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דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

און מע גייט... און מע גייט...

, אין ארץ-ישראל אין דעם צווייטן(1אינעם שטעטעלע מודיעין

מעןָן מיטן נאַלטער מאַן אַט געלעבט אָ, הא(2רהונדערט פֿ''קָיא

ט די צַײטןָמט פֿון ירושלים. אין אַט געשטאָס האָ ווא(4 ּכהןַ, א(3מּתתיהו

 סךַ. א(5לק געווען אונטער דער גריכישער השּפעהָדישע פאִס ייָאיז דא

דן זַײנעןִ. טייל יי(6בן שוין איבערגענומען די גריכישע מנהגיםָדן האִיי

.(9דישער אמונהִ געבליבן געטרַײ דער יי(8 ּתמיד(7פֿונדעסטוועגן

ט זיךָנעס. ער האַנטיוכוס עּפיפֿאַלט געהייסן אָט דעמאָדער מלך הא

בן איםָדן האִבער די ייָ'' א(10נטיוכוס דער ּפרעכטיקערַליין גערופֿן ,,אַא

ט געּפרּוווט מיטָ''. ער הא(11נטיוכוס דער משוגענערַגערופֿן ,,א

דןִז די ייַפֿוילן אַט באָ. ער הא(12לד אַײנצופֿירן די געצן-דינערַײַגעווא

ט געפֿירטָ און ער הא(13דישע דיניםִלן אויפֿהערן צו לעבן לויט די ייָזא

לט ווערן געצן-דינערס. ער איזָבן נישט געוואָס האָמלחמה קעגן די ווא

ט ערָרטן האָרמיי און דאַ גרויסער אַלן אויף ירושלים מיט אַנגעפֿאָא

בןָ. אינעווייניק הא(14נגיין אין בית-המקדשַרייַטן אַלדאָגעהייסן די סא

 גריכישן געץ.ַוועקגעשטעלט אַ און א(15ראומרייניקט דעם מזבחַזיי פֿא

ן, קומט דער פֿריילעכער יום-טובֿ חנוּכה.ָלטער ווינטער הייבט זיך אַווען דער קא

די געשיכטע פֿון חנוּכה

ריז אין דעצעמבערַאין ּפא
נהייבערסָר אַסּפעציעלע לעקציע פֿא

ז איר לייענט דעםַר. אָך איז קלאַאיין זא

ז דער שטרַײק איזַרטיקל, הייסט עס אַא

ריבער און אונדזער לעבן איז ווידערַא

ל. איין גוטע זַײט פֿוןַרמאָרן (ּכמעט) נאָגעווא

מערקט) איזַבן באָלע האַדעם שטרַײק (ווי א

רן זייערָריזער זַײנען געוואַס די ּפאָס וואָדא

בערָרציק. אַטיש און ווּונדערלעך גוטהאַסימּפא

יסטיש)ָ ביסל עגאַר אונדז (אפֿשר איז עס אַפֿא

 סךַרפֿעלט אַבן פֿאָז מיר האַד אָ שאַאיז א

רשּפעטיקט מיטןַדיש-קורסן און פֿאִיי

.טעם-טעםרויסברענגען דעם ַא

רטיקלַן אַאין דעם נומער וועט איר געפֿינען א

וועגן חנוּכה, ווּו מע דערציילט דעם נס פֿונעם

ָסג, וואָקריגעלע בוימל, גענוג אויף איין טא

כט טעג. קענען מירַנצע אַט געברענט גאָהא

ַ נס ? אַך אָאפֿשר זען אין דעם שטרַײק נא

גָרפֿט דויערן איין טאַט געדאָס האָשטרַײק ווא

נציק...ַט געדויערט איבער צוואָהא

יום-טובֿדיקע טעג

)mots inutiles(

ָדער מעטרא

ַןדי בא

בוסָדער אויטא

סטָדי ּפא

די טוריסטן

)4(סוף אויף זַײט 
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דערָ סך מענטשן אַן וועלן אָציעס קומען אַקאַר ווען די וואָט דער צַײט פֿון יאָאין א

לןַדער פֿארבעטן געסט צו זיך. אין ביידע פֿאָמיליע אַזַײן געסט בַײ פֿרַײנד און פֿא

דעם טונקעלען'' און אפֿשר,,טירישע ליד פֿון ַס  סאָ איבערצולייענען דא(1איז ּכדאי

ַרט:  דרַײ טעג איז מען אָס ווַײטערדיקע שּפריכוואָכטן דאַאויך איבערצוטרא

.(2סטַסט, שּפעטער ווערט מען צו לאַגא

קומען געסט, קומען געסט...

