
1

עיַצאקילבוּפַ א

רעזיַראּפ םעד ןֿופ

— רעטנעצ–שיִדיי

קעָטאילביב–םעדעמ

ּפריל 2005ַא/ניסן ּתשס"ה )49( 4 , נומער10 ָריא

Publié par
la Maison de la culture
yiddish - Bibliothèque
Medem avec le concours
de la Délégation Générale
à la Langue Française
et la Forward Association לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

נהייבערסָר אַפֿא

רָדישער הומאִדער יי

זוי טוט מען עס�? גרויסעַ ווי א1ָטא

בן שוין דערקלערט,ָגעלערנטע הא

גירט,ָלאַטאַמלט, קאַ, געזא2רשטָגעפֿא

לעַליזירט אַנאַאָליזירט און ּפסיכאַנאַא

טןָנעקדאַ, א5, חכמות4דישע וויצןִ יי3מינים

ט זייָ. מען הא6און מעׂשהלעך

איבערגעזעצט און איבערדערציילט אויף

ס קענען מיר דען צוגעבןָכן. וואַלע שּפראַא

בן מיר געקלערט אוןָלעם�? האַצו דעם א

לטעַ פֿון די א7 משלַּפגענומען אָראַזיך א

 איר קענט די מעׂשה�?—וויצלערס 

8ּפטעָ כאַט אָ שטאַל געווען אין אָ מאַס'איז א

9דישע וויצלערס : געוועזענעִלטע ייַא

רן אוןָקטיאַ א11נירטעָ, ּפענסיא10בדחנים

. זיי פֿלעגן(זיך טרעפֿן13גייערס– ליידיק12סּתם

בער מיטָג און זיך דערציילן וויצן, אָלע טאַא

לעַבן זיי שוין געקענט די אָדער צַײט הא

 און ס'איז זיי15 אויף אויסנווייניק14מעׂשיות

 אויסצוהערן די זעלבע16נגווַײליקַרן לאָגעווא

ס(: זייָט וואָ א17סןָשלאַבן זיי באָכן. האַזא

רשרַײבן די מעׂשיות, געבן יעדערַוועלן פֿא

זוי וועלן זיי מערַ נומער, און אַאיינער א

רָנצן וויץ, נאַרפֿן דערציילן דעם גאַנישט דא

זוי איז געווען.ַציטירן דעם נומער. און א

 נַײערַג ארַײן אין קרַײז אָקומט איין טא

מענטש, דערקלערן זיי אים זייער סיסטעם.

גטָן, זאָער הערט זיך צו. בערל הייבט א

ָג זאַנקל גיט אַכן. יאַלע לאַ„43“, און א

ַ מיט א18„120“, און מע שיסט אויס

ּפ „55“, אוןָגעלעכטער. איציק ענטפֿערט א

. גיט דער נַײער19ר די זַײטןַלט זיך פֿאַמע הא

רַײן אין דער ליסטע אוןַ, קוקט א20כטַ טראַא

רנישט. שטיל. שטום.ָגט(: „81“ ! גאָזא

, נישט קיין שמייכל21נישט קיין ּפיּפס

.22פֿילוַא

 מע— 23 זיפֿץַגט בערל מיט אָ זא—ך ַ א—

 מעׂשה(!ַך וויסן ווי צו דערציילן אָרף דאַדא

דעריבער וועלן

ָל מאַך אָמיר נישט דערציילן נא

לע קענען זיי שוין.ַס אָלע מעׂשיות וואַדי א

ריעס�:ָטעגאַר קאָ ּפאַנען מיר אָט דערמאָא

, דער24מע, די שוויגערַדישע מאִדי יי

–טער, דער עצהַקטער, דער ּפסיכיאָדא

דישעִ, יי26, דער שלימזל25געבער

ד רעדט מיטִ ייַנען, געשעפֿטן, אַראָרעסטא

ן, דרַײ גויים איןַ באַדן אין אִט, צוויי ייָגא

ליין אַײערעַן… קלַײבט אויס אָוויאַן אַא

כט געזונטערהייט.ַליבטע וויצן און לאַבא

 וויץַנט זיך אין אָמער איר דערמאָאון טא

ס איר ווילט זיך טיילן מיט אונדז,ָווא

 מיר—רשרַײבט עס און שיקט אונדז צו ַפֿא

כן…ַווילן אויך לא

קע זייערַכן איז טאַס לאָ, דא27גבַֿ(א

געזונט, ווי איר קענט לייענען אויף

זַײט�2).

רָ ּפאַדערווַײל וועלן מיר אַײך געבן א

ס זַײנעןָר וואָדישן הומאִ פֿון יי28מוסטערן

 זייער29רטָר פֿאָנט נאַקאַווייניקער בא

.30טעמטַבא

1. alors/so 2. cherché/researched 3. sortes/sorts 4. blagues/jokes 5. khokhmes traits d’esprit/witty sayings 6. ma'yselekh histoires/sto-
ries 7. … moshl décidé de suivre l’exemple/decided to follow the example 8. bande/bunch 9. anciens/former 10. batkhonim amuseurs
des mariages/wedding jesters 11. retraités/retired 12. stam simples/just plain 13. oisifs/idlers 14. mayses histoires/stories sing.  מעׂשה

mayse 15. par cœur/by heart 16. ennuyeux/boring 17. décidé/decided 18. éclate/burst out 19. se tient les côtes/split their sides 20. réfléchit/
thinks it over 21. ici mot/peep 22. afile même/even 23. soupir/sigh 24. belle-mère/mother-in-law 25. eytse-… conseilleur/giver of ad-
vice 26. shlimazl guignard/unlucky person 27. agev à propos/by the way 28. échantillons/samples 29. pourtant/yet, still 30. bata'mt
savoureux/tasty.

דישןִנצע וועלט רעדט וועגן ייַדי גא

דישע צַײטשריפֿטִ ייַר און מיר, אָהומא

ך נישטָבן נאָדיש, האִאויף יי

נומער�!–רָרויסגעגעבן קיין הומאַא

רָרנעמען מיט דער גאַמוזן מיר זיך פֿא

וויכטיקער טעמע.
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כטַ לא1ׂשרה

בערָטעוועט פֿון טויט, אַ רא2ז צדקהַגט אָמע זא

טעוועט פֿון לעבן. מע זעט עס שויןַר ראָהומא

4בֿינוָבֿרהם אַל זענען צו אָ מאַ. א3אינעם ּתנך

, און5טס שליחיםָגעקומען דרַײ געסט, גא

ז ער און זַײן ווַײב ׂשרהַגט אָנגעזאָבן אים אָהא

נעןַבֿרהם איז געשטאַ קינד. אַבן אָוועלן הא

 און ׂשרה איז געווען6ר זַײן געצעלטַפֿא

. זי איז7נגַרהאָ פֿאַאינעווייניק, הינטער א

ר.ָרום 80 יאַלט געווען אַלט אָדעמא

לט זַײן יונג,ָ בעסער געווא8וודאיַלט אָזי ווא

9דעוועןָרק אויפֿצוהאַשיין און שטא

ַן א11רטָרשּפאַלט זיך פֿאָ. זי ווא10רגַקליינווא

לט זיך אויךָרטן. זי וואַר וואָכציק יאַא

 און איר13 מיט הגרן12רט די מעׂשהָרשּפאַפֿא

לט זי געקענטָ ווא14לע צרותַזון. איז פֿון די א

כט.ַט זיך צעלאָר זי האָוויינען, נא

ז : 1) דיַ א15פֿון דער מעׂשה קען מען דרינגען

ַזוי צו דערציילן אַבן געוו:סט ווי אָשליחים הא

כט ווַײל ערַט נישט געלאָבֿרהם האַוויץ�; 2) א

ָרט שוין געהערט דעם וויץ ; 3) הומאָהא

נג,ַרהאָ פֿאַ הינטער א16דריקט זיך בעסער אויס

נץ.ַ ביסל דיסטאַרף אַער דא

נץַ דיסטאַנץ. אַ דיסטאַליין איז שוין אַר אָהומא

ט.ָנץ פֿון גאַ דיסטאַריטעט, אָן אויטאַפֿון א

,17ט ׂשרה, די חוצּפהניצעָר האַדערפֿא

כט.ַט געלאָז זי האַט אָר גאַ פֿא18געלייקנט

ר איז ווי ליבע, ער ווייסט נישט פֿון קייןָהומא

ּפן איז ער שויןַגעזעץ. ווען מען וויל אים כא

נטלויפֿט פֿון זַײנעַנטלויפֿט, אַווַײט. ער א

1. sore Sarah (Gen. 18:1-15) 2. tsdoke charité/charity3. tana'kh la Bible juive/the Jewish Bible 4. avrom ovinu Abraham le Patriarche/
the Patriarch Abraham 5. shlikhim messagers/messengers sing. שליח sheliekh 6. tente/tent 7. rideau/curtain 8. avade bien sûr/of course
9. élever/bring up 10. enfants, marmaille/children11. épargné/spared herself 12. mayse ici problème/here problem 13. hogern Agar/
Hagar 14. tsores soucis, malheurs/troubles 15. déduire, inférer/deduce 16. s'exprime/is expressed 17. khu'tspenitse l'effrontée/impu-
dent creature 18. a nié/denied 19. afile même/even 20. yitskhok Isaac.

