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צי איז דאָ לעבן אויפֿן מאַרס ?
ס'איז שוין לאַנג ווי מע שטעלט זיך די דאָזיקע פֿראַגע .נאָך דעם ווי מע האָט
ַ
פֿאַ
רשטאנען אַז עס איז ניטאָ קיין לעבן אויף דער לבֿנה ,1האָבן די
2
ַ
מאכער אָנגעהויבן זיך נעענטער צו
וויסנשאפֿטלער  ,שרײַבער און פֿילם– ַ
אינטערעסירן מיט דעם פּלאַנעט מאַרס.

00

רסיאנער זענען לאַנגע יאָרן געווען אין
ַ
די מאַ
דער מאָדע און אין  1938איז גאַנץ אַמעריקע
רסאן
אויפֿגעציטערט געוואָרן צוליב אָ ָ
דיא–עמיסיע וועגן דעם אָנפֿאַל
רא ָ
וועלזעסַ 3
פֿון שרעקלעכע באַשעפֿענישן פֿון מאַרס.
באלד איז אָבער געקומען די שלעכטע —
ַ
5
4
ָאדער אפֿשר די גוטע — בשׂורה פֿון די
סמאס–פֿאָרשער ,6אַז מאַרס איז ליידיק און
קא ָ
ָ
טרוקן און אַז קיין לעבן איז דאָרטן ניטאָ .די
7
נטאסטיק
אויטארן פֿון וויסנשאַפֿטלעכער פֿאַ ַ
ָ
האבן געדאַרפֿט זוכן נײַע ,ווײַטערע ערטער
ָ
ווי אַ היים פֿאַר זייערע גרינע מענטשעלעך.

לעצטנס איז אָבער דער רויטער פּלאַנעט
ווידער געוואָרן אַ טעמע :6מע רעדט וועגן
ניאנען ,וואָס זײַנען אפֿשר
זײַנע טיפֿע קאַ ָ
מאליקע טײַכן .און
געמאכט געוואָרן פֿון די אַ ָ
ַ
ווער עס זאָגט וואַסער ,זאָגט לעבן .דעם 2טן
רויסגעלאזט אַ
ָ
יקאנור אַ
יוני האָט מען פֿון באַ ָ
8
„מארס–עקספּרעס“ ,וואָס דאַרף
ַ
סאנדע
ָ
נאכזוכן עווענטועלע שפּורן פֿון לעבן :6ניט
ָ
9
קיין גרויסע חיות ָאדער געפֿערלעכע
מאנסטערס ,נאָר כאָטש קליינטשינקע
ָ
10
מיקראבן .מע חלומט שוין וועגן שאַפֿן
ָ
דארטן אַ נײַע ערד… דער ִיידישער טעם–טעם
ָ

קראטער אויפֿן מאַרס © Calvin J. Hamilton
ַ
ַ
א

וועט אײַך האַלטן אינפֿאָרמירט וועגן דער
ווײַטערדיקער אַנטוויקלונג פֿון דער דאָזיקער
טעמע.
דערווײַל ,דעם 27סטן אויגוסט ,האָט זיך
מארס דערנענטערט צו אונדז מער ווי קיין
ַ
11
מאל זינט כּמעט זעכציק טויזנט יאָר און מע
ָ
12
וועט מוזן וואַרטן ביזן יאָר  2287כּדי דער
]סוף זײַט [8

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

א יישר–כּוח 1די שרײַבערס
ַ
לאמיר עס גלײַך זאָגן  :מע וועט דאָ נישט
ָ
שרײַבן וועגן די  600ביכער וואָס זענען
דערשינען אין פֿראַנקרײַך אין אָנהייב פֿון דעם
ליטערארישן סעזאָן .לאָמיר בעסער רעדן
ַ
וועגן די שרײַבערס ,וואָס זענען אַזוי
פֿילצאָליק ווי די שטערן אין הימל )איר קענט
זיך פֿאָרשטעלן — אויב ס'איז געלונגען 600
פֿון זייַ 2ארויסצוגעבן אַ בוך !( ,אַז עס וואָלט
4
געווען אַ חידוש 3ווען איר וואָלט זיך כאָטש
איין מאָל אין לעבן נישט באַקענט מיט איינעם

וואס איר
פֿון זיי ! פֿרעגט איר זיך אַוודאיָ 5
וועט אים דאַרפֿן זאָגן וועגן זײַן בוך — און
בכלל 6צי איר מוזט עפּעס זאָגן .זײַט זיכער אַז
צארט 7און
איר מוזט ! דער שרײַבער איז אַ ַ
באשעפֿעניש .9ער דאַרף אײַער
פֿאַרוו5נדלעךַ 8
קוק ווי אַ בלום דאַרף דעם פֿרימאָרגן–טוי.10
ָאדער דערפֿאַר וואָס ער איז נאָך נישט
בארימט ,אָדער דערפֿאַר וואָס ער איז יאָ
ַ
11
בארימט און ער האָט מורא ַאז ער וועט עס
ַ
מאל מער נישט זײַן !
ַא ָ
]סוף זײַט [8

