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לחיים! 1

צען יאָר ייִדישער טעם–טעם

2

דער ייִדישער טעם–טעם איז שוין צען יאָר אַלט !5אין  1995האָט ַא
ביבליאטעק געטראַכט ,אַז
ָ
גרופּע סטודענטן פֿון דער פּאַריזער מעדעם–
ס'וואלט געווען גוט צו האָבן אַ בלעטל 3מיט גרינגע ,אַקטועלע
ָ
טעקסטן וואָס קענען אינטערעסירן ייִדיש–לערנערס פֿון פֿאַרשיידענע
ָ
ניוואען .גערופֿן האָבן מיר עס דער ייִדישער טעם–טעם ,אַ
רמאציע–
סארט אינפֿאָ ַ
מטאם )וואָס איז אַ ָ
טא ַ
ווערטערשפּיל צווישן אַ ַ
מיטל( און אַ טעם) 4ווײַל דאָס בלעטל האָט געדאַרפֿט האָבן אַ ִיידישן
דארפֿט איר אַליין
טעם( .צי דער עקספּערימענט איז געלונגעןַ 5
7
פּשאצן !56איר מעגט אונדז זאָגן אײַער מיינונג  :קריטיק ,זידל–
ָא ַ
מפּלימענטן… איר קענט אויך אַרײַנשיקן
ּ
ווערטערָ 8אדער אַפֿילוָ 9
קא
ַאן אייגענעם אַרטיקל ,אַ רעצענזיע ,10אַ מעשׂה ,11אַ ליד ,אַ בילד ,וואָס
איר ווילט .און אויב איר זײַט אין פּאַריז און עס גלוסט אײַך ,קענט
איר ,פֿאַר וואָס נישט ,מיטאַרבעטן אין דער רעדאַקציע.
אליק מעסער מיט זײַן פֿיש
ַ
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דערווײַל ,12ווי
ַ
באלדָ 13אט
דער נומער איז
לאמיר טאָן
ָ
גאר ספּעציעלער,
אַ ָ
15
14
וואס
ָ
צײַטשריפֿטן
קאפּויער פֿון אַלע אַנדערע
ַ
16
נודיען אונדז יעדן פֿרילינג מיט דיעטעס און דין ווערן  :לאָמיר
ָאפּגעבן דעם נומער  ,50אונדזער יובֿל–נומער ,17דער טעמע „עסן און
טרינקען“ ,און מאַכן אַ שׂימחה !518לחיים !
1. lekhaim (toast) à la vie !/(toast) to life! 2. tamtam 3. journal/
newspaper 4. tam saveur/taste 5. a réussi/succeeded 6. juger/judge
7. avis/opinion 8. injures/insults 9. afile même/even 10. critique
(de film, de livre, etc.)/review 11. mayse histoire/story 12. en attendant/meanwhile 13. puisque/since 14. à l'envers/differently
15. revues/periodicals 16. ennuient/bore 17. yoyvl-… numéro de
jubilée/jubilee issue 18. simkhe fête/party.

לאמיר קאָכן !
ָ
איינע פֿון די פּאָפּולערסטע אַקטיוויטעטן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש–
ַ
צענטער זײַנען די קאָ ַ
כווא
רשטאטן .1מע שטופּט זיך יעדעס מאָל צו
פּלאץ — ס'איז דאָ ָארט בלויז פֿאַר  20מענטשן ! אַלע ווילן
קריגן אַ ַ
4
3
2
זיך אויסלערנען די טיפֿע סודות פֿון טשאָלנט  ,קרעפּלעך און האָניק–
לעקעך.5
איין מאָל אַ חודש 6קען מען קומען אין צענטער זיך אויסלערנען קאָכן
רשטאט אין
ַ
קא ַ
כווא
ִיידישע מאכלים .7מע קען זיך פֿרעגן ווי קומט אַ ָ
ַאן אינסטיטוציע וואָס איז מער געוווינט 8צו פֿאַרנעמען זיך מיט
רשטאט איז ניט בלויז אַ קורס פֿון
ַ
קולטורעלע אַקטיוויטעטן„ .דער וואַ
9
קאכן — ענטפֿערט רעזשין ,איינע פֿון די אָנפֿירערינס פֿונעם
ָ
10
רשטאט — מיר פּר3וון איבערצוגעבן דעם טעם פֿון דער
ַ
ַ
ווא
11
היימישער ייִדישער קיך ,מיט אירע סודות און איר ווערטער–אוצר “.
]סוף זײַט [8

 sod 3. tsholent, plat sabbatique/a Sabbath dish 4. sorte de raviolis/סוד 1. ateliers de cuisine/cooking workshops 2. soydes secrets, sing.
 maykhl 8. habitué/מאכל dumplings 5. sorte de pain d'épices/honeycake 6. khoydesh mois/month 7. maykholim plats/dishes, sing.
accustomed to 9. animatrices/leaders 10. tam goût/taste 11. …-oytser vocabulaire/vocabulary

1

לידער וועגן עסן זײַנען גאָר אַ פֿאַרשפּרייטער זשאַנער .מע זינגט וועגן פּראָסטן ,1טאָגטעגלעכן עסן ,ווי בולבעס )„מאָנטיק בולבעס ,דינסטיק
5
לאקשנברעט 3אויף צו קאַטשען 4די וואַרניטשקעס (“?5און וועגן פֿײַנשמעקערײַ
בולבעס…“( אָדער וואַרניטשקעס„) 2וו 3נעמט מען אַ ָ
רטאפֿל–זופּ מיט שוואָמען “6פֿון מרדכי 7געבירטיג( .מען ווייס גאַנץ גוט אַז רײַכע און אָרעמע–לײַט עסן ניט די זעלבע שפּײַזן )ווי אין
)„קא ָ
ַ
11
„לאמיר אַלע זינגען אַ זמרל ,“8זעט אונטן( .דאָס איז אָבער אויף ד ע ר וועלט .9אויף י ע נ ע ר וועלט 10וועט זײַן גאָר אַנדערש .אין גן–עדן ,
ָ
13
12
לדאס גוטס .אַ מדרש דערציילט אַז ווען גאָט האָט
ווי באַוו3סט ,וועלן די צדיקים זיצן אויף גאָלדענע שטולן און עסן און טרינקען פֿון אַ ָ
וואס מיר וועלן עסן ווען משיח 15וועט קומען :5אַ גרויסן אָקס )דעם שור–הבר ,(16אַ גרויסן
שאפֿן די מאכליםָ 14
שאפֿן די וועלט האָט ער אויך באַ ַ
בא ַ
ַ
19
18
17
האלטן אין די הימלישע קעלערן .דאָס ליד „אַ סעודהניו “
פֿיש )דעם לוויתן ( און אַ פֿײַנעם ווײַן )דעם יין–המשומר ( וואָס ער האָט באַ ַ
באשרײַבט די גאַנצע שׂימחה 20מיט אַלע פּיטשעווקעס.21
ַ

לאָ

א סעודהניו
ַ

מיר עסן !

