


ַארַײנֿפיר

ווירטועלןצווייטןאונדזערָאּפגעריכטמירהָאבן2021יוליטן16ביזןיוניסטן28דעםֿפון
צואונדזדערמעגלעכןמיטלעןטעכנָאלָאגישעדיװָאסדַאנקבַארזענעןמירזומערקורס.ווַארשעווער

זַײן צוזַאמען, ָאבער מיר הָאֿפן אויך זיך ַא מָאל צו טרעֿפן ּפנים־אל־ּפנים, במהרה בימינו.

דערֿפוןשּפרַאכקורסֿפונעםזמן־ַארבעטןדינָארנישטַארַײננעמעןװעטביכעלעהַײיָאריקעדָאס
צווייטערדערֿפוןּתלמידהַאווָאסבילדערשטרַײףַאמאכל:זיסַאנָאךאויךנָארמדרגה,דריטער

מדרגה הָאט ָאנגעצייכנט, בַאזירט אויף ׂשרה רייזענס ַא ליד (ווָאס מיר וועלן אויך איבערדרוקן דָא).

וועלכןאיןשרַײבווַארשטַאט,הַײיָאריקןֿפונעםֿפרוכטןאויֿפגעקליבענעגעֿפינעןדָאאירוועטדערצו
מיטעקסּפערימענטירטאוןצונויֿפגעקומעןזיךזענעןמדרגותֿפערטעאוןדריטעדיֿפוןּתלמידות
ַאזבַאווַײז,ַאנָאךווידינעןווַארשטַאטֿפונעםרעזולטַאטןדיזכרונות.אוןבילדערגרַאמען,קָאמעס,

אויף ייִדיש קען מען שרַײבן אױף יעדער טעמע און אין יעדן סטיל.

קייןזענעןקורסןאינטענסיוועדיזומערקורס־ּתלמידים.ַאלעיישר־ּכוחַאזָאגןמירווילןּתמיד,ווי
דיֿפוןאיצטגעניסטאינטערנעץ־קורסן.איןגייטעסוועןעל־ַאחת־ּכמה־וּכמה–ּפשוטנישטמָאל

זומער־ווַאקַאציעס – איר הָאט דָאך דָאס ּכשר ֿפַארדינט!

לייענט געזונטערהייט – און בלַײבט אונדז געזונט און שטַארק אין די דָאזיקע אומזיכערע צַײטן.

רייזע טורנער און עטל ניבָארסקי
2021יוליירושלים,אוןּפַאריז
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ראוֿבן נָאבל

סַאלָאמָאן סַאליט און זַײן
טעזע וועגן קָאלָאניע יצחק
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ֿפילָאןָאבערמשּפחה־געשיכטע,מַײןאויסצוֿפָארשןָאנגעהויבןאיךהָאבצוריקיָארּפָארַאמיט
הצלחה.

געהַאטהָאט1895איןענגלַאנדאיןָאנגעקומעןאיזווָאסבָאבעמַײןַאזנָארגעווּוסטהָאבאיך
צוויידָאזיקעדיֿפוןליטע.איןגעבליבןזַײנעןווָאסקָאוונעאיןשוועסטערַאאוןווילנעאיןברודערַא

משּפחות – בערך צווַאנציק מענטשן – הָאט נָאר איינע, ַא דָאקטערשע, איבערגעלעבט דעם חורבן.

טֿביהווילנע,איןברודעראירווָאסייִדישאויףבריוועטלעכעגעֿפונעןדעמָאלטהָאבאיך
איךייִדיש.קייןגעקענטנישטנָאךאיךהָאבצַײטיענעראיןָאבערבָאבען,מַײןגעשיקטהָאטסַאליט,

הָאב אויך געֿפונען ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון טֿביה און זַײן משּפחה – ָאבער ָאן קיין נעמען.

4



הויזטֿביהסאינֿפָארמַאציע.קייןגעֿפונעןנישטמָאלַאנָאךָאבערווילנעקייןגעֿפָארןביןאיך
אויף ּפלימָא גַאס הָאב איך נישט געֿפונען דָארט – נָאר ַא שטָאטגָארטן.

גענעַאלָאגישעייִדישעדיאויףזוכןצואוןייִדישלערנעןצוזיךָאנגעהויבןהָאבאיך
איןֿפָארשערַאסַאליט,סַאלָאמָאןוועגןגעלייענטאיךהָאבוויקיּפעדיעאויףוועבזַײטלעך.
ווָאסקָאלָאניעַאגריקולטורעלערייִדישערַאוועגןגעשריבןהָאטווָאסאוניווערסיטעט,ווַארשעווער

הָאט געהייסן קָאלָאניע יצחק.

5



דָאס איז געווען ַאן אינטערעסַאנטער ֿפַאקט – ָאבער צי איז עס געווען ֿפַארבונדן מיט מַײן
משּפחה?

געהייסןהָאטווָאסזוןַאגעהַאטטַאקעהָאטטֿביהַאזגעֿפונעןאיךהָאבאינטערנעץדעראויף
שלמה (סַאלָאמָאן).

אין די בריוו צו מַײן בָאבען הָאב איך געלייענט ווָאס טֿביה הָאט געשריבן:

איךהָאבקינדערדיֿפוןגעזונט.ב''הביןאיךַאזשרַײבןדיראיךקעןמירוועגן
איןַארבעט–מעדיציןדָאקטָארַא[...]איזטָאכטעראייןנחת:ֿפיל

בעסטעדיֿפוןאיינעַאלסווילנעאיןגערעכנטווערטזי[...]אוניווערסיטעט
איןֿפַאךזַײןאיןַארבעט־אינזשעניר־ַאגרָאנָאםַא־זוןאיין[...]דָאקטוירים.

דער געזעלשַאֿפט „ָארט“.
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קָאלָאניעאויֿפגעהַאלטןהָאטָארגַאניזַאציע)ייִדישעבַארימטע(די„ָארט“ַאזגעווּוסטהָאבאיך
שויןאיךביןאינֿפָארמַאציע,גענעַאלָאגישערדערדַאנקַאאוןבריוודעםדַאנקַאאיצטאיזיצחק,

געווען זיכער ַאז שלמה איז געווען דער מַאמעס שוועסטערקינד.
און ווָאס הָאט ער געשריבן?

ווּואוניווערסיטעטווַארשעווערֿפונעםוועבזַײטלַאאינטערנעץדעראויףגעֿפונעןהָאבאיך
שלמהמעׂשה).ַאנדערַאןאיזדָאסָאבערּפוילישאויףאיז(עסטעזיסשלמהסַארָאּפלָאדןקעןמען

הָאט בַאשריבן די געשיכטע ֿפון די ייִדישע קָאלָאניעס אין ּפוילן און רוסלַאנד.
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דיהָאטַארבעטסלָאזיקייט,ייִדישערֿפוןּפרָאבלעםשרעקלעכעדילייזןצוּכדי,1835אין
ַאנטוויקלעןצואויףערדֿפַארמָאגןזָאלןייִדןַאזֿפַארווערןצואויֿפגעהערטרעגירונגרוסישע

1900ביזָאבערדָא,ּפרטיםדידערקלערןצוָארטקייןנישטהָאבאיךקָאלָאניעס.ַאגריקולטורעלע
קָאלָאניעס.דָאזיקעדיאיןייִדן100,000(?)ווימערגעלעבטהָאבן

נָאך דער ַאלגעמיינער געשיכטע, הָאט שלמה בַאשריבן קָאלָאניע יצחק ַאליין.

אוןּפוילןצווישןגרענעץהַײנטיקןאויֿפן1849איןגעווָארןגעגרינדטאיזקָאלָאניעדי
–דָארףקלייןַאצונָאענטגעוועןאיזעסַאהין).דערגייןנישטהַײנטמעןקען(דערֿפַארווַײסרוסלַאנד

געוועןּתמידזענעןעסדָארט.ֿפוןגעקומעןזענעןקָאלָאניעדעראיןמשּפחות26און–ָאדעלסק
שטַארקע ֿפַארבינדונגען, סַײ געשעֿפטלעכע סַײ סָאציַאלע, צווישן דער קָאלָאניע און ָאדעלסק.

דיבַאַארבעטקָאלָאניעדערֿפוןּתושֿביםדיהָאבןֿפעט,ַאזויגעוועןנישטאיזערדדיכָאטש
ערד, קולטיווירט ּתֿבואה און גרינסן, און געהָאדעוועט ֿפיך.
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אין זַײן טעזיס הָאט שלמה איבערגעגעבן ַא ּפרטימדיקן איבערבליק איבער דער קָאלָאניע ֿפון
ַאן ַאגריקולטורעלן קוקווינקל – ָאבער ער הָאט אויך בַאשריבן דָאס לעבן ֿפון די ייִדן דָארטן. ַאגֿב

נישט ַאלע ּתושֿבים זענען געווען ייִדן.

