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ייִדישער דער
 טעם–טעם

 2013 ּתשע"ד/נָאוועמבער ּכיסלו נומער 1 (91) יָאר 19,

ּפובליקַאציע ַא

ּפַאריזער דעם ֿפון

— ייִדיש–צענטער

מעדעם–ביבליָאטעק

Publié par la Maison de la 

culture yiddish - Bibliothèque 

Medem,  avec le concours de 

la Délégation Générale

à la Langue Française

& de la Fondation pour  

la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדיש קליינער ניקָאלַא רעדט דער

דערשינען ווָאס נָאר איז ֿפרַאנקרַײך אין

דעם ֿפון איבערזעצונג ייִדישע די

ֿפַאר בוך בַארימט ַא ניקָאלַא1, קליינעם

דערוואַקסענע ֿפַאר אויך (און קינדער

דער .(! ליב שטַארק עס הָאבן ווָאס

יָאר 8—9 ַא ֿפון ייִנגל ַא העלד איז

אין לעבן זַײן וועגן דערציילט ווָאס

רענע גָאסיני2  היים. דער און אין שול

און דער הָאט ָאנגעשריבן די טעקסטן

אילוסטרירט.  זיי סעמּפע3 הָאט קינסטלער

אין בַארימט לַאנג שוין איז סעמּפע

ֿפילצָאליקע ֿפרַאנקרַײך מיט זַײנע

ֿפילָאסָאֿפישע) (און קָאמישע זַאמלונגען

אין באַקַאנט איצט און צייכענונגען4,

הילעס5 ֿפַארן  זַײנע מיט אויסלַאנד

זשורנַאל6 ניו–יָארקער. 

מעׂשיות7 ֿפונעם קליינעם ערשטע דער

דעמָאלט זינט .1955 ַארויס אין איז ניקָאלַא

ֿפון נעמען די שול, די נישט אויך געביטן. נישט העלד דער הָאט זיך

די  ֿפַאר טיּפיש איז ַאלץ : דָאס ַארום8 און דער גַאנצער קינדער די

שבֿפרַאנצייזיש9... ֿפרַאנצייזיש און יָארן ֿפופֿציקער

אין נָאר ניט און טָאג צו הַײנט ביז שטַארק עס געפֿעלט ֿפָארט10 און

קליינער  דער בקיצור11 — וועלט. דער אין אומעטום נָאר ֿפרַאנקרַײך,

ּפַארַאדאָקסן“. גערופֿענע „ֿפרַאנצייזישע ַאזוי די ֿפון איינער איז ניקָאלַא

 ? לעבן גָאסיניס רענע אין דערקלערונג ַא געֿפינען מען אפֿשר12 קען

דער טַאטע, ׂשימחה14, משּפחה13. ייִדישער ַא ֿפון שטַאמט שרַײבער דער

נָאך ּפַאריז אין בַאזעצט זיך הָאט און ווַארשע ֿפון ָאנגעקומען איז

ֿפון אוקרַײנע ָאנגעקומען איז די מַאמע וועלט–מלחמה15. ערשטער דער

הָאבן בערעזניאַק) הָאבן געהייסן טַאטע–מַאמע (ווָאס אירע .1912 אין

בערעזניאַק הָאט אויך אליעזר17 ַא דרוקערַײ16. ּפַאריז אין געהַאט

יָאר אין ַארויסגעגעבן ייִדיש–העברעיִש ווערטערבוך ַא צונויֿפגעשטעלט

ַאוועק משּפחה די איז 2 יָאר, ַאלט געווען איז גָאסיני רענע ווען .1939

כעמיקער און  ַא געַארבעט ווי טַאטע הָאט דער ווּו בוענָאס–אַײרעס קיין

מיט  ַארבעט, ַארומגעֿפָארן דער צוליב מָאל, צו

ייִדישע הירשעס בַארָאן אין זונדל קליין זַײן

יונגער ַא ווי נָאך שּפעטער, קָאלָאניעס.

ניו–יָארק,  אין בַאזעצט זיך רענע הָאט בחור18

ֿפַאראייניקטע די איבער ַארומגעֿפָארן

1951 זיך בַאזעצט אין  אין און שטַאטן,

אמתער19  ַאן געווען ער איז ַאזוי ּפַאריז.

קָאסמָאּפָאליט... ַא און ווַאנדערער ַא ייִד

קליינער דער שמעקט דערֿפַאר אפֿשר און

דער  מיט לייענער ַאלע ניקָאלַא ֿפַאר

ֿפון קינדהייט אידעַאלקייט אייביקייט און

יָארן... ֿפופֿציקער די אין ֿפרַאנקרַײך אין

אויסגַאבע20 איז ַאן  איצטיקע די

בַאנד לעצטן ֿפונעם איבערזעצונג

אין ַארויס איז עס „ניקָאלַא–מעׂשיות“.

„דער קליינער הייסט סעריע ווָאס ַא

און — ֿפרַאנקרַײך“ ֿפון שּפרַאכן די אין ניקָאלַא

ליסטע, דָאזיקער דער אויף זיך געֿפינט ייִדיש

הָאבן דָאס בוך בערבעריש. צי קָארסיקַאניש ברעטָאניש, מיט צוזַאמען

איר ווָאס בר–ּכוכֿבא22, רָאזיע21 און שרון זשיל ייִדיש אויף איבערגעזעצט

ַא לייענען קענט

איר מיט שמועס

.8 ז' אויף

1. Le Petit Nicolas 2. René Goscinny (1926-1977) 3. Jean-Jacques Sempé (né/born/ב -couver .5 ציורים/dessins/drawings .4 (1932 נולד
tures/covers/שער עת/revue/magazine .6 עמודי  shebefrantseyzish ultra-français/utterly ... .9 סביבה/mayses histoires/stories 8. milieu .7 כתב
French/צרפתי זאת/pourtant/and yet .10 מאוד /mishpokhe famille .13 אולי/bekitser bref/in short 12. efsher peut-être/perhaps .11 למרות
family 14. simkhe 15. milkhome guerre/war 16. imprimerie/printing shop/דפוס  Eliezer 18. bokher jeune homme/young man .17 בית
19. e'meser véritable/real/20 אמיתי. édition/21 מהדורה. Gilles Rozier 22. Sharon Bar-Kochva.
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1. cette année/this year/2 השנה. LufTeater (www.lufteater.com) 3. ont participé/took part/4 השתתפו. talmidim étudiants/students 5. miz-
rekh de l'Est/eastern 6. mayrev de l'ouest/western 7. yisroel Israël 8. talmide étudiante/student (fem.) 9. kha'yele 10. bemeshekh 
pendant/for 11. beemes vraiment/really 12. … loshn langue commun/common language/משותפת  Centre européen de la jeunesse .13 שפה
14. afile même/even 15. refoel Rafaël Goldwaser 16. da'rdeke-melamed maître pour les plus petits enfants/teacher of the youngest 
children/קטנים לילדים  מוכשרות/Annick Prime-Margules 19. Sharon Bar-Kochva 20. douées/gifted .18 רמה/madreyge niveau/level .17 מורה
21. expérimentées/experienced/22 מנוסות. Karolina Szymaniak 23. extraordinaire/extraordinary/הכלל מן  ללא/sans fond/bottomless .24 יוצאת
 Glikl Haml (Gluckel .28 סופרות/zikhroynes mémoires/memoirs 27. mekha'bertes auteures/authors (fem.) .26 ווינטג'/rétro/vintage .25 תחתית
Hameln)/Glikl (Gluckel) of Hameln/מהמלין /ester Esther Kreitman (1891-1954) 30. meylekh Ravitsh 31. ateliers .29 (1646-1724) גליקל
workshops/32 סדנאות. Réveillez-vous !/Awake!/! -Astrid Ruff 34. Hélène Silberberg-Domergue 35. klezmorim musiciens/musi .33 עּורּו
cians/36 מוזיקאים. nigunim mélodies/37 ניגונים חסידיים. Valérie Tominez 38. yerushe héritage/39 מורשת. Alsace/40 אלזס. Jean-Pierre Lambert  
41. synagogues/כנסת קברות/mikvoes bains rituels/ritual baths 43. beys-oylems cimetières/cemeteries .42 בתי  se sont amusés/had .44 בתי
fun/45 נהנו parc Contades 46. farki'sheft ensorcelés/bewitched/טענץ .47 מכושפים ייִדישע ערב/dîner/dinner .48 דרַײ -Polina Bel .49 ארוחת
ilovsky 50. ... sof à la fin/in the end/51 לבסוף. "I Will Survive!" 52. dit au revoir/said goodbye/53 נפרדנו. épuisés/exhausted/תשושים.