זאג זשע מיר רביניו
ָ
וואס וועט זײַן אַז משיח וועט קומען ?
ָ
ַאז משיח וועט קומען
וועלן מיר מאַכן אַ סעודהניו.
37

וואס זשע וועט מען עסן אויף דער סעודהניו?5
ָ
דעם שור–הבר מיטן לוויתן וועלן מיר עסן
אויף דער סעודהניו.

לאמיר אַלע זינגען אַ זמרל
ָ

וואס וועט מען טרינקען אויף דער סעודהניו?5
ָ
יין–המשומר וועלן מיר טרינקען…
אויף דער סעודהניו.

רעפֿריין:5
לאמיר אַלע זינגען ,לאָמיר אַלע זינגען
ָ
ַא זמרל ,אַ זמרל :
23
לחם 22איז ברויט ,בשׂר ודגים
וכל מטעמים.24

זאגן אויף דער סעודהניו?5
ווער וועט אונדז תּורהָ 38
משה רבנו 39תּורה זאָגן…
אויף דער סעודהניו.

זאג זשע מיר ,טאַטעניו ,וואָס איז לחם ?
— ָ
25
— בײַ די גרויסע נגידים איז לחם אַ פֿרישינקע בולקעלע ,
ָאבער בײַ אונדז קבצנים ,27אוי דלפֿנים,28
דארע סקאָרינקע ,29נעבעך.30
איז לחם אַ ַ

זאגן אויף דער סעודהניו?5
ווער וועט אונדז חכמהָ 40
שלמה המלך 41חכמה זאָגן…
אויף דער סעודהניו.

26

2

זאג זשע מיר ,טאַטעניו ,וואָס איז בשׂר ?
— ָ
ָ
— בײַ די גרויסע נגידים איז בשׂר אַ
געבראטענע קאַטשקעלע ,
ָאבער בײַ אונדז קבצנים ,אוי דלפֿנים,
דארע קישקעלע ,32נעבעך.
איז בשׂר אַ ַ
31

זאג זשע מיר ,טאַטעניו ,וואָס איז דגים? 33
— ָ
34
— בײַ די גרויסע נגידים איז דגים אַ העכטעלע ,
ָאבער בײַ אונדז קבצנים ,אוי דלפֿנים,
35
איז דגים אַן אויסגעווייקטער הערינג  ,נעבעך.
זאג זשע מיר ,טאַטעניו ,וואָס איז מטעמים ?
— ָ
מפּאט,
— בײַ די גרויסע נגידים איז מטעמים קאָ ָ
ָאבער בײַ אונדז קבצנים ,אוי דלפֿנים,
איז מטעמים געהאַקטע צרות ,36נעבעך.

ווער וועט אונדז טאַנצן אויף דער סעודהניו?5
מרים הנבֿיאה 42וועט אונדז טאַנצן…
אויף דער סעודהניו.
ווער וועט אונדז שפּילן אויף דער סעודהניו?5
דוד המלך 43וועט אונדז שפּילן…
אויף דער סעודהניו.
מרים הנבֿיאה וועט אונדז טאַנצן
דוד המלך וועט אונדז שפּילן
שלמה המלך חכמה זאָגן
משה רבנו תּורה זאָגן
יין–המשומר וועלן מיר טרינקען
שור–הבר און לוויתן וועלן מיר עסן
אויף דער סעודהניו.

1. simple 2. sorte de raviolis/dumplings 3. planche à découper les nouilles/noodle board 4. étendre/roll out 5. cuisine raffinée/fine
cooking 6. champignons/mushrooms 7. mordkhe 8. ze'merl petite mélodie/little melody 9. ce bas monde/this world 10. le monde à
venir/the world to come 11. gan-eydn paradis/paradise 12. tsadikim les justes/the righteous 13. medresh légende du Midrash/legend
from the Midrash 14. maykholim plats/dishes 15. meshiekh le Messie/the Messiah 16. shorabor gigantesque bœuf légendaire/the
great ox 17. levyosn Léviathan, gigantesque poisson légendaire/Leviathan, the great fish 18. yain-hameshumer vin légendaire gardé
 sude festin/festive mealסעודה au paradis à l'intention des justes/wine put aside to be drunk by the righteous 19. su'denyu dim. de/of
20. simkhe fête/celebration 21. détails 22. lekhem pain/bread 23. boser vedogim viande et poisson/meat and fish 24. vekhol matamim
 nogid 26. petit pain tout frais/little freshנגיד et tous les mets raffinés/and all good things to eat 25. negidim les riches/the rich, sing.
 dalfn 29. croûte/crustדלפֿן  kaptsn 28. dalfonim les pauvres/the poor, sing.קבצן roll 27. kaptsonim les pauvres/the poor, sing.
30. pauvres de nous !/poor things! 31. canard rôti/roast duckling 32. saucisse/dried up sausage 33. dogim poisson/fish 34. brochet/
 rebe mon maître/masterרבי pike 35. hareng ramolli/watery herring 36. … tsores gros ennuis/terrible troubles 37. re'benyu dim de/of
38. toyre Torah 39. moyshe rabeynu Moïse/Moses 40. khokhme sagesse/wisdom 41. shloyme hameylekh le roi Salomon/King
Solomon 42. miryam hanevie Myriam la prophétesse/Miriam the prophetess 43. dovid hameylekh le roi David/King David.

