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זל־טוֿב1 ! עס קומט אונדז הַײיָאר2 ַא מּתנה3 — נָאך ַא מ
טָאג, ַא צוגָאבטָאג4, ַא 29סטער טָאג אין ֿפעברוַאר. 

)גרעגָא־ ַאלגעמיינעם5  ֿפונעם   2016 יָאר  דָאס 
ריַאנער( קַאלענדַאר איז ַא יָאר מיט 366 טעג, ווָאס 
מע רוֿפט אים מיט ֿפַארשיידענע נעמען. אין געוויסע שּפרַאכן איז 
דער נָאמען ַא ווַאריַאנט ֿפון „ביסעקסטיל“. דָאס ווָארט שטַאמט 
ֿפון די רוימישע6 צַײטן, ווען מע הָאט געּפרּוווט אויסגלַײכן7 דעם 
קַאלענדַאר און ֿפַארטָאּפלט ַא טָאג אין ֿפעברוַאר. ָאט דער טָאג 
הָאט געהייסן „סעקסטוס“ )דער זעקסטער(, ווַײל ס'איז געווען 
דער 6טער טָאג ֿפַארן ָאנהייב מַארץ, און מַארץ איז געווען )אין 
ַא ֿפרִיערדיקן רוימישן קַאלענדַאר( דער ערשטער חודש8 ֿפון יָאר.

אין ַא ּפָאר ַאנדערע שּפרַאכן, ווי ענגליש, רוֿפט מען דָאס מיט 
ַא ווָארט ווָאס מיינט „שּפרינגען“9. ֿפַאר ווָאס ? לָאמיר נעמען ַא 
בַײשּפיל : אויב דער 5טער מַײ איז ַא זונטיק, וועט עס זַײן איבער 
ַא יָאר ַא מָאנטיק, נָאר אויב ס'איז ַא „שּפרונג“־יָאר, שּפרינגט די 

דַאטע צוויי טעג ֿפָארויס און ֿפַאלט אויס ַא דינסטיק.
ווי איר ווייסט איז די סיבה10 ֿפַאר דעם צוגָאבטָאג ַאז די ערד 
דרייט זיך ַארום דער זון נישט אין 365 טעג נָאר אין 365 מיט 
ַא ֿפערטל11, ד״ה12 ַאז מיר ֿפַארלירן ַא ֿפערטל טָאג יעדעס יָאר. 
ווָאלט  ַאניט13  ַא טָאג,  יָאר צוגעבן  דערֿפַאר מוז מען ַאלע ֿפיר 
דער קַאלענדַאר זיך אין גַאנצן צעשיידט מיט דעם ציקל ֿפון דער 

נַאטור און די צַײטן ֿפון יָאר14.
ֿפַאר־ מען  געֿפינט  ֿפעברוַאר  29סטן  ֿפון טָאג  דעם   וועגן 

שיידענע גלייבענישן15 :
דָאס  )ָאדער  טָאג  ַאז דער  מיינט מען  ַא סך לענדער  * אין 

גַאנצע יָאר( איז ניט־מזלדיק16.
ַאז עס ברענגט אומגליק  געוויסע ערטער מיינט מען  * אין 

חתונה צו הָאבן17 אין ַאזַא יָאר. 
18 )ווָאס הָאט אֿפשר19 ַא שַײכות20 מיטן ֿפרִיער־ ג* ַא מינה
דיקן !( איז ַאז דעם טָאג )דעם איינציקן אין יָאר( מעג ַא ֿפרוי 

ֿפָארלייגן21 ַא מַאן התונה צו הָאבן.
* גָאר צוֿפעליק22 : אין ָאט ַאזַא יָאר ֿפַאלן ַאלע מָאל אויס די 
ּפרעזידענט־ווַאלן23 אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן )ָאן קיין שום24 

ּפָאליטישע קָאמענטַארן…(.

ַא יָאר מיט ַא טָאג
ֿפון רובי מָאנעט

איר ווייסט אֿפשר אויך ַאז ַאן ענלעכער ֿפענָאמען קומט ֿפָאר 
דער  קָאמּפליצירטער.  סך  ַא  ס'איז  נָאר  לוח25,  יִידישן  אינעם 
רוימיש־קריסטלעכער קַאלענדַאר איז בַאזירט נָאר אויף דער זון. 
דער לוח ָאבער דַארף נעמען אין ַאכט דעם ציקל ֿפון דער ערד 
26 ַארום דער ערד. ַאלץ מוז שטי־ הַארום דער זון און ֿפון דער לֿבנ
מען27 : רָאש־חודש28 מוז אויסֿפַאלן אויף ַא נַײער לֿבנה, ּפסח29 
מוז בלַײבן אין ֿפרילינג, יום־ּכיּפור30 טָאר ניט אויסֿפַאלן ֿפרַײטיק 
בַאשטייט  יָאר  יִידישע  דָאס  נָאך…  און  נָאך  און  זונטיק,  ָאדער 
ֿפון 12 חדשים, יעדער חודש הָאט 29 ָאדער 30 טעג. דָאס גיט 
ַא יָאר ֿפון 354 טעג, ווָאס מיינט ַאז מיר ֿפַארלירן 11 טעג ַא 
יָאר. ָאט די טעג מוז מען צוריקשטעלן. ווי ַאזוי ? גָארנישט ַאזוי 
ּפשוט31 ווי איין טָאג ַאלע ֿפיר יָאר. אין יִידישן לוח גיט מען צו ַא 
גַאנצן חודש און מע טוט עס זיבן מָאל אין ַא ציקל ֿפון 19 יָאר, 
ד״ה יעדע 2-3 יָאר. ַאזַא יָאר מיט ַא 13טן חודש הָאט צווישן 
מען  רעכנט  ַאזוי  ווי  יָא ?  קָאמּפליצירט,  טעג.   385 און   383
ַאזעלכע זַאכן ? ֿפרעגט מיך בחרם32 ! ָאבער אונדזערע חכמים33 

הָאבן שוין לַאנג ַאלץ אויסגערעכנט.
34 — דָאס הייסט ַא „טרָא־ רַאזַא יָאר רוֿפט מען ָאן עיבור־יָא

געדיק“35 יָאר, און מע הַאלט עס דווקא36 ֿפַאר מזלדיק, דערֿפַאר 
ווָאס עס הָאט צוויי חדשים ָאדר37. אין ָאדר ֿפַאלט אויס דער יום־

טוֿב ּפורים38, דער ֿפריילעכסטער יום־טוֿב ֿפון יָאר. ס'איז ַאֿפילו39 
דָא ַא ווערטל „משנכנס ָאדר מרבין בׂשימחה“40. הַײיָאר, ּתשע״ו41 
)5776(, איז ַאן עיבור־יָאר. טָא לָאמיר הָאֿפן ַאז די צוויי חדשים 

ָאדר וועלן צוגעבן אונדזער יָאר ַא ביסל ֿפרייד.