ן,ַקומען, גייען ווַײב און מא

ן,ַמיטן פֿור און מיטן בא

.(8ןַ און געשּפא(7לייקעָמיט קא

(...)

געסט, געסט, געסט, געסט,

(9קומען איידעמער אויף קעסט

און מען טרינקט און מען עסט,

ר מען פֿרעסט,ָנישט מען עסט נא

קע פֿעסט.ַ טא(10כלטַאון מען א

(...) 

גייען געסט, גייען געסט,

 נעסטַ מיר אַכן זיך בייַמא

(...) 

,(11בט און מען לעזטַאון מען שריי

-געסט(1טשעַדא
געסט, געסט, גייען געסט,

סט און וועסט*,ָמזרח, דרום, א

רע און פֿון ברעסט,ַמאַפֿון סא

,(2וונע, ניצע און טריעסטָקא

גייען געסט, גייען געסט.

מעס מיט די קינדער,ַטעס, מאַטא

,(3מיט די קינדערס שוועסטער-קינדער

 -(4און משּפחות און געזינדער

גייען געסט, גייען געסט,

,(6, קינד-און-קייט(5חתן-ּכלה

און מען גייט און מען גייט,

גייען געסט, גייען געסט.

ווּו דו קוקסט און ווּו דו זעסט

און מען נייט און מען ּפרעסט

,(13 און מען מעסט(12סטַאון מען ּפא

און מען טומלט און מען רעדט,

רגן ביז שּפעט.ָפֿון פֿרימא

ן געבעט,ַאון מען הערט נישט מיי

טעסט.ָן ּפראַאון מען הערט נישט מיי

ט די געסט.ָט די געסט, אָא

, פֿון דעסט(15 שטיקענישַ, א(14ענג

טער געסט,ַ גייען וויי(16וועגן

גייען געסט, גייען געסט,

 געסט, געסט,(17נצע מחנותַגא

ניפֿעסטַ מאַּפונקט, ווי אויף א

ען, גייען, קומען געסט,ִס'צי

געסט, געסט, געסט, געסט,-

 ּפעסט.ַל אויף זיי אָקומען זא

סרעבַײרש עטסרעלוּפָאּפ יד ןוֿפ רענייא

עדייב ןשיווצ עסערּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ

ןיא ןריובעג .תומחלמ-טלעוו

ַא ןוֿפ ןוז ַא ,דַנאלסורסַײוו ,קסיורַבאב

טרידוטש רע ָטאה טשרע וצ .דמלמ

לושנכייצ רענליוו רעד ןיא ַײרעלָאמ

טָאה 1(היאר רעצרוק ןַײז בילוצ רעבָא

ןוא רעלָאמ ַא ןרעוו טנעקעג טשינ רע

רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה

.טעברַא רעשירַארעטיל

ןיא ןבירשעג רע טָאה ןבעל ץנַאג ןַײז

ןיא ןעגנוטַײצ עשיִדיי ענעדיישרַאֿפ

ליּפשַײב םוצ( עקירעמַא ןוא עָּפארייא

ןוא עשרַאוו ןיא ''טנעָמאמ,,

טָאה רע .)קרָאי-וינ ןיא ''סטרעוורָֿאפ,,

,סעידָארַאּפ ןוא סעריַטאס ןבירשעג

,סעקסערָאמוה ןוא 2(ןעָנאטעילעֿפ

ָטאה ןוא ,סעסעיּפ-רעטַאעט ןוא רעדיל

ענַײז וצ ןרוַטאקירַאק טנכייצעג טָֿפא

.ןטעברַא

טקורדעג ךיוא ןענַײז ןֿטפירש ענַײז

.םערָאֿפכוב ןיא ןרָאוועג

טניווועג רע ָטאה 0191 זיב 6091 ןוֿפ

קירוצ רע זיא םעד ךָאנ .עקירעמַא ןיא

זיב ןבילבעג זיא רע ּווו עשרַאוו ןייק

ןיא ךַײרקַנארֿפ ןיא ןעמוקעגנָא .9391

ןרָאוועג טריטסערַא רע זיא ,0491

ןוא ןעוועַטאר ךיז טנעקעג ָטאה רעָבא

.עקירעמַא ןיא ןרָאֿפעג רעדיוו זיא
1) RIE vue ; 2) billets d'humeur

רישע בלעטעלעךַליטערא

ןַקליינע בא (maisonnée ; 5) KHOSN-KALE fiancés ; 6) tutti quanti ; 7 (4 ; קוזין, קוזינקע (3 ; נעמען פֿון שטעט (2 ; זומער-וווינונג (1  ;

8) גן ָפֿערד און ווא  ; 9) gendres entretenus par leurs beaux-parents ; 10) ajuster (12 ; לייענט (11 ; ריסטיש)ָּפעטיט (הומאַ עסן מיט א ;

13) mesurer ; 14) רטָ צו פֿיל מענטשן אויף איין א (15 ; נישט ברייט  גרויסע גרוּפעס néanmoins ; 17) MAKHNES פֿונדעסטוועגן  (16 ;

)9491 - 1881 לעקנוט ףסוי ןוֿפ םינָאדוועסּפ( רעלעקנוט רעד
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ניש?ַּפאַ געלערנט יא(1ן בשּתיקהַול צעלאַט ּפאָצי הא
וועמבער איזָפֿון 23סטן ביז 27סטן נא

