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סיוון ּתשנ''ו  /יוני 1996

פֿון אַלע זַײטן הערט מען הַײנטיקע צַײטן
פֿון דער „משוגענע-קו“-קראַנקייט .די
ציונגען צווישן פֿראַנקרַײך און ענגלאַנד
בא ִ
ַ
זַײנען געפֿערלעך געשּפאַנט און אין גאַנץ
אייראּפע איז אויסגעבראָכן אַן אמתע בהלה.1
ָ
ווָאס איז דָא צו זָאגן וועגן קי ? ַא קו איז ַא גַאנץ סימּפַאטיש בַאשעֿפעניש.
זי שטייט רוִיק אין ֿפעלד און מעלה-גירהט 2שטילערהייט ,קוקט זיך ַארום
מיט אירע מילדע אויגן און שטערט קיינעם ניט .זי גיט מילך ,מיר זָאלן קענען
מַאכן ּפוטער און סמעטענע ,און שֿבועות עסן בלינצעס מיט קעז .זי לָאזט זיך
שעכטן ּכדי אונדז צו ֿפאַרזאָרגן מיט געשמַאק זוּפנֿפלייש ,געֿפעֿפערט
ּפיקלֿפלייש ,נישט צו דערמָאנען איר געּפיקלטע צונג און איר געהַאקטע
לעבער.
טָא ווָאס טוט מען איר ,נעבעך ? איינער ַא חכם טרַאכט אויס נישט ַאנדערש
4
ווי ָאנצוקָארמען 3זי מיט ֿפליישיקס ! ַא בהמה ווָאס גָאט הָאט בַאשַאֿפן בּכיוון
זי זָאל עסן גרָאז .און נישט סּתם ֿפליישיקס ,נָאר ֿפליישָאּפֿפַאל ֿפון קרַאנקע
שָאף .ווָאס הָאט מען געמיינט ,מיט ַאזַא בַאהַאנדלונג וועט זי נישט משוגע
ווערן ?
ַאז מע ווָאלט געבעטן ַאן עצה בַײם קלענסטן רבילע ֿפון קלענסטן שטעטעלע
ווָאלט ער אוודאי געזָאגט  :מע טָאר ניט ! געבן עסן ַא בהמה ּפסולת 5איז
טרייףּ-פסולָ .6אבער הַײנט צו טָאג ווער בעט עצות בַײ ַא רבין ?
ֿפון אייביק ָאן זַײנען יִידן מומחים 7אויף קיַ .אֿברהם ָאֿבינו איז ַאליין געווען
ַא ּפַאסטעך און דער גַאנצער ּתנ''ך איז ֿפול מיט שָאף און רינדער ,מיט
סטַאדעס 8און טשערעדעסֿ 9פי 10און קי ,שעּפסן און קעלבערֿ .פַאר די קינדער
ֿפון יׂשראל זַײנען קי געווען ַא קווַאל ֿפון רַײכקייטָ .אבער איין מָאל איז ַא
בהמה שיער ניט געווען די סיבה ֿפון זייער אונטערגַאנג .דָא מיינט מען
אוודאי דָאס גָאלדענע קַאלב ווָאס די יִידן הָאבן זיך געשַאֿפן בַײם בַארג סיני
ווען משה איז ַארויף זיך איבעררעדן מיטן רבונו-של-עולםֿ .פון ּכעס הָאט
משה צעברָאכן די לוחות 11און געדַארֿפט ווידער ַא מָאל ַארויֿפקלעטערן
אויֿפן בַארג און אויסבעטלען בַײם אויבערשטן נָאך ַא צענדליק געבָאט.
ָאבער ַאחוץ דעם ווַײזט די מעׂשה ווָאס ֿפַאר ַא ּכֿבוד יִידן גיבן ָאּפ קי.
ווען מע דַארף זיך רייניקן ֿפון זינד ,ווָאס טוט מען ? מע ווַאשט זיך ָאּפ מיט
זייף ָאדער מיט ַא ביסל שטַארקווַאסער )זשַאוועל-ווַאסער( ? ניין .מע קלַײבט
אויס ַא רויטע קו ,מע ֿפַארברענט זי אויף ַאש און דָאס ַאש מַאכט ַאלץ ריין
און ּכשר .נָאך ַא בַאווַײז ַאז ַא קו איז בַײ יִידן נישט קיין קלייניקייט.