2כןַליע צו מאַזוי קאַס ווייסן ווי אָן מענטשן וואַראַס'איז פֿא

קטוירים. לעצטנס איזָ ! צום בַײשּפיל דא3די הנאה

בןָנפֿערענץ, וו: זיי האָ קא4פֿטלעכעַ וויסנשאַרגעקומען אָפֿא

רן געזונט�!ַכן איז גוט פֿאַז לאַ א5שטעטיקטַל באָ מאַך אָנא

קטוירים, רירט זיך דיָכט, דערקלערן די דאַווען מע לא

סָ, און דא6ּפָנט זי זיך אַגמע. ווען זי רירט זיך, שּפאַפֿראַדיא

–רגרינגערט די בלוטַ, פֿא7זשירט די קישקעסַסאַמא

ַר. דערפֿא8רמינערט דעם בלוטדרוקַציע און פֿאַצירקולא

ג�!ָ טאַכן צען מינוט אַל לאָ זיי, מע זא9הייסן

ַקע אַט איר טאָכן, האַ צו לא10לץ חשקַך אָט נאָאויב איר הא

כט איר צו פֿיל וועגן אַײערַ טרא11דער אפֿשרָר�! אָסך הומא

כט צוַ איר לא12מערָרזיכטיק ! ווַײל טאָר זַײט פֿאָגעזונט�? נא

צןַר ּפלאָדער גאָכן אַנק לאַך קראָרק קענט איר זיך נאַשטא

ַזגן אָקטוירים זאָן וועלן די דאַ�! און דא13פֿון געלעכטער

זוי געזונט…ַכן איז נישט אַלא

1. ordonnance/prescription 2. démolir/spoil 3. hanoe plaisir/pleasure 4. scientifique/scientific 5. confirmé/confirmed 6. se détend/re-
laxes 7. intestins/intestines 8. tension arterielle/blood pressure 9. récommandent/tell us 10. kheyshek envie/feel like 11. efsher peut-
être/perhaps 12. si/if 13. mourir de rire/die laughing.

1כן אויפֿן רעצעּפטַלא

1שּפריכווערטער

�!3 און ווייניק ׂשכל2 פֿיל שמייכל—

כן.ַכן קען מען די וועלט איבערמאַ און ניט מיט לא4 ניט מיט שעלטן—

.6רישער וויץַ נאַר איידער אַ נא5 וויציקערַ בעסער א—

.8לבער אמתַ האַ איז א7וועסָטאַ קאַ א—

כן.ַכן און שווער צו מאַ עס איז לַײכט צו לא—

ּפטַ ווער עס כא— ניט 9הבית–בן קיין בעלָץ האַ קאַט און אָנעקדאַן אַ א—

זיי, יענעמס זַײנען זיי.

כט צום בעסטן.ַכט צום לעצטן דער לאַס לאָ דער ווא—

1. proverbes/proverbs 2. sourire/smile 3. seykhl raison/reason
4. maudire/curse 5. drôle, amusant/witty, funny 6. plaisanterie/joke
7. plaisanterie/jest 8. emes vérité/truth 9. balebo's maître/owner.

ס ווילן איםָפֿער, פֿון די קריטיקער וואַשא

ט.ָ פֿון גא19פֿילוַנטלויפֿט אַליזירן, ער אַנאַא

ט די בעסטע וויצןָן האָפֿון ׂשרהס צַײטן א

בןָר האַליין. דערפֿאַס לעבן אָפֿן דאַגעשא

 סךַט אַבן געהאָס האָבֿרהם, וואַׂשרה און א

מעןָ נאַרונג, געגעבן זייער זון אַדערפֿא

ָרכן“. נאַס הייסט „ער וועט לאָ, דא20יצחק

כןַז ער וועט לאַגט אָט נישט געזאָקיינער הא

ג...ָלע טאַא

 קריסטלעכעַא

רשטעלונג פֿון ׂשרהןָפֿא

כט הינטער דעםַס לאָווא

.D.R ©נג ַרהאָפֿא
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1ניםָראַכעלעמער נא

פֿון כעלעם קיין לובלין
ווערָפֿון מרים אולינא

1. Les sots de Chelm/The fools of Chelm sing. רַנא  2. bien entendu/
of course 3. e'mesdikn vrai/real 4. ordinaire/ordinary 5. shem
réputation 6. malekh ange/angel 7. par hasard/by accident
8. déversé/spilled out 9. neshomes âmes/souls 10. dafke justement/
just exactly 11. khakhomin sages/wise men sing. חכם khokhem
12. biens/good 13. kavones intentions 14. conduite/ways, behavior
15. ici bas/sinful 16. efsher peut-être/perhaps 17. mayses histoires/
stories sing. מעׂשה mayse 18. afile même/even 19. akhu'ts à part/
aside from 20. shloyme 21. miryam 22. ici course/here rush 23. ça
ne fait rien/it doesn't hurt 24. se perdre/get lost 25. simen signe/
sign 26. fils/son ici prononcer "zin" à cause de la rime/ here
pronounce"zin" for the rhyme 27. … lets plaisantin ébouriffé/
disheveled prankster 28. idole en bois/wooden idol 29. ן אויףָּפטאָא

.jouer un tour/to play a nasty trick on 30 טערקיש shetekh espace/
area 31. marche/strides 32. khidesh surprise/wonder 33. identique/
identical 34. bourbier/marsh 35. ici : boutique/here: shop
36. pompe/pump 37. façon/style 38. déguisé/disguised.

ָטרע שטאַז די לעגענדאַ א2רשטייט זיךַנים. פֿאָראַט פֿון נאָ שטאַז כעלעם איז אַלע ווייסן אַא

4נץ געוויינטלעכעַ גאַס איז אָ כעלעם, ווא3ן מיט דעם אמתדיקןָרנישט צו טאָט גאָכעלעם הא

ַזאַגן אָט געקראָס עס האָר וואַט אין ּפוילן אין דער לובלינער געגנט. קיינער ווייס ניט פֿאָשטא

פֿט אוןַרפֿט צעטיילן קלוגשאַט געדאָס האָ ווא6ז דער מלאךַ. די לעגענדע דערציילט, א5שם

רישעַק מיט נאַנצן זאַ זַײן גא8טןָ אויסגעשא7ט צופֿעליקָרישקייט אויף דער וועלט האַנא

רָ“ נא11ּפ פֿון די „כעלעמער חכמיםָכט אַט כעלעם. מע לאָ איבער דער שטא10 דווקא9נשמות

 מענטשן12 זיי זענען וווילע—ריש ַזוי נאַז זיי זענען ניט אַאין דער זעלביקער צַײט שּפירט מען א

גיק. און אויב ס'איז זיי שווער זיךָ געוויסע לאַבן אָ און זייערע אידעעס הא13מיט גוטע ּכוונות

 די וועלט שולדיק און ניט זיי�!16 וועלט, איז אפֿשר15 פֿון אונדזער זינדיקער14סן צו די פֿירעכצןַצוצוּפא

פֿן.ָסאָ פֿילא18פֿילוַליטיקער און אַנאַאָגן, ּפסיכאָלאָליזירט דורך עטנאַנאַגיעס און אָלאָנטאַבע אָמלט אין גראַ ווערן געזא17די כעלעמער מעׂשיות

20קער ווי י. י. טרונק און שלמהִַיזאָזיקע טעמע�: ּפראָרבעט די דאַאַדישע שרַײבערס באִ סך ייַבן אָרום כעלעם האַר אָלקלאָ דעם רַײכן פֿא19חוץַא

דע“.ַט איז איין ליד פֿון איר „כעלעמיאָ א—ווער ָ אולינא21ני לייב און מריםַעטן ווי מאָן און ּפאָסַײמא

ציעס צוַנדערע זַײטן%: אילוסטראַ  אויבן, אונטן און אויף א

ט אין דערָדן פֿון דער קליגסטער שטאִדער ייָי. י. טרונקס „כעלעמער חכמים%א

.D.R ©ס    ָאַײרעס, 1951) דורך יחזקאל שלא–סָוועלט“ (בוענא

נען גייט ער און וו:הין ?ַפֿון ווא

ער גייט פֿון כעלעם, ער גייט קיין לובלין.

,22פֿן אין מיטן געיעגָנטשלאַווערט ער א

 אין וועג,24נדזשעןָרבלאַ, ער וועט נישט פֿא23ט נישטַס'שא

 :26 דער כעלעמער זון25 סימןַט אָער הא

ּפנס כעלעם, צופֿוסנס לובלין.ָצוקא

27שעטער לץָ צעּפלאַרבַײ אַד פֿאָגייט גרא

,28 הילצערנעם געץַף ווי אָרדרייט אים אין שלאַאון פֿא

 :29ּפָרדרייט אים, און טוט אים אויף טערקיש אַאון פֿא

ּפ.ָראַּפ אָרויף, מיט דעם קאַמיט די פֿיס א

ף זיך דערוועקט,ָט פֿון שלאָד האִאון ווען דער יי

 געשמעקט,30רגן דער שטחָט מיט פֿרימאָהא

 איז גרויס,32נט, און דער חידושַ ער און שּפא31נטַשּפא

לובלין, לובלין, זעסט ווי כעלעם אויס,

רק,ַ, און ענלעך, אוי, שטא33ט אויסן אויגָמַײן שטא

רק,ַס, דער זעלבער מאַדי זעלבע גא

,34ס זעלבע הויז, דער זעלבער זומּפָדא

,36, די זעלבע ּפלומּפ35דןָדער זעלבער לא

,38רשטעלטַ פֿא37לץ אויפֿן כעלעמער שטייגערַא

נצע וועלט.ַט איז די גאָט, איין שטאָאיין שטא
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כערסַמא–און פֿריילעך 1וויצלערס, לצים

רימטער ווילנער לץ,ַד, דער באַבאַטקע כאָמא

רום 1820 אוןַרן אָאיז געבוירן געווא

נהייב איז ערָרום 1880. אין אַרבן אָגעשטא

ך דעםָ, נא10 אויף חתונות9רווערַ סאַגעווען א

קענט מיטן גרויסן ווילנערַט ער זיך באָהא

–רן זַײן הויףָוו און געוואָטאַּפאָ יודל א11גבֿיר

נעלער וויצלער.ָפֿעסיאָ ּפראַ, א12לץ

נען עס קומט צוַמע ווייס ניט גענוי פֿון ווא

ד“. עס קלינגט וויַבאַמען „כאָאים דער נא

14 חסידישערַמען פֿון אָ, דער נא13„חב"ד“

–שיָס איז דער ראָוועגונג אין ליטע, וואַבא

לייןַ. ער א16 פֿון „חכמה, בינה, דעת“15ּתבֿות

ר זַײןָאיז זיכער ניט געווען קיין חסיד, נא

ַכט אַט פֿון אים געמאָ הא17כהָערשטע מלא

בן דיָ הא19. נו, ווער ווייס, אפֿשר18שיּכור

לטָמען געוואָזיקן נאָקעס מיט דעם דאַליטווא

ַּפן אַ פֿון חסידישער ליבע צו כא20כןַחוזק מא

גלעזל.

