציאליסטי  .7 ריאליזם
alef-beys alphabet 8. rashi-... écriture Rachi/Rashi script/
 ... .oysyes caractères/letters 11 .10 יָארהונדערט .9 סוציאליסטי
loshn langue artificielle/artificial language/סוציאליסטי  ריאליזם
12. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 13. sforim livres sacrés/
holy books. 

אונַא לַא ַא

מע (וואָס דזשודעזמע אויף ווָאכן–צַײטשריפֿט ַא ּפרָאגרעס“, „דער

דערשינען אין אותיות), ייִדישע מיט געשריבן דעמאָלט האָט נאָך

  .1864 אין ּפאַריז

[1 ז' ֿפון [סוף

בעסער  זיי ווָאס ּפרּווון און שּפרַאכן ייִדישע מיט ֿפָארשער46 סך ַא זיך

אויֿפהַאלטן ווילן ווָאס ענטוזיַאסטן דָא אויך זענען עס דאָקומענטירן.

מוזיק, לעקציעס, דורך שּפרַאכן ייִדישע ֿפַארשיידענע ֿפַארשּפרייטן און

זיך מיר וועלן נומער דעם אין ּפובליקַאציעס. איבערזעצונגען און

הַײנט ווערט ווָאס דזשודעזמע, איין ייִדישער שּפרַאך, מיט נָאר ָאּפגעבן

אין  טויזנט מענטשן ערך47 הונדערט ַאן ֿפון (ָאדער ֿפַארשטַאנען) גערעדט

יׂשראל48.  און טערקַײ דרום–ַאמעריקע, איירָאּפע,

46. chercheurs/researchers/47 תחקורים. .... erekh environ/about/
.yisroel Israël .48 תחקורים
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צונָאמען44  ַא שּפָאטישן גערוֿפן מיט זיי הָאבן

נישט מען קינדער הָאט „אוכטי–מוכטי“. די

דער נָאר העברעיִש, לערנען זיך געשיקט

סּפַאניָאלישע ַא ווָאך ַאלע געלייענט הָאט טַאטע

געשריבן  געזעץ) ווַארַא (דָאס לַא צַײטשריֿפט

אותיות45. העברעיִשע מיט

אידענטיש  כָאטש46 נישט „שּפַאניש“, זייער

(מערסטנס ַאנדערע די ֿפון שּפַאניש דעם מיט

מָאל ַא הָאט ּפָארטָא–ריקָא), ֿפון אימיגרַאנטן

קינדער.  שלום47 צווישן צו מַאכן געטויגט

פֿלעגט זיך ּפָארטָא–ריקַאנער בַאנדע ַא אויב

לויִ  פֿלעגט קינדער, ייִדישע די טשעּפען48 צו

ּפַאסַא?“ ַאמיגָאס, קע „היי טָאן — זָאג ַא

אויסצומַײדן49 ַא  גענוג געווען איז דָאס און —

קריגערַײ.

טרינקען ַאנדערש, דָאס איז געווען עסן  דָאס

מַאמע ַאוודאי50. זַײן מוזיק די און אויך,

געשמאַקע ַאלע געבאַקן און געקָאכט הָאט

ַא קעֿפטעס52), (ווי מאכלים51 טערקישע

אי (ֿפיזשָאן נעמען שּפַאנישע מיט מָאל

ווי נעמען געמישטע מָאל ַא און ַארָאס53)

ַא  בורעקַא54 מיט טערקישע די בורעקיטַאס,

אותיות ֿפַארנָאטירט מיט ייִדישע דַײטש אויף

צַײט. יענער אין זעלטנקייט קיין נישט זענען

צוגעגעבן גַאסער הָאט ווָאס ַא מזל אויך איז עס

וועגן מענטשן די ֿפון אינדעקס קָאמענטירטן ַא

ַאזוי טָאגבוך. זַײן אין שרַײבט קעווַאל וועלכע

זיי ַאלץ וועגן דערוויסן נישט קען זיך מע ווי

גרויס ַא אינדעקס דער איז טָאגבוך, ֿפונעם נָאר

מיר ווָאס ַאלע, אונדז ֿפַאר דערלַײכטערונג

דָאזיקער  דער מֿבינים36 אין קיין נישט זענען

ּתקוֿפה.

שטַארק הָאט גַאסער ַאז דערקענט מע

בכדי37  דיסערטַאציע, זַײן איבערגעַארבעט

לייענען דָאס  עולם38 זָאל קענען ברייטער ַא

ייִדיש לעבן אין טשעכַײ  בוך. דער טייל וועגן

הָאט אויטָאר דער און גרינג זיך לייענט

צווישן  קָאמּפרָאמיס גוטן ַא געֿפונען באמת39

נַארַאציע. פֿליסיקער ַא און ֿפאַקטן היסטָארישע

[5 ז' ֿפון [סוף

44. sobriquet moqueur/derisive nickname/45 מתרוצצות. oysyes lettres/letters 46. bien que/although/47 מתרוצצות. sholem paix/peace 
48. ennuyer/bother/49 מתרוצצות. éviter/avoid/50 מתרוצצות. avade bien sûr/of course/51 מתרוצצות. ... maykholim bon plats/delicious 
dishes/52 מתרוצצות. keftes, boulettes de viande/meatballs/53 מתרוצצות. fijon y arroz, riz et haricots/rice and beans/54 מתרוצצות. burek, 
patisseries salées et fourrées/stuffed pastry/55 מתרוצצות. eau-de-vie/brandy/56 מתרוצצות. raki, eau-de-vie à l’anis/anise-flavored alcoholic
drink/57 מתרוצצות. ballades/ballads/58 מתרוצצות. khsidim Juifs hassidiques/Hasidic Jews/59 מתרוצצות. artistes/artists/60 מתרוצצות. milk-
home guerre/war 61. pleytim réfugiés/refugees/62 מתרוצצות. de/of Satmar/63 מתרוצצות. Hongrie/Hungary/64 מתרוצצות. dire-... loyer/
rent/65 מתרוצצות. peu à peu/gradually/66 מתרוצצות. boîtes de nuit/nightclubs/67 מתרוצצות. … sholem sorte de paix tendue/sort of tense 
peace/68 מתרוצצות. timbale chaude farcie/knish/69 מתרוצצות. ... kosher vraiment casher/strictly kosher/70 מתרוצצות. ... keda'y ça vaut la 
peine/it's really worth it/מתרוצצות.  

