
ייִדישער דער
 טעם–טעם

„סַאוען“15, מָאנַאט)

סוף16  מיינט ווָאס

דעם אין זומער.

איז קַאלענדַאר קעלטישן

דער  סוף ֿפון דער געווען דָאס

און ָאנהייב יָאר ֿפון ליכטיקער העלֿפט

ַא ס'איז טונקעלער העלֿפט. דער ֿפון

און טויטע ֿפון וועלטן די ווען צַײט

הָאט מע און נָאענט זַײנען לעבעדיקע

בַארירונג17 מיט  אין קומען געקענט

מע ֿפלעגט זיי קרוֿבים18. ֿפַארשטָארבענע

ַא זיי ֿפַאר שטעלן (עּפל, ריבן19...), עסן געבן

דעם ווַײזן צו זיי ֿפענצטער די אין ליכט ָאנצינדן און טיש, בַײם שטול

ֿפַײערן  צינדן מען ֿפלעגט די בייזע רוחות21 ַאוועקצוטרַײבן ּכדי20 וועג.

ֿפעלדער. די אין

אויך זיי הָאבן מערֿב22–איירָאּפע איבערגענומען הָאבן רוימער די ווען

צו דער  ֿפירונגען23 און זיי צוגעּפַאסט די עטלעכע ֿפון ָאנגענומען

זיי געווידמעט24 דער  הָאבן דעם יום–טוֿב ָאט רוימישער טרַאדיציע.

ביימער, ּפָאמָאנַא. ֿפרוכט און געטין25 ֿפון

ָאּפצושַאֿפן26 די  געּפרּוווט קירך די הָאט צַײטן קריסטלעכע די אין

מען הָאט אוממעגלעך געווען ווען דָאס איז און ֿפירונגען ּפַאגַאנישע

איז 835 יָאר אין חגָאות27. איבערגעמַאכט אויף קריסטלעכע זיי

הייליקע, ַאלע ֿפון טָאג רוחות געווָארן דער ַאלע ֿפון טָאג דער ָאט

נָאוועמבער 1טן דעם קַאלענדַאר אויֿפן

ענגליש אויף און ,Toussaint —
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ווינטן קַאלטע די און קירצער ווערן טעג די ווען צַײט דער אין

שטימונג1 פֿון  ַא וועלט דער אויף קומט בלָאזן צו ָאן הייבן

ערד דער פֿון זיך ביסלעכווַײז דערווַײטערט זון די טרויער.

אין מעלַאנכָאליש. און דערשרָאקן זיך פֿילן מענטשן און

טרַאכט וועגן ווען מען צַײט ַא דָאס איז קולטורן פַֿארשיידענע

יום–טובֿים2, פַֿארשיידענע ַארויס ווַאקסן דעם פֿון און טויט,

מע ווָאלט פֿריילעכע, ווי גָאר מָאל ַא מָאל ערנסטע און ַא

טויט. פֿונעם ָאּפלַאכן געווָאלט

1. atmosphère/mood 2. yomtoyvim fêtes/holidays, sing. ֿיום–טוב yontef 3. khoydesh elul le mois d’eloul (août-sept.)/the month of Elul 
(Aug.-Sept.) 4. tshuve pénitence 5. kvorim  tombes/graves, sing. קֿבר keyver 6. slikhes prières de repentir/penitential prayers 7. roshe-
shone nouvel an juif/Jewish New Year 8. yomkiper jour du pardon/day of atonement 9. yomim-neroim jours redoutables/days of awe 
10. shonetoyves cartes de nouvel an/New Year cards 11. leshone toyve tikoseyvu (vesekhoseymu) que vous soyez inscrits (et scellés) 
pour une bonne année/may you be inscribed (and sealed) for a good year 12. similaires/similar 13. minhogim coutumes/customs, sing. 
minheg 14. khoge fête (non juive)/(non-Jewish) holiday 15. "Samhain" celt. pron. sow-en 16. sof fin/end מינהג 17. contact 18. kroyvim 
proches/relatives, sing. ֿקרוב korev 19. navets/turnips 20. kede'y afin de/in order to 21. rukhes esprits/spirits, sing. רוח ruekh 22. mayrev 
de l’Ouest/western 23. coutumes/customs 24. consacré/dedicated 25. déesse/goddess 26. supprimer/eliminate 27. khagoes plur. de חגא 
(note 14) 28. hallow = holy, saint 

[8 זייַט [סוף

ֿפון און טרויער ֿפון צַײט ַא אלול3 גַאנצער חודש איז דער ייִדן בַײ

זָאגט  מען און נָאענטע די קֿברים5 ֿפון אויף מען גייט — ּתשוֿבה4

די  מען יום–ּכיּפור8 רוֿפט און רָאש–השנה7 צווישן טעג די סליחות6.

דעמָאלט ווערט בַאשטימט ווַײל טעג, שרעקלעכע די ימים–נוראים9,

אינעם שטַארבן וועט עס ווער און לעבן וועט עס ווער הימל אין

די  מיט — קַארטלעך שנה–טוֿבות10 זיך שיקן ייִדן יָאר. קומענדיקן

מען ַאז זיך, ווינטשנדיק ּתּכתֿבו (ותחתמו)“11 — טוֿבה „לשנה ווערטער

יָאר. גוט ַא אויף ווערן ֿפַארזיגלט) (און ֿפַארשריבן זָאל

אין  ֿפעלקער די ּפַאגַאנישע בַײ געווען זַײנען צַײטן ַאלטע די אין

אירלַאנד  אין ֿפעלקער קעלטישע מינהגים13. בַײ די ענלעכע12 איירָאּפע

גַאנצן  דעם מען גערוֿפן די חגא14 (און און די בריטישע אינדזלען הָאט
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שדים1  ייִדישע

1. sheydim démons, sing. שד shed 2. invisibles/invisible 3. cornes/horns, sing. 4 הָארן. fourrure/fur 5. pattes de poule/chicken's legs  
6. breyshis Genèse/Genesis 7. erev shabes veille de shabbat/Sabbath eve 8. gufim corps/bodies, sing. גוף guf 9. sotn Satan 10. malekh 
ange/angel 11. samoel Samaël 12. multiplier/multiply 13. tana'kh la Bible juive/Jewish Bible 14. rukhes esprits/spirits 15. midber 
désert 16. khurves ruines/ruins 17. gemore Talmud  18. kabole Kabbale/Cabala 19. rabo'nisher rabbinique/rabbinic 20. forces du 
Mal/forces of evil  21. nuire/harm 22. akhu'ts sauf/except for 23. afile même/even 24. beys-oylem cimetière/cemetery 25. sakone dan-
ger 26. der iker surtout/especially 27. toilettes/toilet 28. avade bien sûr/of course 29. sakones-nefoshes danger mortel/deadly danger  
30. sam poison 31. épée/sword 32. malekhamoves ange de la mort/angel of death  33. shive les 7 jours de deuil/7 days of mourning  
34. mazikim démons 35. mikve bain rituel/ritual bath 36. enceintes/pregnant 37. femmes en couches/women in childbirth 38. guette/
lies in wait for 39. lilis Lilith 40. ganvet … vole/steals 41. kameyes amulettes/amulets 42. sorts/spells 43. tfiles prières/prayers  
44. eyn(h)ore mauvais œil/evil eye 45. a'shmeday Asmodée/Asmodeus 46. leytsim esprits farceurs/pranksters 47. lutins/elves 48. farces/
pranks 49. dibukim dibouks/dybbuks 50. loups-garous/werewolves 51. mekhashfim sorciers/wizards 52. makhsheyfes sorcières/witches 
53. yitskhok 54. arn 55. perets 56. yam mer/sea 57. … shier sans limites/endless 58. sam abbrév. de/of Samaël .

