מעדעם־ביבליאטעק
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ּפובליקאציע ֿפון ַ
ַ
ַא

דער יִידישער

Der yidisher

ֿפאר יִידיש־לערנערס
ּפעריאדיש בלעטל ַ
ָ
ַא
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קעץ !

ווארט  nזז' 3-2
ַ n n nארום ַא ָ
סאר  nז' 4
גלא ַ
 n n nקעצישער ָ
 n n nוויצן וועגן קעץ  nז' 5
לקלאר
ָ
ֿפא
ליטעראטור און ָ
ַ
 n n nקעץ אין דער יִידישער
באדלער וועגן קעץ  nז' 11
ָ nnn

n

זז' 10-6

סוף־ּכל־סוף : 1קעץ! 2
ֿפון נֿפּתלי ּכץ

3

שטארק געווּונדערט,
ַ
האבן זיך
ַא סך ֿפון אונדזערע לייענערס ָ
יאר
צוואנציק ָ
ַ
ווי קומט עס ַאז דער טעם־טעם עקזיסטירט שוין
זא וויכטיקע טעמע
געהאט ַא ַ
ַ
מאל ניט
נאך קיין ָ
האבן ָ
און מיר ָ
האבן
מאנונגעןָ 5
ּפראטעסטבריוו און ָ
ֿפילצאליקעָ 4
ָ
נאך
ווי „קעץ“ָ .
שלאסן צו ַ
בא ָ
מיר ַ
אומֿפארשטענדלעכן
ַ
דאזיקן
ֿפארריכטן 6דעם ָ
8
וואגיקן ענין .
גאנצן נומער ָאט דעם ָ
טעות 7און ָאּפגעבן דעם ַ
בולאר און אויסדרוקן 9מיט וועלכע
קא ַ
ווא ַ
דא געֿפינען ָ
איר וועט ָ
גאר
האֿפן ָ
באניצן רעדנדיק (און — מיר ָ
איר וועט זיך קענען ַ
10
שטארק — שרַײבנדיק !) וועגן קעץ אויף יִידישַ .אחוץ דעם
ַ
לאגיע
נטא ָ
דרוקן מיר ָאּפ ַא קליינע (און ווַײט ניט קיין ֿפולע) ַא ָ
וועלט־ליטעראטור .עס ֿפעלן
ַ
קעצטעקסטן אין דער יִידישער און
12
11
ֿפארשטייער ֿפון דעם קעצישן מין
לַײדער ַאזעלכע וויכטיקע ָ
14
ֿפארצייכנט
גראֿפיעַ ,
ביא ַ
אויטא ָ
ָ
קאטער מורר( 13זַײן
ווי דער ָ
ֿפאר
לאנג ַ
באדויערן געווען צו ַ
ֿפמאן ,איז צום ַ
הא ַ
דורך ע .טַ .אָ .
ראל( 16מע
קא ָ
קאץֿ 15פון לוִיס ַ
אונדזערע  12זַײטן) ,די טשעשַײר ַ
נאר ניט געקענט געֿפינען) און די ֿפרומע
האט זי ַארומגעזוכטָ ,
ָ
19
18
17
קאץ ֿפון יצחק־לייבוש ּפרץ (די קעצישע צענזור
ַ
האט עס
ָ
20
קאץ
גארֿפילד  ,די ַ
ראּפגענומען)ַ .
מאמענט ַא ָ
אינעם לעצטן ָ
האבן אונדז שוין ֿפון ֿפרִיער
קאץָ 22
סַײמאנס ַ
ָ
יאץ 21און
ּפא ַ
דער ַ
ֿפאר זיי די
צאלן ַ
בא ָ
האבן ניט גענוג געלט צו ַ
נגעזאגט ַאז מיר ָ
ָ
ָא
האֿפן מיר ַאז
מחברים־רעכט .23ניט געקוקט אויף 24די ָא בלויזןָ 25
26
האבן
ַאלע קעץ און ַאנדערע טעם־טעם ־לייענערס וועלן הנאה ָ
27
ֿפון דעם נומער און זיך טיילן מיט אונדז מיט זייערע ָאּפרוֿפן .

1.
sofklsof
finalement/
finally 2.
chats/cats,
קאץ sing.
ַ 3. naftole kats
4. nombreux/numerous 5. requêtes/petitions
6. réparer/repair 7. ... toes erreur incompréhensible/incomprehensible mistake 8. ... inyen sujet important/important subject 9. expressions 10. akhu’ts
... en outre/besides 11. représentants/representatives
12. espèce féline/feline species 13. dans Le Chat Murr de
E.T.A. Hoffmann/in The Life and Opinions of the Tomcat Murr
by E.T.A. Hoffmann 14. transcrit/noted 15. chat du Cheshire,
dans Alice au pays des merveilles/Cheshire cat, in Alice’s Adventures in Wonderland 16. Lewis Carroll 17. le chat pieux (héros
d’une nouvelle éponyme de Yitskhok-Leybush Peretz)/the pious cat
(hero of a story by Yitskhok-Leybush Peretz) 18. Yitskhok-Leybush
Peretz (1852-1915) 19. censure féline/feline censorship 20. Garfield
21. littéralt “Le Chat clown”, traduction yiddish du Chat chapeauté
de Dr Seuss/litt. “The Clown Cat”, Yiddish translation of The Cat in
the Hat by Dr. Seuss 22. Simon’s cat (simonscat.com) 23. mekhabrim-... droits d’auteur/copyright 24. malgré/despite 25. ces lacunes/
these omissions 26. hanoe ... prendre plaisir/enjoy 27. réactions.

א וואָרט
אַרום ַ

קאץ צו קץ
ֿפון ַ

1

קאטער
ֿפון רּווועלע ָ

ק

גאנצער וועלט  :איר ווייסט
עץ־ליבהאבערסֿ 2פון דער ַ
ָ
דאס שענסטע ,בעסטע ,טַײערסטע
קאץ איז ָ
שוין ַאז די ַ
שאף ! 4די
בא ַ
גאטס ַ
באשעֿפעניש 3אויף ָ
און קליגסטע ַ
קאץ ווייס עס אויך — איין קוק אויף איר און מע זעט
ַ
קלאר.
גאנץ ָ
עס ַ
שּפראך און קולטור ,ווי אויך אין ַאנדערע
ַ
נאר אין דער יִידישער
ָ
סימבאל ֿפון גוטס .זי איז
ָ
מאל ַא
קאץ ניט ַאלע ָ
קולטורן ,איז די ַ
גאט ָאדער ַא דינסט
וואס קען זַײן ַא ָ
ֿפילבאטַײטיקעֿ 5פיגורָ ,
ַ
ַא
6
בַײ ַא מכשֿפה .

