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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

0000000000000000000000000

, גוגל !ָגוגל ? יא
ט ניטָטש זי האָ כא—ס ָ מעלדונג וואַ א1רויס אויף אינטערנעץַ צַײט צוריק איז אַמיט א

ניצערסַדיש רעדנדיקע באִלע ייַ א3רק אויפֿגערודערטַ שטאָט זי יאָ הא— די וועלט“ 2„אויפֿגעטרייסלט
דיש$!ִפֿונעם אינטערנעץ$: גוגל רעדט יי

1. Internet רן זז' 2 און 8.ַסאָמּפיוטערַײ וועט איר געפֿינען אין די גלאָלע טערמינען וועגן אינטערנעץ און קאַא  2. ébranlé/shook 3. secoué/excited 4. moteur de
recherche/search-engine 5. page web/web page 6. vastes/huge 7. ko'lerley toutes sortes de/all sorts of 8. loisirs/entertainment 9. און

זוי ווַײטערַא  etc. 10. … inyonim sujets scientifiques/scientific subjects 11. svives milieux/circles 12. oysyes caractères/characters 13. site
14. tel quel/as is 15. vous donne/serves you up 16. reconnaissance/recognition

ך) נישט מיטןָס שּפילן זיך (נאָר די וואַפֿא

ז גוגלַנען אָאינטערנעץ מעג מען דערמא

“, (איינער פֿון די4ָרטאָ „זוכמאַאיז א

ס קעןָגרעסטע אויף דער וועלט) ווא

ַדער אָרט אָ געוויס וואַאויסזוכן א

בירינטןַ לא6 אין די ריזיקע5וועבזַײטל

ס דערלויבט צו געפֿינעןָפֿונעם „וועב“. דא

7ציעס אויף ּכלערלייַרמאָזייער גיך אינפֿא

כן ווי וועטער,ַגטעגלעכע זאָגעביטן : טא

ן,ַצַײטּפלא–נעןַוועלטנַײעס, בא

ָרדער גאָ, א9ז''ווַ, אא8רווַײלונגעןַפֿא

 ווי10פֿטלעכע עניניםַסּפעציפֿישע וויסנשא

מיע,ָנאָסטראַנטדעקונגען אין אַדי לעצטע א

גיע.ָלאָרכעאַמעדיצין צי א

טָליגלאָ ּפאַגוגל ווערט א
מעריקעַרן אין אָגוגל איז געבוירן געווא

רשטייטַט ער, פֿאָנהייב האָאין 1999. אין א

זיך, גערעדט בלויז אויף ענגליש. ביסלעכווַײז

ט מען צוגעגעבן מעגלעכקייטן צו זוכןָהא

נצייזיש,ַכן, ווי פֿראַנדערע שּפראַאויף א

ניש און שּפעטער אויך אויףַדַײטש, שּפא

טַײניש,ַניש, לאַקסיטאָקירגיזיש, א

 סךַ סך אַ, אורדו, זולו און אָנטאַעסּפערא

ך איןַדיש איז די 97סטע שּפראִמער. יי

וועלכער מע קען זוכן.

ניצערס זענעןַבא–צווישן די אינטערנעץ

ָס סך מענטשן וואַן אָנהייב אָגעווען פֿון א

—דישער קולטור ִאינטערעסירן זיך מיט יי

גיע,ָלאַטור, גענעאַגעשיכטע, מוזיק, ליטערא

סָ גרויסע טייל פֿון די וואַאון  רעליגיע. א

דיש קומען פֿון דיִלייענען און שרַײבן אויף יי

דישִ וו9 מען רעדט יי11קסישע סבֿיבֿותָדאָרטאָא

ג.ָיעדן טא

לץ זוכן מיטַרפֿט אַט מען געדאָער האִפֿרי

לטָט געוואָ. אויב מען הא12טַײנישע אותיותַלא

ט מעןָטקעס, האַגן, וועגן לאָמיר זאָרשן, לאָפֿא

latkesך דעם ָ, נאgoogleּפט ַרַײנגעקלאַא

טָציע), און מען האַנסליטעראַ(אויף טרא

רטָס וואָ וו9 דא13רטָגעפֿונען יעדער א

נט.ָטקעס“ ווערט דערמאַ„לא

דישעִבער דערקענט גוגל די ייָאיצט א

ּפןַרַײנקלאַרף בלויז אַאותיות. מע דא

— 14 ווי סע שטייט און גייט—$ט$ק$ע$ס ַל$א

לעַ א15נגט אַײךַר דערלאָטאָאון דער מא

גט !ָרמאַס ער פֿאָטקעס וואַלא

רף מען עס$? ערשטנס, צוליבַס דאָצו ווא

ז ס'איז שטענדיק בעסער צוַדעם ּפרינציּפ א

זוי ווי זי שרַײבט זיך.ַך אַ שּפראַשרַײבן א

ר נייטיקַלט פֿאַס גוגל האָס וואָצווייטנס, דא

דיש ווי איינע פֿון די מעגלעכעִצוצוגעבן יי

דישִז ייַ א16נערקענונגָן אַכן איז אַזוכשּפרא

[סוף זַײט 2]

!: ר. לעדוָטאָפֿא
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[סוף פֿון זַײט 1]

17. sibe raison/reason 18. sholem-aleykhem 19. afile même/even 20. … e'mesn en fait/
actually 21. liens/links 22. avade bien sûr/of course 23. élan/impetus 24. de plus en plus/
more and more 25. malheureusement/unfortunately 26. Livnat 27. yisroel 28. poliment/
politely 29. mekhaye plaisir/pleasure.