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

1

ייִדיש–זומער אין פּאַריז
אין דעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער איז הײַיאָר 1פֿאָרגעקומען דער פֿערטער
זומערקורס פֿון ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור .פֿון 15טן יולי ביזן 1טן
אויגוסט האָבן  66תּלמידים 2פֿון  10לענדער זיך באַטייליקט אין אַן
3
אינטענסיווער און אַרומנעמיקער
גראם פֿון ייִדיש–סטודיעס .לעקציעס
פּרא ַ
ָ
טאג ,און זיי האָבן אויך געקענט אָנטייל
האבן זיי געהאַט דרײַ שעהַ 4א ָ
ָ
5
רשטאטן ,הערן רעפֿעראַטן ,זען פֿילמען און ספּעקטאַקלען
ַ
נעמען אין וואַ
7
6
און פּראָסט–פּשוט גוט פֿאַרברענגען אויף ייִדיש .זיי האָבן אָנגעשריבן
האבן מיר
גאנצע בערג מיט היימאַרבעט ,און פֿון די דאָזיקע אוצרותָ 8
ַ
9
אויסגעקליבן די ווײַטערדיקע דרײַ לידער ,אָנגעשריבן פֿון אַ תּלמידה פֿון
צווייטן קלאַס.
1. cette année/this year 2. talmidim étudiants/students
3. large/comprehensive 4. sho heures/hours 5. participer/
participate 6. …-poshet simplement/just plain 7. se donner du bon temps/have a good time 8. oytsres trésors/
treasures 9. talmide étudiante/student (fem.).

דרײַ לידער
סטאקינק
ָ
ווערא ַ
ניקא
ָ
פֿון

2

די פּאָעזיע–העפֿט

© 2003, Philippe Szpirglas

דער מויער

6

פּאעזיע–העפֿט
איך בין אַ ָ
ַא ִיידישע פּאָעזיע–העפֿט
ַאלט ,פֿאַרשטויבט ,פֿאַרגעסן
מײַן הילע 1איז האַלב צעריסן
מײַזעלעך האָבן צעגריזשעט 2די עקן.
ַאלטע העפֿטן לייענט מען קיין מאָל נישט ווידער.
אויף מײַנע געלע זײַטן
ווארטן פֿאַרלוירענע ווערטער
ַ
ווערטער וואָס ציטערן ווי ליכטעלעך
ווערטער וואָס וויינען ווי קינדערלעך
פֿאַרטריבענע ווערטער.

איך האָב אַ מויער פֿאַרן מויל

די אינערלעכע 4געטאָ
ָ
געטא
אין מײַן אינערלעכער
קומען די ייִדישע ווערטער אַרײַן
ָאבער קיין מאָל ניט ווידער אַרויס.
שווײַגן

לייענט מען זיי
ַאנטדעקט מען חלומות
גרויסע און קליינע
פֿינסטערע און העלע
חלומות פֿון אַן אַנדער לעבן
ַאלטע העפֿטן לייענט מען קיין מאָל נישט ווידער.

כ'האב געטראַכט :
ָ
עס קומט באַלד צוריק
7
מיט דער אויפֿשריפֿט
„קיינער וווינט נישט אויף דעם דאָזיקן אַדרעס“
כ'האב געוואַרט.
ָ

בסוד–סודות
שפּילן זיך די ווערטער צוזאַמען
און מאַכן לידער.

דאס ווערטל האָט זיך אַרומגעקוקט,
ָ
8
פּגעלאזן פֿאַר עמעצנס אויגן.
ָ
ַא ָ
רא
עס איז געזונקען ביז אין האַרצן אַרײַן
און זיך געפֿילט בײַ זיך אין דער היים.

איצט איז אַ פֿויגל אַרײַנגעפֿלויגן
האט ער אַלץ געהערט
ָ
און האָט געוויינט.

עס האָט דאָרטן אַנדערע ווערטעלעך געפֿונען
וואס זײַנען צו אים געווען זייער ענלעך
ָ
)דאס האָבן מיר דערציילט די אויגן(…
ָ

5

3

ראפּגעפֿאַלן
ַא שטיין איז אַ ָ
איז אַ ווערטל אַוועקגעפֿלויגן.

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

אב דיך ליב“
אגט אײַך „איך ה ָ
אנט ז ָ
א וו ַ
ווען ַ

מ

פּאר יאָר צוריק האָט מען
יט אַ ָ
אויפֿגעשטעלט אין פּאַריז ,נאָענט צום
אײַפֿל–טורעם ,אַ גלעזערנע וואַנט מיטן וואָרט
„שלום “1געשריבן אויף  32פֿאַרשיידענע
סימבאל פֿון דעם מענטשלעכן
ָ
שפּראכן — ַא
ַ
2
באגער צו שלום אויף דער וועלט.
ַ
נאך דער „וואַנט פֿון שלום“ איז איצט דאָ ַא
ָ
וואנט פֿון „איך האָב דיך ליב“ .די דאָזיקע
ַ
פּאריזער פּאַרק
וואנט ,וואָס שטייט אין אַ ַ
ַ
טאוול פֿון
נמארטר ,איז אַ ָ
נישט ווײַט פֿון מאָ ַ
בלוי עמאַלירטער לאַווע ,אויף וועלכן מע
האט אויפֿגעשריבן  311מאָל „איך האָב דיך
ָ
ליב“ אין אַלערליי שפּראַכן און דיאַלעקטן:6
פֿראַנצייזיש ,ענגליש ,כינעזיש ,פּאָרטוגעזיש,
רסיקאניש ,ברעטאָניש… און אויך ייִדיש
ַ
ָ
קא
און העברעיִש.

