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אַרײנפֿיר
ַ
בײ ייִדישע לערן־אינסטיטוציעס איז פֿאַראַן אַ טראַדיציע אַרויסצוגעבן זאַמלונגען פֿון די אַרבעטן פֿון
ַ
ייִדיש־תּלמידיםַ .
בײם צונויפֿשטעלן דאָס דאָזיקע העפֿטל ,למשל ,האָב איך גענומען פֿאַר אַ מוסטער,
צווישן אַנדערע ,אונדזער יוגנט :געזאַמלטע אַרבעטן פֿון שיקאַגער אַרבעטער־רינג־מיטלשול־
תּלמידים ).(https://archive.org/details/nybc205512 ;1938
עס זענען דאָ עטלעכע סיבות פֿאַר וואָס ס'איז כּדאַי צו פֿאַרעפֿנטלעכן די אַרבעטן פֿון תּלמידים.
סײ מיט אַנדערע
סײ איינער מיטן צווייטן ַ
ערשטנס ,איז דאָס אַן אופֿן פֿאַר די תּלמידים זיך צו טיילןַ ,
תּלמידים ,לערערס ,און סתּם ייִדיש־לייענערס ,מיט די פֿרוכטן פֿון זײער מי .ס'איז אויך אַ געלעגנהייט
פֿאַר די תּלמידים צו שטאָלצירן מיט זייערע אויפֿטוען ,און קען דינען פֿאַר אַ מאָטיוואַציע וואָס מער צו
שלײפֿן די אַרבעטן ,און בשעת־מעשׂה ,צו פֿאַראינעווייניקן דעם אויסגעלערנטן מאַטעריאַל .בפֿרט
ַ
אויף די מיטנדיקע מדרגות קען דאָס אויך פֿאַרשטאַרקן ַ
בײ די תּלמידים די זעלבסטזיכערקייט ,און זיי
ַ
ווײטער
אונטערגעבן חשק ַ
אָנצושרײבן און צו פֿאַרעפֿנטלעכן טעקסטן אויף ייִדיש ,וואָס אין אונדזער
סײ וויכטיק.
סײ זעלטן ַ
עפּאָכע איז דאָס ַ
אָבער דאָס אַרויסגעבן אַזעלכע זאַמלונגען ברענגט נוצן נישט נאָר די תּלמידים און די
הײ ַ
ַ
נטצײטיקע ייִדיש־לייענער .אַזעלכע זאַמלונגען זענען אויך היסטאָרישע דאָקומענטן ,וואָס היטן
טגײסט – פֿון דעם ,וועגן וואָס און ווי אַזוי עס טראַכטן די תּלמידים פֿון אַ
צײ ַ
אויף אַ בילד פֿון אַ ַ
געוויסער תּקופֿה ,וואָס עס אינטערעסירט זיי אויף ייִדישע און אַנדערע געביטן ,וואָס עס זענען די
כאַראַקטעריסטישע שטריכן פֿון זייער שפּראַכבאַניץ ,און אין װאָס פֿאַר אַ פּעדאַגאָגישן גערעם זײערע
לימודים קומען פֿאָר.
מיר האָבן דאָס מזל ,וואָס אַזעלכע דאָקומענטן האָט מען נישט זעלטן אויפֿגעהיט אין דער
הײנט.
פֿאַרגאַנגענהייט; עס איז אַ יושר ,אַז מיר זאָלן זיי פֿון מאָל צו מאָל אויפֿהיטן אויך ַ
צום סוף וויל איך ווינטשן אַ יישר־כּוח די תּלמידים פֿון מדרגה ג' :גראַמאַטיק און
הײיאָר
וואָקאַבולאַר פֿאַר מיטנדיקע תּלמידים ,אין גערעם פֿונעם וואַרשעווער זומערקורס ,געלערנט ַ
דורך דער אינטערנעץ .זיי האָבן ַ
אַרײנגעלייגט אַ סך מי אין די דאָזיקע שריפֿטלעכע אַרבעטן ,ווי אויך
אין די רעפֿעראַטן וואָס זיי האָבן געהאַלטן בשעת די לעקציעס אױף די זעלביקע טעמעס – און די
סײ בכּבֿודיקע.
סײ אינטערעסאַנטע ַ
רעזולטאַטן זענען ַ
רייזע טורנער
פּאַריז ,יולי 2020
בײם צוגרייטן דאָס העפֿטל.
זײן הילף ַ
ע"ש :אַ גרויסן דאַנק אַרעלע ווישוואַנאַטן פֿאַר ַ
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דוד בערגעלסאָנס נאָך אַלעמען
הײנט װעל איך רעדן װעגן דוד בערגעלסאָנס ראָמאַן נאָך אַלעמען ,דער ערשטער מאָדערניסטישער
ַ
ראָמאַן אין דער ייִדישער ליטעראַטור .דער ראָמאַן ,וואָס ער האָט אָנגעשריבן אין די יאָרן -1911
, 1912איז אױפֿגענומען געװאָרן דורך די קריטיקער מיט גרױס ענטוזיאַזם.
איך װעל ניט קיין סך דערציילן װעגן דעם סיפּור־המעשׂה .נאָר אַ פּאָר זאַצן – מירל ,די
צענטראַלע פֿיגור אינעם ראָמאַן ,איז אַ יונגע פֿרױ .זי איז געװען זײער דעפּרעסיװ און אומגליקלעך
צוליב אַלצדינג אין איר לעבן.
ווי געזאָגט ,וויל איך מער רעדן װעגן דעם סטיל און דער אַטמאָספֿער פֿונעם בוך .און אַ ביסל
זײן עולם – װער האָט געלייענט בערגעלסאָנס װערק?
װעגן ַ
ווײל דער ראָמאַן שפּיגלט אָפּ דאָס,
זײן ראָמאַן איז געפֿעלן דעם יונגן עולם און די קריטיקערַ ,
ַ
װאָס די ייִדישע יוגנט האָט איבערגעלעבט נאָכן דורכפֿאַל פֿון דער ערשטער רוסישער רעװאָלוציע –
צײט.
די אומבאַשטימטע און אומקלאָרע ַ
די אַטמאָספֿער:
אין נאָך אַלעמען קען מען דערפֿילן די שװערע און טונקעלע לופֿט .די אַטמאָספֿער איז פֿון האַרבסט –
זײנע העלדן האָבן זיך געפֿונען „צווישן
טרױער – און דאָס באַשטימט דעם טאָן פֿונעם גאַנצן װערקַ .
צוויי וועלטן“ ,נישט וויסנדיק ,וווּהין צו גיין.
זײן װערק האָט בערגעלסאָן איבערגעגעבן די שטימונג פֿון דעקאַדענץ ,מעלאַנכאָליע און
אין ַ
אָפּהענטיקײט אין אַ ייִדישן שטעטל אין די יאָרן אַרום דער ערשטער װעלט־מלחמה .דאָס איז גאָר
נישט קײן טיפּיש בילד פֿונעם שטעטל.
דער סטיל:
זײן סטיל האָט ער אויסגעשליפֿן אונטער דער השפּעה פֿון דער רוסישער ,פֿראַנצייזישער און
ַ
סקאַנדינאַווישער ליטעראַטור .מיר קענען געפֿינען רמזים ,למשל ,אויף די ווערק פֿון טאָלסטוי,
טשעכאָוו ,און קנוט האַמסון ,און באַזונדערש ,אויף גוסטאַוו פֿלאָבערס װערק מאַדאַמע באָװאַרי.
זײן
וואָס שייך דעם עולם האָט בערגעלסאָן ,אַנדערש ווי שלום־עליכם מיט ַ
סײ אין
„פֿאָלקס־ליטעראַטור“ ,געשריבן פֿאַרן מער געבילדעטן עולם ,וואָס איז געווען קאָמפּעטענט ַ
סײ אין די אייראָפּעיִשע ליטעראַטורן .אױך פֿונעם סטיליסטישן שטאַנדפּונקט האָט
דער ייִדישער ַ
בערגעלסאָן געשריבן זײער אַנדערש פֿון שלום־עליכמען אָדער באַשעוויסן .בערגעלסאָנס ראָמאַנען

2

בײ באַשעוויסן( אָדער מיט
האָבן ווייניק צו טאָן ,למשל ,מיט אַ געשפּאַנטער אינטריגע )ווי ַ
בײ בערגעלסאָנען דער עיקר ,און דער
בײ שלום־עליכמען( .דער סטיל איז ַ
שפּאַנענדיקע דיאַלאָגן )ווי ַ
זײנע ווערק אומאָפּהענגיק פֿון די העלדן.
סטיל לעבט אין ַ
צום סוף קען מען זיכער זאָגן ,אַז נאָך אַלעמען איז אַ װיכטיק ליטעראַריש װערק – מיט נאָך
אַלעמען איז געבױרן געװאָרן דער מאָדערניסטישער ייִדישער ראָמאַן – און עס האָט אָנגעהױבן זיך
אויסצופֿאָרמירן דער מאָדערניסטישער ייִדיש־סטיל.