זומערקורס זעקסטער דער
שטרַאסבורג אין

ענגעל דָאריס פֿון

מָאל זעקסטן לוֿפטטעַאטער2 צום שטרַאסבורגער דער הָאט הַײיָאר1

ליטערַאטור. און שּפרַאך ייִדישער ֿפון זומערקורס ַא ָארגַאניזירט

אויגוסט,  22סטן יולי ביזן 2טן ֿפונעם ֿפָארגעקומען ווָאס איז קורס, אינעם

דער ֿפון געקומענע ּתלמידים4, זעכציק גענומען3 איבער ָאנטייל הָאבן

ַארגענטינע, ֿפון און מערֿב6–איירָאּפע, מיזרח5– ֿפון : וועלט גַאנצער

געקומען איז חיהלע9, ּתלמידה8, עלטסטע די יׂשראל7. און אויסטרַאליע

פֿערציק  ייִדיש–לערערקע במשך10 ֿפון ַא געווען איז זי ווּו מעקסיקע, ֿפון

יָאר.

די  לשון12 ֿפון געמיינזַאמע דָאס באמת11 ייִדיש געווען ַארום איז ַאזוי

ָאנטייל–נעמער.

איירָאּפעיִשן דעם אין ֿפָארגעקומען קורס דער איז מָאל צווייטן צום

נָאר לערנען, נָאר דָארטן געקענט ניט הָאט מע יוגנט13. דער ֿפַאר צענטער

ַאלץ  — ַאֿפילו14 שלָאֿפן און טרינקען עסן, מוזיצירן, זינגען, טַאנצן, אויך

ָארט. אויֿפן

גָאלדווַאסער15. רֿפאל געווען איז קורס ֿפונעם הויּפט–ָארגַאניזַאטָאר דער

אויך מָאל דָאס ער זיך הָאט ּתלמידים גרויסער צָאל דער צוליב

דרדקי–מלמד16 ֿפַאר  ַא געווָארן איז און לערערַײ מיט ֿפַארנומען

ָאנהייבערס.

מדרגה17 הָאבן געלערנט ַאניק  צווייטער און ערשטער דער אויף

ּפַאריזער ייִדיש–צענטער ֿפונעם שרון בר–ּכוכֿבא19 און ּפרים–מַארגוליס18

שוין געווען אין זענען לערערקעס ווָאס געניטע21 און גערָאטענע20 —

מָאל. ּפָאר ַא שטרַאסבורג

קַארָאלינַא מָאל ערשטן צום געלערנט הָאט מדרגה דריטער דער אויף

איר  ַאן אויסערגעוויינטלעכע23 לערערקע, ווָאס — ּפוילן ֿפון שימַאניאַק22

און ווָאס לַאכט ֿפרוי, יונגע ַא ֿפריילעכע דערצו דנָא24, ַא ָאן איז וויסן

העכסט איז טעַאטער, שּפילן און טַאנצן זינגען, אויך קען וויצלט זיך,

ניט ?  ווָאס און — „ווינטַאזש“25–קליידער שיינע אירע מיט עלעגַאנט

און ּפרָאזע–ווערק געלייענט ֿפַארגעניגן גרויס מיט מיר הָאבן איר מיט

מחברטעס27 זענען  די ֿפון עטלעכע ֿפרויען. דורך ָאנגעשריבענע זכרונות26

קרייטמַאן29), אסּתר ָאדער הַאמל28 גליקל בַײשּפיל צום (ווי בַארימט

מַאמע די בערגנער, הינדע (ווי באַקַאנט ווייניקער ֿפיל זענען ַאנדערע נָאר

רַאוויטש30). מלך ּפוילן, ֿפון שרַײבער ייִדישן באַקַאנטן ֿפונעם

אויף32“ „ווַאכט : ווַארשטַאטן31 די ֿפָארגעקומען זענען מיטָאג נָאך

זינגערין דער דורך ָאנגעֿפירט קַאמף, און נויט לידער ֿפון — ייִדישע

חיהלע זילבערבערג–דָאמערג34 און  טַאנץ–ווַארשטַאט מיט רוף33, ַאסטריד

מיט ניגונים36–ווַארשטַאט אויך ווי ּכלי–זמרים35, לעבעדיקע (זייער) ֿפיר

ווַאלערי טָאמינעז37.

רַײכע די ַאנטדעקן געקענט ּתלמידים די הָאבן יולי 28סטן דעם זונטיק

ָאנגעֿפירט עקסקורסיע ַאן דַאנק ַא עלזַאס39, ֿפון קולטור–ירושה38 ייִדישע

דערפֿער בַאזוכט הָאבן מיר לַאמבער40. זשַאן–ּפיער היסטָאריקער דורכן

בית– מיקווָאות42, שולן41, עטלעכע באַקוקט געוווינט, הָאבן ייִדן ווּו

עולמס43...

הָאבן מענטשן איבער הונדערט געטַאנצט. הָאבן מיר אויגוסט 1טן דעם

ווי טַאנצנדיק קָאנטַאדע45–ּפַארק, שטרַאסבורגער אינעם ֿפַארווַײלט44 זיך

ֿפון  ָאנֿפירונג דער שער47 אונטער און ֿפריילעכס הָארע, ֿפַארּכישוֿפט46

ּכלי–זמרים.   דורך די בַאגלייט זילבערבערג–דָאמערג חיהלע

וועטשערע48  דער נָאך דער לעצטער ָאוונט. געקומען איז שוין און

ּפָאלינַא הָאט דערנָאך דיּפלָאמען, די צעטיילט לערערקעס די הָאבן

קורס, ָאנטייל גענומען אינעם הָאט ווָאס זינגערין בעלילָאווסקי49, ַא

ֿפונעם ּתלמידים און לערער ּפיַאף. עדיט לידער ֿפון ייִדיש אויף געזונגען

אויך ווי ַארבעטער–לידער, געזונגען צוזַאמען הָאבן זינגווַארשטַאט

מען  סוף50 הָאט צום און ּפויליש, ייִדיש און אויף אויף לידער ַאנדערע

ייִדישער  באַשטיין“51 אין וועל „איך ליד דָאס הערן געקענט ַאֿפילו

הָאבן מיר און זומערקורס דער געענדיקט זיך הָאט ַאזוי איבערזעצונג.

זיך לָאמיר נָאר שטַארק צוֿפרידענע. אויסגעמוטשעטע53 געזעגנט52, זיך

! אין 2016 שטרַאסבורג אין ווידער טרעֿפן

ייִדיש און עסּפערַאנטָא
גריגָארַאוויטשיוטע1 ַאקווילע פֿון

אויסגעטרַאכטע2 צי  ֿפון געשיכטע די

און  לַאנגע ַא איז שּפרַאכן קינסטלעכע3

ענין4 איז  דער נָאר אינטערעסַאנטע, ַאן

ברייטערן צווישן ַא ווייניק באַקַאנט גָאר

ַאֿפילו7 אויב  : אויסנַאם6 איין מיט עולם5.