נאמען מיט
צארטערָ 7
מיר הייבן ָאן מיט גוטן  :קעצעלע איז ַא ַ
דאס
וועלכן מע קען רוֿפן ַא קינד ָאדער ַא געליבטן/געליבטעָ .
האט ַא רעֿפרען :
ּפאזשקעלעך“ָ 8
„סא ָ
שיינע ליבעליד ַ
איך אָן דיר און דו אָן מיר
איז ווי ַא קליאַמקע 9אָן ַא טיר,
קעצעלע ,פֿייגעלע מײַנס…
זאגט זיי
זא שיינעם שם .11אויב מע ָ
האט נישט ַא ַ
קאטערָ 10
דער ָ
האבן אים
קאטער ,מיינט עס ַאז זיי ָ
געמאכט אויס אים ַא ָ
ַ
האבן
ָ
שּפאס .דער אויסדרוק 12איך
ַ
געמאכט ֿפון אים
ַ
אויסגעלאכט,
ַ
איגנאריר אים ,עס ַארט
ָ
קאטער מיינט  :איך
הער אים ווי דעם ָ
באמערקונג וועגן
מאדנעַ 14
נאך ַא ָ
זאגטָ .
וואס ער ָ
מיך נישטָ 13
געזאגט
ָ
האט
האט מיאוסע 15אויגן ! ווער ָ
קאטער איז ַאז ער ָ
דעם ָ

1. kets fin (du temps)/end (of time) 2. amateurs de chats/cat lovers 3. créature 4. création 5. ambigu/ambiguous 6. makhsheyfe sorcière/witch
7. tendre/gentle 8. petits souliers/little shoes 9. poignée de porte/doorknob 10. matou/tomcat 11. shem réputation 12. expression 13. je m’en
fiche/I don’t care 14. bizarre/peculiar 15. mi’ese laids/ugly
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בארימטן ליד „בַײ
זאך ? מע געֿפינט עס אין דעם ַ
זא מיאוסע ַ
ַא ַ
מיר ביסטו שיין“ :
אויב דו האָסט אויגן ווי ַא קאָטער,
ב ַײ מיר ביסטו שיין !
מיאוקעט 16זייער שיין
גאר קלוגַ ,
קאץ איז ָ
מיר ווייסן ַאז ַא ַ
ֿפארקערט :
נאר אויף יִידיש איז ַאלץ ַ
און קען ווַײט שּפרינגעןָ .
18
סימבאל ֿפון ַא קורצן זּכרון
ָ
ַא קעצישער מוח 17איז ַא
ָ
קא
נארישקייט ; ַא ַ
און ַ
שטארקער און
ַ
צן־יאמער 19איז ַא
צושטאנד אין וועלכן מע
ַ
גרילצנדיקער 20טומל (ווי אויך דער
נאך ַאן איבעריקער ּכוסה ,)22און
מארגנסָ 21
געֿפינט זיך אויף צו ָ
ֿפארשטיי !
דיסטאנץ .גיי ַ
ַ
גאר קליינע
קאצנשּפרונג איז ַא ָ
ַא ַ
קאץ
באליבטסטער אויסדרוק מיט קעץ איז  :ווי קומט די ַ
מַײן ַ
דאס צו ווַײזן ַאז ַא געוויסער
זאגט ָ
וואסער ? 23מע ָ
איבערן ַ
25
24
באלד ס'איז
ּפראבלעם איז נישט ַאזוי גרינג צו לייזן  .און ווי ַ
ָ
גאנץ ָאֿפט...
זאגן ַ
דאס ָ
ּפראבלעמען ,קען מען ָ
דא ַא סך ַאזעלכע ָ
ָ
ֿפאר
צוגעּפאסט ַ
ַ
גאנצן ניט
עטלעכע אויסדרוקן זענען אין ַ
ווייכהארציק
ַ
וואס זַײנען
קעץ־ליבהאבער — איז 26די ָ
ָ
קיין
זאלן בעסער נישט לייענען ווַײטער !
ָ
אויסזאגן ַא סוד.27
ָ
זאק מיינט
קאץ ֿפון ַ
רויסלאזן די ַ
ָ
ַא
וואס מע ווייס
זאק מיינט קויֿפן עּפעס ָ
קאץ אין ַא ַ
קויֿפן ַא ַ
וואס עס איז ווערט.
וואס עס איז און ָ
ניט ָ
קאנֿפליקטֿ ,פון
סימבאל ֿפון ָ
ָ
זאק איז ַא
צוויי קעץ אין איין ַ
צוזאמענלעבן (ס'קען זַײן
ַ
וואס קענען נישט
צוויי מענטשן ָ

שּפריכווערטער מיט קעץ
וואשט זיך ,וועלן זַײן געסט.
קאץ ַ
• ַאז די ַ
ֿפאר ליב נעמען
קאץ ,מוז מען ַ
• ַאז מע שּפילט זיך מיט ַא ַ
קראץ.1
איר ַ
נאך ּפוטער.
קאץ שיקט מען נישט ָ
• ַא ַ
2
האבן די מַײז מחיה .
קאץ גייט ַאוועקָ ,
• ַאז די ַ
6
5
4
3
קאץ ָאדער ַאן אינדיק ַ ,אבי ַאן עוף אויף שבת .
• ַא ַ
1. être prêt à se faire griffer/put up with its scratch 2. ... mekhaye
s’amusent/are joyful 3. dinde/turkey 4. pourvu qu’il y ait/as long as
you have 5. of volaille/fowl 6. shabes shabbat.
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ָ

ּפאליטיקער
קאלעגעס ,28צוויי ָ
צוויי ָ
29
מאן און ווַײב !)
ַ
ָאדער ַאֿפילו
דא אויך
קאץ איז ָ
ווארט ַ
ַאחוץ 30דעם ָ
מיליע־נאמען (איינער ֿפון די עלטסטע אין
ָ
ֿפא
ַא ַ
31
נאר מע
קאץ ָ
זאגט ַארויס ַ
וואס מע ָ
ַאשּכנז )ָ ,
האט
וואס ָ
שרַײבט געוויינטלעך ּכ"ץ ָאדער ּכץ און ָ
שטאמט
ַ
טאן מיט דער ֿפיר־ֿפיסיקער חיה .32עס
גארנישט צו ָ
ָ
35
34
33
ֿפון לשון־קודש און עס איז די ָ
ראשי־ּתיֿבות ֿפון ּכהן־צדק ,
וואס
דאס מיינט ַאז מענטשן ָ
דער ּכהןֿ 36פון גערעכטיקייטָ .
38
ֿפארווערט
הייסן ַאזוי זַײנען ּכהנים .אין מדינת־יׂשראל 37איז ַ
נאמען אויף ּכץ ,אויב מע איז ניט קיין ּכהן .מע
צו בַײטן ַא ָ
ֿפאמיליעס
געֿפינט אויך דַײטשישע (יִידישע און ניט־יִידישע) ַ
ֿפאמיליע
שטאמט ֿפון דער ַ
ַ
נאמען
וואס זייער ָ
קאץָ ,
נאמען ַ
מיטן ָ
צענעלענבאגען.
ָ
קא
ַ
39
דאס
דערמאנען ָ
ָ
ּפאסיק צו
ֿפארענדיקן איז אֿפשר זייער ַ
צו ַ
באטַײט סוףֿ 41פון די טעג,
וואס ַ
ווארט קץָ ,אדער קץ־הימיםָ ,40
ָ
42
דאס קען מען גרינג
סוף ֿפון די צַײטן ,ווען משיח וועט קומעןָ .
ֿפארשטיין  :אין משיחס צַײטן וועלן מיר זיך ֿפרייען מיט
ַ
קאץ אויף
ַא סך קעץ און עס וועט אונדז זַײן ווויל ווי ַא ַ
ַא ווייכן קישן! 43