לקלאר האָבן מיר אויסגעקליבן צוויי זייער פֿאַרשיידענע„ .ס'איז ניטאָ קיין נעכטן“ איז אַ
ָ
פֿון די צאָלרײַכע טרינקלידער אין ייִדישן פֿאָ
רדאן
מאטיוו וואָס מע געפֿינט אין אַ סך שפּראַכן„ .די משקה ,“1אָנגעשריבן פֿון דעם משׂכּיל 2מיכל גאָ ָ
סטאלגיש פֿאָלקסליד ,מיט אַ ָ
נא ַ
ָ
4
3
גראפֿיע פֿון אַ שיכּור “ .נאָר אין דער אמתן איז עס אַ קריטיק פֿון
) ,(1890-1823זעט אויס ווי אַ געוויינטלעך טרינקליד ,אַ מין „ביאָ ַ
רגעווארפֿן אַז זיי האָבן צו פֿיל ליב „דעם ביטערן טראָפּן.“6
ָ
די חסידים ,5וואָס מע האָט זיי פֿאָ

די משקה
רדאן
ווערטער  :מיכל גאָ ָ

בשעת 7דער שדכן 8איז געקומען צו מײַן זיידן,
דעם טאַטן מיט דער מאַמען אַ שידוך 9ריידן,
האט מען גערעדט און גערעדט און ס'איז געוואָרן נישט,
ָ
ביז וואַנען די משקה האָט זיך אַרײַנגעמישט.
צוליב דער משקה איז דער שידוך געשלאָסן,
דער טאַטע איז געוואָרן דער מאַמעס חתן.10
11
געמאכט
ַ
מ'האט טאַקע באַלד די חתונה
ָ
גאנצע נאַכט,
און געטרונקען משקה אַ ַ
מיט גרויסע גלעזער האָבן געטרונקען אַלע
לכּבֿוד 12דעם חתן און לכּבֿוד דער כּלה.13
דורך משקה האָט דער טאַטע די מאַמע גענומען,
דורך משקה בין איך אויף דער וועלט געקומען.

איך געדענק נאָך בײַ מײַן ברית,14
ראפּ פֿון טיש;5
איז דאָס גלעזל משקה נישט אַ ָ
16
האט געשריִען :5מזל–טובֿ !
דער עולםָ 15
דאס קינד זאָל וואַקסן און זײַן אַ רבֿ.17
ָ
18
ָאט דעריבער טרינק איך אַ רובֿ–כּוס ,
מאס.
דעריבער טרינק איך אָן אַ ָ
איך געדענק אויף מײַנע תּנאָים,19
האבן אַלע געטרונקען ווי די גויים;5
ָ
20
און מען האָט טעפּ געבראָכן ,
פּגעקראכן.
ָ
און די משקה איז פֿון טיש נישט אַראָ
און איך האָב נישט געקוקט ,וואָס איך בין אַ חתן,
רײַנגעגאסן.
ָ
און אַלע ווײַלע אַ
מײַן ביסעלע יאָרן ,ווען איך וועל אויסלעבן,
וויל איך מען זאָל מיר אין קבֿר 21מיטגעבן:5
ַא פֿעסעלע משקה נאָענט בײַ דער וואַנט,
ַא גרויסע גלאָז אין דער רעכטער האַנט ;
צו תּחית–המתים 22בין איך ווידער דאָ…
און טרינק באַלד משקה אין דער ערשטער שעה.23

!

ָ
א
מ
ל
י
ט
ר
ר
י
נ
ק
ע
ן
!
ס’איז ניטאָ קיין נעכטן
ס'איז ניטאָ קיין נעכטן,
ס'נאך ניטאָ דער מאָרגן,
ָ
ס'איז נאָך דאָ ַא ביסעלע הײַנט,
שטערט אים ניט מיט זאָרגן.
כאפּט אַרײַן אַ שנעפּסל,24
ַ
25
כּל–זמן איר זענט בײַם לעבן,
אם–ירצה–השם 26אויף יענער וועלט
וועט מען אײַך נישט געבן.

3

שפּריכווערטער וועגן עסן

— ַא פֿרעמדער ביסן 1שמעקט זיס.
קראנקן פֿרעגט מען ,אַ געזונטן גיט מען.2
ַ
— ַא
רעמאן עסט אַ הון איז אָדער ער קראַנק אָדער די הון.
ַ
— ַאז אַן אָ
— ַאז אויף דעם האַרצן איז ביטער העלפֿט ניט אין מויל קיין צוקער.
4
— איידער 3צו שטאַרבן פֿון הונגער איז שוין בעסער צו עסן געבראָטנס .
— קרעפּלעך 5אין חלום 6איז נישט קיין קרעפּלעך נאָר אַ חלום.
רטראגן ווי צרות אָן זופּ.
ָ
— צרות 7מיט זופּ איז גרינגער צו פֿאַ
— ווען הונגערט אַ נגיד ?58ווען דער דאָקטער הייסט אים.9

1. bouchée/bite (to eat) 2. façon détournée d'accepter une offre de nourriture/roundabout way of accepting an offer of food 3. plutôt que/rather
than 4. du rôti/roast 5. raviolis/dumplings 6. kholem rêve/dream
7. tsores soucis/troubles 8. nogid un riche/rich man 9. le lui dit/tells
him to.

1. mashke alcool/liquor 2. maskil adepte de la Haskala (Les Lumières juives)/follower of the Haskala (Jewish Enlightenment) 3. shiker
ivrogne/drunkard 4. … e'mesn en réalité/in fact 5. khsidim Hassidim 6. alcool/liquor 7. besha's lorsque/when 8. shadkhn marieur/
matchmaker 9. shidekh alliance/match 10. khosn fiancé, jeune marié/bridegroom 11. kha'sene mariage/wedding 12. lekoved en
l'honneur de/in honor of 13. kale fiancée, jeune mariée/bride 14. bris circoncision/circumcision 15. oylem assistance/audience 16. mazl
tov félicitations/congratulations 17. rov rabbin/rabbi 18. rov-kos hum. grand verre/hum. large glass 19. tnoim fête de fiançailles/
engagement party 20. cassé des pots (acte traditionnel à la signature des fiançailles)/broke dishes (traditional custom to signify an
engagement) 21. keyver tombe/grave 22. tkhies-hameysim résurrection des morts/resurrection of the dead 23. sho heure/hour 24. dim.
ַ
רײַנכאפּן אַ … ;
ַ
ַ boire un coup/grab a drink 25. kolzma'n tant que/as long as 26. mirtseshem si Dieu le veut/God willing.א
שנאפּס de/of

1
ראנען
רעסטא ַ
ָ
כּתרילעווקער

פֿון שלום–עליכם

2

)א פֿראַגמענט(
ַ

געשמאק שטיקל שלום–עליכם ?5מיר דרוקן דאָ ָאפּ אַ פֿראַגמענט פֿון
ַ
וואס קען בעסער פּאַסן צו דער טעמע „עסן“ ווי אַ
ָ
3
ראנען פֿון דער זאַמלונג ַאלט–נײַ כּתרילעווקע.
זײַן באַרימטער מעשׂה כּתרילעווקער רעסטאָ ַ

