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1ותָונפֿלא–נסים

1.␣ nisim venifloes miracles et prodiges/miracles and wonders 2.␣ se distinguer/
distinguish itself 3.␣ Noël/Christmas 4.␣ elyohu/elye hanovi le prophète Elie/
Elijah the prophet 5.␣ respectable 6. journal/newspaper.

דישע צַײטשריפֿט ווען זי וויל זיךִ ייַס טוט אָווא

 נומערַרויס אַנדערע ? זי גיט אַלע אַ פֿון א2נדערשיידןַפֿונא

ריגינעל גיט זיָך מער אָ ! און אויב זי וויל זַײן נא3אויף ניטל

ר !ַנואַנומער“ אין יא–רויס דעם „ניטלַא

–ַנטאַות, אי פֿון סאָונפֿלא– זַײן וועגן נסיםָדי רייד וועט דא

–סט זיך צו דעם ניטלַוס), ווי עס ּפאַלאָניקא–נקטַוס (סאַקלא

ַר אַסט זיך פֿאַ, ווי עס ּפא4נומער, אי פֿון אליהו הנבֿיא

.6דיש בלעטלִ יי5לַײטיש

זומערקורס אין 1997–דישִריזער ייַ ּתלמידה פֿונעם ּפאַווען איך בין געווען א
גור פֿון אליהוגישער פֿיָלאָרק אינטערעסירט מיט דער מיטאַב איך זיך שטאָהא

ַרי, אַטור. איך וווין אין באַליטערא–ר און קינדערָלקלאָדישן פֿאִהנבֿיא אין יי
–נקטַ איז סא2שיצערַס איר הייליקער באָליע וואַאיטא–1ט אין דרוםָשטא
גיע. וויכטיקער הייליקער אין דער קריסטלעכער רעליַוס, זייער אַלאָניקא
 פֿון3סָנסומיסטישער מיטאָדערנער קאָמט דער מאַט דעם הייליקן שטאָפֿון א
רי פֿונעם 7טן ביזן 9טן מַײַר אין באָר קומט פֿאָוס“. זינט 500 יאַקלא–ַנטאַ„סא

רגעלייענטָוס, ווּו עס ווערן פֿאַלאָניקא–נקטַ סא4ל לּכבֿודַ גרויסער פֿעסטיוואַא
דיציע,ַט, לויט דער טראָס ער האָ ווא6ותָונפֿלא– די נסים5און אויפֿגעפֿירט

סָגן וואר מַײנע אויַ בריק פֿאַט זיך אויפֿגעשטעלט אָט האָן. און אָגעטא
דישן נבֿיא. הערנדיק די מעׂשיותִשן הייליקן מיט דעם ייִראייניקט דעם גוייַפֿא
נעמען זיך אויפֿן זעלביקןַוס באַלאָז אליהו און ניקאַמערקט אַב איך באָהא

רָגורן : ביידע טוען גוטס נאנצן ענלעכע פֿיַאון זַײנען אין גא7 אופֿן
ַדער אָ ּפויער אַר אַל פֿאָפֿט מאָ (א8רשטעלן זיךַשטילערהייט, ביידע פֿא

לַײט. די–רעמעָזונדערש ליב קינדער און אַבן באָנדערער) און ביידע האַווא
קע זייערַגורן זַײנען טא : ביידע מיטישע פֿי9 גרונדַבן אפֿשר אָענלעכקייטן הא

רצן ים און דערַרום דעם שוואַּפולער געווען אין דער זעלביקער געגנט אָּפא
לעגענדעס זַײנען–וסַלאָרהונדערט. די  ניקאָרום פֿערצנטן יאַזעלביקער צַײט א

–טישן ים מיט די יםַדריאַשּפעטער געקומען צו אונדזערע ברעגן איבערן א
ראייניקן פֿעלקערַס פֿלעגן פֿאָדן, וואִ, אפֿשר אויך יי11 און די סוחרים10לַײט

און קולטורן.

,ָנאַמאָ ראַרישאַמא

לערערקע–דישִ ייַא

אין אוניווערסיטעט

רי איןַפֿון בא

טָליע, האַאיטא

אונדז צוגעשיקט

איר אייגענע

רבעטונג פֿוןַאַבא

דער לעגענדע פֿון

וס.ַלאָניקא–נקטַסא

–ט געלעבט אין קלייןָל האָמא

סָ ווא12 גרויסער „צדיק“ַזיע אַא

–וס. זַײנע נסיםַלאָט געהייסן ניקאָהא

נטַקאַות זַײנען געווען באָונפֿלא

 זוןַ ער איז געווען א13טשָאומעטום. כא

14ט ער ּתמידָ רַײכער משּפחה, האַפֿון א

טָר ער האָרעמע. נאָלפֿן די אָגעהא

ל אים ניטָז קיינער זאַלט אָגעווא

.15ן זַײנע מיצוותָדערקענען בַײם טא

רשטעלן אוןַר פֿלעגט ער זיך פֿאַדערפֿא

כט.ַרומגיין בלויז בַײ נאַא

16ריתומטעַז צוויי פֿאַערנדיק א

שוועסטער קענען ניט חתונה

, איז17בן ניט קיין נדןָבן ווַײל זיי האָהא

רַײןַכט אַל בַײ נאָ מאַוס אַלאָניקא

שטילערהייט צו זיי אין שטוב,

 זעקעלע פֿול מיט געלטַזט אָאיבערגעלא

ַרהילט אין אַוועק, פֿאַאון איז א

1. ␣ dorem sud/southern 2.␣ saint patron/patron saint 3.␣ mythe/myth 4.␣ lekoved en l'honneur de/in honor of 5.␣ mis en scène/enacted
6.␣ nisim venifloes miracles et prodiges/miracles and wonders 7.␣ oyfn manière, façon/way, manner 8.␣ se déguisent/dress up as
9.␣ fondement/basis 10.␣ yam-… marins/seamen 11.␣ sokhrim marchands/merchants 12.␣ tsadik un juste/saintly, righteous man 13.␣ bien
que/although 14.␣ tomid toujours/always 15.␣ mitsves bonnes actions/good deeds 16.␣ faryosemte orphelines/orphaned␣ ; du mot/from
the word יתום yosem orphelin/orphan 17.␣ nadn dot/dowry

וס גייט איבערן יםַלאָניקא–נקטַסא
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ַס איז אָז דאַ. מיינענדיק א18ּפעלערינע

