ַארַײנֿפיר
ֿפון דעם 28סטן יוני ביזן 16טן יולי  2021הָאבן מיר אָּפגעריכט אונדזער צווייטן ווירטועלן
ווַארשעווער זומערקורס .מיר זענען דַאנקבַאר װָאס די טעכנָאלָאגישע מיטלען דערמעגלעכן אונדז צו
זַײן צוזַאמעןָ ,אבער מיר הָאֿפן אויך זיך ַא מָאל צו טרעֿפן ּפנים־אל־ּפנים ,במהרה בימינו.
דָאס הַײיָאריקע ביכעלע װעט ַארַײננעמען נישט נָאר די זמן־ַארבעטן ֿפונעם שּפרַאכקורס ֿפון דער
דריטער מדרגה ,נָאר אויך נָאך ַא זיס מאכלַ :א בילדערשטרַײף ווָאס ַא ּתלמידה ֿפון דער צווייטער
מדרגה הָאט ָאנגעצייכנט ,בַאזירט אויף ׂשרה רייזענס ַא ליד (ווָאס מיר וועלן אויך איבערדרוקן דָא).
דערצו וועט איר ד ָא געֿפינען אויֿפגעקליבענע ֿפרוכטן ֿפונעם הַײיָאריקן שרַײבווַארשטַאט ,אין וועלכן
ּתלמידות ֿפון די דריטע און ֿפערטע מדרגות זענען זיך צונויֿפגעקומען און עקסּפערימענטירט מיט
קָאמעס ,גרַאמען ,בילדער און זכרונות .די רעזולטַאטן ֿפונעם ווַארשטַאט דינען ווי נָאך ַא בַאווַײזַ ,אז
אויף יי ִדיש קען מען שרַײבן אױף יעדער טעמע און אין יעדן סטיל.
ווי ּתמיד ,ווילן מיר זָאגן ַא יישר־ּכוח ַאלע זומערקורס־ּתלמידים .די אינטענסיווע קורסן זענען קיין
מָאל נישט ּפשוט – על־ַאחת־ּכמה־וּכמה ווען עס גייט אין אינטערנעץ־קורסן .געניסט איצט ֿפון די
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
ּפַאריז און ירושלים ,יולי 2021
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78

ראוֿבן נָאבל

סַאלָאמָאן סַאליט און זַײן
טעזע וועגן קָאלָאניע יצחק

3

מיט ַא ּפָאר יָאר צוריק הָאב איך ָאנגעהויבן אויסצוֿפָארשן מַײן משּפחה־געשיכטעָ ,אבער ָאן ֿפיל
הצלחה.
איך הָאב געווּוסט נָאר ַאז מַײן בָאבע ווָאס איז ָאנגעקומען אין ענגלַאנד אין  1895הָאט געהַאט
ַא ברודער אין ווילנע און ַא שוועסטער אין קָאוונע ווָאס זַײנען געבליבן אין ליטעֿ .פון די דָאזיקע צוויי
משּפחות – בערך צווַאנציק מענטשן – הָאט נָאר איינעַ ,א דָאקטערשע ,איבערגעלעבט דעם חורבן.

איך הָאב דעמָאלט געֿפונען עטלעכע בריוו אויף יי ִדיש ווָאס איר ברודער אין ווילנע ,טֿביה
סַאליט ,הָאט געשיקט מַײן בָאבעןָ ,אבער אין יענער צַײט הָאב איך נָאך נישט געקענט קיין יי ִדיש .איך
הָאב אויך געֿפונען ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון טֿביה און זַײן משּפחה – ָאבער ָאן קיין נעמען.
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איך בין געֿפָארן קיין ווילנע ָאבער נָאך ַא מָאל נישט געֿפונען קיין אינֿפָארמַאציע .טֿביהס הויז
אויף ּפלימָא גַאס הָאב איך נישט געֿפונען דָארט – נָאר ַא שטָאטגָארטן.

איך הָאב ָאנגעהויבן זיך צו לערנען יי ִדיש און צו זוכן אויף די יי ִדישע גענעַאלָאגישע
וועבזַײטלעך .אויף וויקיּפעדיע הָאב איך געלייענט וועגן סַאלָאמָאן סַאליטַ ,א ֿפָארשער אין
ווַארשעווער אוניווערסיטעט ,ווָאס הָאט געשריבן וועגן ַא יי ִדישער ַאגריקולטורעלער קָאלָאניע ווָאס
הָאט געהייסן קָאלָאניע יצחק.
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דָאס איז געווען ַאן אינטערעסַאנטער ֿפַאקט – ָאבער צי איז עס געווען ֿפַארבונדן מיט מַײן
משּפחה?
אויף דער אינטערנעץ הָאב איך געֿפונען ַאז טֿביה הָאט טַאקע געהַאט ַא זון ווָאס הָאט געהייסן
שלמה (סַאלָאמָאן).