1

אין מיטלעלטער איז געווען ֿפַארשּפרייט ַא יִידיש בוךַ ,א מין „בעסט-
סעלער“ַ ,א זַאמלונג מעׂשיות ,לעגענדעס און משלים ווָאס הָאט געהייסן
„קו-בוך“.
ווען מע שּפרינגט איבער נָאך עטלעכע הונדערט יָאר ,קומט מען צום
ָאנהייב ֿפון דער מָאדערנער יִידישער ליטערַאטור .דָארט געֿפינט מען ַא מעׂשה
וועגן ַא ליבעַ ,אזַא צַארטעַ ,אזַא רירנדיקע און הַארץ-רַײסנדיקע ַ -אן אמתע
„רָאמעָא און יוליע“  -די ליבע צווישן ַא חדר-יִינגל און זַײן קַאלב .די מעׂשה
הייסט „דָאס קעלבל“ און זי איז ֿפון אונדזער „זיידע“ ,מענדעלע-מוכר-
סֿפרים.
צו ענדיקן די לַאנגע רשימהֿ 12פון יִידישע קי גיבן מיר צו ַא ליד ֿפונעם
20סטן יָארהונדערט ֿפון ב .י .ביַאלָאסטָאצקי וועגן ַא קו און איר מו.
און די משוגענע-קו ֿפרַאגע ? גַאנץ איירָאּפע וועט זיך איצטער דַארֿפן
ַארויסּפלָאנטערן ֿפונעם דָאזיקן ּפלָאנטער .נָאר די וועגעטַאריער קענען הַײנט
געזונט לַאכן.
1. BAHOLE panique ; 2. MALEGEYRET rumine ; 3. nourrir ; 4. BEKIVN
exprès ; 5. PSOYLES ordures ; 6. ...POSL non-cachère ; 7. MUMKhIM
experts ; 8. troupeaux ; 9. troupeaux ; 10. bétail ; 11. LUKhES tables
de la loi ;12. REShIME liste

קו אַײן ,קו אויס
אין ַא געוויסער מָאס קען מען טענהןַ 1אז די יִידישע
רעליגיע שטייט נישט נָאר אויף דער טרילָאגיע שבת-
ּכשרות-נידה ,2נָאר אויף די ֿפיר ֿפיס ֿפון ַא בהמה :
אונדזערע ָאֿבות ֿפון דור-המדבר 3זענען געווען זייער
שטַארק אינסּפירירט ֿפון די ֿפַארשיידענע קיָ ,אקסן
און קעלבער ווָאס זענען ַארויסגעגַאנגען מיט זיי ֿפון
מצרים.
לָאמיר דערמָאנען דעם ערשטן בַאווַײז ווָאס מע
קען לייענען אין סֿפר שמות .4דָארט האָבן ייִדן
ָאּפגעשַאצט ,5בעת משה רבנו איז געווען אויֿפן בַארג
סיני ּכדי צו קריגן ֿפון גָאטס הענט די צוויי לוחות,
א ַז די ֿפעסטע סטאַטוע ֿפון א ַ געזונטן בוהַײ,6
אויסגעגָאסן ֿפון גָאלד ,ווָאלט געווען ַא בעסערערַ ,א
מער בַאשַײמּפערלעכער 7גָאט ווי דער ווָאס בַאהַאלט
זיך אין די הויכן און ווָאס בלויז משה מעג אים זען
ּפנים אל ּפנים .הָאבן זיי געבעטן בַײ אהרנען ,משהס
ברודער ,ער זָאל מַאכן ֿפַאר זיי ַא גָאט .זיי הָאבן
ַארָאּפגענומען ֿפון זיך דָאס גָאלד און געגעבן אהרנען