קימּפעטָארינס37  ָאדער ֿפרויען טרָאגעדיקע36 אויף סּכנה, און ַא שוין

קינדער. געבוירענע נַײ ווָאס גנֿבעט ַאוועק40 לילית39, לויערט38

קמיעות41, מיט שדים קען מען זיך בַאשיצן ַאנדערע און לילית ֿפון

עּפעס  טרָאגן צו גוט ס'איז ַאז אויך זָאגט מע ּתֿפילות43. און שּפרוכן42

קעשענעס אין די זַאלץ ביסל ָאדער ַא רויטס

עין–הרע44. ַאן דערווַײטערן העלֿפט עס —

ַאשמדאי45. איז שדים ַאלע ֿפון קעניג דער

ַאנדערע אויך דָא איז שדים ַאחוץ

לצים46  ווי בַאשעֿפענישן, אומסימּפַאטישע

מַאכן ווָאס שרעטעלעך47, און

שטיֿפערַײען48, ֿפַארשיידענע

דיבוקים49 ווָאס גייען 

גוף ֿפון ַארַײן אינעם

לעבעדיקע מענטשן,

בַאבע– ווָאלקָאלַאקעס50 און די

ֿפון דער סלַאווישער  יַאגע (געסט

בייזע אויך ווי דעמָאנָאלָאגיע),

מכשֿפות52. און מכשֿפים51

איז נישט–גוטע אויסקלַײב גרויסן ַאזַא מיט

שרַײבער, ייִדישע ווּונדער ַאז עטלעכע קיין ניט

בַאשעוויס– יצחק53 איז זיי ֿפון בַאקַאנטסטער דער ווָאס

זייערע ווערק. ֿפון העלדן געמַאכט זיי הָאבן ֿפון זינגער,

ַאנ—סקי,  ש. דיבוק“ ֿפון ּפיעסע „דער די ַאלע קענען

ַא ָאנגעשריבן אויך ַאז ער הָאט ווייסן ַאלע ניט נָאר

„ַאשמדאי“. שדים–וועלט, דער וועגן קָאמישע ּפָאעמע

הָאט  ַאהרן54 צייטלין גרויסער מיסטישער ּפָאעט דער

ייִדישע  שדים“ וועגן „ייִדישע ּפָאעמע ַא ָאנגעשריבן

ווערן און געדַאנקען שלעכטע הָאבן ווָאס מענטשן,

לָאמיר שדים. קליינע ֿפון טַאטע–מַאמע ַארום ַאזוי

ָאן  הייבט שרַײבער ּפרץ55 ווָאס דעם גרויסן ווָארט דָאס לעצטע געבן

: ווערטער די מיט „מָאניש“ ּפָאעמע זַײן
ַא ים56 איז די וועלט

; ַא שיעור57 ברייט ָאן

מיר, זענען פֿיש די

איז ס"ם58. דער פֿישער

הָאט מענטש יעדער ַאז זָאגט מע שדים. מיט ֿפול איז וועלט גַאנצע די

רעכטער זַײן ֿפון טויזנט צען און זַײט, לינקער זַײן טויזנט שדים ֿפון

זענען שיינע קיין ווַײל זענען אומגעזעענע2, זיי גליק, ַאז ַא זַײט. נָאך

און הינערשע ֿפיס5. שדים  ֿפעל4 ֿפליגל, הערנער3, הָאבן זיי — ניט זיי

בראשית6, טָאג 6טן דעם געווָארן בַאשַאֿפן זענען

געבן  צו זיי בַאוויזן ניט הָאט שבת7 (גָאט ערֿב

שבת און ער געווען שוין בַאלד ס'איז ווַײל גוֿפים8,

איז  ׂשטן9 ַאליין דער ָאּפרוען). זיך געדַארֿפט הָאט

ַארָאּפגעווָארֿפן  איז ווָאס — סמאל11 — מלאך10 ַא

דָא אויך ַאנדערע ס'איז געווָארן ֿפון הימל.

אין ֿפַארליבט זיך הָאבן ווָאס מלָאכים, געֿפַאלענע

גלייבט  מע ֿפַארמערן12 — זיך קענען שדים ֿפרויען. ערדישע

איצט שד. ַא ווערט געבוירן שלעכטן געדַאנק יעדן ֿפון ַאז

ֿפיל. ַאזוי זענען זיי ווָאס ֿפַאר בעסער, מען ֿפַארשטייט

מיט מער און מער טַאקע, ַאז זיי ווערן בַאמערקט מע און

ווָאס רוחות14, בייזע מען דערמָאנט ּתנך13 אינעם : צַײט דער

צעטומלען קענען חורֿבות16, אין ָאדער מידבר15 אין וווינען

סך זענען קיין נָאר קרַאנקייטן. ברענגען מענטשן און

גמרא17  אין ערשט צַײטן נָאך ניט. אין יענע ַאלטע זיי

רבנישער19  שּפעטערדיקער דער אין און קבלה18 און

גרעסערע  ַאלץ נישט–גוטע20 ַאן די שּפילן ליטערַאטור,

זענען זיי מענטשן. מער שַאטן21 ווילן ַאלץ רָאלע און

ערֿב און ָאוונט אין מיטווָאך ַאקטיוו בַאזונדערש

אין דער ַאנדערע זענען געֿפערלעך שבת, ָאבער

מַאכט.  קיין ניט הָאבן זיי ווען ַאחוץ22 שבת, — ֿפרי

אויֿפן  אין ווַאלד ָאדער גיין ַאֿפילו23 ניט דַארף מע

דָאס  שוין — שד ַא בַאגעגענען בית–עולם24 צו

זיך אין דער היים בַײ ָאוונט אין ווַאסער טרינקען

דער — נַאכט ַארויסגיין בַײ סּכנה25. און ַא זַײן קען

עמעצער ַאוודאי28 סּכנת–נֿפשות29 ! ווען איז — ָאּפטריט27 אין עיקר26

זיך געֿפינט ווַאסער ווָאס גַאנצע דָאס מען אויסגיסן דַארף שטַארבט,

דער  סם30 ֿפון טרָאּפן ַא געקענט ַארַײנֿפַאלן דָארטן (ס'הָאט אין שטוב

דַארף שיֿבעה33, זיצט און ווען מע מלאך–המוות32). ֿפונעם שווערד31

ֿפרויען ַא שד. קען צוציִען שּפיגל ַא ווַײל ַאלע שּפיגלען, ֿפַארדעקן מען

מיקווה35 איז  אין גיין : מזיקים34 ֿפַאר היטן בַאזונדערש דַארֿפן זיך
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דער הורמיזַא, בין איך — […]

איבער זָאגן צו הָאט ווָאס שד

הָאגל18, רעגן, ֿפינצטערניש,

איך חיות19. ווילדע און דונערן

מחבל20  אייגענער דער בין

הָאט ַאנטשּפויזט21 יענע  ווָאס

הָאסטו איר ווָאס ֿפון יונגֿפרוי,

מחמת22  און געשּפרָאכן הַײנט

זַאך הָאסט איבערגעגעבן די דו

ָאנגענויגט ָאּפגרונט איך ֿפון הָאב מיט ֿפיל טעם23,

דַײן צו לוסט24 געקרָאגן און רייד דַײנע צו אויער ַאן

ָאּפ זיך זָאגן ווָאס יענע ווַײל ווידערשּפעניקן25, נישט מיר ּפרּווו לַײב.