1. ma’zl-tov félicitations/congratulations 
2. cette année/this year 3. matone cadeau/gift 

4. jour supplémentaire/extra day 5. commun/com-
mon 6. romains/Roman 7. rectifier/rectify 8. khoydesh 

mois/month, plur. חדשים khadoshim 9. sauter/jump, 
leap 10. sibe raison/reason 11. un quart/a quarter 

הייסט .12  c’est-à-dire/that is 13. sinon/otherwise דָאס 
14. saisons/seasons 15. superstitions 16. …-ma’zldik 

malchanceux/unlucky 17. kha’sene ... se marier/to get 
married 18. mineg coutume/custom 19. efsher peut-être/
perhaps 20. shaykhes rapport/relation 21. proposer/pro-
pose 22.  tout à fait par hasard/completely by chance 
23. élections 24. sans aucun/without any 25. luekh calen-
drier/calendar 26. levone lune/moon 27. concorder/match, 
correspond 28. rosh-khoydesh début du mois lunaire/start of lunar month 29. peysekh 
Pâque/Passover 30.  yom-kiper Yom Kippour/Day of Atonement 31. poshet simple 
32. … bekheyrem je n’en ai aucune idée/I haven’t the slightest idea 33. ... khakho-

mim nos sages/our wise men, sing. חכם khokhem 34. iber-… année embolismique 
du calendrier juif/leap year in Jewish calendar 35. enceinte/pregnant 36. dafke 

justement/here actually 37. oder mois d’adar (fév.-mars)/month of Adar 
(Feb.-Mar.) 38. yontev purim fête de Pourim/Purim festival, plur. יום־

 yontoyvim 39. afile même/even 40. mishenikhnes oder טוֿבים
marbn besimkhe Quand adar approche, la joie grandit/When 

Adar draws near, joy is greater 41. tasha’v l’année 5776 
écrite à la manière traditionnelle/year 5776 

written in the traditional manner 
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42 ַאזעלכע קונצן43 איז דער איסלַאמי־ סאיין קַאלענדַאר ווָאס מַײדט אוי
שער, דערֿפַאר ווָאס ער איז געבונדן נָאר צו דער לֿבנה. דָאס איסלַאמישע 
)ַא  אויס 354  ווָאס מַאכט  ָאדער 30 טעג,  ֿפון 29  יָאר הָאט 12 חדשים 
ַאזוי ווי דָאס יִידישע יָאר. נָאר די 11 טעג ווָאס  מָאל 355( טעג, ּפונקט 
ֿפרַײער  ַא  זיך  דרייט  קַאלענדַאר  דער  ֿפַארלוירן.  בלַײבן  ֿפַארלוירן  ווערן 
און שטימט ניט מיטן נַאטוריָאר. און ַאזוי ַארום שטימען ניט די יום־טוֿבים 
ווינטער  אויסֿפַאלן  קען  בַײשּפיל,  צום  רַאמַאדַאן,  יָאר.  ֿפון  צַײטן  די  מיט 
ָאדער זומער, ווָאס מַאכט ניט קיין גרויסן אונטערשייד אויב מע לעבט אין 
סַאודי־ַארַאביע, נָאר אויב מען איז אין איירָאּפע און מען מוז ֿפַאסטן44 ֿפון 

זונאויֿפגַאנג ביז זון־אונטערגַאנג איז עס טַאקע ַאן ַאנדער מעׂשה45.
די ֿפרַאגע איז : צי קען מען אויסַארבעטן ַא קַאלענדַאר ווָאס זָאל אין 

גַאנצן שטימען מיט דער נַאטור ?
יעדער קַאלענדַאר ווָאס עקזיסטירט ָאדער הָאט ַא מָאל עקזיסטירט הָאט 

עּפעס ַא חסרון46. דער גרעגָאריַאנער ֿפַארלירט 27 סעקונדעס ַא יָאר )איין 
טָאג אין ַארום 3000 יָאר(. דער יִידישער ֿפַארלירט 7 מינוט ַא 

216 יָאר. זעט אויס ַאז דער ּפינקט־  יָאר, איין טָאג אין
ווָאס די מַאיַאס48 הָאבן  לעכסטער47 איז געווען דער 

צוריק.  יָארטויזנטער49  ּפָאר  ַא  מיט  אויסגערעכנט 
און ַאֿפילו ער ֿפַארלירט ַא טָאג אין 6000 יָאר.
מַאטעמַא די  זָארגן.  ניט  זיך  לָאמיר  ־טָא 
טיקערס מַאכן זייערע חשבונות50 און די ערד 
טוט ווי זי וויל. דער גרויסער וויסנשַאֿפטלער51 
גַאלילעָא הָאט עס שוין בַאמערקט : און די 

ערד, זי דרייט זיך…
 

42. évite/
avoids 43. ici acro-

baties/tricks 44. jeûner/fast 45. mayse histoire/story 
46. … khesorn défaut quelconque/some kind of defect 

47. le plus exact/most exact 48. Mayas 49. millénaires/mille-
nia 50. kheshboynes calculs/calculations 51. savant/scientist.
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ּפָאר א ַא  מיר,  זַײנען  מָאנטיק־ָאוונט  רעגנדיקן  ַא  ין 
אין  געגַאנגען  יִידיש־צענטער,  ּפַאריזער  ֿפון  חֿברים7 
5טן  אינעם  קווַארטַאל8  לַאטַײנישן  ֿפונעם  גַאסן  די 
„רי  גַאס  קליינטשיקער  ַא  אין  דָא,  שטָאטקרַײז9. 
דער  און  ּפַאנטעָאן  גווַאלדיקן  דעם  צווישן  אירלַאנדע“,  דע 
דער  זיך  געֿפינט  סיּפעריער“,  נָארמַאל  „עקָאל  ָאנגעזעענער 
קולטורעלן  אירישן  דעם  ָאט  אין  קולטור־צענטער.  אירישער 
ֿפינף  מיט  טרוּפע,  ַאמעריקַאנער  ַאן  געזען  מיר  הָאבן  אינדזל 
ַאקטיָארן ֿפון ֿפַארשיידענע לענדער, ווָאס שטעלט ֿפָאר ַא יִידישע 
איבערזעצונג ֿפון ַא ֿפרַאנצייזישער ּפיעסע, ַא געשריבענער ֿפון 
חֿברים  ֿפינף  געווען  זַײנען  ַאליין  מיר  און  מחבר10.  אירישן  ַאן 

ווָאס שטַאמען ֿפון ֿפינף ֿפַארשיידענע קולטורן און שּפרַאכן.
יעדן  צו  רעדט  ווָאס  ּפיעסע  ַא  טַאקע  איז  גָאדָא  אויף  ווַארטן 
מענטש. זי דריקט אויס11 ַא סיטוַאציע ֿפון ֿפַארצווייֿפלונג12 און 
ַאלעמען.  מַאטערן13  ווָאס  ֿפרַאגעס  עקזיסטענציעלע  שטעלט 
בעקעט הָאט נישט געווָאלט ּפסקענען14 וועלכע ֿפון די מעגלעכע 
קיין  געגעבן  ניט  הָאט  און  בעסטע  די  איז  אינטערּפרעטַאציעס 
די  העלדן.  די  מיט  מיינט  ער  וועמען  דעם,  אויף  ָאנדַײטן15 
ַאלמענטשלעכן18  דעם  ָאּפ17  היט  אומבַאשטימטקייט16  דָאזיקע 

 דער „ניו יִידיש רעּפ“1 גיט בעקעטן2 
ַא היים אויף יִידיש

ֿפון סעסיל נעזער חֿבר3

כַארַאקטער ֿפון דער דרַאמע און דערלויבט יעדן איינעם זיך צו 
אידענטיֿפיצירן מיט די ּפַארשוינען19.