 גענומען20בן די שכניםָ, הא19גנבֿ

ּפט דעם גנבֿ !“ַלד ! כאַשרַײען : „גווא

רויסַ זַײנען א21קענע יתומותָדי דערשרא

סָ און, זעענדיק דא22לקערלַפֿון א

ען :ִבן זיי אויסגעשריָזעקעלע געלט, הא

„ניט קיין גנבֿ איז געקומען אין שטוב

!“23 מלאךַר אָרַײן, נאַא

נדַנצע לאַס גאָט דאָל האָיין מא

 גרויסער נויט. דיַגעליטן פֿון א

ס צו עסןָט וואַבן ניט געהאָמענטשן הא

מען זַײנען געווען ליידיק.ָאון די קרא

טַבער געהאָט אָ הא24איין קרעטשמער

פֿילו פֿלייש ...ַ, א25לערליי מאכליםַא

ס איז געווען מענטשנפֿלייש !ָר דאָנא

טָ קרעטשמער הא26סקודנערַדער ּפא

28 און צעגלידערט27קע דערהרגעטַטא

דרַײ קליינע קינדערלעך און

סַ פֿאַאַײנגעלייגט די שטיקלעך אין א

ַר אַרשטעלט פֿאַסער. פֿאַלצוואַזא

רַײן איןַוס אַלאָ איז ניקא29ַןוועגסמא

30שטעלט געּפעקלטַקרעטשמע און בא

פֿלייש. קוים איז דער קרעטשמער

נגען אין קיך, ווי די קינדערַצוריקגעגא

רויסַווערן ווידער לעבעדיק, קריכן א

ס און לויפֿן זינגענדיקַפֿונעם פֿא

פֿרַײער.ַנטקעגן זייער באַא

ַז אין אַ מעׂשה דערציילט אַך אָא

 שטורעםַך אָוונט נאָפֿינצטערן א

 ּפויער אַײנגעזונקען מיט זַײןַאיז א

טיקן וועג. מיד אוןָגן אין מיטן בלאָווא

ט ער גערופֿן צו הילףָקן האָדערשרא

לע הייליקע אין הימל.ַט און אָגא

ן הערט זַײן קרעכצן אוןַסיאַקא–נקטַסא

31 מלבושַר אים אין אַווַײזט זיך פֿא

ווַײס ווי שניי.

„העלפֿט מיר ! איך בעט אַײך !“ שרַײט

דער ּפויער.

ן ענטפֿערט: „איך קען דירַסיאַבער קאָא

ר ניטָניט העלפֿן, ּפויער. איך טא

טָס גאָפֿלעקן דעם ווַײסן מלבוש וואַבא

ל איזָ מאַט מיר געגעבן“. און מיט אָהא

רן.ָ געווא32ער נעלם

ן צוָדער ּפויער הייבט זיך ווידער א

ַז עס קומט אַגן. ּפלוצים זעט ער אָקלא

ן.ַוועגסמא

18.␣ enveloppé dans une pèlerine/cloaked in a cape 19.␣ ganef voleur/thief 20.␣ shkheynim voisins/neighbors 21.␣ yesoymes orphelines/
orphans fem. 22. alcôve/little room, cubicle 23.␣ malekh ange/angel 24.␣ aubergiste/innkeeper 25.␣ maykholim plats, mets/cooked dishes
26.␣ abominable 27.␣ derharget assassiné/killed 28. a découpé en morceaux/cut up, dismembered 29.␣ voyageur/traveler 30.␣ mariné/
pickled 31.␣ malbesh vêtement/garment 32.␣ nelm... disparu/vanished 33.␣ fêtes (du nom)/saint’s days 34.␣ kholem קומען (עמעצן) צו חלום
apparaître (à qqn) en songe/appear (to someone) in a dream 35.␣ matelots/sailors 36.␣ voilier/sailboat 37.␣ MATsEYVE pierre tombale/tomb-
stone 38.␣ soldats/soldiers 39.␣ sonim ennemis/enemies␣ ; sing. soyne 40.␣ ossements/bones, remains 41.␣ simen signe/sign 42.␣ de marbre/
marble 43.␣ keyver tombeau/tomb 44.␣ conseil municipal/city council 45.␣ man manne/manna 46.␣ kameye amulette/amulet.