4

„כּשר !54בכּאַן 5עסט מען פֿריש און וואָלוול !56שׂרה אינדיק.“7
זא מין אויפֿשריפֿט ,קלעטער איך אַרויף אויף
איבערגעלייענט אַ ַ
9
גליטשיקע 8טרעפּ ,אויפֿן צווייטן שטאָק פֿון אַ רויטן נאַקעטן מויער ,
און כאָטש 10די ריחית ,11וואָס לאָזן זיך הערן 12אויף די טרעפּ ,זײַנען
עפּעס נישט אַזוי אָנגענעם פֿאַר דער נאָז ,נאָר אַ הונגעריקער
מאגן קלײַבט נישט איבער.13
ָ
— וו 3איז דאָ ערגעץ שׂרה אינדיק — ?5טו איך אַ
פֿרעג בײַ אַן אַלטן ייִדן מיט אַ געל פּנים ,14וואָס
זיצט אויף דער ערד און פֿאַרריכט אַן אַלטן
טראץ.15
מא ַ
ַ
— ווײַט !5מאַכט צו מיר דער אַלטער און
טראץ ,און עס גייט
פּאטש דעם מאַ ַ
טוט אַ ַ
פֿון אים אַ גרין רויכל.
— ַאוועקגעפֿאָרן ? — פֿרעג איך אים.
— ַאוועקגעפֿאָרן ! מאַכט צו מיר דער
ַאלטער און שאָקלט מיטן קאָפּ— .
ַאוועקגעפֿאָרן אויף אייביק ! …
16
געשטארבן ?5ברוך דיין אמת — !5
ָ
—
רויסכאפּן צוריק.
ַ
זאג איך און וויל מיך אַ
ָ
17
געשטארבן .ערבֿ פּסח
ָ
מאכט ער —
יאַ — .
— ָ
ווערט זעקס יאָר ,אַז זי איז געשטאָרבן .גלייבט
מיר ,איך האָב זי נאָך נישט פֿאַרגעסן אויף קיין
מינוט אַפֿילו !518ווי קאָן מען דען אַזעלכעס פֿאַרגעסן?5
איר קאָכן ,איר באַקן ,איר באַגיין זיך 19מיט דער וועלט ]…[.
דארף אײַך דערציילן ? איר האָט
נאר איך פֿאַרשטיי נישט — איך באַ ַ
ָ
20
דאך זי מסתּמא געקענט ?
ָ
האב איך זי געזאָלט קענען ,אַז איך בין
זאג איך — ָ
— פֿון וואַנען — ָ
דאס ערשטע מאָל אויף מײַן לעבן אין כּתרילעווקע?5
ָ
21
זאגט ער — פֿרעגט איר זיך נאָך אויף
וואס זשע — ָ
ָ
— הערסט ! הײַנט
שׂרהן ?
זאג איך — איך פֿרעג ,צי דאָ
— איך פֿרעג גאָר נישט אויף שׂרהןָ — .
ראן „שׂרה אינדיק“ ,וואָס סע שטייט אויפֿגעשריבן
איז דער רעסטאָ ַ
אויף דער וואַנט ?5איך וויל עפּעס עסן.

מאכט ער צו מיר — .הערסט !5הײַנט וואָס זשע
— עפּעס עסן ? — ַ
שווײַגט איר ?5רחל !522רחל!5
שווארצחנעוודיק 23ווײַבל מיט שוואַרצע
ַ
און עס באַווײַזט זיך אַ
25
24
רקאטשעטע אַרבל און מיט מעל אויף
לאכנדיקע אייגעלעך ,מיט פֿאַ ַ
ַ
26
די הענט ,אויפֿן פֿאַרטעך און אויפֿן פּנים.
וואס איז שוין ווײַטער[…] ?5
— ָ
27
מאכט צו איר דער אַלטער
— זיי ווילן עפּעס עסן — ַ
טראץ.
און הערט נישט אויף צו פּאַטשן דעם מאַ ַ
— עפּעס עסן ?5רופֿט זיך אָן דאָס ווײַבל מיט אַ
29
ָ
וואס ווילט איר
געזאנג ]…[ — ָ
ַ
מאדנע 28מין
עסן ?
זאג איך צו איר מיטן
וואס האָט איר ? — ָ
— ָ
וואס זי.
זעלבן ניגוןָ 30
מאל
זאגט זי נאָך אַ ָ
וואס ווילט איר ? — ָ
— ָ
31
מיטן אייגענעם ניגון.
זאג איך — הם… פֿיש
וואס איך וויל ? — ָ
— ָ
איז דאָ בײַ אײַך געפֿילטע?5
זאגט זי — ַא שיינע
נאכן מאַרק פֿיש ? — ָ
— ָ
מעשׂה !
זאג איך — ַאז נישט
— נו ,לאָז זײַן באָרשטשָ — ,
קיין פֿיש.
נאך האַלבן טאָג
זאגט זי — ָ
— וו 3האָט איר געזען — ָ
דאס ווייסט
בארשטש דאַרף זיך קאָכן — ָ
בארשטש ? אַ ָ
ָ
איר ,צי ניין?5
דארף זיך קאָכן.
בא ַ
זאג איך — ַ
— ַאלצדינג — ָ
זאגט זי — איז גוט!5
— ַאבי איר ווייסטָ — ,
32
זאג איך — איז קיין ראָסלפֿלייש אויך נישטאָ ?
— נוָ — ,
ראסלפֿלייש ? ס'איז
האט זיך גענומען אַ ָ
זאגט זי — ָ
— פֿון וואַנעט — ָ
ראסלפֿלייש ,האָט מען אים אויפֿגעגעסן.
געווען אַ ָ
33
לאז זײַן אַ יויך !
זאג איך — ָ
— נוָ — ,
זאגט זי — ווילט איר ,זאָל זײַן די יויך ? מיט
— מיט וואָס — ָ
37
מאנעגרײַפּעלעך ,34מיט אַ מצהלע ,35צי מיט מאָנדלען) ? 36אַ פּתח
ַ
38
פֿאַרבײַט זיך בײַ איר אָפֿט אויף אַ קמץ (.