ַך אָכן גלַײך און נאַך מיט שּפראַ שּפראַאיז א

קסנדיקן אינטערעס צוַווַײז פֿונעם וואַבא

 איז17דיש אין דער וועלט. די דריטע סיבהִיי

רשן,ָקטישע : אויב מע וויל פֿאַ ּפראַר אָגא

רףַ, דא18עליכם–צום בַײשּפיל, וועגן שלום

כטן צי מע שרַײבטַמען מער נישט טרא

,shalom ,shulem ,scholem

 ! מעaleichem 19פֿילוַ צי א szolem,דערָא

–דיש „שלוםִסט אויף ייָרַײן ּפראַּפט אַקלא

רטיקלען געשריבןַעליכם“ און מע געפֿינט א

דיש.ִאויף יי

 ביסלַליטעט איז אַריע. רעאָס איז טעאָדא

ר נַײָלץ גאַך אָנדערש. די סיסטעם איז נאַא

ך נישטָ געפֿינט מען נא20און אין דער אמתן

ס וועבזַײטל פֿוןָ… דאָווען גוגל געפֿינט יאווען גוגל געפֿינט נישט…

וו (אוקרַײנע)ָרקאַצענטער אין כא–דישִ ייַא

דיש,ִזוי פֿיל וועבזַײטלעך אויף ייַא

דישע אותיות. מע געפֿינטִגעשריבענע מיט יי

ש, און (דורך דיִ סך אויף העברעיַא

כן.ַנדערע שּפראַ) אויף א21רבינדונגעןַפֿא

בער די נַײע מעגלעכקייט צו זוכן וועטָא

דישעִלע ייַ א23ן אימּפעטַ געבן א22וודאיַא

ס ווַײטערָרַײנצופֿירן וואַאינטערנעצניקעס א

דיש.ִרטיקלען אויף ייַ א24לץ מערַא

טקעס אויף אינטערנעץַלא
ַ ּפר9וו און געפֿונען אַכט אַבן געמאָמיר הא

ר סורּפריזן, גוטע און שלעכטע. ערשטנסָּפא

טקעס. געפֿונעןַקע לאַבן מיר געזוכט… טאָהא

לע אויף ענגליש.ַ א25 סך רעצעּפטן, לַײדערַא

ריבערַטקעס, איז מען אַאויפֿגעפֿרעסן די לא

רָ ּפאַצו מוזיק, און געזוכט די ווערטער צו א

אויפֿן ּפריּפעטשיקדישע לידער, ִנטע ייַקאַבא

אויפֿן ּפריּפעטשיק. בַײ ַלַײקאַלאַטומבאאון 

ר ערטער, נישטָ ּפאַזַײנען אויפֿגעקומען א

ַפֿילו בעסער$: אַר אָקיין ווערטער, נא

רדירונג פֿונעם ליד געזונגען דורך דיָרעקא

, צוויי יונגע מוזיקער פֿון26ברידער ליבֿנּת

ט מעןָהא ַלַײקאַלאַטומבא. מיט 27יׂשראל

בער דער ענטפֿער (זעָרנישט געפֿונען, אָגא

זוי שיין אוןַגט אָרויסגעזאַאונטן), א

לע טערמינעןַ, מיט א28העפֿלעך

ַדיש, איז געווען אִאיבערגעזעצט אויף יי

 צו לייענען.29מחיה

דיש אויףִאויב איר ווילט זיך שּפילן מיט יי

דרעסן ז' 8.ַאינטערנעץ, זע א

site web/website
page web/web page
moteur de recherche/search
engine
mot de passe/password
mot clé/key word
télécharger/download
lien/link
courriel/e-mail
message
@

רטָס וועבאָדא

בזַײטל'ס וועָדא

ָרטאָכמא'דער זו

רטצייכן'ָדער ווא

רטָסלווא'ס שליָדא

ּפברענגען'ָראַא

רבינדונגַדי פֿא

סטָדי בליצּפא

די מעלדונג

דער שטרודל

ר פֿון אינטערנעץַבולאַקאָווא
דיש !ִרעד מיט מיר יי
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1נקרַײךַט אין פֿראָווי גא

3רעמקייט צי רדיפֿותָס אָדן וואִלע ייַ אויסדרוק די אַזאַ געווען מיט א2נקרַײך ! צי זענען מסּכיםַט אין פֿראָגליקלעך ווי גא

רן פֿון די גרויסעָנקרַײך אין די יאַזעצט אין פֿראַבן זיך באָּפע און זיי האָאיירא–4גט פֿון מיזרחָרויסגעיאַבן זיי אָהא

–דישִריזער ייַט דער ּפאָגע האַט דער פֿראָנד ? אויף אַסט צום נַײעם לאַבן זיי זיך צוגעּפאָזוי האַליעס ? ווי אַכווא–ציעַאימיגרא

נקרַײך.ַדישער קולטור אין פֿראִן געווידמעט דער ייָ סעזאַצענטער געּפר9ווט צו ענטפֿערן מיט א

1. expression courante «heureux comme Dieu en France»/popular saying «as happy as God in France» 2. maskim d’accord/in agreement
3. redifes persécutions 4. mizrekh Est/East 5. … ponem … ger Où l’étranger trouve sa place/Where every stranger finds his place
6. avro'm 7. ger étranger ; converti au judaïsme ; prosélyte/stranger; convert to Judaism; proselyte 8. adopte/adopts 9. habitants/inhabitants
10. mode de vie/way of life 11. tensions 12. mutuels/mutual 13. hashpoes influences 14. bifra't en particulier/especially 15. mo'ysheles
de Moyshele/Moyshele’s 16. basye … Batia Baum 17. shmuel Bunim 18. mizrekh … mayrev Est et Ouest/East and West 19. Déraci-
nés/Rootless 20. khsidisher mishpokhe famille hassidique/Hasidic family 21. laïcs/secular 22. limudim études/studies, sing. לימוד limed
23. milkhome guerre/war 24. point de rencontre/meeting place 25. yoysef 26. malekh ange/angel 27. bekitser bref/in short 28. goles
exil/exile 29. tsores soucis/troubles 30. déporté/deported 31. a été assassiné/was killed 32. impitoyable/merciless 33. … gvirim parve-
nus/nouveaux riches 34. hésitent/hesitate 35. systèmes de valeurs/value systems 36. tkufes époques/periods.