16. miaule/meows 17. moyekh
cerveau/brain
18. zikorn mémoire/
memory 19. cacophonie/caterwauling 20. grinçant/harsh 21. le lendemain matin/the morning after 22. … koyse un verre de trop/one
drink too many 23. comment y parvenir ?/easier said than done
24. résoudre/solve 25. puisque/since 26. alors/so 27. sod secret
28. collègues/colleagues 29. afile même/even 30. akhu’ts à part/
aside from 31. a’shkenaz Europe centrale et orientale/Ashkenaz,
Central and Eastern Europe 32. khaye créature 33. loshn-koydesh
hébreu/Hebrew 34. roshe-teyves initiales/initials 35. koyen-tsedek prêtre vertueux/priest of righteousness 36. koyen prêtre de
l’époque biblique (ou son descendant)/priest of the biblical period
ּ koyanim 37. medines-yisroel l’Étatכהנים (or his descendent), plur.
d’Israël/State of Israel 38. interdit/forbidden 39. efsher peut-être/
perhaps 40. kets-hayomim fin des jours/end of days 41. sof fin/
end 42. meshiekh le Messie/the Messiah 43. coussin/cushion.
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סאר
ַ גלא
ָ קעצישער
)קאץ (קעץ
ַ די
)קאטער (ס
ָ דער
)דאס קע'צעלע (ך
ָ / )דאס קעצל (עך
ָ
)דאס ּפיסקל (עך
ָ
וואנצעס
ָ די
) דער עק (ן/ )דער וויידל (ען
)לאּפקע (ס
ַ די
)דער קרעל (ן
די ֿפעל
)ס/—( דער ֿפַײ'נשמעקער
די מילך
)די מויז (מַײז
באקוועמסטע ָארט
ַ דאס
ָ
דער ווייכסטער קישן
קעציש
עלעגא'נט
ַ
]khe' ynevdik[ חנעוודיק
ֿפרַײ
או'מאּפהענגיק
ָ
 זייער קלוג,זייער
וואשן זיך
ַ
)שּפרינגען (געשּפרונגען
כאּפן ֿפיש
ַ
)(געדראּפעט
ַ
דראּפען
ַ
מאכן זיך ניט וויסנדיק
ַ
באליידיקן זיך
ַ
)(א סך
ַ שלאֿפן
ָ
)גלעטן (געגלע'ט
)מרוקען (געמרוקעט
)(געמיאוקעט
ַ
מיאוקען
ַ
! מיאו
ַ

2016 יוני/סיוון ּתשע"ו

chat ; chatte/cat
matou/tomcat
chaton, petit chat/kitten
museau/mouth
moustaches/whiskers
queue/tail
patte/paw
griffe/claw
fourrure, pelage/fur
gourmet
lait/milk
souris/mouse
l'endroit le plus confortable/coziest spot
le coussin le plus doux/softest cushion
félin, de chat/feline, catlike
élégant
charmant, mignon/cute, sweet, charming
libre/free
indépendant/independent
très, très intelligent/smart, clever, wise
faire sa toilette/wash itself
sauter, bondir/jump, spring
pêcher/catch fish
griffer/scratch
feindre d'ignorer/feign igorance
bouder/sulk
dormir (beaucoup)/sleep (a lot)
caresser/pet
ronronner/purr
miauler/meow
miau !/meow!

טעם־טעם
־
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וויצן וועגן קעץ

ראוויטשיוטע ©
גריגא ַ
ָ
בילד ַ :אקווילע

מאמעס
קעץ און יִידישע ַ

קאץ ?
ווּו איז די ַ

קאווע .איינע דערציילט
צוזאמען און טרינקען ַ
ַ
דרַײ ֿפרויען זיצן
קאט .1די צווייטע — וועגן איר זון דעם
דווא ַ
וועגן איר זון דעם ַא ָ
ֿפעסאר .די דריטע זיֿפצט.2
ָ
אוניווערסיטעט־ּפרא
ָ
וואס זיֿפצט איר ?
ֿפאר ָ
— ַ
האב ניט קיין קינדער.
— איך ָ
3
גאנצן ַאליין ?
גאר  ...איר זַײט אין ַ
— ַאזוי ָ
קאץ.
האב ַא ַ
— ניין ,איך ָ
קאץ ?
— נו ,און ס'איז ַא וווילעַ 4
5
ּפיאנע .
יא ,זייער ַא וווילע ,און דערצו קען זי שּפילן ַ
— ָ
ּפיאנע ?!
קאץ שּפילט ַ
— אַײער ַ
6
יא ,איך קען אַײך ווַײזן  .מרוטשיק !
— ָ
ּפיאנע
קאטער 7מרוטשיק קומט ַארַײן ,זעצט זיך בַײ דער ַ
דער ָ
סימֿפאניע .די צוויי ֿפרויען
ָ
בעטהאווענס ֿפינֿפטע
ָ
און שּפילט ָאּפ
שטארק ַ
ַ
זענען
באאַײנדרוקט: 8
9
דארֿפט זַײן זייער
דאך אויסערגעוויינטלעך ! איר ַ
דאס איז ָ
— ָ
10
קאץ !
לאנטֿפולער ַ
טא ַ
זא ַ
שטאלץ מיט ַא ַ
ָ
מאל :
נאך ַא ָ
די דריטע ֿפרוי זיֿפצט ָ
דאקטער !
זאל ווערן ַא ָ
געוואלט ,ער ָ
ָ
כ'האב ַאזוי
ָ
יאָ ,אבער
— נו ָ

געזאגטַ ,אז דעם
ָ
האט
האבן זיך צעקריגט .12איינער ָ
צוויי שכניםָ 11
15
14
קילא ּפוטער .
ָ
האט בַײ אים אויֿפגעֿפרעסן צוויי
קאץ ָ
שכנסַ 13
קאץ עסט
האט געלייקנט : 16ווי קומט עס ,מַײן ַ
דער ַאנדערער ָ
19
בכלל 17ניט קיין ּפוטער ! ַאחוץ דעם 18איז זי ניט קיין גנֿב !
האט
געגאנגען צום רֿב .21דער רֿב ָ
ַ
סוף־ּכל־סוף 20זענען זיי
23
וואג
האט ער גענומען ַא ָ
דערנאך ָ
ָ
אויסגעהערט ביידע צדדים.22
25
קילא.
ָ
קאץ .עס איז געווען ּפונקט צוויי
און ָאּפגעווויגן 24די ַ
האט זיך שוין
זאגט דער רֿב — די ּפוטער ָ
ט־אט ! — ָ
ט־א ָ
— ָא ָ
קאץ ?
נאר ווּו איז די ַ
ָאּפגעֿפונעןָ .

1. avocat/lawyer 2. soupire/sighs 3. ça
alors/oh, really? 4. gentil/nice 5. jouer du
piano/play piano 6. montrer/show 7. matou/tomcat 8. impressionnées/impressed
9. extraordinaire/extraordinary 10. fière/
proud 11. shkheynim voisins/neighbors,
 shokhn 12. se sont disputés/שכן sing.
had a quarrel 13. shokhns du voisin/the neighbor’s 14. dévoré/ate
15. beurre/butter 16. nié/denied
it 17. bikhla’l pas du tout/not
at all 18. akhu’ts ... en outre/
besides 19. ganev voleur/thief 20. sofklso’f finalement/finally
 tsadצד 21. rov rabbin/rabbi 22. tsdodim parties, sing.
23. balance/scale 24. pesé/weighed 25. exactement/exactly.

יאר  ,21נומער )104( 4
ָ
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קאנט אונטער דעם
בא ַ
בינאוויטש ( ,)1916-1859בעסער ַ
רא ָ
יאר שלוםַ 3
הַײיאר 1מערקן מיר ָאּפ 2הונדערט ָ
ָ
5
4
ליטעראטור .צו דער געלעגנהייט
ַ
קלאסיקער ֿפון דער יִידישער
ַ
ּפסעוודאנים שלום־עליכם  ,איינעם ֿפון די
ָ
6
גראֿפיע ,מַײן ברודער שלום־עליכם  :זכרונות
ביא ַ
ֿפראגמענט ֿפון דעם שרַײבערס ָ
דא ָאּפ ַא קורצן ַ
דרוקן מיר ָ
7
בינאוויטש .די שטעל קומט
רא ָ
וואלף ַ
האט ָאנגעשריבן איינער ֿפון זַײנע ברידערָ ,
וואס עס ָ
(קִיעווָ ,)1939 ,
קינדער־יארן)
ָ
ֿפארברענגט זַײנע
האט ַ
(דאס שטעטל ווּו שלום־עליכם ָ
ראנקע“ ָ
ווא ָ
קאּפיטל „אין ָ
ֿפונעם ערשטן ַ
און דערציילט וועגן ...קעץ !