1. kasri'levker de Kasrilevke, bourgade inventée par Sholem-Aleykhem/from Kasrilevke, fictional town in Sholem Aleykhem's stories
2. sholem-aleykhem (1859-1916) 3. mayse histoire/story 4. kosher cacher/kosher 5. beka'n en ce lieu/in this place 6. bon marché/
cheap 7. sore… nom de femme (humoristique "Sarah la Dinde")/woman's name (humorous, "Sarah Turkey") 8. glissants/slippery
9. maison en brique/brick house 10. bien que/although 11. reykhes odeurs/smells 12. qu'on sent/that one can smell 13. ne fait pas le
difficile/is not fussy 14. ponem visage/face 15. matelas/mattress 16. borekh dayen emes béni soit Celui qui rend la vraie justice
(prononcé en apprenant un décès)/blessed be the True Judge (said on hearing of someone's death) 17. erev peysekh la veille de la Pâque
juive/Passover eve 18. afile même/even 19. son comportement/her behavior 20. mistome sans doute/certainly 21. alors/so 22. rokhl
Rachel 23. shvartskhe'ynevdik une jolie brune/a pretty brunette 24. manches retroussées/rolled-up sleeves 25. farine/flour 26. tablier/
apron 27. forme de politesse le monsieur/form of polite address the gentleman 28. étrange/strange 29. sorte/sort 30. nign mélopée/
 32. pot-au-feu/potroast 33. bouillon/broth 34. semoule de blé/farina 35. pain azyme en morceaux/bits of matzo 36. petitesזעלבן melody 31.
"pâtes séchées/sort of small noodles 37. pasekh le son "a"/the sound "a" 38. komets le son "o"/the sound "o

]סוף פֿון זײַט [4

זאג איך — מיט וואָס איר ווילט ,אַבי אַ יויך !
לאז זײַן — ָ
— ָ
זאגט זי — ווילט איר ,זאָל זײַן די יויך ?
— אויף ווען — ָ
זאג איך — אויף ווען ? אויף באַלד!5
וואס הייסט — ָ
— ָ
זאגט זי — אויף באַלד ?5איר ווילט דאָך מסתּמא אַ
וואס הייסט — ָ
— ָ
40
39
האט אַ יויך אָן עוף ? און אַן
ָ
יויך זאָל זײַן פֿון עוף  ?5וואָסער טעם
42
41
דארף מען ערשט כאַפּן ,שיקן צום שוחט  ,אָפּפֿליקן  ,מאַכן,
עוף באַ ַ
זאלצן ,אָפּגיסן ,43אויסווייקן 44און צושטעלן .45עס קאָן אַרויסקומען
ַ
46
הלוואי אויף דער נאַכט.
ַ
47
וואס נישט איז  :אַ שטיקל פֿלייש,
זאג איך — ָ
— גיט זשע מיר אַזוי — ָ
48
ַא ביסל זופּ ,אַ פּרעזשעניצע פֿון עטלעכע אייער ,אָדער עפּעס
געזאלצנס ,טאָמער האָט איר ?…
ַ
מאדנער ייִד ! — רופֿט זי זיך אָן צום אַלטן — ַאלצדינג גלוסט זיך
— ַא ָ
אים …49אַ הערינג ,אויב איר ווילט ,קאָן איך אײַך מאַכן.
זאג איך — ַאבי גיכער.
לאז זײַן אַ הערינג — ָ
— ָ

זאגט זי — מיט אַ ציבלקע?5
— ווי אַזוי ווילט איר ? — ָ
— מיט אַ ציבלקע.
50
— און מיט עסיק אוי—עך?5
— מיט עסיק אויך.
51
— און מיט בוימל אוי—עך?5
— מיט בוימל אויך.
זי טוט ווידער אַ טרייסל דעם פֿאַרטעך ,קאַטשעט אָפּ די אַרבל ,לאָזט
זיך גיין נאָך אַ הערינג און קערט זיך אום צוריק ]…[.
— אוי ,אַ דונער איז מיר ! 52איך האָב גאָר פֿאַרגעסן אַז אין שטוב איז
נישטא נישט קיין בולקע 53און נישט קיין ברויט !5וואָס פֿאַר אַ
ָ
55
54
נזאליעס  ,צי גאָר
געבעקס האָט איר ליב ?5ייִדישן קוילעטש  ,צי פֿראַ ָ
קארנברויט? 56
ָ
זאג איך — ָאט דאָס זאָלט איר
וואס איר וועט דערזען פֿריִער — ָ
— ָ
קויפֿן !5איך בעט זייער ,איר זאָלט מיך מער נישט פֿרעגן וואָס איך
האב ליב ! איך האָב אַלצדינג ליב[…] !5
ָ

39. of volaille/chicken 40. tam goût/taste 41. shoykhet abatteur rituel/ritual slaughterer 42. plumer/pluck 43. rincer/rince 44. faire
tremper/soak 45. mettre à cuire/cook 46. haleva'y plaise à Dieu/God willing 47. n'importe quoi/whatever there is 48. omelette/omelet
49. il a envie/he craves 50. vinaigre/vinegar 51. huile/oil 52. oh ! la catastrophe !/oh! woe is me! 53. petit pain/roll 54. brioche/white
bread 55. sorte de pain/kind of bread 56. pain de seigle/rye bread.

5

רעצעפּט

האניק–לעקעך
ָ

1

רעזשין נעבעל מיט איר
הא ניק–לעקעך © D.R.
ָ

 225גראַם מעל
 165גראַם צוקער
7
6
5
4
3
 1קאַווע–לעפֿל געמישטע געווירצן )נעגעלעך  ,מושקאַט  ,צימערינג  ,אינגבער (
 250גראַם האָניק
8
האלבע גלאָז( בוימל
 100מיליליטער )אַ ַ
צוויי אייער
9
ַא טיילעפֿל הייוון אויסגעמישט אין אַ קליין טעפּעלע שטאַרקע קאַווע
פּאר ניס )אויב איר ווילט(
ַא ָ
2

ָאנהייצן דעם אויוון אויף  170גראַד .צוזאַמענמישן 10די מעל מיטן צוקער און די געווירצן און צוגעבן האָניק ,בוימל און אייער .מישן דאָס אַלץ ביז
פּאר ניס.
רײַנטאן אַ ָ
ָ
דער טייג ווערט גלאַטיק .11אַרײַנגיסן די הייוון וואָס מען האָט אויסגעמישט אין דער שטאַרקער קאַווע ,און )אויב מע וויל( אַ
פּווארטן )אויב איר קענט(!5
טאפּ 12אויסגעשמירט מיט פּוטער .באַקן איין שעה 13מיט אַ פֿערטל אויף  170גראַד .אָ ַ
ַארײַנגיסן דעם געמיש אין אַ לעקעך– ָ
צוויי טעג :5אַזוי ווערט עס נאָך בעסער !
1. pain d'épices/honeycake 2. farine/flour 3. épices/spices 4. clous de girofle/cloves 5. muscade/nutmeg 6. cannelle/cinnamon 7. gingembre/ginger 8. huile/oil 9. levure/yeast 10. mélanger/mix 11. lisse/smooth 12. moule à cake/cake pan 13. sho heure/hour.

יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 22סטן אַפּריל 2005
ארטיקל דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ

קאכשטערן 3אויף
בחור 1פֿון אַ כּשרער 2היים ווערט אַ ָ
טעלעוויזיע

6

יארק — מיט בלויז צוויי יאָר צוריק האָט דייוו ליבערמאַןַ ,א
ניו– ָ
סטודענט פֿון פּאָליטישער וויסנשאַפֿט אין „יעל–אוניווערסיטעט“,
מאטיע .אין אַפּריל  2003האָט
קאריערע אין דיפּלאָ ַ
געחלומט 4פֿון אַ ַ
יארק טײַמס“ האָט
זיך דאָס אָבער אַלץ געביטן ,נאָך דעם ווי די „ניו– ָ
ָאפּגעדרוקט אַן אַרטיקל וועגן ליבערמאַנס אָרטיקער 5טעלעוויזיע–
פּרא ַ
ָ
גראם .Campus Cuisine ,אין דער קאָכסעריע ווײַזט ליבערמאַן
זײַנע מיטסטודענטן ווי צוצוגרייטן סאָפֿיסטיצירטע מאָלצײַטן ,פֿון
זייער ביליקע אינגרעדיענטן ווי ,למשל„ ,6לאַקס ,7אײַנגעטונקען 8אין
רטאפֿל–טשיפּקעלעך .“9אין איין טאָג האָבן אים טעלעפֿאָנירט דרײַ
קא ָ
ַ
10
סטאנציעס און דער באַרימטער
פֿאַרלעגער  ,צוויי טעלעוויזיע– ַ
טאר דייוויד לעטערמאַן„ .כ'האָב נישט געוו3סט
דערא ָ
ַ
טעלעוויזיע– ָ
מא
וואס קומט פֿאָר“ ,האָט ליבערמאַן געזאָגט„ .מע האָט מיר געהייסן
ָ
תּיכּף 11זיך פֿאַרבינדן מיט אַן אַגענט“.
רגאנגענע וואָך איז
הײַנט וווינט ליבערמאַן אין מאַנהעטן ,און די פֿאַ ַ
רויסגעלאזט געוואָרן.
ָ
ליבערמאנס ערשט קאָכבוך ,יונג און הונגעריק ,אַ
ַ
12
גלײַכצײַטיק איז ער אויפֿגעטראָטן מיט אַ נײַער טעלעוויזיע–
נאל  .Food Networkצו  25יאָר
קאנטן קאַ ַ
גראם ,אויף דעם באַ ַ
פּרא ַ
ָ
נאל.
איז ער דער ייִנגסטער קאָכמײַסטער אין דער געשיכטע פֿונעם קאַ ַ
אויפֿגעוואַקסן איז ליבערמאַן אין אַ כּשרער היים אין פֿילאַדעלפֿיע ,וו3
ליבשאפֿט צו קאָכערײַ.
ַ
מע האָט אים גאַנץ פֿרי אָנגעשטעקט 13מיט אַ
יאר אין
רבראכט אַ ָ
ַ
איידער ער איז אַוועק אין קאַלעדזש ,האָט ער פֿאַ

אייראפּע און ווײַטער זיך געלערנט קאָכן בײַ עקספּערטן אין איטאַליע,
ָ
דײַטשלאנד ,שפּאַניע און פֿראַנקרײַך.
ַ
15
14
לעגענדארן שם צוליב די
ַ
באקומען אַ
ַ
אין יעל ,האָבן זײַנע שׂימחות
געשמאקע מאכלים ,16וואָס ער האָט אַליין צוגעגרייט ,און צוליב זײַן
ַ
פֿעיִקייט 17צו מאַכן שידוכים ,18צווישן איין גאַנג 19און אַ צווייטן.
גראם ,איז
פּרא ַ
באלד ווי ער האָט אָנגעהויבן זײַן אָרטיקע טעלעוויזיע– ָ
ַ
20
טאשמעס
זי געוואָרן אַזוי פּאָפּולער בײַ די סטודענטן ,אַז די ווידעאָ– ַ
גראם האָט מען איבערגעגעבן פֿון האַנט צו האַנט.
פֿון דער פּראָ ַ
ליבערמאן ווייסט אָבער ,אַז טעלעוויזיע–שטערנס קענען זיך גיך
ַ
אויסלעשן ,און דערפֿאַר האָט ער לעצטנס אָנגענומען אַ מער סטאַבילע
שטעלע — מיט דער לופֿטליניע „סאָנג“ .וואָס טוט ער ?5ער העלפֿט
צוגרייטן גורמע–סענדוויטשן פֿאַר די עקזעקוטיוון ,וואָס פֿליִען אין
„ביזנעסקלאס“.
ַ

1. bokher jeune homme/young man 2. ko'sherer cacher/kosher 3. star de la cuisine/cooking star 4. gekholemt rêvé/dreamed 5. local
6. lemoshl par exemple/for example 7. saumon/salmon 8. ici pané/dipped 9. chips 10. éditeurs/publishers 11. teykef tout de suite/
immediately 12. s'est produit/appeared 13. contaminé/infected 14. simkhes fêtes/parties 15. shem réputation 16. maykholim plats/dishes
17. aptitude/ability 18. … shidukhim proposer des alliances/do some matchmaking 19. plat/course 20. cassettes.