ן, „וו9 עס געפֿינט זַײןָדער טיטל פֿונעם סעזא

6בֿרהםַ, איז גענומען פֿון א5ּפנים יעדער גר“

 (פֿון וועלכן מירריזַּפאסוצקעווערס ליד 

סָגמענט, זע ז' 5). דאַ פֿראַּפ אָ אָדרוקן דא

רשיידענעַ“, מיט זַײנע פֿא7רט „גרָווא

 סך מערַנצוהערן אָזט אונדז אָטַײטן, לאַבא

ַנקרַײך“. אַט אין פֿראָס ווערטל „ווי גאָווי דא

בער עס מיינטָ פֿרעמדער“, אַקע „אַגר איז טא

דישעִ די יי8ןָס נעמט אָד וואִיי– נישטַאויך „א

ז ס'איזַרשטיין אַ מע מעג פֿא—רעליגיע“ 

סן צו דיַס ּפר9ווט זיך צוּפאָאיינער ווא

 נַײעםַנד, צו אַ פֿונעם לא9אַײנוווינער

נצויזן אוןַ. צווישן פֿרא10שטייגער לעבן

רקעַקע געווען שטאַנטן זַײנען טאַאימיגרא

בער אויך פֿרַײנדלעכעָ, א11נונגעןַשּפא

 און13 השּפעות12ונגען, קעגנזַײטיקעִציַבא

סונגען.ַצוּפא

קטיוויטעטן אינעםַרשיידענע אַדורך די פֿא

צענטער$(פֿילמען,–דישִריזער ייַּפא

טןַקלען, רעפֿעראַאויסשטעלונגען, סּפעקטא

טער)ַטור און טעאַוועגן געשיכטע, ליטערא

דישןִ ברייטן קוק אויפֿן ייַבן אָקען מען הא

ריז, וו9ַ אין ּפא14נקרַײך, בפֿרטַלעבן אין פֿרא

 סך קינסטלער,ַזעצט אַבן זיך באָעס הא

ליסטן און שרַײבער.ַזשורנא

נטןַדישע אימיגראִנישט קיין סך פֿון די יי

ריז דורך דעםַנגעקומען אין ּפאָזַײנען א

לףָטויער, ווי מע קען זען אין ווא–ומףִטרי

15רקעס דערציילונג „אין משהלעסָוועוויא

טעקָביבליא–טעל“ (זע ז' 4). די מעדעםָהא

נצייזישעַרויסגעגעבן די פֿראַט לעצטנס אָהא

 און שמואל16איבערזעצונג (דורך בתיה בוים

מיזרח און) פֿון זיינע צוויי ביכער 17בונים

 דערשינען19זע מענטשןָדנלאָבא און 18מערבֿ

ריז אין 1936 און 1937.ַאין ּפא

לףָנקרַײך ? וואַט אין פֿראָגליקלעך ווי גא

ָטנט, האַן אימיגראַליין אַרקע, אָוועוויא

געוו9סט ווי איבערצוגעבן די אונטערשיידן

–צווישן צוויי לענדער און צוויי לעבנס

ַרן אין אָשטייגערס. ער איז געבוירן געווא

 אין ּפוילן אין 20.1896חסידישער משּפחה

נעלע ווי אויךָדיציאַט ער זיך טראָגעלערנט הא

ך דער ערשטערָ. נא22 לימודים21וועלטלעכע

רן איןָוועקגעפֿאַ איז ער א23מלחמה–וועלט

קענט מיט עטלעכעַט זיך באָבערלין, וו9 ער הא

נגעהויבן צוָליין אַט אָשרַײבער און הא

ריזַוועק קיין ּפאַשרַײבן. אין 1924 איז ער א

 ביליקןַט מיט זַײן פֿרוי געעפֿנט אָוו9 ער הא

ס איז שּפעטערָר סטודענטן, וואַן פֿאַראָרעסטא

ר שרַײבער. וויַ פֿא24 טרעפּֿפונקטַרן אָגעווא

25עט יוסףָגט דער ּפאָסנדיק געזאַט שּפאָעס הא

ָסט געקענט דאָס האָוו, וואָּפיערניקאַּפא

רקעס ווַײבָריז, איז וועוויאַלק אין ּפאָרפֿאָּפא

ַן און אַר איר מאַמע פֿאַ געטרַײע מאַגעווען א

ַר מיט פֿולע קעשענעס סענדוויטשן פֿא26מלאך

,27רהונגערטע שרַײבער ! בקיצורַלע פֿאַדי א

ריז 1920ַן אין בעלוויל, ּפאַראָ רעסטאַא

רקעָט וועוויאָ הא29העמע און צרותָ, בא28גלות

טָנט. ער האַגעקענט פֿון דער ערשטער הא

דישעִרשיידענע ייַרבעט אין פֿאַגעא

ַרן אָצַײטשריפֿטן און אין 1937 איז ער געווא

רבעטער אין דערַשטענדיקער מיטא

ָט. אין 1943 האריזער הַײנטַּפאגצַײטונג ָטא

נדַ קיין דַײטשלא30רשיקטַמען אים פֿא

לט איז דער טַײוול געווען גליקלעך איןָ(דעמא

נקרַײך$!) און ער איז שּפעטערַפֿרא

 אין בירקענוי.31רןָכט געוואַאומגעברא

רקעס דערציילונגען געפֿינט נישטָאין וועוויא

זוי גרינג „זַײן ּפנים יעדער גר“. דערַא

ַןשרַײבער קוקט זיך צו מיט א

בער גלַײכצַײטיקָ אויג (א32רעמדיקַאומדערבא

—ר) צו זַײנע העלדן ָ צערטלעכן הומאַמיט א

,33רבעטער און אויפֿגעקומענע גבֿיריםַא

דן אוןִמענטשן, יי–קינסטלער, אונטערוועלט

,34ס קווענקלען זיךָ ווא—דן ִיי–ניט

–רלוירענע, צווישן צוויי ווערטןַפֿא

, צוויי וועלטן.36, צוויי ּתקופֿות35סיסטעמען

© D.R.
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1. mo'ysheles  ריז, 1937ַ, ּפאזע מענטשןָדנלאָבאפֿונעם בוך  2. rue de l’Hô-
tel-de-Ville 3. locataire/lodger 4. akhsanye auberge/inn plur. כסניותַא

5. à la façon de/in the fashion of 6. bancs de bois/wooden benches
7. passer la nuit/spend the night 8. orkhim hôtes/guests sing.$אורח

oyrekh 9. affaires/business 10. comme ils peuvent/however they
can 11. lits/beds 12. sinon/or else 13. accepter/make do 14. mashkn
gage/pawn 15. de préférence/preferably 16. tfiln phylactères/
phylacteries  17. mettent/put on 18. de toute façon/anyway 19. …
khevre-… les jeunes d’aujourd’hui/today’s youth 20. malle/trunk
21. moisissent/get moldy 22. mitsve bonne action/good deed
23. aère/airs them out.