דער אויטאָר פֿון דער אַרבעט איז פֿרעדעריק
זיטאר און מחבר 3פֿון
מפּא ָ
קא ָ
ראן ,אַ ָ
בא ָ
ַ
לידער .אַרומפֿאָרנדיק איבער פּאַריז ,האָט ער
געבעטן בײַ פֿאַרשיידענע מענטשן ,זיי זאָלן
אים אָנשרײַבן דעם זאַץ „איך האָב דיך ליב“
האט ער
אויף זייער שפּראַך .אַזוי אַרוםָ 4
געקראגן אַרום  1500ענטפֿערס .נאָך דעם
ָ

ליגראף ,וואָס
ַ
האט ער זיי איבערגעגעבן אַ ַ
קא
ָ
האט באַַארבעט די אַלע אויפֿשריפֿטן ,5זיי
ָ
זאלן האָבן די זעלביקע גרייס .אַ דריטער
ָ
קינסטלער האָט אויפֿגעשטעלט די וואַנט .עס
מאנטיש
האט זיך באַקומען אַ שיין און ראָ ַ
ָ
קונסטווערק.
6
אויף טשיקאַוועס קענט איר גיין אַ קוק טאָן
אויף אָט דער שיינער וואַנט .זי שטייט אויפֿן
פּלאץ דעז'אַבעס 7אינעם 18טן שטאָטקרײַז.8
ַ
9
ַאז נישט ,באִַזוכט דעם וועבזײַטל — איר
וועט האָבן דאָס פֿאַרגעניגן צו לייענען צווישן
די אַלע שפּראַכן „איך האָב דיך ליב“
פּאר מאָל אויף ייִדיש.
געשריבן אַ ָ
מיריי סיקאַרי

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

טא ָ
נגא
דער ראַשעווסקי– ַ

1

3

ַא נײַער פֿילם וואָס איז אַרויס אין פּאַריז שטעלט די פֿראַגע „וואָס
קסאלע ענטפֿערס…
דא ַ
איז אַ ִייד“ און גיט אַ סך פּאראַ ָ

ר

ראשעווסקי איז געשטאָרבן .זי האָט ליב געהאַט צו טאַנצן טאַנגאָ.
זא ַ
ָא ַ
3
2
נטשלאסענער אין איין
ָ
ַאוודאי קענט איר אָט דעם טאַנץ  :מע גייט אַן אַ
נטשלאסן אין אַן
ָ
ריכטונג און מע קערעוועט זיך פּלוצלינג אויס 4פּונקט אַזוי אַ
זאס געוועזענער מאַן איז געווען ווי זי אַ לעבן–געבליבענער
ַאנדער ריכטונג .ראָ ַ
6
גאר פֿרומער ,וווינט אין ישׂראל  ,און
פֿון דער מלחמה .5איז ער אָבער געוואָרן אַ ָ
זאן און אויף זײַן ברודער,
די גאַנצע ביטערקייט זײַנע גיסט ער אויס אויף ראָ ַ
7
וואס האָבן זיך פֿאַרשולדיקט מיט אַ שרעקלעכן חטא — זיי זײַנען געגאַנגען אין
ָ
9
8
זא איז געווען אַן „אפּיקורסטע “ .האָט זי
דער קאַפּויערדיקער ריכטונג .ראָ ַ
10
ָאבער געוואָלט קומען צו קבֿר–ישׂראל  .אירע צוויי זין זענען אויך נישט
גלויביקע און איינער האַלט זיך אַפֿילו נישט פֿאַר קיין ייִד .צוויי מאָל האָט ער
© droits réservés
ָאבער „צופֿעליק“ חתונה געהאַט 11מיט אַ ִיידישער פֿרוי .דער צווייטער זון
דארף
זאס לוויהַ 13
רא ַ
גראבן ווערן לעבן איר צי לעבן זײַן מאַמען .בשעתָ 12
ווערט היסטעריש ווען זײַן נישט ייִדיש ווײַב פֿרעגט אויב ער וויל באַ ָ
15
14
איר שוואָגער דערקלערן אויף פֿראַנצייזיש וואָס עס מיינט „זײַן אַ מענטש“ און שפּעטער פֿאַרמישט מען אַ ביסל „קידוש “ מיט „קדיש “.
]סוף זײַט [8

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

קאלדרע
די לאַטעס– ָ
ד

1

4

האט זי
י באָבע זיצט אין איר וויגשטול פֿאַרן פֿײַער .אויפֿן שויסָ 2
ַא נייקויש 3פֿול מיט שטיקלעך שטאָף פֿון אַ סך פֿאַרשיידענע
פֿאַרבן און מוסטערן .אינעם צימער איז שטיל אַחוץ 4דעם זייגערס
טיק–טיק ,וואָס איז ווי אַ ווידער–קול 5פֿונעם שטענדיקן שלאָגן פֿון
דער באָבעס האַרצן .די אַלטע פֿרוי פֿעדעמט אײַן 6די נאָדל .זי הייבט
7
שטאף און זי הייבט אָן
ָ
בלאען
פּאר שטיקלעך אינדעך– ָ
אויף אַ ָ
נייען…
9
רחל 8שטייט אויף די ציפּקעס אין איר בעטל .ווי אַלע נאַכט
שטרעקט זי אויס די הענט צו אַ זילבערנעם שטערן וואָס הענגט
פֿונעם סופֿיט .10ווי אַלע נאַכט קומט די מאַמע אַרײַן און זאָגט :6לייג
זיך ,דו ביסט צו קליין צו דערגרייכן דעם שטערן .און זי דעקט
קאלדרע.
בלאער באַשטערנטערָ 11
רחלען צו מיט דער אינדעך– ָ
בלאען שטערן.
פֿון די שטיקלעך שטאָף האָט די באָבע געמאַכט אַ ָ
12
שטאף און נייט
ָ
איצט הייבט זי אויף אַ שטיקל ריץ רויטן
ווײַטער…
13
יארק שטייט רחל
אויף דעם דעק פֿון אַ גרויסער שיף קיין ניו– ָ
לעבן דעם טאַטן .בײַ גלײַך 14מיט אַ סך אַנדערע אימיגראַנטן האָפֿן
זיי צו געפֿינען די פֿרײַהייט און אַ נײַ לעבן אין דער שטאָט וואָס
גאלד — די
אויף אירע גאַסן ,דערציילט מען ,וואַלגערט זיךָ 15
פֿרײַהייט וואָס עס זאָגט צו די פֿרוי וואָס טורעמט זיך 16איצט איבער
זיי ,די האַנט אויסגעשטרעקט צום הימל ווי אויף באַגריסונג .דער
ראפּ רחלס האָר איבער דעם פּנים .17זי שאַרט זיי
ווינט בלאָזט אַ ָ
19
איר רויטע
ַאוועק 18און זי פֿאַרבינדט שטײַף
פֿאַטשיילע.20
גאלדן שטיקל…
איצט אַ ָ
עס איז די פּרעמיערע
פֿון אַ נײַער אָפּערע
און רחלס ערשטער
ַארויסטריט 21אין אַ
הויפּטראלע .זי שטייט אין דער מיט
ָ
22
פֿון דער סצענע ,איר גאָלדן קלייד בלישטשעט
יעקטאר–ליכט און זי איז זייער נערוועז .אָבער
ָ
אין דעם פּראָ
23
וואס זיצט אין דער
ָ
איצט כאַפּט זי אַ בליק אויף איר חתן
פֿאָרנטיקער ריי .די טענער 24פֿון איר ליד שוועבן אַרויף ,העכער און
העכער ,ביז דעם סופֿיט פֿונעם טעאַטער.
און אַ געל שטיקל…
רחל קוקט אַרויס פֿונעם פֿענצטער .אין דער וויג לעבן איר בעט
ליגט איר עופֿעלע .25אַ בין 26זשומעט 27אויף דער שויב ,28זי וויל
ַארויס .רחל עפֿנט דעם פֿענצטער און די בין פֿליט אַרויף אין אַ