ַןריז אַרגעקומען אין ּפאָפֿא

זיוםָן סימּפאַול צעלאַלער ּפאַנאָציאַאינטערנא

טשָרזש פֿערענזי. כאָניזירט פֿון זשאַרגאָא

עזיע איז נישט קיין ּפשוטע אוןָנס ּפאַצעלא

ַר אויף אָלט זיך געקענט ריכטן נאָמען ווא

היןַט זיך אָליסטן, האַ סּפעציא(2בינטל

ָבן דאָ גרויסער עולם. מיר האַגעשטוּפט א

טןַשרַײבן די רעפֿעראַץ צו באַנישט גענוג ּפלא

רשער, איבערזעצער,ָפֿון איבער 40 פֿא

בער פֿוןָדער סּתם ליבהאָ א(3רלעגערַפֿא

נקרַײך,ַנען - געקומען פֿון פֿראַצעלא

דע,ַנאַטן, קאַראייניקטע שטאַנד, פֿאַדַײטשלא

נדערעַן, ּפוילן, מצרים און אַּפאַרומעניע, יא

ר די אויסלענדישעַז פֿאַד אָ שאַלענדער (א

רשטייען נישט קייןַס פֿאָגעסט, ווא

רגט קייןָזאַט מען נישט באָנצייזיש, האַפֿרא

בן זיךָנע איבערזעצונג). זיי האַסימולטא

טייליקט אין 10 דיסקוסיעס וועגןַבא

פֿונג,ַנס שאַסּפעקטן פֿון צעלאַרשיידענע אַפֿא

 אין זַײנע(4רנעּפלטקייטןַך, די פֿאַזַײן שּפרא

ונג צו רעליגיע , צו דערִציַלידער, זַײן בא

לסַך, זַײן טעטיקייט אַדַײטשער שּפרא

נצייזיש, רוסיש,ַאיבערזעצער (פֿון פֿרא

), וועגן דיַרומעניש, ענגליש, העברעיש, א''א

רבונדן מיט דער איבערזעצונגַבלעמען פֿאָּפרא

ט זייָזוי מע האַפֿון זַײנע לידער, וועגן ווי א

ך פֿון דיַך און די שּפראַדי מוטערשּפרא

רויסגעהויבןַט אָמערדער. ר. ערטעל הא

לעלן צווישן עטלעכע חורבן-ַראַווע ּפאַטשיקא

טשטיינען,ַנען און בַײ גלאַטיוון בַײ צעלאָמא

ָט. נוס האַנדן. אַצייטלינען און אַײכנרא

-פֿענצטער'' און(8טעַס ליד ,,כאָליזירט דאַנאַא

גערעדט וועגן דעם ּכוח פֿון אות אין דער

ָטנען. ער האַדישער קולטור און בַײ צעלאִיי