רקעָלף וועוויאָ דערציילונג פֿון וואַפֿון א

טעלָ הא1אין משהלעס

קָ פֿערטן שטאַטעל אויף אָ האַט אָ[...] ער הייסט משהלע, און ער הא

לעַטעל ווי אָס הייסט, נישט קיין האָ. דא2סַוויל גא–דע–טעלָאין דער הא

—ט זיך זַײן צימערל ָ הא3נטַרטיראַטעלן, וו9 יעדער קוואָריזער האַּפא

ך נישטָלט מען דאָריז גענוג, צו דעם וואַן אין ּפאַראַך פֿאָס איז דאָדא

5, אויפֿן שניט4כסניאַן אַט אָבן אים, משהלען. משהלע האָרפֿט האַגעדא

נגעשטעלט מיטָכסניות : צוויי גרויסע צימערן אַדישע אִלטע ייַפֿון די א

כט קעןַ נאַנק אַ פֿראַר אַ, און פֿא6נעסַּפטשאַכענע טאָבעטן און צעברא

ָלץ פֿעלט בַײ משהלען קיין מאַ. קיין ּפלא7מען בַײ אים איבערנעכטיקן

נישט אויס. ער ציילט נישט די ּפלעצער און ער ציילט אויך נישט זַײנע

פֿן,ָץ צום שלאַ ּפלאַרשוין זיך פֿרעגן אויף אַ ּפאַ. קומט א8אורחים

רַײן אין די צווייַזט אים אָנק און לאַ פֿראַנעמט משהלע בַײ אים א

רַײן. ער מישטַרט נישט אָליין, משהלע, גייט דאַגרויסע צימערן. ער א

נטן,ַרטיראַ פֿון זַײנע קווא9נגעלעגנהייטןָזיך נישט אין די אינערלעכע א

.11 זיך אַײנצוטיילן מיט די געלעגערס10ליין זען ווי עס איזַזיי מוזן א

ַר ווייניק מענטשן, און עס קומט אויס איין בעט פֿאָכט דאַאיז איין נא

 בעט,ַ דרַײ אויף א13שטייןַ מוזן זיי בא12נישטַ איז זייער גליק, א—צוויי 

ןַראַ ּפרינציּפ פֿאַנצע פֿינף. אַקע די גאַל טאָ מאַ בעט, און אַפֿיר אויף א

ס קומט צו איםָ מענטש, וואַוועקצושיקן אַבַײ משהלען : נישט א

לן, איז גוט, אויב נישט,ָצאַנק צו באַ פֿראַט יענער אָנעכטיקן. [...] הא

ס מען גיט אים, נעמט משהלעָ. ווא14 משּכוןַנעמט משהלע בַײ אים א

 העמד,ַ איז א—$העמד ַ זייגערל, אַ איז א— זייגערל ַ משּכון : אַר אַפֿא

ָר ּפאַבער נעמט ער אָ א15מליבסטןַר הויזן. אָ ּפאַ איז א—ר הויזן ָ$ּפאַא

. [...]16ּתפֿילין

– נישט קיין ּתפֿילין, די הַײנטיקע חבֿרה18ך סַײ ווי סַײָ דא17זיי לייגן

קטַרּפאַר ּתפֿילין, ליגן זיי ערגעץ פֿאָ ּפאַבן אָס האָ, און די, ווא19לַײט

רקערט, ער איז זיכער,ַ. פֿא21 וו9 זיי שימלען20ןַדאָ טשעמאַאין א

ס ער נעמט צו בַײָ דערמיט, ווא22 מיצווהַך אָז ער טוט נאַמשהלע, א

 זיי פֿון23רעם ער איבערלופֿטערטָלַײט די ּתפֿילין. ווא–זעלכע חבֿרהַא

ן בַײָמלען זיך אַז עס זאַלן נישט שימלען, און אָצַײט צו צַײט, זיי זא

ָ.וונען יאַס דאָזעלכע וואַרקויפֿט ער זיי צו אַ ביסל ּתפֿילין, פֿאַאים א

[...]

רקע (1945-1896)ָלף וועוויאָווא
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1. rue des Rosiers /«street of rosebushes», main street of traditional Jewish quarter of Paris 2. moyshe Shulshteyn (1911-1981) 3. psomim
épices/spices 4. disque/phonograph record 5. … nisgale se revèle/is revealed 6. Dieu/God 7. contre-ut/high C 8. aksho'nesdik-dul
obsessionnellement/obsessively 9. dayges soucis/worries 10. … shebalpe' chanson non écrite/unwritten song 11. getfilet  on prie/
people pray 12. getoyvlt on va au bain rituel/go to the ritual bath 13. gemalet on circoncit/perform circumcisions 14. bougie qu’on
allume à l’anniversaire d’un décès/memorial candle (for anniversary of a death) 15. sne le buisson ardent/the burning bush 16. célèbre
yeshiva, Kovno (Kaunas), Lituanie/famous yeshiva in Kovno (Kaunas) Lithuania 17. quartier juif de Lodz/Jewish quarter of Lodz 18. rue
de Varsovie/street in Warsaw 19. measheorim quartier orthodoxe de Jérusalem/religious quarter of Jerusalem 20. pilpl argumentations
talmudiques/talmudic argumention 21. pi'kkhesdik subtil/subtle 22. soudain/suddenly 23. peyes papillottes/sidecurls 24. des vis/screws
25. déboutonné/unbuttoned 26. «pas bien»/not nice 27. peinture/painting 28. de/by Mané-Katz, peintre de la vie juive/painter of traditional
Jewish life 29. chevreau blanc/pure white kid 30. courettes/courtyards.