ָ
ספּיראל ,אַ
ַ
טראפּן גאָלדענע זונענשײַן וואָס בענקט נאָך זײַן מקור.29
ווי די בין טוט רחלס געמיט אַ פֿלי .די געלע פֿירהאַנגען פֿלאַטערן
אינעם ווינטל.
ַ30
שטאף .די אַלטע פֿינגער
ָ
די באָבע הייבט אויף אַ שטיקל לילאַ
טראפּן בלוט קוואַלט אויף איר
ָ
ציטערן ,די נאָדל גליטשט זיך אויס .אַ
טײַטפֿינגער 31און טרערן שטעלן זיך איר אין די אויגן…
רחל קען ניט לייענען דעם בריוו .איר ראיה 32איז צעשוו5מען פֿון
טרערן .אָבער זי ווייסט .דאָס אויגן–רײַסיקע ווײַס פֿונעם פּאַפּיר
וואס איז צו שרעקלעך אַז מע זאָל זי
פֿאַרבלענדט 33זי מיט אַ ידיעהָ 34
תּופֿס זײַן .35זי קען נאָר זען איר מאַן דעם טאָג ,ווען ער איז
ַאוועקגעפֿאָרן אין זײַן פֿלאָט–אוניפֿאָרם ,36ווי ער האָט געמאַכט מיט
זײַן לילאַ טיכל.
און לסוףַ — 37א שטיקל פֿון אַ סך פֿאַרבן…
וואס קומען אַרויף אויף די
טראכט איר טאָכטער און איידעםָ 38
רחל באַ ַ
טרעפּלעך צו דער טיר .איר טאָכטערס בויך איז גרויס אונטער איר
בונטער 39שווענגערקלייד .זי קוקט אַרויף צום פֿענצטער וו 5עס שטייט
איר מאַמע .זי מאַכט פֿריילעך מיט דער האַנט.
***
איר אייניקל רירט זיך ניט ,אַז די באָבע דעקט זי צו מיט דער לאַטעס–
קאלדרע .די אַלטע פֿרוי שמייכלט צו דעם קליינעם מיידעלע און
ָ
שושקעט„ :6איין טאָג וועסטו דערגרייכן די שטערן“.
אין דער מיט פֿון דער קאָלדרע פֿינקלען מיט האָפֿענונג די זילבערנע
פּינטלעך אויף דעם בלאָען שטערן.
רבֿקה פּרווענערס

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

פּלאפּלענדיקער 1פֿויגל
ַ
ַ
א
ווארטשמועס
שמעון נויבערג 2פֿון טרירער אוניווערסיטעט )דײַטשלאַנד( שיקט אונדז ווידער אַ ָ
וועגן אַ פֿויגל וואָס שפּילט אין קאָרטן…

א

פּעישע שפּראַכן ניצן
ין עטלעכע אייראָ ִ
שפּילערס )באַזונדערס שאָך– און
קארטן–שפּילערס( דעם ווערב „קיבעצן“ מיט
ָ
דעם באַטײַט „צוקוקן זיך בשעתַ 3אנדערע
שפּילן זיך )אָפֿט מאָל צוגעבנדיק איבעריקע
מענטארן(“… און ווײַטער ניצן זיי דאָס
ַ
ָ
קא
ווארט „קיבעץ“ נישט פֿאַר אַ פֿויגל )ווי אויף
ָ
4
זא צוקוקער .אויף
נאר טאַקע פֿאַר אַ ַ
דײַטש( ָ
דײַטש ,אויף פֿראַנצייזיש ,אויף ענגליש ,אויף
פּויליש זענען די–ָא נישט–געוו5נטשענע פֿייגל
ַאן אָפֿטע שטערונג בײַם שפּיל.5
דער נאָמען פֿון „קיבעץ“ ,ווי אַ פֿויגל,
שטאמט פֿון דײַטש שוין פֿון לאַנג ,און עס
ַ

קען געמאָלט זײַןַ 6אז דער באַטײַט אין
רגאן האָט צו טאָן מיט אַ
שפּילערישן זשאַ ָ
באזונדערן אופֿן 7ווי דער–ָא פֿויגל פֿירט זיך
ַ
9
8
אויף  :למשל ווי ער קוקט נײַגעריק אַרום
זיך… און דאָס איז טאַקע די געוויינטלעכע
פּאפּולערע דערקלערונג ,ווי אַזוי אַ
ָ
נאמען נאָך אַזאַ
„צוקוקער“ האָט געקראָגן אַ ָ
פֿויגל.