36. mevinim experts 37. bikhde'y afin de/in order to 38. oylem public/39 לאט. beemes 
vraiment/really 40. développement/development/ 41. bourgeoisie/citizenship 42. ennuy-
eux/boring/43 מתרוצצות. tayne reproche/complaint/44 מתרוצצות. promet/promises/מתרוצצות 
45. mekhabers … faute de l'auteur/author's fault/במחשבות   .שקועים

צו ביָאגרַאֿפיע קעווַאלס ֿפון איבערגייענדיק

ַאנטוויקלונג40  דער ֿפון געשיכטע ַאלגעמיינער

דער בַאווַײזט בירגערטום41, ייִדישן ֿפונעם

ַארַײנבליקן ּפרטימדיקע געבן צו ֿפָארשער

נודנע42  דערבַײ אויסמַײדנדיק ביידע, אין

דער  ַאז בַאמערקן, ָאבער מע דַארף ּפַאסַאזשן.

היסטָארישער ַא ֿפָארט איז ַאליין טָאגבוך

ממש זַײן זָאל עס ּכדי ַאז עס, הייסט דאָקומענט,

מען דַארף ֿפַארשטענדלעך, און אינטערעסַאנט

ֿפון רעווָאלוציע דער וועגן וויסן שוין עּפעס

 .1848

בוך : דעם צו הָאבן מען קען נָאר איין טענה43

געֿפינען וועט מע ַאז צו44, זָאגט אויטָאר דער

ָאריגינעלן ֿפונעם ווערסיע דיגיטַאליזירטע ַא

נָאר ָאן, 2010 ֿפון אינטערנעץ אויף טָאגבוך

ווי מיט דער אמת. ָאבער ַאזוי דָאס איז נישט

עסטרַײכישע די זיך ֿפַארנעמט דיגיטַאליזירונג

דעם נישט ּפשוט עס איז ביבליטאָק, נַאציָאנַאלע

שולד. מחברס

טַאטעס ַאנדערע די דימינוטיוו. שּפַאנישן

הָאט  פֿלעגן טרינקען שנַאּפס55, בַײ זיי

ַאנשטָאט און ראַקי56. געטרונקען מען

געהַאט ליב זיי הָאבן קלעזמָארים–מוזיק

שּפַאנישע טרויעריקע ַאלטע הערן צו

רָאמַאנסעס57.

טָאג צו הַײנט וויליַאמסבורג
צוויי  ֿפון וויליַאמסבורג טָאג באַשטייט צו הַײנט

קינסטלער59.  און חסידים58 סֿביֿבות, בַאזונדערע

ּפליטים61, ָאנגעקומען זַײנען מלחמה60 דער נָאך

חסידים (מערסטנס זיי ֿפון גרויסע צָאל ַא

רומעניע)  אונגערן63 און ֿפון סַאטמַארער62

ווַאנען די הַײזער ֿפון די אין בַאזעצט זיך און

אין ַאריבער זענען אימיגרַאנטן ֿפריִערדיקע

זיבעציקער די אין געגנטן. „בעסערע“ די

יונגע ַארַײנצוקומען ָאנגעהייבן הָאבן יָארן

געקענט נישט הָאבן ווָאס קינסטלער (ָארעמע)

דירה–געלט64  הויכע שרעקלעך דָאס בַאצָאלן

געעֿפנט  זיך ביסלעכווַײז65 הָאבן מַאנהַאטַאן. אין

„בוטיקן“ מָאדישע און קונסט–גַאלעריעס

זַײנען אַקטיָארן און מוזיקער קַאפֿעען. און

קליינע טעַאטערס, צוגעקומען, געשַאֿפן

מוזיק– ֿפון סטודיָאס און נַאכטלאָקַאלן66

איינע געווָארן די געגנט איז ביז ּפרָאדוקציע,

ניו–יָארק. ֿפון קונסט–צענטערס נַײע ֿפון די

לעבן, טרַאדיציָאנעל זייער זיך לעבן חסידים  די

אויך הערט מע כָאטש ייִדיש, ַאלץ נָאך רעדן

ליב נישט הָאבן זיי אויף די גַאסן. אונגעריש

זיי ָאבער זיי) רוֿפן זיי (ווי „ַארטיסטן“ די

שלום67. מין ָאנגעשּפַאנטן אין ַא זיי טָאלערירן

פֿענָאמענען, ביידע באַקוקן קומען  טוריסטן

זַײט איין אויף ַא קָאּפוטשינָא טרינקען

אויף ּכשר69) (גלַאט קניש68 ַא ֿפַארזוכן און

אין מָאל ַא זיך געֿפינט איר אויב זַײט. יענער

ס'איז ווַײלע, ַא אויף ַארַײן זיך כַאּּפט ניו–יָארק,

ּכדַאי70. גָאר

דזשודעזמע אויף צַײטשריפֿט עּפָאכע“, „די

  .(1900) סאַלאָניקע אין


