

 

Dernière soirée du Séder au ghetto.

יוֹם בּ'  19בּאפּריל .יוֹם אביב יֶפה .השמש זוֹרחת בּאוֹר
ָבּהיר על ֶגיטוֹ ַואר ָשׁה .הֶטבע כּוּלוֹ אוֹמר חיים חדשים .קשה
לחשוֹב שהיוֹם הוּא אוַּלי יוֹם־החיים האחרוֹן...בּערב ִהגעתי
לבית ִמספּר  4בּרחוֹב קוָֹז'ה לק ֵבּל משהוּ בּשביל הלוֹחמים
בּגיטוִֹ ...הגעתי לֶגיטוֹ וּמצאתי את עצמי בֵּביתוֹ של הרב
ַמייֶזל .כּשִנכנסתי לדירה ֵהבנתי פּתאוֹם ,ש ֶפּסח היוֹם,
ֵליל־הסדר .הבּית היה ָהפוּך .הכּל מסביב היה שבוּר ושחוֹר
וּמלוּכָלך ,אבל בּמרכּז החדר עמד שוּלחן ,וּמסביבוֹ ישבוּ
אנשים ,והרב ישב בֹּראש השוּלחן ,וקוֹלוֹת של שירה נשמעוּ
בּחדר ,קוֹלוֹת הַהגדה של ֵליל-הסדר .וכל הניגוּנים ,וכל
הזכרוֹנוֹת עלוּ וָּבאוּ .בּחוּץ ִנראוּ לשוֹנוֹת-הֵאש של השֵׂריפוֹת
בּגיטוֹ ,וִנשמעוּ קוֹלוֹת של ְיִריוֹת וִהתפּוְֹצצוּיוֹת ,וּבחדר חגגוּ
את חג־הֵחרוּת של העם היהוּדי...
כּשראה אוֹתי הרב ,הפסיק לשיר ,וּביקש לשמוע מה חדש
בּין הלוחמים ,מה קוֶֹרה בּחוּץ ,מה התוֹכניוֹת למחר ,ועוֹד
שאלוֹת רבּוֹת שאל אותי הרב .הוּא בּירך אוֹתי ואת חבַרי
הלוֹחמים ואמר'':אני כּבר זקן ,וגם ִאם יהיה זה הסדר
האחרוֹן בּחַיי ,אין דבר .אבל אתם הצעירים ,אתם צריכים
לעשׂוֹת הכּל כֵּדי שתוּכלוּ לחגוֹג עוֹד הרבּה ְסָדִרים של פּסח.
לכוּ וַהכּוּ בּאוֵֹיב הנאצי ,ויִהי אלוֹהים ִעמכם .וּמי יוֹדע ,אוּלי
עוֹד ִיהֶיה לכם ֵנס ,כּמוֹ בּיֵמי ִמצרים''...
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Vocabulaire
פעלים
ז.ר.ח ,.זרח ,זורח ,לזרוח )פעל(
ח.ש.ב ,.חשב ,חושב ,לחשוב )פעל(
נ.ג.ע ,.הגיע ,מגיע ,להגיע )הפעיל(
ק.ב.ל ,.קיבל ,מקבל ,לקבל )פיעל(
מ.צ.א ,.מצא ,מוצא ,למצוא )פעל(
כ.נ.ס ,.נכנס ,נכנס ,להיכנס )נפעל(
ב.ו.נ ,.הבין ,מבין ,להבין )הפעיל(
ע.מ.ד ,.עמד ,עומד ,לעמוד )פעל(
י.ש.ב ,.ישב ,יושב ,לשבת )פעל(
ש.מ.ע ,.נשמע ,נשמע ,להישמע )נפעל(
ע.ל.ה ,.עלה ,עולה ,לעלות )פעל(
ב.ו.א ,.בא ,בא ,לבוא )פעל(
ר.א.ה ,.נראה ,נראה ,להיראות )נפעל(
ח.ג.ג ,.חגג ,חוגג ,לחגוג )פעל(
ר.א.ה ,.ראה ,רואה ,לראות )פעל(
פ.ס.ק ,הפסיק ,מפסיק ,להפסיק )הפעיל(
ש.י.ר ,.שר ,שר ,לשיר )פעל(
ב.ק.ש ,.ביקש ,מבקש ,לבקש )פיעל(
ש.מ.ע ,.שמע ,שומע ,לשמוע )פעל(
ק.ר.ה ,.קרה ,קורה ,לקרות )פעל(
ש.א.ל ,.שאל ,שואל ,לשאול )פעל(
ב.ר.כ ,.בירך ,מברך ,לברך )פיעל(
ע.ש.ה ,.עשה ,עושה ,לעשות )פעל(
ה.ל.כ ,.הלך ,הולך ,ללכת )פעל(
נ.כ.ה ,.הכה ,מכה ,להכות )הפעיל(
י.ד.ע ,.ידע ,יודע ,לדעת )פעל(