מע ווָאלט געקענט מיינען ַאז ַא יִידישע איבערזעצונג ֿפון ַאזַא 
ַאזוי  און  יִידישלעכס,  סּפעציֿפישס,  עּפעס  שַאֿפן  וועט  טעקסט 
ַארום וועט די ּפיעסע ֿפַארלירן איר ַאלמענטשלעכן גַײסט. דער 
ֿפון  רָאלע  די  אויך  )ווָאס שּפילט  בייקער20  שיין  איבערזעצער, 
ַא  טעקסט  דעם  געבן  צו  בַאשלָאסן  טַאקע21  הָאט  וולַאדימיר( 
יִידישן טעם22 און הָאט ַאדַאּפטירט למשל23 די נעמען ֿפון עטלעכע 
ערטער צו ַא יִידישן קָאנטעקסט. דער ּפועל־יוצא24, ַאגֿב25, איז 
געווען זייער גערָאטן26, ווי מע זעט צום בַײשּפיל אין לַאקיס27 
מָאנָאלָאג, ּפרעכטיק אינטערּפרעטירט ֿפון רֿפאל גָאלדווַאסער28.

אין דער אמתן29 איז דער יִידישער ַאסּפעקט גָאר נישט ֿפרעמד 
די  ַאז  ַאֿפילו30  מיינען  קריטיקער  געוויסע  ָאריגינַאל.  דעם  צו 
סיטוַאציע ֿפון די הויּפט־ּפַארשוינען, דידי )ָאדער וולַאדימיר( און 
סיטוַאציע :  יִידישע  ַא  ממילא31  איז  עסטרַאגָאן(,  )ָאדער  גָאגָא 
ַאן  אין  בלַײבן  ווָאס  נד־ונדניקעס33  ווַאקלדיקע32  אומזיכערע, 
עקזיסטענציעלן גלות34 ביז משיח35 )ָאדער גָאדָא( וועט קומען… 
בייקערס יִידישע בַאַארבעטונג ווַײזט ווי ווַארטן אויף גָאדָא קען 

זיך ֿפילן אין גַאנצן היימיש36 אויף יִידיש.

1. New Yiddish Rep, http://www.newyiddishrep.org 2. Samuel Beckett (datif/dativ) 3. Cécile Neeser Hever 4. En attendant 
Godot/Waiting for Godot 5. adaptation 6. Centre culturel irlandais/Irish Cultural Centre 7. khaveyrim amis/friends, sing. khaver 
8. Quartier latin/Latin Quarter 9. arrondissement/district 10. mekhaber auteur/author 11. exprime/expresses 12. désespoir/despair 
13. tourmentent/torment 14. pa’skenen trancher/judge 15. indices/hints 16. caractère indéfini/indefined nature 17. préserve/preserves 
18. universel/universal 19. personnages/characters 20. Shane Baker 21. effectivement/indeed 22. tam saveur/taste 23. lemoshl 
par exemple/for example 24. poyel-yoytse résultat/result 25. agev à propos/by the way 26. réussi/successful 27. de Lucky/Lucky’s 
28. refoel Rafael Goldwaser 29. … e’mesn à vrai dire/in fact 30. afile même/even 31. memeyle forcément/necessarily 32. indécis/
hesitating 33. navena’dnikes vagabonds/wanderers 34. goles exil/exile 35. meshiekh le Messie/the Messiah 36. familier/familiar 

מען  הָאט  מַארץ  27סטן  ביזן  12טן  ֿפונעם 
גָאדָא4,  אויף  ווַארטן  ּפַאריז  אין  זען  געקענט 
ַא יִידישע בַאַארבעטונג5 ֿפון סַאמועל בעקעטס 
בַארימטער ּפיעסע. די טעַאטער־ֿפָארשטעלונג 
איז געווען ַא ּפרָאדוקציע ֿפונעם ניו־יָארקער 
„ניו יִידיש רעּפ“ און איז ֿפָארגעשטעלט געווָארן 

אינעם ּפַאריזער אירישן קולטור־צענטער6.

שיין בייקער )דידי, ֿפון רעכטס( און דוד מַאנדלבוים 
)גָאגָא( ווַארטן אויף גָאדָא.
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 שּפרַאך־עצות2 
ֿפַאר יִידיש־לערנערס ווָאס 

קענען העברעִיש )טייל 1(
ֿפון טל חֿבר־כיבָאווסקי3

די קעגנזַײטיקע השּפעות5 צווישן יִידיש און העברעִיש
1931 הָאט דער גרויסער לינגוויסט און היסטָאריקער ֿפון דער יִידיש־  אין ַאן ַארטיקל ֿפון
ער שּפרַאך, מַאקס ווַײנרַײך6, געֿפרעגט „ווָאס ווָאלט געווען יִידיש ָאן העברעִיש ?“. זַײן 
7, ַאז „ָאן די העברעִיש־ַארַאמישע עלעמענטן ווָאלט די יִידישע שּפרַאך ניט ג�ע ראויסֿפי

וו�ן“ איז בַאזירט אויף זַײן ַאנַאליז ַאז „ַא דַאנק די עלעמענטן ֿפון ּתורה8, ֿפון דַאוונען9, 
ַא  איז  יִידיש  הגם10  איז“.  זי  ווָאס  דָאס  געווָארן  שּפרַאך  יִידישע  די  איז  לערנען  ֿפון 
גערמַאנישע שּפרַאך אין אירע יסודותדיקע11 סטרוקטורן, הַאלט ווַײנרַײך, ַאז „דָאס ווָאס 
עס הָאט אין משך ֿפון12 הונדערטער יָארן געהייסן יִידישקייט איז געווען קָאנצענטרירט 

4 „שיֿבעים־לשון“ קלַײבן מיר אויס יעדעס מָאל ַאן ַאנ־ קאין דער רוברי
יִידיש־לערנערס  דער שּפרַאך און גיבן בַאזונדערע שּפרַאך־עצות ֿפַאר 
ווָאס קענען ָאט די שּפרַאך. דָאס מָאל וועלן מיר געבן עצות ֿפַאר יִידיש־

לערנערס ווָאס קענען העברעִיש.

„דער בֿבל־טורעם“ ֿפון ַאנטָאן מָאצַארט, ַארום 1600.

