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ערדיקע ווערטערבוך, פֿוןִס פֿריָא

שמואל
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 קערנער און נח
4

 גריס,

ס איז דערשינען אין 1982, איזָווא

געווען אויסגעשעּפט
5

טש ס'איזָ, און כא

רומנעמיקַזוי אַניט געווען א
6

 איז עס

ט עקסיסטירט אויףָס האָלץ וואַגעווען א

רטַבן געגאָנצייזיש. מענטשן האַפֿרא
7

ר,ַך דעם מינדסטן עקזעמּפלאָנא

דרעסן מיט מינעסַאויסבַײטנדיק א
8

 פֿון

נטורע…ַוואַנצע אַ גאַרן ! אָטאַנסּפיראָקא

בןָנטורע האַוואַנדער אַן אַא

איבערגעלעבט די צוויי מחברים
9

 פֿונעם

נַײעם ווערטערבוך. ביידע זענען

ריזער אוניווערסיטעטן,ַלערערס אין ּפא

יצחק
10

רסקי אינעם אינסטיטוטָ ניבא

כןַר מיזרחדיקע שּפראַפֿא
11

 און אין

ריז 8.ַט אין ּפאָריז 7, בערל ווַײסבראַּפא

רעדנדיקע–דישִמען פֿון ייַביידע שטא

משּפחות
12

 גוטעַבן שוין אָ. און ביידע הא

גירן ווערטערביכער.ַקטיק אין רעדאַּפרא

רבעטער, שמעוןַזייער מיטא
13

 נויבערג,

ר אין טרירערָפֿעסאָּפרא–דישִ ייַאיז א

אוניווערסיטעט.

בן זייָקע האַס טאָר וואַא

רבעט ?ַ אַזאַאונטערגענומען א

ז מעַר אָווַײל ס'איז זיי געווען קלא

נדערערַן אַנטורע צו אַוואַפֿון איין א
רויסַנצייזישע ווערטערבוך איז אַפֿרא–דישִס ייָדא

 גרויס אוןַבן אָרפֿט האַלט געדאָווא

ָלס זאָרומנעמיק ווערטערבוך, וואַא

זלעכערָרלאַ פֿאַדינען ווי א
14

 מכשיר
15

סטודענטן און סּתם–דישִר ייַפֿא
16

דישערִלייענערס פֿון דער יי

ַרנדן פֿאָטור. די נייטיקע פֿאַליטערא

בן געגעבן דערָרבעט האַ אַזאַא

ראייןַשער פֿאִּפעיָאיירא
17

 און אויך

נדערע אינסטיטוציעס און יחידיםַא
18
.

רןָקטאַבן די רעדאָאין 1996 הא

רבעט פֿוןַנגעהויבן די גרויסע אָא

ס נַײע ווערטערבוך.ָצונויפֿשטעלן דא

בן זיך געשטיצטָזיי הא
19

 אויף די שוין

נענעַראַפֿא
20

פֿישע ווערקַגראָ לעקסיקא

(דער עיקר
21

דיש/ִיי– אויפֿן ענגליש

ענגלישן ווערטערבוך פֿון–דישִיי

אוריאל
22

–דישִ ווַײנרַײך, דעם יי

לּכסנדרַשן פֿון אִהעברעי–ענגליש
23

אוצרווי און דעם ַרקאַהא
24

 פֿון דער

 פֿון נחוםךַדישער שּפראִיי
25

טור אוןַוו), אויף ליטעראָסטוטשקא

רעדנדיקע–דישִּפרעסע, אויף יי

נטן און אויך אויף זייערעַרמאָאינפֿא

–מּפיוטערָ קאַאייגענע קענטענישן. א

מבֿין
26

ט גענומעןָן לעדען, האַ, בערטרא

מּפליצירטעָר קאָנגלען מיט די גאַזיך רא

בלעמען פֿונעם זעצן אוןָּפרא

כיק ווערקַ צוויישּפראַאויסשטעלן א

טַײנישע אותיותַדישע און לאִמיט יי
27
.

אין משך פֿון
28

בן די מחבריםָר האָ 6 יא

ּפגעטַײטשטָמלט און אַצונויפֿגעזא

ט37000ַ ווערטער. דער רעזולטא

ָרשטעלט מיט זיך פֿא
29

סָ דא

פֿולשטענדיקסטע
30

כיקעַ צוויישּפרא

ג.ָווערטערבוך ביז הַײנט צו טא–דישִיי

ס ווערטערבוך וועט צו ניץ קומעןָא

אי דעם ברייטן עולם
31

 אי

רשערס אוןָסטודענטן, פֿא

–נצייזישַאיבערזעצערס. נישט פֿרא

פֿילוַס אויך ניצן, אָרעדנדיקע קענען דא

רפֿן אויסהעלפֿןַאויב זיי וועלן זיך דא

 צווייט ווערטערבוך, וויַמיט א

רןָבן עס יאָרעדערס הא–נצייזישַפֿרא

ס ווערקָן מיט ווַײנרַײך. דאָנג געטאַלא

אוצר– ברייטן ווערטערַרַײן אַנעמט א
32

טישע אויסדרוקן,ַמאָמיט אידיא

לעַלעקטאַזעלטענע ווערטער, דיא
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1. best-selling French writer 2. désir/longing 3. shmuel 4. noyekh 5. épuisé/out of print 6. complet/comprehensive 7. convoitaient/craved
8. mines/looks, appearance 9. mekhabrim auteurs/authors 10. yitskhok 11. mizrekhdike… langues orientales (INALCO)/Institute of
Oriental Languages 12. mishpokhes familles/families 13. shimen 14. fiable/reliable 15. makhshir outil/tool 16. stam simples/ordinary
17. Union européenne/European Union 18. yekhidim particuliers/individuals sing. יחיד yokhed 19. se sont appuyés/relied 20. existants/
existing 21. der iker principalement/mainly 22. uriel 23. aleksander 24. oytser trésor/treasure ici/here Thesaurus 25. nokhem
26. meyvn expert 27. oysyes caractères/characters sing. .os 28 אות …meshekh…en l’espace de/for 29. רשטעלן מיט זיךָפֿא  constituer/constitute
30. le plus complet/the most comprehensive 31. oylem public 32. vocabulaire/vocabulary
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פֿון רעכטס�:�����

טָבערל ווַײסברא

און יצחק

רסקיָניבא

[סוף זַײט 8]

ר לייענערס אוןַפֿא
סטודענטן
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רץ 2002 איזַעם 4טן מא

רגעקומען אין אוניווערסיטעטָפֿא

לערַנאָציאַן אינטערנאַריז 7 אַּפא

דיש אוןִזיום אויף דער טעמע „ייָסימּפא

כן“.ַוו:סטזַײן פֿון שּפראַס אומבאָדא

זיום איזָציע פֿונעם סימּפאַניזאַרגאָדי א

 בשוּתפֿותדיקעַגעווען א
2

טיוו פֿוןַ איניציא

קס ּכהןַמא
3

רטןַן בוימגאַ און זשא
4

קסַ. מא

ליטיקער פֿון דערַנאַאָ ּפסיכאַּכהן איז א

נישער שולַקאַלא
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 לערער איןַ, א