ווָאס  ניט איר הָאט קיין שום8 געדַאנק

לָאגלַאן אינטערלינגוַא, סָאלרעסָאל, איז

עּפעס זיכער איר הָאט קלינגָאן9, צי

כָאטש10  − וועגן עסּפערַאנטָא געהערט

ַאליין. נָאמען דעם

עסּפערַאנטָא ֿפון טַאטע דער

—1859) זַאמענהָאף12 (לודוויק) לייזער עסּפערַאנטָא, ֿפון שעפֿער11 דער

די הָאט שּפעטער (ּפוילן). ביַאליסטאָק אין איז געבוירן געווָארן ,(1917

געקרָאגן הָאט טַאטע ווּו זַײן ווַארשע14, קיין איבערגעצויגן זיך משּפחה13

גימנַאזיע16  אין נָאך ּפובליקַאציעס. ייִדישע ֿפון צענזָאר ַא ווי שטעלע15 ַא

ֿפון ַאן ּפרָאיעקט ַא איבער ַארבעטן צו ָאנגעהויבן זַאמענהָאף הָאט

שטרענגער17  דער הָאט בַאדויערן צום שּפרַאך. אינטערנַאציָאנַאלער

ֿפָארקומענדיקע זַײנע וועגן נָאר טרַאכטן זָאל זון דער ַאז ווילנדיק טַאטע,

הָאט זַאמענהָאף ָאבער נָאטיצן. זַײנע ַאלע ֿפַארברענט מעדיצין–שטודיעס,

ַאן ווי ַארבעטנדיק שוין ,1887 אין געדַאנק. זַײן ֿפון ָאּפגעזָאגט18 ניט זיך

שּפרַאך. זַײן נַײער ֿפון גרַאמַאטיק ַא ּפובליקירט הָאט ער אויגן–דאָקטער,

ּפסעוודָאנים דעם מיט אונטערגעשריבן געווען איז ביכעלע קליינע דָאס

ערשטע הָאֿפט“. די עסּפערַאנטָא“, ווָאס מיינט „דער, ווָאס „דאָקטָאר

הָאט  ווָאס ַאליין, שּפרַאך די רוֿפן ענטוזיַאסטן הָאבן ָאנגעהויבן ַאזוי צו

און מענטשן טויזנטער צענדליקער צוגעצויגן יָארן קומענדיקע די אין

אינטערנַאציָאנַאלע בַאוועגונג19. ַא גַאנצע געבוירן

עסּפערַאנטָא און ייִדיש

 ? ייִדיש און עסּפערַאנטָא צווישן די בַאציִונגען20 זענען ָאבער ווָאס

געוויסע  לויט מַאמע–לשון22 און, זַאמענהָאֿפס געווען ייִדיש איז ַאוודאי21

עסּפערַאנטָא. ַאזוי ֿפַאר מָאדעל ַא ווי געדינט אים עס הָאט ֿפָארשער23,

דעם גערמַאנישן, דעם — קָאמּפָאנענטן ֿפַארמָאגט עטלעכע ווי ייִדיש

ווערטער  שרשים25 ֿפון די אויך קומען לשון–קודשדיקן24, דעם סלַאווישן,

ָאבער  רָאמַאנישע, ס'רוֿב26 ֿפון : עטלעכע קווַאלן עסּפערַאנטָא ֿפון אין

לויט ַאגֿב27, שּפרַאכן. סלַאווישע גערמַאנישע און ֿפון אויך טייל ַא

ייִדישן  ַא בַאמערקן היּפָאטעז, קען מען לינגוויסטישן טשיקַאוון28 ַא

עסּפערַאנטישע ווערטער. גערמַאניש–ָאּפשטַאמיקע אין אַײנפֿלוס

ייִדיש ֿפון דער לינגוויסטיק מיט אויך ֿפַארנומען זיך הָאט זַאמענהָאף

ַא  ָאנגעשריבן ער 1879 הָאט ַארום ַאז באַקַאנט ווייניק ס'איז גוֿפא29.

געּפרּוווט צו סטַאנדַארדיזירן הָאט ער ווּו גרַאמַאטיק,

רַאדיקַאלע גַאנץ געהַאט הָאט און ייִדישע שּפרַאך די

דעם ניצן בעסער זָאל מע ַאז בַײשּפיל, צום ֿפָארלייגן,

אותיות31. ייִדישע די ַאנשטָאט ַאלף–בית30 לַאטַײנישן

ייִדיש ֿפון איבערזעצונגען

הָאט  עסּפערַאנטָא, אויף ייִדיש ֿפון איבערזעצונגען די שייך32 ווָאס

ֿפון  מָאנָאלָאג. שלום–עליכמס34 ַא איבערגעזעצט ַאליין33 זַאמענהָאף

איז דָאס אין ַאלגעמיין ּתנך35. טיילן ֿפון איבערגעזעצט ער העברעיִש הָאט

ַא געווען עסּפערַאנטָא אויף ווערק ליטערַארישע איבערזעצן באַקַאנטע

ָאבער  עסּפערַאנטיסטן, ֿפַארברענטע36 צווישן טעטיקייט ֿפַארשּפרייטע

גרויסע געבליבן מָאל ַאלע זענען ייִדיש ֿפון איבערזעצונגען געדרוקטע

 Hebreaj לַײּפציג אונטערן טיטל אין ַארויס איז 1922 אין זעלטנקייטן.

שלום– ֿפון דערציילונגען זַאמלונג ַא דערציילונגען) (ייִדישע rakontoj
עסּפערַאנטיסט ייִדישער בַאווּוסטער ַא ּפרץ37. יצחק–לייבוש און עליכם

איבערגעזעצט הָאט ,(1944—1901) לייזערָאוויטש יׂשראל38 לָאדזש, ֿפון

 Dibuk :) וועלטן צוויי צווישן : דיבוק39 ַאנ-סקיס דרַאמע דער ש.

פֿון ּכישוף–מַאכערין די אַשעס און שלום (1927 ,inter du mondoj
הָאט לייזערָאוויטש .(1933 ,La Sorĉistino el Kastilio) קַאסטיליען40

(לערנבוך ייִדיש אויף עסּפערַאנטָא ֿפון לערנבוך ַא ַארויסגעגעבן אויך

ֿפון איינס ,(1926 עסּפערַאנטָא, שּפרַאך אינטערנַאציָאנעלער דער פֿון

עס  לייענער. ייִדישן ֿפַארן עסּפערַאנטָא–לערנביכער צָאלרַײכע41 די

ֿפון  ווערטערבוך צונויֿפגעשטעלט עסּפערַאנטָא–ייִדיש ַאן עקסיסטירט אויך

.1933 אין ווַארשע אין רָאזענבַאום י.

טָאג צו הַײנט

ֿפון אידעע דערהויבענע ַא געווען עסּפערַאנטָא איז ָאן ֿפון ָאנהייב

דער  ֿפון פֿעלקער ַאלע שלום42 צווישן און ברידערלעכקייט ֿפרַײנדשַאֿפט,

גערודֿפט44. עס און סּכנה43 ַא געזען דערין הָאבן דיקטַאטורן ַאלע וועלט.

טָאג צו ווַײטער. הַײנט בַאוועגונג די לעבט דעם45 אויף געקוקט נישט

ווָאלט מע ווַײל די שּפרַאך קענען שַאצן46 וויפֿל מענטשן צו שווער איז

ווערט  צָאל לענדער. די ַאלע ֿפון אַײנוווינער אויסֿפרעגן געדַארֿפט

עסּפערַאנטָא–רעדערס. מיליָאן צוויי און טויזנט הונדערט צווישן געשַאצט

! ייִדיש מיט ּפַארַאלעל ַא דָאס נָאך איז נו,

1. Akvile Grigoraviciute 2. inventés/invented/3 מומצאים. artificiels/artificial/4 מלאכותיים. inyen sujet/subject 5. oylem public/הקהל הרחב 
6. exception/7 יוצא מן הכלל. afile même/even 8. .. shum aucun/not the slightest 9. solresol, interlingua, loglan, klingon - ֿפיר ֿפון  נעמען
שּפרַאכן הפחות/au moins/at least .10 אויסגעטרַאכטע  Ludwik Lejzer Zamenhof 13. mishpokhe famille/family .12 יוצר/créateur/creator .11 לכל
14. Varsovie/Warsaw/15 וורשה. emploi/job/16 משרה. lycée/high school/תיכון ספר -mouve .19 וויתר/renoncé/give up .18 קפדן/strict .17 בית
ment/movement/20 תנועה. rapports/relations/21 קשרים. avade bien sûr/of course/22 כמובן. ...-loshn langue maternelle/mother tongue/
אם  שורש .sing ,שורשים/shroshim racines/roots .25 עברי/loshn-ko'ydeshdikn hébraïque/Hebrew .24 חוקרים/chercheurs/scholars .23 שפת
shoyresh 26. s’rov la plupart/mostly/27 ברובם. agev à propos/by the way 28. curieux/curious/29 מסקרן. gufe proprement dit/itself/עצמו  
30. alef-beys alphabet 31. oysyes lettres/letters, sing. אות os 32. ... shayekh en ce qui concerne/as for/ל  בעצמו/lui-même/himself .33 בנוגע
34. sholem-aleykhems de/by/מאת Sholem-Aleykhem 35. tana'kh Bible hébraïque/Hebrew Bible 36. zélés/fervent/37 נלהבים. yitskhok 
... perets I. L. Peretz 38. yisroel 39. dibek Le dibouk de Sh. An-ski/The Dybbuk by Sh. Ansky/אנ—סקי ש. מאת  kishef-... La ... .40 הדיבוק
Sorcière de Castille/The Witch of Castille/מקשטיליה  sholem paix/peace .42 רבים/Sholem Asch 41. nombreux/numerous מאת/de/by המכשפה
43. sakone danger 44. geroydeft persécuté/persecuted/45 רדפו. malgré cela/in spite of this/זאת .להעריך/estimer/estimate .46 למרות

ָאנטייל–נעמער ַאלע און (אויבן) קלעזמָארים די

קָאנרוַא. בילד ֿפון ערווע קורס.  אינעם
  © Hervé Conroy

עסּפערַאנטָא–לערנבוך ֿפון ֿפונעם : אויבן

זַאמענהָאֿפס : רעכטס לייזערָאוויטש. י.