געהַאטהָאטמשּפחהיעדעראוןציכטיק,אוןרייןגעוועןזענעןהַײזערדיַאזגעשריבןהָאטער
געוועןזענעןווענטדיאויףבעטן.אוןשענק,טישן,מעבל,שיינעֿפַארמָאגטהָאבןייִדןדיגָארטן.ַא

ַאַאֿפילואוןביכערגעוועןאויךזענעןעסֿפָאטָאגרַאֿפיעס.אוןמָאלערַײעןזייגערס,שּפיגלען,
ֿפָאנָאגרַאף. די דערציִונג ֿפון די קינדער איז זיי געווען זייער וויכטיק.

ֿפַארשיקטייִדןדיזענען1941איןַאוודאיאון,1936איןגעווָארןגעשריבןאיזטעזיסדער
שלמהשוועסטערקינד,מַאמעסמַײןגעווָארן.חרוֿבאיזייִשוֿבדעראוןטויטלַאגערןדיאיןגעווָארן

ז"ל, איז אומגעקומען אין ווילנער געטָא.

קָאלָאניעוועגןיזּכור־בוךַאוויאיזווָאסוועבזַײטלַאגעֿפונעןאיךהָאבאינטערנעץדעראויף
שלמהסֿפוןגענומעןמעןהָאטוועבזַײטלאויֿפןַאלץּכמעטּתושֿבים.זַײנעאוןייִשוֿבדער–יצחק

טעזיס.
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אסּתר ווָאלֿפסָאן

ָא ווילנע, מַײן ווילנע
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...דו ביסט ַא טונקעלע קמיע אַײנגעֿפַאסט אין ליטע…
1משה קולבַאק, „ווילנע“~

דרַײ מָאל בין איך געֿפָארן קיין ווילנע.
איזצַײטןדָאזיקעדיאין.1988יָאראיןצַײטן,סָאוועטישעאיןגעוועןאיזמָאלערשטעדָאס

ניטהָאבןמירבַאהַאלטן.געוועןאיזַאלץזיך.טרעֿפןצווועלכערמיטקהילהייִדישעקייןגעוועןניט
אויףענטֿפערןָאדערַארומֿפירן,אונדזדערציילן,עּפעסאונדזקענעןווָאסמענטשןגעֿפינעןגעקענט

ֿפרַאגעס. עס איז געווען ַא ּפוסטקייט אין שטָאט, ַאן אומעט.

.2007אויגוסטלַאווּוַא,דָאמיניקֿפוןבילדערַאלענַאכט.בַײווילנע

1 The Penguin Book of Modern Yiddish Verse, ed. Irving Howe, Ruth R. Wisse, and
Khone Shmeruk (Viking Penguin Incorporated, 1987, p. 406).
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ֿפוןשּפורקייןָאןגעשיכטע.ָאןָארט,סָאוועטישַאווילניוס,נָארווילנע,געוועןניטאיזדָאס
הָאבןמירָאבערשטעטל,זיידנסמַײןאיןֿפָארןגעווָאלטהָאבןמירטָאן?מעןזָאלווָאסַאמָאל.דעם

ֿפוןמַאּפעדעראויףעס?מעןגעֿפינטוויפָאדּפרעזשע.ָארט,ֿפונעםנָאמעןייִדישןדעםנָארגעקענט
ווָאסַאנדערַאןאוןּפָאברַאדע,ּפַאבַארזע,נעמען:ענלעכעמיטדערֿפערדרַײגעזעןמירהָאבןליטע
געֿפָארןאוןווָאקזַאלאויֿפןגעגַאנגעןזַײנעןמירֿפַארלוירן.געוועןזַײנעןמירניט...שויןגעדענקאיך

מיט ַא בַאן, נישט וויסנדיק צי מיר ֿפָארן אויֿפן ריכטיקן ָארט.
ַאזַאנטדעקטהָאבאיךאוןמָאל,צווייטַאווילנעקייןגעֿפָארןאיךביןשּפעטער,יָארַאכצןמיט

נישטגעֿפָארן,זַײנעןמירווּוהיןגעווּוסטנישטיָאר18במשךגעוווינט.זײדעמַײןהָאטדָארטןניט
אומזיכערקײט.ֿפוןיָאר18נישט.ציהיימשטָאטאונדזערגעוועןאיזדָאסציגעווּוסט

קָאנצערטן,מוזייען,קלַאסן,געווען:שויןַאלץאיזּכישוף,ַאווימָאל,צווײטעדָאס
ָארגַאניזַאציעס, סּפעציַאליסטן, ֿפירערס, לערערס, און ַאלץ אויף ייִדיש. ַא נַײע אינדוסטריע!

ֿפַאר דער צווייטער וועלט־מלחמה זענען געווען ייִדישע קרָאמען אין ָאט די בנינים.
מע קען נָאך זען שּפורן ֿפון די ייִדישע שילדן.
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די ווילנער כָארשול, די איינציקע שול ווָאס איז נָאך ַאקטיוו אין ווילנע –
איינע ֿפון צוויי הַײנט אין ליטע

ַארַײנגַאנג ֿפון אונדזער דירה אין ליטע – גלַײך ֿפַאר דער כָארשול
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געקרָאגןהָאבאיךאוןשטעטל,זיידנסדעםֿפוןנָאמעןייִדישןדעםוועגןגעֿפרעגטהָאבאיך
בַאן,ַאמיטֿפָארןניטקעןמעווּוהין„ּפָאברַאדַא“,איצטיקעדָאסאיזדָאסַאזענטֿפער:קלָארןַאזייער
געֿפָארןמירזַײנעןמָאלערשטעדָאסַאזמיינטדָאסַאהין!ֿפָארטווָאסאַײזנבַאןקייןניטָאס'איזווַײל
וועגןדיגעזעןהָאבאיךדָארף.זיידנסדעםגעזעןענדלעךמירהָאבןיָאר18נָאךָארט.ַאנדערַאןאויף

ווּו ער הָאט שּפַאצירט, די געסעלעך ווּו ער הָאט געשליָאנדערט.

דער ייִדישער בית־עולם אין ּפָאבַארזע

ָאדערבַאןדערמיטגעֿפָארןניטאיךביןווילנע,קייןגעֿפָארןביןאיךווָאסמָאלדריטעדָאס
געֿפָארןביןאיךווָארט־מוזיק!דורך–גרַאמעןאוןזַאצן,אותיות,ליד,ַאדורךנָארַאערָאּפלַאן,מיטן

דורך משה קולבַאקס „ווילנע“.
דָאסאיךלייעןָאֿפטווַײלדָארט,נָאךאיךביןאיצטאוןצוריק,יָאר15מיטגעוועןאיזדָאס

ניטֿפריִערמָאלקייןזיהָאבאיךווישטָאטדיַאנטּפלעקטהָאטקולבַאקמיר.איןאיזעסאוןליד,
ערוויליטע,איןאַײנגעֿפַאסטקמיעטונקעלעַאטַאקעגַײסטיק,לעבעדיק,דינַאמיק,מיסטיש,געזען:

שרַײבט.
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מַײ לי ּפיטַארד

קווירע ייִדישקייט אין סיִעטל
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מַײןהָאט2015איןקולטור.ייִדישעראויֿפקומענדיקערמיטֿפולוועלטגַאנצעַאמירהָאבןסיִעטלאין
„דיֿפרענטַאלבָאם,ערשטןאונדזערַארויסגעלָאזטדעבָאטשערָאנטס,דיקלעזמער־קַאּפעליע,

געזָאגטהָאבןגעגנטאונדזעראיןבַאנַײונג־קַאּפעליעסדיווידעםנָאךצַײטשטילערַאאיןּפַארייד“,
ַאַארויסגעקומעןאיזָאנהייבצוזָאגנדיקןנישטדעםֿפוןטויט“.איזקלעזמער„סיִעטלערזיך,צווישן
ֿפוןָארגַאניזַאטָארןאוןטענצערס,ליד־שרַײבערס,זינגערס,ייִדישיסטן,ּכלי־זמרים,ֿפוןדורנַײער

איזַאזויוויאוןקולטור.ייִדישערדערוועגןשמועס־קרַײזןאוןטַאנצהַײזערקָאנצערטן,ייִדיש־קורסן,
ַאןהָאט„סיִעטלגעזָאגט,ווינָאגרַאדמַײקלהָאטווָאסֿפַארמָאל?ַאֿפוןַאנדערשדָאס

ָאדערנַײער;ָאדערייִנגער,זענעןָארגַאניזַאטָארןדיווַײלדָאסאיזאֿפשרקלַאנג“?אומֿפַארגלַײכלעכן
ֿפַארָארטדָאאיזעסווּוקולטורַאזעןצוצוֿפרידענעייִדן,קווירעיונגעזענעןזייווַײלדָאסאיזאֿפשר

.1916איןבונדֿפונעםֿפיליעַאגעוועןס'איזווּושטָאטדעראיןאויֿפווַאכונגַאןזיי,
געמַאכטאוןֿפָארמירטזיךהָאבןקַאּפעליעסנַײע?2015נָאךסיִעטלאיןזיךהערטווָאס
מעש־קַאּפעליעַאהָאבןמירצוויי.געמַאכטהָאט„בריוועלע“קַאּפעליעדי–ַאלבָאמעןֿפַארשיידענע

הייסטגליטשקָאר־קלעזמער־קַאּפעליע,ווָאסנַײעַאַאֿפילואון„שּפילקיס“,הייסטווָאס
„גליטש־קיביץ“.