פֿטןַר קלינישע וויסנשאַּפטיילונג פֿאָא
6

ַריז 7 און אויך אַאין אוניווערסיטעט ּפא

ַרטן איז אַן בוימגאַדישיסט. זשאִיי

ַרנצייזישן צענטער פֿאַרשער אין פֿראָפֿא

רשונגָפֿטלעכער פֿאַוויסנשא
7

ַ, א

דישערִיי–לטַליסט אויף אַסּפעציא

טור.ַליטערא

בן זייָזיום האָויף דעם סימּפא

רבעטן ּפערזענלעכקייטן פֿוןַפֿא

רשיידענע געביטןַפֿא
8

רשער איןָ : פֿא

ליטיקערסַנאַאָדישע שטודיעס, ּפסיכאִיי

ס רובָֿטוערס. דא–דישִאון יי
9

–נטיילָ א

נעמערס
10

דיש און דיִבן געקענט ייָ הא

–דישִס זענען נישט געווען קיין ייָווא

געַנדלט די פֿראַהאַבן באָרעדנדיקע הא

 ברייטערן זינען. דער ציל איזַאין א

רשיידענעַכטן פֿאַטראַגעווען צו בא

וו:סטזיניקעַסּפעקטן פֿון אומבאַא

רוםַציעס און אויפֿפֿירונגען אַטיוואָמא

דיש.ִדער נישט רעדן) ייָרעדן (א

ּכלל–בדרך
11

 רעזומירט מען די

פֿילטַײטשיקע
12

ליטישעַנאַאָ ּפסיכא

ץ :ַן אין איין זאַקאַק לאַריע פֿון זשאָטעא

ַוו:סטזַײן איז געבויט ווי אַס אומבאָ„דא

1. l’inconscient/the unconscious 2. beshutfesdike commune/joint 3. Max Kohn 4. Jean Baumgarten 5. école lacanienne/Lacanian school
6. département des sciences cliniques/Department of Clinical Sciences 7. C.N.R.S./National Center of Scientific Research 8. domaines/
fields 9. …rov la plupart/most of 10. participants 11. bederekh-klal généralement/usually 12. aux multiples significations/having multiple
meanings 13. loshn langue/language 14. efsher peut-être/perhaps 15. דישִיי  16. comportements/behavior 17. legabe à l’égard de/in
relation to 18. stiresdike contradictoires/contradictory 19. … koykhes forces invisibles/invisible forces 20. farsakhaklen résumer/
summarize 21. khurbm Shoah 22. déclin/decline  23. épuisé/exhaust 24. inyen sujet/subject 25. rebattus/trite, hackneyed.

1ווּוסטזַײןַס אומבאָדא

כןַפֿון שּפרא

לשון
13

“. אפֿשר
14

קע געבויטַ איז עס טא

לשון–מעַווי מא
15

לט מעןָ! דערצו ווא

ז דיַכטן אַפֿילו געקענט טראַא

אויפֿפֿירונגען
16

דן לגביִ סך ייַ פֿון א
17

ך זענען אונטערַדישער שּפראִדער יי

דעם אַײנפֿלוס פֿון סּתירותדיקע
18

קע ּכוחותִציעס און אומזעיָעמא
19

סָ ווא

וו:סטזַײן.ַשוועבן אין דעם אומבא

ט געקענטָס מע האָטן וואַי רעפֿערא

זיום זענעןָהערן אויפֿן סימּפא

רשיידן, און עס איזַגעווען זייער פֿא

הּכלען–רסךַשווער זיי צו פֿא
20

ַ אין א

פֿןַבן געשאָמען האַלע צוזאַצן. אַר זאָּפא

–דישִפֿון דער יי  סוביעקטיוו בילדַא

ט גערעדט וועגןָטיק. מע האַבלעמאָּפרא

ונגען צווישןִציַגעס ווי : די באַפֿרא

טיוועַדיש און דַײטש, די נעגאִיי

ונג פֿון די קריסטלעכע דַײטשעִציַבא

ך אין 18טןַגן לגבי דער שּפראָלאָפֿילא

א

ד

 לשוןַווי א

ָ- פֿרויד, זיגמונד : די ּפסיכא�

סן און דערַגיע פֿון די מאָלא

ליז פֿון מענטשלעכן „איך“,ַנאַא

ַןאיבערגעזעצט פֿון ׂשרה לערמא

קסַנים פֿון מאָ[ּפסעוודא

רשע, 1928ַווַײנרַײך], ווא

רַײנפֿיר איןַ פֿרויד, זיגמונד : א�

ליז, איבערגעזעצט פֿוןַנאַָאּפסיכא

קס ווַײנרַײך, ווילנע, 1936-ַמא

1938

 פֿרויד, זיגמונד : די צוקונפֿט�

ן אילוזיע, איבערגעזעצט פֿוןַפֿון א

נד, 1932ַדניק, קליוולאָי. רא

ק, משה : פֿרויד און דערִַאקי� 

אַײרעס,–סָליז, בוענאַנאַָאּפסיכא

1971

פֿיעַגראָ שטיקל ביבליאַא

דיש ווי דיִרהונדערט, ייָאון 19טן יא

גערן,ַלא–ציעַנצענטראָך פֿון די קאַשּפרא

דער חורבן
21

ן צו דיַן עקראַ ווי א

לינגוויסטישעָדישע ּפסיכאִיי

בלעמען, דער אַײנפֿלוס פֿוןָּפרא

ּפָראַא–רגַציע אויפֿן באַעמיגרא
22

 פֿון

דישִס לערנען זיך ייָדיש, און דאִיי

טָזיום האָג. דער סימּפאָהַײנט צו טא

זיכער נישט אויסגעשעּפט
23

 דעם ענין
24
,

טָז ער האַגן אָבער אפֿשר קען מען זאָא

רויסצוהייבןַוויזן אַבא
 

נַײע ענטפֿערס

שענעָט די אייביקע אויסגעדראָנשטאַא
25

אידעעס.

ד

זיגמונד פֿרויד�����

בינעטַאין זַײן קא



3

א

נישערַפֿרוידיא
1לץַווא

פֿונגעןַהַײנטצַײטיקע שא

ןַ דיוואַד ליגט אויף אִ ייַא

ליטיקער.ַנאַאָאון רעדט צו זַײן ּפסיכא

בער איך שעםָן אָקטער, איך וויל עס טאָאוי, דאציענט : ַּפא

זיך.

רף זיך ניט שעמען. דערציילט.ַמע דאקטער : ָדא

 חלוםַט אַב געהאָאיך האציענט : ַּפא
1

 : איך שטיי אין מיטן

ַּפ קרַײז מענטשן און איך טו עס, און ּפלוצלינג כאַפֿון א

איך זיך
2

רק…ַזוי שטאַס איך טו און איך שעם זיך אָ ווא

מען.ַהם… דערציילט מיר וועגן אַײער מאקטער : ָדא

רַסט ניט פֿאַס ּפאָגן : דאָמע פֿלעגט זאַמַײן מאציענט : ַּפא

לייןַכט נישט אויס ווען דו ביסט אַנגל. עס מאִ גרויס ייַזאַא

ר די שכניםַנדע פֿאַ שאַבער ס'איז אָמיט מיר א
3

! 

ס זעט אויס ווי דער עדיּפוס… און דערָדאקטער : ָדא

טעA?ַטא

טע פֿלעגט ווערן שרעקלעך אין ּכעסַדער טאציענט : ַּפא
4

רוחב רעשיטַײלַ ז אַאון שרַײען א
5
ַזא ןוא יוַזא טינ ךיז טרֿיפ 

.ןבעל ןיא ןכיירגרעד טינָראג לעוו ךיא

וודאיַאקטער : ָדא
6

טער…ָ שטרענגן פֿאַקירט דורך אָנצן בלאַ, אין גא

מען, איךַן צוזאָ טאָמע, זיי פֿלעגן עס יאַמא–טעַבער מַײנע טאָאציענט : ַּפא

נץ גוט.ַגעדענק עס גא

וומע פֿון דער ּפרימיטיווער סצענע…ַ טראַך אָהם… נאקטער : ָדא

.ָראי רֿיפ זיב ָןאט ןייַלא סע געֿלפ'כ ַזא טָגאזעג רימ ָטאה עַמאמ יד : טנעיַצאּפ

זע…ַלער פֿאַנאַל אין דער אַרמאָך נאָס איז דאָדאקטער : ָדא

.לֿיפ וצ ךיז םעש ךיא — ָןאט טינ ןיוש סע ךיא ןעק טָלאמעד טניז ןוא : טנעיַצאּפ

מּפלעקסָקא– שיפֿלותַאיר לַײדט פֿון אקטער : ָדא
7
.