אין די בריוו צו מַײן בָאבען הָאב איך געלייענט ווָאס טֿביה הָאט געשריבן:
וועגן מיר קען איך דיר שרַײבן ַאז איך בין ב''ה געזונטֿ .פון די קינדער הָאב איך
ֿפיל נחת :איין טָאכטער איז [ ]...אַ דָאקטָאר מעדיצין – ַארבעט אין
אוניווערסיטעט [ ]...זי ווערט גערעכנט אין ווילנע ַאלס איינע ֿפון די בעסטע
דָאקטוירים ]...[ .איין זון ־ אַ אינזשעניר־ַאגרָאנָאם ־ ַארבעט אין זַײן ֿפַאך אין
דער געזעלשַאֿפט „ָארט“.
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איך הָאב געווּוסט ַאז „ָארט“ (די בַארימטע יי ִדישע ָארגַאניזַאציע) הָאט אויֿפגעהַאלטן קָאלָאניע
יצחק ,איז איצט ַא דַאנק דעם בריוו און ַא דַאנק דער גענעַאלָאגישער אינֿפָארמַאציע ,בין איך שוין
געווען זיכער ַאז שלמה איז געווען דער מַאמעס שוועסטערקינד.
און ווָאס הָאט ער געשריבן?

איך הָאב געֿפונען אויף דער אינטערנעץ ַא וועבזַײטל ֿפונעם ווַארשעווער אוניווערסיטעט ווּו
מען קען ַאראָּפלָאדן שלמהס טעזיס (עס איז אויף ּפויליש ָאבער דָאס איז ַאן ַאנדער מעׂשה) .שלמה
הָאט בַאשריבן די געשיכטע ֿפון די יי ִדישע קָאלָאניעס אין ּפוילן און רוסלַאנד.
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אין ּ ,1835כדי צו לייזן די שרעקלעכע ּפרָאבלעם ֿפון יי ִדישער ַארבעטסלָאזיקייט ,הָאט די
רוסישע רעגירונג אויֿפגעהערט צו ֿפַארווערן ַאז יי ִדן זָאלן ֿפַארמָאגן ערד אויף צו ַאנטוויקלען
ַאגריקולטורעלע קָאלָאניעס .איך הָאב נישט קיין ָארט צו דערקלערן די ּפרטים דָאָ ,אבער ביז 1900
הָאבן געלעבט מער ווי (?)  100,000יי ִדן אין די דָאזיקע קָאלָאניעס.
נָאך דער ַאלגעמיינער געשיכטע ,הָאט שלמה בַאשריבן קָאלָאניע יצחק ַאליין.

די קָאלָאניע איז געגרינדט געווָארן אין  1849אויֿפן הַײנטיקן גרענעץ צווישן ּפוילן און
ווַײסרוסלַאנד (דערֿפַאר קען מען הַײנט נישט דערגיין ַאהין) .עס איז געווען נָאענט צו ַא קליין דָארף –
ָאדעלסק – און  26משּפחות אין דער קָאלָאניע זענען געקומען ֿפון דָארט .עס זענען ּתמיד געווען
שטַארקע ֿפַארבינדונגען ,סַײ געשעֿפטלעכע סַײ סָאציַאלע ,צווישן דער קָאלָאניע און ָאדעלסק.
כָאטש די ערד איז נישט געווען ַאזוי ֿפעט ,הָאבן די ּתושֿבים ֿפון דער קָאלָאניע בַאַארבעט די
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 יי ִדן דָארטןַ .אג ֿב
נישט ַאלע ּתושֿבים זענען געווען יי ִדן.

ער הָאט געשריבן ַאז די הַײזער זענען געווען ריין און ציכטיק ,און יעדער משּפחה הָאט געהַאט
ַא גָארטן .די יי ִדן הָאבן ֿפַארמָאגט שיינע מעבל ,טישן ,שענק ,און בעטן .אויף די ווענט זענען געווען
שּפיגלען ,זייגערס ,מָאלערַײען און ֿפָאטָאגרַאֿפיעס .עס זענען אויך געווען ביכער און ַאֿפילו ַא
ֿפָאנָאגרַאף .די דערצי ִונג ֿפון די קינדער איז זיי געווען זייער וויכטיק.
דער טעזיס איז געשריבן געווָארן אין  ,1936און ַאוודאי אין  1941זענען די יי ִדן ֿפַארשיקט
געווָארן אין די טויטלַאגערן און דער יי ִשו ֿב איז חרו ֿב געווָארן .מַײן מַאמעס שוועסטערקינד ,שלמה
ז"ל ,איז אומגעקומען אין ווילנער געטָא.

אויף דער אינטערנעץ הָאב איך געֿפונען ַא וועבזַײטל ווָאס איז ווי ַא יזּכור־בוך וועגן קָאלָאניע
יצחק – דער יי ִשו ֿב און זַײנע ּתושֿביםּ .כמעט ַאלץ אויֿפן וועבזַײטל הָאט מען גענומען ֿפון שלמהס
טעזיס.
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אסּתר ווָאלֿפסָאן

ָא ווילנע ,מַײן ווילנע
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...דו ביסט ַא טונקעלע קמיע אַײנגעפַֿאסט אין ליטע…
1
~ משה קולבַאק„ ,ווילנע“
דרַײ מָאל בין איך געֿפָארן קיין ווילנע.
דָאס ערשטע מָאל איז געווען אין סָאוועטישע צַײטן ,אין יָאר  .1988אין די דָאזיקע צַײטן איז
ניט געווען קיין יי ִדישע קהילה מיט וועלכער צו טרעפֿן זיךַ .אלץ איז געווען בַאהַאלטן .מיר הָאבן ניט
געקענט געֿפינען מענטשן ווָאס קענען אונדז עּפעס דערציילן ,אונדז ַארומֿפירןָ ,אדער ענטֿפערן אויף
ֿפרַאגעס .עס איז געווען ַא ּפוסטקייט אין שטָאטַ ,אן אומעט.