מַײן ברודער שלום־עליכם

ֿפראגמענט)
(א ַ
ַ

בינאוויטש
רא ָ
וואלף ַ
ֿפון ָ

א

קאץ „ֿפייגע־לאה
ּפעריאסלעווערֿ 8פרומעַ 9
ַ
ונדזער
11
יאר
מאל אין ָ
די גבאיטע“ ֿפלעגט אונדז געבן צוויי ָ
האבן זיך שוין ג�ע
קעצעלעך .בשתעת 12די קעצעלעך ָ
האט שוין
שטעלט אויף די ֿפיסלעך ,און „ֿפייגע־לאה“ ָ
15
האבן מיר ,חֿברה ,14בראש
ָאנגעהויבן זיי ָאּפטרַײבןֿ 13פון זיךָ ,
17
קוראט .
וואקסן ַא ַ
זאלן ַ
מיט שלומקעןַ ,16אכטונג געגעבןַ ,אז זיי ָ
דאס בעסטע ֿפון זַײנע
האט זיי שלומקע ָאּפגעגעבן ָ
קודם־ּכלָ 18
ָאנבַײסנס.19
שמאלץ,21
ַ
באשמירן 20ברויט מיט
מאמע ֿפלעג אונדז ַ
ַאז די ַ
זאגן אונדז ,די קלענערע חֿברה ֿפון דער
ֿפלעג שלומקע גלַײך ָ
ֿפאר ֿפייגע־לאהן מיט אירע קינדע�ר
ליאסטערעַ ,22אז מע מוז ַ
כא ַ
ַ
25
24
23
רמאגט  ,קיין עין־הרע ,
ֿפא ָ
ּפשּפארן ַ .אזוי ווי זי ַ
ָ
לעך עּפעס ָא
דארף יעדערער ֿפון אונדז
בא ַ
ַא משּפחהֿ 26פון זעקס קעצעלעךַ ,
28
שמאלץ ,און ער ַאליין
ַ
אויסטיילן ַא חלקֿ 27פון זַײן ברויט מיט
האבן אים גערן
וועט איר שוין געבן דעם גרעסטן חלק .מיר ָ
גאר ַא ֿפַײנעם ָאנבַײסן.
האבן ָ
געֿפאלגט ,און די קעצעלעך ֿפלעגן ָ
ָ
האבן
זאלן ָ
געוואלט ,מיר ָ
ָ
האט שלומקע
מאל ָ
ַאן ַאנדערש ָ
האט ער אויסגעשטעלט ַאלע זעקס קעצעלעך
לאכןָ ,
וואס צו ַ
ֿפון ָ
שמאלץ די
ַ
שטארק ָאנגעשמירט מיט
ַ
האט זיי
אויֿפן טיש און ָ
האלטן
האבן דערזען ,ווי ַאזוי די קעצעלעך ַ
ּפיסקלעךַ .29אז מיר ָ
31
אין איין לעקן 30מיט זייערע צינגלעך די אויסגעשמירטע
שטארק ָאנגעקוועלט 32דערֿפון און זייער
ַ
האבן מיר
ּפיסקלעךָ ,
זאך  :ער
ּפגעטאן ַא שענערע ַ
ָ
נאך ָא
האט ָ
געלאכט .שלומקע ָ
ַ
לאנג
ַ
האט ַאוועקגעשטעלט די קעצעלעך איינס ַאנטקעגן ַאנדערן מיט
ָ
שמאלץ
ַ
האט געלעקט די
די ּפיסקלעך ַאזויַ ,אז איין קעצעלע ָ
בַײם ַאנדערן.
האט אונדז שלומקע געגעבן
דאס קושן זיי זיך ַאזוי — ָ
— ָ
האט אונדז ַ
ֿפארשטיין און ָ
צו ַ
זאלן
ֿפארגעבן ַא רעטעניש ,33מיר ָ
34
באגעגענען זיך ,צי זיי געזעגענען זיך .
טרעֿפן ,צי זיי ַ
10

ֿפון לערנבוך ערשטע בלעטלעך ֿפון ב .העלער און
(בוענאס־אַײרעס.)1944 ,
ָ
ראזע,
יָ .

1. cette année/this year 2. nous commémorons/we commemorate 3. sholem 4. sholem-aleykhem 5. à cette occasion/on this occasion
6. zikhroynes mémoires/memoirs 7. passage 8. de Pereïaslav/from Pereyaslav 9. pieux/pious 10. leye 11. ga’bete hum. femme très pieuse,
dame de charité/hum. pious, charitable woman 12. besha’s pendant que/while 13. repousser/push them away 14. khevre les gosses/the kids
15. bero’sh conduits par/led by 16. sho’lemken diminutif de Sholem (datif)/diminutive of Sholem (dative) 17. comme il faut/properly 18. koydemkol tout d’abord/first of all 19. repas/food 20. tartiner/spread 21. graisse d’oie/goose fat 22. bande/gang 23. mettre de côté/put aside 24. elle
a/she has 25. keyneynhore que le mauvais œil soit écarté !/no evil eye! 26. mishpokhe famille/family 27. kheylek part/share 28. lui-même/he
himself 29. museaux/mouths 30. n’arrêtaient pas de lécher/kept on licking 31. petites langues/little tongues 32. nous rayonnions de joie/we
beamed with joy 33. il nous a posé une devinette/gave us a riddle 34. se disent au revoir/saying goodbye.
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רעדאקציע־
ַ
מענדאציע ֿפון דער קעצישער
ַ
רעקא
ָ
האבן מיר (לויט דער
ֿפילצאליקע 1קינדער־לידער וועגן קעץ ָ
ָ
ֿפון
2
קאץ איז ַא טייל ֿפונעם יִידישן לעבן און ֿפון
קאלעגיע ) אויסגעקליבן די דרַײ .זיי דערווַײזן ,ערשטנסַ ,אז ַא ַ
ָ
3
הינט־ליבהאבער
ָ
ּפראטעסטבריוו ֿפון
דער יִידישער משּפחה (אינעם קומענדיקן נומער וועלן מיר ָאּפדרוקן ַאלע ָ
4
באליידיקט ֿפון דעם סדר ֿפון
וואס קענען זיך ֿפילן ַא ביסל ַ
באבעס ָ
וואס איר וועט אונדז שיקן ,ווי אויך ֿפון ָ
ָ
רשטאנען ַאז
ַ
ֿפא
האבן ַ
די משּפחה־מיטגלידער 5אינעם ערשטן ליד) .די מחבריםֿ 6פון די צוויי לעצטע לידער ָ
אויֿפמערקזאמער 10לייענער
ַ
לאזן וווילגייןַ .9אן
האבןֿ 8פונעם לעבן און זיך ָ
קעץ ווייסן באמת 7ווי הנאה צו ָ
קאץ אויף יִידיש.
ֿפאר ַא ַ
נאמען ַ
באליבטער ָ
דא ,ווַײזט אויסַ ,א ַ
באמערקן ַאז ס'איז ָ
וועט אויך ַ

קעץ אין קינדער־לידער

קאץ
די חתונה ֿפון דער ַ
20

ֿפאלקסליד
ַא ָ

די משּפחה
ֿפאלקסליד
ַא ָ
מיך רוֿפט מען זלמן,11
טאטע הייסט קלמן ,
דער ַ
13
דער ברודער הייסט זרח ,
דער זיידע הייסט ברוך,14
מאמע הייסט ביילע,
די ַ
די שוועסטער הייסט קיילע.
מַײן ֿפערדל הייסט סירקע,
מַײן קעצל הייסט מירקע,
יאכע,
באבע הייסט ָ
די ָ
גאנצע משּפחה.
די ַ
12

אויֿפן דעכל 15ליגט ַא קעצל
לאוויטש
סעגא ָ
ַ
זוסמאן
ַ
ֿפון
אויֿפן דעכל ליגט ַא קעצל,
אויֿפן דעכל ,אויף דער זון.
16
ֿפארגינען
קאן איך ס'קעצל נישט ַ
ָ
דאס דעכל ,נישט די זון.
נישט ָ
דרעמלט 17מיד און דרעמלט זיסלעך,
ציט עס אויס 18די קליינע ֿפיסלעך,
ציט זיי אויס און ציט זיי אַײן— 19
קאץ צו זַײן !
עס איז גוט ַא ַ