3

אָליאַ איוואַנאָוואַ

סאָלאָווקי :טונדרע,
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4

סאָלאָווקי :טונדרע ,מאָנאַסטיר און לאַגער
דער וועג ,וואָס איך האָב אויסגעקליבן צוצוקומען קיין סאָלאָווקי פֿון מאָסקווע ,איז דער סאַמע
קורצער וועג ,אָבער דאָך האָט מען געדאַרפֿט פּטרן כּמעט צוויי מעת־לעת .מיט דער באַן „קיין
מורמאַנסק“ בין איך געשווינד געפֿאָרן אין אַ קלייניטשקער קאַרעלישער שטאָט אויף די ברעגן פֿונעם
ווײַסן ים – קעמי .יעדער טאָג פֿון מײַ ביז סעפּטעמבער שווימען אָפּ פֿונעם האַוון דאָ כּלערלײ שיפֿן –
צוויי שעה מיט אַ האַלבער און דו ביסט שוין אויפֿן גרויסן סאָלאָוועצקער אינדזל .אַרום אים זײַנען דאָ
פֿינף קלענערע אינדזלען )זיי הייסן אַזוי :אַנזער ,גרויסע און קליינע מוקסאַלמאַ ,גרויסער און קליינער
האָזענער אינדזל( און אַ סך נאָך קלענערע אינדזלען .אויף די גרויסע אינדזלען וואַקסן ביימער און
קוסטן ,די קליינע זײַנען שטיינערדיק ,פֿאַרוואַקסן מיט מאָך און לישײַען )זעט בילד  ,1אונטן( .אָבער
יעדער פֿון זיי איז אוניקאַל און אייגנאַרטיק ,סײַ צוליב דער שטרענגער צפֿונדיקער עסטעטיק פֿון
זייערע לאַנדשאַפֿטן מיט זייערע רעליעפֿן ,סײַ צוליב זייער קאָמפּליצירטער געשיכטע.
פֿונעם צושטיי־פּונקט אויפֿן סאָלאָוועצקער אינדזל שפּרייט זיך אויס אַן איינציק דאָרף ,וואָס
רופֿט זיך ווי דער גאַנצער אינדזל – סאָלאָוועצקער ייִשובֿ )זעט בילד  (2אָדער פּראָסט – סאָלאָווקי.
ער איז געגרינדעט געוואָרן ערשט אין  .1944איצט וווינען דאָ כּסדר אַן ערך  900מענטשן .אַ העלפֿט
– אַרבעטערס ,און דער רעשט – זקנים און קינדער .מענטשן קענען אַרבעטן בלויז אין עטלעכע
ערטער :אין די מוזייען ,אין דער שול און קינדערגאָרטן אָדער אינעם שפּיטאָל .עס זײַנען אויך דאָ
קראָמען ,אַכסניות ,אַ דיזל־סטאַנציע .די אײַנוווינערס זאָגן ,אַז פֿאַר זיי הייבט זיך אַלץ אָן פֿון
סאָלאָווקי און אויך דאָ פֿאַרענדיקט זיך אַלץ.
די אָ סימנים פֿון אַ וועלטלעך לעבן אויף די אינדזלען זײַנען אַנטשטאַנען ערשט נאָך דער
צווייטער וועלט־מלחמה .פֿאַר דער מלחמה )פֿון  1429אָן( איז דאָ געווען אַ מאָנאַסטיר )זעט בילד .(3
ער עקזיסטירט אויך הײַנט אָבער ער פֿונקציאָנירט שוין גאָר אויף אַן אַנדער אויפֿן – גיכער ווי אַ מוזיי
איידער אַן אָפּגעזונדערט אָרט פֿאַר התבודדות .אין משך פֿון פֿיר יאָרהונדערטער )פֿונעם 15טן ביזן
19טן( האָט דאָס לעבן אויף די אינדזלען אויפֿגעבליט פֿון יאָר צו יאָר ,און דאָס אָרט האָט אַזוי
קונה־שם געווען צווישן דעם עולם ,אַז אַלע האָבן געוואָלט אַהערפֿאָרן שווימען און דערזען מיט די
אייגענע אויגן אַלע חידושים ,און זיך עצהן מיט די הייליקע מאָנאַכן וועגן זייערע צרות.
די מאָנאַכן האָבן געפֿירט אַ גראַנדיִעזע ווירטשאַפֿט .שווער איבערצורעכענען אַלע זייערע
בלײבן לעבן אויף די ווילדע
דערגרייכונגען .אָבער זייער אַמביציע איז פֿאַרשטענדלעך :כּדי צו ַ
צפֿונדיקע אינדזלען האָבן זיי געמוזט ממש האָרעווען :גראָבן די ערד ,אויסהאַקן וועלדער ,האַקן
האָלץ ,שווימען אינעם סכּנהדיקן ים און פֿאַנגען פֿיש ,אַרויסבאַקומען זאַלץ פֿון ים־וואַסער ,מאָלן
קערלעך איבערגעשיפֿטע פֿונעם קאָנטינענט ,באַקן ברויט ,באַאַרבעטן לעדער ,נייען קליידער ,בויען
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אַרײן ,נאָר
פֿאַרשיידענע סטרוקטורן אאַז"וו .די האָרעוואַניע איז געווען נישט נאָר נייטיק אין לעבן ַ
גײסטיקן לעבן פֿון די סאָלאָוועצקער מאָנאַכן.
אויך אַ סימן־מובֿהק פֿונעם ַ
אין די יאָרן פֿון דעם מאָנאַסטירס אויפֿבלי האָבן די מאָנאַכן אויפֿגעבויט עטלעכע זאַוואָדן
)טעפּוואַרג־ ,ליכט־ ,ציגל־ ,געהילץ־ ,לעדער־ ,און מעל־זאַוואָדן( ,ווי אויך וואַרשטאַטן )שוסטער־,
נבינדערײ ,און
ַ
אײ
שנײַדער־ ,מאַליער־ ,סטאָליער־ ,שלאָסער־ ,און ליטאָגראַפֿישע וואַרשטאַטן ,אַן ַ
צעכן וווּ מע האָט געמאַכט שליטנס און עקיפּאַזשן( .זיי פֿונקציאָנירן שוין נישט )אַפֿילו די בנינים
זײַנען שוין נישטאָ( .עס איז אָבער יאָ איבערגעבליבן ביזן הײַנטיקן טאָג דער באָטאַנישער גאָרטן ,וווּ
עס וואַקסן קאַווענעס און דיניעס; אַ דאַמבע )זעט בילד  (4צווישן דעם גרויסן סאָלאָוועצקער אינדזל
און גרויסער מוקסאַלמאַ; אַ סיסטעם פֿון קאַנאַלן ,וואָס פֿאַרבינדט הונדערטער אָזערעס און רעגולירט
דעם וואַסער־ניוואָ אין זיי; ברייטע וועגן וואָס פֿירן צו אַלע עקן פֿון די אינדזלען; און דער מאָנאַסטיר
זײנע מויערן פֿלעגט מען אָפֿט אָפּשלאָגן אַטאַקעס פֿון
אַליין ,וואָס זעט אויס ווי אַ קרעפּאָסט – פֿון ַ
שוועדן און ענגלענדער אינעם 16טן און 17טן יאָרהונדערט.
אײנגעקניפּט מיט דער געשיכטע פֿון רוסלאַנד גופֿא.
די געשיכטע פֿונעם אַרכיפּעלאַג איז פֿעסט ַ
און ווי אין דער געשיכטע פֿון מײַן לאַנד זײַנען דאָ שרעקלעכע בלעטער ,איז די סאָלאָוועצקער
אינדזלען אויך אַ מאָל אויסגעקומען צו ווערן אַ גיהנום אויף דער ערד .פֿון  1923ביז  1932האָט אויף
דער אָ טעריטאָריע אָפּערירט אַן אַרבעט־לאַגער )איינער פֿון די גולאַג־לאַגערן(; פֿון  1937ביז 1939
– אַ תּפֿיסה; און ווײַטער ביזן סוף פֿון דער מלחמה – אַ פֿאָרפּאָסט בײַם ווײַסן ים :אַפֿילו איצט קען
מען געפֿינען איבערגעבליבענע פֿײַערפּונקטן און צעפֿאַלענע זעמליאַנקעס .דורכן סאָלאָוועצקער
לאַגער זײַנען דורכגעגאַנגען הונדערט־טויזנטער מענטשן ,און טויזנטער פֿון זיי זײַנען אומגעקומען
דאָרטן :פֿון הונגער ,פֿון קלעפּ ,פֿון קראַנקײטן ,פֿון עבֿודת־פּרך .אַלפֿי־אַלפֿים מתים ליגן
אומבאַגראָבענע ערגעץ וווּ ,אין וואַלד ,אין בלאָטעס ,אונטערן ים .זאָל זיי די ערד גרינג זײַן )זעט בילד
.(5
און אָט גיי איך לענג־אויס דעם זאַמדיקן וועג פֿון מאָנאַסטיר צו דער דאַמבע ,צי פֿונעם
לײַכטטורעם ביזן קאַפּ פּעטשאַק .כ'בין אַ טוריסט ,אָבער איך קען זיך פֿאָרשטעלן ווי עס גייט אויף אָט
דעם וועג אַ מאָנאַך אָדער אַ פּילגרים ,אָדער אַ געפֿאַנגענער ,וועלכן מע פֿירט אויף אַן אָרט ,וווּ ער
וועט אַרבעטן עבֿודת־פּרך אָדער צעשאָסן ווערן .די וועגן זײַנען געבליבן אין גאַנצן די זעלבע שוין
הונדערטער יאָרן.
*
*
*
אין אַ פּאָר יאָר אַרום בין איך שוין אין מאָסקווע און איך שטיי לעבן דעם סאָלאָוועצקער שטיין אויף
לוביאַנקאַ־פּלאַץ – דאָס איז אַ מאָנומענט לזכּרון די קרבנות פֿון די רעפּרעסיעס אין פֿסס"ר .אַרום מיר
שטייען אַנדערע מענטשן און צוזאַמען פּראָטעסטירן מיר קעגן אַ נײַער כוואַליע פּאָליטישע
הײנט.
רעפּרעסיעס אינעם רוסלאַנד פֿון ַ
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עטלעכע בילדער
1

2
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אַרי טורנער

וואַנדאַ גאַג

10

11

12
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ווײטערדיקע וועבערטער קען מען זען וואַנדאַ גאַגס קונסט און
אויף די ַ
זיך דערוויסן וועגן איר לעבן:
דער מוזיי אינעם הויז וווּ וואַנדאַ און אירע ברידער־שוועסטער זענען געבוירן געוואָרן
http://www.wandagaghouse.org
אַן אינטערנעץ־אויסשטעלונג פֿון וואַנדאַ גאַגס קונסט )צייכענונגען אויף שמערגל־פּאַפּיר(
https://philamuseum.org/calendar/exhibition/artist-focus-wanda-gag
וועגן איר לעבן
http://www.tfaoi.com/aa/8aa/8aa480.htm
בילדער פֿון איר בוך מיליאָנען קעץ
https://millionsofcats.weebly.com
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גאָלדע פּאַרקער

דאָס אַמעריקאַנער
שטום־לשון
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דאָס אַמעריקאַנער שטום־לשון
די טעמע װאָס איך װיל רעדן װעגן איר איז אַמעריקאַנער שטום־לשון .איכ׳ל רעדן אַ ביסל װעגן דער
געשיכטע ,פֿון װאַנען ס'שטאַמט דאָס לשון ,און שפּראַכיקע כאַראַקטעריסטיקעס.
פֿאַר װאָס שטום־לשון װי אַ טעמע? איך אינטערעסיר זיך מיט עטלעכע פֿאַרשידענע שפּראַכן
מײן פֿרױ אַ טױבע ,און פֿון איר האָב איך זיך
און שטום־לשון איז אײנע פֿון זײ .פֿאַר אַ צולאָג ,איז ַ
נײע
דערוווּסט אַ סך װעגן אירע איבערלעבונגען װי אַ טױבער מענטש ,און זיך אױך אויסגעלערנט ַ
צײכנס.
שטום־לשון איז די נאַטירלעכע שפּראַך פֿון טױבע מענטשן .דאָס הײסט ,אױב מע הערט נישט,
איז נאַטירלעך אָנצוהײבן רעדן מיט די הענט.
אַמעריקאַנער שטום־לשון איז געקומען פֿון דעם קאָנטאַקט צװישן פֿראַנצײזישן שטום־לשון,
װײנגאָרטן־שטום־לשון ,פֿאַרשידענע דערפֿער־לשונות ,און הײמישע לשונות אין דער
מאַרטאַס ַ
אַמעריקאַנער שול פֿאַר טױבע מענטשן אין קאָנעטיקוט.

װײט פֿון באָסטאָן װוּ עס האָבן
װײנגאָרטן? ס׳איז אַן אינדזל נישט ַ
נו ,װאָס איז מאַרטאַס ַ
געלעבט אַ סך טױבע מענטשן און וווּ זײ האָבן געשאַפֿן זײער אײגן שטום־לשון.
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און װאָס איז די אַמעריקאַנער שול פֿאַר טױבע מענטשן?American School for the Deaf ,
דאָס איז געװען די ערשטע שול פֿאַר טױבע מענטשן אין די פֿאַראײניקטע שטאַטן .דאָס הײסט ,די שול
איז געװען דער אָנהײב פֿון בילדונג אױף שטום־לשון פֿאַר טױבע קינדער .די שול עקסיסטירט ביזן
הײנטיקן טאָג און האָט געפּראַוועט איר צװײ־הונדערט־יאָריקן יובֿל אין  .2017דאָס איז דער גרױסער
ַ
קאַמפּוס פֿון דער שול!
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דאָס אַמעריקאַנער שטום־לשון איז נישט קײן ענגליש װאָס מע רעדט מיט די הענט.
שטום־לשונות האָבן זײער אײגענעם װאָקאַבולאַר ,װערטער־סדר ,גראַמאַטיק ,קולטור ,ליטעראַטור,
װײטער .למשל ,יעדער צײכן האָט פֿינף אַספּעקטן :די אָריענטאַציע ,די פּאָזיציע ,די
און אַזױ ַ
אָנװײזערס .
ַ
באַװעגונג ,די האַנט־פֿאָרעם ,און אָן־האַנטיקע
איך װיל אױך רעדן אַ ביסל װעגן װערטער־סדר ,װאָס איז :די טעמע ,דער סוביעקט ,דער
אָביעקט ,און סוף־כּל־סוף ,דער װערב .אָבער ,ס'איז אַזױ בײגעװדיק! למשל ,שול-דו-איך-גײען .װאָס
מײנט עס? „מיר גײען אין שול “.אָבער מיט אויפֿגעהויבענע ברעמען מײנט עס„ ,צי גײען מיר אין
שול?“
פֿאָרשפּײז פֿון שטום־לשון .אַ דאַנק!
ַ
אײך געגעבן אַ
איך האָף אַז איך האָב ַ
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דוד ראָזענבערג