ָסן מענטשן וואַראַג זַײנען פֿאָז הַײנט צו טאַב געהערט אָאיך האציענט : ַּפא

טוען עס מיט זייערע אייגענע קינדער…

 סך פֿעלקער…ַזוי פֿירט מען זיך בַײ אַאיר ווייסט, אקטער : ָדא

בער איך קען ניט…ָן, אָלט טאָלט עס אויך געוואָאיך וואציענט : ַּפא

קטער, איר קענט מיר העלפֿן ?ָדא

 ס'וועט—ליז ַנאַָאוודאי, איר קענט צו מיר קומען אויף ּפסיכאַאקטער : ָדא

ר.ָ 15-10 יאַדויערן א

ּפיע ?ַ קיין גיכערע טעראָנג ? ניטאַזוי לאַאציענט : ַּפא

 גרוּפע…ַ ערטער וו: מע טוט עס אין אָ, ס'איז דאָיאקטער : ָדא

קטער, עס ווערט מיר שלעכט !ָ גרוּפע ? אוי, דאַאציענט : ַּפא

בער דער בעסטער אופֿןָס איז אָ דאקטער :ָדא
8

לטַּפהאָ בַײצוקומען דעם א
9
.

מַײן עצה
10

דישקורס און איר וועט זיךִ ייַרשרַײבט זיך אויף אַ איז : גייט פֿא

דיש און זיך נישט שעמען !ִזוי צו רעדן ייַגיך אויסלערנען ווי א

1. kholem rêve/dream 2. je me rends compte/I realize 3. … shkheynim une honte devant les
voisins/a disgrace in front of the neighbors 4. …kas en colère/angry 5. …bokher un jeune homme
comme il faut/a proper young man 6. avade bien sûr/of course 7. shifles… complexe d’infério-
rité/inferiority complex 8. oyfn façon/way 9. vaincre l’inhibition/overcome the inhibition 10. eytse
conseil/advice.

איך בין געווען אין ווין
2

ט פֿון מעדיצין.ָבַײם גא

רויס פֿון בוידַז כ'בין אַא
3
,

קטער פֿרויד !ָפֿן צום דאָבין איך געלא

ד !ִרגן, ד"ר ייָ גוט מא—

איך בין פֿון רַײזע מיד,

ַןזוי מיד פֿונעם שּפאַא
4
,

ןַ ווַײזט מיר וו: איז אַײער דיוואָטא
5

! 

מען זי, מַײן הערָך, קאַ א—
6

! 

לייבל בער.–לףָ איך הייס ווא—

עס קלינגט אַײן ביסן ווילד ! —

 איך בין ניט קיין מלאך—
7

, ס'איז ניט

מַײן שילד
8
!

סָס איז לאַ, אונד וואַך יאַא —
9

? 

ז !ָ נעווראַקסט מיר אַ עס ווא—

 עדיּפ ?—  ווי גייט'ס מיטן עדיּפוס ? —

ךָ שטאַל אָעס גיט טייל מא
10

 און טייל

 ציּפַל אָמא
11

“! 

 שעהַגערעדט מער ווי א
12

! 

געּפילּפולט
13

 !ָרט און דאָ דא

לדזַס'איז טרוקן מיר אין הא

ךַ„ווי נאּפ ָאון עס דרייט זיך דער קא

לס !“ַאַײנעם ווא

1. Valse freudienne/Freudian
Waltz 2. Vienne/Vienna 3. coche/
coach 4. ici long parcours/here
long journey 5.divan/ couch
סָמערקן, איז דאַליין באַווי איר קענט א  .6

ר פֿרויד רעדט,ָפֿעסאָדיש ;  הער ּפראִניט יי

טירלעך, אויף דַײטש !ַנא  7. malekh
ange/angel 8. faute/fault ַדיא-

רויסרעד פֿון „שולד“ַלער אַלעקטא  9. סָווא

ס טויג נישט ?ָבלעם ? וואָּפרא איז דער

10. pique/stab 11.pincement/
twinge רויסרעד פֿוןַלער אַלעקטאַדיא

.12 „צוּפ“ sho heure/hour 13. ge-
pilplt discutaillé/split hairs.

בערָק גראַ ליד פֿון זשאַא

קטער…ָדא
צי בין איך ּפערווערס ?

 דער זינגער�����

און מחבר פֿון

דישע זינגלידערִיי

בערָק גראַזשא

זיגמונד פֿרויד�����
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 אין דער1פֿרילינג–עטןָּפא
טעקָביבליא–מעדעם

ר איןָר, פֿרילינגצַײט, קומט פֿאָ יאַל אָאיין מא

טָר האָעזיע. הַײיאָ ּפא3 לּכבֿוד2 פַֿײערונגַנקרַײך אַפֿרא

נטייל גענומעןָריז אַטעק אין ּפאָביבליא–אויך די מעדעם

נצןַ גאַפֿרילינג“, און געווידמעט א–עטןָאין דעם „ּפא

 צייטלין4הרןַדישן שרַײבער אִוונט דעם ייָא

1צטַט געּפלאָדי זון הא

צטַט געּפלאָדי זון הא

נטוישונגַרץ פֿול אַ האַווי א
2
.

עס רוישן
3

ך אירָ נא

 רוישונג.ַרצע ביימער אַשווא

צט.ַט געּפלאָדי זון הא

מּפ.ָ לאַ מענטש צינדט אַא

ט מוראָער הא
4

ט מורא :ָ, הא

רט,ָט דאָאין ווינקל, א

שחורה–זיצט די פֿרוי מרה
5
 — —

מּפ.ָ לאַ מענטש צינדט אַא

—ס ַס'איז פֿינצטער דער גא

מטערן,ַ לאַן אָצינדט זי א

רגטָרזאַט איז פֿאָאון גא
6
 —

זוכט ער טרייסט בַײ די שטערן.

— —רגט ָרזאַט איז פֿאָאון גא

ס מעָל וואַ'איז נישט קיין צופֿא

ט אויסגעקליבן דווקאָהא
5

 דעם

טָטעק האָביבליא–עט. די מעדעםָּפא

ַ-רגאָנהייב יוני אָר ביז אַנואַפֿון יא

קטיוויטעטןַנצע ריי אַ גאַניזירט א

דישןִוו:סטן ייַרום דעם באַא

קער יצחקִיַזאָּפרא
6

–שעוויסַ בא

זינגער. ביידע שרַײבער, צייטלין און

בן ניט בלויז געהערטָשעוויס, האַבא

צו דעם זעלביקן דור
7

 און

רן איןָרברענגט זייערע יונגע יאַפֿא

ר זיי זענען אויך געוועןָרשע, נאַווא

בן זיךָענטע פֿרַײנד און האָר נאָגא

טייליקט אין קולטורעלעַמען באַצוזא

–אונטערנעמונגען. זייערע אויסדריק

מיטלען
8

נדערשA:ַ זענען געווען א

ט געשריבןָשעוויס האַבא

נען, צייטליןַמאָדערציילונגען און רא

—ן ַמאָחוץ איין איינציקן ראַ א—

ּפגעגעבן דער עיקרָט זיך אָהא
9

 מיט

ר זייערעָמע, נאַעזיע און דראָּפא

פֿילוַאינטערעסן, טעמעס און א

ענט. ביידעָטיוון זענען געווען נאָמא

דישע מיסטיקִבן גוט געקענט די ייָהא

פֿיע, אוןָסאָפֿילא–און אויך די וועלט

רטיפֿט אין דערַבן זיך פֿאָביידע הא

נגלַטיק פֿונעם געראַבלעמאָּפרא
10

ט אוןָצווישן גוטס און שלעכטס, גא

ׂשטן
11

, גלויבן און ספֿקות
12
,

1. «Printemps des Poètes»/«Springtime of Poets», a yearly event in honor of
poetry 2. célébration 3. lekoved en l’honneur de/in honor of 4. arn 5. dafke
justement/in particular 6. yitskhok 7. dor génération 8. moyens d’expres-
sion/means of expression 9. der iker surtout/mainly 10. lutte/struggle
11. sotn Satan 12. sfeykes doutes/doubts 13. désespoir/despair 14. geule
rédemption 15. beys pendant/durant 16. mekhaber auteur/author 17. basye
Batia Baum ַטור אויף פֿראַדישער ליטעראִאיבערזעצערין פֿון דער ייAנצייזיש .