רט ,,בית''-ָס וואָז דאַנגעוויזן אויף דעם, אָא

ןַ,,הויז'' פֿונעם ליד, איז גלַײכצַײטיק ווי א

ןַן עפֿענונג. אין אַל פֿון אָ סימבאַאות ,,ב'' א

נגעןַ. נוס איז געגאַענלעכער ריכטונג ווי א

ָטס האָן, וואַּפאַ פֿון יאַדאַוואַ טאָקאָיא

נישער איבערזעצונגַּפאַנטדעקט אין דער יאַא

ן פֿונעם ציקלַפֿון עטלעכע לידער פֿון צעלא

ם מיטַגראָ,,זיבן רויזן שּפעטער'' דעם אידעא

ָל סימבאַס איז אָטַײט ,,טויער'' (וואַדעם בא

נג) ווי טייל פֿון דיַפֿון עפֿענונג און איבערגא

ַז סימן, אַשליסל-ווערטער פֿון די לידער. א

פֿט אויףָעזיע עפֿנט זיך - אָנס ּפאַצעלא

ר די לייענערסַרטע אופֿנים - פֿאַאומדערווא

רשיידענע לענדער און גייט איבער דיַפֿון פֿא

כן און קולטורן.ַגרענעצן פֿון שּפרא

1) BESHTIKE en secret ; 2) רָ ּפאַא  ; 3)

éditeurs ; 4) obscurités ; 5) apparemment ;

דויערןַ צום בא (6 ; 7) HANOE plaisir ; 8) hutte

ב
 ריי לענדער...ַאויפֿגענומען אין א

ר טעכנישעָ ּפאַנישט קוקנדיק אויף א

נסַזט הערן צעלאָט מען געלאָשוועריקייטן, הא

ַן אינטערוויו (ס'איז געווען אַשטים אין א

עטָזיע צו הערן דעם ּפאַקאָזעלטענע א

ר !), און לייענענדיקָרעדנדיק ּפשוט און קלא

ט אויך געוויזן צווייָזַײנע לידער. מע הא

ווינעָן וועגן בוקאַפֿילמען : פֿון ר. בעקערמא

נס רומענישעַן וועגן צעלאָמאָלאָ. סאַאון פֿון א

פֿט מיט ּפעטרעַרן און זַײן פֿרַײנדשאָיא

ן.ָמאָלאָסא

רלייענען''ָניש פֿאָליפֿאָוונט פֿון ,,ּפאָאויפֿן א

זוי עס קלינגעןַט מען געקענט הערן ווי אָהא

ל און אין דיַריגינאָזַײנע לידער אין א

כן - אויךַנדערע שּפראַאיבערזעצונגען אויף א

רגעלייענט פֿוןָדיש, זייער שיין פֿאִאויף יי

בתיה בוים.