פֿינף פּוילישע בונדיסטן
אין לאָנדאָן
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פֿינף פּוילישע בונדיסטן אין לאָנדאָן
גיט אַ קוק אױף בילד ) 1אונטן( װאָס מע האָט אַראָפּגענומען אין װאַרשע אין  .1940די צװײטע פֿון
נײן יאָר אַלט .איר טאַטע ,אַ באַרימטער בונדיסט ,איז נישט
רעכטס הײסט װלאָדקע .זי איז געװען ַ
געװען .ער איז שױן אַנטלאָפֿן פֿון װאַרשע .דער בונד איז געװען אַ װיכטיקע סאָציאַליסטישע
באַװעגונג אין פּױלן און פֿריִער אין רוסלאַנד.
אַכט װאָכן פֿאַרן װאַרשעװער געטאָ אױפֿשטאַנד האָט מען אַרױסגעשמוגלט װלאָדקען און איר
בײ קאַטױלישע העלפֿערס .ערשטנס האָט מען זײ
צװילינג־שװעסטער פֿונעם געטאָ ,און זײ באַהאַלטן ַ
בײ אַ משפּחה װאָס הײסט דוביעל .אױך באַהאַלטן מיט זײ איז געווען אַ בונדיסט װאָס האָט
באַהאַלטן ַ
געהײסן מיכל קלעפּפֿיש .ער האָט זיך פֿאַרנומען מיטן שאַפֿן אימפּראָװיזירטע װאָפֿן װאָס ער האָט
אַרײנגעשמוגלט אינעם געטאָ צו קעמפֿערס װאָס שפּעטער האָבן אָנגעהױבן דעם העלדישן
ַ
בסוד
זײן לעצטן קאָנסיגנאַציע אײן טאָג נאָך דעם ווי דער אױפֿשטאַנד
אױפֿשטאַנד .ער האָט איבערגעגעבן ַ
האָט זיך שױן אָנגעהױבן .ער האָט געװוּסט אַז ער װעט נישט צוריקקומען .מע האָט אים אומגעבראַכט
צײט נאָך דעם.
אַ קורצע ַ
שפּעטער ,װען דער אױפֿשטאַנד האָט זיך געענדיקט ,האָט מען װלאָדקען צעשײדט פֿון איר
בײ אַן אַנדער משפּחה .צום גליק האָבן ביידע שװעסטער איבערגעלעבט
שװעסטער און זי באַהאַלטן ַ
דעם חורבן .נאָך דער מלחמה איז דער טאַטע שױן געװען אין לאָנדאָן .װלאָדקע איז אָנגעקומען אין
לאָנדאָן אין .1946
בילד  2האָט מען אַראָפּגענומען אַרום  1950אױף אַ בונדיסטישער זיצונג אין לאָנדאָן .איך
זײנען געװען בונדיסטישע פּליטים דאָ
האָב געקענט פֿיר פֿון די דאָזיקע מענטשן ,װאָס ,װי װלאָדקעַ ,
אין לאָנדאָן.
אײך דערצײלן װעגן זײ :װי אַזױ זײ האָבן פֿאַרברענגט די חורבן־יאָרן ,אַ ביסל װעגן
איך װעל ַ
מײן אַרבעט מיט זײ אױף אַ ספּעציעלן געדענק־פּראָיעקט אין
נײעם לאַנד ,און װעגן ַ
זײער לעבן אינעם ַ
זײנען דאָ פּרץ,
נײנציקער יאָרן .אין דער ערשטער רײ פֿון לינקס אױף רעכטס אין פֿאָטאָגראַפֿיע ַ ,2
די ַ
זײנען געװען ברודער און
מאיר און אסתּר .פּונקט הינטער מאירן איז לעאָן .פּרץ און אסתּר ַ
דרײסיקער יאָרן איז אסתּר געװען אַ מיטגליד אין
שװעסטער .זײ האָבן געשטאַמט פֿון לאָדזש .אין די ַ
„סקיפֿ“ – דעם סאָציאַליסטישן קינדער־פֿאַרבאַנד .זי איז געגאַנגען אין דער „מעדעם־שולע“ װאָס איז
אָנגעפֿירט געוואָרן דורך בונדיסטישע לערערס .איר ברודער פּרץ איז געװען אַ מיטגליד אין
„צוקונפֿט“ ,דער בונדיסטישער יוגנט־באַװעגונג.
אײנגעשפּאַרט געװאָרן אין לאָדזשער געטאָ .שפּעטער איז פּרץ געװען אין
זײנען ַ
בײדע ַ
קאָנצענטראַציע־לאַגערן – בוכענװאַלד און טערעזין .אסתּר איז דעפּאָרטירט געװאָרן מיט דער מאַמען
זײנען
צײט נאָך דעם ווי זײ ַ
אין אױשװיץ .מע האָט זי צעשיידט פֿון דער מאַמען נאָר אַ קורצע ַ
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אָ נגעקומען אין אױשװיץ־בירקענאַ ו ,און די מאַ מע איז באַ לד דערנאָ ך אומגעקומען .אסתּר איז
פֿרײט
דײטשער פֿאַ בריק .אין  1945איז זי באַ ַ
אַ װעקגעשיקט געװאָ רן ,װי אַ שקלאַ ף־אַ רבעטערין אין אַ ַ
פֿרײונג איז זי כּמעט געשטאָ רבן פֿון טיפֿוס.
געװאָ רן פֿון בערגען־בעלזען .פֿאַ ר דער באַ ַ
מאיר איז געבױרן געװאָ רן אין פּיאָ טרקאָ װ .שפּעטער האָ ט ער געװױנט אין לאָ דזש .ער האָ ט
שנײדער און ער איז געװאָ רן אַ פֿאַ רברענטער בונדיסט דאָ רטן .אָ פֿט מאָ ל האָ ט
ַ
געאַ רבעט דאָ רטן װי אַ
ער זיך געטראָ פֿן מיטן בונדיסטישן טוער שמואל זיגלבױם .און צופֿעליק איז זיגלבױמס אַ קינד געװען
פֿרײנד.
אסתּרס בעסטער ַ
פּרץ איז אָ נגעקומען אין ענגלאַ נד אין  ,1945און אסתּר אין  .1946אין די פֿופֿציקער יאָ רן איז
פּרץ געפֿאָ רן קײן קאַ נאַ דע װוּ ער האָ ט געמאַ כט רעגן־מאַ נטלען .דאָ רטן איז ער געװאָ רן זײער אַ ן
אַ קטיװער מיטגלידער אין דעם בונד אין מאָ נטרעאַ ל און אױכעט אין אַ רבעטער־רינג – אַ געזעלשאַ פֿט
קעגנזײטיקער הילף צװישן ייִ דיש־רעדנדיקע אַ רבעטערס.
ַ
פֿאַ ר
זײן משפּחה איז געפֿאָ רן קײן לאָ דזש װען לעאָ ן איז נאָ ך
לעאָ ן האָ ט געשטאַ מט פֿון כמיעלניקַ .
געװען אַ ייִ נגל .צו צװעלף יאָ ר אַ לט האָ ט ער שוין געאַ רבעט אין פֿאַ בריק .צו זעכצן האָ ט ער זיך
זײן קוזין איז שױן געװען אַ מיטגליד ,און ער האָ ט אים
פֿאַ רשריבן אין דער קאָ מוניסטישער פּאַ רטײַ .
רשרײבן אױכעט .אָ בער ער האָ ט באַ לד געפֿילט אַ ז די באַ ציִ ונג פֿון דער
ַ
איבערגעצײגט זיך צו פֿאַ
ַ
פּאַ רטײ צו אַ נדערע סאָ ציאַ ליסטן איז געװען זײער שלעכט .לעאָ ן האָ ט געהאַ ט גוטע ייִ דישע און
פֿרײנד און ער האָ ט באַ שלאָ סן אַ וועקצוגײן פֿון דער קאָ מוניסטישער
ַ
נישט־ייִ דישע סאָ ציאַ ליסטישע
זײן גאַ נץ לעבן .
רשרײבן אינעם בונד .נאָ ך דעם איז ער געבליבן אַ בונדיסט ַ
ַ
פּאַ רטײ און זיך צו פֿאַ
לעאָ ן איז געװען שטאַ רק װי שמשון הגיבור און ער האָ ט זיך באַ טײליקט אין דער
סײ פֿונעם „פּפּס“ –
סײ פֿונעם בונד ַ
זעלבסט־באַ שיצונג קעגן פֿאַ שיסטן און אַ נטיסעמיטן .די שטאַ רקע ַ
דער פּױלישער סאָ ציאַ ליסטישער פּאַ רטײ – האָ בן געקעמפֿט צוזאַ מען אין די גאַ סן קעגן די פֿאַ שיסטן
און אַ נטיסעמיטן .אין  1939איז לעאָ ן געװען אין װאַ רשע װען די נאַ ציס האָ בן אינװאַ דירט .ער האָ ט
זײנען
געהאָ לפֿן באַ שיצן די שטאָ ט אָ בער שפּעטער איז ער אַ נטלאָ פֿן קײן ביאַ ליסטאָ ק .מאיר און לעאָ ן ַ
בײדע געװען אין דער געגנט אונטער דער הערשאַ פֿט פֿון די סאָ װעטן און בײדע האָ בן פֿאַ רברענגט
רײנגעטראָ טן אין דער פּױלישער
זײנען אַ ַ
בערך צװײ יאָ ר אין אַ רבעטס־לאַ גערן אין סיביר אײדער זיי ַ
זײנען געווען אַ נטיסעמיטיש און נישט געוואָ לט
אַ רמײ .עטלעכע טײלן פֿון דער פּױלישער אַ רמײ ַ
זײן אָ פֿיציעלן נאָ מען
רײננעמען ייִ דן .לעאָ נס משפּחה־נאָ מען איז געווען ראָ זענבערג .ער האָ ט געביטן ַ
אַ ַ
רײנגעלאָ זט אין
אױף „קוטשינסקי“ װאָ ס קלינגט װי אַ ן אמתער פּױלישער נאָ מען און מע האָ ט אים אַ ַ
זײן
רײנגעטראָ טן אין דער בריטישער אַ רמײ אָ בער ער האָ ט נישט גענוצט ַ
אַ רמײ .שפּעטער איז ער אַ ַ
אָ ריגינעלן נאָ מען .ער איז געבליבן „קוטשינסקי“.
*
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נײ
אין לאָנדאָן האָבן די פֿינף בונדיסטישע פּליטים זיך אָפֿט מאָל באַגעגנט און זײ האָבן אָנגעהױבן אַ ַ
לעבן .אסתּר איז געװאָרן אַ שױשפּילערין אינעם ייִדישן טעאַטער ,און שפּעטער אַ סעקרעטאַרשע.
דערײ און
שנײ ַ
װלאָדקע האָט געאַרבעט אין שפּיטאָל װי אַ ראַדיאָגראַפֿין .מאיר איז אָנגעגאַנגען מיט ַ
לעאָן איז געװען אַ קרעמער.
נײנציקער יאָרן האָב איך געשמועסט מיט מאירן נאָך אַ רעפֿעראַט װאָס ער האָט
אין די פֿריִע ַ
געהאַלטן װעגן זיגלבױמען )זעט בילד  .(3ער האָט דערצײלט װי אַזױ זיגלבױם איז אַנטלאָפֿן בסוד פֿון
זײן פּאָליטישן
פּױלן אין  .1940מיט צװײ חדשים פֿריִער האָט ער עפֿנטלעך אַרויסגעוויזן ַ
ווידערשטאַנד קעגן דער אָקופּירנדיקער נאַצישער מאַכט .זיגלבױמס בונדיסטישע חבֿרים האָבן אים
באַהאַלטן און האָבן געלאָזט מאַכן פֿאַר אים פֿאַלשע פּאַפּירן .זײ האָבן אים געגעבן זײער אַ װיכטיק
שליחות :פֿאָרן אין די מערבֿדיקע לענדער און דערצײלן די אָנפֿירערס פֿון די אַליִיִרטע מאַכטן דעם
אמת װעגן דעם װאָס איז געשען מיט די ייִדן אונטער די נאַציס ,און פֿאָדערן פֿון זײ ספּעציעלע אַקציעס
צו ראַטעװען און העלפֿן די ייִדן אין פּױלן.
זיגלבױם האָט אַנטװיקלט באַציִונגען מיט אונטערערדישע גרופּעס װאָס האָבן בסוד געשיקט
באַריכטן פֿון די געטאָס אין פּױלן .צװישן  1942און  1943איז ער געװען אַ פֿאָרשטײער פֿונעם בונד
אין דער פּױלישער גלותדיקער רעגירונג אין לאָנדאָן .װען ער האָט געהערט אַז דער אױפֿשטאַנד אין
װאַרשעװער געטאָ איז אונטערגעדריקט געװאָרן האָט ער זיך גענומען דאָס לעבן װי אַ שטאַרקער
פּראָטעסט קעגן די פּאַסיװקײט פֿון די אַליִיִרטע מאַכטן װאָס האָבן נישט געטאָן גענוג אױף צו העלפֿן
זײן
און ראַטעװען די ייִדן אין פּוילן .ער האָט איבערגעלאָזט בריװ װאָס דערקלערן די סיבות פֿון ַ
טראַגישן פּראָטעסט.
מאיר האָט מיר געזאָגט אַז מיר דאַרפֿן אַ דענקמאָל לכּבֿוד זיגלבױמען אין לאָנדאָן .איך האָב
אים ערנסט צוגעזאָגט :עס װעט פּאַסירן .מיר האָבן צונױפֿגערופֿן אַ קאָמיטעט אין לאָנדאָן פֿון די
איבערגעבליבענע בונדיסטן און עטלעכע יונגע ייִדישע סאָציאַליסטן.
דרײ יאָר ביז מיר האָבן באַװיזן
עס איז אַ לאַנגע מעשׂה פֿאַר װאָס עס האָט געדױערט ַ
אױפֿצוהענגען אַ געדענק־טאָװל לכּבֿוד זיגלבױמען ,אָבער מיר האָבן דאָס צום סוף געטאָן דעם טאָג פֿון
יאָרצײט ,אױף אַ צערעמאָניע מיט אַן עולם פֿון בערך צװײ הונדערט
ַ
דרײ און פֿופֿציקער
זיגלבױמס ַ
דערבײ .פּרץ איז אױך געקומען
ַ
זײנען געװען
מענטשן )זעט בילד  .(4װלאָדקע ,מאיר ,אסתּר און לעאָן ַ
פֿון קאַנאַדע און ער האָט געהאַלטן אַ רעפֿעראַט אין נאָמען פֿונעם בונד )זעט בילד  .(5אסתּר האָט
זײנען געקומען פֿון
געלײענט זיגלבױמס זעלבסטמאָרד־בריװ אױף ייִדיש .אױך אױפֿן צערעמאָניע ַ
זײנע אײניקלעך און אײן אוראײניקל .ריטשאַרד סטעמפּלאָװסקי,
אַמעריקע זיגלבױמס שנור ,צװײ פֿון ַ
דער פּױלישע אַמבאַסאַדאָר ,איז אױך געװען דאָרטן און האָט געהאָלפֿן אױפֿצודעקן דעם
דענקמאָל־טאָװל .
הײנט )זעט בילד .(6
װלאָדקע איז די אײנציקע פֿון די פֿינף בונדיסטן װאָס לעבט נאָך ַ
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מיט אַ יאָר צוריק האָב איך זיך געטראָפֿן מיט איר און מיט אַ ספּעציעלן גאַסט פֿון אַמעריקע ,אַ
באַקאַנטע פּאָעטעסע װאָס איז געבױרן געװאָרן אינעם װאַרשעװער געטאָ .זי הײסט אירענאַ קלעפּפֿיש.
איר טאַטע איז געװען מיכל קלעפּפֿיש ,װאָס איז געווען באַהאַלטן מיט װלאָדקען און איר שװעסטער
אין װאַרשע אין ) 1943זעט בילד .(7
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2. bundistishe zitsung, London, arum 1950
1. vlodke un ir mishpokhe