טקע געווען ניטָנצע לעבן איז מאַס גאָדא

21ן אבֿיוןַר אויך אָ שיּכור, נאַבלויז א

בן עטלעכע געטַײטשט זַײןָר האַ(דערפֿא

), און זַײן22מען ווי „חכמה, בינה, דלות“ָנא

רקַווַײב איז פֿון אים געווען שטא

ז די דרַײַ א23אומצופֿרידן. איז ניט קיין חידוש

קעַטיוון פֿון זַײנע וויצן זענען טאָהויּפטמא

ונגען צווישן רַײכע אוןִציַגעווען די בא

24ּפןָפֿט צום ביטערן טראַרעמע, די ליבשאָא

ַ א26 שוויגערַ (מיט א25קַ שלאַ ווַײב אַאון א

רקַק דערצו). ער פֿלעגט ניט זַײן שטאַשלא

טָ“ און הא27ט „לא תנאףָּפגעהיט מיטן געבאָא

ט אים פֿוןָליין האַט אָז גאַ דערציילט א28פֿילוַא

ל ניטָבי ער זאַפֿרַײט, אַט באָזיקן געבאָדעם דא

.29כן פֿון דער ּתורהַחוזק מא

ט ער חוזקָלץ הא– הויף30ן אמתערַווי א

כט פֿון די רַײכע און מעכטיקע אוןַגעמא

טקעס צַײט איזָ. אין מא31קיינעם ניט געשוינט

געווען דער אויפֿבלי פֿון דער ליטווישער

 סך גרויסעַט געקענט אָ. ער הא32הׂשּכלה

רימטןַמׂשּכילים, ווי צום בַײשּפיל דעם בא

דערָ א33ּפוַבֿרהם מאַשן שרַײבער אִהעברעי

נען אַײזיקַמאָּפולערע ראָדעם שרַײבער פֿון ּפא

כט.ַּפגעלאָט ער אָ. אויך פֿון זיי הא34מאיר דיק

געגעניש צווישןַ באַמע דערציילט וועגן א

בֿרהם דובֿ בערַעט אָטקען און דעם ּפאָמא

ס אויף דער עלטער איז ערָ, ווא35ןָלעבענזא

 צדיק איןַ פֿרומער. „איר זַײט אַרן אָגעווא

 „ווַײל—גט ָטקע געזאָט אים מאָ הא—“ 36ּפעלץ

רט 'ּפעלץ' שטייטָ 'צ' אינעם ווא37דער אות

 צדיקַרן אָבַײם סוף, און איר זַײט אויך געווא

ט איר ניטָרן האָבַײם סוף, אין די יונגע יא

ווייניק געזינדיקט�!“.

גטָט געזאָטקע האָז מאַמע דערציילט אויך, א

ַס איז געווען אָלסקין, וואָקאָנטאַצו א

ןַווס אָטאַּפאָר און אָרימטער סקולּפטאַבא

ס  מירָ�: „צי ווייסט איר מיט ווא38איידעם

 און39טעָזענען ביידע ענלעך�? איר נעמט בלא

ַ מענטשן, און איך נעם אַכט פֿון דעם אַמא

טע…“.ָך פֿון אים בלאַמענטשן און מא

1. leytsim bouffons, clowns/jesters, clowns sing. לץ lets 2. beemes vraiment/really 3. khsidim Hassidim sing. חסיד  khosid 4. rabeim
rabbins hassidiques/Hasidic rabbis sing. רבי rebe 5. … iker surtout/mainly 6. misnagdim opposants du hassidisme/opponents of
Hasidism 7. maskilim adeptes du mouvement juif des Lumières (Haskalah)/adherents of the Jewish Enlightenment (Haskalah) 8. stam
tout simplement/just plain 9. serveur/waiter 10. kha'senes mariages/weddings 11. gvir notable/rich man 12. bouffon de cour/court
jester 13. khaba'd courant hassidique, aujourd'hui dit Loubavitch/14. khsi'disher 15. rosheteyves initiales/initials 16. khokhme,
bine, daas sagesse, intelligence, raison/wisdom, understanding, sense 17. melokhe métier/trade 18. shiker ivrogne/drunkard 19. efsher
peut-être/perhaps 20. khoyzek … se moquer/make fun of 21. evyen pauvre/poor man 22. dales pauvreté/poverty 23. … khidesh il
n'est pas étonnant/it's no wonder 24. boisson alcoolisée/liquor 25. peste/calamity 26. belle-mère/mother-in-law 27. loy sinef tu ne
commettra point d'adultère/Thou shalt not commit adultery 28. afile même/even 29. toyre la Loi/the Law 30. e'meser vrai/real
31. épargné/spared 32. haskole Haskala, les Lumières juives/the Jewish Enlightenment 33. avrom Mapu 34. ayzik meyer Dik
35. avrom dov-ber Lebenzon 36. tsadik … ici un hypocrite/here a hypocrite 37. os lettre de l'alphabet/letter of the alphabet 38. gen-
dre/son-in-law 39. boue, argile/mud, clay.

בןָז זיי האַריקער מיינען אָד. היסטאַבאַטקע כאָליער און מאָּפאָסטראָרימטע וויצלערס�: הערשעלע אַר באָ צוויי גאָר איז דאָלקלאָדישן פֿאִאינעם יי

דער מיטָטן וועגן זיי אָנעקדאַנצע ביכער מיט אַ גאָרע פֿיגורן. ס'איז דאַלב לעגענדאַרן האָר מיט דער צַײט זענען זיי געוואָ עקזיסטירט, נא2באמת

.4 און זייערע רביים3ליציע און דערציילט וועגן הסידיםַט געלעבט אין גאָליער האָּפאָסטראָבן דערציילט. הערשעלע אָלן האָס זיי זאָוויצן ווא

 רַײכע לַײט.8 און סּתם7, מׂשּכילים6 וועגן מתנגדים5מט פֿון ווילנע און זַײנע וויצן זַײנען דער עיקרַד שטאַבאַטקע כאָמא

ד, דער ווילנער לץַבאַטקע כאָמא
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ליערָּפאָסטראָהערשעלע א
ליערָּפאָסטראָז הערשעלע אַמע דערציילט א