מען,ָס, נישט די קראַ שמעקט נישט מיט רויזן די גאָדא

מען פֿון רויזן, ווי כ'זע.ָטש ס'נעמט זיך איר נאָכא

3 מיט הערינג, מיט נעכטן, מיט בׂשמיםָעס שמעקט דא

זיע.ָאויף רי דע רא

,5 און הויך ווערט נתגלה4 ּפליטעַוונט אַעס דא

“.7 זינגט אויף דער אייבערשטער „צע6צום אייבערשטן

לעַ מיט אונדז א8דול–זי דרייט זיך עקשנותדיק

זיע.ָאויף רי דע רא

מען,ַ צוזא9זי דרייט זיך מיט אונדזערע דאגות

.10ּפה–לן געדענקען איר ליד שבעלָמיר זא

מעןַדרעס פֿון דער מאַאון ס'בריוועלע זוכט דעם א

זיע.ָאויף רי דע רא

,13, געמלעט12, געטובֿלט11 געּתפֿילהטָעס ווערט דא

.15 לעשט זיך נישט אויס, ווי דער סנה14ליכט–רצַײטָ יאַא

17לוטַנג פֿון באַּפקלאָן אַ, א16דקעָבאָ שַײן פֿון סלאַא

זיע.ָאויף רי דע רא

עטןָדישע ּפאִריז און ייַּפא

1זיעָרי דע רא

2פֿון משה שולשטיין

I

.2קער–קרעַכט דעם סאַקעגן נאַשיצט אַוונטזון באָדי א

דע.ַריקאַ באַר זיך אַ פֿאָ זי דא4רבן שמידטַ טויזנט פֿא3אויס

הערַ, ווי א6רנעם איךַרג פֿאַ צום בא5 צוגעפֿליגלטערַא

.8ונדע–לטן נעַ געשטא7דערגרייכן מיך פֿון העקן וועלט

לץ מערַטעם אַײן אָלב דערטרונקענער, איך אַ האַאון ווי א

.10וודאיַ א9רלוירן אין דער אומקומצַײטַמַײן וו9נדערוועלט, פֿא

נגיק, מַײן געהער,ַשן אויג, ווער קלאָרלאַ, פֿא11נטפֿינצטער זיךַ א—

דע.ַ נַײער לידעריאַ פֿון א13 מיט זילבן12ןָאון טרינקט זיך א

[…]

1. avro'm Sutskever (né/born 1913) 2. Sacré-Cœur 3. .4 פֿון (il) forge/
(it) forges 5. néologisme à partir de/neologism based on “צוגעבונדן„,

.6 „צוגעשמידט“ און „פֿליגל“ .7 הער איך du bout du monde/from the ends of
the earth, néol. à partir de/based on העק“ַ „עק וועלט“ און „א  8. navenade
errants/wandering 9. temps de l’anéantissement/time of death
10. avade sûrement/surely 11. néol. .12 ווער ליכטיק  buvez jusqu’à plus
soif/drink your fill 13. syllabes/syllables 14. ponem visage/face 15. ger
ici étranger/here stranger 16. tsarn peines/pains 17. ceint/encircled
18. shure ligne/line 19. réverbères/street lamps 20. planent/hover
21. désir/desire 22. fanfares éteintes/long stilled trumpets 23. ratatiné/
withered 24. le Mur des Fédérés/the wall in Père Lachaise cemetery
where many Communards were shot (1871).

.19שערים– שטיק מאהַ, א18נערַנצישקאַ שטיק פֿראַא

כע.–כן : כעַ לא21 ּפיקחותדיקַ, א20 ּפילּפולַא

רעםָמע בַײם אַן מיך מַײן מאָ נעמט א22און ּפלוצים

זיע.ָאויף רי דע רא

,24רדרייטע ווי שרויפֿןַ פֿא23נגעלע, ּפאותִ ייַא

,26ג נישט : ס'איז פֿעָר זאָ, נא25די הייזלעך צעשּפיליעט

 קומט צו לויפֿן28צסַקא–נעַ מא27 געמעלַווי פֿון א

זיע.ָאויף רי דע רא

מעןַט פֿון פֿלאָ זַײנס הא29ווַײסע ציגעלע–ָרס קלאָדא

 „מע“.ַ א30 ערגעץ אין הייפֿלעךָרלוירן דאַפֿא

מעןַמיר אים זוכן צוזאָנגעלע, לאִקום, יי

זיע.ָאויף רי דע רא

V

,15 יעדער גר14ט, וו9 עס געפֿינט זַײן ּפניםָלוט דער שטאַסא

.16פֿטן און צערןַוו9 מענטש איז  מ ע נ ט ש, מיט זַײנע פֿריידן, בענקשא

קער,–קרעַט, אויף סאָאיך טרינק דעם שטיינערדיקן ווַײן פֿון שטא

.19רןַנאָ זון אין די פֿא18 שורהַ מיט א17רטלטַרומגעגאַא

.21גערַרַײן אין מַײן באַטערן אַ גַײסטער. פֿלא20 שוועבןָדא

.22רןַנפֿאַרקלונגענע פֿאַנג פֿאַ לעבן אין דער לופֿטן לאָדא

שווער,–23רן, אַײנגעשרומּפןָלט געוואַאון פֿרַײהייט איז ניט א

.24רןַמונאָנט פֿון קאַר יונג, ווי אירע רויזן בַײ דער וואָנא

. סוצקעווער איןַאונטערשריפֿט פֿון א

רטרעטָּפאָן אויטאַרעם פֿון אָפֿא
ריזַּפא

1בֿרהם סוצקעווערַפֿון א

משה שולשטיין :

רקיעלַרטרעט פֿון י. מאָּפא

© D.R.
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ּפריל 2004ַרץ און אַ אין מארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

1. yisroel 2. … kvure … enterrer vivant/bury alive 3. les plus/very 4. dévoués/devoted 5. débuts réussis/successful debut 6. avro'm
7. Grüner Aquarium, Frankfurt/M, Suhrkamp Verlag, 1992 8. activité/activity 9. mekhaber auteur/author 10. obligatoirement/here
without exception  11. e'mese véritable/real 12. publier/publish 13. tsvi 14. mordkhe 15. rivke 16. mamesh vraiment/really 17. efsher
peut-être/perhaps 18. milkhome guerre/war 19. en même temps/at the same time 20. Mayence/Mainz 21. Munich 22. exhaustif/exhaus-
tive 23. Zur Transkription des Standartjiddischen 24. signification ici utilité/meaning here usefulness 25. évidemment/obviously 26. j’étais
passionné/I was fascinated 27. Autriche/Austria 28. s’adresse à/comes to