צום די הרי–חושך26, איך ַאוועק הינטער שלעּפ ווילן, מַײן טָאן צו

ֿפי29 טרעט  נישט, גייען מענטשן ווּו וויסטעניש28 ַא אין ׂשעיר27, בַארג

איך ווַאלגער און קוּפער30, איז הימל דער אַײזן, ערד איז נישט, די

עקדישן31 און  שלַאנגען, צווישן ֿפַײער, אין און דערנער אין דָארט זיי

און זיי  שטויב אויף צעריבן ווערט ביין ּפיּפערנָאטערס32 ביז יעדער

[…] שאול–ּתחּתיה33. אין אויף אייביק ֿפַארלוירן ווערן

סַײ  רייד, ַאנדערע ַארויסגעברַאכט נָאך בעלֿפער הָאט דער הורמיזַא

מלָאכים34, נעמען ֿפון די ָאנגערוֿפן הָאט שרעקעדיקע. ער סַײ זיסע,

דער ַאשמדאי36, ַאז הָאט געשוווירן ער ווַאמּפירן. מַארעס35, שדים,

קעניגין די לילית37, ַאז און שטיֿפֿפעטער זַײן שדים, איז די קעניג ֿפון

ֿפוס, און איין אויף ֿפַאר אים, הורמיזַאן, טַאנצט נישט–גוטע, ֿפון די

קינדער  ווָאס גנֿבעט41 שדיכע40 די שיֿבתא39, געֿפעליקייטן38. אים טוט

אין אויוון ֿפון מָאן–קיכלעך אים ֿפַאר בַאקט קימּפעטָארינס42, בַײ

ּכישוף–מַאכערס44  ֿפעטס ֿפון דעם זיי מיט בַאשמעלצט און גיהנום43

ַאזוינע און מיט לַאנג ַאזוי גערעדט הָאט ער שווַארצע הינט. און

געמוזט הָאט גלַײכווערטלעך46, ַאז טַײבעלע און משלים45 ווירציקע

[…] אין איר בַאדרענגעניש47. שמייכלען

ָאבער ווַײבער, ַאנדערע נָאך הָאט ער ַאז געלייקנט48 נישט הָאט ער

ווַײבסּפַארשוין ַא געוויינטלעך איז […] שדיכעס. זענען ַאלע זיי

ווי קָאן ווַײבער, ָאבער ַאנדערע הָאט מַאן ַא אויב אייֿפערזיכטיק49

? ֿפַארקערט, טַײוול ַא אויף אייֿפערזיכטיק זַײן מענטשן–טָאכטער ַא

ַאלץ אים הָאט און זי טַײבעלען געֿפעלן זענען הורמיזַאס מעׂשיות

ַאנטּפלעקט איר ער הָאט מָאל ַא געֿפָארשט. און אויסגעֿפרעגט מער

די  גָאט, — וועגן וויסן נישט קָאן שום מענטשנקינד קיין סודות50 ווָאס

אויך ; זיבן הימלען די ּפַאלַאצן, די אייבערשטע ׂשרֿפים51, די מלָאכים,

בעקנס ּפעך54, ֿפעסער אין מרשעתן53 און רשעים52 די מ'שטרָאֿפט ווי

מלָאכי– ווי די און קוּפעס שניי אין שטעכבעטלעך, אויף קוילן55,

הורמיזַא ריטער58. ֿפַײערדיקע מיט לַײבער זייערע ֿפיצקען57 חבלה56

ס'איז קיצלען59. גיהנום איז אין שטרָאף גרעסטע די ַאז געזָאגט הָאט

קיצלט לעקיש ווען לעקיש. איז נָאמען זַײן און לץ60 דָארט ֿפַארַאן ַא

הילכט  די ָארעמס, אונטער אין די ּפיַאטעס62 און נקֿבות61 ֿפַארשַײטע די

מַאדַאגַאסקַאר. אינדזל דעם ביז יָאמער–געלעכטער דָאס ָאּפ

ס'איז בַאלד און די נעכט אין טַײבעלען ֿפַארווַײלט63 הורמיזַא הָאט ַאזוי

[…] אים. נָאך ָאנגעהויבן בענקען הָאט ַאז זי דערצו דערגַאנגען

בַאשעוויס יצחק פֿון בוך דעם אין דערציילונג גַאנצע די לייענען קענט איר

זי ָאדער ּפרץ, 1971) ל. י. פַֿארלַאג (ּתל–ַאבֿיבֿ, אויוון הינטערן פֿון מעׂשיות

דוד דורך הורמיזַא , געלייענט און (CD) טַײבעלע קָאמּפַאקטל אויפֿן הערן

רָאגָאוו.

ַא ייִנגל ווי שוין הָאט זיך ,(1991-1904) בַאשעוויס–זינגער נָאבל–ּפרעמיע, יצחק דער פֿון לַאוורעַאט דער

איז שּפעטער רוחות6. בייזע און שרעטעלעך5 טַײוולָאנים4, פֿון מעׂשיות3 ּפוילישע און ייִדישע צו צוגעהערט

פֿון צוויי מָאנָאלָאגן זיי זענען די בַאקַאנטסטע פֿון מַײסטער פֿון שדים7–דערציילונגען. ַא געווָארן ַאליין ער

הָאט אויסגעַארבעט ַאן אייגנַארטיקן שדישן9  שרַײבער דער טישעוויץ”8. „מעׂשה שד, „דער שּפיגל” און ַא

זיך  שטעלט גרַאמען10 און ָאפֿט אין רעדט ייִדישקייט, אין ַא געלערנטער איז שד זַײן : ּפערסָאנַאזש

די של עולם11… דעם רבונו בַײ פֿרעגן געווָאלט ווָאלט אונדז פֿון איינער יעדער ווָאס פֿרַאגעס,

אלחנן13, ווָאס  בעלפֿער12 שטעטלדיקן ַא העלד ַא פַֿאר הָאט הורמיזַא” און „טַײבעלע דערציילונג

קענט איר ווי טַײבעלע. פֿרוי, יונגע ַא פַֿארפֿירן16 צו ּכדי15 הורמיזַא שד פַֿארן זיך14 פַֿארשטעלט

רָאלע… זַײן אין איבערצַײגנדיק17 זייער ער איז זען,

און הורמיזַא1  טַײבעלע
בַאשעוויס–זינגער פֿון יצחק2

1. "Taybele et son démon"/"Taybele and her Demon" 2. yitskhok 3. mayses histoires/stories 4. diables/devils, sing. טַײוול  
5. diablotins/imps 6. rukhes esprits/spirits, sing. רוח ruekh 7. sheydim démons, sing. שד shed 8. "Le Dernier Démon"/"The Last 
Demon" 9. she'dishn de démon/demonic 10. rimes 11. reboyne shel oylem Dieu/God 12. enseignant auxiliaire au heder/teacher’s 
helper in heder 13. elkhonen 14. se déguise/pretends to be 15. kede'y afin de/in order to 16. séduire/seduce 17. convaincant/convincing 
18. grêle/hail 19. … khayes bêtes sauvages/wild beasts 20. mekhabl démon 21. épousé/espoused 22. makhmes parce que/because  
23. tam saveur/flavor 24. désir/lust 25. désobéir/disobey 26. hore khoy'shekh monts de ténèbres/mountains of darkness 27. … sei'r  
Mont Séir/Mount Se'ir 28. désert/wilderness 29. bétail/cattle 30. cuivre/copper 31. scorpions 32. dragons 33. shoyl-takhtie les enfers/
the underworld 34. malokhim anges/angels 35. spectres/ghosts 36. a'shmeday Asmodée/Asmodeus 37. lilis Lilith 38. faveurs/favors  
39. shivse 40. she'dikhe diablesse/she-devil 41. ganvet vole/steals 42. femmes en couches/women in childbirth 43. ge(he)nem enfer/hell 
44. kishef-… sorciers/sorcerors 45. … mesholim exemples piquants/spicy examples 46. bons mots 47. anxiété/distress 48. nié/deny 
49. jalouse/jealous 50. soydes secrets, sing. סוד sod 51. srofim sérafins/seraphim, sing. ׂשרף soref 52. reshoim méchants/the wicked, 
sing. רשע roshe 53. marshasn méchantes femmes/wicked women 54. tonneaux de poix/barrels of pitch 55. bassins de charbon/pans of 
coals 56. malakhe-khabole anges des enfers/angels of hell 57. flagellent/whip 58. verges/rods 59. chatouiller/tickling 60. lets esprit 
farceur/prankster 61. … nekeyves femmes impudiques/wanton women 62. plantes des pieds/soles 63. diverti/entertained.