מלטעַ, געזאהרן צייטליןַא �

רק, 1947-ָיא–לידער (3 בענד), ניו

1957

 לידער פֿוןהרן צייטלין,ַא �

חורבן און לידער פֿון גלויבן (2

בֿיבֿ 1972-1967ָא–בענד), ּתל

ַ, אין אאלחנן צייטלין �

רשע,ַרישער שטוב, וואַליטערא

1937

 Yitskhok Niborski, �
Mysticisme et écriture :

l’œuvre et la pensée d’Aaron
Zeitlin, Paris, 1992 (thèse)

1. éclaté, crevé/burst, gave out
2. déception/disappointment
3. bruissent/rustle, rumble
4. …moyre il a peur/he’s afraid
5. moreshkhoyre mélancolie/
melancholy 6. inquiet/worried,
troubled.

אהרן צייטלין�����     

געצייכנט דורך

מיכאל מילבערגער

רצווייפֿלונגַפֿא
13

 און גאולה
14
.

עת
15

וונט אין דערָ דעם א

ט יצחקָטעק האָביבליא–מעדעם

רשער פֿוןָ פֿאַ א—רסקי ָניבא

רגעשטעלטָ פֿא—פֿונג ַצייטלינס שא

ס לעבן און ווערק פֿונעםָדא

מחבר
16

ט בתיהָך דעם האAָ; נא

בוים
17

רגעלייענט פֿון צייטלינסָ פֿא

ל און איןַריגינאָדישן אִעזיע אין ייָּפא

איר אייגענער איבערזעצונג אויף

נצייזיש.ַפֿרא

ס

ב

פֿיעַגראָ שטיקל ביבליאַא
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 משּפחהַמט פֿון אַהרן צייטלין שטא

טןַליטערא
1

נץַ גאַס איז אָ, ווא

זעלטענע דערשַײנונג אין דער

טע, הללַטור. זַײן טאַדישער ליטעראִיי
2

נהענגערָן אַצייטלין (1942-1872), א

וועגונג חב"דַפֿון דער חסידישער בא
3

 און ניטשע,ַזאָ קענער פֿון שּפינאַאון א

–שִוו:סטער העברעיַ באַאיז געווען א

דישער שרַײבער און ּפובליציסט.ִיי

הרנס ברודער, אלחנןַא
4

, איז אויך

ַליסט, אַ שרַײבער און זשורנאַגעווען א

מחבר
5

 בוך זכרונותַ פֿון א
6

ַ „אין א

רישער שטוב“.ַליטערא

נעלעָדיציאַ טראַגן אָט געקראָהרן האַא

 חדרַטן און אין אַונג בַײם טאִדערצי

מתוקן
7

–ִש העברעיַט געענדיקט אָ, הא

זיע און איז אויך געוועןַּפוילישע גימנא

 פֿרַײער צוהערערַא
8

 אויף

 סךַקורסן. ווי א–אוניווערסיטעט

דישע שרַײבער פֿון זַײן דורִנדערע ייַא

בער געווען דער עיקרָאיז ער א
9

ןַ א

— סך געלייענט ַקט, אַדידאָאויטא

קבלה
10

פֿיע אוןָסאָשע פֿילאִּפעיָ, איירא

טור. איינער פֿון זַײנעַליטערא–וועלט

1. afile même/even 2. un jour ou
l’autre, à tout moment/any day
3. koyfer mécréant/non-believer
4. s’kol le son/the sound
5. meshiekhs shoyfer le shofar du
Messie /Moshiakh’s shofar 6. tfile…
prier/to pray 7. tfiles prières/prayers
8. afiles pluriel inventé de/invented
plural form of פֿילוAַ.א

2 ביז ניסקע1פֿון סיני

פֿון משה רבנוס
3

 סיני גייט

 קייטַא
4

 גלַײכע קייטַ קייט, אַ, א

ביז שליסקע
5

, ביז ניסקע.

פֿון שליסקע ביז ניסקע,

טןַניפֿראָוו ביז באָנאַראָפֿון מא
6
 —

לק :ָדישע פֿאִרשעווער ייַוווינט ס'ווא

חסידים
7

 און, להבֿדיל
8

טןַ, וווילע יא
9
,

טןַקראָריסטא
10
,

עגלות–בעל
11
 —

דישער גלותִרביקער ייַפֿא–הייס
12
.

רשע גיי איךַאיבער ווא

םעט רעד ךימ טיילַגאב'ס ןוא
31

חיר רעד ןוא 
41

סנַיאנ יד ןֿופ
51

סנָיאש יד ןוא 
61

ןַכאי יד ןוא 
71

,

פֿון די וו:עס
18

ניש–יסַ און כ'ווא
19

 און

כןַמא–צי–גו'ניש
20
.

רנעַסא
21

שקעִ גויי
22

כןַ שּפרא

כןַרגלאַקענען מיט דיר זיך פֿא
23
,

! קָלֿאפ שיִדיי רעוועשַראוו ןַײמ ןֿופ קיזומ

1. sinay Sinaï 2. רשעַס אין וואַדישע גאִ ייַא

3. moyshe rabeynes de Moïse/
Moses’s 4. chaîne/chain 5/6. אויך נעמען

סןַרשעווער גאַפֿון ווא  7. khsidim juifs
hassidiques/Hasidim 8. lehavdil ex-
cusez la comparaison/excuse my
saying them both in the same breath
9. petits voyous/little rascals
10. טןַקראָריסטאַרויסרייד פֿון אַלקישער אָפֿא

11. balegoles cochers/coach drivers
12. goles diaspora 13. tam saveur/
flavor 14. reyekh parfum/fragrance
15. לע ווַײטערדיקע ווערטער זענען געשריבןַא

לעקט :ַרשעווער דיאַרויסגערעדט אין וואַווי א

ין=נייןַנא  16. ין=שויןAָשא 17. ך=איךַיא

18. ָסווא  19. .20 איך ווייס נישט רנישטָגא

כן ַצו מא   21. ַר אַס פֿאָווא  22. שעִגויי

23. רגלַײכןַפֿא

1. mishpoke… une famille d’écrivains/a family of writers 2. hilel 3. khabad
le mouvement hassidique Habad/the hasidic movement Habad 4. elkhonen
5. mekhaber auteur/author 6. zikhroynes mémoires/memoirs 7. kheyder
mesukn école religieuse modernisée/modernized religious school 8. auditeur
libre/sat in on courses 9. der iker principalement/primarily 10. kabole Ca-
bale/Cabala 11. meylekh