קטיווע אוןַ א3מעַסט בלום איז געווען איינער פֿון די סאָיא

ּפע. זַײןָדיש אין אייראִסטן פֿון ייַ ענטוזיא4איבערגעגעבענע

דַײטשן געביט איז געווען–דישִ אויף דעם יי5לגרַײכער דעביוטָדערפֿא

גרינערזעבוך ָ סוצקעווערס ּפרא6בֿרהםַדי איבערזעצונג פֿון א

8ט זַײן טעטיקייטָנערקענונג האָ ברייטע אַבער אָא ,7ריוםַקוואַא

רויסצוגעבן דעםַנגעהויבן אָט אָך 1997, ווען ער האָקומען נאַבא

ס איז געווען דערָ און דא—, וו9 אין יעדן נומער ַראָפֿאַמעטאל ַזשורנא

רגעשטעלט ווערן אייןָ פֿלעגט פֿא—בע ַגרונדּפרינציּפ פֿון דער אויסגא

ַס געווען אָל איז דאָ. און יעדעס מא9דישער מחברִהַײנטצַײטיקער יי

לעל$: די דַײטשעַראַכן ּפאַציע אין צוויי שּפראַלידע ּפובליקאָסא

ל,ַריגינאָדישן אִנסקריּפציע פֿון דעם ייַ טראַאיבערזעצונג און א

–ָ ביאַרַײנפֿיר און אַליטישער אַנאַא–טורַ ליטעראַ א— 10דינגטַאומבא

11ן אמתעַ א—ציע וועגן דעם מחבר ַרמאָפֿישע אינפֿאַגראָביבליא

ר.ָגיע פֿון איין אויטאָלאָנטאַקטע אַמּפאָקא

ָטציעס האַדעמישע ּפובליקאַקאַגן אָט די ערנסטע, מען קען זאָאין א

זע און איבערזעצונגעןָעזיע, ּפראָ ּפא12רעפֿנטלעכןַוויזן צו פֿאַבלום בא

ן (נומ'1$),ַ אַײזנמא13 צבֿי—טן ַדיש בלויז פֿון זעקס ליטעראִאויף יי

14בֿרהם סוצקעווער (נומ'4-3$),  מרדכיַלעוו בערינסקי (נומ'2$), א

דיַדלערס ליריק, נומ'5$), גענאָרל באַליטווין (איבערזעצונג פֿון שא

בער דער עפֿעקטָן (נומ'7$), אַסמאַ בא15עסטרַײך (נומ'6$), און רבֿקה

 צום ערשטן17לדיקער$: אפֿשרַ געוואַ א16איז געווען (און בלַײבט) ממש

ַסט בלום, דורכגעפֿירט דורך לעוו בערינסקי. לעוו בערינסקי איז אָן אינטערוויו מיט יאַּפריל 2004 איז דערשינען אַרווערטס פֿון 9טן אָאינעם פֿא

רבן, איז געוועןָס איז לעצטנס געשטאָסט בלום, וואָ. יא1ג אין יׂשראלָס וווינט הַײנט צו טאָנד, וואַ געבוירענער אין רוסלאַעט, אָדישער ּפאִוו$סטער ייַבא

רטיקל.ַ טייל פֿונעם אַ אָנד. מיר דרוקן דאַדיש אין דַײטשלאִטוערס אויף דעם געביט פֿון יי–קטיווסטע קולטורַאיינער פֿון די א

“2גןָך ניט לעבעדיקערהייט צו קבֿורה טראָטור קען מען דאַ ליטעראַ„א
 2002—סט ג. בלום 1944 ָיא

פֿון לעוו בערינסקי

ָט הא18ך דער מלחמהָל נאָמא

שער לייענערִּפעיָדער איירא

מיט די אייגענע אויגן דערזען,

ַך אָז עס עקזיסטירט נאַא

ןַטור ווי אַדישע ליטעראִיי

נטוויקלטערַקטועלער און אַא

טָ הא19צעס. דערבַײָּפרא–קולטור

דישןִ ייַסט בלום געפֿירט אָיא

קורס אין צוויי אוניווערסיטעטן

22ן אויספֿירלעכעַנגעשריבן אָ, און א21 און אין מינכען20 אין מַײנץ—

,23דישִיי–רדַנדאַנסקריּפציע פֿון דעם סטאַצו דער טרארבעט, ַרשאָפֿא

. […]24טַײטַקטישן באַרלירן איר ּפראַ סך צַײט ניט פֿאַך אָס וועט נאָווא

דיש,ִנג צו ייַגע וועגן זַײן אייגענעם צוגאַ פֿראַענטפֿערנדיק אויף א

זוי,:ַדערציילט בלום א

מיש אוןַראַביש, אַראַן אָנדאָב שטודירט אין מינכען און לאָ „איך הא—

כן, שּפעטערַנישע שּפראַ די גערמא25רשטענדלעךַש, זעלבסטפֿאִהעברעי

 מיט דעם26ּפט געוועןַרכאַלינגוויסטיק. […] איך בין פֿא–טיווַראַמּפאָקא

ט פֿון מַײן לעבן… מירָנעקדאַ קומען מיר צום אָבער דאָלעמען. אַא

ָךט. נאַקאָדוואַן אַטער איז געווען אָ. דער פֿא27מען פֿון עסטרַײךַשטא

ַפֿיציר מיט אָנער אַמעריקאַן אַ צו אים א28דער מלחמה ווענדט זיך

[סוף זַײט 8]
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לעמען צו ניץ קומעןַס וועט אָ בוך וואַא
ווָפֿון מיכאל קרוטיקא