פָארטוגעזישע ֿפון דָאקומענט ַא אויף ּפָארטרעט

עסּפערַאנטיסטן.
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1. nesie voyage/trip 2. tsofn-... Pôle Nord/North Pole/הצפוני  לויתנים/Nicole Wajeman 4. kholem rêve/dream 5. baleines/whales .3 הקוטב
6. dauphins/dolphins/7 דולפינים. sofkl-sof finalement/finally 8. mekayem ... réaliser/realize/9 להגשים. Spitzberg/Spitsbergen/שפיצברגן 
10. besha's pendant/during/11 בזמן. bord/edge/12 גבול. yam mer/sea 13. rideaux/curtains/14 ווילונות. clair/clear/15 בהיר. éternels/eternal/
צף/bancs de glace/ice floes .16 נצחיים /énormes/huge .20 זנבים/queues/tails .19 סיפון/teykef tout de suite/instantly 18. pont/deck .17 קרח
-kima't presque/al .25 עננים/nuages/clouds .24 עמודים/colonnes/columns .23 גלים/vagues/waves .22 פרפרים/papillons/butterflies .21 עצומים
most 26. accompagné/escorted/27 לִיוָוה. makhne groupe/band/28 להקה. midber désert 29. akhu'ts sauf/except/30 מלבד. khayes animaux/
animals 31. en caoutchouc/rubber/32 מגומי. certains/some/33 אחדים. couronnes de neige/snowy crowns/מושלגים /minuscules/tiny .34 כתרים
הצער/malheureusement/unfortunately .36 אזוב/mousse/moss .35 קטנטנים -sako'nedike dan .38 אולי/efsher peut-être/perhaps .37 למרבה
gereux/dangerous/מסוכנים.

צפֿון–ּפָאלוס 2  אין נסיעה1 מַײן
ווַײמַאן3 ניקָאל פֿון

שיף  ַא ֿפָארן מיט צו : יָארן לַאנג חלום4 שוין ַא מיר ֿפַאר געווען איז עס

די צו בַאווּונדערן אַײזבערג, צווישן ַארומצוֿפָארן צֿפון–ּפָאלוס, אויֿפן

זען קען מע ווָאס ֿפייגל ַאלערליי און דעלֿפינען6, ווַאלֿפישן5, בערן, ווַײסע

לענדער. קַאלטע די אין

מקיים סוף–ּכל–סוף7 באַשלָאסן איך) און מַאן (מַײן מיר הָאבן יָאר דָאס

ריי ַאזוי הייסט ַא בַאזוכט שּפיצבערג9, הָאבן מיר אונדזער חלום. זַײן8 צו

און נַאכט בַײ געֿפָארן איז שיף די נָארוועגיע. צו געהערן ווָאס אינדזלען

איז שטענדיק  בשעת10 אונדזער נסיעה טָאג. בַײ ָאּפגעשטעלט זיך הָאט

אונטערגעגַאנגען ניט מָאל די זון איז קיין ַאז הייסט דָאס טָאג. געווען

מיר ים12. און הימל צווישן ָאּפשטעלן אויֿפן ברעג11 זיך פֿלעגט זי —

אין אויֿפוועקן מיך איך פֿלעג ווען ֿפָארהַאנגען13. די ֿפַארמַאכן ניט פֿלעגן

ליכטיק. געווען ס'איז און לויטער14 געווען הימל דער איז נַאכט, מיטן

מיט באַקרוינט בערג שווַארצע געזען די איך הָאב בעט אין ליגנדיק

שנייען. אייביקע15

די ווען אין זומער, נָאר מעגלעך איז אַײזבערג דָאס ֿפָארן צווישן די

זיך  די שיף קען ַאזוי פֿליסט. ווַאסער דָאס און קריִעס16 שווימען ַארום

צֿפון–ּפָאלוס. צום דערנענטערן

קַאּפיטַאן : ֿפונעם אויסרוף ַאן געהערט מיר הָאבן טָאג דעם דריטן

און ּתיּכף17 גענומען דעם ֿפָאטָא–ַאּפַארַאט מיר הָאבן ! ווַאלֿפישן ֿפָארויס

זענען זיי ווען : געשּפילט זיך הָאבן ווַאלֿפישן צוויי דעק18. צום געלָאֿפן

גווַאלדיקע20, ווי די וויידלען19 צעשּפרייט זיי הָאבן ים, אין ַארונטער

ווַאקַאציעס
געווָאלט מיר הָאבן וואַקַאציעס די ֿפן צוריק שוין זַײנען ַאלע ַאז איצט

געלונגענע3  גוטע, עס באַשטייען2 אין ווָאס זען בילַאנץ1, ַא מַאכן

זיך שטעלן דַארף מע ווָאס ֿפרַאגעס די וויכטיקע זַײנען ווָאס וואַקַאציעס.

ווּוהין זָאל  : וועלט ַארַײן ַארויס אין דער גרויסער מע ֿפָארט איידער4

צי  שטָאט אין ? אייגענעם6 לַאנד אין ? ֿפרעמד5 אין דער ֿפָארן ? מען

 ? מען ֿפָארן און ווען זָאל ים8 ? ברעג אויֿפן צי בערג די אין דָארף7, אין

ס'איז ? ַאזוי ווי און ? ניט צי סעזָאן הויכן דעם אין ? ווינטער ? זומער

און  שיף... ָאדער ַאוויָאן אויטָא, ָאדער בַאן מיטלען9 — ֿפיל ַאזוי דָא

? מיט ֿפרַײנד ? משּפחה10 ? ֿפָארן צו וועמען מיט — וויכטיק זייער —

? גרוּפע ָארגַאניזירטער ַאן

ַאן ָאּפטימיסט  ענטפֿערס, ֿפונעם קוקווינקל11 ֿפון ּפָאר ַא איר הָאט ָאט

שווַארץ). (אויף ַא ּפעסימיסט ֿפון (אויף רויט) און

ֿפָארן  ווּוהין .1

צו ערטער קולטורעלע סך ַא מיט אינטערעסַאנט, לעבעדיק, איז שטָאט ַא

בַאזוכן.  

און אויטָאס מענטשן, ֿפיל צו מיט טומלדיק12, און שמוציק איז שטָאט ַא

לוֿפט–ֿפַארּפעסטיקונג13.

נַאטור. דער ֿפון געניסט14 מען און רויִק און שטיל איז דָארף אויֿפן

צו ווָאס גָאר ניט הָאט מע און רויִק צו און שטיל צו דָארף איז  אויֿפן

טָאן.

מַאיעסטעטיש. און שיין הויך, זַײנען בערג די

קען ברעכן הַאלדז און  גליטשיק15 און מע און קַאלט הויך, זַײנען בערג די

נאַקן16.

ָאּפברוינען18  זיך און זיך17, שיפֿלען שווימען, קען מע — שיין איז ים בַײם

אויף דער זון.

ַא  כַאּּפן מען קען זון דער אויף און דערטרינקען19 זיך מען קען ים אין

ראַק20.

מיט באַקַאנט ווערט לַאנד — מען אייגענעם אינעם בלַײבן ס'איז גוט צו

לַאנד. ֿפַארן עקָאנָאמיש גוט ס'איז און לַאנד ֿפון אוצרות21 די

נָאך זיי מען זָאל — יָאר גַאנץ ַא לַאנדסלַײט אייגענע מיט לעבט מע

? וואַקַאציעס די אין דערטרָאגן22 דַארֿפן

ֿפָארן  ווען .2

ַאלע ֿפון געניסט און מע ָאֿפן איז ַאלץ : ווּונדערבַאר הויכן סעזָאן איז אין

קולטור... סּפָארט, — אַקטיוויטעטן

1. bilan/assessment/2 הערכה. consistent/consist/3 מורכבים. réussies/successful/4 מוצלחים. avant que/before/5 לפני. à l'étranger/abroad/לחו"ל  
6. son propre/one's own/7 שלך. campagne/country/8 כפר. … yam bord de mer/seaside/9 חוף הים. moyens/means/10 אמצעים. mishpokhe 
famille/family 11. point de vue/viewpoint/מבט /glissants .15 נהנים/profite/enjoy .14 זיהום אוויר/pollution .13 רועש/bruyant/noisy .12 נקודת
slippery/16 חלקלקים. se casser le cou/break your neck/הצוואר את בסירה/faire du bateau/go boating .17 לשבור /se bronzer/sunbathe .18 לשוט
 meshuge fou/crazy .23 לסבול/oytsres trésors/treasures 22. supporter/put up with .21 סרטן/cancer .20 לטבוע/se noyer/drown .19 להשתזף
24. bondé/crowded/25 עמוס. les uns sur les autres/packed together/מקום אפס עד סקי/skier/ski .27 נהדר/superbe/marvelous .26 מלא  ... .28 לעשות
sho quelques heures/a few hours/ספורות שעות נוחים/inconfortables/uncomfortable .30 מושבים/sièges/seats .29 תוך  dans l'au-delà/in .31 לא
the next world/הבא -un mo .35 לבלות/s'amuser/enjoy yourself .34 תענוג/mekhaye un plaisir/a pleasure .33 לאט/lentement/slowly .32 בעולם
ment/a while/מה כלוא/enfermé/locked up .36 זמן חברים/cesser d'être amis/destroy the friendship .37 להיות להיות  גרוע/pire/worse .38 להפסיק
.tsores malheurs/troubles .43 רגוע/reposé/rested .42 לפחות/au moins/at least .41 הפסקה/gehenem enfer/hell 40. pause .39 יותר