(1973-1898)הרן צייטלין ַא

–טורַעט און ליטעראָפֿרַײנד, דער ּפא

קריטיקער מלך
11

ט וועגןָוויטש האַ רא

ָלב אים קיין מאָאים געשריבן : איך הא

נדערש וויַן עּפעס אָניט געזען טא

דער שרַײבן.ָלייענען א

לידער, ּפיעסעס און
ַןמאָאיין רא

ט אויסגעּפר:ווטָהרן צייטלין האַא

נערס.ַרישע זשאַרשיידענע ליטעראַפֿא

—ט ער מיט לידער ָדעביוטירט הא

לידער אויף–ערשטנס מיט קינדער

עטישן טעקסט אויףָ ּפאַש און אִהעברעי

דיש (איןִטיוו פֿון קבלה אויף ייָ מאַא

מיר ווַײטער שּפילן ! די חיותָמען, לאַגראַנאַז מע שּפילט זיך שוין אין אַא
2

בןָ הא

נצןַמיר שוין, בלַײבן אונדז די פֿלא
3

ן. דיָט מיט זיי צו טאָס האָלץ וואַ און א

נצן,ַס זענען נעמען פֿון פֿלאָמען, וואַגראַנאַבן אָווַײטערדיקע 15 ווערטער הא

טשָס זענען כאָדער וואָא
4

ניש.ַטאָ ביסל באַ א

נען :ָמיר דערמא

 רעכענען זיך ווי דער זעלביקער אותָא און ַא, א �
5
A

רעםָן אות רעכנט זיך גלַײך מיט דער קורצער פֿאַרעם פֿון אָנגע פֿאַ לאַ א�

רשיידענע סימניםַ רעכנט מען ווי דרַײ פֿאַײ און יי, וי �
6

: רעטרעוו עקידרעטַײוו יד וצ ןעַמארַגאַנא “ענירג„ ןענֿיפעג ןיוש ריא טנעק טציא

מןָ א—אינטים 
7
— טישן — טיילט —רג ָ זא— וועבער — גריסן —זן ַ גא—רדן ָ א— 

םַכא
8
ָלטאַ ּפא— עכטער — ליב — 

9
 קעשטעלע— 

10
 ריּפ— 

11

[ענטפֿערס זַײט 8]

3) פֿון שמעון נויבערג (נומער 1ןסעומ שסנועמש

1. shimens … םַגראַנאַן אַ בַײשּפיל פֿון אַדער טיטל איז א  2. khayes animaux/animals
3. plantes/plants 4. du moins/at least 5. os lettre/letter 6. simonim signes/
signs 7. omeyn amen 8. goujat/boor 9. variante de/variant of ןטַלאּפ  manteau,
pardessus/overcoat 10. dim. de/of ןטַשאק  marron/chestnut 11. côte (os)/rib.

[סוף זַײט 8]

ַא

ִד ייַזַײן א

ט,ָד הייסט אייביק לויפֿן צו גאִ ייַזַײן א 

פֿילוַא
1

נטלויפֿער ;ַן אַז מ'איז אַ א

גָדע טאַ ליאַרטן צו הערן אַדערווא
2

 ּכופֿרַז מ'איז אַפֿילו אַ(א
3

(

ס'קול
4

 פֿון משיחס שופֿר
5
.

ָטאג ןֿופ סיוַרא ןענעק טשינ טסייה ִדייַ א ןַײז

ז מע וויל עס ;ַפֿילו אַא

ָןנישט קענען אויפֿהערן ּתפֿילה צו טא
6

לע ּתפֿילותַך אָפֿילו נאַא
7
,

פֿילוסַלע אַך אָפֿילו נאַא
8
.

פֿון רעכטס�:� � � � � 

וויטש,ַמלך רא

הרן צייטלין,ַא

שעוויס,ַיצחק בא

שו,ָטאַּפאָיוסף א

ןַיוסף קירמא

דיעַאון קא

ווסקיָדאָלאָמא

די דרַײ לידער

פֿון די זַײטן 5-4

ט געשריבןָהא

הרן צייטליןַא
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דער קליינער

רקערָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַן אויסקלַײב פֿון אַא

ּפריל 2002ַרץ און אַ פֿון מארווערטסָפֿאצַײטונג 

טסנוק עשיִדיי יד : 2“ריַּפאּפ ןוא רעש„ — 1ךמע
רק)ָיא–ן (ניוַטעסמאָפֿון איציק גא 3“ךעלתועֿובש„ ןֿופ

דישע קונסט, ווי יעדער קונסט,ִי יי

רשיידענע מיניםַט פֿאָהא
4

לערַײ,ָ מא—רמען ָפֿא–אויסדריק

רכיטעקטור, סקולּפטור, און חפֿציםַא
5

רן פֿוןָכט געוואַס זענען געמאָ ווא—

ס קענען דויערןָלן וואַטעריאַמא

ר.ָפֿילו טויזנטער יאַהונדערטער, און א

דישעִן ייַראַבער עס זענען אויך פֿאָא

ָרפֿן נאַס ווערן געשאָקונסטווערק ווא

— קורצע צַײט ַאויף צו דויערן א

געוויסע געבעקסן, למשל
6

, זענען אויך

דן איבערִכט. בַײ ייַקינסטלעריש געמא

שּכנזישעַדער וועלט, סּפעציעל בַײ א
7

ַזאַנטוויקלט אַט זיך אָדן, האִיי

 קונסטַ א—ּפירשניטן ַדיציע פֿון ּפאַטרא

קִרגיייַס איז פֿאָווא
8

, עפֿעמעריש צוליב

ס ס'איזָל מיט וואַטעריאַדעם מא

בן זיךָכט. צום גליק, האַגעמא

לטןַאויפֿגעהא
9

 וו:נדערלעכע מוסטערן
10

דער וויָכן, אַפֿון די אויסגעשניטענע זא

דיש,ִמע רופֿט זיי אויך אויף יי

„רייזעלעך“
11

 און  „שבֿועותלעך“. […]

רף מעןַּפיר דאַויף צו שנַײדן ּפא

דערָ שערל אַר אָגן נאָרמאַפֿא

ּפיר; דעריבערַ בויגן ּפאַמעסערל און א

איז די קונסט פֿון  „שבֿועותלעך“

ליבט,ַרשּפרייט און באַר פֿאָרן גאָגעווא

טָד האִרעמסטער ייָפֿילו דער אַווַײל א

געקענט זיך קינסטלעריש אויסדריקן

פֿן דיַט געשאָרעם. ווער האָאין דער פֿא

ּכל–רייזעלעך ? קודם
12

– די חדר

נגלעךִיי
13

 אויף שבֿועות
14

נדערעַ און א

טובֿים–יום
15

. זייער קונסט איז,

1. amkho le petit peuple/the common people 2. jeu de mots sur l’expression/pun on the expression Aשער און אַײזן“—„עמך  = artisans, tra-
vailleurs manuels/craftsmen, those who work with their hands 3. shvueslekh découpages de papier décoratifs faits en particulier pour la
fête de Shavouot/decorative paper cutouts made in particular for Shavuoth 4. sortes/sorts 5. khfeytsim objets/objects 6. lemoshl par
exemple/for example 7. ashkenazishe ashkenazes/ashkenazi 8. fugace/impermanent 9. se sont conservés/have been preserved 10. exem-
plaires/samples 11. rosettes 12. koydemkol d’abord/first 13. kheyder … écoliers/schoolboys 14. shvues Shavouot/Shavuoth
15. yontoyvim jours de fête/holidays ; sing. טובֿ–יום  yontef  16. poshet simple 17. khumesh Pentateuque/Pentateuch 18. remarquables/
outstanding 19. khaveyrim amis/friends 20. psukim versets/verses ; sing. ּפסוק posek 21. suke souca, cabane où on prend les repas
pendant la fête de Soucot/booth in which meals are taken during Sukkoth 22. mizrekh tableau accroché à l’est qui indique la direction
de Jérusalem/fixture placed on eastern wall to show the direction of Jerusalem 23. shivisi cadre contenant le verset enluminé des Psau-
mes 17, 8/framed illuminated inscription containing the verse of Psalms Ps 17:8 24. simen signe/sign 25. yoysef 26. yehudis 27. kolerley
toutes sortes de/all sorts of 28. outils/tools 29. stam seulement/only 30. a apporté/brought 31. svive milieu.