ַאאוןשול,רעקָאנסטרוקציָאניסטישערַאאיןייִדיש־ּפרָאגרַאםקווירענַײעגַאנצעַאהָאבןמיר
איןּפרָאגרַאמעןעלטערעדרַײאויךוויקַאלעדזש,סענטרַאלסיִעטלאיןייִדיש־ּפרָאגרַאםנַײעצווייטע

ֿפַארשיידענע שולן און אין די היימען ֿפון לערערס.
ייִדישערֿפוןֿפעסטיווַאלרעגיָאנַאלןצווייטןדעםָארגַאניזירטמירהָאבןמגֿפהדערֿפַאר

איךהָאבצוריק,חודשַאמיטווַײטער.ַאזויאוןניו־יָארק,בערלין,סיִעטל,ֿפוןלערערסמיטקולטור,
ַאאויסּפַאקןנָאךדַארֿפןמיר–ּכלי־זמרַאנָאךאוןייִדיש־לערערַאמיטייִדיש־הויזקווירַאגעגרינדט

סך קעסטלעך, ָאבער מיר זענען זייער בַאגַײסטערט וועגן אונדזער ּפרָאיעקט.
וועלןסיִעטלאיןייִדןקווירעדיָאבערנישט,איךווייסמגֿפה,דערנָאךקומעןוועטווָאס

ַאוודאי ווַײטער הָאבן ַא קיום.
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אסּתר הָאָאל

אייזל
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לַאנג.ווָאכןַאֿפילוציטעגקולזַײןניטמעןהערטמָאלַאחיה.רויִקעַאזייערבּכללאיזאייזלדער
בַאשרַײבטדיכטער,ּפוילישערדערהערבערט,זביגניעווהויכס.ַאזייערַאֿפילוקול,ַאהָאטערָאבער
איזעראון2לונגען־בלָאזזעק“.„אומבַאגרַײֿפלעכעֿפוןקומטווָאסקלַאנג,ַאוויאייזלֿפונעםקולדָאס
דודלזַאק.ַאצוענלעךאיזווָאסהַאלדז,אינעםָארגַאןַאזַאהָאבןאייזלעןאומגערעכט:גַאנצןאיןניט
זַײנעןאייזלעןקילָאמעטערס.מערערעהערןאיםצווייטערדערקעןצווייטן,ַארוֿפטאייזלַאןווען
עסגעהערט).אוןגעזעןדָאסהָאבאיךטַאקע,דָאסטועןזיי(אוןָאנצוקלינגעןזיךמסוגלַאזויאויב
הָאבןמענטשןדיַאזַאזוי,געוועןאיזאייזלטעַאןֿפוןקולדָאסַאזֿפָארגעקומען,זַײןַאֿפילוזָאל

זַײןמודיעקעןאייזלדערַאזגעגלייבט,מָאלַאמעןהָאטאויך3געזָאגט.הָאטזיווָאסֿפַארשטַאנען,
דעם וועטער (ַאֿפילו ער טוט דָאס ניט אויף ַאזַא אַײנגענעמען אוֿפן):

צושרייען,ָאןהייבטערבעתאויס,זיךווייזטעסאנגענעהם;ניטזעהראיזקולזיין
נָאראריין;הַאלדזאיןגעזעצטארייןאיהםזיךהָאבעןשישקעסשטעֿכינדיגעוויא

דערֿפיהלטער(ּפָאגָאדע־ּפריווער):בַארָאמעטעראמת־עןאייןֿפירעסדיענטדערֿפַאר

ֿפ"גל במדבר כב:ל.3

2 Zbigniew Herbert: “Molitwa Pana Cogito – podróżnika”:
https://fundacjaherberta.com/biblioteka-herberta/wiersze/modlitwa-pana-cogito-podroznika/
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מיטעסגיטאונאיהםֿפוןניטהרגשהשוםקייןנָאךהָאטמענשדערוועןרעגען,דעם
4זיין שרייען צו וויסען.

ניטאיז(דָאסֿפערדסַאוויגרעסערזַײנעןאויערןאייזלסַאןהערן.גוטזייערקענעןאייזלען
ווייסןמענטשןסךַאאויערן.לַאנגעמיטֿפערדַאאיזאייזלדערַאזניט,מיינטָאבערווָאסנַײעס),קיין
גרַאד.180גַאנצעאויערןזייערַארומדרייעןקענעןאייזלעןַאזניט,

אוןֿפָארויסגעווענדטזַײןזָאלאויעראייןַאזַאזוי,אויערןדיָאנשטעלןקענעןזיימער:נָאך
אוןמָאלַאמיטריכטונגעןצווייאיןהערןקענעןאייזלעןַאזהייסט,דָאסַאהינטער.ַאנדערעדָאס

הָאבן, דרייענדיק די אויערן, די גַאנצע אומגעגנט אונטער קָאנטרָאל.

.104ז',1886ווַארשע:,לעהרבוךּפרַאקטישעסזשארגאנ־לעהרער:טרובניק,יונה4

19



ַא מָאל מַאכן זיי ַא הֿפסקה, שטיין צַײטווַײליק אויֿפן ָארט, ּכדי בלויז צו הָארכן.
איןַארומגייןגוטאייזלעןקענעןדערֿפַארֿפערד־קָאּפיטעס,וויקלענערזַײנעןאייזל־קָאּפיטעס

(שלָאגטבריקעטֿפערדַאוועןַאזזָאגט,מעסּכנהדיק:זַײןאויךָאבערקענעןאייזל־קָאּפיטעסבערג.די
מָאל,10בריקעטאייזלַאןוועןָאבערמָאל,5צילאיןטרעֿפןעסוועטמָאל,10קָאּפיטעס)דימיט

איירָאּפעאיןדעליקַאט:ביסלַאאויךָאבערזַײנעןקָאּפיטעסדימָאל.11צילאיןטרעֿפןערוועט
צואיזווָאסגרָאז,דעםמיטטָאןצוהָאטדָאסקָאּפיטעס.דימיטּפרָאבלעמעןָאֿפטאייזלעןדיהָאבן
ֿפַארןסּכנהדיקאיזדָאסקָאּפיטעס.דיאיןָאנצינדונגעןצוֿפירןקעןדָאסצענטרַאל־איירָאּפע;איןֿפעט

אייזל, ווַײל: „ָאן קָאּפיטעס, ניטָא קיין אייזל“.
שּפַײזזַײןאויךלוֿפט.טרוקענעאוןערדטרוקענעליבהָאטערמידבר־חיה.ַאאיזאייזלדער

קייןניטאיזהיץווַארעם:דיאיקעלטדיאיליבהָאבןאייזלעןהיי).ֿפַאלבעסטן(איןטרוקןזַײןדַארף
דיקער,ֿפעלאייזלסדעםווערטסעזָאן,קַאלטערדערָאןזיךהייבטעסוועןאייזל.ֿפַארןּפרָאבלעם

דָאסווינטער־ֿפעל.דיֿפַארלירןצוָאןאייזלדערהייבטֿפרילינגאיןקעלט.דערקעגןשיצןצואיםּכדי
דיווַײליולי,ביזבלַײבטבויךדעםַארוםווינטער־ֿפעלדייולי.איןביזדויערטווָאסּפרָאצעס,ַאאיז

אייזלען דַארֿפן זי, ווען זיי ליגן אויֿפן בויך.
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אויף דער זומער־ֿפעל קען מען זען רינגונגען, ווָאס זַײנען וויכטיקע קענצייכנס בַײ ַאן אייזל.

אין אויגוסט הייבט זיך די ווינטער־ֿפעל שוין ּפַאמעלעך ָאן אויף ס'נַײ צו ווַאקסן.
מחיהגרויסעַאגָאראיזזַאמדאינעםזיךווַאלגערןדָאסזַאמד.דעראיזעלעמענטאייזלסַאן

ַאאיבערגייןליבניטערהָאט(דערֿפַארמוראביסלַאֿפַארקערט,ער,הָאטווַאסערֿפַארןאייזל.ֿפַארן
מידבראינעםקענעןאייזלעןווַאסער.טרינקעןמָאלַאדַארףערַאזזיך,ֿפַארשטייטעסָאבער,בריק),

5געֿפינען ווַאסער, ווָאס געֿפינט זיך אונטערן בָאדן, און גרָאבן ּכדי עס צו דערגרייכן.