 יוסף6ף ד"רַגראָדער ירושלימער לעקסיקא

 מיט7שם געווען–נג קונהַט זיך שוין לאָגורי הא

נען פֿוןָזַײנע ווערטערביכער און לעקסיקא

, וועט זַײן נַײע9ספֿק–. בלי8רטןַדישע רעדנסאִיי

דישע  ברכות אוןִ יי10ס איז ּכוללָמלונג, וואַזא

–דישִּפולער ווערן בַײ דעם ייָקללות, אויך ּפא

זוי ווי דיַ, ּפונקט א11רעדנדיקן עולם

נערַערדיקע זעקס ווערק זַײנע. דער זשאִפֿרי

 סּפעציעלַרנעמט אַפֿון ברכות און קללות פֿא

. די12אוצר–רָלקלאָדישן פֿאִרט אין דעם ייָא

ַזאַזונדער רַײך מיט אַך איז באַדישע שּפראִיי

רט… […]ַ רעדנסא13מין

 די לַײכטע און14נטָטאַדער צונויפֿשטעלער בא

דישע קללות$: „איןִ פֿון יי15שּפילעוודיקע טבֿע

 קללות16רגלַײך מיט די שווערע ּתנכישעַפֿא

ןַר אָקללות נא–לקסָדישע פֿאִזַײנען די יי

– צַײטווַײליקן ּכעסַאויסדרוק פֿון א

ַ אויסברוך קען אַזאַ א18טשָ, כא17אויסברוך

לטן אוןַ“. די געשטא19ל זַײן גענוג שטעכיקָמא

 און20דן פֿון ּתנך, מדרשָעּפיזא

22 ווערן איבערגעניצעוועט21גדהַא

לקסמויל אויףָדישן פֿאִאין דעם יי

זוי ווי אין דיַ, א23 היימישן אופֿןַא

נגער. דיַלידער פֿון איציק מא

רימטע העלדן און זייערעַבא

 טייל פֿון דערַ ווערן א24מעׂשים

הַײנטיקער ווירקלעכקייט און

ַןקומען זיי אַדורך דעם בא

 ווי— 25נישן בַײטעםָאירא

לן דַײנעָ „זא26למשל

זויַביינער זיך ברעכן א

–ווי די עׂשרת

.“ […]27הדיברות

דישע קללות אוןִיי

ברכות שטעלן מיט זיך

29 גוטן מוסטערַ א28ָרפֿא

לעקטיווער שעפֿערישקייט. ד"רָפֿון […] קא

לעקציעָ קאַ א30מלבוך איז ניט סּתםַגוריס זא

–ָרלקלאָנעלן פֿאָדיציאַפֿון דעם טרא

רַנטבוך פֿאַ מין האַר אויך אָל, נאַטעריאַמא

צונויפֿשטעלן אייגענע קללות, לויט

ַזמערקט אַדערפֿענישן. ער באַּפערזענלעכע בא

ַכטן“ אַקטיש קען יעדער איינער „צוטראַ„פֿא

ַפֿענע סעריע. אָן אַ קללה איז אַקללה, ווַײל א

 אין…]32 רוחַ, מיט דער סעריע [א31שטייגער

 רוח דיר אין בויך,ַזוי$: „אַנגיין אָקען מען א

, אין דַײנע ביינער…“.33אין דַײנע געדערעם

ס בוךָקוועמלעכקייט איז דאַצוליב בא

,35 זוכצעטל34 ּפרטימדיקןַרגט מיט אָזאַבא

ַדער אָ ברכה אַס העלפֿט צו געפֿינען אָווא

דערָ טעמע, אַרט, לויט אָקללה לויט איין ווא

זונדער אויסגעטיילטַם. באַּפשטאָלויט דעם א

,36לשונס–נציק מענהַצווא–און–זַײנען איין

טָ הא37עליכם–ס דער יונגער שלוםָווא

— 38מעןַך זַײן שטיפֿמאָמלט נאַנגעזאָא

ַזאַמלונג פֿון אַ די ערשטע זא39מסּתמא

ריסטיק,ָלקלאָדישער פֿאִמין אין דער יי

סןָט שּפעטער אַײנגעשלאָס ער האָווא

ןַמאָפֿישן ראַגראָביאָאין זַײן אויטא

.40פֿונעם יריד

דישערִנדערע בַײשּפילן קומען פֿון ייַא

זונדער רַײכעַ בא—טור ַליטערא

מען פֿון דעםַלן שטאַטעריאַמא

דישע אוןָראַ ּפא41טונקעלערס

 ווי אויך—ריסטישע ווערק ָהומא

דישןִמלונגען פֿון ייַפֿון זא

ר.ָלקלאָפֿא

דער צונויפֿשטעלער

זיקעָז די דאַנט, אָטאַבא

זוי ווי דיַמלונג, אַזא

ערדיקע ווערק זַײנע,ִפֿרי

איז אויסגערעכנט ניט אויף

ר אויף דעםָ, נא42מומחים–ךַשּפרא

בער.ָליבהא–דישִלגעמיינעם עולם פֿון ייַא

רגט מיטָזאַר איז יעדער בַײשּפיל באַדערפֿא

ש,ִ אויף העברעי—דרַײ איבערזעצונגען 

–זוי פֿירַרוסיש און ענגליש. ּפונקט א

.43ס זוכצעטל און די הקדמהָכיק איז דאַשּפרא

נטעַרפֿזיניקע און עלעגאַַדי שא

44ציעס פֿון דנה און ניקוד זינגערַאילוסטרא

ל ווערן זייָרטן און צו מאַלעבן די רעדנסאַבא

 נַײער זַײט. דיַ פֿון א45נטּפלעקטַא

ציע פֿון דעם טעקסט, בילדער אוןַמבינאָקא

ָסכן דאַפֿישן אויסזען מאַגראָדערנעם טיּפאָמא

ן עס עפֿענעןָ. מען קא46בוך זייער חנעוודיק

ןָדער מען קאָ, א48 און שעּפן נחת47זויַסּתם א

דערָסיקע ברכה אַ ּפאַּפזוכן אָאויף גיך א

ןַכן אַ לעבעדיקער צו מא49קללה, ּכדי

ָלט. זאַ רעפֿעראַדער אָ בריוו, אַרטיקל, אַא

$!50זַײן צו רפֿואה

1. yoysef Guri 2. psures nouvelles/news 3. brokhes … kloles bénédictions et malédictions/blessings and curses 4. yerusholaim
Jérusalem 5. limudim études/studies  6. רָקטאָדא  7. koyne-she'm … s’est fait un nom/made a name for himself 8. proverbes, dictons/
proverbs, sayings 9. bli-sofek sans doute/doubtless 10. … koylel contient/contains 11. oylem public 12. oytser trésor/treasure 13. min
sorte/sort 14. souligne/emphasizes 15. teve nature 16. tana'khishe bibliques/biblical de/from ּתנך Bible 17. kas-… explosion de colère/
burst of anger 18. bien que/although 19. blessant/sharp 20. medresh Midrash, commentaire biblique/biblical commentary 21. agode
légende/legend 22. tournés et détournés/turned around 23. oyfn manière/manner 24. maysim exploits/deeds 25. baytam saveur/flavor
26. lemoshl par exemple/for example 27. aseres-hadi'bres les Dix Commandements/the Ten Commandments 28. représentent/represent
29. exemple/example 30. stam simplement/simply 31. par exemple/for example 32. ruekh mauvais esprit, démon/evil spirit, demon
33. entrailles/entrails 34. pro'timdikn détaillé/detailed 35. index 36. ma'yne-loshns expressions véhémentes/vehement language
37. sholem-aleykhem 38. marâtre/stepmother 39. mistome probablement/probably 40. yari'd foire/fair 41. Der Tunkeler (1881-1949)
42. mumkhim experts 43. hagdome introduction 44. dana … nikud 45. se montrent/revealed 46. khe'ynevdik plein de charme/full of
charm 47. stam … comme ça/just like that 48. … nakhes prendre du plaisir/get pleasure 49. kede'y afin de/in order to 50. … refue
prenez-en de la graine !/use it in good health !