[פֿרַאגמענטן]
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מיסטעריע  די

ּפָאטער הַארי

פֿליפֿעלד1, בודַאּפעשטער    אינעם
איך הָאב ַאן ַאוויָאן,  ווַארטנדיק אויף

טשיקַאווע2 ַא גָאר בַאמערקט זומער  דעם

בוך דיק בַאזונדערש ַא מיט פֿרוי ַא בליק מַײן געפַֿאנגען הָאט ערשט צו  זַאך.

נָאך געטרַאכט. הָאב איך זיך, פַֿאר רַײזע לַאנגע זייער ַא זי מסּתמא3 הָאט — 

דיקע ַאזעלכע ּפונקט4 מיט צוויי ּפָארל ַא בַאמערקט איך הָאב מינוט  ַא ּפָאר

געלייענט טַאקע ווָאס הָאט מַאן, קַאפֿע נָאך ַא אין געווען איז שּפעטער  ביכער.

טיש. דָאס פַֿאריתומטע6 אויפֿן ַא געבליבן איז קַאווע זַײן ַאז התמדה5 ַאזַא  מיט

איך הָאב בוך… ּפלוצלינג געלייענט דָאס זעלבע ּפנים7 ַא הָאט פֿליפֿעלד  גַאנצע

! ַארויס איז ּפָאטער הַארי נַײער דער —     פַֿארשטַאנען

נָאר אויך  — הַארי ּפָאטער איז עס ווער קינד יעדעס ווייס צו טָאג הַײנט

ֿפונעם ַאווַאנטורעס די געטרַײשַאֿפט מיט טַאטע–מַאמעס לייענען די

לערערס ווי יָארן שוין איז זַײט ַאנדערער דער ֿפון צויבערער8. יונגן

געשריבענעם  ֿפונעם אונטערגַאנג סּפעציַאליסטן סטרַאשען9 מיטן און

און מער נישט אונדז, לייענט שוין מען זָאגט ווָארט. יונגווַארג,

נעבעך11 גָארנישט  זיי ווייסן ווידעָא–שּפילן און קָאמּפיוטער– ַאחוץ10

אויף קיין צַײט מער נישט גלַאט הָאבן קולטור. דערווַאקסענע ֿפון

אויף אומעטום ַאז עס מען דערקלערט איז, ווי גָארנישט ַאחוץ ַארבעט.

הַארי אויף ַא נַײעם גרויס און קליין אומגעדולדיק ווַארטן וועלט דער

זיך  ריי דער אין שעהען12 לַאנג שטיין און זענען גרייט צו ּפָאטער

ענטֿפער דער ַארויס ? גייט ווי13 עס עקזעמּפלַאר בַאלד ַאן צו קויֿפן

מיר  צויבער. צויבערקרַאֿפט16 ֿפון די אֿפשר15 איז רעטעניש14 אויֿפן

טָאג–טעגלעכער דער ַאז הינטער געדַאנק דעם צו צוגעצויגן ַאלע זענען

זיך בַאהַאלט גרוי, און לַאנג ַאזוי זיך לעבן ווָאס ציט הינטערן ַארבעט,

ַא מָאל געֿפינען וועלן ווי נָאר מיר און ַאווַאנטורעס. מיט ֿפול וועלט ַא

מיר  ווָאס וועלט ַאנטּפלעקן18 ַא אונדז זיך וועט שּפרוך17, ריכטיקן דעם

געַאנט19. קיין מָאל ניט הָאבן

ַאֿפילו21 טרויעריקער  ּפָאטערס לעבן מעׂשה20 איז הַארי ָאנהייב בַײם

לַאנגווַײליק  ַאזוי ס'איז ווָאס נָאר ניט אייגענע רוטין. אונדזער ווי

מענטשן מיט ַארומגערינגלט איז ער ווַײל אויך אומעטיק, נָאר און

און  עקזיסטענץ, בַאנַאלע די ָאט ליב ווָאס הָאבן דווקא22 זייער

און — ָארגינעל מער ביסל ַא איז ווָאס ַאלץ ֿפַײנט זייער

שיקן צו אים ָאן מען הייבט ּפלוצלינג בַאזונדערש. נָאר ַאליין הַארין

ער נָאך איידער און סָאווע23, ַא דורך איבערגעגעבן בריוו, מָאדנע

אין ּתלמיד24 שוין ַא איז ער זָאגן „ַאברַאקַאדַאברַא“ צו צַײט הָאט

ַאנטדעקן דָארטן הָאגווָארטס. ּכישוף25–שול ּפרעסטיזשֿפולער דער

חנעוודיקע  די און צווייטן, נָאכן ווּונדער איין מיט אים מיר צוזַאמען

ממש27 ניט  נעמען רָאלינג, ק. דזש. אויטָארשע, דער ֿפון אַײנֿפַאלן26

די מיט שמועסן זיך און בילדער רירן אויף מענטשן סוף28 ; קיין

גַײסטער30  טיש, אויֿפן ַאליין זיך בַאווַײזט וועטשערע29 די לעבעדיקע,

ווערן  מענטשן און מענטשן ּפלוצלינג ווערן קעץ ווענט, די דורך ֿפליִען

אויף וועלט. רַײכע ַא זייער אויסגעטרַאכט הָאט זיך רָאלינג קעץ.

מיר זיך מיט איבעררַאשנדיקע31 געשעענישן  בַאגעגענען זַײט יעדער

ֿפון ֿפַארשיידענע איבערגענומענע טייל צום און קרעַאטורן,

שַאֿפונגען. ָאבער טייל אייגענע צום און און לעגענדעס, טרַאדיציעס

נַײ און ֿפַאנטַאסטיש נָאר ניט איז צויבערוועלט אויסגעטרַאכטע די

ֿפון געֿפילן און כַארַאקטערן די היימיש32. און מענטשלעך אויך נָאר

ַאליין. קענען ֿפון זיך מיר ווָאס זעלבע די זענען די ּכישוף–מַאכער

נָארמַאלע ווי ממש זיך זיי ֿפירן זיך, בַאציִונגען צווישן שייך33 די ווָאס

הָאבן זיי זיי. מיט אידענטיֿפיצירן לַײכט זיך קענען מיר און מענטשן,

מיד זַײנען און מורא35 הָאבן מקנא34, זיך זַײנען ֿפַײנט, ָאדער ליב זיך

ּפָאטער הַארי ֿפון ּכישוף גרויסער דער איז דָאס ָאט טָאג. סוף בַײם

רַאמען אין די נָאר חלומות37, אונדזערע ֿפָאר36 זיך מיט שטעלט ער —

בַאנעמען38.  קענען מיר ווָאס וועלט ַא ֿפון

שרון

1. aéroport/airport 2. curieux/curious 3. mistome probablement/probably 4. exactement/exactly  
5. hasmode persévérance/perseverance 6. faryo'semte un orphelin/orphaned 7. aponem apparem-
ment/apparently 8. sorcier/wizard 9. menacent/threaten 10. akhu'ts à part/except for 11. les pauvres/
poor  things 12. shoen heures/hours 13. dès que/as soon as 14. enigme/riddle 15. efsher peut-être/
perhaps 16. pouvoirs magiques/magic force 17. formule magique/spell 18. se révèlera/will be revealed  
19. soupçonné/suspected 20. mayse histoire/story 21. afile même/even 22. davke justement/here: 
really do 23. hibou/owl 24. talmid élève/student 25. kishef magie/magic 26. khe'ynevdike ... 
idées savoureuses/clever ideas 27. mamesh vraiment/really 28. ... sof sont inépuisables/are endless  
29. dîner/supper 30. esprits/spirits 31. surprenants/surprising 32. familier/familiar 33. ... shayekh 
quant à/concerning 34. ... mekane sont jaloux/are jealous 35. ... moyre ont peur/are afraid  
36. représente/represents 37. khaloymes rêves/dreams 38. comprendre/understand.
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רַײזע– ַא מיט צוזַאמען ייִדיש–צענטער, דער ּפַאריזער