די ֿפָאטָאגרַאֿפיע הָאב איך גענומען ֿפון דַאנען:5
https://www.spektrum.de/news/wildtiere-wenn-der-esel-nach-wasser-buddelt/1869580
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סּכנהַאדָאאיזעסאויבנָארעקשנים.קייןניטאויךזַײנעןזייטעמּפקעּפיק,ניטזַײנעןאייזלען
ּפונקט,זייווייסןזַײט...צווייטערדערֿפוןבַאוועגונג.שוםקייןָאןשטיל,אוןרויִקגָארזיישטייען

עסווָאסֿפערד,ַאמעןזָאגטזָאגט:מעןאויטָאריטעט.איןניטגלייבןזייניט.ווָאסאוןווילןזייווָאס
דַארףנשמה,קָאמּפליצירטעַאביסלַאמָאלַאהָאטווָאסאייזל,מיטןטָאן;דָאסעסוועטטָאן,דַארף

–דיסקוטירןַאזשמעןדַארףמוילאייזלַאמיט(אוןטָאןעּפעסזָאלערַאזוויל,מעןאויברעדן,מען
אוןאויערןלַאנגעהָאטערצוהערן:זיכערזיךוועטאייזלדערמעׂשה).ַאנדערַאןשויןאיזדָאסָאבער

6ער בַאניצט זיי, להיּפוך צו דעם מענטשן, ּתמיד.

https://www.yiddishwit.com/gallery/fool.htmlדַאנען:ֿפוןגענומעןאיךהָאבבילדדָאס6
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ֿפריידל דַאסגוּפטַא

שלום ַאש און זַײנע רָאמַאנען
אויף ברית־ חדשה־טעמעס
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הָאטערליטערַאטור.ייִדישערדערֿפוןדרַאמַאטורגאוןשרַײבערוויכטיקערַאגעוועןאיזַאששלום
געהַאט ַא ֿפרוכּפערדיקע ּפען און הָאט ָאנגעשריבן ַא סך ּפיעסעס, דערציילונגען, און רָאמַאנען.

געוועןאיזמשּפחהזַײן.1880איןּפוילן,איןשטעטלַאקוטנע,איןגעווָארןגעבוירןאיזַאש
דערֿפוןגעווָארןבַאאַײנֿפלוסטאיזַאשָאבעררֿב.ַאווערןזָאלערַאזגעווָאלטהָאטאוןֿפרוםזייער

אוןאויֿפגערעגטגעוועןזענעןטַאטע־מַאמעזַײנעליטערַאטור.וועלטלעכעגעלייענטהָאטאוןהׂשּכלה
ּפָארַאָאנגעשריבןערהָאטדָארטןווַײסל.דערבַײשטעטלַאנדערַאןאיןַאוועקגעשיקטאיםהָאבן

מעׂשיות אויף העברעיִש.
קייןגעֿפָארןעראיזדערֿפַארּפרצן.י.ל.ֿפוןַארבעטליטערַארישעדיגעהַאטליבהָאטער

שרַײבןצוַאשןדערמוטיקטהָאטּפרץדערציילונגען.זַײנעלייענעןצוּפרצןגעבעטןהָאטאוןווַארשע
איןיודדערצַײטונגדעראין„משהלע“,דערציילונג,ערשטעזַײןּפובליקירטהָאטַאשייִדיש.אויף

געווַאקסן.איזּפָאּפולַאריטעטזַײן.1900
העברעיִשןֿפונעםטָאכטערדישַאּפירָאן,מַאטילדעמיט געהַאטחתונהערהָאט1903אין

מוראאויסַאשהָאטוועלט־מלחמהערשטערדערֿפוןאויסברָאךבַײםשַאּפירָא.מענדלמנחםּפָאעט
דזשוינטֿפונעםמיטגלידַאגעווָארןאיזער.1914איןמשּפחהזַײןמיטַאמעריקעקייןאימיגרירט

)JDC.(געשריבןאויךהָאטעראיירָאּפע.בלוטיקעראיןייִדןדיַארויסגעהָאלֿפןהָאטָארגַאניזַאציעדי
דערציילונגען זַײנע.. די צַײטונג הָאט ּפובליקירט ַא סךֿפָארווערטסֿפַארן

געצווּונגעןאיזערֿפרַאנקרַײך.איןבַאזעצטזיךָאבערּפוילןבַאזוכטערהָאט,1923אין
ַאשוועלט־מלחמה.צווייטערדערֿפוןאויסברָאךֿפַארן1939איןַאמעריקעקייןֿפָארןצוגעווָארן

איןיָארןלעצטעזַײנעֿפַארברענגטאוןַאמעריקעלגביגעֿפילןַאמביווַאלענטעגעהַאטשטענדיקהָאט
.1957איןלָאנדָאןאיןגעשטָארבןאיזעריׂשראל.אוןלָאנדָאן

נקמהֿפוןגָאטאֿפשראיזּפיעסעבַארימטסטעסַאמעזַײןווערק.סךַאָאנגעשריבןהָאטַאש
קָאנטרָאווערסיעל.זייערגעוועןאיזשַאנדהויז,ַאאיןָאּפזיךשּפילטווָאסּפיעסע,די).1907(

ֿפוןּכישוף־מַאכעריןדי),1919(קידוש־השם),1916(גנֿבמָאטקע(רָאמַאנעןזַײנעאין
ַאנדערע)צווישן),1934(ּתהילים־ייִדדעראון),1931–1921(מבולֿפַארן),1923(קַאסטיליען

דיבַײמצֿבדעםוועגןשטעטל־לעבן,טרַאדיציָאנעלןדעםוועגןנַאטור,דערוועגןגעשריבןַאשהָאט
ּפויערים, און וועגן רוחניותדיקע ענינים.

ווָארצלעןייִדישעדיוועגןרָאמַאןַא,נצרתֿפוןמַאןדערַארויסגעגעבןַאשהָאט1939אין
איזעררָאמַאן.דעםַארויסצוגעבןָאּפגעזָאגטזיךהָאטּפרעסעייִדישעדיקריסטנטום.ֿפון

צושלוםגעשטרעבטהָאטערַאזגעזָאגטהָאטַאשענגליש.אויףמָאלערשטןצוםַארויסגעגַאנגען
זיךהָאטערַאזגעגלייבטהָאבןמענטשןסךַאָאבערקריסטלעכקייט,אוןייִדישקייטצווישןמַאכן

ָאּפגעשמדט. ַא סך מענטשן הָאבן געגלייבט ַאז ער וועט זיך ַאנטשולדיקן.
און)1943(ַאּפָאסטָאלדער,קריסטלעכקייטוועגןביכערצוויינָאךָאנגעשריבןהָאטַאש

נישטאיזַאשייִדיש.אויףַארויסגעגַאנגעןנישטמָאלקייןזענעןרָאמַאנעןדָאזיקעדי).1949(מערי
ּפניהַאגעהַאטהָאטערָאבערישו.וועגןגעשריבןהָאטווָאסשרַײבערייִדישערערשטערדערגעווען
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דעראיזדערֿפַארקריסטלעכקייט.אוןייִדישקייטצווישןאיבערבעטונגַאןצוצוצוֿפירןשרַײבן:בַײם
ווילַאשַאזגעדַאכטזיךהָאטעסגָאט.קריסטלעכערַאאינֿביא,ייִדישערַאאירָאמַאנעןזַײנעאיןישו

דערמוטיקן ייִדן זיך צו ַאסימילירן.
ַאשעסזענעןשרַײבער.בַאליבטערַאגעוועןַאשאיזקָאנטרָאווערסיעס,דיאויף געקוקטנישט

געווָארןאיזַאשבעסטסעלערס.געוועןענגליש,אויףַארויסגעגעבענעַאלערָאמַאנען,קריסטָאלָאגישע
דערֿפַארקַאנדידַאטַאֿפַארֿפָארגעשלָאגןהָאטמעוועמעןשרַײבערייִדישערערשטערדער

נָאבעל־ ּפרעמיע ֿפַאר ליטערַאטור.
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טַאניַא מורָא

לַאנדשַאֿפטן:
ֿפון בענקעניש צו צעשטערונג

טו דער ערד נישט ָאן קיין שָאדן

© Adagp, Paris, 2021
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עיֿפַארגָאטָאֿפ וצגנַאגוצ ַא
לעדָאמ ַאיװרוטַאנ

ןענַײזסָאוו ,סעיצָאמעענַײמ ןוֿפןעלגיּפשןענַײזסָאװןטֿפַאשדנַאלךָאנ ךוז ךיא
.ןעגנונַײשרעדעלַאיצָאסףױאקַאבַא ןואשינעקנעבןשיװצ
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 ןבעלץניװָארּפרעשיסוררעדףױאטלגָאװעגמואבָאה ךיא
רעדליבךָאנשינעכוז ןיאדָארָאגװָאנ־ינשזינ