ווילנע ב ַײ נַאכטַ .אלע בילדער ֿפון דָאמיניק לַאווּוַא ,אויגוסט .2007
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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דָאס איז ניט געווען ווילנע ,נָאר ווילניוסַ ,א סָאוועטיש ָארטָ ,אן געשיכטעָ .אן קיין שּפור ֿפון
דעם ַאמָאל .ווָאס זָאל מען טָאן? מיר הָאבן געווָאלט ֿפָארן אין מַײן זיידנס שטעטלָ ,אבער מיר הָאבן
געקענט נָאר דעם יי ִדישן נָאמען ֿפונעם ָארט ,פָאדּפרעזשע .ווי געֿפינט מען עס? אויף דער מאַּפע ֿפון
ליטע הָאבן מיר געזען דר ַײ דערֿפער מיט ענלעכע נעמעןּ :פַאבַארזעּ ,פָאברַאדע ,און ַאן ַאנדער ווָאס
איך געדענק שוין ניט ...מיר זַײנען געווען ֿפַארלוירן .מיר זַײנען געגַאנגען אויֿפן ווָאקזַאל און געֿפָארן
מיט ַא בַאן ,נישט וויסנדיק צי מיר ֿפָארן אויֿפן ריכטיקן ָארט.
מיט ַאכצן יָאר שּפעטער ,בין איך געֿפָארן קיין ווילנע ַא צווייט מָאל ,און איך הָאב ַאנטדעקט ַאז
ניט דָארטן הָאט מַײן זײדע געוווינט .במשך  18יָאר נישט געווּוסט ווּוהין מיר זַײנען געֿפָארן ,נישט
געווּוסט צי דָאס איז געווען אונדזער היימשטָאט צי נישט 18 .יָאר ֿפון אומזיכערקײט.
דָאס צווײטע מָאל ,ווי ַא ּכישוף ,איז ַאלץ שוין געווען :קלַאסן ,מוזייען ,קָאנצערטן,
ָארגַאניזַאציעס ,סּפעציַאליסטןֿ ,פירערס ,לערערס ,און ַאלץ אויף יי ִדישַ .א נַײע אינדוסטריע!

ֿפַאר דער צווייטער וועלט־מלחמה זענען געווען יי ִדישע קרָאמען אין ָאט די בנינים.
מע קען נָאך זען שּפורן ֿפון די יי ִדישע שילדן.
12

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
13

איך הָאב געֿפרעגט וועגן דעם יי ִדישן נָאמען ֿפון דעם זיידנס שטעטל ,און איך הָאב געקרָאגן
זייער ַא קלָארן ענטֿפערַ :אז דָאס איז דָאס איצטיקע „ּפָאברַאדאַ“ ,ווּוהין מע קען ניט ֿפָארן מיט ַא בַאן,
ווַײל ס'איז ניט ָא קיין אַײזנבַאן ווָאס ֿפָארט ַאהין! דָאס מיינט ַאז דָאס ערשטע מָאל זַײנען מיר געֿפָארן
אויף ַאן ַאנדער ָארט .נָאך  18יָאר הָאבן מיר ענדלעך געזען דעם זיידנס דָארף .איך הָאב געזען די וועגן
ווּו ער הָאט שּפַאצירט ,די געסעלעך ווּו ער הָאט געשליָאנדערט.

דער יי ִדישער בית־עולם אין ּפָאבַארזע
דָאס דריטע מָאל ווָאס איך בין געפָֿארן קיין ווילנע ,בין איך ניט געפָֿארן מיט דער בַאן ָאדער
מיטן ַאעראָפּלַאן ,נָאר דורך ַא ליד ,אותיות ,זַאצן ,און גרַאמען – דורך ווָארט־מוזיק! איך בין געפָֿארן
דורך משה קולבַאקס „ווילנע“.
דָאס איז געווען מיט  15יָאר צוריק ,און איצט בין איך נָאך דָארט ,ווַײל אָפֿט לייען איך דָאס
ליד ,און עס איז אין מיר .קולבַאק הָאט ַאנטפּלעקט די שטָאט ווי איך הָאב זי קיין מָאל ֿפרי ִער ניט
געזען :מיסטיש ,דינַאמיק ,לעבעדיק ,גַײסטיק ,טַאקע ַא טונקעלע קמיע אַײנגעפַֿאסט אין ליטע ,ווי ער
שרַײבט.
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מַײ לי ּפיטַארד