ָארגַאניזירט זומער אין „ווַאליזקע“, הָאט הַײיָאר ַאגענטור

בַאריכטן דָא ָאּפ צוויי מיר דרוקן אין ּפוילן. רַײזעס צוויי

ָאנטיילנעמער. פֿון

מיט דער   ּפוילן  אין
„ווַאליזקע“1

וועל איך גלייבן ַאז געקענט נישט איך הָאב לעצטן מָאמענט דעם ביז

איז געווען רַײזע דער ָאט ֿפַאר סקעּפטיציזם מַײן ּפוילן. קיין ֿפָארן

ווּו  ּפוילן, ֿפון ? געֿפינען דָארט געווָאלט איך הָאב ווָאס גרויס. זייער

געהערט אין נישט מָאל קיין איך הָאב געלעבט, טַאטע–מַאמע הָאבן די

איבערצַײגונג22. ָאן געֿפָארן איך בין אמתן21, דער אין היים. דער

מָאמענטן.  ֿפַאנטַאסטישע מיר איבערגעלעבט ֿפונדעסטוועגן23 הָאבן

ֿפול לַײדנשַאֿפטלעך25, געווען זַײנען וועגווַײזערס24 אונדזערע

ענטוזיַאזם זייער טיילן צו שטַארקן חשק26 ַא מיט און מיט וויסן

ַא נייגעריקע27, ַא ַא סימּפַאטישע, געווען איז גרוּפע די אונדז. מיט

אויסערגעוויינטלעכע28  מיט געטרָאֿפן זיך הָאבן מיר געבילדעטע.

ייִדישער  ַא ערל30 מיט ַאן ַאקטיָאר, ַאן גלח29, ייִדישער ַא : מענטשן

אין הָאֿפענונגען טיֿפע נָאך מיט געטָא–העלד ווַארשעווער ַא נשמה,

אויֿפלעב ֿפון  ֿפַארחידושט31 ֿפון דעם געווען בין איך מענטשהייט. דער

ּפוילישע  יונגע דָא זענען עס ַאז זען צו צוֿפרידן און ייִדן בַײ ֿפרומקייט

איר השּפעה32 אין  זוכן און קולטור ייִדישע די קענען ווילן גויים ווָאס

ָאן הייבט מע ַאז אויס ס'זעט ירושה33. קולטורעלער אייגענער דער

דער געשיכטע ֿפון איז ַא טייל געשיכטע ַאז די ייִדישע צו דערקענען,

די ֿפון צוקונֿפט דער ֿפַאר וויכטיק זייער טַאקע ס'איז ּפוילן. ֿפון

און ייִדן.  ּפָאליַאקן צווישן בַאציִונגען34

הָאבן  ייִדן ווּו לַאנד ַא — בית–עולם ַא ּפוילן בלַײבט ָאבער מיר ֿפַאר

מַײן וועגן ווערטער ּפָאר ַא געדרוקט דָא איך הָאב צוריק ַא יָאר מיט

געווען  זענען זיי ָאנגעווייטיקט און שווער ּפוילן : אין נסיעה2 ערשטער

קליין ַא און צעגַאנגען זיך איז ווייטיק דער ָאבער ַאליין. מַײן רַײזע ווי

נשמה3  ייִדישע די ַא הָאֿפענונג : געבליבן ָאנגעצונדן ווי איז ליכטל

הערצער. ּפוילישע בַאלעבט און גַאסן ּפוילישע ַאלץ איבער נָאך ֿפליט

און  געירשנטער4 הַאס הָאֿפענונג איז געווָארן שטַארקער ווי דער די

ציל מיטן נישט קיין ּפוילן. מָאל ַא נָאך צו ֿפָארן איך הָאב בַאשלָאסן

ייִדישן  סימנים5 ֿפון די זוכן צו נָאר וועלט, ֿפַארשווּונדענע ַא זוכן צו

ֿפון מענטשן גרוּפע ַא מיט געֿפָארן איך מָאל בין דָאס אויֿפבלי6.

זייער געווען עס איז מערהייט דער ֿפַאר ייִדיש–צענטער. ּפַאריזער

ֿפָארן געווָאלט נישט הָאבן זיי ֿפון סך ַא אין ּפוילן. רַײזע ערשטע

ָארגַאניזירט איז דָארטן געצויגן. די רַײזע עּפעס הָאט זיי נָאר — ַאהין

וווינט ייִד ווָאס ּפוילישער ַא קָאסמיצקי, ַאנדרע דורך געווָארן

ווָאס די ֿפָארשטעלן אונדז געווָאלט הָאט ער אין ֿפרַאנקרַײך. איצט

קוזמיר לובלין, לָאדזש, אין ּפוילן. אין ייִדישקייט מיט זיך ֿפַארנעמען

נישט–ייִדן. און ייִדן ּפוילישע מיט געטרָאֿפן מיר זיך ווַארשע הָאבן און

געהַאט הָאבן מיר ווָאס דעם ֿפון ווַײט גָאר טרעֿפונגען, צערודערנדיקע7

בית–עולם8  דעם ריזיקן ווי ּפוילן געמָאלט זיך הָאבן מיר ! זינען אין

אויגן ּפוילישע ֿפַאר די מיר דָא הָאבן און דער ייִדישער קולטור. ֿפון

זייער אמונה9, צוריק זייער בַאקומען זיי שווַײגן יָאר ווָאס נָאך 50 ייִדן

ֿפַארֿפלָאכטן11 מיט  איז ווָאס קולטור ַא ּפשוט10 ָאדער אידענטיטעט,

אויסגעהערט,  הָאבן זיי מיר ָאן. דורות12 ֿפון קולטור ּפוילישער דער

הָאב איך ָאֿפן. גַאנצן אין אונדז מיט זענען זיי צי סֿפקות13 געהַאט נָאר

שבת14, געדַאוונט און ליכט געבענטשט געזונגען, געשמועסט, זיי מיט

זיי הָאב איך טָאג נָאך טָאג גערעדט ייִדיש. חתונה15, געטַאנצט אויף ַא

ֿפַארשטַאנען. בעסער

קינדער און דערווַאקסענע ווּו קהילות16, זענען דָא גרויסע שטעט אין

ֿפַארשיידענע אין ייִדיש ָאדער העברעיִש לערנען זיך קענען

לימודים17 אין  ייִדישע הָאבן אוניווערסיטעטן ּפָאר ַא ָארגַאניזַאציעס.