ּפיטש־ּפיטש־ּפאטש,
ַ
־לא און
־לא ַ
טרא ַ
ַ
קאץ,
האט חתונה אונדזער ַ
הַײנט ָ
אונדזער ווַײסע ,שיינע מירקע
קאטער סירקע.
מיט דעם גרויען ָ
לּכֿבוד 21חתן־ּכלה
זענען געקומען ַאלע,
24
נישט קוקנדיק 23אויף די גרויסע ֿפרעסט
זענען געקומען ַאלע געסט.
22

האט מען מורא.26
ֿפאר דעם חתןָ 25
ַ
וואזשנע סחורה :
זאגט ,ער איז ַא ַ
מען ָ
ַא גרויסער עם־הארץ,28
דערצו ַא גרויסער ּפריץ.29
27

גאסן און ֿפון הויֿפן
ֿפון ַאלע ַ
איז מען געקומען צו לויֿפן
שאףַ ,33א ציג,34
ַאן ָאקסַ ,31א ביקַ ,32א ָ
קאטשקע 36און ַא ֿפליג]...[ .37
גאנדזַ ,35א ַ
ַא ַ
30

דערנאך זענען געקומען דרַײסיק גרילן
ָ
האבן גענומען ֿפידל 39שּפילן.
און ָ
גלאנץ,40
האט געגעבן מיט די אויגן ַא ַ
דער חתן ָ
42
41
טאנץ .
גערוֿפן די ּכלה צו ַא ּכשרן ַ
38

האבן זיך געזעצט אויף די ערטער,
און ווען ַאלע ָ
ּפאר ווערטער :
געזאגט ַא ָ
ָ
האט דער חתן
ָ
מַײנע טַײערע ,ליבע געסט,
לאזט זיך וווילגיין ,טרינקט און עסט ! []...
ָ

1. nombreux/numerous 2. comité de rédaction/editorial board 3. mishpokhe famille/family 4. seyder ordre/order 5. membres de la famille/fam mekhaber 7. beemes vraiment/really 8. hanoe ... profiter/enjoy 9. s’amuser/have a goodמחבר ily members 6. mekhabrim auteurs/authors, sing.
דאך time 10. attentif/attentive 11. zalmen 12. kalmen 13. zorekh 14. borekh 15. toit/roof (dim. de/of
ַ ) 16. je jalouse le chaton de/I envy the
kitten 17. il somnole/it’s dozing 18. étire/stretches out 19. replie/draws in 20. kha’sene mariage/wedding 21. lekoved en l’honneur de/in honor
of 22. khosn-kale les fiancés/bride and groom 23. malgré/despite 24. grands froids/frosts 25. khosn fiancé 26. ... moyre on a peur/the’re afraid
27. ... skhoyre drôle de type/quite a catch 28. amorets ignorant/ignoramus 29. porets ici prétentieux/here puts on airs 30. cours/courtyards
31. bœuf/ox 32. taureau/bull 33. mouton/sheep 34. chèvre/goat 35. oie/goose 36. canard/duck 37. mouche/fly 38. grillons/crickets 39. violon/
fiddle 40. a lancé un regard éclatant/casts a shining eye 41. kale fiancée 42. ko’shern ... dance du mariage/wedding dance.
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7

געשיכטע
שטיינבארג
ַ
ֿפון אליעזר
2
שטיינבארג
ַ
באליבטער יִידישער משלים1־שרַײבער אליעזר
דער ַ
3
ּפאר קעץ .די
האט צווישן זַײנע חיות־העלדן אויך ַא ָ
(ָ )1932-1880
דאזיקן משל,
האט אויסגעקליבן דעם ָ
קציע־קאלעגיעָ 4
ָ
רעדא
ַ
קעצישע
6
5
„א קעצישער מוח“  .דער אוי�ס
וואס איז געבויט אויף דעם אויסדרקוק ַ
ָ
7
ֿפארשטיין ,זייער אומיושרדיק .
דרוק ַאליין איז ,ווי יעדער איינער קען ַ
קלאר ַאז דער
ֿפונדעסטוועגן 8דרוקן מיר ָאּפ דעם משל ,ווַײל ס'איז ָ
נאר אונדזערע ֿפרַײנד
דא ניט געמיינט אונדז קעץָ ,
האט ָ
שרַײבער ָ
מענטשן ...ווי ָאֿפט טרעֿפט זיך ַאז ֿפון זייערע גרויסע ּפלענערָ ,אנגע־
וואס
מאציעס און ּפרּווון אויסצולערנען די יוגנט ָ
קלא ַ
ּפרא ַ
בלאזענעָ 9
ָ
10
לאזט זיך אויס ַא בוידעם ַ ,אזוי ווי אין דער
איז ריכטיקָ ,
כאשט צוריקגערעדט : 12די ווערטער
דאזיקער מעׂשהָ ? 11
ָ
14
13
ֿפארט
„נעגל ...ציינדלעך ...ביינדלעך “ זענען אֿפשר ָ
גאנץ גוטער סך־הּכלֿ 15פון דער וועלט־געשיכטע ?
ַא ַ