און ער הָאט געמַאכט ַא גילדענעם קַאלב און זיי
הָאבן זיך צו אים געבוקט .ווען משה איז ַארָאּפ ֿפונעם
בַארג און הָאט געזען ווָאס די יִידן הָאבן געטָאן ,הָאט
ער ֿפַאר ּכעס ַא ווָארף געטָאן די לוחות און הָאט זיי
צעברָאכן .נָאך דעם הָאט ער ֿפַארברענט דָאס קַאלב
אין ֿפַײער .דָאס ַאש ,געמישט מיט ווַאסער ,הָאט ער
געגעבן טרינקען די בני-יׂשראל.

אויף ַא צווייט ָארט אין ּתנ''ך הַאנדלט זיך ווידער
וועגן ַא בהמה ווָאס ווערט נעבעך אויך ֿפַארברענט
אויף ַאש .אינעם סֿפר במדבר 8בַאֿפעלט גָאט די יִידן,
זיי זָאלן ברענגען ַא רויטע קו ,אויף לשון-קודש ּפרה-
אדומהַ .9א ּכהן 10דַארף זי ֿפַארברענען .דָאס ַאש ֿפון
דער קו טויג ֿפַאר ַא רייניקונגס-מיטל ֿפַאר די ווָאס
זענען געווָארן אומריין ֿפון ָאנרירן ַא מתָ .11אבער
דָאס ַאש ֿפון דער קו הָאט געהַאט די ֿפַארקערטע
ווירקונג אויף די ווָאס הָאבן עס צוגעגרייט  :עס
הָאט זיי ֿפַאראומרייניקטַ .א מָאדנער גורלֿ 12פַאר ַא
קו  :דָאס אומריינע הָאט זי גערייניקט און דָאס ריינע
ֿפַאראומרייניקט.
1. TAYNEN affirmer ; 2. ShABES-KAShRES-NIDE lois
;de Shabbath-Cacherouth-Pureté conjugale
; 3. DOR HAMIDBER la génération du désert
; 4. SEYFER ShMOYS Livre de l’Exode ; 5. jugé
; 6. jeune taureau ; 7. plus évident
; 8. BAMIDBOR Livre des Nombres
9. PORE-ADUME vache rousse ; 10. KOYEN
prêtre; 11. MES cadavre ; 12. GOYRL destin
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דער נצחן איבערן פֿוקס
2
אדער די קו אויפֿן שער-בלאַט
ָ
1

ַא רעטעניש ַ :אז מען איז ַא ֿפַארלעגערֿ 3פונעם זעכצנטן יָארהונדערט און
מע גיט ַארויס ַא בוך אויף יִידיש מיט מעׂשיות וועגן חיות ,ווָאס ֿפַאר ַא טיטל
גיט מען עס ? „ַאווענטורעס ֿפון חיות“ ? „די מלוכה ֿפון קיניג לייב“ ?
„קלוגע ֿפוקסן און נַארישע אייזלען“ ? נישט געטרָאֿפן .דָאס דָאזיקע בוך וואָס
איז ַארויס אין ווערָאנע אין  1595הָאט געהייסן „קו-בוך“ .כָאטש אינעם בוך
געֿפינען מיר מעׂשיות וועגן ּכלערליי 4חיות ,הָאט מען ַא ּפנים 5געהַאלטן די קו
6
ֿפַאר דעם אינטערעסַאנטסטן און צוצִיענדיקסטן בַאשעֿפעניש .אויסגעֿפירט
הָאט דָא די קו דער עיקר קעגן דעם ֿפוקס ווַײל „קו-בוך“ איז ַא יִידישע
ַאדַאּפטַאציע ֿפון ַא לשון-קודשדיקער זַאמלונג „משלי-שועלים“ֿ) 7פַאבלען
וועגן ֿפוקסן(.
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„קו-בוך“ הָאט ַאזוי אויסגענומען בַײם עולם ַאז ֿפַארן ֿפַארלעגער הָאט
דָאס געמוזט זַײן טַאקע ַא מעלקעדיקע קו .געלייענט הָאבן עס מַאן און ווַײב,
קליין און גרויס .נָאר אין די אויגן ֿפון די ֿפרומע יִידן הָאט דָאס בוך געהַאט ַא