אויף ַא  קָאּפ ַא ָאנגעּפאַקט24 ס'איז : משוגע23 מען ווערט סעזָאן הויכן אין

יָאר. גַאנץ ַא ווי טַײערער מָאל צען קָאסט עס און קָאּפ25

ווייניקער  דָא ס'איז אין סעזָאן איז ּפרעכטיק26 : מע קען ֿפָארן נישט אויב

ביליקער. איז ַאלץ און מענטשן

קַאלט צו ֿפַארמַאכט, ס'איז ַאלץ איז — טויט זַײנען וואַקַאציע–ערטער די

נַארטלען27 ...  זיך צו צו הייס שווימען, ָאדער צו

ווי ַאזוי ֿפָארן .3 

שעה28 ביסטו אויף יענער  עטלעכע אין : ַאוויָאן מיטן גיכסטע איז דָאס

זַײט וועלט !

אומבאַקוועם30, די זיצערטער29 שרעקלעך, עסן דָאס איז ַאן ַאוויָאן אין

אויף נישט געֿפינען זיך זָאל מע ַאז אַקצידענט קליינער ַא גענוג ס'איז און

! וועלט31 יענער אויף נָאר וועלט, זַײט יענער

עס איז רַײזע אין איירָאּפע ַא אויף און באַקוועם. גיך איז בַאן די

ּפערפֿעקט.

דער ַאַוויָאן. ווי טַײער ַאזוי געווָארן שוין איז בַאן די

מע  ווּו ֿפָארט — מען גַאנצן ֿפרַײ אין מען איז אויטָא אייגענעם מיט ַאן

וויל. מע ווי און ַאזוי גיך ָאדער ּפַאמעלעך32 וויל

לַאנגע מַאכן ַא צו אוממעגלעך טָאג איז צו בענזין הַײנט ּפרַײז ֿפון בַײם

רַײזע.

זַײן בעסער ? קען ווָאס ! מחיה33 ַא איז דָאס — שיף–רַײזע ַא

? „טיטַאניק“ דעם וועגן געהערט הָאסט ? משוגע ביסט ? שיף–רַײזע ַא

מיט וועמען .4 

ָארט צו שיינעם ַא אין ֿפָארן זַײנען צו וואַקַאציעס בעסטע די

ֿפרַײנד. גוטע מיט ָאדער משּפחה מיט ווַײלע35 ַא ֿפַארברענגען34

אויס ווערן שוין קען מע — ? מיט ֿפרַײנד ווָאכן ּפָאר ַא ֿפַארשּפַארט36

הָאבן זיי פַֿײנט זָאל מע — וויפֿל ערגער38 איז משּפחה מיט און ! ֿפרַײנד37

! משּפחה ַאלץ נָאך זיי בלַײבן

גָארנישט דַארף מע : גרינג זייער ַאלץ איז גרוּפע ָארגַאניזירטער ַאן מיט

ֿפָארט. אין דער ַאגענטור און מע זיך ֿפַארשרַײבט מען צוגרייטן,

מיר זעט — דָאס מענטשן ֿפרעמדע 30 מיט אויטָאבוס ַאן ֿפַארשּפַארט אין

! גיהנום39 ַא ווי אויס

מַאכן צו זיך וויכטיק איז זייער ֿפָארן זָאל וועמען מע מיט און ווּו און ווי

מע  און געזונט ֿפַארן נייטיק ס'איז יָאר, ַא מָאל כָאטש41 איין ּפויזע40 ַא

צו דער  צוריקצוגיין גרייט און ָאּפגעֿפרישט און אויסגערוט42 צוריק קומט

ַארבעט.

וואַקַאציעס  אויף הָאבן קען מע צרות43 ווָאס ַאלע טרַאכט וועגן מע ווען

! שלָאֿפן היים און זיך לייגן דער אין בלַײבן צו בעסער טאַקע איז

אָנהייבער אָנהייבערֿפאַר ֿפאַר

זיי הָאבן דערנָאך די כווַאליעס22. איבער שמעטערלינגען21 שווַארצע

כמַארעס24   ווַײסע ווי אויסגעזען הָאבן ווָאס ווַאסער זַײלן23 ַארויסגעבלָאזן

בַאלעט  אויסגעטרַאכטער ַאן צום הימל. ס'איז געווען ּכמעט25 ווי ֿפון ים

ֿפַארווּונדערט. אונדז הָאט ווָאס

זיי  מחנה27 דעלֿפינען. ַא בַאגלייט26 אונדז נסיעה הָאט בשעת אונדזער

זיך ווַאסער, אונטערן געזונקען כווַאליעס, די איבער געשּפרונגען זענען

גָארטן. ַא אין קינדער ווי זיך געשּפילט און נָאכגעלָאֿפן

ווּו ערטער אויף שּפַאצירן צו ּפָאר מָאל ַא ָאּפגעשטעלט זיך מיר הָאבן

מידבר28 ָאן  ַא זענען ווי ערטער די דָאזיקע בערן. די ווַײסע עס וווינען

חיות30. ַאחוץ29 אַײנוווינער קיין

ַא  געווען איז קליין גומען31 שיפֿעלע ֿפון שיף אין ַא ַארָאּפלָאזן זיך

מיר שיפֿעלע זענען ֿפָארן אינעם מינוט 15—10 נָאך ! „סּפָארט“ ביסל ַא

שווַארצע און ַארום ַארום — געֿפרוירענעם מידבר ַא אין ָאנגעקומען

צווישן שטיינער קרוינען33. שניייִקע זייערע אייניקע32 מיט בערג,

ס'זענען  ֿפַארשיידענע קָאלירן. מָאך35 אין און גרעזעלעך ּפיצינקע34 —

קורצן נָאר אינעם זיך בַאווַײזן ווָאס בלימעלעך קליינע געוואַקסן אויכעט

זומער. ּפָאלַארן

אפֿשר37 איז  ! בערן ווַײסע קיין געזען ניט מיר הָאבן בַאדויערן36 צום

זענען בערן ַאז ווַײסע געזָאגט אונדז ווַײל מ'הָאט בעסער געווען דָאס

זענען ַארום ַאזוי ! גיך און ַאטאַקירן שנעל ווָאס לויֿפן חיות סּכנהדיקע38

און לעבעדיק !  ּפַאריז געזונט מיר צוריקגעקומען קיין

ווַײמַאן ֿפון ניקָאל בילד
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וואָרט ַא אַרום

צוויי  „ַארום געווָארן ווָארט“ ַא איז אונדזער רובריק1 „ַארום הַײנט

ּפשוטע3 ווערטער  אין דעם ּפָארל2 ַארַײן קוקט מע ווען ווערטער“.

ָאּפקלַאנגען5  און בַאטַײטן4 סך ַא רעכטס—לינקס, זעט מען ַאז זיי הָאבן

אין נָאר נישט ריכטונג6. ֿפון גרונדבַאטַײט זייער ֿפון ווַײט זַײנען ווָאס

זינען  רעכטס באַקומען ַא הָאט שּפרַאכן ַאנדערע סך ַא אין נָאר ייִדיש,

שלעכטס. ֿפון לינקס ֿפון גוטס און

: בַײשּפילן ּפָאר זען ַא לָאמיר
טעות8.  קיין הָאבן ניט מיינט גערעכט)7 רעכט (ָאדער זַײן הָאבן

צום טָאן : מעג דָאס ַאז מע טָאן עּפעס מיינט צו רעכט דָאס הָאבן

נישט  דינען (ָאדער ָאן צענזור10, שרַײבן ֿפרַײ, רעדן שטימען9, בַײשּפיל,

ֿפרַײער ַא ֿפון סימנים12 זַײנען די רעכט די וויל. ָאט מע ווי גָאט11 דינען)

געזעלשַאֿפט13.

מינדערהייט15–רעכט, ֿפרויענרעכט, מענטשנרעכט14,

קַאמֿפן  גרויסע ַאלעמען די ֿפַאר גלַײכבַארעכטיקונג16 זַײנען

צַײטן. מָאדערנע ֿפון

ַא  איז רעכטֿפַארטיקער מענטש ַא ָאדער רעכטער  ַא

ערלעכער18. ַאן און וווילער17

— נישט  דַארף ּפונקט19 ווען מע מיינט צַײט דער רעכטער אין

שּפעט. צו נישט און ֿפרי צו

„זָאל זַײן ווינטשן אים ַאזוי ווי ֿפוס“ איז רעכטן דעם „מיט עמעצן זָאגן

מיט מזל20“.