ֿפאלק.
קאטער 16שרַײבן די געשיכטע ֿפון זַײן ָ
זיך געזעצט דער ָ
דערֿפאלג.
ָ
זאך ,און ווינטשן מעג מען אים
ניט קיין שלעכטע ַ
17
וואס ? באשר
ֿפאר ָ
ניין ? ַ
נאשער? 19
האדעוועט מען 18ניט קיין ַ
מיט קיין מעׂשה־ביכלעך ָ
22
ֿפארברענען
דאס לעבן צו ַ
יונגווארג 20ליבָ 21
ַ
הַײנט די חֿברה
באקענען ?
ֿפאלקס־געשיכטע צו ַ
ניטא זיך מיט דער ָ
ָ
און קיין צַײט
23
דארף מען זיך אויף גלַײכע ווענט ?
דראּפען ַ
ַ
25
24
זיך ַארומשלעּפן און מיויקען לידלעך דורך די נעכט ?
ראבטשיק 28אונטער ד'הענט
זאלצברעטל 27ווי ַ
טארעןֿ 26פונעם ַ
ָ
נאך זַײן גערעכט ?!
זאל ברעכן ביינער און דערצו ָ
און די דינסט ָ
שנעקעס ! 29קורצער ׂשכל 30און ָ
נאך קערצער דער זּכרון! 31
כאטש 32וויסן,
זאלן זיי ָ
זאלן זיי זיך לערנעןָ ,
ָ
33
הארבער ביסן ,
דאס לעבן ניט קיין שּפילעכל — ַא ַ
ַאז ָ
יארן !
נאך די ָ
און דער ׂשכל איז ַא קריכער ,34ער קומט ָאן ערשט ָ
דערֿפארונג ניט קיין קלייניקייט ,סע קומט צו נוץ,
ַ
און בכן,35
36
זייער וויכטיק ...און ַאחוץ
38
37
ֿפארצייכנט ווערן  ,למען ידעו
מוז ַאלדינגס ַ
מאל געלעבט ,געקעמֿפט ַא זיידע,
ווי ַאזוי ַא ָ
זאלן זיי ,די שנעקעס,
און ניט מיינען ָ
דאס לעבן הייבט מיט זיי זיך ָאן ערשט און מיט זיי שוין גייט ַאוועק עס !
ַאז ָ
נאכט ,ווען יעדער
געזאגט — געטון .בַײ ַ
ָ
און
39
ּפאּפיר און טינט־און־ֿפעדער,
ַ
געּפאקט
ַ
שלאֿפט,
ָ
40
און זיך צו דער ַארבעט גלַײך ַא נעם :
43
ווארף ַארויסַ 42א „ברוך השם“
קודם־ּכלַ 41א ַ
מיט ַא דרייַ 44אהיןַ ,אהערַ ,ארַײןַ ,ארויס,
ֿפארשּפיצלט מיט ַא שּפיץַ — 45א לעבעדיקע מויז.
און ַ
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 moshl 2. eliezerמשל 1. mesholim fables, sing.
3. khayes-... héros animaux/animal heroes
4. comité de rédaction/editorial board 5. expression 6. ... moyekh “cervelle de chat”, cervelle
d’oiseau/”cat’s brains”, birdbrain 7. u’myoysherdik injuste/unjust 8. néanmoins/nevertheless
9. vaniteux/pompous 10. se terminent en eau de
boudin/come to nothing 11. mayse histoire/story
12. ceci dit/on the other hand 13. griffes, dents,
os/claws, teeth, bones 14. efsher ... ici qui sait/
perhaps indeed 15. sekhakl résumé/summary
16. matou/tomcat 17. basher sous prétexte
que/because supposedly 18. on ne nourrit pas/
you don’t feed 19. gourmand (ici la jeunesse
gâtée/here spoiled brats) 20. khevre ... les petits
האבן ליב jeunes/kids 21.
ָ Shteynbarg omet souvent les auxiliaires/Shteynbarg often omits the
auxilliary 22. profiter à fond/burn the candle at
both ends 23. s’escrimer en vain/struggle, knock
yourself out 24. traîner/roam around 25. miauler/
meow 26. arracher/grab, pull off 27. planche où
l’on sale la viande avant de la faire cuire/board
where meat is kept before cooking 28. nom
typique de chien/typical dog’s name 29. les petits
jeunes/little rascals 30. ... seykhl peu de jugeote/
little sense 31. zikorn mémoire/memory 32. au
moins/at least 33. un dur morceau/a tough piece
34. l’esprit est lent/good sense moves slowly
35. bekhe’yn donc/therefore 36. akhu’ts à part
ça/besides 37. être noté/be noted 38. lema’n
yeydu pour qu’on sache/so it be known 39. attrapé/got hold of 40. s’est mis au travail/got
down to work 41. koydem-kol d’abord/first
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of all 42. il jette (sur le papier)/
sets down 43. borekh-hashe’m à
la grâce de Dieu (formule traditionnelle au début d’un livre)/praise
God (formula used to begin a book)
44. fioriture/flourish 45. terminé
par une pointe/topped off with a
pointy tip 46. kakh veka’kh lebries-oylem,
sedre ... mike’ts année une telle après
la création du monde, parasha “Mikets”
(exemple de datation hébraïque traditionnelle,
utilisant les parasha, portions hebdomadaires
de la Torah lues à des dates précises)/such and
such a year after the Creation, weekly portion “Mikets” (traditional manner of dating,
by the portion of the week) 47. oysyes lettres/
letters 48. passoire/sieve 49. kholem rêve/
dream 50. ... zikhroynes-... faisceau de souvenirs/a sheaf of memories 51. recouvert par
le brouillard/covered by a fog 52. cheminée/
chimney 53. ça marche pas, quoi qu’on fasse/
though you kill yourself trying! 54. dare-dare/
quick as a wink 55. ... meyashev il prend la
décision/thinks it over 56. ... bekitser il écrit
à la va-vite/quickly writes 57. ... kheyndlekh
petites mines dévotes/pious winks 58. griffure/scratch 59. tam-venishlem complet
et achevé (formule traditionnelle à la fin d’un
livre)/completed and done (formula at the
end of a book) 60. poter c’est fini/over and
done with!
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.קאלניק
ָ  בילד ֿפון ַארטור.שטיינבארג
ַ
אליעזר

“ „מקץ,דאכט זיך מיר
ַ , סדרה,נאך דעם ּכך וּכך לבריאת־עולם
ָ
.“ „געשיכטע ֿפון די קעץ: 47דערנאך מיט גרויסע אותיות
ָ
און
! סטאּפ
ָ — ווַײטער
! קאּפ
ָ ווי דער רויך ֿפון קוימען ַאלץ ַארויס ֿפון
49
 און ווי דורך ַא חלום,48ֿפאר די אויגן ווי ַא זיּפל
ַ עּפעס
—  ּפיצלעך, שטיקלעך,ברעקלעך
... אויף די שּפיצלעך51 און ַא נעּפל50זכרונות־זאנגען
ַ
סנאּפ
ָ ָאט ַא
52
ַ
,מאל אים
ָ  קושט ער זיבן, ווארֿפט ער זיך צום קוימען
, דרייט דעם עק און שּפיצט די אויערן,זעצט צוריק זיך
,באדויערן
ַ  צום,בַײסט די ּפען און
,בלאסע
ַ נאר זכרונות
ָ ! ֿפארגעסן
ַ — וואס און ווען
ָ ווּו און
! 53כאטש טו דיר ָאן ַא מעׂשה
ָ , שלעכט. ָאן לעבן,געשטאלט
ַ
ָאן
,ּפלוצים מיט די אייגעלעך ַא בליץ ער
: 56מאך בקיצור
ַ  און ַא55 זיך מישֿב54הענדום־ּפענדום
— נעגל — ֿפייגל
— שווארצער קעלער און גרין אייגל
ַ
— ציינדלעך — ביינדלעך
— 57ֿפרומע חנדלעך
— קראץ
ַ — 58גראבל
ַ
— קאץ
ַ — ּפוטער
— קאטער
ָ  בלוט און,מַײזלעך
! 60היסטאריע — און ּפטור
ָ
 די59ּתם־ונישלם
46
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קעץ אין די לידער
1
ֿפון ַאֿברהם סוצקעווער
ַאֿברהם סוצקעווער ( ,)2010-1913איינער ֿפון די
יארהונדערט,
ּפאעטן ֿפונעם 20סטן ָ
גרעסטע יִידישע ָ
נאר ַאחוץ דעם 3זענען
געהאט קעץָ .
ַ
האט קענטיק 2ליב
ָ
4
דאזיקע צוויי לידער ַא טיֿפער ַארַײנקלער אין די
די ָ
6
5
שאֿפונג און ֿפונעם סדר־
ענינים ֿפון קינסטלערישער ַ
באנד
דאס ערשטע עֿפנט זַײן אינטימיסטישן ַ
העולםָ .7
ּפאעט ,שוין
טאגבוך .מע ֿפילט ַאז דער ָ
לידער ֿפון ָ
דא ָאן זיך צו שטעלן
מאן ,הייבט ָ
ניט קיין יונגער ַ

וואס וועט ֿפון מיר בלַײבן
ֿפראגעס ָ :
עקזיסטענציעלע ַ
8
שאף איך —
ֿפאר וועמען ַ
וואס און ַ
ֿפאר ָ
נאכן טויט ? ַ
ָ
9
גאר
ּפאעזיע ָ
האט אֿפשר ָ
ֿפאר ַאנדערע ,צי ָ
ֿפאר זיךַ ,
ַ
10
קאץ
קאסמישע ווערט ? די ַ
ַאן איבערמענטשלעכעָ ,
מאמענט ֿפון
ֿפאר 11גלַײכצַײטיק ַא ָ
שטעלט מיט זיך ָ
13
נגעלאדענעם
ָ
ציאנעל ָא
עמא ָ
ָ
נטשּפאנונג 12אינעם
ַ
ַא
ּפאעט און דעם
ֿפארבינדונג צווישן דעם ָ
טעקסט און ַא ַ
15
14
שאף  ,מחוץ דער וועלט ֿפון מענטשן.
בא ַ
גאנצן ַ
ַ
באנד דער יורש ֿ 16פון רעגן
אינעם צווייטן לידֿ ,פונעם ַ
קאץ .זי ווערט
( ,)1992טרעֿפט דער טויט דווקא 17די ַ
סימבאל ֿפון ַאלע בעלי־חייםַ : 18א קרבןֿ 19פון ַא
ָ
דא ַא
ָ
20
ֿפארשטיין“ ,ניט
קאן אים ניט ַ
וואס קיינער ָ
ָ
„חשבון
וואס בלַײבן לעבן.
שטארבן און ניט דיָ ,
ַ
וואס
דיָ ,