 פֿריילעך1איז געקומען אויף דער וועלט ּכדי

 פֿון3 ר' ברוכל2רימטן רביןַכן דעם באַצו מא

גטָזוי זאַליין, אַ א4מעזשבעזש - אליהו הנבֿיא

5וודאיַגלייט. וועט איר אַט אים באָמען, הא

ָסר וואַ פֿאָפֿרעגן - אויב מעזשבעזש טא

מעןַליער�? איז, ער שטאָּפאָסטראָהייסט ער א

רטןָל, און ער איז דאָּפאָסטראָקע פֿון אַטא

רבעט איז איםַר די אָ. נא6 שוחטַגעווען א

טָרק געפֿעלן, און ער האַזוי שטאַנישט א

 צַײט וויצלענדיק זיך7רברענגט ס'רובַֿפֿא

זוי ווי ערַלעמען. און אַלץ און אַאיבער א

רבעטן, איזַט צו אַזוי ליב געהאַט נישט אָהא

ַנג געבליבן אַ לעבן לאַ א8ער סַײ ווי סַײ

.9קבצן

נעןָטן וועגן הערשעלען דערמאָנעקדאַ סך אַא

רעמקייט.ָן זַײן אָקע אַטא

ל זַײןָ מאַט אים אָ, הא10 שטייגערַזוי, אַא

כט�:ַ בַײ נא11ןָ שטורך געטאַפֿרוי א

 הערשל, הערשל, וועק זיך אויף�!—

ף ניט.ָ איך שלא—

 אין שטוב�!12 גנבֿיםָ הערסט, ס'זענען דא—

זוי… זייַ, זַײ שטיל, איך שעם זיך אַ שא—

ס צו נעמען…ָ ניט ווא13בן נעבעךָהא

, איז הערשל קיין14ניט געקוקט אויף דעם

. שטענדיק15לןַּפגעפֿאָראַל בַײ זיך ניט אָמא

–רעמעָר די אַט ער זיך אַײנגעשטעלט פֿאָהא

כן דיַלַײט און געפֿונען נַײע שטיק אויסצולא

.16גבֿירים

ר רַײכעָ ּפאַרגן זַײנען אָ שיינעם פֿרימאַאין א

רק און זיךַנען אין מאַלַײט געשטא–יונגע

טָ מענטשן. הא17סטעָגעוויצלט וועגן די ּפרא

ן�:ָ רוף געטאַהערשעלע צו זיי א

ַזכט פֿון קבצנים�? איר מיינט אַ„איר לא

 קבצן�?! קענטַזוי גרינג צו ווערן אַס'איז א

ב מיט די אייגענעָז איך האַאיר מיר גלייבן א

אויגן געזען ווי גרויסע גבֿירים

רקויפֿט הַײזער,ַבן פֿאָהא

סָלד און זילבער, דאָמעבל, גא

בן זייָלעצטע העמד הא

בןָרקויפֿט איידער זיי האַפֿא

 צו ווערן קבצנים.18וויזןַבא

כט פֿון קבצנים -ַאון איר לא

ך גענוגָאיר וועט זיך נא

 ביז איר וועט קומען צו זייער19נמוטשעןָא

נד�!“ַשטא

ליקע צַײטן זַײנען די הַײזער געבויטָמאַא

פֿט געברענט,ָבן זיי אָלץ, האָרן פֿון האָגעווא

נצע שטעטלעךַזוי גאַל זַײנען אָ מאַאון א

 הייסן זומערַט אין אָרן. האָּפגעברענט געוואָא

ָטל גענומען ברענען. מע האָּפאָסטראָא

בערָט געקענט אָס מע האָלץ וואַגעּפר:ווט א

ָטס פַֿײער האָלפֿן - דאָרנישט  געהאָט גאָס'הא

רשּפרייט פֿון שטוב צוַלץ ווַײטער פֿאַזיך א

נעןַשטוב. הערשל און זַײן ווַײב זַײנען געשטא

בן זיך, נעבעך, צוגעקוקט ווי דיָאון הא

 צעשטערט זייער היים.20שרפֿה

21גט זיך די פֿרוי�: „וויי איז מיר, פֿינצטערָקלא

איז מיר�!“

נץ שטעטלַ גאַענטפֿערט איר הערשל�: „א

ַזכט זיך אַ�?! דא22רגַברענט און דיר איז קא

ן שוין נישט ווערן�!“ָליכטיקער קא

23זעלכע קונצןַז מיט אַרשטיין אַאיר קענט פֿא

1. kede'y afin de/in order to 2. rebn rebbe hassidique/Hassidic rabbi 3. reb bo'rekhl
4. elyohu-hanovi le prophète Elie/the prophet Elijah 5. avade certainement/surely
6. shoykhet abatteur rituel/ ritual slaughterer 7. s'rov la plupart/most of  8. de toute
façon/anyway 9. kaptsn un pauvre/poor man 10. par exemple/for example 11. a donné
un coup de coude/gave him a nudge 12. ganovim voleurs/thieves sing ֿגנב  ganef 13. les
pauvres/poor things 14. malgré cela/in spiteof that 15. laissé aller/got discouraged
16. gvirim les riches/the rich 17. commun, ordinaire/common, ordinary 18. ont réussi/
managed to 19. vous tourmenter/suffer 20. sreyfe incendie/fire 21. ici quel malheur !/
here woe is me ! 22. pas assez/not enough 23. astuces, tours/tricks 24. khsidim sing. חסיד

khosid 25. épargné/spared 26. réprimandé/scolded 27. prie/prays 28. s'est justifié/justified
himself 29. chèvre/goat 30. mayses histoires/stories 31. mingohim coutumes/customs

מען אין גיכן אומעטוםָאיז הערשעלעס נא

24בן די חסידיםָזוי האַרן. און אָנט געוואַקאַבא

ּפצוברענגעןָראַסן אים אָשלאַפֿון ר' ברוכל בא

צום רבין אים צו דערפֿרייען. אויך בַײם רבין

.25נעוועטַט הערשעלע קיינעם נישט געשאָהא

ַז א26ט אים געמוסרטָ שטייגער, דער רבי האַא

ט זיך הערשלָ צו גיך. הא27וונטַער דא

 : „רבי, צווישן מיר און אַײך28רענטפֿערטַפֿא

וונטַרגלַײך ניט. ווען איר דאַר קיין פֿאָאיז גא

כן�!ַזוי פֿיל זאַר אַנקען פֿאַט דאָרפֿט איר גאַדא

, ציג29 ציג—און איך�? איך רעכן אויס�: ווַײב 

 ווַײב, און שוין !“—

 גוטעַ וועגן הערשעלען זַײנען א30די מעׂשיות

 סך פֿון זייַדיש : אִד זיך צו לערנען ייָמעטא

רטשּפילן און דערצוָרום וואַזַײנען געבויט א

רשיידענעַקענט מען זיך דורך זיי מיט פֿאַבא

רצַײטיקןַ און מיט דעם פֿא31דישע מינהגיםִיי

שטייגער.–חסידישן לעבנס

© D.R.

טן“ָנעקדאַליער%: מעׂשהלעך און אָּפאָסטראָהילע פֿון בוך „הערשעלע א

לדעסָרשע, 1960) פֿון א. האַ(ווא



6

ל ער לעבןָדער זאָוועקזעצן און לעבן ? אַ מענטש אַל זיך אָזא

שטייענדיקערהייט ?

ל ער בלויז לעבןָדער זאָ פֿרַײטיק אויך ? א—ג ָלע טאַ מענטש לעבן אַל אָזא

, און בלויז פֿון צַײט צו צַײט ?11צו ביסינקעלעך

דער אין דערָ ? אין דער לענג, א13דער שיטערָ, א12ל מען לעבן געדיכטָזא

ברייט ?

ל ערָדער זאָ ? א14ָ ביז צום דנא—ל דער מענטש לעבן גרינטלעך און טיף ָזא

, מיט די שּפיצפֿינגער ?15לעבן בלויז פֿון אויבן אויף

)17 (נודנערַ, ווי מיט א16ל דער מענטש לעבן מיט זַײן מענטשיכעָזא

 ליבע ווי18לגערן אין מחיהדיקערַלן זיך ביידע וואָדער זאָשוועסטער, א

 ?19חזירימלעך

סָט וואַקוראַ מ'ווייסט נישט א20טן, ווי וווילָט געבאָט האָל מען לעבן ווי גאָזא

21 הגם—ל מען לעבן לויטן פֿרַײען ווילן ָדער זאָטן, אָזוינס געבאַט אָט האָגא

זוינס ?ַ דער פֿרַײער ווילן איז א22נשיקענישָן אַר אַס פֿאָמ'ווייסט נישט ווא

]ּ[…

ר די ווַײבער,ָ זענען בעסטיעס, נא23נסבילןַלע מאַז אַלטן, אַל מען האָזא

ל מעןָדער זאָ ? א24כיםָוועלכע זַײנען קינדער פֿון בעסטיעס, זַײנען מלא

 ביסלַליין אויך אַ זַײנען א25ז די טעכטער פֿון ווילדע חיותַלטן, אַהא

 ?26טעַחיהווא

לָדער זאָהינצוצו, וו: מ'איז נישט ? אַל מען זַײן וו: מ'איז און בענקען אָזא

הער וו: מ'איז געווען ?ַהינצוצו, וו: מ'איז נישט און בענקען אַרן אָמען פֿא

טָ הא27 ברירהַדער אָזיך, א–זטָלא–סע–נג וויַזוי לאַל דער מענטש לעבן אָזא

ער ?

28ן דעם ביטערן אמתָג טאָ זאַל זיך אָלע מאַר אַל פֿאָל דער מענטש איין מאָזא

, און29ל ער לעבן מיט זיך בשלוםָדער זאָ מער נישט רעדן צו זיך ? א—און 

רַײן ?ַ שטילערהייט ליגנס אין אויער א30רַײנשעּפטשעןַזיך א

רַײן ? […]ַנירן ס'געזונט און לעבן נישט מער ווי אין טויט אִל ער זיך רויָדער זאָ געזונטער ? אַרבן אַּפהיטן ס'געזונט און שטאָל דער מענטש אָזא

לָדער זאָ�? א33לט זיי אויף ּפסחַס מ'האָר אויסגעּפרעסטע הויזן, וואָ ּפאַ ווי א— 32שַײמּפערלעכע קנייטשןַ ס'לעבן אויף די בא31ל מען צונויפֿלייגןָזא

 און זיך פֿילן ווי אין דער היים ? […]34טיעסַר פֿרַײע גאָ ּפאַרַײן ווי אין אַרן אין לעבן אָרַײנפֿאַמען א

ך די צרותָך בענקען נאָ און דערנא—ּפ הייסט ָן ווי דער קאָל ער טאָדער זאָ ? א35רץ הייסט, און זַײן אויף צרותַס האָס דאָן וואָ מענטש טאַל אָזא

רהיט ?ַט פֿאָס ער האָווא

1. moyshe Nadir 2. yitskhok 3. attirant/attractive 4. umberakhmo'nesdiker impitoyable/merciless 5. bien que/although 6. efsher
peut-être/perhaps 7. divers/diverse 8. …-mayses contes pour enfants/children's stories  9. critiques/reviews 10. afile même/even 11. צו

.12 ביסלעך dense/thick 13. clairsemé/thin 14. fond/bottom 15. superficiellement/superficially 16. ריסטיש „פֿרוי“ָהומא  17. ennuyeuse/boring
18. mekha'yediker délicieux/delightful 19. khaze'yrimlekh petits cochons/little pigs 20. bien que/although 21. haga'm bien que/al-
though 22. fléau/scourge 23. .24 מענער malokhim anges/angels 25. khayes bêtes/animals 26. khayevate bestiales/animal-like 27. breyre
choix/choice 28. emes vérité/truth 29. besholem en paix/in peace 30. murmurer/whisper 31. plier/fold 32. plis bien marqués/visible
creases 33. peysekh Pâque/Passover 34. caleçon/underpants טקעס“ַנט פֿון „גאַריאַווא  35. … tsores avoir des problèmes/to be in trouble

–לעבן אין ניו–דישן קולטורִ וויכטיקע פֿיגור פֿונעם ייַר א1943ָ) איז געווען גא— רַײז, 21885נים פֿון יצחקָ (ּפסעוודא1דירַדער שרַײבער משה נא

נדערעַקן אָט ער גלַײכצַײטיק געשראָ מענטש, הא3ענדיקערִפֿינירטער און צוציַנטער, ראַן עלעגאַקסן�: אָדאַראַרק. ער איז געווען פֿול מיט ּפאָיא

ט ער זיך צעקריגט מיטָוועגונג, האַוועק פֿון דער באַנדערע זענען שוין אַמוניסט ווען אָ קאַרן אָ ּפען. געווא4שרַײבער מיט זַײן אומברחמנותדיקער