1. shivim-loshn 70 langues (traditionnellement toutes les langues du monde)/70 lan-
guages (in Jewish tradition, all the languages of the world) 2. eytses conseils/advice 3. Tal 
Hever-Chybowski 4. rubrique/column 5. … hashpoes  influences réciproques/recipro-
cal influences 6. Max Weinreich (1894-1969) 7. conclusion 8. toyre Torah 9. prière/prayer 
10. haga’m bien que/although 11. yeso’ydesdike de base/basic 12. ... meshekh ... pendant/for 

איינציקער  איין  ווי  מער  דָא  איז  דערצו 
רעדן  הויּפטהעלדן37  צוויי  די  יִידיש : 
גָאגָא  דיַאלעקטן.  ֿפַארשיידענע  אויף 
יִידיש,  ּפויליש  )דוד מַאנדלבוים38( רעדט 
און דידי )שיין בייקער( — ּכלל־יִידיש39. 
ווָאס  רעּפליקעס,  מָאנָאטָאנע  קורצע,  די 
אויף  זיי  ווַײזן  טעקסט  ָאריגינעלן  אינעם 
סיטוַאציע,  דער  ֿפון  ַאבסורדקייט  דער 
אינטערעסַאנטן  ַאן  יִידיש  אויף  בַאקומען 
 I say tomato, you 41קנייטש40 )ַא מין
זָאגט   — ]גַײ[“  „איך   : )say tomato
איינער, „דו ]גייסט[ ?“ — ענטֿפערט דער 
ַאנדערער. דָאס שַאֿפט ַא וויץ ווָאס נָאר דער 
יִידישער עולם42 ֿפַארשטייט אים. נָאר ַאזַא 
הומָאר ֿפַארשווַאכט ניט די ֿפַארצווייֿפלטע 
דעם  בַײטן  דָאס  ֿפַארקערט :  שטימונג43. 
ַאקצענט שַאֿפט ַא קָאנטרַאסט און ווַײזט 
ַאלגעמיינער  דער  אויף  שטַארקער  נָאך 
 comic ַא  ווי  ווירקט  עס  מָאנָאטָאניע. 
ֿפַארבַײגייענדיקע  און  קורצע  ַא   ,relief
ַאן  אין  הומָאר  דורך  ַאנטשּפַאנונג44 
אין  סיטוַאציע.  שווערער  און  ערנסטער 
ַא וועלט ווּו דער מצֿב45 ֿפון מענטש איז 
גָאדָא  ווי   — הומָאר  איז  ַאבסורדער,  ַאן 
ַאליין — ַא הילף ווַײטערצוגיין. ַאזַא שּפיל 
מיטן דיַאלעקטַאלן ַארויסרעד איז מעגלעך 
נָאר אין ַא יִידישער איבערזעצונג און עס 
טרַאגי־ דעם  צו  שיכט46  ַא  נָאך  צו  גיט 
ממילא  שוין  איז  ווָאס  הומָאר  קָאמישן 

ֿפַארַאן אינעם ָאריגינעלן טעקסט.
די יִידישע בַאַארבעטונג ֿפון ווַארטן אויף 
גָאדָא לייגט ֿפָאר ַא ּפַארטיקולערן צוגַאנג 
צו ַאן אוניווערסעלער ֿפרַאגע. זי בַאווַײזט 
ַאז  זי  ַאנטּפלעקט  ערשטנס,  זַאכן :  צוויי 
ניט  איז  אינטערּפרעטַאציע  יִידישע  די 
קיין אויסגעחקירהטע47 און גיט בעקעטס 
אויף  אים  קומט  ווָאס  ָארט  ַאן  טעקסט 
יִידיש. צווייטנס, ווַײזט זי דעם ּכוח48 ֿפון 
ֿפעִיקייט  ַא  הָאט  ווָאס  ּפיעסע,  בעקעטס 
ָאנצונעמען ַא יִידישן טעם ניט ֿפַארלירנדיק 

איר ַאלמענטשלעכן זינען.

37. personnages principaux/main heros 
38. dovid David Mandelbaum 39. klal-
… yiddish standard/standard Yiddish 
40. nuance 41. sorte de/kind of 42. … 
oylem public/audience 43. ambiance/
mood 44. détente/release of tension 
45. matsev situation 46. couche/layer 
47. o’ysgekhkirete tiré par les cheveux/
far-fetched 48. koyekh force/strength.

שיבֿעים–לשון1]סוף ֿפון ז' 4[
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דים ווָאס קענען העברעִיש, נָאר אויך געוויסע אידיָאמען, ווי למשל38 דער אויסדרוק 
אויף איין ֿפוס39, ווָאס איז ּפשוט40 ַא קַאלקע ֿפון �לערגלעַאחת41. ֿפון דער ַאנדערער 
סך  ַא  העברעִיש־קענער  קענען  העברעִיש  אויף  יִידישער השּפעה  דער  דַאנק  ַא  זַײט, 
קונץ42  )למשל  העברעִיש  אין  געווָארן  אַײנגעווָארצלט  זַײנען  ווָאס  ווערטער  יִידישע 
ָאדער מַאכ�ר43(. זיי איז אויך ּפשוטער צו ֿפַארשטיין אויסדרוקן ווָאס העברעִיש הָאט 

קַאלקירט ֿפון יִידיש, ווי ווָאס ה�רט זיך ? )אויף העברעִיש : מה נשמ�44 ?(.

ַא יודע שאינו יודע איז ַא הַאלבער יודע45
גוט קענען העברעִיש העלֿפט ַא סך, ָאבער עס קען אויך קָאמּפליצירן דָאס לערנען זיך 
יִידיש און ֿפַארֿפירן צו טעותים46. די גרעסטע ּפרָאבלעם איז נישט מיט ווָאס מע ווייסט 
נישט, נָאר מיט ווָאס מע ווייסט נישט ַאז מע ווייסט נישט. די הויּפט־שוועריקייטן ֿפַאר 
העברעִיש־קענערס ווָאס לערנען זיך יִידיש זַײנען דער ריכטיקער ַארויסרעד47 און דער 
ריכטיקער זינען48 ֿפון די העברעִיזמען אין יִידיש. אין דעם ערשטן טייל ֿפון דעם דָאזיקן 

ַארטיקל וועט מען רעדן נָאר וועגן דעם ַארויסרעד.

ַארויסרעד
ֿפַארַאן זייער ווייניק לשון־קודש־שטַאמיקע ווערטער אויף יִידיש ווָאס הָאבן דעם זעלבן 
ַארויסרעד ווי אין מָאדערן העברעִיש )זע אונטן : אויסנַאמען49(. אויב מָאדערן העברעִיש 
ַאקצענטירט על־ּפי רוֿב50 דעם לעצטן טרַאף51, שטייט דער ַאקצענט אין די לשון־קודש־

שטַאמיקע ווערטער אויף יִידיש בדרך־ּכלל52 אויֿפן ֿפַארלעצטן טרַאף. אין די דָאזיקע 
הייסט,  דָאס  ָאּפגעשווַאכט,  ָאֿפט  טרַאף  אומבַאטָאנטער53  לעצטער  דער  ווערט  ֿפַאלן 

ַאנשטָאט דעם ָאריגינעלן ווָאקַאל רעדט מען ַארויס ַא קורצן ]ע[־קלַאנג :
יִידיש �ֿבריּת   בַײשּפיל  

]טַאלמעד[ ]טַאלמיד[  ּתלמיד  
]מעשוגע[ ]מעשוגַא[  משוגע54  

דערצו רעדט מען ַארויס די נישט־ָאּפגעשווַאכטע לשון־קודש־שטַאמיקע ווָאקַאלן 
אויף יִידיש לויט דער ַאשּכנזישער הֿברה55, ווָאס איז רַײכער אין קלַאנגען אין ֿפַארגלַײך 