קאץ
סיאמערַ 42
לזכר 41מַײן ַ
***
וואנטורעס,
נאך ַאלע רַײזעסַ ,א ַ
ס'דערנענטערט זיך די ווַײטָ .
שּפארבער ,
ַ
שאטן ֿפון ַא
ּפאּפיר בַײם ָ
קלאֿפטער 21אויף ַ
און לייגן ַ
23
צונויֿפגעגראמטע שורות
ַ
נאכט)
טאג מיט ַ
לאז איבער צוויי (ווי ָ
ָ
24
זאלן זיך מיט זיי צעטיילן דַײנע יונגע ַארבער .
און ָ
22

לאז ַא דריטע :
הארץ און ָ
און אויב ס'איז ווייניק ,צי ַארויסֿ 25פון ַ
זאל בלַײבן יתומדיק 27מיט אויסגעשטרעקטע הענטלעך
למאיָ 26
ַא ַ
28
געהאט אויף דיר ַא שליטה ?
ַ
האט עמעצער ווי זי
קאץ ? ָ
דַײן ַ
ּפראצענטלעך.30
קאץ ָ
ֿפאר דער ַ
האסט שוין ָאּפגעשריבן ַ
ַאכיבעָ 29
האט קיינער
וואס ניט געזען ָ
דאך זעונגען 31געזען ָ
האסט ָ
דו ָ
33
32
יארצַײטליכט אין ווינטלדיקע חצותן :
בַײ אירע גרינע ָ
וואקסענע מיט קליינע ֿפליגל 34שוועבט ַא מנין 35שטיינער
בא ַ
ַ
36
רשלאסן.
ָ
ֿפא
און איבער זיי דער שער־הרחמים איז ניט מער ַ

סיאמע צום געליבטן
האט זיך מַײן ַ
ַארויסגעריסן ָ
מאן,
און אֿפשר צו איר ַ
43
ווי ֿפון ַא ברענענדיקער ּתֿפיסה .
און ס'איז געשען ַאזוי געשווינד 44און ּפלעֿפיק,45
האט ניט געקענט מַײן ברכה.46
כיאגן ָ
נא ָ
ַאז ָ
ֿפארגונען די הנאה ? 47אינעם חשבון
האט איר ניט ַ
ווער ָ
48
ֿפארשטיין ,איז ניט געווען ַא טעות ?
קאן אים ניט ַ
וואס קיינער ָ
ָ
49
נגעטאן בַײ צַײטנס
ָ
האט זיך ָא
דער אויסלעשער ֿפון לעבנס ָ
50
אין רעדער גומענע
51
גאס ַאן אומגעקומענע .
קאץ געבליבן אויֿפן ַ
און ס'איז מַײן ַ
האט ַאֿפילו 52זַײנע הענט
דער אויסלעשער ֿפון לעבנס ָ
האט צוגעגרייט בַײ צַײטנס
וואסער .ער ָ
ניט ָאּפגעשווענקט 53מיט ַ
שטאטישע,
ָ
אומדערבארעמדיקע,54
ַ
גאסן
ַא שולדיקן אויף ַ
קאץ געבליבן ָאן ַא לעבן
און ס'איז מַײן ַ
היּפנאטישע.
ָ
און בלויז מיט אויגן ָאֿפענע,

ֿפארמעגן
צעשאנקען דַײן ַ
ָ
געשאנקען און
ָ
האסטו שוין
און ָ
באשטימטן שטַײער ,
ֿפאר דַײנע ווּונדן דעם ַ
ּפגעצאלט ַ
ָ
און ָא
39
38
ַאנטלויף אין מידבר ווּו די שטערן טריקענען ָאן רעגן.
וואסער זיי 40מיט ֿפַײער.
בא ַ
זיי טריקענען .זיי לעשן זיךַ .

נאכט ַא זַײדן העמדל
ֿפאר ַ
נגעטאן ַ
ָ
האב איר ָא
און ַאז איך ָ
56
און אַײנגעוויגט אין זעלבער ערד ווי ַאלעמען,
מאן צום בערגל
האט צוגעהיּפערט 57איר געליבטער צי איר ַ
ָ
58
קאטערישן ַאלמן .
מאל דערזען ַא ָ
כ'האב צום ערשטן ָ
ָ
און

1974

1987

37

55

ענין 1. Avrom Sutzkever 2. visiblement/apparently 3. akhu’ts-... à part cela/aside from that 4. réflexion/reflection 5. inyonim questions, sing.
inyen 6. création artistique/artistic creation 7. seyder-hooylem ordre de choses/order of things 8. je crée/do I create 9. efsher peut-être/
perhaps 10. valeur/worth 11. représente/represents 12. détente/relief 13. chargé/emotionally laden 14. Création 15. mikhu’ts au-delà/beyond
 bal-khai 19. korbn victime/vicבעל־חי 16. yoyresh héritier/heir 17. davke justement/precisely 18. bale-khaim êtres vivants/living things, sing.tim 20. khezhbm calcul/calculation 21. nager/swim 22. épervier/hawk 23. ... shures vers rimés/rhymed lines 24. héritiers/heirs 25. fais sortir (impératif)/draw out 26. alema’y pourquoi/why 27. yo’semdik orpheline/orphaned 28. shlite emprise/hold 29. à moins que/unless 30. tu lui as laissé
des intérêts/left her some interest 31. visions 32. bougies mortuaires (métaphore pour les yeux)/candles lit on anniversary of death (metaphor for
her eyes) 33. ... khtsosn minuits par temps venteux/windy midnights 34. ailes/wings 35. minyen dizaine/ten 36. shar-horakhmim portes de la
miséricorde divine/gates of divine mercy 37. impôt prévu/determined tax 38. midber désert 39. se dessèchent/dry up 40. arrose-les/water them
41. lezeykher en mémoire de/in memory of 42. siamoise/Siamese 43. tfise prison 44. rapidement/quickly 45. inattendu/puzzling 46. brokhe
bénédiction/blessing 47. ... hanoe qui lui a refusé ce plaisir/who refused her the pleasure 48. toes erreur/mistake 49. “Éteigneur”/”he who
snuffs out” 50. en caoutchouc/rubber 51. morte/dead 52. afile même/even 53. rincé/rinsed 54. impitoyables/pitiless 55. chemise de soie/silk
shirt 56. je l’ai couchée en la berçant/put to sleep 57. arrivé en sautillant/hopped over to 58. ... almen matou veuf/tomcat widower.
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דאר.
נא ַ
באדלער .בילד ֿפון ֿפעליקס ַ
שארל ָ
ַ

שאֿפונגען וועגן קעץ אין דער
בארימטעַ 1
סאמע ַ
צו די ַ
שארל
וועלט־ּפאעזיע געהערן די צוויי לידער ֿפון ַ
ָ
באדלערֿ )1867-1821( 2פון די בלומען ֿפון בייז ,3
ָ
האט זיי
דא ָאּפ אויף יִידיש .עס ָ
וואס מיר דרוקן ָ
ָ
5
4
לאנט מרדכי ליטווין
טא ַ
איבערגעזעצט מיט ַא סך ַ
6
שאוול (ליטע),
(ַ ,)1993-1906א געבוירענער אין ַ
ּפאריז .זַײנע
באזעצט אין ַ
האט זיך אין ַ 1939
וואס ָ
ָ
ֿפארשיידענע
באדלערַ ,
ֿפילצאליקע איבערזעצונגען ֿפון ָ
ָ
ֿפראנצייזישע ווי אויך דַײטשישע און
ַ
ַאנדערע
לאגיעס
נטא ָ
ּפאעטן ,קען מען געֿפינען אין די ַא ָ
רוסישע ָ
וועלט־ּפאעזיע.
ָ
ּפאעזיע און ֿפון דער
ֿפראנצייזישע ָ
ַ