ןענָאמרעדסָאװןטֿפַאשדנַאלטריֿפַארגָאטָאֿפ בָאה ךיא
ןטַאטםעד ןיארימ . 
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םויק םענוֿפ רעדנּווו רעד ,רימ ףױא טײנעגֿפױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד
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ךַאלֿפ ןסַײװ םעד ףױא ןקסעבַארַא קידנענעכײצ
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 שינעכוז ןיא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב ץניװָארּפ רעשיזײצנַארֿפ רעד ףױא
ןעַײרעלָאמ ךָאנ
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 ןצרַאװש  ןיא עטלעקיװעגנַײא  סנלַאבײה יד ןיא ןטכילּפָא יד טריֿפַארגָאטָאֿפ בָאה ךיא
 קיטסַאלּפ
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דרע רעד ןיא ןטינשעצ ןבָאה ןשטנעמ סָאװןדנּוװ יד ןריֿפַארגָאטָאֿפ דנַאלשטַײד ןײק ןרָאֿפעג  ןיב ךיא

41



42



43



44



45



 ,»ךַײרקנַארֿפעטרַאצ«ענעֿפורעגױזַאסָאד ,ךַײרקנַארֿפ ןיא
 .ןטנַארגימיא יד ןוא המחלמ ידןעזעג ךיא בָאה
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שרַאמרעױרט ןגנַאל סטנַארגימיא םעד ןוא
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!?עטַאט ָא ,טלעװ יד ךיז טקידנע ּוװ ,גָאז

שינעטנעקרעד־־ריביס  רעװעקצוס םהרֿבַא
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רוּתי ַאבעליָאוויטש

זיגמונד מָאגולעסקָא
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ייִדישער„דעראויךטֿפרומעוועמעןמָאגולעסקָא,זיגמונדוועגןביסלַאדערציילןאַײךווילאיך
מָאדערנעםייִדישןדעםוןֿפגרינדערסדיוןֿפאיינערגעוועןאיזווָאסאוןּפלין“,עטשטשַארלי

טער.ַאטע

ןַײזביע.ַארַאבעסאין1858איןגעווָארןגעבוירןאיזמָאגולעסקָאזעליג)(ָאדערזיגמונד
עלטערעדיצודערנענטערטזיךמָאגולעסקָאהָאטַאלטיָאר9צורומע.ֿפַאגעוועןאיזחהּפמש

איזגעשטָארבןאיזמוטערןַײזוועןנָאטן.לייענעןצווויגעלערנטאיםהָאבןווָאסחזניםאוןמשוררים
איןבעלזערניסןמשוררוויכטיקןאוןנטןַאקַאבצוםמשוררלסַאנגעןַאַאריבערגעגמָאגולעסקָא
ןַײזדַאנקַאגעווָארןנטַאקַאבעראיזייִנגלווַײזנָאטן.געלערנטווַײטערזיךערהָאטדָארטקעשעניעוו.

ייִדישע שולכָארן.ט ַא גרויסע הצלחה איןַאלטָא־שטים, און ער הָאט געהַא
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נָארּפרנסהזַײןציִעןגעקָאנטנישטמערערהָאטלטָא,ַאןַײזַארלוירןֿפהָאטערווידעםנָאך
ַאןַײזצוחשקגרויסערַאַאנטוויקלטמָאגולעסקָאןבַײזיךהָאטטַײציענעראיןזינגען.ןַײזוןֿפ

קָאמישער ַאקטיָאר אויף דער ייִדישער בינע.
איןגענומעןָאנטיילהָאטערוועןטער־קַאריערעַאטעןַײזָאנגעהויבןערהָאטרעשטַאבוקאין

ָארשטעלונגען,ֿפייִדישעסךַאאיןגעשּפילטערהָאטיָארןקומעדיקעדיאיןס.עָאּפערעטדנסַאגָאלדֿפ
רוייִשע.ֿפקָאמישע רָאלן, אי מענלעכע אי
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גַײסטערטַאבגעוועןאיזרעסעּפדיאויךאוןשטורעם,מיטגענומעןעולםייִדישןדעםהָאטער
ווּונדער.ֿפןַאגעשבינעדעראויףהָאט„ערַאזאיםוועגןגעשריבןהָאטמעָארשטעלונגען.ֿפזַײנעוןֿפ

רָאלעקלענסטערדערוןֿפַאֿפילוקָאןווָאסקינסטלערגָאט־געבענטשטעראמתדערגעוועןאיזער
ט.ַאייִדישער עולם הָאט אים זייער ליב געהעס ַאזוינס, ווָאס איז ווירקלעך גרויס.“ דערּפכן עַאמ

ַאמעריקעאיןגַאסטרָאלירט.אוןַאמעריקעקייןאימיגרירטמָאגולעסקָאהָאט1886יוליאין
ַארןֿפמוזיקאוןלידערסךַאָאנגעשריבןהָאטעראוןטער־בינע,ַאטעדעראויףילטּפגעשערהָאט
טער־שטערן.ַאטער. בקיצור, ער איז געווָארן ַא גרויסער טעַאטע

ָאבערזינגען.צוםנטַאלַאטגרויסןַאגעהַאטהָאטעראוןליש,ַאמוזיקגעוועןאיזמָאגולעסקָא
ערהָאטלעבןןַײזוןֿפבמשך–הייסטדָאסהייזעריקייט,וןֿפרָאבלעםּפכרָאנישעַאטַאגעההָאטער
ן הויּפטמיטל.ַײגעווען זן שטים – ווָאס איז קינסטלערישַײרלוירן זֿפַאמעלעךּפַא

איזערטער.ַאטעשוםקייןאיןזשירטַאַאנגנישטמערשויןזיךערהָאטיָארןלעצטעןַײזאין
געקענטווָאלטווערבַאוויינט.איםהָאטוועלטייִדישעגַאנצעדיאון1914עברוַארֿפאיןגעשטָארבן
נע שיך?ַײירשענען ז
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קַאטערינַא ּפערמיהינַא

 מגילת־רות:
ַא בַײשּפיל ֿפון ַא גרויס

ֿפעמיניסטיש ווערק
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דערֿפוןבַײשּפילגרויסערערשטערסַאמעדעראיזמיר,ֿפַארווָאס,ּתנ"ךאיןטיילדעראיזדָאס
ֿפעמיניסטישער בעלעטריסטיק. די מגילה איז ניט ענלעך צו קיין ַאנדער טייל אין ּתנ"ך.

דעראיזמיידל,מואֿבישַארות,ווַײבער.צוויידָאזענעןּפרָאטַאגָאניסטןדרַײדיצווישן
אירבַײגעבליבןזיאיזמַאןאירֿפוןטויטנָאכןדערציילונג.דערֿפוןּפַארשויןגלַאוונער

צוריקגייעןאוןטרויערזייעראיןבונדשטַארקןַאֿפָארעמעןצוויידינעמי.שוויגעריׂשראליטישער
מוטדעםווַײבער,צווישןאונטערשטיצונגקעגנזַײטיקעדישילדערטדָאסמואֿב.ֿפוןארץ־יׂשראלאין
שנורַאצווישןבַאציִונגעןווַארעמענָארמַאלעאויךשילדערטעסַאגֿב,מידות.מָארַאלישעַאנדערעאון
בעטלערינס,ביידעזענעןזייבעסער.איזווערבַאשליסןצואוממעגלעךס'איזאוןשוויגער.ַאאון

ַאלמנות ָאן קינדער, און רות איז אויך ֿפון ַא „נַאציָאנַאלער מינדערהייט“.
שילדערונגַאס'איזאוֿפנים:דרַײאויףווערןאויסגעטַײטשטקעןמגילת־רותדיבקיצור,

ֿפוןַאסּפעקטווַײבערישערדעראיזדָאסגעזעלשַאֿפט;דעראויףקוקווינקלמַאטריַארכַאלישןֿפונעם
מגילת־רותַאזגעדַאנק,(דערֿפרוי.ַאדורךגעווָארןָאנגעשריבןאיזמגילת־רותדיָאדערמגילת־רות;

הַאלבןַאמיטעמעצןאַײנגעֿפַאלןערשטאיזֿפרוי“„קלוגערַאדורךגעווָארןָאנגעשריבןאיז
שַײכותאויֿפןאיזהויּפט־ֿפָאקוסדערַאזאויסטַײטשונג,ַאןדָאאויךאיזעסצוריק.)יָארהונדערט

צווישן נעמי און רות, ווָאס ווערט אויסגעטַײטשט אויף ַא לעסבישן אוֿפן.
ביבלישעמָאדערנעאיןָארטצענטרַאלַאֿפַארנעמטמגילת־רותצוצוגַאנגֿפעמיניסטישערַא
אוןאיניציַאטיוואוןׂשכלווַײבלעכןדעםאונטערשטרַײכטֿפרויַאֿפוןבילדניצחנדיקעדָאסשטודיעס.

חכמה,ֿפוןַאטמָאסֿפערַאןאויךֿפַארשַאֿפטעסמגילה.דעראיןשלוםאוןליבעֿפוןַאטמָאסֿפערדי
ווָאס ווערט אויסגעדריקט אין די בילדער ֿפון רות און נעמי.