קומען ֿפָאר קולטור ייִדישער ֿפעסטיווַאלן ֿפון ּפרָאגרַאמען. זייערע

1. valise (Agence de voyages/Travel Agency "Valiske", André Kosmicki, www.valiske.com) 2. nesie voyage/trip 3. neshome âme/
soul 4. geya'rshnter hérité/inherited 5. simonim signes/signs, sing. סימן simen 6. renouveau/revival 7. perturbants/disturbing  
8. beys-oylem cimetière/cemetery 9. emune foi/faith 10. poshet simplement/simply 11. imbriqué/intertwined 12. doyres  
générations, sing. דור dor 13. sfeykes doutes/doubts, sing. ספֿק sofek 14. shabes shabbat/Sabbath 15. kha'sene mariage/wedding  
16. kehiles communautés juives/Jewish communities 17. limudim études/studies 18. secoue ton arbre généalogique.../shake your 
family tree...19. … erekh environ/about 20. hislayves enthousiasme/enthusiasm 21. ...e'mesn à vrai dire/in fact 22. conviction  
23. néanmoins/nevertheless 24. guides 25. passionnés/impassioned 26. kheyshek désir/eagerness 27. curieux/curious 28. extraor-
dinaires/extraordinary 29. galekh prêtre/priest 30. orl non-Juif/non-Jew 31. farkhidesht étonné/amazed 32. hashpoe influence
33. yerushe héritage 34. relations 

מַײן צווייטע רַײזע

מַײן ערשטע רַײזע

ייִדן וויֿפל זָאגן נישט גענוי קען לָאדזש. מע קרָאקע און ווַארשע, אין

וועט שטַאמבוים18, דַײן טרייסל „טו ַא ּפוילן. אין הַײנט לעבן עס

זַײן ס'קען ַאז מיינט ּפויליש. מע אויף מען זָאגט ייִד“ ַא ַארָאּפֿפַאלן

ייִדישע  אין ֿפַארשריבן זענען ערך19 5000 ַאן און ייִדן, 30 000 ַארום

נָאך נישט איז ּפוילן אין לעבן ייִדיש ַא הַײנט ֿפירן ָארגַאניזַאציעס.

ביסל  צוריק ַא התלהֿבות20 ברענגען זיי זייער מיט ָאבער לַײכט, ַאזוי

בַארבַארע  ייִדישקייט.                                                פַֿאני

[8 זייַט [סוף

d.r.  (2007 (יוני ווַארשע אין חתונה ייִדישע ַא
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עדותשַאֿפטן25 

ֿפַאלש. זענען

[…] די

ֿפַארגַאנגענע

איז ווָאך

ֿפַארעֿפנטלעכט26 

 Witness to קערי, טָאם און סמיט דָאנַאלד ֿפון בוך דָאס געווָארן

איז ַאנדערע צווישן ; רָאזוועל“) וועגן עדות–זָאגער („ַאן ,Roswell
ווָאלטער הָאוט ֿפון געווָארן ַא דָאקומענט דָארטן ֿפַארעֿפנטלעכט

דעם וועגן ערשטן ּפרעסע–בַאריכט ּפובליקירט דעם [וועלכער הָאט

בֿפירוש27  לייטענַאנט הָאט וועלכן דער אין טעלער“] „ֿפליִענדיקן

דעם אייגענע אויגן געזען הָאט מיט זַײנע בַאשטעטיקט28, ַאז ער

ַאז און ּפילָאטן, טויטע די ֿפון גוֿפים די אויך ווי טעלער“, „ֿפליִענדיקן

ַא מיט ווערסיע די אויסגעטרַאכט הָאבן אינסטַאנצן מיליטערישע די

ס'זעט אינֿפָארמַאציע. געהיימע די אויסצובַאהַאלטן ּכדי29 „לוֿפטבַאלָאן“

ֿפַארענדיקט. נישט ווַײט נָאך איז רָאזוועל–קָאנטרָאווערסיע די ַאז אויס,

ַאן צי עּפעס לוֿפטבַאלָאן, ַא געֿפַאלן רָאזוועל–געגנט איז אין עס צי

ַא ֿפרעמדּפלַאנעטישע — ווער ווייסט — טַאקע צי מכשיר30, ַאנדער

משּפיע31  שטַארק לעגענדע די ֿפַאל הָאט יעדן אין קָאסמָאס–שיף,

קינָא, ליטערַאטור, ֿפַאנטַאסטישער הַײנטצַײטיקער דער אויף געווען

מוזיקַאלישע גרוּפעס, בַאקַאנטע צָאל ַא ֿפון שַאֿפונגען אויך אויף ווי

ס'זעט ֿפָאלקלָאר. מָאדערנעם ֿפונעם טייל וויכטיקער ַא געווָארן און

ַא ווי קען דינען מיטָאס, ַא ֿפַאסצינירנדיקע לעגענדע, ַא אויס, ַאז

היסטָאריש רעַאל ַא ווי ווייניקער, נישט שעֿפערישקייט ֿפון קווַאל

צַײטן.  רַאציָאנַאליסטישע הַײנטיקע אין די ַאֿפילו32 געשעעניש —

יולי 2007 פָֿארווערטס אין צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקלען

„ֿפליִענדיקע  די די ֿפָארשער4 ֿפון יולי, הָאבן 2טן דעם מָאנטיק,

וויסנשַאֿפטלעכער  ֿפון סּתם6 ליבהָאבער אויך ווי טעלערס5“,

געשיכטעס, ָאּפגעמערקט9 דעם 60סטן סודותדיקע8 און ֿפַאנטַאסטיק7

דָאזיקן דעם צוליב ; „רָאזוועל–אינצידענט“ בַארימטן ֿפונעם יוביליי

ווי קרַײזן געוויסע אין ָאנערקענט יולי 2טער דער ווערט אינצידענט

די ווָאך, ֿפונעם 5טן .“10UFO ֿפון טָאג „אינטערנַאציָאנַאלער דער

שטַאט ניו–מעקסיקָא, רָאזוועל, שטָאט דער אין יולי, וועט 8טן ביזן

עס וועלכן אין „UFO–ֿפעסטיווַאל“, יערלעכער דער ווערן דורכגעֿפירט

.[…] מענטשן טויזנט ֿפוֿפציק איבער בַאטייליקן צו הַײיָאר זיך קלַײבן

לוֿפט–ּכוחות11  די ַאמעריקַאנער 1947 הָאבן יולי 8טן דעם

„ֿפליִענדיקן ֿפון ַא רעשטלעך געֿפונען הָאבן ַאז זיי איבערגעגעבן,

צֿפון12  70 מַײל ֿפַארם, ַא אויף געקרַאכט הָאט טעלער“, וועלכער

דָאס צוריקגעצויגן הָאבן זיי שּפעטער טעג ַא ּפָאר מיט רָאזוועל. ֿפון

און לוֿפטבַאלָאן. ַא געווען בלויז איז ַאז דָאס געמָאלדן, און געזָאגטע,

אינטערעס– ַאן ַארויסגערוֿפן בַאריכט13 מיליטערישער דער הָאט דָאך,

די  געווָארן אין געדעקט איז און ַאמעריקַאנער, כווַאליע14 צווישן די

[…] גַאנצער וועלט. ַארום דער מעדיַא–מיטלען

מער  זַאמלען גענומען טעלערס“ הָאבן די „ֿפליִענדיקע ֿפון ֿפָארשער די

ַא דעניס, גלען 1989 הָאט יָאר אינעם קרַאך. וועגן דעם אינֿפָארמַאציע

אויף דָאקטוירים די מיליטערישע ַאז געמָאלדן, צווינטער15–ַארבעטער,

ַאנַאטָאמישע ַאן דורכגעֿפירט מָאל ַא הָאבן רָאזוועל אין לוֿפטבַאזע דער

ַאנדער  ֿפון ַאן ּפילָאטן טויטע ֿפון גוֿפים16 עטלעכע איבער ֿפָארשונג

„געקרַאכטע  די גערודער17 ַארום דעם ווַאקסנדיקן צוליב ּפלַאנעט.