שפּריכווערטער וועגן טרינקען

זאל דער דריטער גיין שלאָפֿן.
— ַאז צוויי זאָגן שיכּורָ 1
— ַא גוטן וועט דער שענק 2ניט קאַליע מאַכן ,3אַ שלעכטן וועט דער בית–המדרש 4ניט פֿאַרריכטן.5
האט ליב דעם שיכּור אָבער די טאָכטער וועט ער אים ניט געבן.
— דער שענקערָ 6
— יין–שׂרף 7איז זײַן קרובֿ.8
— ַאז איך נעם אַ טרונק בראָנפֿן 9ווער איך אַן אַנדער מענטש — און דער אַנדערער וויל אויך אַ טרונק בראָנפֿן.
— ָאדם יסודו מעפֿר וסופֿו לעפֿר — 10בינו–לבינו 11איז גוט אַ טרונק בראָנפֿן.

1. shiker ivre/drunk 2. bistrot/tavern 3. corrompre/corrupt 4. besmedresh synagogue 5. améliorer/reform 6. bistrotier/innkeeper
7. yain-soref alcool/liquor 8. korev parent/relative 9. vodka 10. odem yesoydoy meofer vesoyfoy leofer tu es poussière et tu
retourneras à la poussière/dust thou art, to dust returneth 11. beyne lebeyne entre-temps/in between.

רעצעפּט

רטאפֿל–זופּ מיט קרויט
קא ָ
ַ

1

פֿון שׂרה–רחל 2שעכטער
מײַן מאַן ,לייבל ,אַ פּויליש געבוירענער ,האָט זייער ליב די זופּ ,ווײַל
ער זאָגט ,אַז ס'האָט אַ היימישן פּוילישן טעם .3ס'איז אויך זייער גרינג
5
נשטאט הינדל–יויך 4קענט איר ניצן  4טעפּלעך
ָ
די זופּ צו מאַכן .אַ
פּראשיק.7
וואסער ,באַטעמט 6מיט יויך– ָ
ַ
 2לעפֿל איילבערט–בוימל
 1ציבעלע ,9צעשניטן
11
קנאבל  ,צעהאַקט
 4ציינדלעךָ 10
 1/2לעפֿעלע רויטער פֿעפֿער
רטאפֿל ,צעשניטן
 3גרויסע קאַ ָ
12
 1 1/2שטענגלעך סעלעריע  ,צעשניטן
 1 1/2טעפּל קרויט ,צעשניטן אין לאַנגע ,דינע שטיקלעך
 4טעפּלעך הינדל–יויך
 1לעפֿעלע זאַלץ
שווארצער פֿעפֿער ,לויט אײַער געשמאַק
ַ
8

זופּטאפּ איבער אַ קליינעם פֿײַער.
ָ
הייצט אָן דעם בוימל אין אַ
פּרעגלט 13די ציבעלע און דעם קנאָבל ביז זיי ווערן דורכזיכטיק .14גיט
ַארײַן דעם רויטן פֿעפֿער און מישט איין מינוט.
רטאפֿל ,סעלעריע ,קרויט און הינדל–יויך.
טוט אַרײַן די צעשניטענע קאַ ָ
רטאפֿל ווערן ווייך .ניצנדיק אַ געלעכערטן
קאכט  20מינוט ביז די קאַ ָ
ָ
לעפֿל ,15גיט אַרײַן בערךַ 16א העלפֿט פֿון די גרינסן 17אין אַן
גאפּל,(19
)אדער צעקוועטשט זיי מיט אַ ָ
עלעקטרישן פּראָצעסירערָ 18
זאלצט און באַפֿעפֿערט די זופּ
און גיסט צוריק אַרײַן אין דער זופּ .באַ ַ
און וואַרעמט זי ווידער אָן .עסט די זופּ מיט פֿריש ברויט און אַ
לאט .און טאָמער 20ווילט איר זיך פֿילן ווי אין אַ שיינעם
סא ַ
ַ
21
ראן — טרינקט צו אַ גלעזל מערלאָ–ווײַן !5
רעסטא ַ
ָ
1. choux/cabbage 2. sore-rokhl 3. tam goût/taste 4. bouillon de
poulet/chicken soup 5. tasses/cups 6. bata'mt assaisonnés/seasoned
7. bouillon cube/bouillon powder 8. huile d'olive/olive oil
9. oignon/onion 10. gousses/cloves 11. ail/garlic 12. branches de
céleri/celery stalks 13. faites frire/fry 14. translucides/transparent
15. écumoire/slotted spoon 16. beerekh à peu près/about 17. légumes/vegetables 18. mixeur/processor 19. fourchette/fork 20. si/
if 21. merlot.

סאר
גלא ַ
קאכן– ָ
ָ
cuire (à l'eau)/cook,
boil
cuire (au four)/bake
rôtir/roast
frire/fry
bouillir (intr.)/boil
mettre à cuire/
)put up (to cook
chauffer/heat
brûler/burn
faire fondre/melt
pétrir/knead
étaler/roll out
livre de cuisine/
cookbook
recette/recipe
cuisinier(-nière)/cook

קאכן
ָ
באקן
ַ
בראטן
ָ
פּרעגלען
זידן
צושטעלן
נווארעמען
ָא ַ
פֿאַרברענען
שמעלצן
קנעטן
אויסוואלגערן
ַ
דאס קאָכבוך
ָ
דער רעצעפּט
דער קאָך ,די קעכין

געפֿעס ,געשיר

 récipient/receptacleדי כּלי )ם( ]7 [keyle - keylim
couvercle/lid
pot, marmite/pot, pan
poêle à frire ; casserole/
saucepan; frying pan
bouilloire/kettle
rouleau à pâtisserie/
rolling pin
bol/bowl
planche/board
four/oven
plaque de cuisine/burner

דאס דעקל ,דאָס שטערצל
ָ
דער טאָפּ
די פֿאַן

דער טשײַניק
דאס וואַלגערהאָלץ
ָ
די שיסל
די/דאס ברעט
ָ
דער אויוון
די פֿײַערקע

באנירן דעם פֿאָרווערטס
איך וויל אַ ָ

לאר
לאר ,האַלב יאָר —  21דאָ ַ
באנעמענט–פּרײַזן :5פֿאַראייניקטע שטאַטן :51איין יאָר —  36דאָ ַ
ַא ָ
3
2
לאר
לאר ,לופֿטפּאָסט  :5איין יאָר —  97דאָ ַ
לאר ,האַלב יאָר  25 -דאָ ַ
פּאסט  :5איין יאָר —  40דאָ ַ
איבער דער וועלט :5ים– ָ

קארטע–נומער......................................... :5
קרעדיט– ַ
דאטע........................................... :5
אויסגאַנגַ –4