חיסרון :9עס הָאט צו ֿפיל גערעדט וועגן חיות און צו ווייניק וועגן עולם-
הבא .10איינער ֿפון ַאזעלכע ֿפרומע יִידן הָאט גענומען און ַארויסגעגעבן אַ בוך
מיט ַא ווַאסערדיקן 11טיטל „מעׂשה-בוך“ ווָאס איז געווען ַא קלוגע קעגן-
ָאֿפענסיווע  :עס הָאט ֿפַארמָאגט מעׂשיות אי וועגן חיות אי וועגן רבנים און
חכמים .אין דער הקדמה 12שרַײבט דער ַארויסגעבער ,מע זָאל אויף ווַײטער
נישט מער לייענען „ביכער ֿפון קִיען“ נָאר זַײנע ֿפרומע מעׂשיות .און כך-
הווה : 13דָאס מעׂשה-בוך הָאט געהַאט צענדליקער אויסגַאבעס און דָאס קו-
בוך איז ביסלעכווַײז ֿפַארגעסן געווָארן.
1. NITsOKhN victoire ; 2. ShAR-... page-titre ; 3. éditeur ; 4. KOLERLEY
; toutes sortes de ; 5. APONEM apparemment ; 6. gagné contre
7. MIShLE-ShUOLIM ; 8. réussi ; 9. KhESORN défaut ; 10. OYLEM HABE
le monde à venir ; 11. fade ; 12. HAKDOME introduction ; 13. KAKhAVE
ainsi fut-il

שּפריכווערטער

פֿאַר די אָנהייבערס

נאך אַ ַ
ָ
גאנץ יאָר אַרבעט זַײט איר קליגסטע ענטפֿערס און זיי
ָאּפדרוקן 3אין דעם קומענדיקן
נישט מער אַזעלכע אָנהייבערס.
קטאבער.
נומער ,דאָס הייסט אין אָ ָ
אין שַײכות 1מיט דער קו-טעמע
קאציעס ! )און
שארפֿע דערווַײל ,גוטע וואַ ַ
ּפאר ַ
גיבן מיר דאָ איבער אַ ָ
פֿאַרגעסט נישט אַײער ייִדיש !(
שּפריכווערטער וועגן קי און
נאר האַלט אַ קו בַײ די
• ַאז אַ ַ
ַאנדערע בהמותּ .2פרּוווט זיי
איבערזעצן אויף פֿראַנצייזיש אַזוי הערנער 4קען זי אַ קלוגער מעלקן.5
• ַאן אָקס 6גייט קיין אָלמוץ 7און
גוט ווי איר קענט נאָר און שיקט
קומט פֿאָרט צוריק אַן אָקס.
ַארַײן אין רעדאַקציע .מיר וועלן
9
• ַאז דער מזל 8גייט ,קעלבט זיך
אויסקלַײבן די שענסטע און די

דער אָקס.
• די אייזלען 10זַײנען געגאַנגען זוכן
הערנער און זַײנען צוריקגעקומען
ָאן אויערן.
12
האט מען מורא
צאּפָ 11
• פֿאַר אַ ַ
פֿון פֿאָרנט ,פֿאַר אַ פֿערד פֿון
נאר פֿון אַלע זַײטן.
הינטן ,פֿאַר אַ ַ
1. ShAYKhES rapport ; 2. BEHEYMES animaux
; domestiques ; 3. imprimer ; 4. cornes
5. traire ; 6. bœuf ; 7. nom d'une ville en
; Moravie célèbre pour son marché à bétail
; 8. MAZL la chance ; 9. mettre bas ; 10. ânes
11. bouc ; 12. MOYRE peur