דורכגעֿפירט קָאנגרעס ַאמעריקַאנער דער הָאט טעלערס“, ֿפליִענדיקע

1995 יָאר אינעם געשיכטע ; דער ֿפון אינערלעכע אויסֿפָארשונג18 ַאן

רעשטלעך ֿפון געֿפונענע די ַאז איבערגעגעבן, אויסֿפָארשער הָאבן די

געהיימען20  שטרענג ַא צו געהערט מסּתמא19 הָאבן ֿפלי–ַאּפַארַאט ַא

דורך  ַאּפַארַאטור, סּפעציעלער מיט אויסגעשטַאט21 לוֿפטבַאלָאן,

סָאוועטישע די נָאכשּפיָאנירט הָאט רעגירונג די ַאמעריקַאנער וועלכער

אין ַאז איבערגעגעבן קָאמיסיע הָאט עקסּפערימענטן. די מיליטערישע

טעלערס“ און  „ֿפליִענדיקע קיין זענען קיין מָאל נישט געֿפַאלן רָאזוועל

אויסֿפָארשונג. די ֿפַארמַאכט

„רָאזוועל–אינצידענט“  ֿפון דעם איז יָארן די ֿפון במשך22 ָאבער

ָאֿפיצירן  געוועזענע צָאל ַא ֿפָאלקלָאר […]. גַאנצער ַא געווָארן געבוירן

ַאליין הָאבן זיי ַאז געגעבן23, עדות הָאבן בַאַאמטע מיליטערישע און

הָאבן סקעּפטיקער די ; ּפילָאטן זַײנע און „טעלער“ דעם געזען

די דָאזיקע  טייל ֿפון ַאז לכל–הּפחות24 ַא דערוויזן שּפעטער ָאבער

1. curiosités/curiosities 2. événements étranges/strange events  
3. yoel 4. chercheurs/researchers 5. soucoupes volantes/flying sau-
cers 6. stam ordinaires/just plain 7. science-fiction 8. so'ydesdike 
secrets/secret 9. célébré/marked 10. OVNI 11. … koykhes forces 
aériennes/Air Force 12. tsofn au nord/north 13. rapport/report 
14. vague/wave 15. cimetière/cemetery 16. gufim corps/bodies 
17. tumulte/commotion 18. enquête/investigation 19. mistome 
probablement/probably 20. top secret 21. équipé/equipped  
22. bemeshekh au cours de/during 23. eydes … ont témoigné/tes-
tified 24. lekhol-hapokhes au moins/at least 25. e'ydesshaftn 
témoignages/testimonies 26. publié/published 27. befeyresh 
formellement/explicitly 28. confirmé/confirmed 29. kede'y afin
de/in order to 30. makhshir outil/implement 31. mashpie influ-
encé/influenced 32. afile même/even.

אויסטערלישע געשעענישן2 : דער וועלט פֿון טשיקַאוועסן1 : רובריק
מַאטוועיעוו יואל3 דורך צונויפֿגעשטעלט

„רָאזוועל–אינצידענט“  דעם זינט יָאר 60
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דָאלַאר 12 — יָאר הַאלב שטַאטן1 : איין יָאר — 63 דָאלַאר, ַאבָאנעמענט–ּפרייַזן : ֿפַאראייניקטע

דָאלַאר לוֿפטּפָאסט3 : איין יָאר — 79 דָאלַאר, 52 - יָאר הַאלב ים–ּפָאסט2 : איין יָאר — 04 דָאלַאר, : וועלט דער איבער

......................................... : קרעדיט–קַארטע–נומער .............................................................................. : נָאמען
........................................... : אויסגַאנג4–דַאטע .............................................................................. : ַאדרעס

.............................................................................................

פָֿארווערטס ַאבָאנירן דעם וויל איך

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.com : בליצּפָאסט–ַאדרעס
: ַאדרעס אויֿפן צעטל דָאס שיקט

ּפָאטער  הַארי וועגן מעׂשה1
עקרַאניזירט ווַײטער ווערט

געשלָאסן  און —

[makhsheyfe] (—ות) מכשֿפה די

[kishef-] (ס) ּכישוף–מַאכערין די

[mekhashef] (ים) מכשף דער

[kishef-] (—/ס) ּכישוף–מַאכער דער

[kishef] ּכישוף צויבער, דער דער

[ki'shefn] ּכישוֿפן

[farkisheft] ֿפַארּכישוֿפט

sorcière/witch
sorcière/witch
sorcier/wizard
sorcier, magicien/wizard
magie/magic
faire de la magie
ensorcelé/enchanted

ּכישוף–גלָאסַאר

קינָא–טעַאטערס ַאמעריקַאנער די אין איז ווָאך ֿפַארגַאנגענע די

ָארדן דער און ּפָאטער „הַארי ֿפילם ֿפונעם ּפרעמיערע ֿפָארגעקומען די

ָאנגעשריבן סעריע, דער ֿפון בוך ֿפינֿפטן דעם לויט — ֿפעניקס“ ֿפון

די הָאט רָאלינג. מיטווָאך שרַײבערין דזשָאען ענגלישער דער דורך

וועלכע הָאט געשַאֿפן „ווָארנער–ברידער“, קינָא–ֿפירמע ַאמעריקַאנער

ווָאך נָאך  ערשטער במשך2 ֿפון דער ַאז איבערגעגעבן, ֿפילם, דעם
געברַאכט שוין ֿפילם דער הָאט יולי, 11טן דעם זינט דער ּפרעמיערע,

סעריע, ֿפון דער אינעם ֿפינֿפטן בוך […] ריווח3. דָאלַאר מיליָאן 140

ּכישוף–מַאכער4  יונגער דער זיך לערנט ֿפילם, נַײעם דעם אין אויך ווי

דעם דורך הָאגווָארטס5. אין יָאר ֿפינֿפטע דָאס שוין ּפָאטער הַארי

קַאמף מיטן זיך ֿפַארנעמט ווָאס ָארגַאניזַאציע, ַאן ֿפעניקס“, ֿפון „ָארדן

מכשף8  בייזער דער ַאז ווערט הַארי געווויר7, ּכוחות6, בייזע די קעגן

הַארי נַארט ווָאלדעמָארט געווער9. מעכטיק ַא עּפעס ווָאלדעמָארט זוכט

צו אים ֿפָאדערט און אים, ֿפַארכַאּפט ּפַאסטקע10, ַא אין ַארַײן ּפָאטערן

גלעזערנער ַא אין בַאהַאלטן „נֿבואה12“, ַא עּפעס ַאנטּפלעקן11 העלֿפן

זעלבע, די בלַײבן ֿפילם נַײעם דעם אין הויּפטַאקטיָארן קויל13. […] די

ווָאס דעם, צוליב סעריע […]. דער ֿפון ֿפריִערדיקע ֿפילמען די אין ווי

ווי גיכקייט, דער זעלבער מיט בערך14 ּפרָאדוצירט ווערן ֿפילמען די

די  ווַאקסן ביכער–סעריע, דער געשעענישן אין די ֿפון ַאנטוויקלונג די

ֿפונעם ליבהָאבער די […] ֿפילם. יעדן אין צו טַאקע ּפערסָאנַאזשן יונגע

אינטערנעץ, דער אויף וועבזַײטלעך אומצָאליקע געשַאֿפן הָאבן ֿפילם

ַאקטיָארן. בַאליבטע די ֿפון לעבן דָאס יָאר נָאך יָאר נָאכֿפָאלגנדיק
ֿפינַאל–טייל דער ַארויס קומט יולי, 21סטן דעם ווָאך, קומענדיקע די
 Harry Potter and the Deathly Hallows ביכער–סעריע, דער ֿפון