Verbes
briller
penser
arriver
recevoir
trouver
entrer
comprendre
se tenir, être debout
être assis, s'asseoir
se faire entendre
monter
venir
se faire voir
fêter, célébrer
voir
arrêter
chanter
demander
entendre, écouter
se passer
demander, questionner
bênir
faire
aller
frapper
savoir

Noms
printemps
soleil
lumière
nature
ghetto
soir, soirée
rue
combattant
appartement
soirée du Séder
centre
gens
son, voix, bruit
mélodie
souvenir
flammes
incendie
tir
explosion
la fête de la Liberté
peuple
dehors, à l'extérieur
plan, programme
demain
camarade
jeune
ennemi
miracle

שמוֹת עצם
אביב
שמש
אור
טבע
גיטו
ערב
( רחות )ז,רחוב
 לוחמים,לוחם
דירה
ליל־הסדר
מרכז
 אנשים,איש
( קולות )ז,קול
 ניגונים,ניגוּן
( זכרונות )ז,זכרון
לשונות־אש
 שריפות,שריפה
 יריות,ירי
 התפוצצוּיות,התפוצצוּת
החירות-חג
 עמים,עם
בחוּץ
 תוכניות,תוכנית
מחר
 חברים,חבר
 צעירים,צעיר
 אויבים,אויב
 נסים,נס

Adjectifs
clair
nouveau
dernier
sans dessus-dessous
cassé
noir
sale
nombreux

שמות תוֹאר
בהיר
חדש
אחרון
הפוּך
שבוּר
שחור
מלוכלך
 רבות,רבים

Mots-outils - adverbes

מילות

tout entier

כּוּלוֹ
קשה
אולי
משהוּ
בשביל
אין דבר

difficile
peut-être
quelque chose
pour
cela ne fait rien



 

Dernière soirée du Séder au ghetto.