רשטייט זיך, געווען מער ּפשוטַפֿא
16

. זיי

ּפיר אוןַבן איבערגעבויגן ּפאָהא

מעטרי-ָרשיידענע געאַאויסגעשוירן פֿא

נגען זייערעָרמען און אויפֿגעהאָשע פֿא

פֿונגען אויף די פֿענצטער אין דערַשא

בןָקע קינדער האִהיים. די מער פֿעי

טיוון פֿוןָרַײנפֿלעכטן מאַשוין געקענט א

חומש
17

 אין זייערע רייזעלעך, און

בןָנטירטע קינדער האַלאַנדערע טאַא

זשנעַר וואָשוין אויסגעשניטן גא
18

טןַלדאָרשירנדיקע סאַ מא—רייזעלעך 

 און זיי—דער אויף פֿערד רַײטנדיקע ָא

רקויפֿט זייערע חבֿריםַפֿא
19

דערָ, א

נגלעך זענעןִיי–טן. ווען די חדרַלדאָסא

לטָקסן און ווַײטער זיך געוואַאויסגעווא

בן זייָרנעמען מיט קונסט, האַפֿא

מּפליצירטע רייזעלעך,ָכט מער קאַגעמא

ל מיט ּפסוקיםָ מאַא
 20

אויסגעשניטן אין

דער אויף די זַײטן. געוויינטלעךָמיטן, א

ט מען געשניטן פֿון ווַײסע בויגנסָהא

ַרבט, און אַך געפֿאָּפיר און זיי דערנאַּפא

ּפירן.ַרביקע ּפאַרשיידנפֿאַל פֿון פֿאָמא

דישעִ ייַר אָאויסשערערַײ איז נישט נא

נדערעַקונסט, מע געפֿינט זי צווישן א

דןִפֿעלקער איבער דער וועלט. בַײ יי

פֿט געוועןָבער איז די קונסט אָא

דישקייט, נישט בלויזִרבונדן מיט ייַפֿא

ּפוצונג אין די שטיבער אויףַ באַווי א

שבֿועות, צי אין דער סוּכה
21

ר אויךָ, נא

 „מיזרח“ַווי א
22

 „שויתיַ צי א
23

ַ“, א

סימן
24

נצ:ווַײזן דיָנט אַ אויף דער ווא

ווענען.ַרף דאַריכטונג וו: מע דא

נעלעָדיציאַ נַײ בוך פֿון טראַאין א

קטירט פֿוןַאויסשערערַײען, רעדא

יוסף
25

 און יהודית
26

דור, אונטערןַ שא

,Traditional Jewish Papercutsמען ָנא

כט פֿון דערַקען מען זען די ּפרא

ּפירקונסט. די רייזעלעךַדישער ּפאִיי

מען פֿון ּכלערלייַשטא
27

 שטעטלעך,

ז דערַווַײז אַ באַקליינע און גרויסע ; א

ט געלעבט אוןָדישער קינסטלער האִיי

לן געצַײגַפֿן מיטן מינימאַגעשא
28

, וו:

בן זיך געפֿונען. און נישטָדן האִר ייָנא

סּתם
29

גןָר בַײגעטראָפֿן, נאַ געשא
30

 צו

זייער שטעטלדיקער סבֿיבֿה
31

 עכטע

מַײסטערווערק.

ד

א
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–ָדיאַדישער ראִדער יי
יעקטָּפרא

נגַדישער מוזיק און געזאִרום ייַרק אָיא–ר אין ניוָלע יאַר אָס קומט פֿאָמענטרעף וואַ צוזאַא .1  2. shutef associé/partner 3. prix McArthur/McArthur Prize 4. …tkufe
âge d’or/Golden Age 5. fouillé/rummaged 6. cherché avec acharnement/sought out 7. shaykhes rapport/relation 8. greniers/attics 9. en-
trepôts/warehouses 10. poubelles/rubbish bins 11. … iker surtout/especially 12. faire ressortir/bring out 13. lemoshl par exemple/for
example 14. yeshaye 15. sera consacré/will be devoted 16. douzaine/dozen 17. de divertissement/entertainment 18. spots publicitaires/
commercials 19. porte plainte/filed a complaint  20. koyles voix/voices 21. nokhem 22. mamesh vraiment/really 23. vie dans les taudis
/tenement life 24. shem réputation 25. oytser … Thesaurus de la langue yiddish/Thesaurus of the Yiddish language (New York, 1950)
26. Dictionnaire des rimes/Rhyming dictionary (NewYork,  1931) 27. méconnu/overlooked 28. Dr 29. Ruth Westheimer sexologue,
connue pour son émission à la radio 30. bal-yoyets conseiller/adviser 31. oylem public 32. Barry Sisters, chanteuses célèbres des
années 50/singers very popular in the 1950s 33. à la fois … et/both … and 34. bifrat particulièrement/especially.