צו מָאדערן העברעִיש. די אונטערשיידן דערקענט מען אין דרַײ ווָאקַאלן :
יִידיש בַײשּפיל      �ֿבריּת   ווָאקַאל  

]sholem ,שָאלעם[  ]shalom ,ָשלום57       ]שַאלָאם קמץ56 )ָא( 
]meyvn ,מייוון[  ]mevin ,ֵמבין59        ]מ�ווין צרי58 )ֵא( 

]moykher ,מויכער[  ]mokher ,מֹוכר61       ]מָאכער חולם60 )ֹו( 

אין דעם העברעִישן עלעמענט“. די לשון־
קודש־שטַאמיקע13 עלעמענטן, הייסט עס, 
14, דָאס ּפינ־ תזַײנען איר גַײסטיקער ּתמצי

טעלע15 יִידישקייט ַאזוי צו זָאגן.
ווַײנרַײך  וועלכער  אין  צַײט  דער  אין 
ס'רוֿב16   — העברעִיסטן  הָאבן  שרַײבט, 
געשטרעבט   — יִידיש־רעדנדיקע  זיי  ֿפון 
עֿבריּת17,  אויף  לשון־קודש  אויסצובַײטן 

־דָאס הייסט : אויף ַא מָאדערניזירטער נַא
גערעדט  דַארף  ווָאס  שּפרַאך  ציָאנַאלער 
ווערן ֿפון די יִידישע מַאסן. אין דעם זעלבן 
ַארטיקל שרַײבט ווַײנרַײך ַאז „ֿפַאר דעם 
ּפונקט  געווען  ווָאלט  שּפרַאך־ֿפָארשער18 
ֿפרַאגע :  די  צו שטעלן  טשיקַאווע19  ַאזוי 
ווָאס ווָאלט העברעִיש געווען ָאן יִידיש ?“ 
יִידישער  דער  „ָאן  ַאז  הַאלט,  ווַײנרַײך 
ווירקונג ווָאלט דָאס הַײנטיקע העברעִיש 

געהַאט גָאר ַאן ַאנדער ּפנים20“.
משּפיע  יִידיש  איז  אמתן21  דער  אין 
ּפָאר  ַא  שוין  העברעִיש  אויף  געווען22 
ַאשּכנזישע23  די  יָארן.  הונדערטער 
ּפינקסים24,  ֿפון  שּפרַאך  העברעִישע 
און  מׂשּכילישער26  שאלות־וּתשוֿבות25, 
דער  ֿפון  און  ליטערַאטור  חסידישער27 
מָאדערנער ליטערַאטור און ּפובליציסטיק 
סינטַאקטישע  יִידישע  מיט  ֿפול  איז 
ַאנדערע  און  קַאלקעס28  סטרוקטורן, 
השּפעות ֿפון יִידיש. ווַײנרַײך איז גערעכט : 
ָאן יִידיש ווָאלט דָאס הַײנטיקע העברעִיש 

נישט געווען דָאס ווָאס עס איז.

מעלה29  גרויסע  ַא  איז  העברעִיש  קענען 
ֿפַאר די ווָאס לערנען זיך יִידיש

יִידיש  צווישן  השּפעות  קעגנזַײטיקע  די 
קָאמּפלי ַא  זייער  זענען  העברעִיש  ־און 

צירטער ענין30, נָאר איין זַאך איז קלָאר : 
מעלה  גרויסע  ַא  איז  העברעִיש  קענען 
ֿפַאר יִידיש־לערנערס ֿפון ַאלע מדרגות31. 
ווָאס קענען העברעִיש  יִידיש־ָאנהייבערס 

יִידי די  מיט  דערֿפַארונג  ַא  שוין  ־הָאבן 
טיילן  גרויסע  קענען  און  אותיות32  שע 

ווָאקַאבו לשון־קודש־שטַאמיקן  ־ֿפונעם 
לַאר אין יִידיש. ָאבער אויך ַאווַאנסירטע 
ּתלמידים33 ווָאס ווילן זיך ֿפַארטיֿפן34 אין 
ּכדי  העברעִיש  ָאֿפט  זיך  לערנען  יִידיש, 
אין  הׂשגה37  זייער  ֿפַארֿפעסטיקן36  צו35 
דעם „גַײסטיקן ּתמצית“ ֿפון דער שּפרַאך, 

ווי ווַײנרַײך הָאט עס ָאנגערוֿפן.
צוליב דער לשון־קודשדיקער השּפעה 

־אויף יִידיש, זַײנען נישט נָאר ַא סך יִידי
־שע ווערטער ֿפַארשטענדלעך ֿפַאר ּתלמי

13. loshn-koydesh … d’origine hébraïque et araméenne/of Hebrew and Aramaic or-
igin 14. … tamtses quintessence spirituelle/spiritual essence 15. l’étincelle du ju-
daïsme/spark of Jewishness 16. s’rov la plupart/most 17. ivri’t hébreu moderne/
modern Hebrew 18. chercheur en linguistique/language scholar 19. intéressant/
interesting 20. ... ponem ici serait très différent/here would had been quite different 
21. ... e’mesn à vrai dire/actually 22. mashpie … a influencé/influenced 23. ashkena’zishe 
ashkénaze/Ashkenazi 24. pinkeysim registres des communautés/chronicles of Jewish com-
munities, sing. ּפינקס pinkes 25. shayles utshuves responsa rabbiniques/rabbinical responsa 
26. maski’lisher des Lumières/of the Enlightenment 27. khsi’disher hassidique/Hasidic  
28. calques 29. mayle avantage/asset 30. inyen sujet/subject 31. madreyges niveaux/levels 
32. oysyes caractères/characters, sing. אות os 33. talmidim étudiants/students 34. appro-
fondir leurs connaissances/broaden their knowledge 35. kede’y ... afin de/in order to 36. ren-
forcer/reinforce 37. hasoge compréhension/understanding 38. lemoshl par exemple/for ex-
ample 39. au pied levé/quickly 40. poshet simplement/simply 41. alregl-akhes sur un pied/
on one foot 42. astuce/trick 43. gros bonnet/big shot 44. ma nishma quoi de neuf ?/what’s 
new? 45. yedeye sheyne yedeye ... celui qui sait qu’il ne sait pas a déjà la moitié de la con-
naissance/knowing that you dont’t know is the beginning of knowledge 46. teusim erreurs/
mistakes, sing. טעות toes 47. prononciation/pronunciation 48. sens/meaning 49. exceptions 
50. alpi rov dans la plupart des cas/for the most part 51. syllabe/syllable 52. bederekh klal 
en règle générale/as a general rule 53. non accentué/unstressed 54. meshuge fou/crazy 
55. havore prononciation/pronunciation 56. komets la voyelle ָא [o]/the vowel ָא 
[o] 57. sholem paix/peace 58. tseyre la voyelle ֵא [ey]/the vowel ֵא [ey] 59. meyvn 
expert 60. khoylem la voyelle/the vowel ֹו [oy/o] 61. moykher vendeur/seller 
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62 די ווָאקַאלן, הָאט יִידיש )און ַאשּכנזיש העברעִיש( ָאּפגעהיט דעם אונטער־ ץַאחו
שייד צווישן די קָאנסָאנַאנטן ּת און ת, ווָאס מָאדערן העברעִיש הָאט ֿפַארלוירן :

יִידיש �ֿבריּת   בַײשּפיל  
]מַאטָאנע[ ]מַאטַאנַא[  מּתנה63  

]מיסנַאגעד[ ]מיטנַאגעד[  ָאב�ר : מתנגד64 

געניטונג
לשון־קודש־ ס'רוֿב  ַארויסצורעדן  ריכטיק  אויף  גענוג  זַײנען  ּכללים65  דרַײ  די  ָאט 

מלָחמות66.  ווָארט  דָאס  למשל,  בַאטרַאכטן,  לָאמיר  יִידיש.  אויף  ווערטער  שטַאמיקע 
אויף העברעִיש רעדט מען עס ַארויס ]מילכַאמָאט[ מיטן ַאקצענט אויֿפן לעצטן טרַאף : 
ֿפַארלעצטן טרַאף : מל-ָח- אויֿפן  ַאקצענט  ֿפַאלט דער  יִידיש  אויף  ָאבער  מל-ָח-מות. 