„העלפֿט מיר ! איך בעט אַײך !“

ן שטוּפןַרט נעמט דער וועגסמאָ וואַן אָא

רויסַגן ביז ער שטוּפט אים אָדעם ווא

טע. איידער דער ּפויערָפֿון דער בלא

ןַנקען איז דער וועגסמאַקען אים דא

רן.ָרשווּונדן געוואַפֿא

ר פֿון דער וועלטַט דער האָשּפעטער הא

–נקטַגערופֿן די הייליקע צו זיך. סא

ן איז געקומען אין זַײן ריינעםַסיאַקא

וס אין זַײנעַלאָניקא–נקטַמלבוש, סא

טיקטע קליידער. דער ליבערָרבלאַפֿא

ר זַײן ווַײסןַנען פֿאַסיאַט לויבט קאָגא

וסן ווי קומטַלאָמלבוש און פֿרעגט ניקא

ַזאַר אים מיט אַווַײזן פֿאַער זיך צו בא

ּפָראַוס אַלאָזט ניקאָשמוציק קלייד. לא

די אויגן און דערציילט שטילערהייט די

ַמעׂשה מיטן ּפויער. „דו ביסט א

גטָן, זאַסיאַבעסערער הייליקער ווי קא

רָלע יאַבן אָר וועסטו האַט, דערפֿאָגא

, דעם 6טן33מעןָצוויי טעג אויף דַײן נא

דעצעמבער און דעם 8טן מַײ, און

לעַג אָבן איין טאָר האָן וועט נאַסיאַקא

ר.“ַר, דעם 29סטן פֿעברואָפֿיר יא

סַואָלאקינ ָטאה סנ ןטסערג םע

.טיוט ןַײז ָךאנ ןָראי עגַנאל ָןאטעג

ןָראוועג ןַלֿאַפאב דַנאל ָסאד זיא טָלאמעד

זיא סַואָלאקינ ןוא עקיביילגמוא יד ןֿופ

53ןָסארַטאמ ףלעווצ 43םולח וצ ןעמוקעג

ייז ָטאה רע .יַראב ָטאטש רעד ןֿופ

ָסאוו רענייב ענַײז ןָבארגסיוַרא ןסייהעג

ערימ ָטאטש רעשיקרעט רעד ןיא ןגיל

יד ןענַײז .יַראב ןייק ייז ןעגנערב ןוא

רעניילקַ א ףיוא ףיוַרא ןָסארַטאמ

ָךאנ .ַײקרעט זיב ןָרֿאפעג ןוא 63ףישלגעז

ןענַײז עזַײר רעכעלרֿעפעג ןוא רעגַנאלַ א

.ערימ ןֿופ ןוַואה ןיא ןעמוקעגָנא ייז

בן דיָכט האַרן נאָווען ס'איז געווא

רויסגעפֿירט די הייליקעַסן אָטראַמא

, זיי גיך37ביינער און די מצבֿה

דן אויף דער שיף, אוןָנגעלאָא

בער דיָרן. אָוועקגעפֿאַשטילערהייט א

מערקט דיַבן באָ הא38טערקישע זעלנער

גן.ָכיאָפֿרעמדע שיף און גענומען זי נא

די קליינע שיף איז געווען שווער

ט ניט געקענט שווימעןָדן און האָלאַבא

לדַלטן זי באָ ווא39גיך. די ׂשונאים

לט ניטָּפט ווען עס וואַגעכא

רקער שטורעם.ַ שטאַכן אָאויסגעברא

טָליעס האַגעשטוּפט פֿון די ריזיקע כווא

די שיף גענומען זינקען. עטלעכע

לן איןַרויסגעפֿאַסן זַײנען שוין אָטראַמא

40ס הייליקע געבייןָסער און אויך דאַווא

בער ּפלוצעםָט שוין געזונקען. אָהא

–נקטַהערט דער שטורעם אויף און סא

וס קומט צו גיין איבערן ים אוןַלאָניקא

41 סימןַסן. ווי אָטראַטעוועט די מאַרא

42 מירמלנעַזט ער שווימען אָלא

סןָטראַ. די מא43נע פֿון זַײן קבֿרָלאָקא

יד ןוא ןָרֿאפ ןעמונעג רעדיוו ןָבאה

טּפעלשעג ייז ןָבאה עָנאָלאק עקידנעמיווש

.ףיש רעד רעטניה קירטשַ א טימ

רי אוןַנגעקומען אין באָווען זיי זַײנען א

טָס מיט זיי האָבן דערציילט וואָהא

44טָטראָט דער שטאָפֿן האָגעטרא

כטיקעַ ּפראַסן צו בויען אָשלאַבא

ר די הייליקע ביינער,ַזיליקע פֿאַבא

נגעהויבן שיטן מיט עּפעסָבן אָס האָווא

ר דיַ פֿא46 קמיעַ ווי א45 הייליקן מןַא

ּפָלע אַן גיבן אָלט אָגלייביקע. פֿון דעמא

וסן אוןַלאָניקא–נקטַ גרויסן ּכבֿוד סאַא

ריַן פֿון באָטראַר דעם ּפאַלטן אים פֿאַהא

לַײט.–און פֿון די ים

א

נ

איינער פֿון די

ליקע נסים פֿוןָפֿילצא

וס,ַלאָניקא–נקטַסא

 בילד פֿון ביטשיַא

 (1373-ָרענצאָדי לא

.(1452

[סוף פֿון זַײט 1]
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ס איז מיט דערָליהו הנבֿיא, ווא

ּפולערסטעָרן די ּפאָצַײט געווא

ר, איז איןָלקלאָדישן פֿאִפֿיגור אינעם יי

נהייב געווען בלויז איינער פֿון דיָא

טָ. ער הא4 פֿון ּתנך3 נבֿיאים2ליקעָפֿילצא

 אין 9טן5געלעבט אין מלכות יׂשראל

.  אין ּתנך רופֿט מען6רהונדערט פֿ''קָיא

—“, ווַײזט אויס 7אים אויך „דער ּתישבי

ט איןָמען פֿון דער שטאָלויט דעם נא

מט.ַט געשטאָנען ער האַ, פֿון ווא8גלעד

שריבן איןַ ווערן בא9לע זַײנע מעׂשיםַא

ּפיטלען פֿון מלכים א' אוןַעטלעכע קא

ַרגעשטעלט ווי אָ. ער איז פֿא10מלכים ב'

נץַט זַײן גאָס האָ נבֿיא ווא11שטרענגער

זם,ִליטעיָלעבן געקעמפֿט קעגן דעם ּפא

 קעגן דעם קולט פֿון12און דער עיקר

רָלט געווען גאָס איז דעמאָ, ווא13בעל

ער איז דן.ִרשּפרייט צווישן ייַפֿא

 פֿונעם קעניג14 קעגנערַרן אָגעווא

ך מער פֿון זַײן ווַײב,ָ, און נא15בָֿחאַא

ט געדינטָס האָ, ווא16דער קעניגין איזבֿל

ט זיך אויךָצום בעל. ער הא

נטקעגנגעשטעלט דעם קעניגסַא

ט ערָר האַ און דערפֿא17אומיושר

לטן איןַהאַנטלויפֿן און זיך באַגעמוזט א

 פֿלעגן אים19בןָ, ווּו „די רא18מידבר

,יֿרפ רעד ןיא שייֿלפ ןוא טיורב ןעגנערב

םיכלמ( “טנוָוא ןיא שייֿלפ ןוא טיורב ןוא

— 12םיסנ לֿיפ ָןאטעג ָטאה רע .)602 ,זי 'א

22טבעלעֿגפיוא רע ָטאה ערעדַנא ןשיווצ

ָטאה ןוא — 32הנמַלא ַןא ןֿופ ןוז םעד

ָןאטעגָנא ךיז ,ןבעל שיטעקַסא ַןא טרֿיפעג

ףיוא טרוגעגָנא לטַראג םענעלֿעפַ א טימ„

.)842 ,א 'ב םיכלמ( “ןדנעל ענַײז

זוי איז די ּתנכישעַ ווי אָא

26רןָנדלט געוואַרוואַ פֿא25לטַגעשטא

ליבטער פֿיגור פֿון דיַאין דער בא

דִלטער ייַן אַמעׂשיות, א–לקסָדישע פֿאִיי

1. elyohu hanovi le prophète Elie/Elijah the prophet 2. nombreux/many 3.␣ neviim prophètes/prophets 4.␣ tanakh la Bible juive/the
Jewish Bible 5.␣ malkhes yisroel le royaume d’Israël/the kingdom of Israel 6.␣ רעכענונג–ר דער קריסטלעכער צַײטַפֿא  9ème siècle av. J.-C./9th
century B.C.␣ 7.␣ tishbi le Tishbite/the Tishbite 8.␣ gilod Giléad 9.␣ maysim actes/deeds 10.␣ melokhIm alef, melokhim beys I Rois et II
Rois/I Kings and II Kings 11.␣ sévère/harsh 12.␣ der iker surtout/above all 13.␣ bal Baal 14. opposant/opponent 15.␣ akhov Achab/Ahab
16.␣ izevl Jésabel/Jezebel 17. ␣ umyoysher injustice 18.␣ midber désert 19.␣ corbeaux/ravens 20. I Rois 17:6/I Kings 17:6 21. nisim mira-
cles (sing. nes) 22.␣ ressuscité/brought back to life 23.␣ almone veuve/widow 24.␣ "une ceinture de cuir autour des reins"(II Rois 1:8)/
"with a girdle of leather about his loins" (II Kings 1:8) 25.␣ tanakhishe… figure biblique 26.␣ s'est transformé/was transformed 27.␣ sibe
raison/reason 28. "un char de feu et [...] des chevaux de feu"(II Rois 2:11)/ "a chariot of fire and [...] horses of fire" (II Kings 2:11)
29."un son doux et subtil"(I Rois 19:12)/"a still small voice" (I Kings 19:12) 30.␣ moyrediker terrible/dreadful 31.␣ ramènera/will turn
32.␣ malokhi ␣ Malachie 3:23,24/Malachi 3:23,24

1אליהו הנבֿיא

אליהו הנבֿיא שוועבט אום אויף דער וועלט

ס זיי געפֿעלט.ָאון בענטשט גוטע קינדער מיט ווא
ןַפֿמאָ קינדערליד פֿון לאה ק. האַגמענט פֿון אַפֿרא

 בילד פֿון דערַא

הגדה (פֿון 15טן

י''ה) ווּו מע זעט ווי

זטָאליהו הנבֿיא בלא

שופֿר און משיח

ַן אויף אָקומט א

ווַײסן פֿערד.

i אויב איר ווילט וויסן מער
וועגן אליהו הנבֿיא, קענט איר

איבערלייענען זַײן געשיכטע
איבערזעצונג פֿון–אין ּתנך
— (מלכים א' ּפרק ט''ז 1יהואש

קרּפ 'ב םיכלמ ןוא א''ּכי''ט און 
.)ב ןוא א
 iדישןִלע אינעם ייָזַײן רא
ַשריבן אין אַר איז באָלקלאָפֿא
סעריע–נד פֿון דער ביכערַבא

סָ„פֿון אונדזער אוצר“, ווא
גט דעם טיטל „אליהוָטרא

–לקסָגדות און פֿאַ א—הנבֿיא 
ר :ָקטאַמעׂשיות“ (רעדא

–ָבֿרהם מענעס, ציקאַא
רק 1955).ָיא–ג, ניוַרלאַפֿא

פֿיעַגראָ שטיקל ביבליאַא

[סוף זַײט 4]

א

ט
1. Yehoyesh : Yeh oyesh Shloyme
Blumgarten (1872-1927), écrivain
yiddish/Yiddish writer.