ט נישט געקענטָלע דיסקוסיעס האַצווישן א

דישקייט. עס זענעןִפֿעלן די טעמע פֿון יי

רגעקומען אפֿילו צוויי, זייערָפֿא

(5 ּפניםַנעלן, מיט אַנטע, ּפאַאינטערעסא

ד'' -ִ ייַס זַײן אָנטקעגנדיקע טעמעס : ,,דאַא

ד'' - אין דערִ ייַאון ,,אוממעגלעך צו זַײן א

ָ נישטא(6ן. ס'איז לַײדערַעזיע פֿון צעלאָּפא

רצושטעלן אפֿילו אין ברייטעָץ פֿאַקיין ּפלא

ס יעדער איינערָגן, וואָלע בַײטראַשטריכן א

ל זיך אין איםָז מע זאַרדינט, אַט פֿאָפֿון זיי הא

ז מעַנען אָר דערמאָרטיפֿן. מיר וועלן נאַפֿא

נסַ, וועגן צעלאַרטן גערעדט, צוו''אָט דאָהא

דישער קולטור אין זַײןִונג צו דער ייִציַבא

טָבזשינסקי האָוויץ (ש. דאָיוגנט אין טשערנא

טָר האָז אין עלטער פֿון 12 יאַנט, אָדערמא

 געלייענט(7ן מיט גרויס הנאהַצעלא

כן חורבן ( איןָרגס ,,משלים'') און נאַשטיינבא

דישעִר ייָר פֿון זַײנע לידער קומען פֿאָ ּפאַא

טן).ַווערטער און ציטא

בלעםָנגערירט די ּפראָט מען אָל האָפֿיל מא

ונג צו דַײטש,ִציַנס שווערער באַפֿון צעלא

ר אים געווען גלַײכצַײטיק ממשַס איז פֿאָווא
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קציעַבריוו אין רעדא
נגעשריבןָבן אונדז אָס האָלע לייענערס וואַנק אַ שיינעם דאַא

'' און ,,מזל-טובֿ''. מיר וועלן שטענדיק פרּווון אַײךָוואַ,,ברא

סָ בריוו וואַ טייל פֿון אַ אָצופֿרידן שטעלן. מיר ּפובליקירן דא

.(1פֿט גרויס נחתַרשאַט אונדז פֿאָ הא

בן זַײנע ערשטעָ. מיר הא(4 און ּכוח(3קסן אין חכמהַ ווא(2ס  עופֿעלעָל דאָ,,...זא

פֿן עס ווַײטער צו קענעןָווערטער מיט פֿיל פֿארגעניגן געלייענט און הא

ן.'' (פֿון די ּתלמידים פֿון בתיה בוים).ָטא
1) NAKhES joie ; 2) OYFELE bébé ; 3) KhOKhME ; 4) KOYEKh



רטן און אין דריידל. אויף די זַײטן פֿונעםָלערנען. מע שּפילט אין קא

דריידל געפֿינען זיך די אותיות ,,נ ג ה ש'' וועלכע זענען די ראשי-

 גרויסער נס איזַטַײט ,,אַס באָ'' ווא(20 פֿון ,,נס גדול היה שם(19ּתיבֿות

רטן''. בַײ די קינדער איז חנוּכה דער וויכטיקסטער און דערָגעשען דא

(22. לּכבֿוד(21פֿריילעכסטער יום-טובֿ. זיי קריגן חנוּכה-געלט און מּתנות

לע ווייסן וועגןַ שּפַײזן. א(23 מנהג צו עסן געּפרעגלטעַדעם נס איז א

נטשקעס.ָכן ּפאַ לערנט זיך איצט אויס צו מאָטקעס -טאַלא
1) MOYDIIN 2) av. J-C ר קריסטוסַפֿא  ; 3) MATESYOHU Mathatias ;
4) KOYEN Cohen ; 5) HAShPOE influence ; 6) MINHOGIM coutumes
(sing. מנהג MINHEG ) ; 7) néanmoins ; 8) TOMID toujours ;
9) EMUNE foi ; 10) le magnifique ; 11) MEShUGENER le fou ;
12) idolâtrie ; 13) DINIM lois ; 14) BEYS HAMIGDESh Temple ;
15) MIZBEYAKh autel ;  16) YOYKhENEN Yohanan, ShIMEN Simeon,
YEHUDE Judas, ELIEZER, YOYNESN Jonathan ; 17) KhOREV en
ruines; 18) NER TOMID la flamme éternelle ; 19) ROShE-TEYVES
initiales ; 20) NES GODL HOYO ShOM ; 21) MATONES cadeaux ;
 22) LEKOVED en l'honneur de ; 23) frits