ַר דערפֿא6לטע היים. אפֿשרַרגעסן די אַל נישט פֿאָט ער קיין מאָר האָמעריקע אין עלטער פֿון 13 יאַנגעקומען אין אָ ער איז א5טשָלעמען. כאַא

10פֿילוַ און א9טירעס, רעצענזיעסַ, סא8מעׂשיות–נען, דערציילונגען, קינדערָ ווערק (פֿעליעטא7רטיקעַרשיידנאַדירס זייער פֿאַרויס אין נאַווַײזן זיך א

ג“,ָלאָנאָנער מאַ „שעקסּפיריאַגמענט פֿון אַ פֿראַ גיבן מיר אָפֿט. דאַנטישסטע בענקשאַמאָר אי די ראָרפֿסטער הומאַטישע לידער) אי דער שאָערא

כטן…ַכצוטראָכן און נאַצו לא

© D.R. רןָדיר אין זַײנע יונגע יאַמשה נא

 מענטש לעבן ?ַל אָזוי זאַווי א
דירַפֿון משה נא
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סיטער–לייבל דער בייבי
פֿון אפֿרים קישון

1. efroim kishon (1924-2005) 2. comme d’habitude/as usual 3. couple 4. menashe 5. …
moykhl excusez-nous/excuse us 6. bakoshe demande/request 7. sofkl-sof enfin/finally
8. matsliekh … réussi/succeeded 9. efsher peut-être/perhaps 10. … diburim paroles
inutiles/needless talk 11. dire appartement/apartment 12. mamesh vraiment/really
13. avade bien sûr/of course 14. besha's pendant que/while 15. remonté/pulled up
16. couverture/quilt 17. le toucher/touch 18. de duvet/down 19. pour cela/therefore
20. poêle/heater dim. de/of 21 אויוון. fiche … prise/plug … socket 22. rege moment
23. choc/shock 24. cri puissant/loud scream 25. vertige/dizziness

ט זיךָ, ווען עס הא2ווי געוויינטלעך

ט עמעצערָוונט, האָזט דער אָּפגעלאָראַא

סָּפט אין טיר. […] עס איז געווען דאַנגעקלאָא

לדע.ָ און גא4ך, מנשהָ גוטווא3לקָרפֿאָּפא

ט מנשהָל“, האָ טויזנט מא5„זַײט אונדז מוחל

 קליינינקעַבן אָגט, „מיר האָך געזאָגוטווא

 צו אַײך. מיט עטלעכע מינוט צוריק6בקשה

 צו8 מצליח געווען7סוף–ּכל–בן מיר סוףָהא

רָבילעטן. […] נא–טערַקומען צוויי טעאַבא

ן מיט אונדזערָס צו טאָמיר ווייסן נישט ווא

בןָריקן. האָיא–קליינעם לייבעלע, דעם זעקס

… וועט איר…1ז אפֿשרַכט אַמיר געטרא

וועלן…“

ט מיךָרציקייט האַם פֿון גוטהאָ שטראַא

נגענומען זעענדיק די בעטנדיקע אויגן פֿון דיָא

כס.ָגוטווא

ןָגט. אָב איך גלַײך געזאָרשטייט זיך“, האַ„פֿא

ב איך גענומען מיטָ הא10אומזיסטע דיבורים

נגען אין זייערַ ביכל און בין געגאַזיך א

.11דירה

 זייער פֿרַײנדלעך פֿון אַײך“,12ס איז ממשָ„דא

רקייט.ַנקבאַלדע אויסגעדריקט איר דאָט גאָהא

לטןָז מיר וואַ א13וודאיַרשטייט אַ„איר פֿא

14טער בשעתַק אין טעאִנישט געקענט זיצן רוי

ליין אין דער היים אוןַדער קליינער בלַײבט א

ל נישט זַײן מיט אים…“ָקיינער זא

ָסרַײן אין דער דירה איז דאַווען איך בין א

ר דיָפֿן. ווי נאָקינד שוין טיף און זיס געשלא

ב איךָס האַרויס אויף דער גאַעלטערן זַײנען א

 דעם15רצויגןַמע פֿאַדישע מאִ גוטע ייַווי א

ּפ. דערָ ביז איבערן קא16לדרעָקליינעם די קא

18רעמער ּפוכענערַ פֿון דער ווא17ּפַנטאָא

נט אין דער קעלטָט מיר דערמאָלדרע האָקא

19ב איך איבער דעםָפֿון דער דירה. הא

 און20ס עלעקטרישע אייוועלעָגענומען דא

רַײנגעשטוּפט דעם שטעקער איןַא

…21קטַנטאָקא

קומעןַב איך באָ הא22אין דער זעלביקער רגע

נצןַ אין מַײן גא23ן עלעקטרישן זעץַא

ַרויסגעריסן אַט זיך מיר אָקערּפער. ס'הא

ט מיךָ הא25 שווינדלַ, א24לדיקער קוויטשַגווא

 און מער געדענק איך שוין נישט…—ּפט ַגעכא

ר 2005 אין עלטער פֿון 81ַנואַרבן אין יאָ איז געשטא1ריסט אפֿרים קישוןָרימטער הומאַדער בא

ט מען איבערגעזעצט אויףָש, האִט געשריבן אויף העברעיָס ער האָרעסקעס, וואָר. זַײנע הומאָיא

רויסגענומען פֿונעם בוךַדיש. די ווַײטערדיקע געשיכטע איז אִכן און אויך אויף ייַלע שּפראַא

ריק, אוןַ פֿידערמוץ און נועם סטאַנדרעאַ, איבערגעזעצט דורך אטירעסַאויסגעקליבענע סא

רויסגעגעבן עטלעכעַט שוין אָס האָנד, וואַג אין דַײטשלאַרלאַן פֿאַומאַּפובליקירט אין מ. נא

דיש.ִטור אויף ייַליטערא–איבערזעצונגען פֿון דער וועלט

[סוף זַײט 12]

 מענטש זינדיקן מיט די הענט און פֿיסַל אָזא

ל ער זינדיקן מיטָדער זאָ, א36בןָאון הנאה הא

ַ אויפֿשטיין א— און מיט גַײסט און 37נשמה

רשוויצטער ?ַפֿא

דן אוןִ פֿרעמדע יי38טעוועןַל מען לויפֿן ראָזא

ס מ'וועט אפֿשר נישטָל, וואַ מעדאַּפן אַכא

לָדער זאָגן ? אָל אים טראָבן ווער סע זאָהא

ליין און אויסקומעןַטעווען זיך אַמען לויפֿן רא

לן ?ַן מעדאָא

פֿילוַ א—לצדינג ַ אין א39 צוועקַל מען זוכן אָזא

דערָ�? א40אין ליבע און אין שוויצבעדלעך

זן דעם צוועק גיין צום טַײוול אוןָל מען לאָזא

�?41רעניקעסַ עסן ווא—

 צוליב—ר ַל מען שטעלן ס'לעבן אין געפֿאָזא

ל מעןָדער זאָרטרַײב ? אַשּפיל און צַײטפֿא

— און 42טעַרומוויקלען מיט זַײדוואַזיך א

ּפנווַײז ?ָ ס'נודנע לעבן טרא43אויסגענעצן

[…]

ל מעןָדער גלַײך ? זאָל מען לעבן קרום, אָזא

ל מען לעבן וויָהער ? זאַדער אָהין, אַלעבן א

דער וויָבן געלעבט, אָטעס האַאונדזערע טא

אונדזערע קינדער וועלן לעבן ? […]

נג „ווי לעבט מען ?“ַזוי לאַלן מיר פֿרעגן אָזא

נעט דער גרויסער אויסלעשער וועטַביז ווא

ט די ווערטער אויף אונדזערעָאויסלעשן א

ָגלן מיר לעבן ביזן ווַײסן טאָדער זאָליּפן ? א

 ?44רַײן און נישט פֿרעגן קיין שום קשיותַא

 ווייסט עס !45דער רוח

36. hanoe … prendre plaisir/take pleasure
37. neshome âme/soul 38. sauver/rescue
39. but/aim 40. dim. pl. de/of ָדשוויצבא  bain
de vapeur/steam bath 41. pâtes farcies/
dumplings 42. ici coton here cottonwool
43. bâiller/yawn away 44. kashes questions
45. ruekh diable/devil.

כסט%?“ַהילע צום בוך „קישון, דו לא

.D.R ©בֿיבֿ, 1976)  ַא–(ּתל
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רץ 2005ַר און מאַ אין פֿעברוארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

2דישע השּפעהִ און די יי1וויל אַײזנער

מיקס“ָאויף די „קא
ַןטעסמאָפֿון איציק גא

ר 2005 איז אין עלטערַנואַדעם 3טן יא

—רבן וויל אַײזנער ָר געשטאָפֿון 87 יא

ס מעָטורן וואַריקאַנער פֿון די קאָ ּפיאַא

דערָמיקס“, אָרופֿט „קא

ט אויךָ. אַײזנער הא3בילדערשטרַײפֿן

ַ, א4ַןמאָפֿישן ראַנטוויקלט דעם גראַא

ן דערציילט דורךַמאָנצן ראַגא

טורן. זַײנע בילדערשטרַײפֿן אוןַריקאַקא

5בן אינסּפירירט נַײע דורותָביכער הא

ריעס פֿון דעםָ נַײע טעריטא6קערןַקינסטלער און שרַײבער אויסצוא

 סךַט אַײזנער אָר פֿון זַײן לעבן האָנער. אין די לעצטע 30 יאַזשא

דישער געשיכטע און זַײן אייגענעם לעבן, אוןִגעשריבן וועגן דער יי

ר זַײנע ווערק.ַ פֿא7קומען נַײע חסידיםַבא

רן אין ברוקלין אין 1917. זַײנעָוויל אַײזנער איז געבוירן געווא

דישע געגנטן פֿון ברוקלין אוןִרעמע ייָאיבערלעבונגען אין די א

ר זַײנעַף פֿאָטיווער שטאַראַבן געדינט ווי דער נאָנקס האָברא

פֿן,ַנגעהויבן שאָט ער אָ. אין מיטלשול הא8פֿונגעןַשּפעטערדיקע שא

–שטרַײף–און אין 1936 זענען דערשינען זַײנע ערשטע בילדער

ביכלעך. […]