ַן ווי אָנגעטאָרום אַנדערט אַס וואָווא

 ּפויער און העלפֿטַדער אָבעטלער א

לַײט ?–רעמעָא

סָס וואָ דא27אפֿשר איז די הויּפט סיבה

טָרבן. לויטן ּתנך האָער איז ניט געשטא

–רויפֿגעברענגט לעבעדיקערַט אים אָגא

 פַֿײערדיקןַהייט אויפֿן הימל אין „א

גן מיט פַֿײערדיקע פֿערד“ָרַײטווא

נדערע נבֿיאיםַ). צו א28(מלכים ב' ב, 11

ט גערעדט דורך פַֿײער און דורךָט גאָהא

ט געהערטָבער האָשטורעם ; אליהו א

 דינערַרט אין „א קול פֿון אָטס וואָגא

ַ). אין א29שטילקייט“ (מלכים א' יט, 12

שּפעטערדיקן ספֿר שטייט : „זעט, איך

שיק צו אַײך אליהו הנבֿיא, איידער עס

ט, דער גרויסערָג פֿון גאָקומט דער טא

. און ער וועט30און דער מוראדיקער

צורץ פֿון עלטערן ַס האָ דא31אומקערן

רץ פֿון קינדער צוַס האָקינדער, און דא

—כי ג, 23ָזייערע עלטערן [...]“ (מלא

2432.(
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לטער אליהו הנבֿיאַדער א

,2רשטעלטַ בעטלער פֿאַגייט ווי א

רעםָמיטן פֿידל אונטערן א

רן איבער דער וועלט.ָזינט יא

דישע היימעןִ יי3רפֿישעָפֿון דא

,4רויס די שרעקַשּפילט ער א

,5נסיעסָשע בייזע וואִר גוייַפֿא

.6רפֿע העקַשע שאִר גוייַפֿא

7מיידל–און דעם שענסטן ּכלה

ן,ָ א8 פֿינגערלַטוט ער א

9נגלִיי–און דעם בעסטן חדר

.10ןָ קיכל מיט מאַשענקט ער א

 שטעטל,ַל אין אָ מאַאון שּפילט ער א

,12 ירידַ א11ווּו ס'טומלט און זידט

13לדן רענדלָ גאַ א—ווערט די זון 

ד.ִ יעדן ייַנט פֿון אַאין דער הא

 שּפילט ער14ר דעם שענסטן ניגוןָנא

רעמסטן הויז,ָמע אַר דעם סאַפֿא

לקנסָער שּפילט פֿון הינטער די ווא

רויס.ַ א15לבֿנה–די סעּפטעמבער

1.␣ elye hanovi le prophète Elie/Elijah the prophet 2.␣ déguisé en mendiant/dressed as a beggar
3.␣ villageois/country or village (house) 4.␣ peur/fear 5.␣ moustaches/whiskers נצעס“ָנט פֿון „וואַריאַווא
6.␣ hache/axe  sing. ַקהא  7.␣ kale... fille à marier/marriageable girl 8.␣ anneau/ring 9.␣ kheyder... écolier/
schoolboy 10.␣ gâteau aux graines de pavot/poppy seed cake 11.␣ s’agite/seethes 12.yarid foire/
fair 13.␣ pièce d’or/gold coin 14.␣ nign mélodie/melody 15.␣ levone lune/moon 16.␣ toit en bardeau/
roof of wooden shingles 17.␣ farkishefte ensorcelés/enchanted 18.␣ farkholemte rêveurs/dreamy
19.␣ exp. fait des affaires/wheels and deals 20.␣ emesn vrai (accusatif)/real (accusative) 21.␣ une
fortune/a fortune 22.␣ diamants/diamonds 23.␣ une merveille/a wondrous object 24.␣ de velours/
velvet 25.␣ khumesh Pentateuque/Pentateuch 26.␣ exp. jour ordinaire/ordinary working day
27.␣ yontef jour de fête/a holiday 28.␣ khale brioche tressée pour le repas du vendredi soir/breaded
loaf for the Sabbath meal 29.␣ bœuf cuit à l’étouffée/pot roast 30.␣ plat à base de carottes sucrées/
dish of stewed sweetened carrots 31.␣ à tel point que, même/even, just about 32.␣ seuil/threshold
33.␣ musicien/musician זמר“–פֿט געשריבן „ּכליָא  34.␣ d’antan/of yesteryear 35.␣ besace/sack.

1אליהו הנבֿיא

 ווערט פֿון זילבער16ךַדער שינדלדא

און די קינדער שמייכלען אין בעט,

 לענדער17רּכישופֿטעַזיי זעען פֿא

 שטעט.18רחלומטעַאון ווַײטע פֿא

19נדלטַנדלט און וואַטע האַאון דער טא

היים פֿון דער וועלטַאון ברענגט א

,21נטיקָיאַ גרויסן מא20ן אמתןַא

, צירונג און געלט.22נטןַרליאַבא

23נטיקלַן אַש, אָ בראַמען אַר דער מאַפֿא

 קלייד,24מעטןַסט צו איר סאַס ּפאָווא

נדלען,ַר די קינדער פַֿײגן און מאַפֿא

 שטייט.25ט ּפונקט ווי אין חומשָא

72ֿבוט–םוי טרעוו 62ָךאווטימ רעטָסארּפ רעד ןוא

, מיט ווַײן און מיט פֿיש,28מיט חלה

,03סעמיצ ןוא סעבלוב ,92שייֿלפלָסאר טימ

 דער טיש.31זשַז ס'ברעכט זיך אַא

 שטייט אליהו הנבֿיא,32אויף דער שוועל

 טעג,34 פֿון נעכטיקע33 קלעזמערַא

35רבעָער נעמט די לבֿנה אין טא

——זט זיך ווַײטער אין וועגָאון לא

33. ␣ gemore Talmud 34. ␣ geule
Rédemption 35.␣ meshiekhn Messie
(datif)/Messiah (dative) 36.␣ indica-
tions 37.␣ shlikhes mission 38.␣ avides/
greedy 39.␣ shabes… samedi soir/Sat-
urday night 40.␣ bris circoncision/cir-
cumcision 41. peysekh Pâque/Passo-
ver 42.␣ kos coupe/cup 43.␣ … shoyfer
sonner le shofar/blow the shofar
44.␣ shayles questions 45.␣ kashe
problème/problem 46.␣ teyku.

[סוף פֿון זַײט 3]

נגער (1901 - 1969)ַפֿון איציק מא

אליהו הנבֿיא איזָ

רן זייערָאויך געווא

ּפולערעָ ּפאַא

לט אין דערַגעשטא

מוזולמענישער און

קריסטלעכער

וועלט. אויף דעם

 אויבן,ָבילד דא

ַס איז אָווא

ַןגמענט פֿון אַפֿרא

נהייבָנע פֿון אָאיקא

19טן י''נה, זעט

רשיידענעַמען פֿא

סצענעס פֿון זַײן

לעבן.