4. denkmol-tovl lekoved zyglboymen

3. mayer halt a referat
vegn zyglboymen 1990s

5. perets redt vegn zyglboymen

6. vlodke un dovid, 2018

7. irena un vlodke, 2019
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הדסה ווענדל

עמנואל רינגלבלום
און ווי ער האָט געטראַכט
וועגן שר ַײבן אינעם וואַרשעווער געטאָ
ווי אַ מין ווידערשטאַנד
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לאַוראַ קוערזשיאָלי מינצער

גאָט פֿון נקמה פֿון שלום אַש
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גאָט פֿון נקמה פֿון שלום אַש
זײן לעבן איז שלום אַש )קוטנע – 1880 ,לאָנדאָן (1957 ,אפֿשר געװען דער סאַמע
בשעת ַ
שרײבערס.
באַרימטער ,און דער סאַמע קאָנטראָװערסיעלער ,פֿון די ייִדישע ַ
זײן
זײן גאַנץ לעבן און װערק ,אָבער נאָר קורץ דערצײלן װעגן ַ
באַשרײבן ַ
ַ
איך װעל נישט
פּיעסע גאָט פֿון נקמה ,וואָס איז אױפֿגעפֿירט געוואָרן צום ערשטן מאָל אױף ייִדיש – און נאָך דעם
דײטש ,איטאַליעניש ,רוסיש ,העברעיִש און אַנדערע שפּראַכן – אין אײראָפּע אין יאָר ,1907
אױף ַ
מיט אַ ריזיקער הצלחה ,און אין ניו־יאָרק אינעם זעלבן יאָר.
שרײבערס אין פּױלן ,איז שלום אַש געװען אַ
ַ
איצט אַ ביסל הינטערגרונט .װי אַלע ייִדישע
חסיד אינעם הױף פֿונעם רבין יצחק־לייבוש פּרץ ,װעמען ,װי עס דערצײלט ניבאָרסקי ,די װעלטלעכע
מחברים האָבן געזונגען דאָס חסידישע ליד אונדזער רביניו – און אַש איז טאַקע געװען „דאָס
װוּנדערקינד פֿונעם רענעסאַנס פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור“ .אָבער ,װען ער האָט פֿאַר פּרצן
פֿאָרגעלייענט גאָט פֿון נקמה ,האָט פּרץ געשריִען„ :דו דאַרפֿסט עס פֿאַרברענען! דו דאַרפֿסט עס
פֿאַרברענען!“
מיר װײסן אַװדאי ,אַז אַש האָט דאָס נישט געטאָן .װאָס פּאַסירט אין דער פּיעסע? און פֿאַר
װאָס איז פּרץ געװען אַזױ בײז?
דער הױפּט־פּאַרשױן פֿון גאָט פֿון נקמה איז יאַנקל טשאַפּטשאַװיטש ,דער „פֿעטער“ פֿון אַ
דרײ פֿרײלעכע מײדלעך :מאַנקע ,רײזל און באַשאַ .אױפֿן ערשטן עטאַזש,
הײזל ,װוּ עס װױנען ַ
ַ
איבערן קעלער װוּ עס װױנען די מײדלעך ,איז יאַנקלס פּריװאַטע װױנונג ,אַ קלײנבירגעלעכע דירה,
װײב שׂרה ,אַ געװעזענע
זײן ַ
זײן משפּחהַ :
אין װאַרשעװער ביליקן סטיל .דאָרט װױנען יאַנקל מיט ַ
זײן טאָכטער רבֿקהלע ,אַ יונג מײדל פֿון אַ יאָר „ ,17אַ כּשר ייִדיש קינד“ .יאַנקל ווערט
קאָקאָטע ,און ַ
בײכל און אַ שװאַרץ באַװאַקסן
באַשריבן װי „אַ הױכער ,שטאַרקער יונג פֿון אַ יאָר  ,40מיט אַ דיק ַ
געזיכט“ ,װאָס „רעדט הױך און גראָב“.
רײכער מאַן ,װיל איצט אָנגענומען װערן אין דער
הײזל איז אַ ַ
זײן ַ
יאַנקל  ,װאָס אַ דאַנק ַ
„גוטער ייִדישער געזעלשאַפֿט“ ,און דערפֿאַר האָט ער באַצאָלט פֿאַר אַ ספֿר־תּורה – דאָס איז דאָך אַ
גרױסע מיצווה! אָבער די ספֿר־תּורה האָט ער נישט געגעבן דער שול; ער װיל זי האַלטן אין רבֿקהלעס
זײן געזעלשאַפֿטלעכן אַרױפֿגאַנג .נאָך אַ פּאַסיװער חפֿץ
שטוב ,װי אַ פּשוטן חפֿץ ,ניצלעך נאָר פֿאַר ַ
איז ,דאַכט זיך ,רבֿקהלע ,װאָס מוז חתונה האָבן מיט אַ תּלמיד־חכם .אָבער רבֿקהלע איז פֿאַרליבט אין
דער שײנער מאַנקע ,װאָס װױנט אינעם קעלער ,און זי אַנטלױפֿט מיט איר ....אין דער לעצטער
בײ די האָר
סצענע ,כאַפּט מען זי ,און מע שלעפּט זי צוריק אין דער הײם .דער „פֿעטער“ שלעפּט זי צו ַ
הײזל אַראָפּ!“ און נאָך דעם נעמט ער די
הײזל אַראָפּ! אין ַ
שרײענדיק„ :אין ַ
ַ
צו דער קעלערטיר
שרײענדיק„ :דאָס ספֿר־תּורה נעמט אױך מיט ,איך דאַרף
ספֿר־תּורה און ער גיט עס צוריק דעם סופֿרַ ,
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לאַרע גבֿריאל

אַ פֿידלער אויפֿן דאַך
אויף ייִדיש
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אַ פֿידלער אויפֿן דאַך אויף ייִדיש
אַ פֿידלער אויפֿן דאַך איז אַ לעגענדאַרישע מוזיקאַלישע פּיעסע ,מיט זייער אַן אינטערעסאַנטער
געשיכטע .באַזירט אויף שלום־עליכמס מעשׂה טבֿיה דער מילכיקער ,איז אַ פֿידלער אויפֿן דאַך
בײ ניט־ייִדן אויך .מע האָט געשאַפֿן אַ ווערסיע אויף ייִדיש פֿאַר אַ
בײ ייִדן און ַ
געווען אַ הצלחה ַ
פּראָדוקציע אין מדינת־ישׂראל אין  ,1965אָבער נאָך דעם האָט מען פֿאַרגעסן די ייִדישע ווערסיע –
נײע פּראָדוקציע.
ביז  ,2018ווען די פֿאָלקסבינע־טרופּע האָט אָנגעהויבן אַ ַ
מײן שוועסטער וווינט דאָרטן און
איך האָב דאָס מזל געהאַט צו זען די פּיעסע אין ניו־יאָרקַ .
איך בין געפֿאָרן אין דער שטאָט כּדי צו זען אַ פֿידלער אויפֿן דאַך .אונדזער באָבע איז געווען זייער אַ
גרויסע אָנהענגערין פֿון אַ פֿידלער אויפֿן דאַך ,האָט זי געהאַט אַ סך קאָמפּאַקטלעך און מיר זענען
מײן באָבעס משפּחה איז געווען
ווײל ַ
אויפֿגעוואַקסן מיט זיי .עס איז געווען גאַנץ ספּעציעל פֿאַר אונדזַ ,
זייער ענלעך צו דער משפּחה אין אַ פֿידלער אויפֿן דאַך.
די פּיעסע איז וועגן אַ ייִדישער משפּחה וואָס וווינט אין רוסלאַנד אַרום  .1905טבֿיה וויל אַז
זײנע טעכטער זאָלן חתונה האָבן ,אָבער אַלע טעכטער האָבן חתונה אָן קיין שדכן.
ַ
ווײל מיר באַקענען זיך מיט דער מעשׂה אויף דער
די יידישע ווערסיע איז זייער אינטערעסאַנט ַ
שפּראַך וואָס די העלדן וואָלטן גערעדט .די אייבערקעפּלעך זענען געווען אויף ענגליש און אויף
בײם סוף )לסוף איז די משפּחה אַנטקומען קיין
רוסיש ,וואָס איז סימבאָליש פֿון דעם ,וואָס איז געשען ַ
אַמעריקע נאָך אַן אַנטיסעמיטישן עדיקט( .דער רעזשיסאָר איז געווען יואל גריי ,דער דירעקטאָר
פֿונעם פֿילם קאַבאַרע ,און ער האָט נישט גערעדט ייִדיש אַפֿריִער.
די לידער זענען זייער ענלעך צו די לידער אויף ענגליש ,אָבער פֿאַר מיר איז אינטערעסאַנט אַז
אײ ווער אַ ריטש מען“ אויף ענגליש ווערט „ווען איך בין אַ ראָטשילד“ אויף ייִדיש – וואָס איז
„איף ַ
דער טיטל פֿון אַן אַנדער מעשׂה פֿון שלום־עליכמען.
אויסקלײבן אַ ווערסיע ,וואָלט איך געזאָגט אַז די ייִדישע ווערסיע געפֿעלט מיר
ַ
אויב איך מוז
בעסער פֿון דער ווערסיע אויף ענגליש .די מעשׂה זעט אויס אמתדיקער און איך האָב ליב זיך צוצוהערן
מײן אָוונט אינעם טעאַטער איז געווען אומפֿאַרגעסלעך ,און אַ פֿידלער אויפֿן דאַך אויף
צום יידישַ .
מײנע באַליבטסטע פּיעסעס.
ייִדיש איז איינע פֿון ַ
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תיקון אחר חצות – אַ תּיקון נאָך האַלבער נאַכט
איז אַ רעאַליסטישער ,געשיכטלעכער ראָמאַן ,מיט נאָר אַ ביסל סוררעאַליזם און הומאָר.
שרײבער
ַ
וועגן דעם
שרײבער.
ַ
יניבֿ איצקאָוויטש איז אַ יונגער ישׂראלדיקער
שרײבן דעם ראָמאַן ,האָט ער ערנסט געפֿאָרשט די
ַ
פֿאַרן
געשיכטע .ער איז אַרויסגעפֿאָרן אויף אַ באַזוך אין די
ווײסרוסלאַנד ,כּדי זיך צו באַקענען מיט
שטעטלעך אין ַ
זײן בוך באַהאַנדלט דאָס
דעם געגנט און דער תּקופֿהַ ...
לעבן פֿון ייִדן אין מיזרח־אייראָפּע אינעם 19טן
יאָרהונדערט.
עקספּאָזיציע
פּײנלעכע דערשייַנונגען אין דער ייִדישער געשיכטע .למשל ,די
דער ראָמאַן באַהאַנדלט עטלעכע ַ
קאַנטאָניסטן־גזירה .אַ מאָל אין רוסלאַנד האָט אַ מיליטערישע דינסט געדויערט  25יאָר! די ייִדן האָבן
שטײער וואָס יעדער
געדאַרפֿט זיך מאָביליזירן אין דער צאַרישער אַרמיי ,לויט קאָנטינגענטן ,ווי אַ מין ַ
ווײל די
געגנט האָט געמוזט באַצאָלן דער מלוכה .פֿאַר ייִדן איז דאָס געווען אַן אמתער גזירת־שמדַ ,
פֿרײוויליק צושטעלן
יונגע זעלנערס האָבן זיך מערסטנס אָפּגעשמדט .קיינער האָט נישט געוואָלט זיך ַ
צו דער אַרמיי .דערפֿאַר האָט יעדע ייִדישע קהילה געדאַרפֿט צושטעלן אַ געוויסע צאָל בחורים קעגן
זײנען דער עיקר אָרעמע ייִדן,
זייער ווילן .די גבֿירים האָבן געקענט באַצאָלן אַ פּדיון ,און צוליב דעם ַ
מערסטנס קינדער ,געכאַפּט געוואָרן .די פּרנסים האָבן אַפֿילו אָנגעשטעלט כאַפּערס וואָס זייער פֿאַך
איז געווען צו כאַפּן די קינדער ווען זייערע משפּחות האָבן געפּרוּווט זיי צו באַהאַלטן .דאָס איז געווען
זייער אַ שווערע טראַוומע פֿאַר רוסישע ייִדן.
אַן אַנדער אומעטיקער פֿענאָמען איז די געשיכטע פֿון עגונות .דאָס גייט אין אַוועקגעפֿאָרענע
ווײבער אָן פּרנסה און אָן דער מעגלעכקייט זיך צו גטן.
מענער ,וואָס האָבן איבערגעלאָזט זייערע ַ
רײזע כּדי צו פּרוּוון
זײנען אַרויסגעפֿאָרן אויף אַ געפֿערלעכער ַ
די העלדן פֿון דער מעשׂה ַ
פֿאַרריכטן די דאָזיקן פּראָבלעמען.
סיפּור־המעשׂה
פֿאַני קייַזמאַן איז געווען אַ שטייַפֿע ,שטרענגע פֿרוי .אַ שוחטס טאָכטער ,האָט זי געוווּסט וואָס אַ
מעסער קען אויפֿטאָן .איר מאַן איז געווען פֿאַרקערט :אַ פֿילנדיקער ,מילכיקער ,פּויערישער ייִד .ביידע
זענען געווען אויסנאַמען אין זייער שטעטל ,מאָטעלע.
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איין טאָג האָט פֿאַני באַשלאָסן אַוועקצופֿאָרן פֿון איר מאַן און זייערע פֿינף קינדער .זי האָט
באַשלאָסן אַז זי מוז געפֿינען צבֿי־מאירן ,איר שוואָגער )דער שוועסטערס מאַן( וואָס האָט איר
איבערגעלאָזט אַן אומגליקלעכע עגונה.
שווײגער ,אַן
ַ
רײזע מיט מאָטעלעס מאָדנעם גוי ,זשיזשעק – אַ
זי איז אַרויסגעפֿאָרן אויף אַ ַ
קינדווײז איז זשישעקס נאָמען געווען – יאָשקע .ערשט דערנאָך האָט פֿאַני זיך דערוווּסט
ַ
עלנטן מאַן.
אַז ער איז מאָביליזירט געוואָרן אין דער אַרמיי ווי אַ קאַנטאָניסט .כאָטש ער האָט זיך נישט געשמדט
און נאָכן דינסט איז ער צוריקגעקומען אין מאָטעלע ,איז ער געבליבן אָפּגעטײלט און אַלײן.
זײנען זיי געגאַנגען אויף אַן אַוואַנטורע אין די דערפֿלעך ,קרעטשמעס ,זומפּן ,און
צוזאַמען ַ
ווײסרוסלאַנד .מיטגעגאַנגען מיט זיי איז אַ פֿאַלשער חזן ,אַן אָרעמער שווינדלער ,און
מאַרקן פֿון ַ
צײט איז זיי נאָכגעלאָפֿן פּיאָטר נאָוואַק ,אַ
ס'זענען זיי געשען אַ סך געפֿערלעכע געשעענישן .די גאַנצע ַ
געהיים־אַגענט פֿון דער רוסישער אָכראַנע .ער האָט באַקומען אַ פֿאַלשן רושם אַז זיי זענען
געפֿערלעכע באַנדיטן.
די הילעס:

וואָס איז געשען צום סוף? צי האָבן פֿאַני און זשיזשעק געפֿונען צבֿי מאירן? צי האָט ער מסכּים
געווען צוריקגיין מיט זיי קיין מאָטעלע? אָדער אפֿשר האָט פּיאָטר נאָוואַק זיי פֿאַרכאַפּט? איך וויל
נישט ספּוילעווען.
פֿאַר וואָס הייסט דער ראָמאַן „תיקון אחר חצות“? וואָס איז דער „תּיקון“? עס איז דאָ אַ מינהג אַז
די ערשטע נאַכט פֿון שבֿועות לערנט מען תּורה דורך דער גאַנצער נאַכט .איין געדאַנק הינטערן טיטל
מײן מיינונג
איז אַז דאָס תּורה־לערנען איז מתקן )פֿאַרריכט( די זינד און עבֿירות פֿון בני־ישׂראל .לויט ַ
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זענען דאָ עטלעכע „תּיקונים“ אינעם ראָמאַן :דער ערשטער תּיקון איז פֿאַניס פּרוּוו צוריקצוברענגען
מיטבאַטײליקן
ַ
איר שוועסטערס ווידערשפּעניקן מאַן ,צבֿי מאירן .דער צווייטער תּיקון איז דאָס
אַרײנברענגען אים צוריק אין דער קהילה.
דערבײ דאָס ַ
ַ
רײזע ,און
זשיזשעקן דעם קאַנטאָניסט אין איר ַ
אפֿשר דאַרף דאָס דינען פֿאַר אַ מוסטער פֿאַרן תּיקון פֿון דער ייִדישער געזעלשאַפֿט .צום סוף קומט
זײן אַ ספּוילער!
פֿאָר אַן אַנדער תּיקון אין דער לעצטער מינוט ,אָבער דאָס וועט שוין ַ