ַאטעמע.דעראויףַארויסגעגַאנגעןווערקצָאלריזיקעַאאיזיָארצענדליקערלעצטעדיאין
געוויינטלעכעדָאסוויבַאניצטווערט„איש“ווָארטדָאסנָארַאזאיזמגילהדערֿפוןבַאזונדערקייט

ווָארטֿפַארשּפרייטןנָארמַאלןדעםַאנשטָאט–„מַאן“טַײטשמיטן–„מענטש“מיינטווָאסווָארט
ַאֿפַארבַאצייכענונגנָארמַאלעדי„איש“איזהעברעיִשמָאדערןאין„בעל־הבית“.דהַײנו„בעל“,

מוטערס„דערהויז“.טַאטנס„דעםַאנשטָאטהויז“מַאמעס„דערגעניצטאויךדָאווערטעסמַאן.
קייןנישטּפָאעטישן,ַאאיןָאבערשלמהן,ֿפוןשיר־השיריםדיאיןאויךזיךגעֿפינטהויז“

שטימטהויז“מַאמעס„דערַאזזָאגןמֿפרשיםמָאדערנעסךַאקָאנטעקסט.הלכהשןָאדערטָאגטעגלעכן
ַאַאזָאננעמעןמעןקעןדעריבעראוןוועלטבַאנעםמַאטריַארכַאלישןַאֿפוןֿפַארשטענדענישַאמיט

ֿפרוי הָאט ָאנגעשריבן מגילת־רות.
דעםאיןמגילה.דעראיןַאקטיוויטעטןוויכטיקעַאלעּפלַאנירטווָאססטרַאטעגיןדיאיזנעמי

צועצהַאןרותזיגיטקַאּפיטלצווייטןדעםאיןבית־לחם.צוצוריקזיךזיקערטקַאּפיטלערשטן
דעםאויסזיטרַאכטדריטן,דעםאיןבועזן.אויףווַארטןאוןשַײערדעםלעבןֿפעלדדעםאיןבלַײבן
גַאנצעדיניַאניע.עוֿבדסזיווערטסוף־ּכל־סוףאוןשַײער.אינעםבַאגעגענישדעםֿפוןסצענַארגַאנצן

אינטעלעקטועלע הויכקייט ֿפון ַא ֿפרוי איז אין דעם בילד ֿפון נעמי.
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וויסןצונעמיןמֿבׂשר)מענלעכערקיין(ניטֿפרויעןדיגיבןקַאּפיטל,ֿפערטןאיןווַײטער,און
דערמָאנעןאוןקימּפעטָארין,ַאָאןרותןרוֿפןזייאוןעוֿבדן.געבוירןהָאטאוןקימּפעטאיןליגטרותַאז

נישטזייבַאשלָאסןהָאבאיךָאבערּפרטים,עטלעכענָאךדָאזענעןדערצונישט.בכללֿבועזן
ַארַײנצונעמען אין דעם רעֿפערַאט.
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דני קרַאֿפט

ַאמעריקַאנער נַאציָאנַאלע ּפַארקן
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סַײזַײנעןזײּפשוט:נישטזַײנעןּפַארקןנַאציָאנַאלעַאמעריקַאנערדיֿפוןבַאטַײטדעראוןגעשיכטעדי
דיאימעןגעֿפינטּפַארקןנַאציָאנַאלעדיֿפוןגעשיכטעדעראיןאומיושרדיק.סַײדעמָאקרַאטיש

גרעסטע, אי די ערגסטע טיילן ֿפון דער ַאמעריקַאנער געשיכטע און קולטור.
גרויסעגעֿפינעןקעןמעווּוערטערבַאשיצןצוּכדיּפַארקןנַאציָאנַאלעדיֿפַארלייגטהָאטמע

דערֿפוןהָאבןהנאהזָאלןבירגערַאזדערמעגלעכןצוּכדיאוןשיינקייט,נַאטירלעכע
הייסטווָאסצֿפון־ַאמעריקע,איןּפַארקנַאציָאנַאלערערשטערדערשיינקייט.צֿפון־ַאמעריקַאנער

איןּפַארקנַאציָאנַאלערערשטערדערגעוועןאיזאון,1872איןגעווָארןגעגרינדטאיזיעלָאוסטָאן,
ַאנָאךאוןשטַאטן,ֿפַאראייניקטעדיאיןּפַארקןנַאציָאנַאלע63דָאזַײנעןהַײנטוועלט.גַאנצערדער
חיותסךַאוועןצַײטַאוועלט־דערווַארעמונג,דערֿפוןצַײטדעראיןאיצט,לענדער.ַאנדערעאיןסך

דיאויֿפצוהיטןמיטלוויכטיקערַאזייערּפַארקןנַאציָאנַאלעדיזַײנעןאויסשטַארבן,בַײםהַאלטן
נַאטור.

אויבוויכטיקייט:דערָאטֿפוןבַײשּפילגוטערַאאיזּפַארק,ערשטערדעריעלָאוסטָאן,
דָארטןסֿביֿבהדיגעמַאכטחרוֿבמעןווָאלטּפַארק,נַאציָאנַאלערקייןגעוועןנישטווָאלטיעלָאוסטָאן

נַאציָאנַאלערקייןגעוועןנישטווָאלטיעלָאוסטָאןאויבאוןּפעטרָאל.ֿפַארקויֿפןאוןגעֿפינעןצוּכדי
זַײנעןמָאלַאשטַאטן.ֿפַאראייניקטעדיאיןהַײנטביזדערלעבטנישטאֿפשרזוברעסדיווָאלטּפַארק,
ּפַארקדערווען,1872יָאראיןָאבערשטַאטן,ֿפַאראייניקטעדיאיןזוברעסמיליָאן60בערךגעווען

איןטָאג.יעדןזוברעסטויזנטֿפינףווימעראומגעברַאכטמעןהָאטגעווָארן,געגרינדטאיזיעלָאוסטָאן
דיאוןשטַאטן,ֿפַאראייניקטעדיאיןזוברעסהונדערטּפָארַאווימערגעוועןנישטזַײנען1889

מערהייט הָאט געוווינט אין יעלָאוסטָאן.
הנאהזָאלןגעלטסךקייןנישטהָאבןווָאסבירגערַאזאויךדערמעגלעכןּפַארקןנַאציָאנַאלעדי

הַײנטביזאוןגעדַאנק,דעמָאקרַאטישערַאזייעראיזדָאסשיינקייט.צֿפון־ַאמעריקַאנערדערֿפוןהָאבן
ווַײבמַײןלמשל,ּפַארקן.דיאיןצוזַאמעןהָאבןהנאהקהילותֿפַארשיידענעֿפוןַאמעריקַאנערקענען

ַאבערג,אויףקלעטערןאוןַארוםֿפָארןזייחֿברטע;אירמיטּפַארקנַאציָאנַאלןַאאיןאיצטאיז
אוןבערגאויףקלעטערןמעןקעןּפַארקןנַאציָאנַאלעדיאיןליב.שטַארקהָאבןזייווָאסֿפַארווַײלונג

טָאן ַא סך ַאנדערע ַאקטיוויטעטן אין דרויסן ַאֿפילו נישט זַײענדיק רַײך.
אויךהָאטמעדעמָאקרַאטיש.אוןגוטנָארנישטּפַארקןנַאציָאנַאלעדיזַײנעןבַאדויערןצום

דיֿפוןלַאנדגנֿבענעןאוןצֿפון־ַאמעריקעקָאלָאניזירןצוּכדיּפַארקןנַאציָאנַאלעדיֿפַארלייגט
נַאציָאנַאלערַאגעווָארןאיזעסאיידעראויך:דעםֿפוןבַײשּפילגוטערַאאיזיעלָאוסטָאןאינדיַאנער.

ַאמעריקַאנערגעוויסעֿפוןהייםדיגעוועןיעלָאוסטָאןהַײנטרוֿפטמעןווָאסלַאנדדָאסאיזּפַארק
איזיעלָאוסטָאןהיים:ַאנָארנישטאוןֿפעלקער“).„ערשטערוֿפןאויךקעןמע(וועמעןאינדיַאנער

אויךהָאבןֿפעלקערדיֿפעלקער.ערשטעגעוויסעֿפַארטעריטָאריעהייליקעוויכטיקע,ַאגעווען
ַאזבַאשטימטהָאטמעוועןלעבן.צוּכדייעלָאוסטָאןאיןגעוויקסןדיאוןחיותדיבַאדַארֿפט

ָאדערוווינעןצוֿפעלקערערשטעדיֿפַארווערטמעןהָאטּפַארקנַאציָאנַאלערַאזַײןוועטיעלָאוסטָאן
וויכטיקערַאגעוועןאיזעסֿפַארקערט,צוֿפַאל.קייןגעוועןנישטאיזדָאסדָארטן.עסןגעֿפינעןצו
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סךַאאיןענלעךגעֿפירטזיךהָאטרעגירונגדיצֿפון־ַאמעריקע.איןרייניקונגעטנישערדערֿפוןטייל
נַאציָאנַאלע ּפַארקן ווּו עס הָאבן געוווינט ערשטע ֿפעלקער.