א

א

טציז סע רעכלעוו ףיוא לוטש יד
טסייה 3תירבַ א 2תעב 1קדנס רעד
,לוטש סוהילא ,4והילא–לש–אסיּכ
ֿטָפאה טרובעג ןדעי ףיוא לַײוו
דניק ענעריובעג ַײנ ָסאד ַזא ןעמ
- קדנס רעד ןוא ,5חישמ ןיוש זיא
.אֿיבנה והילא

1. sandek "parrain"/"godfa-
ther"2. beys pendant/during
3.␣ bris circoncision/circumcision
4.␣ kise shel elyohu 5. meshiekh
Messie/Messiah.

 און אין דער33ין דער גמרא

דישער מיסטיק, איז אליהוִיי

רבונדן מיט דערַהנבֿיא שטענדיק פֿא

סָגן דאָנזאָס וועט ער אָ דא— 34גאולה

.35קומען פֿון משיחן

,36נווַײזןָבן די עטלעכע אָרום האַזוי אַא

מען מיט די שּפעטערדיקעַצוזא

לצןָנדלט דעם שטאַרוואַלעגענדעס, פֿא

סָנדערער וואַן אייביקן וואַנבֿיא אין א

רום איבער דער וועלטַגייט א

טעוועטַ, רא37טס שליחותָאויסצופֿירן גא

נקע,ַדן אין נויט, היילט די קראִיי

פֿט דיָשטראַרעמע און באָהעלפֿט די א

.38רַײכע און גיריקע

נט מעןָדישער היים דערמאִ ייַין א

אליהו הנבֿיאן בַײ דרַײ פֿריילעכע

 זינגט39כטסַנא–צו–געלעגנהייטן : שבת

פֿענונג ;ָנג פֿון האַ געזאַמען וועגן אים א

נגל שטעלטִ ייַ פֿון א40אויף דעם ברית

ָל ליידיקן שטול, ער זאַר אים אַמען פֿא

–41ר ּפסחָוועקזעצן ; און יעדעס יאַזיך א

42 ּכוסַר אים אַן פֿאָצַײט, גיסט מען א

ָל טיר, ער זאַפֿן אָזט אָווַײן און מע לא

רַײנקומען. אין דעם סוף פֿון דיַקענען א

 ּכדי43זן שופֿרָטעג, ווען ער וועט בלא

ס קומען פֿון משיחן, וועטָגן דאָנצוזאָא

.44לע שאלותַרענטפֿערן אַער אויך פֿא

45 קשיאַן, ווען עס קומט אויף אַביז דא

גטָס מע קען נישט דערקלערן זאָווא

ל עסָ“ („זא46ז עס איז „ּתיקוַמען א

גע בלַײבטַס הייסט, די פֿראָשטיין“) דא

פֿן ביז אליהו הנבֿיא וועט קומען.ָא
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נדַ אין רוסלא1מַײן ערשטע נסיעה

מ

1.␣ nesie voyage/trip 2.␣ Mojaïsk/Mozhaysk 3.␣ tente/tent 4.␣ pope/Orthodox priest 5.␣ criminel/crimi-
nal 6. khoshede louches, suspects/shady, suspicious-looking 7.␣ khadoshim mois/months sing.
␣.KhOYDESh 8 חודש tombé en panne/broke down 9.␣ gare/railway station 10.␣ pittoresque/picturesque
11.␣ sofkl-sof finalement/finally 12. pleuvoir, tomber des cordes/to pour with rain 13. le lendemain/
the next day 14. vaincu/defeated 15.␣ malgré/despite 16. mode de vie/way of life 17.␣ imaginer/
imagine.␣

ל איזָקלער לע פֿא

 יונגעַא

סטודענטקע פֿון

ריז.ַּפא

טָדעם טעקסט הא

נגעשריבןָזי א

אינעם

טַרשטאַשרַײבווא

בשעת דעם

ריזערַּפא

זומערקורס.

איצטער גייט זי

ווַײטער מיט די

שטודיעס–דישִיי

ַרבעט אויף אַאון א

ט וועגןַראָקטאָדא

דן איןִיי

נד.ַווַײסרוסלא

ָלפֿון קלער לע פֿא

ב איךָר צוריק האָט זעקס יאי
רן צום ערשטןָלט פֿאָגעווא

ַנד. אַ פֿרעמד לאַליין אין אַל אָמא
ָטריז האַפֿט אין ּפאַרוסישע געזעלשא

 רַײזע קייןַרגעלייגט אָפֿא
, נישט ווַײט פֿון2יסקַזשאָמא
ןַוורירן אַסקווע, ּכדי צו רעסטאָמא
סטיר. בין איךַנאָלטן מאַא
סקווע,ַָוועקגעפֿלויגן קיין מאַא

פֿןָז איך וועל שלאַר אָוויסנדיק נא
ז דערַ און א3 געצעלטַאין א

יסקערַזשאָר, דער מאָטאַניזאַרגאָא
, וועט צוקומען צום4ּפָּפא
ּפנעמען. איידערָרט מיך אָּפאָעראַא

רף איךַאיך גיי ווַײטער דא
ב איךָלט האָז דעמאַדערקלערן א

רטָנישט געקענט קיין איין ווא
רוסיש.

–ך שרעקלעכע גרענעץָא
 אונטערן קוק—ליטעטן ַרמאָפֿא

נער פֿילט מען זיך וויָפֿונעם מיליציא
ב איךָ הא— 5רברעכערַ פֿאַא

ַּפ אין מיטן פֿון אָרט אויפֿן ּפאַגעווא
בןָס האָ מענער ווא6סך חשודע

ָךקסי !“. נאַקסי ! טאַען „טאִגעשרי
נגעהויבן צוָב איך אָאיין שעה הא
ַט אָק. צום גליק האִווערן אומרוי

רטַנצייזישע פֿרוי אויך געוואַפֿרא
ט געלעבטָ פֿרַײנד. זי האַאויף א

סקווע אוןָ אין מא7עטלעכע חדשים
ט זיָט געקענט רוסיש, האָהא
ט אירָּפ. מע האָנגעקלונגען דעם ּפאָא

 איזָז דער אויטאַגעענטפֿערט א
רףַ און איך דא8רןָליע געוואַקא

ן. זַײנען מירַקומען מיט דער בא
 מיט9לַקזאָרן צום וואָביידע צוגעפֿא

10לערישערָ מאַך אָקסי. נאַ טאַא

נגעקומען איןָרַײזע בין איך א
ט אויף מירָיסק, ווּו מע האַזשאָמא

 ביסלַרט. מיד, הונגעריק און אַגעווא
11סוף–ּכל–קן בין איך סוףָדערשרא

גער.ַלא–וורירַגעקומען צום רעסטא
ט זיך דערָדויערן האַצום בא

ג געענדיקט נישטָערשטער טא
נגעהויבן :ָט זיך אָבעסער ווי ער הא

 און אין12ט גענומען ּפליוכעןָעס הא
ס.ַלט און נאַגעצעלט איז געווען קא

ב איך שויןָ הא13רגנסָאויף צו מא
בערָהיים. אַרן אָלט צוריקפֿאָגעווא

ָבט געשַײנט און איך האָדי זון הא
סָנדערע וואַקענט מיט די אַזיך בא

רט : רוסישע,ָזַײנען שוין געווען דא
נער... זייַמעריקאַנצייזישע, אַפֿרא
ט און דעםָבן מיר געוויזן די שטאָהא