38

סאָפֿיִע קאָרן

װאָס פֿון די שבֿחי־בעש"ט
איז טאַקע װעגן אַ בעש"ט?
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װאָס פֿון די שבֿחי־בעש"ט איז טאַקע װעגן אַ בעש"ט?
דער בעל־שם־טובֿ איז דער גרױסער מקובל ,װאָס איז געפֿאָרן איבער פּױלן ,האָט געלערנט די
נײעם אופֿן צו גלייבן אין און דינען
מענטשן ,אי מקובלים פֿון קלױזן ,אי רבנים ,אי בעלי־עגלות דעם ַ
דערבײ דערמעגלעכט
ַ
גאָט .ער האָט מתקן געװען די לעבעדיקע און די טױטע נשמות און זײ
זײנע בריװ און ,בפֿרט ,דאָס בוך
אַרױפֿצופֿליִען אין גן־עדן .דאָס זאָגן אונדז די חסידישע טראַדיציעַ ,
מיט הײליקע מעשׂיות װעגן אים ,שבֿחי־הבעש"ט ,װאָס איז אַרױסגעגאַנגען אין  55 ,1815יאָר נאָך
זײנען געװען חסידים ,װאָס האָבן דערצײלט די מעשׂיות
זײן טױט .די מחברים פֿון די שבֿחי־בעש"ט ַ
ַ
פֿון מױל צו אױער װי הײליקע מעשׂיות װעגן דעם הײליקן גרינדער פֿונעם הײליקן חסידות ,ניט ווי אַ
געשיכטע װעגן אַ נאָרמאַלן מענטשן .דאָס איז אַפֿילו גורם די פֿאָרשערס צו האָבן אַ ספֿק ,צי דער
בעל־שם־טובֿ איז געװען אַן אמתער מענטש ,ניט נאָר אַ חסידישער געשטאַלט .אָדער אפֿשר איז ער
געװען מער װי אײן מענטש…
זײן אַ בעל־שם־טובֿ ,אָדער
אַזױ צי אַזױ ,פֿאַר װאָס האָט ער געהייסן דער בעל־שם־טובֿ? דאָס ַ
הײנט ,און
אַ בעל־שם ,אָדער אַ בעל־שמות ,איז אַ מלאָכה װי אַנדערע מלאָכות ,װאָס עקזיסטירט ביז ַ
פֿאַרן אויפֿקום פֿון חסידות איז געװען אַפֿילו פֿאַרשפּרײטער .אַ בעל־שם איז אַ מין ייִדישער שאַמאַן
װאָס פֿאַרנעמט זיך מיט דער פּראַקטישער קבלה און בכלל מיט כּישופֿדיקע מכשירים )די הײליקע און
די אומרײנע נעמען ,קמיעות ,די צירופֿים אאַז"װ( .דאָס איז די „אָפֿיציעלע“ דעפֿיניציע ,אָבער למעשׂה
װײסן מיר זײער װײניק ,װאָס גענױ עס האָבן געטאָן די בעלי־שמות בכלל און דער בעל־שם־טובֿ
בפֿרט.
פֿון דעם װאָס אַנדערע מענטשן האָבן געשריבן װעגן זײ ,פֿאַרשטייען מיר ,אַז מע האָט
אָפּגעגעבן די בעלי־שמות אַ סך כּבֿוד .קריטיק איז אויך געווען ,אָבער די חשובֿסטע מענטשן האָבן
זײנען דערגאַנגען צו
פֿאַרבעטן בעלי־שמות זײ אויסצוהײלן אָדער צו פֿאַרבעסערן זײער מזל .עס ַ
אונדז גאָר אַ סך סגולה־ספֿרים ,װאָס בעלי־שמות האָבן אָנגעשריבן אין די 17טן און 18טן
יאָרהונדערטער ,כּתבֿ־ידן און אַפֿילו געדרוקטע ביכער פֿונעם אָנהײב 18טן יאָרהונדערט ,אַ סימן ,אַז
צײט איז געװען רעלאַטיװ פּשוט זיך צו לערנען דאָס קענטעניש פֿון
אין דעם בעל־שם־טובֿס ַ
בעלי־שמות .אָבער כּמעט קײנער האָט נאָך ניט געפֿאָרשט די דאָזיקע ביכער.
זײן מחבר האָט געהײסן הלל
איך האָב געפֿאָרשט אַ כּתבֿ־יד ,װאָס הײסט ספֿר־החשקַ .
בעל־שם .ער האָט געלעבט אין װאָלין ,אין די 30ער יאָרן פֿונעם 18טן יאָרהונדערט :פּונקט װען און
שרײבט ניט נאָר װעגן דעם ייִדישן כּישוף ,נאָר
כּמעט פּונקט װוּ דער בעל־שם־טובֿ האָט געלעבט .ער ַ
אויך װעגן דעם גױיִשן כּישוף און אַפֿילו וועגן מעדיצין .ער עצהט אַז מע זאָל ניט באַניצן די געטלעכע
װײל עס איז פֿאַרװערט אין גלות .מע מעג
װײל עס איז געפֿערלעך און ַ
און אומריינע נעמען צו פֿילַ ,
זײנען ניטאָ קײן אַפּטײקן
באַניצן די נעמען ,נאָר ווען עס גייט אין פּיקוח־נפֿש ,אין די ערטער ,װוּ עס ַ
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זײנע עצות פֿון ספֿרים ,אָבער אױך פֿון ניט־ייִדישע מכשפֿים און פֿון אַ
אָדער דאָקטױרים .הלל נעמט ַ
שרײבט לרובֿ וועגן ייִדישן כּישוף און האָט אים אַליין פּראַקטיצירט.
ייִדישן דאָקטער .אָבער ער ַ
פֿאַרגלײכן די שבֿחי־בעש"ט מיט די סגולה־ביכער פֿון דעם בעל־שם־טובֿס
ַ
אױב מע וועט
צײט ,װעט מען װיסן ,װאָס דער בעל־שם־טובֿ האָט טאַקע געטאָן ,און װאָס די חסידים האָבן
ַ
נײער לערע.
אױסגעטראַכט אָדער גענומען פֿונעם פֿאָלקלאָר ,כּדי צו שאַפֿן אַ גוטן סימבאָל פֿון זײער ַ
זײנע
צײט און פֿון ַ
דאָס װעט אונדז שענקען אַ קוק פֿון אינעװײניק ,פֿון דעם בעל־שם־טובֿס ַ
„קאָלעגעס“ .איך הײב אָן מיטן ספֿר־החשק .הלל איז געווען אי געװײנטלעך ,אי אומגעװײנטלעך .ער
װײל ער איז געווען אַ בעל־שם ,אָבער ער האָט געװאָלט אַרבעטן אין אַן
איז געווען אומגעװײנטלעךַ ,
אַפּטײק .און ער איז געווען געװײנטלעך אינעם זינען ,אַז ער האָט געעצהט די סגולות ,װאָס ער האָט
זײנען אַרױסגעגאַנגען אין
אַרײנרעכענענדיק די געדרוקטע ,װאָס ַ
איבערגעשריבן פֿון אַנדערע ספֿריםַ ,
זשאָלקװע אינעם ערשטן האַלב 18טן יאָרהונדערט.
ווײטערדיקע זאַכן׃  .1ער האָט
לױט די שבֿחי־בעש"ט ,האָט דער בעל־שם־טובֿ געטאָן די ַ
מתקן געװען די װעלט און די נשמות ,פּונקט װי אַ חסידישער צדיק  .2ער האָט געלערנט תּורה און
געדרשנט ,פּונקט װי אַ חסידישער צדיק  .3ער האָט געוויזן נסים ,פּונקט װי אַ חסידישער צדיק  .4ער
האָט געהאָלפֿן מענטשן ,װאָס האָבן געבעטן הילף אויפֿן געביט פֿון געזונט אָדער מזל ,פּונקט װי אַ
בעל־שם־טובֿ! לרובֿ האָט דער בעל־שם־טובֿ געהאָלפֿן מיט ענינים פֿון געזונט אָדער קינדער .אין אײן
װײל אַ סך מענטשן האָבן אים געבעטן זײ
מעשׂה שטייט ,אַז ער האָט פֿאַרדינט אַ סך געלטַ ,
זײן ספֿר איז דערעיקרשט װעגן רפֿואה .איז דער בעל־שם־טובֿ
אויסצוהײלן .ענלעך זאָגט הלל ,אַז ַ
געװען דער עיקר אַ פֿאָלקסהײלער .אױך אין די שבֿחי־בעש"ט שטייט ,אַז דער בעל־שם־טובֿ האָט
געמעגט „באַניצן די ]געטלעכע און אומרײנע[ נעמען“„ .באַניצן די נעמען“ האָט מען באַטראַכט ווי די
הױפּט־מלאָכה פֿון אַ בעל־שם .אָבער ניט די אײנציקע מלאָכה…
אַ סך מאָל פֿאַרמעסט זיך דער בעל־שם־טובֿ מיט דאָקטױרים .און לרובֿ באַניצט ער די זעלבע
מכשירים ,װי די דאָקטױרים אַלײן׃ ער שלאָגט אַן אָדער ,עצהט פּיאַװקעס און טאַפּט אָן דעם דופֿק.
ווײזן ,װער קען בעסער דערקענען קרענק,
אײן מאָל פֿאַרמעסט ער זיך מיט אַ דאָקטער ,כּדי צו ַ
װײל זי
אָנטאַפּנדיק דעם דופֿק .דער דאָקטער האָט ניט געקענט דערקענען דעם בעל־שם־טובֿס קרענקַ ,
זײן מעדיצין האָט ניט געקענט דערקענען אַזױנע זאַכן .און דער
איז געװען די ליבע צו גאָט ,און ַ
בעל־שם־טובֿ האָט דערקענט ,אַז דער דאָקטער איז אַ גנבֿ.
עס איז דאָ אַן אַנדער מעשׂה ,װוּ עס געלינגט ניט דעם בעל־שם־טובֿ אויסצוהײלן אַ רבֿ .קומט
פֿײנט און װיל אים דערהרגענען .דערפֿאַר פֿאָרט דער
אַ דאָקטער ,װאָס האָט דעם בעל־שם־טובֿ ַ
בעל־שם־טובֿ אַװעק ,אָבער ער טרעפֿט פֿונדעסטוועגן דעם דאָקטער .דער דאָקטער פֿרעגט אים ,פֿון
װאַנען ער קען די רפֿואה .דער בעל־שם־טובֿ ענטפֿערט ,אַז גאָט האָט אים געגעבן דאָס קענטעניש .דער
דאָקטער קומט צום רבֿ ,אָבער אַלץ ,װאָס ער עצהט ,האָט דער בעל־שם־טובֿ שױן געטאָן .דער רבֿ
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שטאַרבט ,אָבער זאָגט ,אַז דער בעל־שם־טובֿ האָט מיטגעבראַכט די שכינה ,און דער דאָקטער –
געמאַכט אַ רושם פֿון אַ גלח.
אַ פּאָר מאָל אַרבעט דער בעל־שם־טובֿ צוזאַמען מיט די דאָקטױרים ,אָבער לרובֿ איז דאָ אַ
קאָנקורענץ צװישן דעם ייִד און די גױים ,צווישן דעם רוחניות און דער אויסגעלערנטער מעדיצין.
אַפֿילו די מעדיצין ,װאָס דער בעל־שם־טובֿ אַליין באַניצט ,געהערט צו אַ מיסטישן גערעם .אַװדאי
װײל אָט דער צוגאַנג פּאַסט בעסער צום חסידישן געשטאַלט ,װי דער
האָבן די חסידים אַזױ געשריבןַ ,
געשטאַלט פֿון סתּם אַ גוטער דאָקטער .אָבער װאָס האָט דער בעל־שם־טובֿ אַלײן געמײנט װעגן דעם?
זײן „קאָלעגע“ הלל שײדט אָפּ די רפֿואות וואָס פֿאַרלאָזן זיך אויף די הײליקע און אומרײנע נעמען פֿון
ַ
די וואָס פֿאַרלאָזן זיך נישט אויף דעם .אַװדאי באַטראַכט ער די וואָס פֿאַרלאָזן זיך יאָ אויף די נעמען
זײן גאַנצן ספֿר ,מיט שטעלן וועגן אַלע מינים כּישוף,
ווי ערנסטערע ,אָבער פֿונדעסטוועגן רופֿט ער אָן ַ
זײנען אַלע רפֿואות מער־װײניקער הײליק און סודותדיק .אין
בײ אים ַ
„דער דאָזיקער הײליקער ספֿר“ַ .
ספֿר־החשק איז דאָ אַ שטעל װעגן דעם ,װען מע מעג און ווען מע טאָר ניט שלאָגן אַן אָדער :עס
באַװײזט פֿאָרט ,אַז
ַ
גײסטיק ,אָבער
ווענדט זיך אינעם טאָג פֿון חודש .דאָס איז ניט אַזױ מיסטיש אָדער ַ
בײ די דאָקטױרים .אפֿשר איז דער
זײן מעדיצין איז ניט געװען פּונקט די זעלבע מעדיצין ,װי ַ
אַפֿילו ַ
בײם בעל־שם־טובֿ.
באַגריף פֿון רפֿואה געװען ענלעך ַ
פֿאַרמעסט זיך דער בעל־שם־טובֿ אױך מיט מכשפֿים און באַזונדערש מיט מכשפֿות .אין די
שבֿחי־בעש"ט שטייט ניט אַלע מאָל ,פּונקט װי אַזױ .די חסידים וואָלטן אַוודאי קײן מאָל ניט מודה
געװען ,אַז ער האָט טאַקע באַניצט זײערע מכשירים .אָבער לױט די שבֿחי־בעש"ט האָבן די גױים אים
גערופֿן אַ מכשף און פֿאַר אים מורא געהאַט .ער האָט לכל־הפּחות אױסגעזען ,װי אַ מכשף .צי האָט
זײן כּישוף איז ניט אין גאַנצן ייִדיש? הלל מישט אַלץ צונויף,
דער בעל־שם־טובֿ אַלײן געװוּסט ,אַז ַ
אַפֿילו די רפֿואות מיט און אָן די געטלעכע און אומריינע נעמען .למשל ,ער עצהט אַז מע זאָל
אַרײנשטעלן עפּעס אַ גראָז אין אַ קמיע .אין אײן מעשׂה פֿירט אויס דער בעל־שם־טובֿ אַ גאַנצן ריטואַל
ַ
פֿון דער פּראַקטישער קבלה ,אָנגעטאָן אין אַ פֿעל פֿון אַ װאָלף .ניט הלל און ניט דער בעל־שם־טובֿ
דערקלערט דעם עולם דעם צונויפֿמיש ,אַ סימן אַז ער זעט זיי שוין אױס אין גאַנצן נאַטירלעך – עס
װײל
זעט אױס ,איז אַזױ איז דער ייִדישער כּישוף שױן געװען פֿאַר זײ .און דאָס איז דורכויס מעגלעךַ ,
די דאָזיקע ייִדן האָבן שױן געװױנט צװישן סלאַװן עטלעכע יאָרהונדערטער.
עס איז אַ חידוש ,אַז אין די שבֿחי־בעש"ט דערציילט מען אַזױ װײניק װעגן קמיעות און
נעמען .די סיבה דערפֿאַר איז נישט אַז די מחברים שעמען זיך דערמיט ,װי מיטן גױיִשן כּישוף .אין
געוויסע ערטער שטייט אָפֿן ,למשל ,אַז׃ „דער בעל־שם־טובֿ האָט געמאַכט אַ קמיע“„ ,דער
בעל־שם־טובֿ האָט געמאַכט בעסערע קמיעות װי…“„ ,דער בעל־שם־טובֿ האָט אָנגעהױבן צו באַניצן
זײנען די דאָזיקע דערמאָנונגען זעלטענע ,כאָטש דאָס איז געװען דעם
די הײליקע נעמען“ .דאָך ַ
בעל־שם־טובֿס הױפּט־מלאָכה .אפֿשר האָט דאָס אויסגעזען די מחברים פֿון די שבֿחי־בעש"ט צו
שרײבן
קענטיק ,ניט אינטערעסאַנט .אָבער איך מײן ,אַז דאָס איז ניט גענױ די סיבה .אַז די חסידים ַ
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גײסטיקער עלעמענט ,דער נס אָדער דער
װעגן מעדיצין אָדער כּישוף ,װיכטיק איז זיי אַלע מאָל דער ַ
נצחון איבערן גױיִשן הײלער .אפֿשר איז דער ייִדישער כּישוף פּשוט אַלע מאָל פֿאַרבונדן מיט אַ
מיסטישן ריטואַל ,און די חסידים איז דער ריטואַל גופֿא װיכטיקער ווי די איינצלנע מכשירים .דערפֿאַר
שרײבן װעגן די קמיעות.
פֿילן זיי ניט קיין באַדערפֿעניש צו ַ
איז מיט װאָס האָט זיך דער בעל־שם־טובֿ פֿאַרנומען װי אַ בעל־שם־טובֿ? לרובֿ האָט ער
אויסגעהײלט מענטשן און פֿאַרבעסערט זײער מזל .אַזױ אַרום האָט ער זיך פֿאַרמאָסטן קעגן
דאָקטױרים און גױיִשע )סלאַװישע און טאָטערישע( מכשפֿים .מע האָט געגלײבט ,אַז אַלץ קען העלפֿן,
פֿײנט און באַניצט זײערע מכשירים ,וואָס
זײנע ַ
איז כּדאַי אַלץ צו פּרוּװן .ער האָט זיך געלערנט פֿון ַ
פֿײנטשאַפֿט האָט ער זיי אױך באַטראַכט װי הײליקע און מיסטישע
נישט געקוקט אויף דער ַ
קענטענישן .דאָס איז שױן געװען אַ פֿאָדעם אין דער טראַדיציע פֿון בעלי־שמות.
דער בעל־שם־טובֿ האָט ,אַגבֿ ,געלײענט ביכער אױף ייִדיש ,דאָס הײסט ,ביכער אָנגעשריבענע
פֿאַר פּראָסטע מענטשן .װער װײסט ,װאָס איז געװען אין די דאָזיקע ביכער? מע קען זיך דאָך
דערװיסן ,װאָס ס'איז דאָ אין די געדרוקטע ביכער פֿון זשאָלקװע ,װאָס ער האָט זיכער אױך
איבערגעלײענט .אָבער דאָס איז שוין אַ טעמע אויף אַן אַנדערש מאָל...
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אַ שכנטע פֿון דער פּוילישער מאַמע?
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די ייִדישע מאַמע – אַ שכנטע פֿון דער פּוילישער מאַמע?
זײנען אויסגעטראַכט
זײנען צוויי סטערעאָטיפּן ,וואָס ַ
די ייִדישע מאַמע און די פּוילישע מאַמע – ַ
געוואָרן אין אַן ענלעכער תּקופֿה און – מע קען זאָגן – איינעם לעבן דעם אַנדערן .כאָטש זיי קומען פֿון
פֿאַרשיידענע קולטורן ,האָבן די דאָזיקע סטערעאָטיפּן שותּפֿותדיקע שטריכן .דער שורש פֿון ביידע
פֿאָרשטעלונגען איז געווען דער שווערער היסטאָרישער מצבֿ אויף דער פּוילישער טעריטאָריע אינעם
19טן יאָרהונדערט .מחמת דעם איז די נאַציאָנאַלע אידענטיטעט געשטאַנען אין סכּנה ,און
בײ די משפּחות .ווי אַ רעזולטאַט האָבן די פּוילישע און ייִדישע פֿרויען
מענער־פֿאָטערס האָבן געפֿעלט ַ
געמוזט זיך בלויז פֿאַרלאָזן אויף זיך אַליין – זיי האָבן געמוזט אויפֿהאָדעווען קינדער ,זיך ספּראַווען
צײט – אַרבעטן כּדי צו פֿאַרדינען געלט.
מיט דער בעל־הבתּישקייט און – אין דער זעלבער ַ
דער סטערעאָטיפּ פֿון דער פּוילישער מאַמע איז אַרויסגעוואַקסן פֿון דער מערדערלעכער
אַרײנגעדרונגען אין פּוילן און אונטערגעדריקט
ַ
זײנען
פּאָליטיק פֿון די פֿרעמדע מאַכטן וואָס ַ
אויפֿשטאַנדן .די פּוילישע פֿרויען – צוליב דעם וואָס מענער האָבן געפֿעלט אין דער היים – האָבן
סײ די מאַנצבילישע
סײ די פֿרוייִשע ַ
נײע אַחריותן .זיי האָבן געמוזט שפּילן ַ
געמוזט אָננעמען אויף זיך ַ
ראָלע .אַחוץ דעם אויפֿהאָדעווען קינדער ,ספּראַווען זיך מיט דער בעל־הבתּישקייט און פֿאַרדינען
געלט ,האָבן זיי אויך געמוזט לערנען זייערע קינדער ליב צו האָבן דאָס פֿאָטערלאַנד ,די פּוילישע
אײנפֿלוסן .אינעם דאָזיקן
דײטשע ַ
שפּראַך און די פּוילישע געשיכטע און זיי אָפּהיטן פֿון רוסישע און ַ
זײנען די פּוילישע מאַמעס געוואָרן פֿאָרשטייערינס פֿון דער פּוילישער קולטור און
קאָנטעקסט ַ
באַפֿרײונג.
ַ
העצערינס פֿאַר דער קומענדיקער פּוילישער
און ווי אַזוי האָט עס געהאַלטן מיט דער ייִדישער מאַמע? זי האָט אויך געדאַרפֿט פֿאַרבינדן אַ
טראַדיציע מיט דער מאָדערנער וועלט ,אָבער די פֿאָרשטעלונג פֿון דער ייִדישער מאַמע האָט זיך
אַנטוויקלט אין אַנדערע באַדינגונגען ווי די פֿאָרשטעלונג פֿון דער פּוילישער מאַמע .אין דער
טראַדיציאָנעלער אַשכּנזישער קהילה איז די מאַנצבילישע ראָלע געווען אַנדערש ווי דאָס וואָס איז
בײ אַנדערע קולטורן אין אייראָפּע .דער ייִדישער מאַנצבילישער אידעאַל איז געווען
געווען טיפּיש ַ
אַרײנגעמישט אין טאָגטעגלעכע זאַכן .די ייִדישע פֿרוי איז געווען
דער תּלמיד־חכם ,וואָס האָט זיך ניט ַ
די פֿאָרשטייערין פֿון איר משפּחה אין דער דרויסנדיקער וועלט ,אַ ראָלע וואָס ווערט נישט באַטראַכט
ווי טיפּיש „פֿרוייִש“ .צוליב דעם וואָס די נאַציאָנאַלע אידענטיטעט איז געשטאַנען אין סכּנה אין דער
תּקופֿה ,האָבן ייִדישע היימען געמוזט דינען פֿאַר אַ לעצטן באַסטיאָן פֿון ייִדישער טראַדיציע און ייִדישע
זײנען געווען דאָס פּנים פֿונעם דאָזיקן קאַמף.
מאַמעס ַ
סײ אין
זײן פּאָזיטיווע געשטאַלטן ַ
הײנט האָבן פּוילישע און ייִדישע מאַמעס אויפֿגעהערט צו ַ
ַ
זײנען געוואָרן אַ סימבאָל פֿון צו פֿיל
סײ אין דער ישׂראלדיקער קולטור – און זיי ַ
דער פּוילישער ַ
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מסירת־נפֿש ,האַרטער און אַגרעסיווער ליבע ,פּאָסעסיווקייט ,איבערבאַשיצערישקייט .פֿונדעסטוועגן
דערמאָנען זיי אונדז אין דעם בשותּפֿותדיקן אַמאָל.
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פֿייגע היליס