עס זעט אויס אַז דאָס וואָרט
נעמט זיך פֿון ייִדיש :
— ערשטנס האָט אונדזער פֿויגל
10
אויף ייִדיש אַ גרעסערע משפּחה
ַארום זיך ווי אויף אַנדערע שפּראַכן :
גאנצע
אויף ייִדיש עקסיסטירט אַ ַ
קאל וו 5ס'איז דאָ
לא ַ
„קיבעצארניע“  :אַ ָ
ַ
ַא געלעגנהייט צוצוקוקן זיך )און אַן
וואס קוקט זיך צו( בשעת מען
עולםָ 11
שפּילט.
— צווייטנס  :פֿון וועלכער שפּראַך וואָלט
געקענט אי ענגליש ,אי פֿראַנצייזיש ,אי
ווארט ,אויב נישט פֿון אַ
פּויליש נעמען אַ ָ
12
נאלער שפּראַך —
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
באמת
13
דהײַנו  :פֿון ייִדיש.
— דריטנס  :די ווערטערביכער מיינען אויך אַז
דאס איז אַ ִיידיש וואָרט ,כאָטש זייערע
ָ
14
לאגישע פֿירלייגן זענען
„יידישע“ עטימאָ ָ
ִ
15
נישט איבערצײַגנדיק .
… קען זײַן אַז אויך דײַטש האָט דאָס וואָרט
)מיט דעם באַטײַט( גענומען פֿון ייִדיש… אויב
עס שטאַמט אָבער טאַקע פֿון ייִדיש ,איז עס
נישט צו פֿאַרשטיין ,ווי עס האָט געקענט
געבוירן ווערן  :ייִדן האָבן דען אַ שם 16פֿאַר
לאגן ?6טאָ ,פֿאַר וואָס דווקאַ 17א
רניטא ָ
ָ
ָא
„קיבעץ“?6
מײַן ענטפֿער איז  :אין אָנהייב האָט מען
מסתּמא 18נישט אַזוי געמיינט דעם פֿויגל ווי
דעם „קיבוץ — “19די גרופּע מענטשן ,די
רזאמלונג אַרום שפּילטיש )וואָס מע רעדט
פֿאַ ַ
ַארויס אַלץ איינס( .אָדער נאָך בעסער :6עס
האט זיך אָנגעהויבן מיט אַ ווערטערשפּיל
ָ
)אדער אַ טעות (20מיטן נאָמען פֿון דעם פֿויגל
ָ
21
און דעם לשון–קודשדיקן „קיבוץ“ — און

זאן
זא ווערטערשפּיל )אָדער אַ ַ
ַא ַ
אומפֿאַרשטייעניש( האָט געקענט פֿאָרקומען
דאנק ייִדיש!6
נאר אַ ַ
ָ
23
22
… און אויב די מעשׂה איז אמת  ,דעמאָלט
איז אין אָנהייב דער „קיבוץ“ געווען דער
עולם ,דערפֿון האָט זיך געקענט נעמען אַ
„6קיבעצארניע“
ַ
ווערב „קיבעצן“ )און אַ
אויך( ,און דער באַטײַט „מיטגליד פֿון עולם
5
צוקוקערס“ האָט זיך באַקומען שפּעטער…
25
דאס לייגט זיך מיר אויפֿן שׂכל ,24מכּל–שכּן
ָ
ַאז קיבעצערס זענען טאַקע אַ גרופּע–
פֿענאָמען  :איין קיבעצער אַליין איז ניט
געפֿערלעך ,אָבער אַ גרופּע צוקוקערס האָט אַ
שטארקע נטיה 26צו רעדן הויך… קען מען זיך
ַ
פֿאָרשטעלן אַז אַלץ האָט זיך אָנגעהויבן פֿון
זאץ ווי„ :6קיבוץ !6זאָל זײַן שטיל“!6
זא ַ
ַא ַ

1. jacassant/chattering 2. shimen Neuberg 3. besha's pendant que/while 4. Kiebitz : vanneau/lapwing, peewit 5. all./Ger. : Kiebitz,
געהערט אָפֿט מאָל אָבער אין ווערטערבוך ”!kiebitzen ; angl./Eng. : kibitz, kibitzer ; pol./Pol. : kibic, kibicowac ; fran./French : “Silence, les kibitz
 6. il est vraisemblable/it's quite possible 7. oyfn manière/way 8. se comporte/behaves 9. lemoshl par exemple/for exampleניט געפֿונען !
10. mishpokhe famille/family 11. oylem public/audience 12. beemes vraiment/truly 13. dehayne c’est-à-dire/that is 14. suggestions
ריאנט פֿון „פֿאָרלייגן“
ווא ַ
ַ 15. convaincants/convincing 16. shem réputation 17. dafke justement/of all things 18. mistome probablement/
probably 19. kibets (même prononciation/same pronunciation) 20. toes erreur/error 21. loshn-ko'ydeshdikn hébreu/Hebrew 22. mayse
 il est vraisemblable/it stands to reason 25. mikolshkn àעס לייגט זיך אויפֿן שׂכל histoire/story 23. emes vrai/true 24. seykhl raison/reason
plus forte raison/all the more so 26. netie tendance/inclination.

יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס אין אויגוסט און סעפּטעמבער 2003
ארטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

לאגן
רכעא ָ
ָ
רוימישע קאָסמעטיק אַנטדעקט דורך אַ

ל

6

מאליקן
נדאן .אויפֿן אָרט פֿון אַן אַ ָ
ָא ָ
נדאן האָבן די
רוימישן טעמפּל אין לאָ ָ
צוגעמאכט
ַ
לאגן די וואָך געפֿונען אַ
רכעא ָ
ָ
ַא
1
פּודעלע  ,און אינעווייניק — ַא ווײַסן
קרעם ,וו 5מע האָט נאָך געקענט זען די
פֿינגערדרוקן פֿונעם לעצטן מענטש ,וואָס
האט אים געניצט ,מיט  2000יאָר צוריק.
ָ
נדאנער מוזיי,
טאר פֿונעם לאָ ָ
דער קוראַ ָ
פֿראַנסיס גרו ,האָט מאָנטיק אויף אַ
קאנפֿערענץ דערקלערט ,אַז די
פּרעסע– ָ
לאגן האָבן געשיקט די סובסטאַנץ
רכעא ָ
ָ
ַא
2
טאריע ,כּדי צו באַקומען אַ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
אין אַ ַ
נאליז דערפֿון„ .עס זעט אויס ווי
כעמישן אַ ַ
4
3
ַא קרעם ,אָדער אפֿשר ַאפֿילו ַא פֿאַרב,
נדאן
ָ
דאס רוימישע שאַכטל מיט קרעם געפֿונען אין לאָ
ָ
וואס מע צעשמירט איבערן פּנים ,“5האָט
ָ
גרו באַמערקט.
„דאס איז זייער אַ גרויס געפֿינס“ ,האָט גרו צוגעגעבן„ .ערשטנס ,איז דאָס
ָ
שאכטלַ 6אליין מײַסטעריש געמאַכט ; אָבער נאָך וויכטיקער איז דער
ַ
9
8
7
אויסערגעוויינטלעכער מצבֿ סײַ פֿונעם פּודעלע ,סײַ פֿונעם אינהאַלט .דאָס
וועט זיכער דערוועקן אַ גרויסן אינטערעס איבער דער וועלט“.
דרײַ פֿרײַנד זענען געזעסן אין שענק 1און
רהאם ,האָט פֿאַר די זשורנאַליסטן
רוואלטערין 10פֿונעם מוזיי ,ליז באַ ַ
די פֿאַ ַ
געשמועסט .נאָך עטלעכע גלעזער ביר האָט
12
11
געעפֿנט דאָס בלעכענע פּודעלע ,וואָס האָט די גרייס פֿון אַ פֿויסט  ,און
איינער פֿאָרגעלייגט ,אַז יעדערער זאָל אויסזאָגן
האט באַשריבן דעם ריח 13פֿונעם קרעם ווי „ענלעך צו שוועבל 14און קעז“.
ָ
זײַנס אַ סוד .2זאָגט איינער„ :6כ'האָב נאָך קיין
מע האָט דאָס פּודעלע געפֿונען אין אַ גרוב אויפֿן ראַנד פֿונעם טעמפּל ,לעבן
מאל נישט דערציילט קיינעם ,אַז איך שפּיל אַ
ָ
נדאן“.
וואס הייסט „דאָס רוימישע לאָ ָ
יאןָ 15
צוויי הויפּטוועגן אינעם ראַ ָ
לעבאס“.3
ָ
ליבע מיט דער פֿרוי פֿון מײַן באַ
יארן האָט מען דאָרטן אַנטדעקט אַ שטיינערנעם טאָוול מיט דער
רא ָ
פֿאַ ַ
זאגט דער צווייטער„ :6קיינער ווייסט נישט ,אַז
ָ
נדאן .דאָס אָרט,
עלטסטער אויפֿשריפֿט פֿונעם רוימישן נאָמען פֿאַר לאָ ָ
איך האָב ליב מענער…“
16
,
כסניא
א
ַ
ן
א
ַ
טעמפּלען,
דאטירט פֿונעם יאָר  ,50באַשטייט פֿון צוויי קליינע
ַ
דער דריטער קווענקלט זיךַ 4א ביסל און זאָגט:6
17
באזעס פֿאַר סטאַטועס און אַ שטיינערנעם זײַל  .מע האָט שוין אויך
ַ
„אוי ,כ'ווייס נישט ווי אַזוי דאָס צו זאָגן…“
געפֿונען דאָרט ברעקלעך פֿון סטאַטועס ,לעדערנע שיך און אַ הילצערנעם
„שעם זיך נישט“ ,האָבן די פֿרײַנד אים
שרײַבטאוול.
ָ
געמונטערט.5
דער דריטער גיט אַ זיפֿץ 6און זאָגט„ :6קיינער
ווייסט נישט ,אַז איך קען נישט האַלטן קיין
1. petite boîte/little box 2. kedey afin de/in order to 3. EFShER peutסודות“.
être/perhaps 4. afile même/even 5. ponem visage/face 6. boîte/box

א וויץ
ַ

 àסײַ … סײַ… 7. extraordinaire/extraordinary 8. matsev condition 9.
la fois … et …/both ... and ... 10. administratrice/administrator 11. en
fer-blanc/tin 12. poing/fist 13. reyekh odeur/smell 14. soufre/sulfur
15. quartier/district 16. akhsanye auberge/inn 17. colonne/column.