קווירע יי ִדישקייט אין סי ִעטל
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אין סי ִעטל הָאבן מיר ַא גַאנצע וועלט ֿפול מיט אויֿפקומענדיקער יי ִדישער קולטור .אין  2015הָאט מַײן
קלעזמער־קאַּפעליע ,די דעבָאטשערָאנטסַ ,ארויסגעלָאזט אונדזער ערשטן ַאלבָאם„ ,דיֿפרענט
ּפַארייד“ ,אין ַא שטילער צַײט נָאך דעם ווי די בַאנַײונג־קאַּפעליעס אין אונדזער געגנט הָאבן געזָאגט
צווישן זיך„ ,סי ִעטלער קלעזמער איז טויט“ֿ .פון דעם נישט צוזָאגנדיקן ָאנהייב איז ַארויסגעקומען ַא
נַײער דור ֿפון ּכלי־זמרים ,יי ִדישיסטן ,זינגערס ,ליד־שרַײבערס ,טענצערס ,און ָארגַאניזַאטָארן ֿפון
יי ִדיש־קורסן ,קָאנצערטן ,טַאנצהַײזער און שמועס־קרַײזן וועגן דער יי ִדישער קולטור .און ווי ַאזוי איז
דָאס ַאנדערש ֿפון ַא מָאל? ֿפַאר ווָאס הָאט מַײקל ווינָאגרַאד געזָאגט„ ,סי ִעטל הָאט ַאן
אומֿפַארגלַײכלעכן קלַאנג“? אֿפשר איז דָאס ווַײל די ָארגַאניזַאטָארן זענען יי ִנגערָ ,אדער נַײער; ָאדער
אֿפשר איז דָאס ווַײל זיי זענען יונגע קווירע יי ִדן ,צוֿפרידענע צו זען ַא קולטור ווּו עס איז ד ָא ָארט ֿפַאר
זייַ ,אן אויֿפווַאכונג אין דער שטָאט ווּו ס'איז געווען ַא ֿפיליע ֿפונעם בונד אין .1916
ווָאס הערט זיך אין סי ִעטל נָאך  ?2015נַײע קאַּפעליעס הָאבן זיך ֿפָארמירט און געמַאכט
ֿפַארשיידענע ַאלבָאמען – די קאַּפעליע „בריוועלע“ הָאט געמַאכט צוויי .מיר הָאבן ַא מעש־קאַּפעליע
ווָאס הייסט „שּפילקיס“ ,און ַאֿפילו ַא נַײע גליטשקָאר־קלעזמער־קאַּפעליע,ווָאס הייסט
„גליטש־קיביץ“.
מיר הָאבן ַא גַאנצע נַײע קווירע יי ִדיש־ּפרָאגרַאם אין ַא רעקָאנסטרוקציָאניסטישער שול ,און ַא
צווייטע נַײע יי ִדיש־ּפרָאגרַאם אין סי ִעטל סענטרַאל קַאלעדזש ,ווי אויך דר ַײ עלטערע ּפרָאגרַאמען אין
ֿפַארשיידענע שולן און אין די היימען ֿפון לערערס.
ֿפַאר דער מגֿפה הָאבן מיר ָארגַאניזירט דעם צווייטן רעגיָאנַאלן ֿפעסטיווַאל ֿפון יי ִדישער
קולטור ,מיט לערערס ֿפון סי ִעטל ,בערלין ,ניו־יָארק ,און ַאזוי ווַײטער .מיט ַא חודש צוריק ,הָאב איך
געגרינדט ַא קוויר יי ִדיש־הויז מיט ַא יי ִדיש־לערער און נָאך ַא ּכלי־זמר – מיר דַארֿפן נָאך אויסּפַאקן ַא
סך קעסטלעךָ ,אבער מיר זענען זייער בַאגַײסטערט וועגן אונדזער ּפרָאיעקט.
ווָאס וועט קומען נָאך דער מגֿפה ,ווייס איך נישטָ ,אבער די קווירע יי ִדן אין סי ִעטל וועלן
ַאוודאי ווַײטער הָאבן ַא קיום.
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אסּתר הָאָאל

אייזל
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דער אייזל איז בכּלל זייער ַא רוי ִקע חיהַ .א מָאל הערט מען ניט זַײן קול טעג צי ַאֿפילו ווָאכן לַאנג.
ָאבער ער הָאט ַא קול ,אַפֿילו זייער ַא הויכס .זביגניעוו הערבערט ,דער פּוילישער דיכטער ,בַאשרַײבט
דָאס קול פֿונעם אייזל ווי ַא קלַאנג ,ווָאס קומט פֿון „אומבַאגרײַפֿלעכע לונגען־בלָאזזעק“ 2.און ער איז
ניט אין גַאנצן אומגערעכט :אייזלען הָאבן ַאז ַא ָארגַאן אינעם הַאלדז ,ווָאס איז ענלעך צו ַא דודלזַאק.
ווען ַאן אייזל רופֿט ַא צווייטן ,קען דער צווייטער אים הערן מערערע קילָאמעטערס .אייזלען זַײנען
אויב ַאזוי מסוגל זיך ָאנצוקלינגען (און זיי טוען דָאס טַאקע ,איך הָאב דָאס געזען און געהערט) .עס
זָאל ַאֿפילו זַײן פָֿארגעקומעןַ ,אז דָאס קול פֿון ַאן אייזלטע איז געווען ַאזויַ ,אז די מענטשן הָאבן
פַֿארשטַאנען ,ווָאס זי הָאט געזָאגט 3.אויך הָאט מען ַא מָאל געגלייבטַ ,אז דער אייזל קען מודיע זַײן
דעם וועטער (אַפֿילו ער טוט דָאס ניט אויף ַאזַא אַײנגענעמען אופֿן):
זיין קול איז זעהר ניט אנגענעהם; עס ווייזט זיך אויס ,בעת ער הייבט ָאן צושרייען,
וויא שטעֿכינדיגע שישקעס הָאבען זיך איהם אריין געזעצט אין הַאלדז אריין; נָאר
דערפַֿאר דיענט עס פֿיר איין אמת־ען בַארָאמעטער (פָּאגָאדע־פּריווער) :ער דערפֿיהלט
Zbigniew Herbert: “Molitwa Pana Cogito – podróżnika”:
https://fundacjaherberta.com/biblioteka-herberta/wiersze/modlitwa-pana-cogito-podroznika/
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ֿ 3פ"גל במדבר כב:ל.
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דעם רעגען ,ווען דער מענש הָאט נָאך קיין שום הרגשה ניט פֿון איהם אונ גיט עס מיט
4
זיין שרייען צו וויסען.
אייזלען קענען זייער גוט הערןַ .אן אייזלס אויערן זַײנען גרעסער ווי ַא פֿערדס (דָאס איז ניט
קיין נַײעס) ,ווָאס ָאבער מיינט ניטַ ,אז דער אייזל איז ַא פֿערד מיט לַאנגע אויערןַ .א סך מענטשן ווייסן
ניטַ ,אז אייזלען קענען ַארומדרייען זייער אויערן גַאנצע  180גרַאד.