גנבֿענען די גרענעץ אין דער
רוסישער אימפּעריע
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קאַראָל קאַשעאָוואַ

די ייִדן פֿון פּילזן
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די ייִדן פֿון פּילזן
פּילזן איז אַ היסטאָרישע שטאָט אין מערבֿ־טשעכיע .די געשיכטע פֿון דער ייִדישער קהילה הייבט זיך
זײנען געפֿאָרן קיין פּילזן .די ייִדן אין פּילזן
נײנצנטן י"ה ווען ייִדן ַ
אָן אין די פֿופֿציקער יאָרן פֿונעם ַ
אײנוווינערס אָבער
זײנען נישט זייער פֿרום .זיי האָבן געוואָלט אַסימילירן זיך מיט די אַנדערע ַ
ַ
בלײבן ייִדן .זיי האָבן געבויט די ערשטע שול אין  1856און זיי האָבן
כצײטיק האָבן זיי געוואָלט ַ
גלײ ַ
ַ
דײטשיש .זיי האָבן געגרינדט דעם ייִדישן בית־עולם ,וווּ עס
געדאַוונט אויף טשעכיש אָדער אויף ַ
זײנען
זײנען געלעגן אַ סך באַקאַנטע און וויכטיקע געשטאַלטן פֿון פּילזן און פֿון דער סבֿיבֿה .אַגבֿ ,עס ַ
ַ
דאָ מער ווי פֿופֿצן קבֿרים פֿון ייִדישע זעלנערס וואָס האָבן געקריגט אין דער ערשטער וועלט־מלחמה
זײנען געשטאָרבן אין פּילזן.
און וואָס ַ
זײנען
ווײל אַ סך ייִדן פֿון מערבֿ־טשעכיע ַ
נײע שול ַ
אין  1885האָבן די ייִדן געוואָלט בויען אַ ַ
געפֿאָרן קיין פּילזן און געבליבן דאָרטן .איז די ערשטע שול געווען צו קליין פֿאַר דער קהילה.
פֿלײשער האָט צוגעגרייט די פּלענער אויפֿן בנין אָבער די ראָשים פֿון
דער אַרכיטעקט מאַקס ַ
זײן העכער פֿון דעם קאָשטשאָל וואָס שטייט אויף
דער שטאָט איז נישט געפֿעלן אַז די ייִדישע שול זאָל ַ
דעם שטאָטפלאַץ און וואָס דאָמינירט אין פּילזן .צוליב דעם האָבן די ייִדן געבעטן אַן אַנדער אַרכיטעקט
ס'נײ .די שול איז געבויט געוואָרן אין אַ
ַ
– עמנואל קלאָץ – צו פּלאַנעווען דעם בנין אויף
נעאָראָמאַנטישן סטיל מיט אַ סך אָריענטאַלישע עלעמענטן .די שול אין פּילזן איז די פֿערט גרעסטע
שול אויף דער וועלט.
אײנוווינערס .די ייִדן האָבן
עס איז תּמיד געווען אַ באַציִונג צווישן די ייִדן און די אַנדערע ַ
אײנפֿלוס אויפֿן קולטורעלן לעבן אין פּילזן .דער דאָקטער אָטאָ גוט ,למשל,
געהאַט זייער אַ שטאַרקן ַ
צײטונגען ,ער האָט
האָט געאַרבעט פֿאַרן טעאַטער ,ער האָט אָנגעשריבן אַרטיקלען פֿאַר די ַ
איבערגעזעצט פּאָעזיע און פּיעסעס ,און ער האָט אַליין אָנגעשריבן פּיעסעס פֿאַרן טעאַטער אין פּילזן.
עס איז זייער טרויעריק אַז איצט געדענקט אים קיינער נישט כאָטש אַלע האָבן אים געקענט ווען ער
קרײזן אין פּילזן.
האָט אָנטייל גענומען אין פֿאַרשיידענע קולטורעלע ַ
מיט אַ צען יאָר צוריק האָט מען אַנטדעקט די דירות וואָס אַדאָלף לאָס האָט געפּלאַנעוועט פֿאַר
זײנען זייער שטאָלץ אַז אַדאָלף
רײכע און זיי ַ
זײנען געווען זייער ַ
זײנע ייִדישע קליענטן .אַלע קליענטן ַ
ַ
זײנען עפּעס
לאָס האָט געבויט די דירות פֿאַר זיי .מע דאַרף צוגעבן ,אַז די דאָזיקע דירות ַ
סײ אין צענטראַלער אייראָפּע בכלל.
סײ אין פּילזן ַ
אומגעוויינטלעכס ַ
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רחל ניומאַן