מות. דער ערשטער טרַאף )ַארויסגערעדט ]מיל[( בלַײבט אין יִידיש ָאן שינויים67. ַאזוי 
ווי אונטער דעם ח אינעם צווייטן ַאקצענטירטן טרַאף שטייט ַא קמץ, איז דער ווָאקַאל 
ַאן ]ָא[־קלַאנג )o(. לויטן ערשטן ּכלל ווערט דער ווָאקַאל אינעם לעצטן אומבַאטָאנטן 
טרַאף ָאּפגעשווַאכט צו ַאן ]ע[־קלַאנג. דערצו מוז מען ַארויסרעדן דעם ת ָאן ַא דגש68 
ווי ַא ס. ַאזוי ַארום69 רעדט מען ַארויס דָאס גַאנצע ווָארט אויף יִידיש : מיל-כָא-מעס.

אויסנַאמען
צום בַאדויערן70 זַײנען ֿפַארַאן ַא סך אויסנַאמען צו די דָאזיקע ּכללים, למשל :

בַײשּפיל :  צום  טרַאף,  לעצטן  אויֿפן  ַאקצענט  דער  בלַײבט  ווערטער  ּפָאר  ַא  אין 
ּכדי71, יסוד72. די ווערטער רעדט מען ּפשוט ַארויס ּפונקט73 ווי אין העברעִיש, ווי אויך 
איינטרַאֿפיקע74 ווערטער ווי קול75, סוד76 און רוֿב )ָאבער דווקא77 נישט חוֿב78, ווָאס מע 

רעדט ַארויס ]כויוו[(.
סח79 און ֶמלך80 שרַײבט מען מיט סגול81, נישט מיט צרי. ֿפונדעסטוועגן82 רעדט מען  ֶפּ

זיי ַארויס ]ּפייסעך[ און ]מיילעך[.
ֿפַארמַאכטע ַאקצענטירטע ווָאקַאלן ווערן ָאֿפט ַארויסגערעדט ווי אויף מָאדערן העברעִיש 

)למשל : סֹוֿפר83 ]סויֿפער[, ָאבער סֹוֿפרים ]סָאֿפרים[(.
84 איז אויך קָאמּפליצירט און הָאט ַא סך אויסנַא־ ןדער ַארויסרעד ֿפון חטף־ווָאקַאל

מען )למשל : ֲחסידות85 ]כסידעס[, ָאבער מֲעׂשה86 ]מַײסע[(.
ַא ּפָאר ווערטער הָאבן ַאן ַאנדער ַארויסרעד ווי אויף מָאדערן העברעִיש ווָאס מע 

ווָאלט אין גַאנצן נישט געקענט ֿפָארויסזען :

יִידיש �ֿבריּת   בַײשּפיל  
]שַאמעס[ ]שַאמַאש[  שמׂש87  

]בַאלעגָאלע[ ]בַאל־ַאגַאלַא[  בעל־עגלה88 
]קרישמע[ ]קריַאט־שמַא[  קריאת־שמע89 

ַאלע  די  ֿפון  ּפועל־יוצא90  דער 
העברעִיש־קענערס  ַאז  איז,  אויסנַאמען 
מיטן  ֿפָארזיכטיק  זייער  זַײן  דַארֿפן 
ַאלע  ֿפַאר  העברעִיזמען.  ֿפון  ַארויסרעד 
צו  געווּונטשן91  זייער  איז  ווערטער  נַײע 
ַארויסרעד  ריכטיקן  דעם  קָאנטרָאלירן 
אין ַא ווערטערבוך. דָאס ווערטערבוך ֿפון 
)זעט  ווערטער  לשון־קודש־שטַאמיקע 
יִידיש־ ֿפַאר  ניצלעך  זייער  איז  בילד( 
נישט  העברעִיש,  קענען  ווָאס  לערנערס 
נָאר ווַײל עס גיט דעם ריכטיקן ַארויסרעד 
ֿפון די דָאזיקע ווערטער, נָאר אויך צוליב 
צווייטער  מיט דער  ַאז עס העלֿפט  דעם, 
שוועריקייט ֿפַאר העברעִיש־קענערס ווָאס 
לערנעך זיך יִידיש : דער ריכטיקער זינען 

ֿפון די העברעִיזמען אין דער שּפרַאך.
מיר  וועלן  נומער  קומענדיקן  אינעם 
מָאל  דָאס  העברעִיש,  מיט  זַײן92  ממשיך 
צווישן  אונטערשיידן  סעמַאנטישע  וועגן 
מָאדערן העברעִיש און דעם לשון־קודש־

שטַאמיקן קָאמּפָאנענט אין יִידיש.

62. akhu’ts en plus des/aside from 63. matone cadeau/gift 64. misnaged opposant au has-
sidisme/opponent of Hasidism 65. klolim règles/rules, sing. ּכלל klal 66. milkhomes guerres/
wars 67. … shinuim sans changement/unchanged, sing. שינוי shine 68. dogesh le point dans 
le ּת/the dot in the 69 ּת. ainsi/thus 70. malheureusement/unfortunately 71. kede’y afin de/
in order to 72. yeso’d base/basis 73. exactement/exactly 74. monosyllabiques/monosyllabic 
75. kol voix/voice 76. sod secret 77. davke justement/on the contrary 78. khoyv dette/debt 
79. peysekh Pâque/Passover 80. meylekh roi/king 81. segl la voyelle ֶא [e]/the vowel ֶא [e] 
82. néanmoins/nevertheless 83. soyfer scribe 84. khatef-… voyelles courtes, comme ֲא/
short vowels, like 85 ֲא. khsides hassidisme/Hasidism 86. mayse histoire/story 87. shames be-
deau/beadle 88. balegole cocher/coachman 89. krishme prière « Kriyat-Shema »/the prayer 
“Kriyat-Shema” 90. poyel-yoytse conséquence 91. souhaitable/recommended 92. mamshikh 
… continuer/continue.
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1. mayse … reb ... histoire du vol de Mon-
sieur Corbeau et d’un voleur/story of Mister 
Crow’s robbery and a robber 2. « delaFon-
tainisé » par/”un-La Fontained” by Patrick 
Gordon 3. perché/perched 4. bec/beak 
5. Monsieur Renard/Mr. Fox 6. reyekh odeur/
smell 7. beerekh à peu près/roughly 8. quel/
such a 9. … e’mesn à vrai dire/if truth be told 
10. kol voix/voice 11. mole gedule tout 
fier/bursting with pride 12. kedey’ afin de/
in order to 13. khni’fenik flatteur/flatterer 
14. al-khezhbm aux frais de/at the expense of  
15. leçon/lesson 16. quoique/although 
17. tromper/be fooled.