נָאך מער :זיי קענען ָאנשטעלן די אויערן ַאזויַ ,אז איין אויער זָאל זַײן געווענדט פָֿארויס און
דָאס ַאנדערע ַאהינטער .דָאס הייסטַ ,אז אייזלען קענען הערן אין צוויי ריכטונגען מיט ַא מָאל און
הָאבן ,דרייענדיק די אויערן ,די גַאנצע אומגעגנט אונטער קָאנטרָאל.

 4יונה טרובניק ,זשארגאנ־לעהרער :פּרַאקטישעס לעהרבוך ,ווַארשע ,1886 :ז' .104
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ַא מָאל מַאכן זיי ַא הפֿסקה ,שטיין צַײטווַײליק אויֿפן ָארט ,כּדי בלויז צו הָארכן.
אייזל־קאָפּיטעס זַײנען קלענער ווי ֿפערד־קאָפּיטעס ,דערפַֿאר קענען אייזלען גוט ַארומגיין אין
די בערג .אייזל־קאָפּיטעס קענען ָאבער אויך זַײן סכּנהדיק :מע זָאגטַ ,אז ווען ַא פֿערד בריקעט (שלָאגט
מיט די קאָפּיטעס)  10מָאל ,וועט עס טרעפֿן אין ציל  5מָאלָ ,אבער ווען ַאן אייזל בריקעט  10מָאל,
וועט ער טרעפֿן אין ציל  11מָאל .די קאָפּיטעס זַײנען ָאבער אויך ַא ביסל דעליקַאט :אין אייראָפּע
הָאבן די אייזלען אָפֿט פּרָאבלעמען מיט די קאָפּיטעס .דָאס הָאט צו טָאן מיט דעם גרָאז ,ווָאס איז צו
ֿפעט אין צענטרַאל־אייראָפּע; דָאס קען ֿפירן צו ָאנצינדונגען אין די קאָפּיטעס .דָאס איז סכּנהדיק פַֿארן
אייזל ,ווַײלָ„ :אן קאָפּיטעס ,ניטָא קיין אייזל“.
דער אייזל איז ַא מידבר־חיה .ער הָאט ליב טרוקענע ערד און טרוקענע לופֿט .אויך זַײן שפַּײז
דַארף זַײן טרוקן (אין בעסטן ֿפַאל היי) .אייזלען הָאבן ליב אי די קעלט אי די ווַארעם :היץ איז ניט קיין
פּרָאבלעם פַֿארן אייזל .ווען עס הייבט זיך ָאן דער קַאלטער סעזָאן ,ווערט דעם אייזלס פֿעל דיקער,
ּכדי אים צו שיצן קעגן דער קעלט .אין פֿרילינג הייבט דער אייזל ָאן צו פַֿארלירן די ווינטער־פֿעל .דָאס
איז ַא פּרָאצעס ,ווָאס דויערט ביז אין יולי .די ווינטער־פֿעל ַארום דעם בויך בלַײבט ביז יולי ,ווַײל די
אייזלען דַארפֿן זי ,ווען זיי ליגן אויפֿן בויך.
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אויף דער זומער־פֿעל קען מען זען רינגונגען ,ווָאס זַײנען וויכטיקע קענצייכנס בַײ ַאן אייזל.

אין אויגוסט הייבט זיך די ווינטער־פֿעל שוין פַּאמעלעך ָאן אויף ס'נַײ צו ווַאקסן.
ַאן אייזלס עלעמענט איז דער זַאמד .דָאס ווַאלגערן זיך אינעם זַאמד איז גָאר ַא גרויסע מחיה
פַֿארן אייזל .פַֿארן ווַאסער הָאט ערֿ ,פַארקערטַ ,א ביסל מורא (דערפַֿאר הָאט ער ניט ליב גיין איבער ַא
בריק)ָ ,אבער ,עס פַֿארשטייט זיךַ ,אז ער דַארף ַא מָאל טרינקען ווַאסער .אייזלען קענען אינעם מידבר
5
געפֿינען ווַאסער ,ווָאס געפֿינט זיך אונטערן בָאדן ,און גרָאבן ּכדי עס צו דערגרייכן.

 5די פָֿאטָאגראַפֿיע הָאב איך גענומען פֿון דַאנען:
https://www.spektrum.de/news/wildtiere-wenn-der-esel-nach-wasser-buddelt/1869580
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אייזלען זַײנען ניט טעמפּקעפּיק ,זיי זַײנען אויך ניט קיין עקשנים .נָאר אויב עס איז ד ָא ַא סּכנה
שטייען זיי גָאר רוי ִק און שטילָ ,אן קיין שום בַאוועגונגֿ .פון דער צווייטער זַײט ...ווייסן זיי פּונקט,
ווָאס זיי ווילן און ווָאס ניט .זיי גלייבן ניט אין אויטָאריטעט .מען זָאגט :זָאגט מען ַא פֿערד ,ווָאס עס
דַארף טָאן ,וועט עס דָאס טָאן; מיטן אייזל ,ווָאס הָאט ַא מָאל ַא ביסל ַא קָאמפּליצירטע נשמה ,דַארף
מען רעדן ,אויב מען ווילַ ,אז ער זָאל עּפעס טָאן (און מיט ַא מוילאייזל דַארף מען ַאזש דיסקוטירן –
ָאבער דָאס איז שוין ַאן ַאנדער מעשׂה) .דער אייזל וועט זיך זיכער צוהערן :ער הָאט לַאנגע אויערן און
6
ער בַאניצט זיי ,להיפּוך צו דעם מענטשן ,תּמיד.