ּפָאּפולערער  אין דער עס מע הערט ווי (ָאדער, געדיכטע21 רעכטע דָאס

מיינט דָאס וויכטיקסטע, דָאס שענסטע ס'רעכטע געדעכטע) שּפרַאך,

בעסטע. און

ּפונקט ֿפַארקערט.  איז לינקס מיט

אומגעלומּפערטע22. ַאן איז זי : מיינט הענט לינקע צוויי הָאט  זי

קען  ַאז ער ֿפיס מיינט, געוויינטלעך, לינקע צוויי הָאט  ער

ער  ַאז עס ֿפַאלן23 מיינט אין עקסטרעמע טַאנצן. ניט

! גיין ניט ַאֿפילו24 קען

די איז געוועב26) ַא בגד25, (ֿפון ַא זַײט לינקע די

שיינע. נישט די זַײט, אונטערשטע

מע  ַאז לינקער זַײט מיינט אויפֿשטיין אויף דער

ַא שלעכטער שטימונג28  אין אויֿפגעכַאּפט27 זיך הָאט

טָאג. גַאנצן ַא אומצוֿפרידן און בייז בלַײבט מע און

ֿפַארווערטע29. ַא אומלעגַאלע, ַאן איז ליבע לינקע ַא

נישט ּכשר31. לינקע סחורה30 איז אומלעגַאל,

מען זָאגט שטעקן, בלַײבט עסן דָאס און קרום32 ַארָאּפ שלינגט מע ווען

קעל33. לינקער דער אין ַארַײן ס'איז

אין דיך אינטערעסירט ָאן34, נישט דיר זַאך) גייט (צי ַא מענטש ַא ווען

נישט, ס'איז  גַאנצן

שמעק קיין ווערט נישט דיר

דער אין מיר ליגט זָאגן עס קענסטו טַאביק35,

נידעריקער, ביסל ַא מַאכן עס ווילסט דו אויב און ּפאה36. לינקער

ּפיַאטע37. לינקער דער אין מיר ליגט עס : זָאגן מעגסטו

גַאנצן אין אויס דיר זעט אידעע...) מענטש, צי ַאן ַא (צי זַאך ַא ווען

ּפנים40  ַא הָאט קענסטו זָאגן „עס ֿפַארטרָאגן39, צו נישט אמת38 שלעכט,

און אויסדרוק שטַארקער ַא זַײט“. לינקער דער אויף צרות41 מַײנע ווי

! קלָארער ַא

יעדער  ווָאס — קָאמּפליצירטער ביסל ַא די מעׂשה42 איז ּפָאליטיק אין

ּפָאליטישע זַײנע אין זיך43 ווענדט שלעכט גוט ָאדער ֿפַאר הַאלט איינער

ָאנגעהויבן  מען רעכטס און לינקס הָאט טערמינען די אידעען.

רעווָאלוציע, ֿפרַאנצייזישער דער ֿפון צַײט דער אין ניצן צו

געזעסן (גָאר  זַײנען ּפַארטייען רַאדיקַאלע ווען די

ֿפַארזַאמלונג45  דער אין זַײט דער לינקער אויף צופֿעליק44)

רעכטער דער אויף ּפַארטייען די קָאנסערווַאטיווע און

איבער ֿפַארשּפרייט שּפעטער זיך הָאבן ווערטער די זַײט.

שטַארק זַײן קען אינהַאלט זייער כָאטש46 וועלט, דער

צַײטן. און לענדער ֿפַארשיידענע אין ַאנדערש

וועלט–בַאפֿעלקערונג47 איז  דער ֿפון 10 ּפרָאצענט ַאז ַארום איר ווייסט צי

לענדער  ַאלע אין זעלבער דער איז ּפרָאצענט דער און ַאז ? לינקהַאנטיק

מינדערהייט– די ָאט איז ? ַאלע צַײטן אין וויסן) קען ווַײט מע (ווי און

לעבן  דַארֿפן זיי ווָאס ַאחוץ48 דעם — מענטשן לינקהַאנטיקע ֿפון גרוּפע

אויך  זיי הָאבן רעכטהַאנטיקע — און ֿפַאר דורך געמַאכט ַא וועלט אין

טעם50  ַא הָאט לינקס איז ווָאס ַאלץ ווָאס (אומרעכט) דערצו די עוולה49

! שלעכטס ֿפון

מיר מינָאריטעט ווילן אונטערגעדריקטער דָאזיקער דער נָאמען ֿפון אין

אונדזערע מיט צוזַאמען ּפרָאטעסט. ַא מַאכן

 ,(! שוועסטער (און ברידער לינקהַאנטיקע

גלַײכהייט ֿפַאר קַאמף אין גיין לָאמיר

לינקע  לָאמיר אויֿפהייבן די יושר51 ! און

רעכטס...  לינקס, — מַארשירן ֿפויסט52 און

רעכטס... לינקס,

1. rubrique/column/2 טור. paire/pair/3 זוג. po'shete simples/simple/4 פשוטים. sens/meanings/5 משמעויות. résonances/echoes/
 servir .11 צנזורה/censure/censorship .10 לבחור/toes erreur/mistake 9. voter/vote .8 צודק/avoir raison/to be right .7 כיוון/direction .6 הדים
Dieu/worship God/אלוהים את -droits de l’homme/hu .14 חברה/simen 13. société/society סימן .simonim marques/signs, sing .12 לעבוד
man rights/אדם שוות/égalité des droits/equal rights .16 מיעוט/minorité/minority .15 זכויות  ישר/honnête/honest .18 טוב/bon/good .17 זכויות
19. exactement/exactly/20 בדיוק. mazl chance/luck 21. l’essentiel/the main thing/העיקרי /cas/cases .23 מגושמת/maladroite/clumsy .22 הדבר
 מצב רוח/humeur/mood .28 התעורר/s’est réveillé/woke up .27 בד/afile même/even 25. beged vêtement/garment 26. tissu/cloth .24 מקרים
29. interdit/forbidden/30 אסור. skhoyre marchandise/goods 31. kosher cacher 32. avale de travers/swallow the wrong way/קנה  מקדימים
אותך/ne t'intéresse pas/doesn’t matter to you .34 גרון/gorge/throat .33 לוושט מעניין  חסר ערך/ne vaut pas un clou/isn’t worth a damn .35 לא
36. peye papillotte/sidecurl 37. talon, semelle/underside of foot/סוליה /insupportable/intolerable .39 באמת/emes vraiment/really .38 עקב,
/tsores souffrances/troubles 42. mayse histoire, chose/story, thing .41 מראה/ponem visage, apparence/face, appearance .40 בלתי נסבל
המחוקקים/Assemblée/Assembly .45 במקרה/par hasard/by chance .44 תלוי/dépend de/depends on .43 העניין ש/bien que/although .46 בית  למרות
47. population/48 אוכלוסיה. akhu'ts à part/besides/49 מלבד. avle injustice 50. tam goût/here overtone/טעם לוואי  yoysher justice .51 כאן:
52. poing/fist/אגרוף.  

ָאנדענק2 צום — ווַײסבערג1 דַאניעל
רעכטס — לינקס 

ֿפון עלטער אין סעּפטעמבער אין געשטָארבן איז ווָאס ווַײסבערג, דַאניעל

ייִדיש– ּפַאריזער אונדז אין צו ַארַײנגייערין ָאֿפטע ַאן געווען איז יָאר, 65

: ַאליין פֿלעגט  נָאמען אמתן4 איר געקענט הָאט ווער3 זעלטן נָאר צענטער.