נאמען .............................................................................. :
ָ
ַאדרעס.............................................................................. :5
.............................................................................................
שיקט דאָס צעטל אויפֿן אַדרעס:5
The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA
אדרעסfaivus@Yiddish.Forward.com :5
בליצפּאסט– ַ
ָ
1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

]סוף פֿון זײַט [1

קאכן איז טיף אײַנגעגלידערט אין ייִדישער
ָ
קולטור .אין אַ סך הײַנטיקע אַסימילירטע
משפּחות 13ווייסט מען גאָר נישט פֿון די
ִיידישע יום–טובֿים ,14אָבער מע געדענקט וואָס
די באָבע האָט צוגעגרייט אויף ראָש–השנה,15
פּוריםָ 16אדער פּסח .17אונדזער „מאַדלען“18
איז אַ זויערע אוגערקעָ 19אבער זי האָט דעם
זעלבן טעם ,דעם טעם פֿון אונדזערע קינדער–
יארן.
ָ
מען וואָלט זיך געקענט אויסלערנען קאָכן פֿון
ראן אַ סך קאָכביכער
ַא בוך — עס זענען פֿאַ ַ
20
זאגט
מיט ייִדישע רעצעפּטן„ .אַוודאי — ָ
רעזשין — ָאבער קיין שום 21בוך וועט דיר
נישט ווײַזן ווי אַזוי )ווי די מאַמע פֿלעגט
זאגן( דו שיטסט אַרײַן אַ ביסל מעל און גיסט
ָ
ַארײַן אַ ביסל וואַסער… דו וועסט שוין זען“.
„דאס קען מען נאָר לערנען פֿון אַ ִיידישער
ָ
זאגט קאַרען ,אַ יונגע פֿרוי פֿון
באבע“ — ָ
ָ
12

פּאר מאָל געקומען זיך
דרײַסיק יאָר .זי איז אַ ָ
אויסלערנען ווי אַזוי צו באַקן אַ שטרודל און
טאשן .22דאָס מאָל איז זי דאָ צו ווײַזן ווי
המן– ַ
ַאזוי איר באָבע פּעשע האָט געמאַכט
קרעפּלעך.
צו קאָכן געפֿילטע פֿיש האָט מען גערופֿן
מאן אין אַ ִיידישער קיך ,דאָס איז אַ
ַאליקן .אַ ַ
זאגט
נײַעס„ !5בײַ אונדז אין דער משפּחה — ָ
טראדיציע די מענער זאָלן
ַ
ַאליק —5איז עס אַ
צוגרייטן די געפֿילטע פֿיש .מען האָט ניט
זא וויכטיקער זאַך.
צוגעלאזט קיין ווײַב צו אַ ַ
ָ
איך האָב זיך אויסגעלערנט פֿון מײַן זיידן און
מײַן טאַטן“.
מיט קאָכן גייט עס ווי מיט רעדן ייִדיש אָדער
שפּילן כּלי–זמר–מוזיק .23מע קאָכט נישט אין
פּוילן ווי אין פֿראַנקרײַך אָדער אין
ַאמעריקע… יעדער לאַנד ,יעדער שטאָט
ברענגט צו איר אייגענעם געשמאַק.
ַאניק האָט געוויזן ווי מע באַקט מיט אַ

פּאלעסטינער טאָפּ 24און זשאַנין ווי מע קאָכט
ַ
ָאן שמאַלץ אין אַמעריקע.
פּאר ייִדישע ווערטער,
און ווען מע גיט צו אַ ָ
25
האבן די רעצעפּטן אַן אמתן ִיידישן טעם!5
ָ

12. ancré/deeply rooted 13. mishpokhes familles/families 14. yontoyvim fêtes/holidays 15. roshashone Nouvel An juif/Jewish New
)Year 16. Pourim/Purim 17. peysekh Pâque/Passover 18. madeleine (de Proust)/the madeleine of Proust (which recalled his childhood
19. cornichon au sel/sour pickle 20. avade bien entendu/of course 21. aucun/no 22. homen-… gâteaux de Pourim/Purim pastries
23. klezmer-… musique klezmer/klezmer music 24. moule à gâteau à mettre sur le feu/pan used to bake cake on an oven top 25. e'mesn
véritable/real.

סאר
גלא ַ
טרינקען– ָ
8

prendre un verre
/have a drink
prendre un verre
/have a drink
boire un coup/have a drink
boire, se soûler/drink, get drunk
(péjor.) boire, écluser/(cont.) guzzle, swill
verre à pied, coupe/goblet, cup
coupe/wine glass, goblet
vin/wine5
vin mousseux/sparkling wine
champagne
bière/beer
eau-de-vie, vodka/liquor, vodka
boisson alcoolisée/liquor
alcool/liquor
alcool, eau-de-vie/liquor, whisky
gnôle, eau-de-vie “maison”/home brew
estaminet, bistrot/tavern
ivre ; ivrogne/drunk; drunkard
ivre mort/dead drunk
éméché/tipsy
ivresse/drunkenness
gueule de bois/hangover

טרינקען אַ גלעזל
מאכן אַ לחיים
ַ

][lekhaim

מאכן אַ כּוסע
ַ
שיכּורן ][shi'kern
דער ייִדישער
זויפֿן
דער כּוס )ות( ][kos - koyses
דער בעכער )ס(
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא
דער ווײַן
דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
דער שוימווײַן
ֿפון דעם פַּאריזער ייִדיש–צענטער —
מפּאניער
דער שאַ ַ
מעדעם–ביבליָאטעק
דאס ביר
ָ
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
דער בראָנפֿן
איוועט ,יצחק ,מאַרי,
ֿאני ,רובי ,רעזשין.
ליא ,עוולין ,פ ַ
טא ַ
נא ַ
ַ
די משקה ][mashke
דער ביטערער טראָפּן
Der Yidisher Tamtam
דער שנאַפּס
Maison de la culture yiddish
גאן
מא ָ
ן/סא ַ
גא ַ
מא ָ
דער סאַ ָ
Bibliothèque Medem
די/דער שענק
18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris
שיכּור ][shiker
Tél. : 01 47 00 14 00
שיכּור )ווי( לוט ] ,[lotטויט שיכּור
Fax : 01 47 00 14 47
בגילופֿין ][begilufn
tamtam@yiddishweb.com
מע קען אויך לייענען דעם יִידישן טעם–טעם
דאס שיכּרות ][shikres
ָ
אויֿפן אינטערנעץ www.yiddishweb.com :
יאמער
דער קאַצן– ָ
][koyse

טעם–טעם