 6דָאס בילד הָאב איך גענומען פֿון דַאנעןhttps://www.yiddishwit.com/gallery/fool.html :
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ֿפריידל דַאסגוּפט ַא

שלום ַאש און זַײנע רָאמַאנען
אויף ברית־חדשה־טעמעס
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שלום ַאש איז געווען ַא וויכטיקער שרַײבער און דרַאמַאטורג ֿפון דער יי ִדישער ליטערַאטור .ער הָאט
געהַאט ַא ֿפרוכּפערדיקע ּפען און הָאט ָאנגעשריבן ַא סך פּיעסעס ,דערציילונגען ,און רָאמַאנען.
ַאש איז געבוירן געווָארן אין קוטנעַ ,א שטעטל אין פּוילן ,אין  .1880זַײן משּפחה איז געווען
זייער פֿרום און הָאט געווָאלט ַאז ער זָאל ווערן ַא רֿבָ .אבער ַאש איז בַאאַײנֿפלוסט געווָארן פֿון דער
הׂשּכלה און הָאט געלייענט וועלטלעכע ליטערַאטור .זַײנע טַאטע־מַאמע זענען געווען אויפֿגערעגט און
הָאבן אים ַאוועקגעשיקט אין ַאן ַאנדער שטעטל ב ַײ דער ווַײסל .דָארטן הָאט ער ָאנגעשריבן ַא פָּאר
מעׂשיות אויף העברעי ִש.
ער הָאט ליב געהַאט די ליטערַארישע ַארבעט פֿון י.ל .פּרצן .דערפַֿאר איז ער געפָֿארן קיין
ווַארשע און הָאט געבעטן פּרצן צו לייענען זַײנע דערציילונגען .פּרץ הָאט דערמוטיקט ַאשן צו שרַײבן
אויף יי ִדישַ .אש הָאט פּובליקירט זַײן ערשטע דערציילונג„ ,משהלע“ ,אין דער צַײטונג דער יוד אין
 .1900זַײן ּפאָּפולַאריטעט איז געווַאקסן.
אין  1903הָאט ער חתונה געהַאט מיט מַאטילדע שאַפּירָאן ,די טָאכטער ֿפונעם העברעי ִשן
פָּאעט מנחם מענדל שאַפּירָא .בַײם אויסברָאך ֿפון דער ערשטער וועלט־מלחמה הָאט ַאש אויס מורא
אימיגרירט קיין ַאמעריקע מיט זַײן משפּחה אין  .1914ער איז געווָארן ַא מיטגליד פֿונעם דזשוינט
( .)JDCדי ָארגַאניזַאציע הָאט ַארויסגעהָאלפֿן די יי ִדן אין בלוטיקער אייראָפּע .ער הָאט אויך געשריבן
ֿפַארן פָֿארווערטס .די צַײטונג הָאט פּובליקירט ַא סך דערציילונגען זַײנע.
אין  ,1923הָאט ער בַאזוכט פּוילן ָאבער זיך בַאזעצט אין פֿרַאנקרַײך .ער איז געצווּונגען
געווָארן צו פָֿארן קיין ַאמעריקע אין ֿ 1939פַארן אויסברָאך ֿפון דער צווייטער וועלט־מלחמהַ .אש
הָאט שטענדיק געהַאט ַאמביווַאלענטע געֿפילן לגבי ַאמעריקע און פַֿארברענגט זַײנע לעצטע יָארן אין
לָאנדָאן און יׂשראל .ער איז געשטָארבן אין לָאנדָאן אין .1957
ַאש הָאט ָאנגעשריבן ַא סך ווערק .זַײן סַאמע בַארימטסטע ּפיעסע איז אֿפשר גָאט פֿון נקמה
( .)1907די ּפיעסע ,ווָאס שּפילט זיך אָּפ אין ַא שַאנדהויז ,איז געווען זייער קָאנטרָאווערסיעל.
אין זַײנע רָאמַאנען (מָאטקע גנבֿ ( ,)1916קידוש־השם ( ,)1919די כּישוף־מַאכערין פֿון
קַאסטיליען ( ,)1923פַֿארן מבול ( ,)1931–1921און דער ּתהילים־ייִד ( ,)1934צווישן ַאנדערע)
הָאט ַאש געשריבן וועגן דער נַאטור ,וועגן דעם טרַאדיציָאנעלן שטעטל־לעבן ,וועגן דעם מצ ֿב ב ַײ די
פּויערים ,און וועגן רוחניותדיקע ענינים.
אין  1939הָאט ַאש ַארויסגעגעבן דער מַאן פֿון נצרתַ ,א רָאמַאן וועגן די יי ִדישע ווָארצלען
ֿפון קריסטנטום .די יי ִדישע פּרעסע הָאט זיך אָפּגעזָאגט ַארויסצוגעבן דעם רָאמַאן .ער איז
ַארויסגעגַאנגען צום ערשטן מָאל אויף ענגלישַ .אש הָאט געזָאגט ַאז ער הָאט געשטרעבט שלום צו
מַאכן צווישן יי ִדישקייט און קריסטלעכקייטָ ,אבער ַא סך מענטשן הָאבן געגלייבט ַאז ער הָאט זיך
אָּפגעשמדטַ .א סך מענטשן הָאבן געגלייבט ַאז ער וועט זיך ַאנטשולדיקן.
ַאש הָאט ָאנגעשריבן נָאך צוויי ביכער וועגן קריסטלעכקייט ,דער אַ ּפָאסטָאל ( )1943און
מערי ( .)1949די דָאזיקע רָאמַאנען זענען קיין מָאל נישט ַארויסגעגַאנגען אויף יי ִדישַ .אש איז נישט
געווען דער ערשטער יי ִדישער שרַײבער ווָאס הָאט געשריבן וועגן ישוָ .אבער ער הָאט געהַאט ַא פּניה
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בַײם שרַײבן :צוצוֿפירן צו ַאן איבערבעטונג צווישן יי ִדישקייט און קריסטלעכקייט .דערפַֿאר איז דער
ישו אין זַײנע רָאמַאנען אי ַא יי ִדישער נֿביא ,אי ַא קריסטלעכער גָאט .עס הָאט זיך געדַאכט ַאז ַאש וויל
דערמוטיקן יי ִדן זיך צו ַאסימילירן.
נישט געקוקט אויף די קָאנטרָאווערסיעס ,איז ַאש געווען ַא בַאליבטער שרַײבער .זענען ַאשעס
קריסטָאלָאגישע רָאמַאנעןַ ,אלע ַארויסגעגעבענע אויף ענגליש ,געווען בעסטסעלערסַ .אש איז געווָארן
דער ערשטער יי ִדישער שרַײבער וועמען מע הָאט ֿפָארגעשלָאגן ֿפַאר ַא קַאנדידַאט פַֿאר דער
נָאבעל־ּפרעמיע ֿפַאר ליטערַאטור.