חנוּכה - סוף פֿון זַײט 1

דן : ,,ווער עס גלויבט איןִט מּתתיהו אויפֿגערופֿן די ייָאין מודיעין הא

ט ערָ סך מענטשן האַל קומען צו מיר''. אָט זאָן איינציקן גאַא

רן טויטַלט. פֿאַבער ער איז שוין געווען זייער אָמלט. אַצונויפֿגעזא

מלט זַײנע פֿינף זין : יוחנן, שמעון, יהודה, אליעזר אוןַרזאַט ער פֿאָהא

ךָר נאָרן מלחמה-פֿירער.  דרַײ יאַשטימט פֿאַט ער באָ.יהודהן הא(16יונתן

מף קעגן דער סיריש-גריכישערַבן די יידן געפֿירט דעם  קאָנד האַנאַא

רמיי.ַא

ט איז געוועןָנגענומען ירושלים. די שטאָדן אִבן די ייָצום סוף הא

קסןַרברענטע טויערן פֿון בית-המקדש זענען געוואַרום די פֿאַ. א(17חרובֿ

רריכטןַלן פֿאָז זיינע קעמפֿער זאַפֿוילן אַט באָזן. יהודה האָווילדע גרא

 נַײעם מזבח. וועןַדעם בית-המקדש, אים אויסרייניקן און אויפֿבויען א

ס ברענטָס ליכט וואָ, דא(18נצינדן דעם נר-ּתמידָלט אָט געוואָמע הא

טָס האָר איין קריגעלע ריינעם בוימל וואָט מען געפֿונען נאָאייביק, הא

 נס:ַלט איז געשען אָג. דעמאָגעקענט ברענען בלויז איין איינציקן טא

ַרכט טעג. דערפֿאַנצע אַט געברענט גאָס קליינע ביסעלע בוימל האָדא

כט טעג.ַדויערט דער יום-טובֿ חנוּכה א

רבעטן און צוַווען די חנוּכה ליכטלעך ברענען, הערט מען אויף צו א

4

רבעט :ַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא

,ַדיאַן, זשיל, יצחק, נאַניק, בערטראַא

, רובי.ַליאַטאַנא

אינגרעדיענטן

רין,ַרגאַם מאַם צוקער, הונדערט גראַם מעל, פֿופֿציק גראַפֿינף הונדערט גרא

.(3כטסַנגעמאַ און איי(2ם הייווןַנציק גראַלץ, צוואַדרַײ אייער, זא

רין אוןַרגאַלץ, צוקער, מאַ די מעל מיט די אייער, זא(4 ּכליַאויסמישן אין א

ַסער. אויסקנעטן אַרעם וואַ ביסעלע וואַזענע אין אָנדערגעלאַדי הייוון פֿונא

ל גרעסער פֿון פֿריער.ָזן דעם טייג ביז עס ווערט צוויי מאָווייך טייג. לא

ל.ָ מאַאויסקנעטן ווידער א

לבן צענטימעטער די דיק. אויסשנַײדןַ האַלגערן דעם טייג ביז אַאויסווא

כטס אין מיטןַ ביסעלע אַײנגעמאַוועקלייגן אַז. אָ גלאַקרַײזלעך מיט א

לןַזן די באָל. לאַ קליינעם באַכן אַס קרַײזל און מאָקרַײזל. צונויפֿקנייטשן דא

רעמען דעם בוימל און ּפרעגלען דיַנוואָנג. אַ  45 מינוט לא(5אויפֿגיין

שיטן מיט צוקער.ַ זיי און בא(6ּפזַײעןָנטשקעס. ווען זיי זענען שוין גרייט אָּפא

1) beignets ; 2) levure ; 3) confiture ; 4) KEYLE récipient ; 5) lever ; 6)
égoutter

רעצעּפט

(1נטשקעסָּפא

 מעלדונג אונדזערע לייענערסַא
, אויףָ געזען אין קינא(1ט שוין מסּתמאָאיר הא 

נצןַ גאַטעלעוויזיע און אין דער ּפרעסע א

ם''.ַם-טאַ נַײעם ,,טאַמּפיין וועגן אַמע-קאַרעקלא

ן מיטָרנישט צו טאָט גאָס האָז דאַלט איר וויסן אָזא

ַלף'') איז אַן ,,אַ (מיט אםַם-טאַ טא אונדז !  זייער

ס גיטָניש קעסטעלע וואָרץ עלעקטראַשווא

מעלדונגען

ןַ(מיט א  טעם-טעםנצייזיש. אונדזערַ אויף פֿרא

לַטיקער זשורנאַ קליינער, פיר-זייַ,,עין'') איז א

מע-ַ אויף מא(2סטָציע ּפראַרמאָס גיט אינפֿאָווא

.(3לשון

 און לייענט געזונטערהייט!(4ט נישט קיין טעותָהא

1) MISTOME sans doute ; 2) simplement ; 3) LOShN ;
4) TOES erreur
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