3דישע ברכות און קללותִ : יי2מיר הערן גוטע בׂשורותָלא, 1יוסף גורי

, 2004)5ר רוסישע לימודיםַּפטייל פֿאָשער אוניווערסיטעט, אִ : העברעי4(ירושלים

זוי ווי …ַלן דַײנע ביינער זיך ברעכן אָזא



8

Der Yidisher Tamtam
Maison de la Culture Yiddish

18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris

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

tamtam@yiddishweb.com

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
, יצחק,ַניקאָלדע, וועראָאיוועט, גא

בי., עוולין, רוַליאַטאַ, נאַדיאַרי, נאַ מא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

–םעדעמ — רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב

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 6]

29. bakoshe demande/request 30. honoraires/fee 31. matone cadeau/present 32. goyrl destin/fate 33. all. plus il y a de bois/germ. the
more wood 34. moyshe-… 35. magnifiques/marvelous 36. dor génération.

נסן איןַר ניואָ ּפאַ, דערקלערן אים א29בקשה

30ַרראָנאָ האַדעם רוימישן רעכט, און ווי א

ַ א—ציע גיט ער אים ַנסולטאָר דער קאַפֿא

פֿיציר איזָדיש$! ווער דער אִביכל אויף יי

טָטַײטן אַלט באָט געזאָס ס'האָגעווען און ווא

ןַר אונדז אַלוט פֿאָבסאַ, א31די מּתנה

רָ דעם ענטפֿער קען מען נא—איבעריקע 

אפֿשר געפֿינען אין דער מיסטיק…$נו, ליגט

ַר אין אָס ביכל עטלעכע צענדליק יאָּפ דאָא

ל, איבערקלַײבנדיקָקעסטל, און איין מא

כן, נעם איך עס אין דיַלטע זאַאונדזערע א

ז כ'קען לייענען און ניטַהענט און זע, א

לטָדיש… מיט דעם וואִרשטיין ייַשלעכט פֿא

רענדיקט דער וויץ, ווַײלַ פֿאָזיך אפֿשר דא

 מיןַ שלעכטס, אַס ביכל איז געווען אָדא

–וועטישָ סאַנדיסטישער קיטש פֿון אַגאַּפאָּפרא

בערָט מיך אָ הא32דישן שרַײבער. מַײן גורלִיי

נצערט,ָ קאַזט : אויף עּפעס אָּפגעלאָנישט א

ל, זינגט מעןַ צופֿאַווידער, הייסט עס, דורך א

עטָ ּפאַצוויי לידער אויף די טעקסטן פֿון א

אויב איר ווילט זיך שּפילן

דיש$:ִמיט אינטערנעץ אויף יי
www.judaism-links.com/yiddish.html

www.ibiblio.org/yiddish/shtetl.html
www.yiddishweb.com

www.derbay.org.
www.columbia.edu/cu/cijs/yidd

www.folksbiene.org
www.princeton.edu/zemerl
www.sholom-aleichem.org

www.uyip.org
www.yiddish.forward.com

www.yiddishvilnius.com
www.yivoinstitute.org

www.yugntruf.org
www.yv.org

yiddishbookcenter.org

ס דַײטשעָנגער. איר קענט אפֿשר דאַאיציק מא

—לד ַס ווַײטער אין וואָרט „וואָשּפריכווא

desto mehr Holz“33לעב איך הַײנט מיט ?$

–רצן, מיט משהַנגער אין האַדעם איציק מא

בֿרהםַק, אַלּפערן, משה קולבאַ הא34לייב

לדענער קייט פֿוןָ דער גא—סוצקעווער 

ָר דער גא— שרַײבער, און איצט 35ּפרעכטיקע

—רשטייט זיך ַ אַײערער… פֿא36נַײער דור

ך ניטָטור קען מען דאַ ליטעראַטעווען. אַרא

גן…“.ָלעבעדיקערהייט צו קבֿורה טרא

מּפיוטערָדער קא

ןַ'דער עקרא

ר'טוַוויאַדי קלא

ש'וויַדער קלא

די מויז

ּפדרוקערָ'דער א

רטער דיסקַדער הא

ט'דער דיסקע

קטלַמּפאָס קאָדא

ם'ַגראָדי ּפרא

ּפןַנקלא'רַײַא

ּפהיטן'ָא

ּפדרוקן'ָא

נדריקן'ָא

ּפקלַײבן'ָא

נט'קומעָדער דא

די טעקע

[zikorn]דער זּכרון 
סטןַסטקא'דער מי

ordinateur/computer
écran/screen
clavier/keyboard
touche/key
souris/mouse
imprimante/printer
disque dur/hard disk
disquette/floppy disc
CD
logiciel/program
saisir/enter
enregistrer/save
imprimer/print
cliquer/click
sélectionner/select
fichier/file
dossier/folder
mémoire/memory
poubelle/trash

מּפיוטערַײָר פֿון קאַבולאַקאָווא

עס פֿעלט זּכרון

טןָרבאַרַײנגיין פֿאַא

רבינדונג אוממעגלעךַפֿא

קומענט געפֿינטָדער דא

ּפָזיך נישט א

סטָדי מיסטּפא

דער ווירוס

גָדער בא

מבעָדי בא

mémoire insuffisante/
insufficient memory
accès refusé/access denied
la connexion a échoué/
unable to connect
fichier introuvable/file
not found
«pourriel»/spam
virus
bug
bombe/bomb

  זען$!!!ט ש י נ    ס מע וויל בעסערָווערטער ווא