ּפריל אוןַעדן דינסטיק, אין מערץ, א

מעריקע קענעןַמַײ 2002, וועט א

דישערִהערן די געשיכטע פֿון דער יי

לעַנאָציאַ 1955-1930. די נא— ָדיאַרא

 „די—נציעס ַסטא–ָדיאַנעץ פֿון רא

National)“ ָדיאַרא–לקסָנדישע פֿאַלא
Public Radio - N.P.R.) —וועט 

ּפיטל פֿוןַ קאַך אָנסמיטירן יעדע וואַטרא

מענגעשטעלט פֿוןַדער געשיכטע, צוזא

זשניק און דייוויד איסיי.ָּפאַהענעך סא

נטַקאַזשניק איז גוט באָּפאַהענעך סא

רימטערַדישוועלט : דער באִדער יי

„קלעזקעמּפ“
1

ר יעדןָס קומט פֿאָ, ווא

דעצעמבער, איז זַײן אויפֿטו, און זַײן

שוּתף
2

ט געוו:נען דיָ דייוויד איסיי הא

עימערּפ–רעטַראַקאמ
3
–ינעשז יד„ ,

ַ.אידעמ יד ןיא טעבַרא ןַײז ַרֿאפ ,“עימערּפ

לן זענען נישטַטעריאַקיין סך מא

לדענער ּתקופֿה“ָגעבליבן פֿון דער „גא
4

מעריקע,ַ אין אָדיאַדישער ראִפֿון דער יי

ט הענעךָבער זינט 1985 האָא

זשניק גענישטערטָּפאַסא
5

 און געזוכט

מיט ליכט
6

 שַײכותַט אָס האָלץ וואַ א
7

 אויף בוידעמס—צו דער געשיכטע 
8
,

דןַאין סקלא
9

פֿילו איןַ, און א

סטנסַמיסטקא
10

קע געפֿונעןַט טאָ. ער הא

דישעִמען אויף ייַגראָּפרא–ָדיאַלטע ראַא

נציעס, דערַסטא–ָדיאַנדערע ראַאון א

עיקר
11

בער אויך איןָרק, אָיא– אין ניו

נדערע שטעט. די סעריע וועטַא

רויסהייבןַא
12

פֿערישקייט אוןַ די שא

נירישקייט פֿון די ּפערזענלעכקייטןָּפיא

.ָדיאַדישער ראִאויף דער יי

ָךינסטיק, דעם 19טן מערץ, 4:30 נא

רקער צַײט), וועט זיךָיא–ג (ניוָמיטא

נהייבן די סעריע. דיָא

דישעִאיבערזעצונגען פֿון די יי

רגעלייענט ווערןָמען וועלן פֿאַגראָּפרא

רן וויָקטיאַסיקע אַפֿון ערשטקלא

למשל
13

רל רַײנער,ַך, קאַלאַ עלי ווא

ישעיה
14

 שייפֿער, און אונדזערע

רן פֿון דערָקטיאַא–אייגענע שטערן

ר רעכטצַײט,ָדישער בינע, ווי סימאִיי

ן לוקסַוו, ליליאַגאָ בערן, דוד ראַמינא

טעוו לטיַּפאקאון פֿעליקס פֿיביך. איין 

ןבעגָּפא ךיז
51

ָראמיס טימ ןצַנאג ןיא 

.ןיסערק םירמ ןוא טַײצטכער

ךָרן, נאָין די שּפעטע 1920ער יא

דעם ווי די לעצטע גרויסע

נגעקומעןָנטן זענען אַליעס אימיגראַכווא

ַ, ווי אָדיאַט ראָמעריקע, האַקיין א

נגעהויבן שּפילןָמיטל, א–מוניקירָקא

לע אין דערָ וויכטיקע ראַר אָגא

דישעִנער קולטור. די ייַמעריקאַא

רעם אויפֿגענומעןַבן וואָנטן האַאימיגרא

 שוין אין די—גיע ָלאָדי נַײע טעכנא

ט מען געקענטָרן האָנהייב 1930ער יאָא

 איבערןָדיאַדיש אויף דער ראִהערן יי

ַבן מער ווי אָרק האָיא–נד. אין ניוַלא

טוץ
16

נסמיטירט אויףַנציעס טראַ סטא

רווַײלערישעַמעס, פֿאַדיש דראִיי
17

מען, אינטערוויוען,ַגראָּפרא

מעסַרעקלא
18
.

בןָנציעס האַסטא–ָדיאַלע רא

רן,ָגעמוזט, אין די 30ער יא

ַּפיע פֿון אָ קאַכן אַמא

לערַר דער פֿעדעראַרדירונג פֿאָרעקא

ל, אויב עמעצערַרעגירונג אינעם פֿא

גט זיךָקלאַבא
19

ַנציע. אַ קעגן דער סטא

רדירונגען, וועלכעָ רעקאָא–נק דיַדא

לומיניום,ַרן אויף אָכט געוואַזענען געמא

קען מען הערן די קולות
20

ַ פֿון א

רשוו:נדענער וועלט. […] צווישן דיַפֿא

מען וועט מען הערן :ַגראָּפרא

מעס פֿון נחוםַדרא–ָדיאַ- די רא
21

פֿןַט געשאָוו האָ סטוטשקאוו.ָסטוטשקא

נעלעָציאָאינטענסיווע, אינטימע עמא

. מעָדיאַדישער ראִר דער ייַמעס פֿאַדרא

קען ממש
22

–ס טענעמענטָ דערפֿילן דא

לעבן
23

סַײד, ווען מע– אויף דער איסט

–ָדיאַדישער ראִהערט זיך צו. דער „יי

סָוו, וואָז סטוטשקאַלט אַיעקט“ האָּפרא

 שםַכט אַט זיך געמאָהא
24

 אין דער

פֿיע מיט זַײנעַגראָדישער לעקסיקאִיי

וויכטיקע ווערק „אוצר פֿון דער

ךַדישער שּפראִיי
25

–מעןַ“ און „גרא

ווערטערבוך
26

רזעענערַ פֿאַ“, איז א
27

ַרהונדערט. מישאָזשעני פֿון 20סטן יא

וו, זַײן זון, געוועזענערָסטוטשקא

טנס טרוּפע, וועטַר אינעם טאָקטיאַא

ר פֿון דעם טייל.ָטאַראַזַײן דער נא

 איידערף.ָסאָדישער פֿילאִ- דער יי

מעןָרן דער נאָנט געוואַקאַס'איז בא

ד''ר
28

 רות וועסטהַײמער
29

, איז

ּפולער געווען יׂשראל לוצקי, „דערָּפא

 דער ערשטער—ף“ ָסאָדישער פֿילאִיי

יועץ–בעל
30

טשָ. כאָדיאַ אויף דער רא

ט זיך סּפעציעל מיט מעדיציןָער הא

פֿטָרנומען, און פֿלעגט אַנישט פֿא

בן איםָס האָליידיקן די וואַבא

רןָגעקלונגען, איז ד''ר לוצקי גיך געווא

ליבט בַײם עולםַרק באַשטא
31
.

דיעס.ָמעלא–דישע „סווינג“ִ- יי

ם איזַגראָּפולערע ּפראָדי ּפא

WHNרן אויף ָנסמיטירט געוואַטרא
רק פֿון 1938 ביז 1955. דיָיא–אין ניו

 געמיש פֿוןַם איז געווען אַגראָּפרא

מוזיק מיט–נעלער קלעזמערָדיציאַטרא

סווינג מוזיק.–נער דזשעזַמעריקאַא

קלער בערי פֿון די שוועסטער בערי
32
,

איז הַײנט די לעצטע פֿון דער טרוּפע,

רין.ָטאַראַאון זי וועט זַײן די נא

יעקט, וועלןָין שַײכות מיטן ּפרא

זשניק,ָּפאַך הענעך סאָדערנא

דישעִרים און ייָדייוויד איסיי, קלעזמא

רן איבערןָרומפֿאַשטערנס א–ָדיאַרא

ם וועגןַגראָ ּפראַרשטעלן אָנד און פֿאַלא

דישערִדער געשיכטע פֿון דער יי

. אין יוני, 2002, וועט מעןָדיאַרא

ַרקויף אַרויסגעבן צום פֿאַא

קטלעך,ַמּפאָרדירונג מיט צוויי קאָרעקא

רַײן טיילן פֿון דיַס נעמט אָווא

מען, סַײ מוזיק, סַײַגראָּפרא
33

 סצענעס

מעס. דערצו, וועט מעןַאון רעקלא

קענען אויף דעם וועבזַײטל

Yiddishradioproject.orgהערן א ַ

ל, בפֿרטַטעריאַסך מער מא
34

 אויף

יעקט.ָדיש, פֿונעם ּפראִיי

ַא ד

א

א
י

רןָקטיאַדישע אִיי�����

ַרדירן אָרעקא

םַגראָּפראָ–דיאַרא



8

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

Tél. : 01 42 71 30 07

קעטָאילביב–םעדעמ

בעט רַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
ן, זשיל, יצחק,ַניק, בערטראַא

בי., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג רעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ רעד ןֿופ ןוא דומיל–שיִדיי

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger

75010 Paris
Tél. : 01 48 03 20 17

medem@yiddishweb.com
םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

[סוף פֿון זַײט 5]