ערשטעדיֿפוןמיטגלידערַאלעוועלכןמיטקוקווינקלאיינציקעראייןקייןנישטָאאיזעס
נַאציָאנַאלעדיזענעןזייֿפוןסךַאֿפוןמיינונגדערלויטָאבערמסּכים.איינשטימיקזענעןֿפעלקער

דָאאיזדערֿפַארבַאזינגען.נָארדַארףמעווָאסֿפענָאמעןדעמָאקרַאטישערַאגַאנצןאיןנישטּפַארקן
דיבַאמערקןקעןמעאוןהַײנט,ביזבלַײבטווָאסשּפַאנונגַאּפַארקןנַאציָאנַאלעדימיטשַײכותאין

רעכטדָאסהָאטווערבַײשּפיל,צוםּפַארקן.נַאציָאנַאלעדימיטֿפַארבונדענעעניניםסךַאאיןשּפַאנונג
רעכט,דָאסנישטקיינערהָאטרעגירונג,דערלויטאיצט,ּפַארק?ַאאיןֿפלַאנצןאוןחיותדיעסןצו

דיווַײלרעכט,דָאסיָאהָאבןזייַאזזָאגןווָאסֿפעלקער־ַאקטיוויסטןערשטעדָאזַײנעןעסָאבער
ערשטעדיֿפוןרעכטדישטייעןעניןדָאזיקןדעםאיןּפַארקן.דיזייבַײצוגעגנֿבעטהָאטרעגירונג
ּפריִָאריטעטדערצוסּתירהאיןקולטור,זייערבַאשיצןצואוןאיבערצולעבןקַאמףזייעראוןֿפעלקער

ֿפון דער רעגירונג: אויֿפצוהיטן די נַאטור.
דימיטשַײכותאיןקַאמֿפןאוןשּפַאנונגעןגרויסעדיֿפוןבַײשּפילאייןנָאראיזדָאס
וועגןטרַאכטןדַארףמעווָאסנישטאיךווייסאמתןדעראיןצוקונֿפט.זייעראוןּפַארקןנַאציָאנַאלע

ּפַארקן,נַאציָאנַאלעדיליבשטַארקהָאבאיךֿפרַאגעס.ַאזעלכעַאנדערעאוןֿפרַאגעדָאזיקערדער
איןיָארדרַײגעוווינטהָאבאיךֿפעלקער.ערשטעדימיטסָאלידַארישזַײןאויךווילאיךָאבער

דיֿפוןגעוועןזַײנעןסטודענטןמַײנעֿפוןסךַאאוןלערער,ַאגעוועןאיךביןדָארטןָאקלַאהָאמַא;
זייערמיטשַײכותאיןעניניםוויכטיקעסךַאאויףאויגןדיגעעֿפנטמירהָאבןזייֿפעלקער.ערשטע
צוזַײןממשיךזָאלןּפַארקןנַאציָאנַאלעדיַאזאיךמייןדערווַײלקַאמֿפן.אוןגעשיכטע,קולטור,

ָאבערשיינקייט,נַאטירלעכעגרויסעגעֿפינעןקעןמעווּוערטערוויכטיקעבַאשיצןצוּכדיעקסיסטירן,
דיגעבןזָאלמעאוןֿפעלקער,ערשטעדימיטשוּתֿפותנעענטערַאאיןַאדמיניסטרירןזייזָאלמע

ווילןמיטגלידערדיוועןבַאזונדערשערטער,היימישעזייערעאיןרעכטסּפעציעלעֿפעלקערערשטע
אויסֿפירן רעליגיעזע מינהגים אויף הייליקע ערטער.
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נַאדיַא סקורַאטיווסקַא

וועגן שַאגַאלס בילד
„איבער וויטעבסק“
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אויֿפן בילד זעט מען ַא ייִדיש שטעטל: ַא סך ייִדישע הַײזער און צווישן זיי – דעם גוייִשן קלויסטער.
עס גייט ַא ייִד מיט ַא שטעקן און ַא טָארבע אויף די ּפלייצעס. אֿפשר איז ער ַא בעל־מלָאכה, אֿפשר ַא
צעלניקער, ָאדער אֿפשר ַאן ָארעמער. ָאבער שַאגַאל הָאט אים געמָאלט הענגען ַא ביסל איבער דעם

שטעטל. דַאכט זיך, זַײנע ֿפיס זַײנען נישט אויף דער ערד. ֿפַאר ווָאס? לָאמיר געדענקען ֿפַארשיידענע
בַאטַײטן ֿפונעם ווָארט „איבער“: איבער עּפעס, איבער דעם וועג, איבער ַא יָאר, איבער די גַאסן,

איבער דעם איז עס געשען (סיבה)... הייסט עס, ַאז שַאגַאל וויל ווַײזן , ַאז דער ייִד גייט ַאדורך דורכן
גַאנצן שטעטל, אֿפשר ַאֿפילו צו יעדער הויז, ַאזוי ווי מע זָאגט אויף ייִדיש, ַאז ַא בעטלער גייט „איבער

די הַײזער“.
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מַאטשיי ווָאנס

:איבער שטיין און שטָאק

מַײנע ערשטע אַײנדרוקן ֿפון דער
שּפרַאך ווָאס בַאציט זיך צו לעבן און

טויט אינעם בוך ֿפון מרדכי צַאנין
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מעןהָאט2021זומעראיןווַארשעאיןקולטוראוןשּפרַאךייִדישערֿפוןזומער־סעמינַארדעםבשעת
זיךהָאטמעייִדיש.צושַײכותאיןֿפענָאמענעןֿפַארשיידענעמיטזיך,ֿפַארשטייטגעווען,עוסקזיך

אויףּכתֿב־ידן.אוןצַײטונגס־ַארטיקלעןמיטַאנדערע,צווישןמקורים,ַאלטעמיטבַאקענעןגעקענט
דערמיטטרוסקַאֿפקעס־סעזָאןבשעתןבַאשעֿפטיקטזיךמירהָאבןלעקציעסאוןקורסןווַארשטַאטן,

קענטענישןאונדזערעֿפַארברייטערןגעקענטהָאבןמירנַאטור.מיטאוןלַאנד־קענטעניש־בַאוועגונג
ַאאוֿפןדעםאויףאוןּתנַאי־זַאצןאיןֿפַארטיֿפטזיךלמשל,הָאב,איךייִדיש.ֿפוןגרַאמַאטיקדעראין

דיצווישןהֿפסקותדיבעתַאֿפילוזַאכן,נַײעַאנטדעקטאיךהָאבּתמידייִדיש.מַײןֿפַארֿפַײנערטביסל
לעקציעס.

שטייןאיבערבוךדָאסגעוועןאיזֿפָארשטעלן,קורץדָאווילאיךווָאסַאזַא,ַאנטדעקונגאיין
טָאןנישטָאבערדָאסווילאיךדערציילן.געווָאלטאיךווָאלטדעםוועגןצַאנין.מרדכיֿפוןשטָאקאון
ווָאסווערטער־יעגערַאווינָארֿפַאקטן,זוכטווָאסהיסטָאריקערַאָאדערגעשיכטעֿפוןמֿביןַאווי

דָאאיךווילשּפרַאך.דעראויףעיקרדערקָאנצענטרירןדָאזיךאיךוועלדערֿפַארייִדיש.זיךלערנט
ּפרּווון אויסמָאלן ַא ּפָאר אַײנדרוקן.