סודות 1. bistrot/bar 2. sod secret plur. soydes
3. patron/boss 4. hésite/hesitates 5. encouragé/
encouraged 6. soupir/sigh.

בולאר
קא ַ
ווא ַ
סמאס– ָ
קא ָ
ָ

אין דער ריכטונג פֿון מאַרס

univers/universe
cosmos, espace/cosmos, space
galaxie/galaxy
Voie lactée/Milky Way
comète/comet
météore/meteor
étoile filante/shooting star
trou noir/black hole
pesanteur/gravity
apesanteur/weightlessness
cosmonaute/astronaut
fusée/rocket
satellite
orbite/orbit
station orbitale/space station
année lumière/light year
lune/moon
étoile/star
planète
système solaire/solar system
Mercure/Mercury
Vénus
Terre/Earth
Mars
Jupiter
Saturne/Saturn
Uranus
Neptune
Pluton/Pluto

די אַלוועלט
סמאס
דער קאָ ָ
לאקסיע
די גאַ ַ
דער מילכוועג
דער קאָמע'ט
דער מעטעאָ'ר
דער פֿאַ'לנדיקער שטערן
דער שוואַרצער לאָך
די שווערקראַפֿט
'נוואגיקייט
די אָ ָ
סמאנוי'ט
דער קאָ ָ
דער ראַקע'ט
דער סאַטעלי'ט
דער אָרבי'ט
סטאנציע
די אָרבי'ט– ַ
דאס ליכטיאָר
ָ
די לבֿנה ][levone
דער שטערן )—(
דער פּלאַנע'ט
די זו'נסיסטעם
)דער( מערקו'ר
)די( ווענוס
די ערד
)דער( מאַרס
)דער( יו'פּיטער
)דער( סאַטורן
)דער( אוראַ'ן
)דער( נעפּטו'ן
)דער( פּלוטאָ'ן

ראט פֿליט איצט אין דער ריכטונג פֿון דעם
פּא ַ
ַא בריטישער אַ ַ
ראט
פּא ַ
סמאס האָט דעם אַ ַ
רויטן פּלאַנעט .אין קאָ ָ
לאנגע
ראקעט .די נסיעה 1איז אַ ַ
„סאיוז“– ַ
ָ
ַארויפֿגעפֿירט אַ
—  250מיליאָן מײַל — און וועט זיך פֿאַרענדיקן דעם 25סטן
דעצעמבער ,ווען אַ טייל פֿון דעם
ראט ,מיטן נאָמען טשאַרלז
פּא ַ
ַא ַ
2
פּלאזן אויפֿן
רא ָ
דארווין ,וועט זיך אַ ָ
ַ
באנירן דעם
איך וויל אַ ָ
נאמען ........................................... :
ָ
מארס .דאָס איז אַ חלק 3פֿון אַן
ַ
ַאדרעס..................................................................................... :6
גראם ,מיט
נאלער פּראָ ַ
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
.....................................................................................................
ראטן,
פּא ַ
פּאנישע אַ ַ
מעריקאנער און יאַ ַ
ַ
ַא
באנעמענט–פּרײַזן:6
ַא ָ
4
וואס איר ציל איז אויפֿצוקלאָרן ,צי
ָ
לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
פֿאַראייניקטע שטאַטן :61איין יאָר —  36דאָ ַ
ראן שפּורן פֿון לעבן אָדער
ס'איז פֿאַ ַ
איבער דער וועלט:6
2
5
לאר
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :6איין יאָר —  40דאָ ַ
ים– ָ
פֿון עפּעס וואָס קען אונטערהאַלטן
3
לאר
לופֿטפּאָסט  :6איין יאָר —  97דאָ ַ
לעבן אין יענע ווײַטע מקומות .6די
7
קארטע–נומער........................................... :6
קרעדיט– ַ
געלערנטע האָפֿן צו געפֿינען סימנים
4
ַ
דאטע........................................... :6
אויסגאנג – ַ
פֿון וואַסער ,אָבער מע וועט זוכן אויך
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:6
רמאציע.
ַאנדערע מינים 8אינפֿאָ ַ
The Yiddish Forward

פֿאָרווערטס

1. nesie voyage 2. se posera/will land
3. kheylek partie/part 4. but/aim 5. favoriser/support 6. … mekoymes lointaines
contrées/distant parts 7. simonim traces,
 simen 8. minim sortes/kinds.סימן sing.

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :6
בליצפּאסטַ –5
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/
airmail 4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.
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]סוף פֿון זײַט [1

מאל זײַן אַזוי נאָענט.
פּלאנעט זאָל נאָך אַ ָ
ַ
דאס קומט פֿאָר דערפֿאַר וואָס מאַרס פֿאָלגט
ָ
ניט קיין קײַלעכדיקן אָרביט ;6און אויך דער
דאזיקער אָרביט איז געווענדט אין 13דעם
ָ
14
צוצי–כּוח פֿון די אַנדערע פּלאַנעטן.
ווען מע וויל וואַרטן אויף דער קומענדיקער
דערנענטערונג פֿון מאַרס ,האָט מען צײַט צו
סמאס–
לייענען דעם וועגווײַזער פֿון דעם קאָ ָ