יוֹם בּ' ְ 19בַּא ְפִּריל .יוֹם ֲאִביב ָיֶפהַ .ה ֶשֶּׁמשׁ זוַֹרַחת ְבּאוֹר
ָבִּהיר ַעל ֶגּטוֹ ַוְר ָשׁהַ .ה ֶטַּבע ֻכּלּוֹ אוֵֹמר ַחִיּים ֲחָד ִשׁיםָ .ק ֶשׁה
שׁב ֶשַׁהיּוֹם הוּא אוַּלי יוֹם־ַהַחִיּים ָהַאֲחרוֹןָ ...בֶּעֶרב ִהַגְּע ִתּי
ַלְח ֹ
ְלַבִית ִמְס ַפּר ִ 4בְּרחוֹב קוָֹז'ה ְלַק ֵבּל ַמ ֶשּׁהוּ ִבּ ְשִׁביל ַהלּוֲֹחִמים
ַבֶּגּטוִֹ ...הַגְּע ִתּי ַלֶגּטוֹ וָּמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְבֵּביתוֹ ֶשׁל ָהַרב
ַמייֶזלְ .כּ ֶשִׁנְּכַנְס ִתּי ַלִדּיָרה ֵהַבְנ ִתּי ִפְּתאוֹםֶ ,שׁ ֶפַּסח ַהיּוֹם,
חר
ֵליל־ַה ֵסֶּדרַ .ה ַבִּית ָהָיה ָהפוְּךַ .ה ֹכּל ִמ ָסִּביב ָהָיה ָשׁבוּר ְו ָשׁ ֹ
וְּמֻלְכַלְךֲ ,אָבל ְבֶּמְר ַכּז ַהֶחֶדר ָעַמד ֻשְׁלַחן ,וִּמ ְסִּביבוֹ ַי ְשּׁבוּ
ֲאָנ ִשׁיםְ ,וָהַרב ָי ַשׁב ְבֹּראשׁ ַה ֻשְּׁלָחןְ ,וקוֹלוֹת ֶשׁל ִשׁיָרה ִנ ְשְׁמעוּ
ַבֶּחֶדר ,קוֹלוֹת ַהַהָגָּדה ֶשׁל ֵלילַ-ה ֵסֶּדרְ .וֹכל ַהִנּגּוִּניםְ ,וֹכל
ַהִזְּכרוֹנוֹת ֲעלוּ וָּבאוַּ .בּחוּץ ִנְראוּ ְלשׁוֹנוֹתָ-הֵאשׁ ֶשׁל ַה ְשֵּׂרפוֹת
ַבֶּגּטוְֹ ,וִנ ְשְׁמעוּ קוֹלוֹת ֶשׁל ְיִריּוֹת ְוִהְתפּוְֹצֻציּוֹת ,וַּבֶחֶדר ָחְגגוּ
ֶאת ָחג־ַהֵחרוּת ֶשׁל ָהָעם ַהְיּהוִּדי...
ְכּ ֶשָׁרָאה אוִֹתי ָהַרבִ ,הְפִסיק ַל ִשּׁיר ,וִּבֵקּשׁ ִל ְשׁמַֹע ַמה ָחָדשׁ
ֵבּין ַהלּוֲֹחִמיםַ ,מה קוֶֹרה ַבּחוּץַ ,מה ַה ָתְּכִניּוֹת ְלָמָחרְ ,ועוֹד
ֶשֵׁאלוֹת ַרבּוֹת ָשַׁאל אוִֹתי ָהַרב .הוּא ֵבֵּרְך אוִֹתי ְוֶאת ֲחֵבַרי
ַהלּוֲֹחִמים ְוָאַמרֲ'':אִני ְכַּבר ָזֵקןְ ,וַגם ִאם ִיְהֶיה ֶזה ַה ֵסֶּדר
ָהַאֲחרוֹן ְבַּחַיּיֵ ,אין ָדָּברֲ .אָבל ַא ֶתּם ַה ְצִּעיִריםַ ,א ֶתּם ְצִריִכים
ַלֲעשׂוֹת ַה ֹכּל ְכֵּדי ֶשׁתּוְּכלוּ ַלְח ֹגּג עוֹד ַהְר ֵבּה ְסָדִרים ֶשׁל ֶפַּסח.
ְלכוּ ְוַהכּוּ ָבּאוֵֹיב ַהָנּאִציִ ,ויִהי ֱאלִֹהים ִע ָמֶּכם .וִּמי יוֵֹדַע ,אוַּלי
עוֹד ִיְהֶיה ָלֶכם ֵנסְ ,כּמוֹ ִבּיֵמי ִמְצַרִים''...
)על־פּי ''בּיֵמי אפּריל'' של טוּביה בּוֹזוֹקוֹבסקי(



 

Dernière soirée du Séder au ghetto.

Lundi 19 avril. Une belle journée de printemps. Le soleil brille d'une
lumière claire sur le ghetto de Varsovie. La nature toute entière parle
d'une nouvelle vie. Il est difficile d'imaginer que ce jour est peut être
le dernier jour d'une vie.
Le soir je suis arrivé à la maison numéro 4 de la rue Kocha afin de
recevoir quelque chose pour les combattants du ghetto... Je suis arrivé
au ghetto et je me suis retrouvé dans la maison du rabbin Maïzel.
Lorsque je suis rentré dans l'appartement j'ai tout de suite compris, que
c'était Pessah', la soirée du seder. La maison était sans dessus dessous.
Tout autour était cassé, noir et sale, mais au milieu de la pièce se
tenait une table, et autour d'elle étaient assis des gens, et le rabbin
Maïzel était assis en tête, des voix mélodieuses se faisaient entendre
dans la pièce, les sons de la Haggada de la soirée pascale. Et toutes les
mélodies, et tous les souvenirs allaient et venaient. Dehors on
apercevait les flammes des incendies du ghetto, et on entendait des tirs
et des explosions, et dans la pièce on célébrait la fête de la liberté du
peuple juif...
Lorsque le rabbin m'aperçut, il s'arrêta de chanter, et il me demanda
des nouvelles des combattants, que se passe-t-il dehors quelles sont les
projets pour demain? Et le rabbin me posa encore d'autres questions. Il
me donna sa bénédiction ainsi qu'à mes camarades de combat et dit :
"Je suis déjà vieux , et même s'il s'agit du dernier seder de ma vie, cela
n'a aucune importance. Mais vous les jeunes, vous devez tout faire
pour que vous puissiez fêter encore de nombreux sedarim de Pessah'.
allez et frappez l'ennemi nazi; et que D... Soit avec vous. Et qui sait,
peut être vivrez vous un miracle, comme à l'époque de la Sortie
d'Egypte.
D'après Touvia Bosokovsky, Les journées d'avril.