ענטפֿערס אויף דער

שּפיל :–םַגראַנאַא

)thym/thyme (ַןטימיא

)pavot/poppyseed (ָןמא

)épine/thorn (רןָדא

)épi de céréale/ear of grain(נג ַזא

)légume/vegetable(גרינס 

)saule/willow(ווערבע 

ָרר) און צו 24 יאָעלטער פֿון 13 יא

עמעָליּפטישע ּפאַקאָּפאַן אַרויסגעגעבן אַא

„מטטרון
12

ַרויס אַר שּפעטער איז אָ יאַ“. מיט א

טנסָנד ּפעסימיסטיש געשטימטע לידער „שאַבא

ט ערָרן 1939-1929 האָאויפֿן שניי“. אין די יא

ּפיעסעס, צווישן זיי–טערַנגעשריבן צען טעאָא

נקַ„יעקבֿ פֿרא
13

מע וועגן דעםַ דראַ“ (1929), א

לשן משיחַפֿא
14

טָן ענלעכע טעמע האַ (א

רירט אין זַײן „דער ׂשטן איןַשעוויס באַבא

רַײ“ָגא
15

ן“ (1931)ָבסאָב דזשייקאָ), „דזשייקא

דישע מלוכהִאון „די יי
16

ן דערַדער ווייצמאָ א

צווייטער“ (1934), ביידע רעפֿלעקסיעס וועגן

דעם גורל
17

 פֿון מענטשהייט בכלל
18

 און פֿון

לק בפֿרטָדישן פֿאִדעם יי
19

סָ סטיל וואַ אין א

טעסק.ָר און גראָאיז פֿול מיט הומא

מען מיט יצחקַין 1932 גרינדט ער צוזא

ַשעוויס און י. י. טרונק אַבא

רטןָבוס“. דאָל „גלאַרישן זשורנאַליטערא

 טייל פֿוןַנדערע, אַווערן געדרוקט, צווישן א

שעוויסעס ערשטערַזַײנע ּפיעסעס, ווי אויך בא

רַײ“. אין 1937ָן „דער ׂשטן אין גאַמאָרא

ןַמאָּפובליקירט צייטלין זַײן איינציקן רא

יׂשראל אין די–„ברענענדיקע ערד“, וועגן ארץ

מלחמה–רן פֿון דער ערשטער וועלטָיא
20

. ער

רנעמט זיך אויך מיט איבערזעצונג : זעצטַפֿא

דיש שעקסּפירס „שטורעם“ִאיבער אויף יי
21

ש שלוםִאון אויף העברעי
22

ן „קייןַמאָשס ראַ א

מעריקע“.ַא

רקָיא–אין ניו
רק, אויף דערָיא–רט ער אין ניוָאין 1939 פֿא

דישןִרץ פֿון ייַריס שוואָרבעטונג פֿון מאַפֿא

טַט שוין געהאָס האָטער, וואַטעא–קונסט

געשטעלט זַײן ּפיעסע „כעלעמער חכמים“
23

לט שטעלןָט איצט געוואָס האָ(1937) און ווא

זַײן „אסּתרקע“
24

. איינס פֿון די לידער פֿון דער

רןָ“, איז געוואַנאָ, דאַנאָזיקער ּפיעסע, „דאָדא

דישוועלט,ִנצער ייַנט איבער דער גאַקאַר באָגא

רַײן אינעםַפֿילו אַאון איז שּפעטער א

נקַ דאַר אַרעּפערטוא–נער לידערַמעריקאַא

עז.ַן באָזעלכע זינגער ווי דזשאַא

בשעת
25

רק ברעכט אויסָיא–זוך אין ניוַ זַײן בא

מלחמה. צייטלין ּפר:ווט–די צווייטע וועלט

ר עסָריבערצוברענגען זַײן משּפחה, נאַא

געלינגט אים ניט
26

. זַײנע עלטערן, דער

לע אוםַס ווַײב מיטן זון קומען אָברודער, דא

אינעם חורבן
27

רק,ָיא–. צייטלין בלַײבט אין ניו

שערִר פֿון העברעיָפֿעסאָ ּפראַרבעט ווי אַער א

ַרגישן סעמינאָלאָדישן טעאִטור אין ייַליטערא

רבעטןַּפ מיט שרַײבן און איבעראָאון גיט זיך א

ס ער גיטָפֿונגען, וואַערדיקע שאִזַײנע פֿרי

מלטע לידער“ איןַרויס אין דרַײ בענד „געזאַא

מלונגַרן 1957-1947. די לעצטע אַײנזאָדי יא

רויס איןַעטישע ווערק קומט אָלע זַײנע ּפאַפֿון א

צוויי בענד, „לידער פֿון חורבן און פֿון גלויבן“

ך זַײן טויט דערשַײנען זַײנעָ(1970-1967). נא

פֿישע עסייען אוןָסאָרישע און פֿילאַליטערא

מעס.ַצוויי בענד דרא

ֿ-פיטהרן צייטלין בלַײבט איינער פֿון די 

.רוַטארעטיל רעשיִדיי רעד ןֿופ רעבַײרש עטס

טענע וועגן, ניטָאויסמַײדנדיק די אויסגעטרא

ליטישע, ציָרישע, ּפאַלגנדיק קיין ליטעראָפֿא

פֿןַט ער געשאָפֿילו רעליגיעזע שטרעמונג, האַא

רומנעמיקע וויזיע פֿון דער וועלט.ַן אייגענע, אַא

ַ מיסטיקער, מיט אַרפֿזיניקער, אַ שאַא

נבֿיאישן
28

רנעמטַ קוק איבער דער געשיכטע, פֿא

רט אין זַײן דור.ָזונדער אַ באַער א

)herbe/grass(ז ָגרא

)datte/date(טייטל 

)moisson/harvest(שניט 

)mousse/moss(ך ָמא

)floraison/blossoming(בלי 

)radis/radish(רעטעך 

)peuplier/poplar(ל ָּפאָטא

)bâton/stick(שטעקעלע 

)PEYRE fruit(ּפרי 

12. metatren 13. yankev … Jacob Frank 14. …meshiekh le faux messie/false messiah
15. … sotn … La Corne du bélier/Satan in Goray 16. melukhe Etat/state 17. goyrl des-
tin/fate 18. bikhlal en général/in general 19. bifrat en particulier/in particular 20. …
milkhome guerre mondiale/world war 21. La Tempête/The Tempest 22. sholem
23. khelemer khakhomim Les Sages de Chelm/Wise Men of Chelm 24. esterke 25. beshas
pendant/during  26. il ne réussit pas/he does not succeed 27. … khurbm périssent dans la
Shoah/are killed in the Shoah 28. neviishn prophétique/prophetic.

ּתיבֿות–שיָנטן, ראַריאַווא
33

נעמען–, ּפרט
34

 און

דערקלערונגען וועגן טערמינען פֿון דער

ןַדיציע. עס איז נישט בלויז אַדישער טראִיי

אויפֿקלַײב
35

 פֿון ווערטער, עס פֿירט די

נד.ַדישלאִנט דורכן ייַניצערס בַײ דער האַבא

נווַײזונגען וועגןָזיי וועלן געפֿינען א

ך אוןַען פֿון שּפראָציעס, ניוואַטאָנאָקא

ציעס וו: די ווערטער ווערן געניצט.ַסיטוא

רויסרעדַוודאי דעם אַמע גיט א
36

– פֿון לשון

מיקעַשטא–קודש
37

בער אויך דיָ ווערטער א

נונגָטאַבא
38

רט וו: זי איזָר יעדן וואַ פֿא

ַןראַאומרעגולער. עס זַײנען אויך פֿא

רטיציּפן,ַבעלעס מיט אומרעגולערע ּפאַטא

 די גרעסטע צרה—ּפרעפֿיקסן, סופֿיקסן און 
39

ַזנווערבן. און אָ די קא—לע ּתלמידים ַפֿון א

סָרַײנפֿיר וואַן אַן אַראַך פֿאָדערצו איז נא

זוי אויסצוניצן צום בעסטןַדערקלערט ווי א

 ווערקַט מען אָציעס, האַרמאָלע אינפֿאַדי א

רער און גענויער וועגווַײזערָ קלאַס איז אָווא

טור.ַך און ליטעראַדישער שּפראִצו דער יי

זן איןָרַײנלאַלייענערס קענען זיך איצט א

נטורע מיט בטחוןַוואַדער א
40

מיר זייAָ! לא

 שיינע נסיעהַווינטשן א
41

! 

[סוף פֿון זַײט 1]

33. rosheteyves abréviations/
abbreviations 34. prat-… noms propres/
proper names 35. compilation 36. pronon-
ciation/pronunciation 37. loshn-
koydesh-… d’origine hébraïque/of
Hebrew origin 38. accentuation/tonic ac-
cent 39. tsore souci/problem 40. betokhn
confiance/confidence 41. nesie voyage/
journey.  

א

ַא