זַײנעוועלט־מלחמה.צווייטערדערנָאךּפוילןדורךרַײזעַאגעמַאכטהָאטצַאניןמרדכי
דיזַײנען1952איןצַײטונגס־ַארטיקלען.וויֿפָארווערטסאינעםּפובליקירטערהָאטאיבערלעבונגען

איבעראיז:בוךֿפונעםטיטלֿפולשטענדיקערדערבוכֿפָארעם.איןּתל־ָאֿביֿבאיןדערשינעןטעקסטן
ערהָאטרַײזעדערבשעת.קהילותחרוֿב־געווָארענעהונדערטאיבעררַײזעַאשטָאק:אוןשטיין
אישטעטלעך,קליינעאיקרָאקע,אוןלָאדזשווַארשע,ווישטעטגרויסעאיבַאזוכט

ֿפַארניכטונגס־לַאגערן.
ביזןדערגרייכטהָאטערחורבן.ֿפוןווַאריַאציעסהונדערטגעזעןהָאטערַאזדערציילטער

וויסטןדעםוועגןווַארשע,ייִדישערֿפוןחורֿבותדיוועגןשרַײבטערּתהום.וויסטןֿפונעםגרונט
ּפוסטגעוועןאיזגעטָאגעוועזענעםאינעםַאלץחורבן.ֿפולשטענדיקןַאוועגןציגלברוך,ֿפוןמידבר

און שטיל. ער הָאט געקלעטערט איבער הויֿפנס ווָאס ער הָאט ַא מָאל געקענט ווי ייִדישע גַאסן.
דערבַאשרַײבטלעבן,ייִדישןצעשטערטןֿפונעםּפוסטקייטדיאיבערצוגעבןבעסערּכדיָאבער

מעןַאנטדעקטצַײטדערֿפוןשילדערונגעןזַײנעאיןמלחמה.דערֿפַארלעבןייִדישעדָאסאויךמחבר
ֿפוןאיינעכָאטשאַײלעניש.אוןדינַאמיזםוויטַאליטעט,לעבעדיקייט,אויסדריקןווָאסווערטערסךַא
ַאגייןדָארטמעןֿפלעגט(דערֿפַארדָאקטעריש־ַאדווָאקַאטיש.אוןבַאלעבַאטישגעוועןאיזגַאסןדי

אויףּפַאציענטן.צעּפַײניקטעייִדישע,זייערעאוןדָאקטויריםגעזעןמעןהָאטדָארטלַאנגזַאמער).ביסל
ֿפוןהויֿפןדיגעאַײלט.ּתמידזיךהָאבןסוחריםייִדישעטומל.גרויסערַאדָאמינירטהָאטגַאסןַאנדערע

צונויֿפגעדריקטאוןצוזַאמענגעקוועטשטֿפַאבריקלעך,אוןקרָאמעןמיטֿפולגעוועןזַײנעןגַאסןסךַא
אוןקרָאמעןדי„צוגעשטוּפטייִדןזיךהָאבןגַאסן.אוןהויֿפןצווישןדורכגַאנגעןשמָאלעאיןאויך

לָאזטעסווָאסרַאטעווען,לויֿפןזייאוןגעברענטווָאלטוועלטדיוויאימּפעט,ַאזַאמיטֿפַאבריקלעך
ַאמיטצעווָארֿפענערדערווַארשע,ייִדישערדערֿפוןגעדיכטענישדערוועגןווַײטערלייענטמעזיך“.
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טעַאטערס,ּתלמוד־ּתורות,שולן,בּתי־מידרשים,חסידים־שטיבלעך,ביבליָאטעקן,ֿפַאראיינען,סך
קינָאס, לייענזַאלן, רעדַאקציעס. מע לייענט וועגן דעם ווּולקַאנישן ייִדישן לעבן.

צוגיטאוןמלחמהדערנָאךסיטוַאציעדערצוצוריקצַאניןקומטבַאשרַײבונגעןַאזעלכענָאך
ַארוםֿפעלדערדיַאזאוןקרעמַאטָאריעסדיֿפוןרויךמיטןַאוועקאיזלעבעדיקייטגַאנצעדיַאזוויסן

טרעבלינקע און מַײדַאנעק זַײנען ֿפרוכּפערדיק געווָארן ֿפון ייִדיש ַאש...
חורבן.נָאכןמלחמה,דערנָאךּפוילןאיבעררַײזעַאאויףלייענערזַײןצַאניןמרדכיֿפירטַאזוי

קָאנטרַאסטן.אוןֿפַארגלַײכןמיטַארבעטערשרַײבער.ייִדישןדעםֿפוןאויגןדידורךַאלץזעטמע
עקסיסטירטהָאטווָאסלעבעדיקייטדיאיחורבן,נָאכןּפוסטקייטדיאימעןֿפַארנעמטאוֿפןדעםאויף

ֿפַאר אים.
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גָאט הָאט צו מיר גערעדט דורך ַא ליד:
2021שרַײבווַארשטַאטֿפונעםשַאֿפונגעןָאּפקלַײבַאן
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ליס לַאנקמַאן

***

לַאנד, דו צעברעכסט מיך. מַײנע אויגן זענען שערבלעך

אויף וועלכע איך ווַאנדער, שוין ַא צענדליק יָאר לַאנג.

איך הער זיי ֿפָארט ֿפַאלן, איך קען זיך נישט ָאּפהַאלטן –

איך גיי ּתמיד ווַײטער, שוין ַאן אייביקייט לַאנג.

איך בין דָארט געבוירן, ַא שעה ֿפונעם ים

און דָא בין איך נָאך ַאלץ, די ַאנדערע זַײט

ווָאס איך הָאב געזוכט הָאב איך קיין מָאל ניט געֿפונען

און אויף ביידע זַײטן ֿפַארגייט שוין די צַײט.

***

ָאֿפט מָאל טרַאכט איך

ַאז דער הימל איז ברייטער

אין געוויסע ערטער.

אֿפשר איז עס ווּו מע נייטיקט זיך אין אים

בַאזונדערש.
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יַאנינַא ווּורבס

ַא ווַײס טיכל

ֿפליִען, ֿפליִען! עס ווילט זיך מיר ַאריבער דָאס הויז. יָא, עס איז הויך, ַאזויויויוי הויך! ָאבער איך הָאב
דָא דָאך ַאזַא טיכל, עס קען מיך זיכער טרָאגן, איך דַארף זיך נָאר מַאכן ווי מיר ווָאלטן געווען ַא

ֿפלישלַאנג, דָאס טיכל און איך, און דער ווינט וועט אונדז ביידן ַאריבערטרָאגן, ַאהינצו… ַאזוי ווי די
ווָאלקנס ֿפָארן ֿפליִענדיקערהייט, אויך ווַײסינקע, וועלן מיר זיך קענען צונויֿפשמעלצן מיט זיי,

מיטשווימען מיט זיי איבער די הימלען, ווי ַא ֿפלישלַאנג־שיֿפל אינעם גרויסן ווַײטן בלוי…

***

איך דַארף מוזיק –
ַאזַא מין מוזיק

ווָאס
זָאל זַײן צוגעּפַאסט

צו ַא טָאג מיט
ווָאלקנס,

קַאלוזשעס,
גַאסן ֿפול מיט ווַאסער,

ביימער ווָאס
קוקן צוֿפרידענע

און
צוגעּפַאסט צו
וועווריקלעך

גליקלעכע,
ווָאס שּפרינגען

ֿפון קַאלוזשע
צו קַאלוזשע

ַאזוי ווי איך
טַאנץ

אויֿפן רָאווער.

75



ליליע ווַײצמַאן

צווישן די גרינסן און דעם ֿפיש

ַאלע מיינען ַאז זי איז רויִק. „זי איז שטיל ווי ַא ליכט,“ זָאגט דער עולם. ָאבער דער עולם ֿפַארגעסט,
ַאז ַאֿפילו ַא שטיל ליכט ברענט.

ווען זי גייט אַײנקויֿפן, קומט זי צוריק מיט רַאדיקַאלע צַײטונגען בַאהַאלטן צווישן די גרינסן און דעם
ֿפיש. זי הָאט ווייניק צַײט צו לייענען די צַײטונגען, ווַײל זי מוז ַארבעטן ַא גַאנצן טָאג בַײם הייסן ֿפַײער

ֿפון קיך. ָאבער בַײ נַאכט, ווען ַאלע ַאנדערע שלָאֿפן שוין, צינדט זי ָאן ַא ליכטל ַא שטילס און שלינגט
אַײן נַײע געדַאנקען.

***
צווישן די זַײטלעך ֿפון בוך,
געֿפינט זיך ַא ֿפרעמד לַאנד

איבער מַײן ֿפַארשטַאנד,
ווָאס איך, ֿפַארחלומט, בַאזוך.
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אסּתר ווָאלֿפסָאן

איך געדענק, און איך געדענק ניט, ווַײל איך בין געווען זייער ַא קליין קינד.

ווָאס הָאבן מיר געזָאגט די עלטערן, און ווָאס געדענק איך ַאליין?

איך בין געווען מיד, זייער מיד ֿפון זַײן די ייִנגסטע און די קלענסטע.

ַארום מיר זַײנען געווען נָאר דערווַאקסענע.

ווָאס צו טָאן? איך בין ַאוועקגעגַאנגען, ַאוועק ֿפון ַאלע מענטשן, צום ברעג ים –

איך הָאב ניט מורא געהַאט. איך בין ניט געווען ֿפַארבלָאנדזשעט.

ֿפרעמדע הָאבן מיך געֿפרעגט צי איך דַארף הילף.

ניין, ַא דַאנק, הָאב איך געענטֿפערט, מיט זיכערקײט און ַא שמייכל.

ַא לַאנגע צַײט הָאבן די עלטערן מיך געזוכט.

ווען איך בין געווען גרייט, בין איך ַאהיימגעקומען.
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קַאטיַא ווָאלטערס

בילדערשטרַײף:
„ׂשכל זָאגט“

בַאזירט אויף ׂשרה רייזענס ַא ליד
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ַא דַאנק העריעט רייזענען ֿפַארן דערלויבעניש איבערצודרוקן ָאט דָאס ליד.

80