25

טַאניַא מור ָא

לַאנדשַאֿפטן:
ֿפון בענקעניש צו צעשטערונג
טו דער ערד נישט ָאן קיין שָאדן
© Adagp, Paris, 2021
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אַ צו ג אַ נ ג צו פֿ אָ ט אָ ג ר אַ פֿ י ע
נאַ ט ור װ י אַ מ אָ ד ע ל

א י ך ז ו ך נ אָ ך ל אַ נ ד ש אַ פֿ ט ן װ אָ ס ז ײַ נ ע ן ש פּ יג ל ע ן פֿ ון מ ײַ נ ע ע מ אָ צ י ע ס  ,וואָ ס ז ײַ נ ע ן
צ װ י ש ן ב ע נ ק ע נ יש א ון אַ ב אַ ק א ױ ף ס אָ צ יאַ ל ע ד ע ר ש ײַ נ ונ ג ע ן .
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איך האָב אומגעװאָגלט אױף דער רוסישער פּראָװינץ לעבן
ניזשני־נאָװגאָראָד אין זוכעניש נאָך בילדער
אס דערמאָנען
פטן װ ָ
א ֿ
אנדש ַ
פירט ל ַ
א ֿ
אגר ַ
אט ָ
פ ָ
אב ֿ
איך ה ָ
.מיר אין דעם טאַטן
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ד ע ר נ אָ ך ה אָ ט ז י ך אַ ר ױ פֿ ג ע נ ײ ט א ױ ף מ י ר  ,ד ע ר וווּנ ד ע ר פֿ ונ ע ם ק יום
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צ ײ כ ע נע נד יק אַ ר אַ ב ע ס ק ן א ױ ף ד ע ם װ ײַ ס ן פֿ ל אַ ך
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א ױ ף ד ע ר פֿ ר אַ נ צ ײ ז י ש ע ר פּ ר אָ װ ינ ץ ב ין א י ך אַ ר ומ ג ע ג אַ נ ג ע ן א ין ז וכ ע נ י ש
נאָ ך מ אָ ל ע ר ײַ ע ן
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איך האָב פֿאָטאָגראַפֿירט די ָאפּליכטן אין די הײבאַלנס אײַנגעװיקעלטע אין שװאַרצן
פּלאַסטיק
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איך בין געפֿאָרן קײן דײַטשלאַנד פֿאָטאָגראַפֿירן די װוּנדן װאָס מענטשן האָבן צעשניטן אין דער ערד
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אנקרַײך«,
פר ַ
ארטע ֿ
פענע »צ ַ
אזױ גערו ֿ
אס ַ
אנקרַײך ,ד ָ
פר ַ
אין ֿ
אנטן.
אב איך געזען די מלחמה און די אימיגר ַ
ה ָ
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און דעם אימיגראַנטס לאַנגן טרױערמאַרש
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ז אָ ג  ,װ וּ ע נ ד יק ט ז יך ד י װ ע ל ט  ,אָ ט אַ ט ע ? !

ַאבֿרהם סוצקעװער סיביר־־דערקענטעניש
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רוּתי ַאבעליָאוויטש

זיגמונד מָאגולעסק ָא
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איך וויל אַײך דערציילן ַא ביסל וועגן זיגמונד מָאגולעסקָא ,וועמען מע רו ֿפט אויך „דער יי ִדישער
טשַארלי טשעּפלין“ ,און ווָאס איז געווען איינער ֿפון די גרינדערס ֿפון דעם יי ִדישן מָאדערנעם
טע ַאטער.