זוכטַבאבן מיר ָמען האַרום. צוזאַא

, ווּוָדינאָראָ באסקווע אוןָמא
 די רוסישע14זיגטַט באָן האָלעאָּפאַנא
לטָבן איבערגעמאָרמיי. מיר האַא

כן,ָך צוויי וואָסטיר. נאַנאָדעם מא
 די שוועריקייטן15נישט געקוקט אויף

ב איך זיךָרטן, האָפֿונעם לעבן דא
נד : דיַאַײנגעליבט אין רוסלא

פֿטן, די מענטשן און זייערַנדשאַלא
.16שטייגער לעבן

ב איךָריז האַוריק אין ּפא
סן זיך צו לערנעןָשלאַבא

ס קומענדיקעָרוסיש ּכדי דא
ך נישט זַײן קייןַל די שּפראָל זאָמא

לט איך געקענטָבלעם. ווי וואָּפרא
 סוף ווען דעםַזאַ א17רשטעלןָזיך פֿא

ָבנקומען האָך מַײן אָג נאָערשטן טא
ָלכט : ברענען זאַאיך געטרא

נד !ַנץ רוסלאַסקווע און גאָמא

נ

צ

סַט פֿון עלזאָין דער הויּפטשטא

ט מען פֿון 5טן ביז 9טןָהא

ןַוועמבער דורכגעפֿירט אָנא

–דישִלע ייַנאָציאַאינטערנא

ניזירטַרגאָט אָס האָ. דא1געגענישַבא

שער צענטערִּפעיָדער נַײער איירא

מעןָ (דער נא2דישע קולטורןִר ייַפֿא

ז דער צענטער וועטַן אָווַײזט א

,3דישִיי–ר מיזרחָרַײננעמען ניט נאַא

).4דישִיי–ר אויך מערבָֿנא

ם איז געוועןַגראָטעגיקע ּפרא–די 5

ַ, מיט א5רומנעמיקעַן אַזייער א

 די וועגן פֿון—דיש ִזיום „ייָסימּפא

נצערטן,ָדער צוקונפֿט“, קא

רשטעלונגען, אוןָפֿא–טערַטעא

קלען. די אונטער-ַנדערע סּפעקטאַא

נעמונג איז געווען געשטיצט פֿון

סבורג און דערַט שטראָדער שטא

דישִר ייַנץ פֿאַלער אינסטאַנאָציאַנא

ַזאַ). א6דישִאין יׂשראל (רשות ליי

רקומען יעדעסָגעגעניש וועט פֿאַבא

פֿיציעלערָר ביז דער אָיא

 פֿונעם צענטער, אין7דערעפֿענונג

ר 2003.ָיא

סבורגַאין שטרא

1.␣ Sommet du yiddish/Yiddish
Summit 2.␣ Centre européen des
cultures yiddish 3.␣ mizrekh- …
le yiddish oriental, parlé en
Europe centrale et orientale, le
plus répandu aujourd’hui/
Eastern Yiddish, spoken in
Central and Eastern Europe, the
more widespread today
4.␣ mayrev-…  le yiddish
occidental, parlé en Alsace,
Allemagne, Suisse, etc.,
aujourd’hui très affaibli/Western
Yiddish, once spoken in Alsace,
Germany, Switzerland, etc.,
today very weakened 5.␣ complet/
comprehensive 6.␣ reshus
leyidish l’autorité pour le
yiddish/national authority for
Yiddish 7.␣ inauguration.

סַדישער גאִאויף דער יי

א

סבורגַשטרא–לטַ טיּפיש הויז פֿון אַא
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נעלערָדיציאַויט דער טרא

 קינדַ גייט א4ונגִדישער דערציִיי

6ווּו עס לערנט זיך ּתורה5 אין חדר

ַס איז שוין אָבער דאָ. א7 מלמדַבַײ א

ליין,ַר זיך אַּפיטל פֿאַנצער קאַגא

ס מע וועט ּפרּווון דערקלערן איןָווא

ַ שּפעטערדיקן נומער. אין אַא

ַ שולסיסטעם הייבט א8וועלטלעכן

, ווּו עס9רטןָגא–ן מיט קינדערָקינד א

שּפילט זיך פֿריילעך, נישט וויסנדיק

—ס וועט קומען שּפעטער ָווא

ז גייןַרשטייט שוין אַ עס  פֿא10טשָכא

 מוז און מע קען ניטַאין שול איז א

נג ווי עס גלוסטַזוי לאַפֿן אָשלא

ַ א12רפֿעלטַ. און אויב מע פֿא11זיך

ַמע שרַײבן אַרף די מאַג דאָטא

.13בריוול–רענטפֿערַפֿא

רַײן איןַך דעם גייט מען אָא

לקשול,ָגרונטשול (פֿא

 ווּו מע לערנט14שול)–רַעלעמענטא

זיך אויס לייענען, שרַײבן און

 ביסל געשיכטע,ַ, מיט א15רעכענען

, קונסט,16פֿטַפֿיע, וויסנשאַגראָגעא

טָסטיק... מע האַמוזיק, גימנא

רבעט, מעַמענס און היימאַעקזא

17כן געניטונגען (איבונגען)ַרף מאַדא

זיציעס, און מעָמּפאָאון שרַײבן קא

. עס ווערט שוין18קריגט צייכנס

1. Cri du bedeau qui allait de maison en maison pour appeler les Juifs à la synagogue. Ici, jeu de mots, לוש  signifiant à la fois synagogue
et école./Call of the beadle as he goes from house to house to call the Jews to the synagogue. Here, a pun on the␣ two meanings of  לוש ␣ :
school and synagogue. 2.␣ remarqué/noticed 3. עסיורג ַא  4.␣ enseignement/education 5.␣ kheyder école religieuse élémentaire/religious
elementary school 6.␣ toyre Torah 7. melamed maître d’école religieuse/teacher in religious school 8.␣ laïc/secular 9.␣ maternelle/kin-
dergarten 10.␣ bien que/although 11. autant qu’on en a envie/as much as you feel like 12.␣ manque, est absent/miss, is absent 13.␣ mot
d'absence/absence note 14.␣ école primaire/elementary school 15.␣ calculer/counting 16.␣ science 17.␣ exercices/exercises 18. notes/marks,
grades 19.␣ instauré/established 20. sanction et récompense/punishment and reward 21.␣ melukhisher d’État/state, public 22. d’habitude/
usually 23. gratuitement/free of charge 24. skhar-limed frais de scolarité/tuition fees  25. sho heure (utilisé au sing. lorsque précédé
par un nombre) /hour (used in sing. when preceded by a number) plur. ןעהעש  shoen 26.␣ seulement/only 27. ailleurs/elsewhere 28. SOF-
...␣ fin de semaine/week-end 29.  ךיז ןעורסיוא se reposer/rest 30. complémentaire/extra-curricular 31.␣ lycée/high school 32.␣ limudim matières/
subjects sing.  דומיל limed 33. économie/economics 34.␣ suivre/take 35.␣ breyredike facultatifs/optional 36.␣ plutôt/rather 37.␣ sérieusement/
seriously 38. biksa'v écrit/written 39.␣ b(e)alpe' oral 40. kolerley toutes sortes de/all sorts of 41.␣ contrôles/tests, quizzes