ר' רָאב ,אויף ַא בוים געסידלט3,
הָאט געהַאלטן ַא קעז אינעם שנָאבל4.

ר' ֿפוקס5, דורך דעם ריח6 צוגעצויגן,
הָאט צו אים בערך7 ַאזוי גערעדט.

„ַא גוט־מָארגן אַײך, ר' רָאב.
סַארַא8 שיינער ֿפויגל איר זענט ! ווי גוט איר זעט אויס !

אין דער אמתן9, אויב אַײער קול10 איז ַאזוי שיין ווי אַײערע ֿפעדערן,
זענט איר דער ֿפעניקס ֿפון דעם ווַאלד !".

הערנדיק ַאזעלכע ווערטער, איז דער רָאב געווָארן מלא־גדולה11,
און ּכדי12 צו בַאווַײזן זַײן שיין קול,

הָאט ער געעֿפנט דעם שנָאבל ברייט און ַארָאּפגעלָאזט זַײן רויב.

דער ֿפוקס כַאּפט עס און זָאגט : „מַײן גוטער הער,
זַײט וויסן ַאז יעדער חניֿפהניק13

לעבט על־חשבון14 ֿפון די, ווָאס נעמען אים ערנסט ;
דָאס ָאנלערעניש15 איז ווערט ַא קעז, צי ניין ?".

דער רָאב, ֿפַארשעמט און צעמישט,
הָאט זיך געשוווירן, כָאטש16 ַא ביסל צו שּפעט,

ַאז ער וועט זיך מער קיין מָאל נישט לָאזן נַארן17.

 אילוסטרַאציעס צו דעם משל וועגן 
ַא קרָא און ַא ֿפוקס אינעם ַאלט־יִידישן 
קו־בוך )ווערָאנע, 1595(.

מעׂשה ֿפון 
ר' רָאבס רויב 
און ַא רויבער1

„ַאנטלַאֿפָאנטענט“ 
ֿפון ּפַאטריק גָארדָאן2
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ַאבי שרַײבן2
— נו ווָאס מַאכט ַא שרַײבער ? 

— גָארנישט : די מורא3 ֿפַאר דער ווַײסער זַײט !
— דו ווייסט גַאנץ גוט ַאז דער יִידישער טעם־טעם ווַארט אויף די טעקסטן דַײנע.

 — וויסן ווייס איך4 ! ווי ַאזוי זָאל איך עס נישט וויסן ? די ֿפרַאגע איז ָאבער ַאזַא : ווָאס 
זָאל איך שרַײבן ֿפַאר דעם יִידישן טעם־טעם ? ַא ליד ?

— זָאג נישט קיין נַארישקייטן : דו הָאסט שוין ָאנגעשריבן עטלעכע לידער.
— אֿפשר5 ַא נָאוועלע ?

— ווי ַאזוי זָאלסטו ָאנשרַײבן ַא נָאוועלע ווען ַאֿפילו6 צוויי שורות7 אויף יִידיש קענסטו 
נישט ָאנשרַײבן ?

— ווָאס וועגן ַא רָאמַאן ?
— נָאך בעסער !

— דו העלֿפסט מיר נישט קיין סך !
— ווָאס זָאגסטו ? ַאוודאי8 העלף איך דיר ַא סך דורך מַײנע ֿפרַײנדלעכע עצות9, ָאבער 

בין דער שרַײבער, גָאט צו דַאנקען ! ך  י נישט א
— ַאז דו זָאגסט שוין „ס'איז הֿפקר ּפעטרעשקע“10 !

— מַאך נישט חוזק11 ֿפון מיר, זַײ ַאזוי גוט !
ווָאס דו  דו מעגסט שרַײבן  ַאלע מָאל :  ֿפַאר  זָאגן איין מָאל  דיר עּפעס  וועל  — איך 
דיך  וועלן  ווָאס  די,  ַאבי  ֿפעלער.  קיין  הָאבן  נישט  זָאלן  טעקסטן  דַײנע  ַאבי  ווילסט, 
לייענען, זָאלן עס ֿפַארשטיין. ַאבי זיי זָאלן לַאכן און וויינען און טרַאכטן און חלומען12... 

ָאבער אויב זיי נודיען זיך13, איז בעסער ֿפַאר ַאלעמען דו זָאלסט טָאן עּפעס ַאנדערש.

1. Alain Spielvogel 2. l’essentiel c’est d’écrire/
as long as you write 3. moyre peur/fear 
4. bien sûr que je sais/of course I know 5. ef-
sher peut-être/maybe 6. afile même/even 
7. shures lignes/lines 8. avade bien sûr/of 
course 9. eytses conseils/advice 10. ... hef-
ker ... tout est permis/anything goes 11. … 
khoyzek ne te moque pas/don’t make fun 
12. kho’lemen rêver/dream 13. s’ennui-
ent/are bored 14. moyekh esprit/mind 
15. more-shkhoyre mélancolie/melancholy 
16. leheypekh au contraire/on the contrary 
17. s’épanouir/blossom 18. matone cadeau/
gift 19. omeyn amen.

וועגן שרַײבן
ֿפון ַאלַאן שּפילֿפויגל1

ַאלַאן שּפילֿפויגל

ווָאס ֿפַאר ַא ליד זָאל איך שרַײבן
ַא ליד ַא נַײס זָאל איך שרַײבן ?

ֿפון ווַאנען ווָאלט עס ַארויסקומען ?
ֿפַאר ווָאס ווָאלט עס בַאשליסן זיך צו ווַײזן ?

ווָאלט עס ַארויסקריכן ֿפון ַא מוח14 ַא קרַאנקן ?
ווָאלט עס זיך ַארויסגליטשן ֿפון מרה־שחורה15 ?

ָאדער להיּפוך16 ווָאלט עס צעבלִיען17
ווי ַא ֿפרישע בלום אויף ַא זינגענדיקן מָארגן ?

ווָאס ֿפַאר ַא הָאֿפענונג איבערצוגעבן ?
ווָאס ֿפַאר ַא מּתנה18 ֿפַאר די לייענערס ?

וועלכע צוקונֿפט ֿפַאר אונדזערע קינדער ?
וועלכעס לעבן ? וועלכע וועלט ?

ַא ֿפַאלשע וועלט ַאזַא ווָאס ווייסט ַאליין נישט
ווּו זי גייט

ַאזַא מין וועלט ווָאס ווייסט ַאֿפילו נישט
ווּו צו גיין

און הָאט שוין ֿפַארגעסן
ווי ַאזוי מע לעבט עס איבער

ווי ַאזוי מע לעבט עס צוזַאמען
ווי ַאזוי מע זָאגט עס ָאמן19
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מעׂשהלעך6 מיט שּפריכווערטער
ֿפון גיט�ל� מילכב�רג

אויף ַא נַאר7 איז קיין ּפירוש8 ניט צו מַאכן
ַא נַאר ֿפַארשטייט דָאך גָארנישט, איז צו ווָאס ּפטרן9 צַײט אים עּפעס צו דערקלערן ?