9נטן העלד, „דער רוח“ַקאַפֿן זַײן באַט אַײזנער געשאָאין 1939 הא

שטרַײפֿן,–נדערע העלדן אין די בילדערַ צו א10(„דע סּפיריט“). להיּפוך

—רן אין יענער צַײט ָפֿן געוואַס זענען געשאָווא

ן“ מיט איבערמענטשלעכעַהעלדן ווי „סוּפערמא

ַט אַײזנערס העלד, אָ הא—קייטן ִ און פֿעי11ּכוחות

לןַּפט די קרימינאַסקע, געכאַ מאַדעטעקטיוו אין א

פֿט און פֿויסטן. זַײןַנק זַײן קלוגשאַ דאַר אָנא

 איז אויך געוועןדער רוחבילדערשטרַײף 

פֿישער קונסט�: ערַנדערש, צוליב אַײזנערס גראַא

סירונגען מיט נַײעַט געצייכנט די ּפאָהא

טיש ליכט.ַמאַדרא– טונקלַּפערסּפעקטיוון און אין א

רמיי אוןַנער אַמעריקאַרַײן אין דער אַאין 1942 איז וויל אַײזנער א

ט מען אויסגענוצטָציעס, האַרטן, אין די מיליטערישע ּפובליקאָאויך דא

טוריסט. […] ער איז צוריקגעקומען צוַריקאַ קאַקייטן ווי אִזַײנע פֿעי

נגעןַנגעגאָ איז אדער רוח אין 1945. […] דער רוחזַײן בילדערשטרַײף 

ביז 1952.

 אין דער12רצענדליקָנישער יאַ ּפוריטאַרן, אָאין די 1950ער יא

פֿערס פֿוןַ די שא13נגעהויבן רודפֿןָט מען אָנער געשיכטע, האַמעריקאַא

ז דיַ, א14ט געּפריידיקטָסעלער“ בוך הא– „בעסטַדי בילדערשטרַײפֿן. א

קטן, אוןַלישע אַראָ און אוממא16רברעכנסַ פֿא15מיקס“ זַײנען גורםָ„קא

לטןַט די רעגירונג שוין געהאָך דעם האָּפשטעלן. נאָרף זיי אַז מע דאַא

ן אויג אויף די טעקסטן און בילדער אין די בילדערשטרַײפֿן און דיַא

1. Will Eisner 2. hashpoe influence 3. bandes dessinées/comic strips 4. roman en B.D./graphic novel 5. doyres générations sing. דור

dor 6. défricher/break ground (in) 7. khsidim adeptes/followers pl. de/of חסיד khosid 8. créations  9. … ruekh “The Spirit”10. leheypekh
contrairement à/unlike 11. koykhes forces/powers 12. décennie/decade 13. ro'ydefn persécuter/persecute 14. préchait/preached 15. …
goyrem provoquaient/caused 16. crimes

[סוף זַײט 10]
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1

טַדישער דיכטערין עליזה גרינבלאִמען פֿון דער ייָלעצטנס איז דער נא

דישער ּפרעסע. זיִלגעמיינער און ייַרן אין דער אָנט געוואָ סך דערמאַא

עטָלקסּפאָנער פֿאַמעריקאַרימטן אַ פֿון דעם בא6איז געווען די שוויגער

נער לידַמעריקאַּפולערן אָ פֿונעם זייער ּפא8, דער מחבר7טהריַוו:די גא

בע פֿון דעם ניט ווייניקערָ, און די בא9ר לענד“ָ„דהיס לענד איז יא

כטערָטס טאַ. עליזה גרינבלא10טהריַ גאָרלאַלקזינגער אָרימטן פֿאַבא

, איז געווען וו:די11 גרייהעםַרטהאַ טענצערין בַײ מאַרדזשערי, אַמא

 געוויסע צַײט געוווינט קעגןַבן אָטהריס צווייטע פֿרוי. זיי האַגא

ט אין סיגייט, ברוקלין, און ס'איזַס פֿון עליזה גרינבלאַאיבער דער גא

טהרי. ער איזַט און גאַ צווישן גרינבלא12פֿטַענטע קרובֿישאָ נאַגעווען א

לט.ַדישן אינהאִ ייַפֿן לידער מיט אַווירקט פֿון איר צו שאַרן באָגעווא

ַ מיט א13רויסגעקומען אין דער ּפרעסע אין שַײכותַלץ אַס איז אָדא

 און15ל טעקסטן פֿון לידער וועגן חנוּכהָ גרויסע צאַז אַ, א14ידיעה

טהריסַּפגעפֿונען אין וו:די גאַבן זיך אָדישע טעמעס האִנדערע ייַא

זשירן דיַנגאַ צו אַראָכטער נאָ זַײן טא17ווויגןַט באָס האָ. דא16עזבֿון

פֿן מוזיק צוַטיקס“ צו שאַגרוּפע „די קלעזמא–נטע קלעזמערַקאַבא

נצערטן און אויףָָגעוויסע טעקסטן און ברענגען די לידער אויף קא

דיסקן.

דישע דיכטערין פֿוןִנטע ייַקאַ באַט איז געווען אַעליזה גרינבלא

לָ צאַ און קינדערלידער. צו א18לירישע לידער, לידער וועגן יׂשראל

נדערעַדיעס, צו אָליין געשריבן די מעלאַט זי אָפֿון אירע זינגלידער הא

ןָמאָלאָ סעקונדע, סא19 ווי שלום—רן ָזיטאָמּפאָרימטע קאַבן באָהא

—נדערע ַרט און אַלטער, מיכל געלבאַלוב, אייב עלשטיין, יׂשראל אָגא

בןָפֿן מוזיק, און די לידער האַגעשא

פֿיגורירט אויף צענדליקער

.20טעסַּפלא

רןָט איז געבוירן געוואַעליזה גרינבלא

רינעץ, לעבןַזאַאין 1888 אין א

נע. זיִַילסק, אוקראָדאָּפא–מעניעץַקא

ט אירַט זייער ליב געהאָהא

ט געווידמעטָשטעטעלע, וועלכן זי הא

 ליד :ַא

נצןַמַײן שטעטל אין גא

ר די גרויסָ נא21ןַ שּפאַא

,22זוימטעַמיט ּפורּפורנע בערגלעך בא

23מיט זילבערנע גרעטשקע

רטרוימטע […].ַבלויע, פֿא–מיט הימלען טיף

מעריקע. […]ַט […] געקומען אין אַאין 1910 איז עליזה גרינבלא

בעס אוןַדישע אויסגאָ סך ּפעריאַבן זיך געדרוקט אין אָאירע לידער הא

ט געשריבן וועגן איר�:ָ הא24טשטייןַמלונגען. יעקבֿ גלאַזא–לידער

רום מיט אירעַרט אָדורין, ווַײל זי פֿאַ טרובאַט... איז אַ„עליזה גרינבלא

פֿט מיט איר אייגענערָ, א25לידער און זי זינגט זיי בציבור

בן מיר נישטָנט, האַקאַ מוזיק. אויף וויפֿל מיר איז בא26כטערַצוגעטרא

ט דערבַײָדורין פֿון אירע אייגענע לידער.“ ער האַ טרובאַזאַך אָנא

ליריק. […]–געלויבט אירע ליבע

1. khane …yoysef Eleanor et/and Joseph Mlotek 2. … iker surtout/mainly 3. dor génération 4. Aliza Greenblatt 5. anniversaire de la
mort/anniversary of her death 6. belle-mère/mother-in-law 7. Woody Guthrie (1912-1967) 8. mekhaber auteur/author 9. "This Land Is
Your Land" 10. Arlo Guthrie 11. Martha Graham 12. kroyveshaft parenté, ici relation/relationship 13. shaykhes rapport/relation
14. yedie nouvelle/news 15. khanike Hanouca/Hanukka 16. izovn œuvres non publiées/legacy (unpublished works) 17. incité/prompted
18. yisroel Israël 19. sholem 20. disques/records 21. empan/span, pace 22. bordé/bordered 23. blé noir, sarrasin/buckwheat 24. yankev
Glatshteyn (1896-1971) 25. betsiber en public/in public 26. conçu/composed

סלָרן פֿון חנה און יאָפֿן געוואַ זינט 1970, איז געשארווערטסָפֿאּפולערסטע רובריקן אין ָעזיע“, איינע פֿון די ּפאָדישער ּפאִ„ּפערל פֿון דער יי

טן,ָדישע לידער מיט נאִנט צוליב די דרַײ בענד ייַקאַ בא2ר. זיי זענען דער עיקרָלקלאָדישער מוזיק און פֿאִ, גרויסע קענערס פֿון דער יי1טעקָמלא

.עזיעָדישער ּפאִּפערל פֿון דער ייגיע ָלאָנטאַן אַרויסגעגעבן אַבן אויך אָ. זיי הא3לידער פֿון דור צו דור און דישן לידִּפערל פֿון יי, נגַ געזאַגן אָמיר טרא

.רווערטסָפֿאליין מיט דער רובריק אין ַטעק אָן חנה מלאָלט פֿירט אָרבן אין 2000 און זינט דעמאָטעק איז געשטאָסל מלאָיא