הַארי […] טויט15“). ֿפון חֿפצים די און ּפָאטער „הַארי — (בערך

גורל16  וועגן דעם געזָארגט שטַארק זיך הָאבן ּפָאטערס ליבהָאבערס

נישט זיך קלַײבט רָאלינג ַאז הָאבנדיק17, מורא הויּפטהעלד, ֿפונעם

ּכדי18  „העּפי–ענד“, געוויינטלעכן ַא מיט ווערק איר ֿפַארענדיקן צו

סוף19. קלָארן ַא מיט סעריע די ָאּפצושליסן

ּפנים20  ַא בוך, ֿפונעם עקזעמּפלַאר ַאן געֿפונען עמעצער הָאט ווָאך די

און זַײטן ַאלע ֿפָאטָאגרַאֿפירט ביכערקרָאם, ַא ֿפון ַא סקלַאד21 אין

טייל ַא הָאבן דעריבער אינטערנעץ. דער אויף זיי ֿפַארשּפרייט

ֿפונעם  קָאמּפיוטער–קָאּפיעס „ּפירַאטישע“ געקרָאגן שוין לייענערס

ָאֿפיציעלער דער ֿפַאר מיטן אינהַאלט בַאקענט זיך הָאבן און בוך,

[…] ּפרעזענטַאציע.

1. mayse histoire/story 2. bemeshekh pendant/during 3. rey-
vekh bénéfices/profit 4. kishef-… sorcier/wizard 5. Poudlard 
6. … koykhes forces du mal/evil forces 7. apprend/becomes 
aware 8. mekhashef sorcier/wizard 9. arme puissante/powerful 
weapon 10. piège/trap 11. révéler/reveal 12. nevue prophé-
tie/prophecy 13. boule de cristal/crystal ball 14. beerekh à 
peu près/approximately 15. ... khfeytsim... Les Reliques de 
la mort 16. goyrl destin/fate 17. moyre … craignant/fearing 
18. kede'y afin de/in order to 19. sof fin/end 20. aponem ap-
paremment/apparently 21. entrepôt/warehouse.
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Der Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער  דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com: אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

ֿפַארקירצט שּפעטער ,All Hallows Evening
דער .Halloween ָאדער Hallows’ E’en אויף

ֿפון טָאג דער געווָארן איז נָאוועמבער 2טער

טויטע. די

די הָאבן מינהגים קעלטישע ַאלטע די

שָאטלַאנד און אירלַאנד ֿפון אימיגרַאנטן

ַאמעריקע קיין זיך מיט מיטגעברַאכט

איז דָאס און — יָארהונדערט 19טן אינעם

חגא הַײנטיקער ֿפון דער ָאּפשטַאם29 דער

ֿפונעם ֿפירונגען ֿפַארשיידענע די הַאלָאווין.

ֿפון ווַאריַאנטן זַײנען הַאלָאווין הַײנטיקן

ֿפון קָאלירן ַאמָאליקע מינהגים. די די ָאט

סימבָאליזירן שווַארץ, און ָארַאנזש הַאלָאווין,

און  געענדיקט איז שניט30 ווָאס הַארבסט, דעם

עּפל ָאן. די זיך ווָאס הייבט צַײט טונקעלע די

דַארֿפן ווּו קינדער ַא שּפיל אין געבליבן זַײנען

ווַאסער מיט  ַא שיסל ֿפון עּפל ַאן ַארויסציִען

געווָארן זַײנען ריבן די הענט. די ָאן ציין די

שניצט מען ווָאס דיניעס31, ַאמעריקע אין

ּפנימער32 און  שרעקנדיקע זיי אין אויס

ליכט. ַאלע אין זיי ַארַײן שטעלט מע

טויט מיט טָאן צו הָאבן סימבָאלן ַאנדערע

[5 זייַט ֿפון [סוף
גלָאסַאר דעמָאנָאלָאגישער

démon
démon (fém.)
diablotin/little devil

lutin/elf
diablotin/little devil
esprit farceur/prankster

(mauvais) esprit/(evil) spirit
le Malin/the Evil one
les forces du Mal/forces of Evil
le mauvais penchant/the evil inclination
diable/devil
Satan
Asmodée/Asmodeus
Samaël
Lilith
enfer/hell
monde souterrain/underworld

[shed - sheydim] שד (ים) דער
[she'dikhe] (עס) שדיכע די

 shedl -] (שדימלעך) שדל דָאס
[she'ydimlekh
דָאס שרעטל (עך)
לַאּפיטוט (ן) דער

(לצים/לצנים) לץ דער
[lets - leytsim/letsonim]

[ruekh - rukhes] רוח (בייזער) דער
(נישט–גוטע) נישט–גוטער דער

[sitre-akhre] סיטרא–ַאחרא די
[yeytser-hore] יצר–הרע דער

שווַארץ–יָאר (טַײוולָאנים), טַײוול דער
[sotn] ׂשטן דער

[a'shmeday] ַאשמדאי
[sam] ס"ם ,[samoel] סמאל

[lilis] לילית
[ge(he)nem] דער/דָאס גיהנום

שאול–ּתחּתיה אונטערוועלט, די
[shoyl-takhtie]

35. ... meshekh ... au cours de/in the 
course of 36. mame-loshn yiddish.

שטעט ַאלע די געליטן. ַאזוי

מיר ווָאס שטעטלעך און

גָארניט הָאבן בַאזוכט הָאבן

מיר בַײ אויֿפגעוועקט

הָאט רַײזע די הַארצן. אין

דערנענטערט צו יָא מיך ָאבער

אויסערגעוויינטלעכער דער

ווָאס קולטור ייִדישער

ַאנטוויקלט זיך הָאט

ֿפון35  משך אין אין ּפוילן

יָארהונדערטער. עטלעכע

מַײן ֿפַארשטַארקט ס'הָאט

רַײכע די קענען צו ווּונטש

זיך בעסער און ליטערַאטור ייִדישע

מַאמע–לשון36. אויף אויסצודריקן

ליּפקָאוויטש  ַאלבערט

[1 זייַט ֿפון [סוף

29. origine/origin 30. récolte/harvest 31. potirons/pumpkins 32. pe'nemer vis-
ages/faces, sing. ּפנים ponem 33. koykhes forces ; sing. ּכוח koyekh 34. makhsheyfes  
sorcières/witches 35. chauve-souris/bats 36. monstres/monsters 37. der iker surtout/ 
especially 38. se déguisent/dress up 39. farces/pranks 40. consacré/devoted.

בייזע די און מיט (ֿפַאנטָאמען, סקעלעטן)

שווַארצע ווַאמּפירן, (מכשֿפות34, ּכוחות33

ֿפַארשיידענע  ֿפלעדערמַײז35 און קעץ,

געווָארן דָאס איז הַײנט ֿפַארזעענישן36).

עיקר37 ֿפַאר  דער יום–טוֿב, ֿפריילעכער ַא

איבער גייען זיך38, ֿפַארשטעלן ווָאס קינדער,

ַאלע מַאכן און צוקערלעך, קלַײבן הַײזער די

ּפורים צו ענלעך ס'איז שטיֿפערַײען39. סָארטן

ווָאס זַאכן אויך טָאן מען מעג ווָאס דערמיט,

יָאר. גַאנץ ַא טָאן נישט טָאר מע

געווידמעט40 דעם  מיר הָאבן הַאלָאווין צוליב

איבערנַאטירלעכע  הַײנטיקן נומער ַאלע

אין שטַארק טָאג צו הַײנט זַײנען ווָאס ּכוחות,

מָאדע. דער