די לעצטע לעבנסיאָרן
פֿונעם פּאָעט לייזער וואָלף
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די לעצטע לעבנסיאָרן פֿונעם פּאָעט לײזער װאָלף
אין אױגוסט  2017בין איך געװען אױף אַ באַזוך ,אין נאָמען פֿונעם ייִװאָ ,אין דער ליטװישער
נאַציאָנאַלער ביבליאָטעק .מע האָט מיר אַהינגעשיקט כּדי איך זאָל באַקוקן אַ זאַמלונג פֿון בערך
 170,000ייִדישע אַרכיװאַלע דאָקומענטן ,װאָס מען האָט ערשט אַנטדעקט דאָרטן .די דאָזיקע
זײנען געװען רעשטן פֿון די פֿיל קולטורעלע אוצרות אין װילנע װאָס מע האָט באַהאַלטן
דאָקומענטן ַ
פֿון די נאַציס בשעת דער צװײטער װעלט־מלחמה.
זײן אײנע פֿון די ערשטע צו עפֿענען די קעסטלעך און צו זען
איך האָב געהאַט די זכיה צו ַ
זײנען צעשטערט
אוצרות װאָס מען האָט יאָרצענדליקער נישט געזען ,װאָס מע האָט געמײנט אַז זײ ַ
געװאָרן ,פֿאַרלױרן.
ס'איז געװען אַ גאַנץ װוּנדערלעכער מאָמענט װען איך האָב געעפֿנט אַ קאָנװערט און געפֿונען
אַן אומבאַקאַנט װערק פֿונעם „יונג װילנע“־פּאָעט לײזער װאָלפֿן :אַ ראָמאַן ,װאָס הײסט אין טױזנט
יאָר אַרום .דער דאָזיקער ראָמאַן איז אַ פֿאַנטאַזיע װאָס שפּילט זיך אָפּ אױפֿן פּלאַנעט יופּיטער אין יאָר
 .2999װאָלף האָט דעם ראָמאַן אָנגעשריבן בשעת דער צװײטער װעלט־מלחמה װען ער איז געװען אַ
פּליט אינעם ראַטן־פֿאַרבאַנד.
פֿרײנד ,געבראַכט דעם
דאָס האָט אַן אַנדער לײזער ,לײזער ראַן ,לײזער װאָלפֿס אַ גוטער ַ
נײעם ייִדישן מוזײ
כּתבֿ־יד קײן װילנע באַלד נאָך דער מלחמה .ער האָט אים אַהינגעבראַכט צוליב אַ ַ
װאָס די לעבן־געבליבענע האָבן געפּרוּװט בױען אױף די חורבֿות פֿונעם װילנער געטאָ .אָבער דער
מוזײ איז צום סוף נישט מקוים געװאָרן .די סאָװעטישע מאַכט האָט גענומען דערשטיקן די ייִדישע
זײנען צעשטערט געװאָרן אַלע מאַטעריאַלן װאָס
צײט האָט מען געגלײבט אַז עס ַ
קולטור ,און אַ לאַנגע ַ
מע האָט געזאַמלט פֿאַרן מוזײ .אָבער אין דער אמתן ,האָט אַ העלדישער ליטװישער ביבליאָטעקער
באַהאַלטן אַ װיכטיקן טײל פֿון דער זאַמלונג בסוד ,און דערמיט אים געראַטעװעט.
צװישן די אוצרות איז געװען לײזער װאָלפֿס פֿאַרלױרענער ראָמאַן ,װאָס קײנער האָט זיבעציק
יאָר נישט אָנגעקוקט פֿאַר די אױגן .װען איך האָב געעפֿנט אָט דעם קאָנװערט מיטן כּתבֿ־יד ,האָט זיך
גײסט .ער האָט מיר –
זײן ַ
בײ מיר עפּעס אַ פּערזענלעכע באַציִונג מיט לײזער װאָלפֿן ,מיט ַ
געשאַפֿן ַ
אַרײן„ :איך װיל עפּעס פֿון דיר!“ דערפֿאַר האָב איך
אַרײנגעשושקעט אינעם אױער ַ
מעטאַפֿאָריש – ַ
זײן לעבנס־געשיכטע.
אָנצושרײבן ַ
ַ
מײן פּראָיעקט :אױסצופֿאָרשן און
אָנגעהױבן ַ
נו ,איז װער איז געװען לײזער װאָלף? פֿאַר דער מלחמה איז ער געװען אײנער פֿון די
באַקאַנטסטע מיטגלידער פֿון דער אַװאַנט־גאַרדישער ליטעראַרישער גרופּע „יונג װילנע“ .די גרופּע
האָט זיך געװידמעט דעם ציל פֿון אַנטװיקלען ייִדיש װי אַ מאָדערנע ליטעראַרישע שפּראַך .װאָלף איז
זײנע סאַרדאָנישע ,סאַטירישע לידער ,אָבער ער האָט אױך געשריבן
געװען בעיקר באַרימט צוליב ַ
צערטלעכע ליבע־לידער.
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אָנשרײבן
ַ
זײנע ליטעראַרישע קונצן ,װי דאָס
ער איז געװען אַ פּערזענלעכקײט ,באַרימט מיט ַ
צײט .אָבער ער איז אױך געװען אַ רעטעניש„ .װאָלף“ איז
דרײסיק טעג ַ
טױזנט און אײן לידער אין ַ
פֿרײנד האָבן זיך געװוּנדערט אױף דעם קאָנטראַסט צװישן דער
זײנע ַ
געװען אַ פּסעװדאָנים ,און ַ
דאָזיקער דרײסטער פּערזענלעכקײט און לײזער מעקלערן ,אַ שעמעװדיקן ,שטילן מענטשן.
בלײבט אַ סך אומבאַקאַנט.
זײן לעבן און קאַריערע נאָך ַ 1939
װעגן ַ
אין אָנהײב פֿון דער צװײטער װעלט־מלחמה איז װאָלף ,װי טױזנטער אַנדערע ייִדן ,אַנטלאָפֿן
זײן דאָרטן אַ מקום־מיקלט פֿון די נאַציס .די
פֿון פּױלן אינעם ראַטן־פֿאַרבאַנד ,גלײבנדיק אַז ס'װעט ַ
קרײזן האָבן אים אויפֿגענומען ,און ס'איז געדרוקט געװאָרן אַ בוך
סאָװעטישע ייִדישע ליטעראַרישע ַ
זײנע לידער ,ליריק און סאַטירע ,אין מאָסקװע ,אין .1940
פֿון ַ
זײנען לײזער װאָלף און
דײטשלאַנד האָט דעם ראַטן־פֿאַרבאַנד אינװאַדירט אין יוני ַ 1941
װען ַ
זײן שװעסטער מיטגעפֿאָרן מיט דער מאַסן־עװאַקואַציע פֿון סאָװעטישע בירגער קײן מיזרח – װאָס
ַ
װײטער פֿון די נאַציס.
ַ
זײנען עװאַקויִרט געװאָרן קײן אוזבעקיסטאַן ,אין אַ שטאָט װאָס הײסט שאַכריסאַבז .דאָרט
זײ ַ
האָט לײזער װאָלף געאַרבעט אין אַ שטריקן־פֿאַבריק ,און ער איז געשטאָרבן פֿון הונגער און קרענק
־און־דרײסיק.
ַ
דרײ
אין  .1943ער איז אַלט געװען נאָר ַ
זײנע לידער ,די ברױנע בעסטיע ,דורכן ייִדישן
ס'איז געדרוקט געװאָרן אַ בוך פֿון ַ
זײנען סאָװעטישע
זײן טױט .דאָס רובֿ פֿון די לידער אינעם בוך ַ
אַנטי־פֿאַשיסטישן קאָמיטעט נאָך ַ
זײנען ,מײן איך ,נישט אַזױ גוט :מע קען זיי אַפֿילו רופֿן „גראַם־שטראַם“ .װאָס
פּראָפּאַגאַנדע ,און זײ ַ
זײנע אײגענע לידער? צי האָט ער געהאַט אַ ברירה אין דעם ,װאָס ער
האָט דער פּאָעט געמײנט װעגן ַ
שרײבן? ס'איז זיכער אַז דער ענטפֿער אױף דער פֿראַגע איז :נײן .אָבער װאָס ער האָט
ַ
האָט געקענט
בלײבן אַ מיסטעריע.
באמת געטראַכט װעט אפֿשר אײביק ַ
זײנען פֿאַראַן אױך אַנדערע מיסטעריעס װאָס איך װיל אױספֿאָרשן .למשל :װאָס איז
עס ַ
זײנען געװען ,לױט די גבֿית־עדותן ,אָנגעפּאַקט מיט
זײנע טשעמאָדאַנעס װאָס ַ
געװען דער גורל פֿון ַ
מאַנוסקריפּטן?
פֿרײנד לײזער ראַנען ,האָט ער אָנגעשריבן אין
זײן ַ
דעם לעצטן בריװ ,װאָס ער האָט געשיקט ַ
זײנע ספֿקות גראָד װעגן דער עקסיסטענץ פֿון „לײזער
דער פֿאָרעם פֿון אַ ליד .ער האָט אױסגעדריקט ַ
װאָלפֿן“ און האָט פֿאָרױסגעזאָגט אַז די קומענדיקע דורות װעלן אים אין גאַנצן פֿאַרגעסן.
מען קען טאַקע כּמעט נישט געפֿינען קײן לידער פֿון לײזער װאָלפֿן איבערגעזעצט אױף
זײנען צו פֿרי
זײן לעבן איז אַ מעטאַפֿאָר פֿאַר דער ייִדישער ליטעראַטור – בײדע ַ
אַנדערע שפּראַכןַ .
איבערגעהאַקט געװאָרן.
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שיראל מאיה דאָוטי

דער ייִדישער טעאַטער
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דער ייִדישער טעאַטער
דער מאָדערנער ייִדישער טעאַטער שטאַמט פֿונעם פּורים־שפּיל און איז מושפּע געוואָרן פֿון
אייראָפּעיִשן טעאַטער און ליטעראַטור .דער מאָדערנער ייִדישער טעאַטער האָט זיך אָנגעהויבן מיטן
זײנע
ווערק פֿון אַבֿרהם גאָלדפֿאַדען ,דער „טאַטע“ פֿונעם ייִדישן טעאַטער .אין אָנהייב האָבן ַ
טעאַטער־שפּילן זיך אויסגעלאַכט פֿון טראַדיציאָנעלע ייִדן ,ווי ישיבֿה־בחורים .אין  1880האָט ער צום
בײשפּיל אויפֿגעפֿירט די פּיעסע דער פֿאַנאַטיקער אָדער די ביידע קוני לעמל ,וואָס האָט געשילדערט
ַ
דעם חסידישן העלד ווי אַן אידיאָט און האָט אַרגומענטירט קעגן שדכנים און פֿאַר חתונה האָבן אויס
ליבע .בקיצור ,השׂכּלה־טעמעס .גאָלדפֿאַדען האָט אויך געשריבן היסטאָרישע מעלאָדראַמעס מיט
תּנכישע טעמעס ,ווי פּורים־שפּילן ,אָבער סענסאַציאָנעלער .גאָלדפֿאַדענס טעאַטער־שפּילן האָבן
דערפֿאָלג געהאַט און דערפֿאַר איז דער פּאָפּולערער ייִדישער טעאַטער גרויס געוואַקסן.
י .ל .פּרץ און אַנדערע ליטעראַרישע און אינטעלעקטועלע פֿיגורן האָבן גערופֿן דעם פּאָפּולערן
ווײל עס איז אַ שפּיל לשמה
טעאַטער „שונד“ ,אַחוץ איציק מאַנגערן ,וואָס האָט געזאָגט אַז עס איז גוט ַ
פֿרײהייט .אָבער דערפֿאַר וואָס אַ סך אינטעלעקטואַלן האָבן געוואָלט אַ
ווײזט אַרויס שאַפֿערישע ַ
און ַ
מער אינטעלעקטועלן טעאַטער )אַ קונסט־טעאַטער( ,האָט אַבֿרהם־יצחק קאַמינסקי געגרינדעט די
ווײב ,די באַרימטע אַקטריסע אסתּר־רחל קאַמינסקאַ ,האָט מען גערופֿן די
זײן ַ
„ליטעראַרישע טרופּע“ַ .
„מוטער פֿונעם ייִדישן טעאַטער“ ,און זי האָט געשפּילט שטאַרקע העלדינס .די צרה מיטן
אַרײנגעבראַכט קיין סך געלט ,אָבער די מעלה איז
קונסט־טעאַטער איז געווען וואָס ער האָט נישט ַ
ווײל מע האָט נישט געהאַט וואָס צו פֿאַרלירן.
פֿרײהייט צו עקספּערימענטירן ַ
געווען מער ַ
אַלץ האָט זיך געביטן אין  1920נאָכן דערפֿאָלג פֿון ש .אַנ־סקיס פּיעסע צווישן צוויי וועלטן:
דער דיבוק .דאָס איז געווען די ערשטע מאָדערניסטישע ייִדישע טעאַטער־שפּיל און האָט גרויסע
בײ נישט־ייִדן ,און מע האָט גאַסטראָלירט מיט דער פּיעסע איבער
סײ ַ
בײ ייִדן ַ
סײ ַ
הצלחה געהאַט ַ
אייראָפּע .ביז דער צווייטער וועלט־מלחמה ,האָט די ווילנער טרופּע )די טרופּע וואָס האָט אויפֿגעפֿירט
דער דיבוק( אַנטוויקלט אַ ראַפֿינירטן מאָדערניסטישן טעאַטער־קונסט.
בשעת דער מלחמה איז דער ייִדישער טעאַטער אָנגעגאַנגען אין די געטאָס און אַפֿילו אַ קורצע
צײט נאָך דער מלחמה אויך ,באַזונדערש אינעם ראַטן־פֿאַרבאַנד און אין די פֿאַראײניקטע שטאַטן ,וווּ
ַ
ער האָט אויך אַ השפּעה געהאַט אויף בראָדוויי און דורך דעם ,אויף דער אַמעריקאַנער פּאָפּולערער
קולטור בכלל.

57

שׂרהלע בישקאָוויטש

ווי צו רעדן מיט קינדער,
אויף ייִדיש
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Sore Biskowitz

װי צו רעדן מיט קינדער ,אױף
יי ִדיש
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דער כּעס ,דער טרויער ,דאָס געפּלעף
די עמאָטציעס זײַנען אַ נאָרמאַלער טײל פֿונעם מענטשלעכן לעבן
די באַדײַטנדיקע זאַך איז זיך אויסצולערנען ווי אַזוי אױסצודריקן זיך אַלײן

די עמאָציעס
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פֿײן ,אײַל זיך נישט .אָטעם
טיף.

ס'איז אין אָרדענונג צו פֿילן זיך
טרױעריק פֿון צײַט צו צײַט און יעדער
אײנער װײנט .צי װילסטו אַז איך זאָל
זיצן מיט דיר?

װי פֿילסטו זיך,
טײַערע?

נײן ,איך װיל זײַן
אַלײן און װען איך
װעל זיך פֿילן
בעסער ,װעל איך
קומען צו דיר.

איך פֿיל זיך
טרױעריק .איך
װײן.
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אָטעמען טיף
צײלן װי אַן אױפֿן זיך צו באַרוי ִקן
אױסדריקן זיך "איך פֿיל זיך אַזױ"...
פֿרעגן זיך אױב מ'איז הונגעריק אָדער פֿאַרמאַטערט

דעמאָנסטרירן געזונטע טעכניקעס
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יאָ ,איך זע...איך װיל עס
טאָן אױך.

װאָס טוסטו ?

איך בין בײז .כּדי זיך צו
באַרוי ִקן ,צײל איך .עס
העלפֿט און איך פֿיל זיך
בעסער.

אײנס ,צװײ,
דרײ ,פֿיר,
פֿינף...

63

●
●
●

אָננעמען אױף זיך דאָס אַחריות
אָנערקענען דעם װײטיק פֿון דעם צװײטן
דערקלערן װאָס דו װעסט טאָן מתקן צו זײַן דעם טעות

טעותים׃ אַ געלעגנהײט צו לערנען זיך
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עס טוט מיר לײַד אַז דו ביסט
טרױעריק .איך האָב טאַקע געזאָגט
עפּעס בײזװיליקס .זײַ מיר מוחל .צי
קען איך זאָגן דרײ שײנע זאַצן װעגן
דיר כּדי דו זאָלסט זיך פֿילן בעסער ?
איך װעל אַרבעטן אױף דעם אַז איך
זאָל זײַן מער פֿאָרזיכטיק מיט מײנע
װערטער.

איך בין טרױעריק
װײַל דו האָסט מיך
גערופֿן נאַריש.
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מוזיק ,ליטעראַטור ,רעליגיע ,עסן ,שפּראַך ,נאַטור ,און אַזױ װײַטער
זײ גיבן די מכשירים און די ברירות כּדי צו קענען שאַפֿן אַ באַטײַטיק לעבן פֿאַר זיך איצט און
שפּעטער
אַ מולטיקולטורעלע װעלט דאַרף פֿאַרשײדענע קילטורן
דרך־ארץ פֿאַר זײער אײגענער קולטור און אַנדערע קולטורן
אַ מקור פֿון פֿרײלעכקײט און חכמה
אױב מע האָט װאָרצלען ,קען מען װאַקסן װוּהין מען באַשליסט

פֿאָר װאָס זאָלן מיר לערנען קינדער װעגן דער יי ִדישער טראַדיציע ?
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