מיר ווייסן דָאך ַאז „ַא נַאר איז ַא גזר10“, ַאז „ַא נַאר איז ַאן אייביקער קַאליקע11“, ַאז 
„ַא נַאר ֿפַארשטייט נישט ֿפון קיין חכמות12“.

צום גליק איז ַא ֿפַאקט ַאז „דָאס מזל13 ֿפון ַא נַאר איז ַאז ער ווייסט ניט ַאז ער ווייסט 
ניט“, ֿפַארשּפָארט ער14 צו לַײדן ֿפון דעם : „ַא נַאר הָאט ַא שיינע וועלט“, „ַא נַאר און 

ַא ֿפערד הָאבן נישט צו זָארגן“.
דערצו נָאך, ַאזוי ווי דָאס שּפריכווָארט זָאגט „ַאז ַא קלוגער רעדט צו ַא נַאר, רעדן צוויי 
נַארָאנים“, וויל איך נישט ֿפַאררעכנט ווערן ֿפַאר ַא נַאר, בַאֿפרַײ איך זיך ֿפון ָאט דער 
אומזיניקער ֿפליכט15, ווַײל „ַא נַאר בלַײבט ַא נַאר“, „מיט ַא נַאר טָאר מען קיין וויּכוח16 
ניט הָאבן“, „אויף ַא נַאר קען מען קיין ֿפַאראיבל17 ניט הָאבן“, ווַײל „ַא נַאר קען מען 
ניט אויסנַארן“, „ֿפַאר ַא נַאר איז ניטָא קיין רֿפואה18“ : „קָאך ַא נַאר אין עסיק און אין 

הָאניק19, בלַײבט ער ַאלץ ַא נַאר“.

גיטעלע )גלָאריַא( מילכבערג1, ַא לַאנג־יָאריקע לערערין אינעם ּפַאריזער יִידיש־צענטער, הָאט אונדז צוגעשיקט 
ָאט די צוויי קונציקע2 טעקסן, ווָאס בַאשטייען אין גַאנצן3 ֿפון שּפריכווערטער4. ס'איז שוין ַא ּפָאר יָאר ווָאס 
די מחברטע5 ֿפַארנעמט זיך מיט צונויֿפשטעלן ַא צוויישּפרַאכיקן, יִידיש־ֿפרַאנצייזישן לעקסיקָאן ֿפון יִידישע 
שּפריכווערטער מיט דערקלערונגען. מיר הָאֿפן ַאז מע וועט איר ַארבעט קענען געֿפינען אין ַא צַײט ַארום אויף 

אינטערנעץ.

1. Glo-
ria Milchberg 

2. astucieux/
clever 3. sont com-

posés entièrement 
de/consist wholly of 

4 .  proverbes/proverbs 
5. mekha’berte auteure/

author (fém.) 6. ma’yselekh 
petites histoires/little sto-

ries 7. idiot/fool, plur. נַארָאנים 
8. peyresh commentaire/com-
mentary 9. pa’tern perdre/
waste 10. gzar châtiment/pun-
ishment 11. infirme éternel/
eternal cripple 12. khokhmes 

sagesse/wisdom 13. mazl 
chance/good fortune 14. il s’épargne de/he is spared from 

15. devoir insensé/useless obligation 16. vikuekh débat/
discussion 17. rancune/offense 18. refue remède/cure  

19. littéralt « tu peux cuire un idiot dans du 
vinaigre et dans du miel », c’est-à-dire 

« quoique tu fasses »/”what-
ever you do”  

בילדער ֿפון יחזקאל שלָאס צו די כעלעמער חכמים 
ֿפון י. י. טרונק )בוענָאס־אַײרעס, 1951(.
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20. shoyfet juge/

judge 21. alors/so 22. ne 
t’en mêle pas/don’t meddle 

23. … eysek ton affaire/your busi-
ness 24. proposes/suggest 25. cela 

sera inutile (littéralt comme des ven-
touses sur un mort)/it will be useless (lit. 

like cupping a corpse) 26. ça ne collera 
pas (lit. comme un petit pois tient au mur)/

it will be irrelevant (lit. like a pea sticks to a 
wall). 27. malgré tout ce qu’on fait/despite 
all efforts 28. ּּ… eytse … se débrouiller/
figure it out 29. toyfes … comprendre/
understand 30. khshad soupçon/suspi-
cion 31. stam … sans raison/just like that 
32. efsher peut-être/perhaps 33. shutef 

associé/partner 34. inyen affaire/mat-
ter 35. roue/wheel 36. … khaver ami 

fidèle/loyal friend 37.  yam mer/sea.

צווישן מַאן און ווַײב איז נָאר גָאט ַא שוֿפט20
„צווישן צוויי ווָאס שלָאֿפן אויף איין קישן, זָאל זיך דער דריטער 
ניט ַארַײנמישן“. איז21, „זַײ ניט קיין קָאכלעֿפל“22, „שטוּפ זיך ניט 
דַײן  ניט  „ס'איז  געשעֿפט“,  ניט דַײן  איז  „עס  ניט“,  דַארף  ווּו מע 

בָאבעס עסק23“.
ווָאס דו זָאלסט ניט ֿפָארשלָאגן24 וועט ניט טויגן, „עס  ַאלץ איינס 
וועט העלֿפן ווי ַא טויטן בַאנקעס25, ווי ַאן ַארבעס ָאן דער ווַאנט26“. 
צערַײס  כָאטש  ניט,  גייט  „עס  ַארבעט“,  ַארויסגעווָארֿפענע  „ס'איז 

זיך27 !“.
ַא  ווי קריכן „מיט  ַא לָאך אין קָאּפ !“, ס'איז  ווי  „דו דַארֿפסט עס 
זַאך !  ָאּפ ! ס'איז ניט דַײן  ַא קרַאנקן בעט“. לָאז  געזונטן קָאּפ אין 
זיי וועלן זיך שוין ַאליין ַאן עצה געבן28, ווַײל : „מַאן און ווַײב איז 

איין לַײב“.
ָאבער עּפעס איז מיר ניט אין גַאנצן קלָאר, איך קען עס ניט גוט ּתוֿפס 
זַײן29, כ'הָאב דעם חשד30 ַאז דו מישסט זיך ניט ַארַײן סּתם ַאזוי31, 
דו ביסט אֿפשר32 ַא שוּתף33 אין דעם ענין34, „ַא ֿפינֿפטער רָאד35 צום 
ווָאגן“, און איך הָאב גָאר געמיינט ַאז דו ביסט זייערס ַא טַײערער 
געטרַײער חֿבר36... ֿפַארגעס ָאבער ניט ַאז „ַא טרָאּפן ליבע ברענגט 

ַא מָאל ַא ים37 טרערן“.

אילוסטרַאציעס צו משה נַאדירס ַא לָאמּפ ַאֿפן ֿפענצטער 
)ניו־יָארק, 1929(.
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