די מעׂשה פֿון דעם דאָרף או-הו
סטאצקי
לא ָ
פֿון ב .י .ביאַ ָ

די ווַײסע קו ,די איינציקע קו,
ֿפון ווַײטןֿ ,פון ָארעמען דָארף או-הו,
הָאט מען געקוילעט 1אין מיטן דער נאַכט,
דערנָאך ַאזַא ֿפריילעכע סעודה 2געמַאכט,
געטיילט זיך מיט ֿפלייש  -מיטן לעבער און לונג,
בַאטעמט צעשניטן איר רויטלעכן צונג :
הָאט מען געטרונקען ,געטרונקען ,געגעסן,
און ָאן דעם אורח 3אין דָארף ניט ֿפַארגעסן -
אויֿפגעגעסן די גַאנצע קו,
נָאר ניט איר מו.

און ס'הָאט זיך געטרָאֿפן  -איר ווייסט שוין ווּו,
אין ווַײטן ,אין ָארעמען דָארף או-הו,
יַאן מיט דער בַײטש איז ַארויס אינעם טָאל,
דערהערט ער דער ווינט טרָאגט ַא קִיִיש קול :
הערט ער און שטוינט - 4מַאכט די אויגן זיך צו
ווי קען דָא זַײן מוַ ,אז ניטָא איז קיין קו !
ָאּ ,פַאסטוכל יַאןָ ,אּ ,פַאסטוכל יַאן,
עס זענען ֿפיל נסים 5און ווּונדער ֿפַארַאן :
מען הָאט אויֿפגעגעסן די גַאנצע קו,
נָאר ניט איר מו.

ַא זַאנגעלע 6שָאקלט זיך ,וויגט זיך לו-לו,
ַאזוי אויך דער ַאלטיטשקער ּפַאן 7אין או-הו,
די יָארן ֿפַארלָאֿפן ,ווער ווייס זיי ווּוהין ?
נָאר ,קינדער ,צי הערט איר ,צי בין איך בַײם
זין? 8
ֿפון טַײכעלע טרָאגט זיך ַא קִיִישער מו,
דער זקן 9שּפַײט אויס ,צי שדיםַ - ? 10א טֿפו !
ָאַ ,אלטיטשקער ּפַאןָ ,אַ ,אלטיטשקער ּפַאן,
ניט שרעק זיך ,עס זענען קיין שדים ֿפַארַאן -
מען הָאט אויֿפגעגעסן די גַאנצע קו,
נָאר ניט איר מו.
דָאס קינד און די בָאבע ,איר ווייסט דָאך שוין ווּו -
אין ווַײטן ,אין ָארעמען דָארף או-הו.
די בָאבע ,זי שעּפטשעט און ,וויקלט ַא קנויל,11
דָאס אייניקל זיצט מיט ַאן ָאֿפענעם מויל.
ַא ֿפליג קלַאּפט אין שויב און זי בעט זיך :זשו-זשו!
דערהערן זיי ביידע  :מו-מו ,און מו-מו.