דישעִדי איינציקע יי—4ַטעליזה גרינבלא
5רצַײטָדורין צו איר 30סטן יאַטרובא

טעקָפֿון חנה מלא

נדענק פֿוןָ אין א

טעק ז''לָסל מלאָיא

טַעליזה גרינבלא

מיט איר אייניקל

 © D.R.
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 פֿון17ּתקופֿה

רישערָטאַוואָנא

ט זיךָפֿערישקייט האַשא

ּפגעשטעלט ביז דיָא

רן.ָ 1960ער יא18סוף

[…] אין די 1960ער

 נַײער דורַט אָרן האָיא

נטדעקט זַײןַא

דער רוחבילדערשטרַײף 

ט געבעטן בַײָאון מע הא

 צו זַײן די19אים ממשיך

בער אַײזנערָרבעט. אַא

לטָט בעסער געוואָהא

כן, מערַפֿן נַײע זאַשא

פֿישערַרויס זַײן גראַפֿישע, און פֿון דעם אימּפולס איז אַגראָביאָאויטא

ט איבערגעזעצט אויףָס מע האָ, וואטָ מיט גא20ַךּפמאָן אַאן ַמאָרא

ם איןַמסטערדאַדיש, אין אִרַײנגערעכנט ייַכן, אַרשיידענע שּפראַפֿא

.1984

נקסָנטוויקלט זיך אין בראַ אטָך מיט גאַּפמאָן אַא פֿון 21דער סוזשעט

ַ פֿון א22ָסלעבאַ באַד, אִ ייַרן און דערציילט וועגן אָאין די 1930ער יא

רן איןָטאַקאָלישע דילעמעס מיט די לאַראָהויז, און וועגן זַײנע מא

זיקערָ. אין דער געשיכטע פֿון בילדערשטרַײפֿן איז דער דא23בנין

וועק פֿון קינדישעַן וויכטיק, ווַײל אַײזנער איז אַמאָפֿישער ראַגרא

קסענע, מיט עּפעסַר דערוואַנער פֿאַנטוויקלט דעם זשאַטעמעס, און א

בןָפֿישע ווערק האַנדערע גראַגן דעם לייענער. זַײנע אָטיפֿערס צו זא

דערנעםָטער פֿון דעם מאָ, ווי דער פֿא24ווַײטער געהויבן אַײזנערס שם

ן.ַמאָפֿישן ראַגרא

לגעמיינער געשיכטע פֿון דיַרַײן אין דער אַווען מע קוקט א

26ז ס'רובַֿ צו זען, א25וועַנער בילדערשטרַײפֿן, איז טשיקאַמעריקאַא

ַרר פֿאָר יאָ ּפאַדישע קינסטלער. מיט אִפֿן ייַבן געשאָווערק הא

רברייטערן דיַנגעהויבן צו פֿאָדן אִבן שוין די ייָאַײזנערן הא

ן“,ַ מיט איבערמענטשן […]  [ווי]  „סוּפערמא27מיקס“, דער עיקרָ„קא

ן“.ַן“ און „סּפַײדערמאַטמאַ„בא

ַז, א28ל נישט געחלומטָבן קיין מאָקינסטלער הא–מיקס“ָדער דור „קא

–ליוו:דָליבטע האַ אין בא29פֿונגען וועלן מגולגל ווערןַזייערע שא

. […]30נטיק מיט געלטָיאַ מאַרדינען אַפֿילמען און וועלן פֿא

17. tkufe époque/period 18. sof fin/late 19. mamshekh …
poursuivre/go on with 20. contrat/contract 21. intrigue/plot
22. propriétaire/landlord 23. binyen immeuble/building  24. shem
renommée/fame 25. curieux/curious 26. s'rov la plupart/most of
27. … iker principalement/mainly 28. gekholemt rêvé/dreamed
29. megulgl … seront transformés/be turned into 30. une for-
tune/a fortune.

[סוף פֿון זַײט 8] [סוף פֿון זַײט 9]

27. po'shete simples/simple 28. khaloymes rêves/dreams sing. חלום

kholem 29. yontef fête/holiday 30. simkhes célébrations
31. kho'lemen rêver/dreaming 32. yam mer/sea 33. אין דער פֿרי

34. minasta'm certainement/certainly 35. vagues/waves
36. attristé/saddened 37. je tisse/spin 38. efsher peut-être/perhaps
39. moreshkho'yredik mélancolique/melancholy 40. anthologies.

לעַ, סענטימענטא27טס לידער זַײנען געווען ּפשוטעַעליזה גרינבלא

. זיי זַײנען געווען זייער29טובֿ–, יום28נגען, וועגן ליבע, חלומותַגעזא

פֿט געהערט אויףָט זיי אָּפולער, לַײכט, זינגעוודיק. מע האָּפא

רדירטָפֿט רעקאָ, זיי זַײנען געווען אָדיאַנצערטן און אויף דער ראָקא

רווַײלונגען.�איינס פֿון אירעַ און פֿא30און איבערגעגעבן אויף ׂשימחות

לובָן גאָמאָלאָס סאָ חלומות“, ווא31ערשטע לידער איז געווען „חלומען

כט/ַקליידט מיט מוזיק�[…] : „אין דער טיפֿקייט פֿון דער נאַט באָהא

כט, חלומען חלומות …“. […] אויךַרטראַל פֿאָרג און טאַליגן בא

ליד“, צו וועלכן זי–טס „פֿישערַּפולער איז געווען עליזה גרינבלאָּפא

דיע […] :ָפֿן די מעלאַליין געשאַט אָהא

32 פֿישער אויפֿן יםַרט אָפֿא

,33גינעןַרויס באַרט אָער פֿא

34הסּתם–פֿט דער פֿישער מיןָס'הא

פֿישעלעך געפֿינען.

,ַלא–ַלאַ–, טראַלא–ַ, לאַלא–ַלא–ַטרא

פֿישעלעך געפֿינען.

ר זיך,ַ שטיל פֿא35ליעסַמורמלען כווא

,36טריבטערַ באַדער ים איז א

זוי ווי איך,ַצי איז דער ים א

רליבטער�?ַ פֿאַאויכעט א

,ָט דאָגיי איך מיר בַײם ברעג א

,37און טו מַײן חלום שּפינען

 וועל איך ערגעץ וו:,38אפֿשר

ך געפֿינען.ָמַײן ליבסטן נא

קומט דער פֿישער טרויעריק,

נגעןַט קיין פֿיש געפֿאָער הא

,39שחורהדיק–און איך בין מרה

נגען.ַרגאַ חלום איז פֿאַא

מעריקעַט די יוגנט אין ּפוילן און אָטס ליד „דו, דו“ האַעליזה גרינבלא

לעַרן. […]�: „פֿון א40ָער יא–ט צו זינגען אין די 30ערַליב געהא

לע מַײנע טרוימען/דו“. […]ַרטע בלומען,/דו, דו,/פֿון אַצא

נגעןַרציקע געזאַזט האָפֿן און איבערגעלאַט געשאָט האַעליזה גרינבלא

דישע לידער, אוןִ פֿון יי40טיעסַמאָ סך כרעסטאַס געפֿינען זיך אין אָווא

רָדאָרסקי, טעאַר בעלאָ בלומענפֿעלד, סידאַנאַ סך זינגער, ווי דיאַא

רדירט. […]ָבן זיי רעקאָנדערע האַביקעל און א

ט“ָך מיט גאַּפמאָן אַ בילד פֿון אַײזנערס „אַא

© D.R.



11

דישִטירישע צַײטשריפֿטן אין ייַסא

טור זַײנעןַריקאַדיע און קאָראַטירע, ּפאַסא

דישערִנערס אין דער ייַרשּפרייטע זשאַפֿא

ןַ אָּפרעסע. ס'איז אוממעגלעך צו געבן דא

טירישעַדישע סאִאיבערבליק פֿון יי

רהונדערט, וועטָצַײטשריפֿטן פֿון 20סטן יא

ר טיטלען אוןָ ּפאַנען אָמען בלויז דערמא

ּפערזענלעכקייטן.