ייִדישיסטן צווישן און ווי „דַאניעל–דער–ּפַאיאַץ“5, ֿפָארשטעלן זיך זי

זי פֿלעגט ַאלע מָאל טרָאגן מיט די בדחנטע“6. „גיטעלע זי געהייסן הָאט

נָאר7  ווען און ; שטריקל ַא צו צוגעבונדן ּפַאיאַץ–נָאז, רויטע רונדע זיך ַא

געווָאלט הָאט זי ווָאס עמעצן גלַאט צי ּפנים8, געזען ַא טרויעריק הָאט זי

מיט ַא  און נָאז די ָאנטָאן זי פֿלעגט — שטייגער10 ַא קינד ַא — ֿפַארווַײלן9

ּפַאיַאצן–לַאנד11. ֿפון ַא ּפַאיאַץ ווערן מָאל

גלַײך זי צענטער הָאט געקומען אין איז ווָאס זי ערשטע מָאל דָאס

קען היים, ווּו זי געֿפונען ַא ווידער ווָאלט זי ווי ֿפילט זיך ַאז זי געזָאגט

אין  געהערט זי הָאט שּפרַאך די מיט ייִדיש. באַקענען זיך ֿפון ס'נַײ

ליּפן.  די געברענגט אויף נישט לַאנגע צַײט ַא קינדער–יָארן, ָאבער די

און  כָאר12 „טשיריבים“, אינעם זינגען ָאנגעהויבן זי הָאט ערשט צו

מוזיק  די שּפרַאך. דער ֿפון דער מוזיק אין ַארַײנגעטונקען13 זיך דָארטן

ייִדיש,  צו וועג דעם צוריקצוגעֿפינען מענטשן סך ַא דערמעגלעכט14 טאַקע

מָאל אויך ַא און קָאמּפליצירטע מיט ֿפַארבונדן זעלטן איז נישט ווָאס

כָאר,  דעם געהַאט זייער ליב דַאניעל הָאט געֿפילן. זכרונות15 און שווערע

און טַאלַאנט סך ַא מיט ליּפָאווסקי שורע ָאנגעֿפירט דורך ווערט ווָאס

איז גרייט זי געֿפילט ַאז הָאט זי געוויסער צַײט ַא שּפירעוודיקייט16. נָאך

גיין אויף און גענומען גוֿפא17, שּפרַאך דער מיט אויך ֿפַארנעמען צו זיך

שמועס–ווַארשטַאט19 „ייִדיש  דער למשל18 ווי לעקציעס ֿפַארשיידענע

טַאלַאנט.  אַקטיָארישן איר בַאלעבן20 מיט פֿלעגט זי ווָאס צונג“, דער אויף

טעַאטער–ווַארשטַאט. אינעם אויסניצן אויך זי פֿלעגט טַאלַאנט ָא דעם

סך  ַא דָא און הָאט צענטער ֿפרַײוויליקע21 אין געווָארן ַא איז אויך זי

צוגעהָאלֿפן.  

גָאר  געווען איז זי נָאר רַײך לעבן, און ֿפול ַא געֿפירט הָאט דַאניעל

דערגרייכונגען23. אירע וועגן דערציילט עּפעס זעלטן און באַשיידן22

חנעוודיקע26  און מעׂשיות25 קָאמישע עיקר24 דער דערציילן פֿלעגט זי

טַאטע–מַאמע. די און קינדהייט איר וועגן ַאנעקדָאטן

ּתמיד27 ֿפַארנומען  זיך און הָאט ֿפרוי געבילדעטע ַא געווען זייער איז זי

און ַאלט לַאטַײן ֿפון לערערקע ַא ווי ליטערַאטור. און מיט שּפרַאך

צו  ּתלמידים29 זיך אירע יונגע אינסּפירירט אויך זי הָאט גריכיש28

זי  ווען קולטור. קלַאסישער דער אוצרות30 ֿפון די אין אינטערעסירן

און אַקטריסע ַאן צו ווערן באַשלָאסן זי ּפענסיע הָאט אויף איז ַארויס

„דַאניעל–דער–ּפַאיאַץ“. צונָאמען31 געגעבן דעם אויך זיך דעמָאלט

ַאן  נישט אין גַאנצן רירנדיקע33 ָאבער געווען ַא איז לוויה32 איר

נַײגעריק34  זיך הָאבן ֿפַארבַײגייערס די צערעמָאניע. אומעטיקע

בית– ָאֿפט אויף ניט הערט מע ווָאס לידער אומגעקערט הערנדיק

ֿפון קני“ מַײנע אויף קָאּפ „לייג דַײן ווי לידער עולמס35 : ייִדישע

ַא ,Comme de bien entendu לייוויק ָאדער ֿפרַאנצייזישע, ווי ה.

ֿפון און בַאגלייט סך שטימען ַא דורך 1939, געזונגען ליד ֿפון ּפָאּפולער

ֿפידל. עטלעכע מענטשן  און אַקָארדעָאן ווי אינסטרומענטן, ֿפַארשיידענע

טיילן37  צו זיך ווָארט ַא גענומען הָאבן סֿביֿבות36 ֿפַארשיידענע גָאר ֿפון

געקענט זיך מען הָאט ַארום ַאזוי דַאניעלן. וועגן דערמָאנונגען זייערע מיט

בַײשּפיל צום ווי לעבן, איר וועגן ּפרטים38 אינטערעסַאנטע דערוויסן

ּפערסָאנַאזשן ֿפון דער  די ֿפון איינעם שטים איר געבָארגט39 הָאט זי ַאז

אויֿפן ווַײזט מע ווָאס ַאנימַאציע–סעריע ֿפרַאנצייזישער ּפָאּפולערער

.Silex in the city „ַארטע“–קַאנַאל,

ַא סך קליינע  שּפירן41 אין זיך גרויסער און לָאזט ַא איז ֿפַארלוסט40 איר

זיך טרעֿפט כָאר דער ווען : צענטער אונדזער ֿפון לעבן אין מָאמענטן

אונדזער אין איר ליידיקע שטול מע זעט איז נישטָא, ווען זי און צונויף

מיט  טיי גלעזעלע ַא סּתם42 ַאזוי ווען מע טרינקט און שמועס–ווַארשטַאט,

איר.  מיט טשיקַאווען44 ַאנעקדָאט דערמָאנט זיך אין ַא און חֿברים43 די

הערצער, אונדזערע אין ַארַײן איז זי ַאז דעם מיט זיך45 טרייסטן מיר נָאר

גן–עדן46. ליכטיקן ַא הָאבן זי זָאל ! בלַײבן אויך דָארטן וועט זי און

1. Danielle Vaisberg 2. à sa mémoire/In memoriam/3 לזכרה. peu de gens/few people/אנשים -Danielle-le .5 אמיתי/e'mesn vrai/real .4 מעט
clown/Danielle the Clown/הליצנית עת/dès que/whenever .7 בדחנית/ba'dkhnte clown (fém.) .6 דניאל /ponem visage/face 9. amuser .8 בכל
cheer up/10 לשעשע. par exemple/for example/11 למשל. un clown authentique/a veritable clown/שבליצנים /chorale/choral group .12 ליצן
עצמה/se immergée/immersed .13 מקהלה את -zikhroynes souvenirs/memories 16. sensibilité/sensitiv .15 מאפשר/permet/enables .14 השקיעה
ity/17 רגישות. gufe en soi/itself/18 עצמה. lemoshl par exemple/for example 19. atelier de conversation/conversation workshop/סדנת 
 הישגים/accomplissements/accomplishments .23 צנועה/modeste/modest .22 מתנדבת/bénévole/volunteer .21 לרענן/animer/enliven .20 שיחה
24. … iker surtout/mainly/25 בעיקר. mayses histoires/stories 26. khe'ynevdike plaisants/pleasant/27 חביבים. tomid toujours/always 
28. grec ancien/ancient Greek/עתיקה -le .32 כינוי/talmidim élèves/pupils 30. oytsres trésors/treasures 31. surnom/nickname .29 יוונית
vaye obsèques/funeral 33. émouvant/moving/ללב קברות/beys-oylems cimetières/cemeteries .35 בסקרנות/par curiosité/curously .34 נוגע  בתי
36. svives milieux 37. partager/share/38 לשתף. protim détails, sing. ּפרט prat 39. prêté/lent/40 השאילה. perte/loss/41 אובדן. est ressenti/is 
felt/42 מורגש. stam sans raison spéciale/just like that 43. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 44. curieux/curious/45 משעשע. on se 
console/console ourselves/46 מתנחמים. … gan-eydn paix à son âme/may she rest in peace/בשלום משכבה על    תנוח
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שרון. רובי, עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

8

געווען זַײנען : ווָאס טעם–טעם ייִדישער דער

? איבערזעצונג דער ֿפון הויּפט–שוועריקייטן די

ניקָאלַא  קליינער בר–ּכוכֿבא : דער שרון

הָאט מע ווָאס וועלט ַא אין ָאּפ זיך שּפילט

די : ייִדיש אויף באַשריבן ניט מָאל קיין נָאך

דער יָארן, ֿפופֿציקער די אין שול ֿפרַאנצייזישע

מיט לעבן3, שטייגער דעמָאלטיקער גַאנצער

ָאנטועכץ6. מאכלים5 און טיּפישע מינהגים4,

אפֿשר7 געווען  ווָאלט ַאזוי אויב : ט'–ט'

און  ּפערסָאנַאזשן די צו „ֿפַארייִדישן“ ּפשוטער8

? סֿביֿבה9 גַאנצע די

זשיל  מיר, הָאבן ָאנהייב אין יָא, ב' : ש'

טאַקע געוואַקלט11  איך, זיך און רָאזיע10

ַאגֿב12 ַא  ס'איז טָאן. צו דָאס געטרַאכט און

ווָאס קינדער–ביכער ייִדישע אין טרַאדיציע

שּפרַאכן. ַאנדערע איבערגעזעצט ֿפון הָאט מע

ַאלע  ַאֿפילו13 צוגעטרַאכט שוין הָאבן מיר

אין ענלעך זַײן זָאלן די העלדן ווָאס ֿפון נעמען

ייִדישלעך. נָאר ָאריגינעלע נעמען, די צו קלַאנג

הָאט בַײשּפיל צום ניקָאלַא קליינער דער

געהַאט אויך הָאבן מיר נח14. הייסן געדַארֿפט

די ֿפַארייִדישן צו ווי אַײנֿפַאלן ֿפַארשיידענע

ֿפַארלעגער דער הָאט דעמָאלט נָאר סֿביֿבה.