באדלער וועגן קעץ
ָ
יִידיש  :מרדכי ליטווין
קאץ
די ַ

די קעץ

קום ,מַײן שיין קעצל ,צו מיר אויף מַײן ברוסט,
נאר צי אַײן 7די קרעלן 8לעת־עּתה; 9
ָ
11
לאז מיר זיך טונקעןַ ,10אזוי ווי איך גלוסט ,
און ָ
גאטע.12
מעטאל און ַא ַ
ַ
אין דַײן אויג ֿפון

רטראכטע
ַ
שטרענג־ֿפא
ַ
הייס־ֿפארליבטע און די דענקער
ַ
די
ֿפאר ֿפרַײנד זיך אויס
בַײם עלטער־ווערן קלַײבן ָאֿפט ַ
וואס צירן 21זייער הויז
מאכטיק־מילדע קעץָ ,
די ַ
22
רמאכטע.
ֿפא ַ
ווארעמע ַ
האלט די היים די ַ
האבן ָ
און ָ

קאּפ
עלאסטישן רוקן און ָ
ווען דַײן ַ
13
בארירן,
ַ
מַײנע ֿפינגער בנעימות
ראּפ
האנט גייט ַארויף און ַא ָ
און שיּכור 14מַײן ַ
דַײן עלעקטרישן קערּפער צו שּפירן,

וויסנשאֿפט געטרַײ ,23דער ּתאווה 24און דער רו,25
ַ
דער
27
26
רטראגן ;
ָ
ֿפא
קאנען שטילקייט בלויז און טונקלעניש ַ
זיי ָ
28
ָ
געשּפאנט 29זיי אין זַײן
ַ
ס'וואלט ערעבוש
ָ
קֿבורה־וואגן,30
31
זא מין דינסט ניט צו.
לאזט ַא ַ
שטאלצקייט ָ
ָ
נאר זייער
ָ

קאלט
דעמאלט מַײן ווַײב ,מיט איר בליק ַאזוי ַ
ָ
כ'זע
15
ווי דַײנער ,מַײן ליבינקע חיה ,
צעשּפאלט,17
ַ
וואס שנַײדט און
דארןָ ,16
ַא שטעכיקער ָ

גלאריעס,
זיי ליגן מלכותדיק 32און חלומעןֿ 33פון ָ
רווארֿפענע מידבריות,35
ֿפא ָ
ווי גרויסע סֿפינקסן 34אין ַ
אין טרוים ַ
לאנד.
קאנטן ַ
אומבא ַ
ַ
ֿפארגליווערטֿ 36פון ַאן

קאּפ ביז צו ֿפוס קרַײזטַ 18א ֿפרַײע
און ֿפון ָ
געֿפערלעכע לוֿפט ,און עס שטַײגט ווי ַא רוף
ַא מיסטישער דוֿפטֿ 19פון איר ברוינלעכן גוף.20

מאגישע די לענדן 38גלוסטיק שּפריצן,39
מיט ֿפונקעןַ 37
40
זאמד
גאלדענע ווי ַ
און ֿפעדעם דינטשינקע און ָ
41
רצאּפלען בליצן.
שווא ַ
ַ
ווי שטערן אין די מיסטישע

1. les plus célèbres/very famous 2. Charles Baudelaire 3. Les Fleurs du mal/Flowers of Evil 4. traduit/translated 5. mordkhe Litvin
6. Siauliai 7. rentre/retract 8. griffes/claws 9. lesate pour l’instant/for the time being 10. me plonger/immerse myself 11. désire/yearn
to 12. agate 13. beneimes agréablement/pleasantly 14. shiker ivre/drunken 15. ... khaye aimable bête/beloved creature 16. épine
piquante/prickly thorn 17. coupe/cuts 18. circule/circles 19. parfum/fragrance 20. corps brunâtre/brown tinted 21. embellissent/
 27. supporter/קענען adorn 22. aiment/like 23. dévoués à la science/true to learning 24. tayve volupté/passion 25. quiétude/repose 26.
bear 28. Erèbe/Erebus 29. attellerait/harness 30. kvure-... char funéraire/funeral carriage 31. sorte/kind 32. ma’lkhesdik royalement/
 midber 36. figés/frozenמידבר like royalty 33. kho’lemen rêvent/dream 34. sphynx (pluriel)/sphinxes 35. midboryes déserts, sing.
 jettent des/spray 40. fils fins/finest threads 41. prunelles/pupils (of the eye).שּפריצן מיט 37. étincelles/sparks 38. hanches, reins/loins 39.

יאר  ,21נומער )104( 4
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ָ
ַא

ּפובליקאציע ֿפון
ַ
דער יִידישער טעם־טעם איז ַא
מעדעם־ביבליאטעק.
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
ַ

Der yidisher tam-tam est une publication de
– la Maison de la culture yiddish
Bibliothèque Medem.

רעדאקציע
ַ
קציע־קאלעגיע
ָ
רעדא
ַ
סעטשקא,
ַ
מא
בילבא ,נֿפּתלי ּכץ ,לולוַ ,
ָ
זורקא,
ָ
קא
קא ,מימי ,מירקעּ ,פיּפּפיַ ,
מא ַ
ָ
קאטער.
רּווועלע ָ

מיטארבעטער אין דעם נומער
ַ
עוולין גרומבערג
ראװיטשיוטע
גריגא ַ
ָ
ַאקװילע
חֿבר־כיבאװסקי
ָ
טל
(אויסשטעל־ּפראיעקט)
ָ
מאנעט
רובי ָ
(שּפראך־השגחה)
ַ
ניבארסקי
ָ
יצחק
ּפרימא (אויסשטעל)
ָ
מארי
ַ
קריניצקא
ַ
טאליע
נא ַ
ַ

Rédaction
Comité de rédaction

Bilbo, Naftule Kats, Kazurko, Ruvele
Koter, Lulu, Maseczka, Mimi, Mirke,
MoCA, Pippi.

ראוויטשיוטע און נֿפּתלי ּכץ
גריגא ַ
ָ
בילדער ַ :אקווילע

Ont collaboré à ce numéro

דער יִידישער טעם־טעם איז ַאן אײן־
גאנצן
ּפובליקאציע אין ַ
ַ
און־אײנציקע
װאס גײט
געװידמעט יִידיש־לערנערסָ ,
ּפראֿפיט־צװעקן .מיר בעטן
ָ
ַארויס ָאן
אַײער אונטערשטיצונג !
ֿפארבעטן אַײך
מיר ַ
באנירן אויף :
— זיך צו ַא ָ
yiddishweb.com/abonirn
— צו קויֿפן ַאלטע נומערן אויף :
yiddishweb.com/altenumern
— צו שיקן ַא צושטַײער אויף :
yiddishweb.com/matone
— צו דערצײלן אַײערע חֿברים,
לערערס און ּתלמידים װעגן דעם
יִידישן טעם־טעם !
הארציק !
גאר ַ
דאנקען אַײך ָ
מיר ַ
רעדאקציע
ַ
די

Akvilė Grigoravičiūtė
Evelyne Grumberg
)Tal Hever-Chybowski (maquettiste
Natalia Krynicka
Rubye Monet
Yitskhok Niborski (responsable
)linguistique
)Marie Primault (graphiste

Der yidisher tam-tam
– Maison de la culture yiddish
Bibliothèque Medem
29 rue du Château-d'Eau
75010 Paris
Tél. : +33(0)1 47 00 14 00
yiddishweb.com/tamtam
tamtam@yiddishweb.com

אײראס
ָ
ּפרַײז 2,50 :
Prix/Price : 2,50 €