לןַטירישע זשורנאַאיינער פֿון די בעסטע סא

1דער גרויסער קונדסט געהייסן ָדיש האִאויף יי

רק אין 1909 איז ערָיא– געגרינדט אין ניו—

ר 1927. איינער פֿון דיָנגען ביזן יאַנגעגאָא

רימטערַגרינדער איז געווען דער בא

 טונקעל (דער2ריסט יוסףָרשעווער הומאַווא

 גרויסערַטונקעלער). ער איז געווען א

ר צוריק איזָר יאָ ּפאַדיסט�: מיט אָראַּפא

מלונג מיט זַײנעַ זאַ א3רויס אין יׂשראלַא

דיעס. ערָראַרעסקעס און ּפאָטירעס, הומאַסא

דיעס ניט בלויז פֿוןָראַט געשריבן ּפאָהא

ָר, נא5 ווי שמ"ר4נעןַמאָשרַײבער פֿון שונדרא

מע גרעסטע,ַ די סא6ט אויך ניט געשוינטָהא

.8 צי ּפרץ7עליכם–ווי שלום

רן קייןָווען דער טונקעלער איז צוריקגעפֿא

קציע איבערגענומעןַט די רעדאָרשע האַווא

1964). ער איז—וו (1869 ָרינאַ מא9יעקבֿ

רןָמעריקע אין 1893, געוואַנגעקומען אין אָא

וועגונגַליסטישער באַציאָקטיוו אין דער סאַא

זע.ָט אויך געשריבן לידער און ּפראָאון הא

ווָרינאַט מאָהלינער האָ. וואַמען מיט אַצוזא

ָרהומאגיע ָלאָנטאַרויסגעגעבן דרַײ בענד אַא

דערקציע איז ַ. אונטער זַײן רעדאטירעַאון סא

 וויכטיקַרן אָ געוואגרויסער קונדס

ט געקעמפֿט קעגן דערָט. עס האַכנבלאָווא

דישןִקריזיע פֿון ייָהיּפא

מעריקע אוןַלעבן אין א

 קעגן שונד אין10דער עיקר

טער און איןַטעא

דער גרויסערטור. ַליטערא

 סךַט אָ האקונדס

 צו11גןָבַײגעטרא

דישעִ די יי12רטיידיקןַפֿא

מעריקע.ַך אין אַשּפרא

צווישן די שטענדיקע

רבעטער פֿונעםַמיטא

ל זַײנען געוועןַזשורנא

דישע שרַײבער,ִוויכטיקע יי

13בֿרהםַעליכם, א–ווי שלום

לייב–14רייזען, משה

ַ (א15לּפערן, יהואשַהא

ס איז הַײנטָעט וואָּפא

נט דער עיקר ווי דערַקאַבא

16איבערזעצער פֿונעם ּתנך

דיש) און משהִאויף יי

 מוסטער פֿוןַס אָדיר (וואַנא

ר געפֿינט אירָזַײן הומא

אויף זַײט 6). אין דער

בן אויךָצַײטשריפֿט הא

נטעַקאַרבעט עטלעכע באַמיטגעא

סקין,ַטוריסטן ווי ש. ראַריקאַקא

טלער, זוניָסל קאָנג, יאָרט יאַא

וד.ָמא

 פֿלעגט17ך דער מלחמהָאויך נא

טירישעַ מיט סא18מען זיך קוויקן

דיש,ִצַײטשריפֿטן אויף יי

בן ניטָ זיי הא19טשָכא

 ווי21רנעםַ פֿאַזאַ א20דערגרייכט

 איןדער גרויסער קונדס

נקרַײך איזַמעריקע. אין פֿראַא

ריזַרן 1949-1946 דערשינען אין ּפאָאין די יא

קטירטַ, רעדא23אויפֿן צימבל 22לַזשורנא– חודשַא

ןַבא ליבערמאַא–בֿרהםַדורך א

1981). אין 1961—(1899

 נַײַט ער געגרינדט אָהא

מעןָ מיטן נא24בלעטל

 (שּפעטער25שּפילקעס

ס איזָ) וואריזער שּפילקעסַּפא

רויס (ווי עס שטייטַא

1. kundes farceur/joker 2. yoysef 3. yisroel 4. romans de gare/trash novels 5. shomer מאיר שַײקעוויטש –נחום פֿון מעןָנא–ּפען  6. épargné/
spared 7. sholem-aleykhem 8. perets  9. yankev 10. … iker surtout/especially 11. contribué/contributed 12. défendre/defend 13. avrom
14. moyshe 15. yehoyesh ראעןַמען פֿון שלמה בלומגאָנא–ּפען  16. tanakh la Bible juive/the Jewish Bible 17. milkhome guerre/war 18. se délecter/
delight in 19. bien que/although 20. atteint/reached 21. envergure/scope 22. khoydesh … mensuel/monthly 23. sur la sellette/on the
carpet 24. feuille/sheet 25. épingles/pins 26. régulièrement/regularly 27. leytsim  clowns 28. badkhonim amuseurs/jesters 29. efsher
peut-être/perhaps.

ַגעשריבן אויף דער ערשטער זַײט) „מיט א

רשּפעטיקונג יעדן צווייטןַ פֿא26רעגלמעסיקער

רטן געפֿונען וויצן,ָט דאָערשטן“. מע הא

ליטישעָ סך ּפאַטורן און אַריקאַקא

נט דיָס דערמאָרן. איין רובריק, וואַמענטאָקא

לן איןַרטאַדישע קוואִרימטע ייַצוויי בא

ט געהייסן „געצל פֿון ּפלעצל אוןָריז, האַּפא

וועלוול פֿון בעלוויל“.

 אין די עלטערע28 און בדחנים27ווי לצים

ריסטןָטיריקער און הומאַצַײטן זַײנען די סא

נק. זייַרטיידיקער פֿונעם פֿרַײען געדאַפֿא

ָרכן די וועלט, נאַ ניט איבערמא29קענען אפֿשר

גן…ָרטראַנק זיי קען מען זי בעסער פֿאַ דאַא
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[סוף פֿון זַײט 7]

ב איך זיךָווען איך בין געקומען צו זיך הא

. לעבן מיר26געָדלאָגעפֿונען ליגן אויף דער ּפא

ריקער לייבל אוןָיא– דער זעקס27ט געקניטָהא

ּפָראַרויף און אַרעם אָוועגט מַײן אַט באָהא

ט ער מירָך האָ מיך אויפֿצולעבן. דערנא28ּכדי

מּפרעס  אויפֿןָלטן קאַ קאַוועקגעלייגט אַא

ַסן אָרַײנגעגאַשטערן, געעפֿנט מַײן מויל און א

. צו ביסלעך איז מיר29נפֿןָביסל ברא

ב זיךָפֿט און איך האַצוריקגעקומען מַײן קרא

געקענט אויפֿזעצן.

ב איך געפֿרעגט מיטָס איז געשען�?“ האָ„ווא

.30ך קולַ שוואַא

ן עלעקטרישן זעץ,ַקומען אַסט באָ„הא

 געענטפֿערט32ט דער צוציקָ“, הא31פֿעטער

דורכגיין.ַלד אַ, ס'וועט בא33[…]. „דאגה נישט

 הייסע טיי.“ַאיך גרייט דיר צו א

ָטוועק אין דער קיך און האַער איז א

ָךסער. נאַ ווא34 טשַײניקַאויפֿגעשטעלט א

טָדעם איז ער צוריקגעקומען און הא

35בןָגעפֿרעגט אויב איך וועל נישט מורא הא

ליין, ווַײל ערַצו בלַײבן עטלעכע מינוט א

לָקטער ער זאָרויס מעלדן דעם דאַגייט א

נקוקן מיך אין דער פֿרי. אויפֿן וועגָקומען א

 און36ּפטייקַן אַנגען אין אַאיז ער אויך צוגעגא

ּפילן.–קונגסִרויַר באָ ּפאַר מיר אַגעקויפֿט פֿא

לפֿןָט מיר לייבל געהאָהיים געקומען, האַא

זיך אויפֿשטעלן אויף די פֿיס און זיך

ָטליין האַּפע. ער אַנאַוועקזעצן אויף דער קאַא

 פֿוסבענקעלעַוועקגעזעצט אויף אַזיך א

רגעלייענט עטלעכעָקעגן איבער און מיר פֿאַא

 פֿון די37רטיקלעןַא–אויסגעקליבענע לַײט

26. plancher/floor 27. était agenouillé/knelt
28. kede'y afin de/in order to 29. eau-de-
vie/liquor 30. kol voix/voice 31. litt. oncle/
uncle ; ici  mon vieux/here old chum
32. gamin/kid 33. dayge … ne t'inquiète
pas/don't worry 34. bouilloire/kettle
35. moyre … avoir peur/be afraid
36. pharmacie/drugstore 37. éditoriaux/
editorials 38. sof-… suppléments du
dimanche/week-end supplements
39. shkolim pl. de/of שקל shekl, shekel
40. prix du marché/market price
41. kha'verl mon pote/pal 42. breyre
choix/choice.

.38געסַכיקע בַײלאָווא–סוף

רן.ָפֿן געוואָנטשלאַאון איך בין א

היימגעקומען דיַכט זַײנען אַלבער נאַרום האַא

בן מיךָטער און האַכס פֿון טעאָגוטווא

אויפֿגעוועקט. […]

נק אַײך, אפֿרים, מיר ווייסןַרציקן דאַ האַ„א

נקען�!“ַנישט ווי אַײך צו דא

ב איך זייָס“, האָר וואַ פֿאָ„נישטא

געענטפֿערט און זיך אומגעקערט צו דער

טיר.

ּפט אין דערַך געטאָב נאָבשעת איך הא

ט זיך מיר ּפלוצלינגָפֿינסטערניש […] הא

רַײן.ַעמעצער געשטעלט אין וועג א

ב איך געהערט לייבלס קול,ָ„פֿעטער“, הא

ָס. דא39ריף איז 150 שקליםַכטטאַ„מַײן נא

…“41, חבֿרל40רקַאיז דער ּפרַײז אין מא

ב איךָ הא42 ברירהַלט. אָצאַב אים באָאיך הא

ט ?ַדען געהא רַסאָגלא–ָרהומא
מיזםָדער קא

טירעַדי סא

ניעָדי אירא

דיעָראַדי ּפא

רסַדער פֿא

ס געלעכטערָדא

וועסָטאַס קאָדער/דא

ַסדער שּפא

דער וויץ

ָטנעקדאַדער א

רט/גלַײכווערטלָס גלַײכוואָדא

רעסקעָדי הומא

דער וויצלער/וויצלינג

- lets]דער לץ (לצים/לצנים) 

leytsim/letsonim]

- batkhn]דער בדחן 

batkhonim]

כערַמא–דער פֿריילעך

סיקַוויציק, שּפא

מישָקא

שמייכלען

כןַלא

שטשערקעסַכן מיט יאַלא

כן/ַ מא[khoyzek]כן/חוזק ַּפלאָא

טן (פֿון)ָשּפעטן/שּפא

וועסָטאַס/קאַטרַײבן שּפא

ַס/אַוועס/שּפאָטאַאויף קא

געלעכטער

שענער וויץָאויסגעדרא

רדָ באַ וויץ מיט אַא

(le) comique/humor
 satire

ironie/irony
parodie/parody
farce
(le) rire, hilarité/laughter

 plaisanterie/joking, kidding
plaisanterie, blague/joke

�blague, mot d'esprit/joke, witty saying
 anecdote

bon mot, aphorisme/aphorism
récit humoristique/humerous piece
farceur, diseur de bons mots/joker, wit
bouffon, plaisantin/
clown, jester

 amuseur des mariages/
wedding jester

 plaisantin, bouffon/joker, jester
drôle, amusant/witty, funny
comique, drôle/funny

 sourire/to smile
rire/to laugh
rire jaune/forced laughter
se moquer (de)/mock,
make fun of
plaisanter/to joke, jest
pour rire/
in jest
blague éculée/stale joke
vieille blague/old joke
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