דַארף „ניקָאלַא“ נָאמען דער ַאז געזָאגט

הָאבן מיר  בלַײבן אומגעביטן. אומבַאדינגט15

אויסגעהַאלטן16 —  זַײן באַשלָאסן ַאז עס דַארף

אין בלַײבן שוין זָאל גַאנצן ייִדיש, אין אויב ניט

הַאלב–הַאלב. הָאבן און ניט ֿפרַאנצייזיש גַאנצן

לויטן ֿפרַאנצייזישן ַאלץ געביטן צוריק מיר

צוֿפרידן מיר זַײנען צו טָאג הַײנט און שטייגער

באַשלוס. דָאזיקן דעם מיט

סּפעציֿפישן ַא געהַאט הָאט : גָאסיני17 ט'–ט'

מען אים קען צי אויף ֿפרַאנצייזיש, סטיל

? ייִדיש אין איבערגעבן בכלל18

גרויסע  געווען ַא דָאס איז יָא, ב' : ש'

קליינעם אינעם גָאסיניס שּפרַאך שוועריקייט.

שלום– מיט ֿפַארגלַײכן אפֿשר מען קען ניקָאלַא

חזנס20  דעם ּפייסע אין מָאטל שּפרַאך עליכמס19

ָאדער קינד) ַא נַארַאטָאר איז אויך דער (ווּו

ַא געשַאֿפן הָאבן ביידע מילכיקער21. דער טבֿיה

אויטענטישקייט  ַא רושם22 ֿפון גיט סטיל ווָאס

דָאס נַאטירלעכער  בַארעדעוודיקייט23. און

דער אין ווַײל אילוזיע, קונציקע24 ַא גָאר איז

מָאטל  ווי ַאזוי קינד קיין ניט אמתן25 רעדט

ַא געדַארֿפט ניקָאלַא. מיר הָאבן ווי ָאדער

ַאן עקוויווַאלענט  שַאֿפן ּכדי26 צו ַארבעטן סך

גענוג אי זַײן זָאל עס : ֿפון ניקָאלַאס לשון27

קינדערשער סּפעציֿפישער ַא מיט „קינדיש“,

ליטערַאריש, ּכדי גלַײכצַײטיק גענוג אי מוזיק,

1. conversation/2 שיחה. Sharon Bar-Kochva 
3. mode de vie de cette époque/life style of 
that time/ההיא החיים בתקופה  minhogim .4 סגנון
coutumes/customs 5. maykholim mets/
dishes 6. vêtements/clothing/7 בגדים. efsher 
peut-être/maybe/8 אולי. po'sheter plus fac-
ile/easier/9 פשוט יותר. svive milieu 10. Gilles 
Rozier 11. hésité/hesitated/12 היססנו. agev 
d'ailleurs/in fact 13. afile même/even 
14. noyekh Noé/Noah 15. absolument/ab-
solutely/מה  René .17 עקבי/cohérent .16 ויהי
Goscinny 18. bikhla'l est-ce seulement 
possible ?/is it even possible? 19. sholem-
aleykhems de/of/של Sholem-Aleykhem 
20. ... khazns Motl, fils du chantre Peyse/
Motl the Cantor Peyse's Son/פייסי בן  מוטל
 tevye ... Tevye le laitier/Tevye the .21 החזן
Dairyman/החולב -royshem im .22 טוביה 
pression 23. loquacité/talkativeness/דברנות 
24. ingénieux/clever/25 מתוחכם. ... e'mesn 
en réalité/in fact/26 למעשה. kede'y afin de/so
that 27. loshn langue/language 28. hanoe 
... prennent plaisir/enjoy it 29. eytse ... dé-
brouillé/manage/30 הסתדרתם. oytser The-
saurus/31 תזאורוס. nokhem 32. mishpokhe 
famille/family 33. doyres générations, 
sing. דור dor 34. yitskhok 35. ... eytses 
innombrables conseils/no end of advice/
מספור רבות  khaveyrim amis/friends .36 עצות
37. chouette/super, cool/מגניב מעולה,  (סלנג)
38. surnom/nickname/39 כינוי. tam saveur/
flavor 40. mazl chance 41. surveillant/
person in charge of discipline/משמעת  אחראי 
42. talmidim élèves/pupils 43. bouillon/
broth/44 מרק בשר. the circles of fat floating
on the broth are called eyes in French and 
Yiddish/עיניים נקראים במרק הצפים  השומן   עיגולי
ביידיש וגם בצרפתית  -e'ytsenen recom .45 גם
mander/recommend/46 להמליץ. keda'y cela 
vaut la peine/it's worthwhile. 

הנאה הָאבן28, אויך דערוואַקסענע זָאלן דערֿפון

ֿפרַאנצייזישע גָאסיניס ֿפון ֿפַאל אין איז דָאס ווי

לייענערס.

געגעבן29  עצה ַאן זיך איר הָאט ווי ט'–ט' : און

? שול–וואָקַאבולַאר סּפעציֿפישן דעם מיט

ַארבעט,  גרויסע געווען ַא איז דָאס ב' : ש'

גערעדט ניט הָאט אונדז ֿפון קיינער ווַײל

מיר הָאבן געניצט קינדער–יָארן. אין די ייִדיש

דעם אוצר30 פֿון  און ווערטערביכער ֿפַארשיידענע

סטוטשקָאוו. נחום31 ֿפון שּפרַאך ייִדישער דער

משּפחה32  די געהָאלֿפן אונדז הָאט סך ַא גָאר

ייִדיש–רעדער, דורות33 — דרַײ ניבָארסקי

יצחק34  אייניקלעך. די ביז בָאבע–זיידע ֿפון

אומצָאליקע געגעבן אונדז הָאט ניבָארסקי

איבערזעצונג.  די איבערגעלייענט עצות35 און

די ֿפון איינעם געגעבן אונדז ער הָאט דָאס

chouette ווָאס  ווָארט עקוויווַאלענטן ֿפונעם

הָאט ער בוך : אינעם ָאֿפט ֿפָאר זייער קומט

ער ווּו בוענָאס–אַײרעס, אין ַאז דערמָאנט זיך

ייִדיש–רעדנדיקער ַא אין אויֿפגעוואַקסן איז

שול–חֿברים36  די מיט ניצן זיי פֿלעגן סֿביֿבה,

„עף–און–ּפיף“37.  אויסדרוק דעם

איר זַײט אַײנֿפַאל וועלכן מיט : ט'–ט'

? איבערזעצערס ווי צוֿפרידן בַאזונדערש

איבערצוזעצן  געלונגען אונדז איז ב' : עס ש'

ער  העלדן, די ֿפון איינעם צונָאמען38 ֿפון דעם

אויף  טעם39 ווי זעלבן דעם ּפונקט הָאבן זָאל

מזל40  געהַאט טאַקע הָאבן מיר ֿפרַאנצייזיש.

מע  אויֿפּפַאסער41 ווָאס דער — Bouillon ווָאס

זָאגט ַאלע ער ווָאס דעם צוליב ַאזוי רוֿפט אים

די אויגן  אין די ּתלמידים42 „קוקט מיר מָאל

מיט ייִדיש אויף איבערזעצן זיך לָאזט ַארַײן“

אויך זענען עס ווּו „רָאסל“43, עקוויווַאלענט זַײן

אויגן44 !  דָא

נָאר אונדז בלַײבט עס דַאנק, ַא שיינעם : ט'–ט'

אין  לויֿפן זָאלן זיי לייענערס, עצהנען45 ַאלע צו

דָאס קויֿפן און ביכערקרָאם נָאענטסטער דער

אינטערנעץ), אויף באַשטעלן עס (ָאדער בוך

אויף  — לייענען ּכדַאי46 צו טאַקע ס'איז ווַײל

! ייִדיש

פֿון איינע שרון בר–ּכוכבֿא2, מיט שמועס1 ַא
ניקָאלַא קליינעם פֿונעם איבערזעצער די