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

און דאָ קענען טרעפֿן צוויי פֿאַלן .אפֿשר
געפֿעלט אײַך יאָ ָאט דעם שרײַבערס בוך .אין
דעם פֿאַל וועט איר זיכער געפֿינען די שיינע
און קלוגע ווערטער פֿון וועלכע דער
14
שרײַבער וועט קוועלן .13און טאָמער איר
געפֿינט נישט ,און איר שטאַמלט עפּעס אַרויס,
קרענקט זיך נישט  :אין דעם וועט דער
שרײַבער דערקענען דעם סימן 15פֿון אײַער
טיפֿער אויפֿרודערונג.16
ָאבער ווען דאָס בוך איז אײַך נישט געפֿעלן,
נאך
זענט איר דעמאָלט אויף צרות ! 17איז דאָ ָ
מאל צוויי פֿאַלן .אפֿשר זאָגט איר אַלע מאָל
ַא ָ
19
18
דעם אמת ? אַ יישר–כּוח פֿאַר אײַער מוט
כאטש נישט 20פֿאַר אײַער טאַקט .אָבער
— ָ
אפֿשר זענט איר ,ווי אַ סך פֿון אונדז ,אַ
פּחדן .21איר ווייסט נישט וואָס צו זאָגן ,איר
שטאמלט עפּעס אַרויס .קרענקט זיך נישט:6
ַ
אויך אין דעם וועט דער שרײַבער דערקענען
דעם סימן פֿון אײַער טיפֿער אויפֿרודערונג.

ווען איר ווילט אָבער אומבאַדינגט 22עפּעס
זאגן ,קענט איר זיך אינספּירירן פֿונעם
ָ
מארסעל פּרוסט ,וואָס
פֿראַנצייזישן מחברַ 23
האט געהאַט אַ גרויסע דערפֿאַרונג אין דעם
ָ
24
ענין  .אויב אײַער שרײַבער איז אַן
עקסטראווערטער ,דערוועגט זיך 25צו זאָגן
ָ
עפּעס אַזוינס ווי „ :דאָס איז די שענסטע זאַך
וואס איר האָט ביז איצט געשריבן !“,
ָ
26
מפּראמיטירנדיק.
ָ
מחיהדיק און ווייניק קאָ
27
אויב איר האָט צו טאָן מיט אַ חשדימדיקן ,
וועט עפּעס אַזוינס ווי „איר ווערט בעסער
און בעסער“ ,צוריקגעהאַלטןָ 28אבער
מבֿיניש ,29אַלע מאָל געפֿעלן.
30
ָאבער אפֿשר זאָגט איר זיך אין גאַנצן אָפּ
פֿון באַקענען זיך מיט שרײַבערס ווײַל איר
מיינט — ווידער ווי מאַרסעל פּרוסט — ַאז זיך
טרעפֿן מיט אַ שרײַבער נאָך דעם ווי מע האָט
געלייענט זײַן בוך איז ווי זיך טרעפֿן מיט אַ
גאנדז נאָך דעם ווי מען האָט געגעסן „פֿואַ
ַ
31
גרא“ !6
ַ

]סוף פֿון זײַט [1
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טוריסט אויפֿן מאַרס 15געשריבן
וויסנשאפֿטלעך און פּאָעטיש פֿון פּיער
ַ
גראנזש — און אַ צענדליק אַנדערע ביכער
לא ַ
ַ
וואס זײַנען לעצטנס אַרויס וועגן דער
ָ
רמאציעס ז'(76
דאזיקער טעמע) .מער אינפֿאָ ַ
ָ

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

גאנדז
לעבער ,דער בעסטער טייל פֿון ַא ַ

גויישע
זאס אייניקל ,די וואָס האָט אַ ִ
רא ַ
ָ
מאמע ,איז נישט קיין פֿרומע .וויל זי חתונה
ַ
16
האבן דווקא מיט אַ ִייד ,אָבער נישט קיין
ָ
פֿרומען .פֿאַרליבט זי זיך אין אַ גוי ,וואָס ער
וויל זיך מגייר זײַן ,17אָבער ווען שוין ,בײַ אַן
דאקסישן רבֿ .18אַן אַנדער אייניקל האָט
רטא ָ
ָא ָ
19
געדינט אין דער ישׂראלדיקער ַארמיי  :קומט
ראביש
ער צוריק און פֿאַרליבט זיך אין אַן אַ ַ
זאס שוואָגער איז אַ פֿרײַדענקער
מיידל .ראָ ַ
20
נטיראסיסט אָבער בײַם פּסח –טיש
ַ
און אַן אַ
21
זאג זײַן פּלימעניצע ַאז זי ,אַ גויע,
טוט ער אַ ָ
זאל אים נישט אויסלערנען ווי אַזוי מע פֿירט
ָ
23
22
ַא סדר  !6דאָס מאַכט קאַליע די גאַנצע
זאס זון אַז
באשליסט ראָ ַ
שׂימחה .24בײַם סוףַ 25
ער האַלט בעסער פֿון לעבן מיט דעם גוייִשן
גראבן ווערן מיט דער
ווײַב ווי פֿון באַ ָ
26
ִיידישער מאַמען .בקיצור ַא הײַנטצײַטיקע
וואס איז אין גאַנצן
ַאשכּנזישע 27משפּחהָ 28
רמאל .גייט זען דעם פֿילם ,איר וועט האָבן
נא ַ
ָ
29
ַא סך הנאה .
16. dafke justement/nothing but
17. megayer … se convertir au judaïsme/
convert to Judaism 18. rov rabbin/rabbi
19. yisroeldiker
israélien/Israeli
20. peysekh Pâque/Passover 21. nièce
22. seyder Seder 23. gâche/upsets
24. simkhe fête/celebration 25. sof
fin/end 26. bekitser bref/in short
27. ashkenazishe ashkenaze/Ashkenazi
28. mishpokhe famille/family 29. hanoe
plaisir/pleasure.

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דער געזעלשַאֿפט ֿפַארן
ייִדיש–לימוד און ֿפון דער מעדעם–ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
מארי,
גאלדע ,יצחקַ ,
ָ
ליא ,עוולין ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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