דערָ א— טייל פֿון אונדזערע לייענערס זַײנען סטודענטן 3 היּפשעַז אַ א2מערקטַבן באָמיר הא

ר זייַבולאַקאָ ביסל נייטיקן וואַל. ווילן מיר זיי געבן אָ מאַדער ביידע מיט אָ א—לערערס 

סירט אין שול.ַס ּפאָלץ וואַלן קענען רעדן וועגן אָזא

טעס]ָ סך פֿוסנאַבן ליב אָס האָלע וואַר אַנהייבערס, און פֿאָר אַ[פֿא

 !1רַײןַאין „שול“ א

 סך שולןַאין א

ַ אָאיז דא

ז מעַדיציע אַטרא

ָּפראַנעמט א

ַר אָיעדעס יא

 פֿונעםָטאָפֿא

ס.ַנצן קלאַגא

 דער ּפרינציּפ פֿון19אַײנגעפֿירט

ַ. אין א20ף און לויןָשטרא

 שול לערנט מען זיך21מלוכישער

ַ. אין א23אומזיסט22 געוויינטלעך

לןָצאַטער שול מוז מען באַּפריווא

 לענדער, ווּוָ. ס'איז דא24לימוד–ׂשכר

ג,ָ טאַ א25כט שעהַמע לערנט זיך א

 אין26היים ערשטַאון מע קומט א

 איז דער27נדערש ווּוַוונט. אָא

ָך סך קירצער. די שולוואַג אָשולטא

דער 6 טעג. אין דיָקען זַײן 4, 5 א

 רוט28ָךווא–פֿרַײע שעהען און סוף

דער מע ניצט אויסָ א29מען זיך אויס

קטיוויטעטן,ַא–30ָבדי צַײט אויף צוגא

לעקציעס.–רטָדער סּפאָ א–ווי מוזיק

31זיע)ַין מיטלשול (גימנא

רבעט שווערער. מעַווערט די א

ט געוויינטלעך מער שעהען אוןָהא

ַ, מיט א32מע שטודירט מער לימודים

ר יעדן לימוד.ַזונדערן לערער פֿאַבא

נדערע,ַמע לערנט זיך, צווישן א

לגעברע,ַטיק (מיט אַטעמאַמא

מעטריע),ָנאָמעטריע, טריגאָגעא

מיע,ָנאָסטראַ ביסל אַפֿיזיק מיט א

גיע,ָלאָגיע, געאָלאָכעמיע, ביא

טור, פֿרעמדעַ, ליטערא33פֿטַווירטשא

רישעָטאַבליגאָ אָאיז דא'כן... סַשּפרא

)34ס מע מוז אויף זיי גייןָקורסן (ווא

ָאיז אויך דא'.  ס35 און ברירהדיקע

גרויסע אונטערשיידן צווישן

נקרַײך לערנט מעןַלענדער. אין פֿרא

פֿיע. איןָסאָר פֿילאָצו 17 יא

 ווי36מעריקע לערנט מען זיך גיכערַא

ַ און צו ניצן אָן אויטאַזוי צו פֿירן אַא

–מּפיוטערַײָטש קאָמּפיוטער (כאָקא

רשּפרייטַקורסן ווערן איצטער פֿא

אומעטום).

ן אויףָין מיטלשול הייבן זיך א

מענס,ַ די עקזא37ערנסט

40, ּכלערליי39ּפה– און בעל38(בּכתבֿ

רהערן אוןַאויסּפרּווון, פֿא

). אין לענדער ווּו מע41אויספֿרעגן

לייגן,ַרף זיך שטעלן צו (באַדא

ה

אל

א

נ



7 צום געדענקען

ֿֿפפפפפ     11111ןןןןןצצצצַצַַַַאאאאאזזזזז     עעעעעקקקקקיייייטטטטטיייייייייינננננ ַַאאאאֿאֿֿ ַַאאאאא     ררררַרַַ םםםםםייייידדדדדייייימממממלללללּתּתּתּתּת     עעעעעללללַלַַ
D ןעגנולקעג טשינ טָאה 2רעקעוו ןַײמ.

D 3טקַײרטשעג טָאה עיניל–ָארטעמ ןַײמ.

 Dםייה רעד ןיא ןסעגרַֿאפ סע בָאה ךיא.

D ןסעגעֿגפיוא סע טָאה טנוה רעד.

 Dגָאב„ ַא טַאהעג טָאה רעטויּפמָאק ןַײמ“.
1.␣ phrases utiles/useful sentences 2.␣ réveil/alarm clock 3.␣ était en grève/was
on strike.

43מעןַעקזא– מלוכהַ א42ּפגעבן)ָא

45) איז דער דרוק44טורעַט, מאַוורעאַלאַקאַ(בא

רק. איןַר שטאָצו קריגן גוטע צייכנס גא

 סך ּתלמידיםַבן אָן, צום בַײשּפיל, האַּפאַיא

 זיי46טע לערערס אין דער היים ּכדיַּפריווא

און ניט 74מיט הצלחה דורכגיין לן קענעןָזא

נגַ. ּתלמידים שּפילן זיך שעהען לא48לןַדורכפֿא

שינקעס ּכדיַמא–מיט זייערע רעכן

ָל מאַל און ווידער אָ מאַך אָאויסצורעכענען נא

.49דורכשניט–זייער צייכן

 דעם51לט מען אויסַ הא50 ביסל מזלַיט א

םָדער מע קריגט דעם דיּפלאָמען אַעקזא

ן העכערע שטודיעס, איןָאון מע הייבט א

נדערע הויכשולן (וויַדער אָאוניווערסיטעט א

שולן), ווּו מע קען– צי אינזשעניער–מערץָקא

ַדער אָם אָדיּפלא–גיסטערַ מאַקומען אַבא

ט.ַראָקטאָדא

ַַנייטיקע זאנייטיקע זאנייטיקע זאנייטיקע זאנייטיקע זא ַַ ַַצן פֿאצן פֿאצן פֿאצן פֿאצן פֿאַ ַַ ַַר אר אר אר אר אַ ַַ לע לערערלע לערערלע לערערלע לערערלע לערערַ
D1ּפלטַג געּפלא, גענוַ שא! 

Dבעט !רַ צוריק צו דער א

D 2קינייוונסיוא ףיוא ןברעוו ערעלוגערמוא קיצנַאווצ !

D3 געשריבענער אויספֿרעגַ א—רגן אין דער פֿרי ָ מא! 

 D5 אין בלעטל4רַײן צום שכןַקוק ניט א! 

1. bavardé/babbled 2. par cœur/by heart 3.␣ interrogation écrite/written test
4.␣ shokhn voisin/neighbor 5. copie/paper.