סטאצקי ,בנימין-יעקבֿ
ָ
ביא ָ
לא
ַ
)(1962 - 1893
ִיידישער שרַײבערּ ,פאָּפולער דער עיקר
דאנק זַײנע חנעוודיקע קינדער-לידער.
א ַ
ַ
געבוירן אין ּפומּפיאַן ,קאָוונער געגנט.
ֿארן
אנגעהויבן צו שרַײבן  1911 .געפ ָ
ָ 1909
קיין אַמעריקע .דאָרטן געוואָרן אַ מיטגליד
פֿון ּפועלי-ציון און איינער פֿון די ערשטע
גרינדער פֿון די ייִדישע שולן אין אַמעריקע.
אַ לערער אין די אַרבעטער-רינג שולן.
קטאר פֿונעם ערשטן קינדער-
ָ
ַ
מיטרעדא
זשורנאל אויף ייִדיש „די קינדער-וועלט“.
ַ
מיטאַרבעטער פֿון „ייִדישער קעמפֿער“,
„די צַײט“„ ,פֿאָרווערטס“„ ,דער אויפֿקום“.
אין בוכפֿאָרעם האָט ער אַרויסגעגעבן,
צוו''א„ ,בַײם ברייטן וועג“„ ,לידער און
ַ
עסייען“ „ ,פֿון די שטאַמען“„ ,בינעלע“
)קינדער-מעׂשה(.

די בָאבע דערציילט  - :אין מיטן דער נַאכט,
הָאט מען ַא ֿפריילעכע סעודה געמַאכט,
מען הָאט אויֿפגעגעסן די גַאנצע קו,
נָאר ניט איר מו -
געבליבן איז מו.

אכטן 1.
; ַא גרויסער מָאלצַײט  ; 2. SUDEגעש ָ
אסט 3. OYREKh
 ; 5. NISIM (Sing.ווּונדערט זיך  ; 4.ג ַ
אנג ) miracles ; 6. dim. deנס NES
;  épiז ַ
; ּפסיכיש געזונט 7. Monsieur (polonais) ; 8.
אן 9. ZOKN
ַ ; 10. ShEDIM (Sing. ShEDאן ַאלטער מ ַ
) démons ; 11. écheveauשד

3

ליטעראריש רעטעניש
ַ
ַא

 .1געפֿין אויס דאָס וואָרט פֿון יעדער דעפֿיניציע און שרַײב עס אַרַײן
אין דער שייכדיקער שורה 1פון דער פֿיגור רעכטס.
 .2טראָג אַריבער יעדן אות אינעם שייכדיקן קעסטעלע לינקס.
 .3אינעם ערשטן סלוּפיקל 2רעכטס דאַרף זיך לייענען דער נאָמען
יידישן שרַײבער און פֿון זַײנס אַ ווערק ; לינקס  -אַ שטעל 3פֿון
פֿון אַ ִ
דעם זעלביקן ווערק.

4

; 1. ShAYEKhDIKER ShURE ligne correspondante
2. colonne ; 3. passage, extrait ; 4.
ROS hETEYVES abreviation ; 5. YERIKhO Jéricho

דעפֿיניציעס
פַײנטשאפֿט ,האַס )לשון-קודש(
ַ
א.
בָ .ארט פֿון שקלאַפֿן-אַרבעט און אומקום
לאזט זען ,באַצייכנט מיטן פֿינגער
גָ .
ד .ווּונדערלעך ,איבערנאַטירלעך
ה .יעדע פֿראַגע דאַרף האָבן איינעם
ו .טַײערער ,וואָס מע האָט אים ליב
זִ .יינגלעך
מאן( אויסגעלייגט
ח .חנא )נאָמען פֿון אַ ַ
פֿאָנעטיש

ט .אפֿשר ,אוודאי ,מעגלעך )לשון-קודש(
יַ .א געבוירענער אין דַײטשלאַנד
מאכט עס זאָל זַײן אָפֿן
כַ .
4
ל .ראשיּ-תיבֿות פֿון רבי יוסי הגלילי
מִ .יידישער שרַײבער ,אויטאָר פֿון היסטאָרישע
5
א''א ,שמואל .........
ַ
מאנען „ :יריחו“
רא ַ
ָ
נַ .אדרעסירט ,שיקט
ס .הונדערט מאָל הונדערט
ע .ראשיּ-תיבֿות  :רבי יצחק בעל אור זרוע
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