42.␣ passer/take 43.␣ melukhe-… examen na-
tional/national examination 44. baccalauréat/
exam after secondary school 45.␣ pression/pres-
sure 46. kedey afin que/so that 47. ␣ ...
hatslokhe réussir/pass 48. échouer/fail 49.
moyenne/average 50. ␣ mazl chance/luck
51.␣ réussit/pass 52.␣ ...poter se débarrassent/get
rid of 53.␣ emese vrais/real 54.␣ afile même/
even 55.␣ au cas où/if ever 56.␣ drôle d’idée/
strange idea 57.␣ murs/walls 58.␣ pour toujours/
for ever 59.␣ proverbe/proverb.

מ

 פֿונעם52לע מענטשן ווערן ּפטורַרמאָאנ

ר. ערנסטעָלערנען צו 18, 19, 20 יא

כיסטן) בלַײבןָזאַ מא53דער אמתעָסטודענטן (א

54פֿילוַר, אָביז (ווער ווייס ?) 25, 30 יא

דנעםָט דעם מאָ מע הא55מערָהעכער. און טא

 לערער בלַײבט מעןַ צו ווערן א56ַלאַײנפֿא

,ונ .85קיבייא ףיוא 75ןרעיומ עכיוההינטער די 

: טָגאז ָסאוו 95טָראווכירּפש שיִדייַ אָ אד זיא'ס

.ןענרעל קיבייא ,ןבעל קיבייא

ריזַאין ּפא
וף דעצעמבער איז

רגעקומען איןָפֿא

ל פֿוןַ פֿעסטיוואַריז אַּפא

מוזיק,–פֿילם און –דישִיי

רוםָניזירט פֿון „פֿאַרגאָא

– פֿילםַ“, א1זשַדעז אימא

ס געהערט דערָרכיוו וואַא

ריז.ַט ּפאָשטא

כןָ צוויי ווא2אין משך פֿון

ט מען געקענט זעןָהא

איבער דרַײסיק פֿילמען

דיש און אויףִאויף יי

דישע טעמעס, פֿון זייערִיי

פֿידלערנטע ווי ַקאַבא

רָ גאַזאַ ביז אַךאויפֿן דא

„זעלטענעם ּפערל“ ווי

, געדרייט אין3לחיים

1910, דער עלטסטער

סָדישער פֿילם וואִיי

ָעקזיסטירט, געוויזן דא

ל איןָצום ערשטן מא

נקרַײך.ַפֿרא

ט אויך געקענטָמע הא

הערן דיסקוסיעס מיט

עקסּפערטן אוןָ–קינא

4רן, מעׂשהלעךָרעזשיסא

ר קינדער, אוןַפֿא

–נצערטן פֿון צוויי ּכליָקא

 און5ּפעליעסַקא–זמר

נטן.ַנדערע מוזיקאַא

1.␣ Forum des Images 2.␣ …
meshekh … pendant/for
3.␣ lekhaim A la vie␣ !/To life!
4.␣ mayselekh contes (dim.)/
stories (dim.) 5.␣ klezmer-…
groupes klezmer/klezmer groups.

סַדישער גאִאויף דער יי

ס

דיש ניצט מעןִאין יי

ס זעלביקעָדא

רןַרט „שול“ פֿאָווא

רט ווּו קינדערָא

לערנען זיך און

רט ווּוָרן אַפֿא

דןִפֿרומע יי

. מע קען1ווענעןַדא

רשטיין דעםַפֿא

טַײטַריכטיקן בא

לויט דעם

ַרנטעקסט. פֿאָקא

 קינדערשול קעןַא

גןָמען אויך זא

דערָ„שולע“ א

לע“, און דיָ„שקא

ווענעןַשול צום דא

קען מען

רויסרעדן „שיל“.ַא

1.␣ prient/pray
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ן אויסקלַײב פֿון טעקסטןַא1. 

ר דורכויס, איןָ צום טייל, נאניט2. 

ניטם) / ַּפשטאָווישער אַנצן (סלאַגא

ן …ַטיוו, אַקסימאָּפראַּפינקטלעך, א

ַר אָרק, נאַקיין קליינער מאניט 3. 

,ניטפֿט ָגרויסער, טומלדיקער / ער שלא

רבעטַער … זַײן א

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

Tel␣ : 01 42 71 30 07

קעטָאילביב–םעדעמ

בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
לדע,ָן, גאַניק, בערטראַא

,ַליאַטאַ זשיל, יצחק, נא
בי. עוולין און רו

éé øòã�øòùéã

 èòíÐèòí
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשיִדיי רעד 
ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג רעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ רעד ןֿופ ןוא דומיל–שיִדיי

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger

75010 Paris
Tel␣ : 01 48 03 20 17

medem@yiddishweb.com
םעט–םעט ןשיִדיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ
www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

 קעסטלשּפילַא

לַווערטיקא

דישעִדן, ייִגלייביקע יי–ניטא. 

פֿרַײדענקער  

קיין קלוגע מענטשןניט ב. 

ס איזָ פֿערד, וואַנג בַײ אַ מין גאַאג. 

טריט בַײ טריטניט ּפ און ָלאַקיין גאניט 

בערָטע, אָלישע נאַ מוזיקאַ/ א

רקערטַפֿא

אידענטישעניט גלַײכע, ניט ד. 

דווערבַדימינוטיווער סופֿיקס / אה. 

רט“)ָ פֿון „דארקערטַפֿא(

קודש /– אויף לשון„ניין“ו. 

ווַײבלעכער סופֿיקס

לט, מיטַמע טרינקט זיי הייס צי קאז. 

לָהאָלקאַסער צי מיט אַווא

ַרמעגן פֿון אַס פֿאָדאח. 

ַרבענעם / שטעלע פֿון אָרשטאַפֿא

רַנאָפֿונקציא

כטערָקיין טאניט לשע / ַפֿאניט ט. 

ם)ַּפשטאָשער אִ(העברעי

לַנטאָריזאָהא

ָאין די דעפֿיניציעס שּפילט מען זיך דא

מיט די ווערטער „ניט“ און

בער ּכדי ניט צו בלַײבןָרקערט“. אַ„פֿא

טיוו, גיט מען אַײך 4ַנצן נעגאַאין גא

 מּתנה אויף ניטל !ַ א—אותיות 

ט

נ

י

ל

ל בַײָמע זאניט ז מענטשן ווילן ַא4. 

לטן זיי עסַס געלט, האָזיי גנבֿענען דא

קייןניט אין די בענק אין אַײזערנע … / 

גוטער מענטש

 / יעקבֿס ווַײברקערטַפֿאבער ָנו, א5. 

איבעריקנס ליבניט ט ָס ער האָווא

ַטגעהא

ך ּכדיַפֿעסטיקט עס אויפֿן דאַמע בא6. 

רינען אויפֿןניט ל ָסער זאַווא–ס רעגןָדא

 פֿוןרקערטַפֿאזיציע (ָּפ / ּפרעּפאָקא

„מיט“)

רעם פֿון „(ער)ָנדער פֿאַן אַגיפֿט / א7. 

קען“

רַײן אין דיַס מע ציט אָלופֿט ווא8. 

ניטלט מען ָן איר וואָס אָלונגען, ווא

געקענט לעבן

נדערש,ַאניט נו, …, אויב מע קען 9. 

ס איזָן עוף וואַזוי / אַל שוין זַײן אָזא

נדזַקיין גאניט קיין הון און ניט 

רקערטַטיוו און פֿאַנעגא