זיגמונד (ָאדער זעליג) מָאגולעסק ָא איז געבוירן געווָארן אין  1858אין בעס ַאר ַאביע .ז ַײן
משּפחה איז געווען ַא ֿפרומע .צו  9יָאר ַאלט הָאט מָאגולעסק ָא זיך דערנענטערט צו די עלטערע
משוררים און חזנים ווָאס הָאבן אים געלערנט ווי צו לייענען נָאטן .ווען ז ַײן מוטער איז געשטָארבן איז
מָאגולעסק ָא ַאריבערגעג ַאנגען ַאלס משורר צום ב ַאק ַאנטן און וויכטיקן משורר ניסן בעלזער אין
קעשעניעוו .דָארט הָאט ער זיך ווַײטער געלערנט נָאטן .יי ִנגלווַײז איז ער ב ַאק ַאנט געווָארן ַא דַאנק ז ַײן
ַאלטָא־שטים ,און ער הָאט געה ַאט ַא גרויסע הצלחה אין יי ִדישע שולכָארן.
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נָאך דעם ווי ער הָאט ֿפַארלוירן ז ַײן ַאלטָא ,הָאט ער מער נישט געקָאנט צי ִען זַײן ּפרנסה נָאר
ֿפון ז ַײן זינגען .אין יענער צ ַײט הָאט זיך ב ַײ מָאגולעסקָאן ַאנטוויקלט ַא גרויסער חשק צו ז ַײן ַא
קָאמישער ַאקטיָאר אויף דער יי ִדישער בינע.
אין בוק ַארעשט הָאט ער ָאנגעהויבן ז ַײן טע ַאטער־קַאריערע ווען ער הָאט ָאנטייל גענומען אין
גָאלד ֿפ ַאדנס אָּפערעטעס .אין די קומעדיקע יָארן הָאט ער געשּפילט אין ַא סך יי ִדישע ֿפָארשטעלונגען,
קָאמישע רָאלן ,אי מענלעכע אי ֿפרויי ִשע.
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ער הָאט דעם יי ִדישן עולם גענומען מיט שטורעם ,און אויך די ּפרעסע איז געווען ב ַאגַײסטערט
ֿפון זַײנע ֿפָארשטעלונגען .מע הָאט געשריבן וועגן אים ַאז „ער הָאט אויף דער בינע געש ַאֿפן ווּונדער.
ער איז געווען דער אמת גָאט־געבענטשטער קינסטלער ווָאס קָאן ַאֿפילו ֿפון דער קלענסטער רָאלע
מ ַאכן עּפעס ַאזוינס ,ווָאס איז ווירקלעך גרויס “.דער יי ִדישער עולם הָאט אים זייער ליב געה ַאט.
אין יולי  1886הָאט מָאגולעסק ָא אימיגרירט קיין ַאמעריקע און גַאסטרָאלירט .אין ַאמעריקע
הָאט ער געשּפילט אויף דער טע ַאטער־בינע ,און ער הָאט ָאנגעשריבן ַא סך לידער און מוזיק ֿפַארן
טע ַאטער .בקיצור ,ער איז געווָארן ַא גרויסער טע ַאטער־שטערן.
מָאגולעסק ָא איז געווען מוזיק ַאליש ,און ער הָאט געהַאט ַא גרויסן ט ַאל ַאנט צום זינגעןָ .אבער
ער הָאט געה ַאט ַא כרָאנישע ּפרָאבלעם ֿפון הייזעריקייט ,דָאס הייסט – במשך ֿפון ז ַײן לעבן הָאט ער
ּפ ַאמעלעך ֿפ ַארלוירן ז ַײן שטים – ווָאס איז קינסטלעריש געווען ז ַײן הויּפטמיטל.
אין ז ַײן לעצטע יָארן הָאט ער זיך שוין מער נישט ַאנג ַאזשירט אין קיין שום טע ַאטער .ער איז
געשטָארבן אין ֿפעברוַאר  1914און די גַאנצע יי ִדישע וועלט הָאט אים בַאוויינט .ווער ווָאלט געקענט
ירשענען ז ַײנע שיך?

59

דער קיבעצערֿ 13 ,פעברוַאר 1914

דער קיבעצערֿ 13 ,פעברוַאר 1914

60

קַאטערינַא ּפערמיהינ ַא

מגילת־רות:
ַא בַײשּפיל ֿפון ַא גרויס
ֿפעמיניסטיש ווערק
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דָאס איז דער טייל אין ּתנ"ך ווָאסֿ ,פַאר מיר ,איז דער סַאמע ערשטער גרויסער בַײשּפיל ֿפון דער
ֿפעמיניסטישער בעלעטריסטיק .די מגילה איז ניט ענלעך צו קיין ַאנדער טייל אין ּתנ"ך.
צווישן די דר ַײ ּפרָאטַאגָאניסטן זענען ד ָא צוויי ווַײבער .רותַ ,א מואֿביש מיידל ,איז דער
גלַאוונער ּפַארשוין ֿפון דער דערציילונג .נָאכן טויט ֿפון איר מַאן איז זי געבליבן ב ַײ איר
יׂשראליטישער שוויגער נעמי .די צוויי ֿפָארעמען ַא שטַארקן בונד אין זייער טרויער און גייען צוריק
אין ארץ־יׂשראל ֿפון מואֿב .דָאס שילדערט די קעגנזַײטיקע אונטערשטיצונג צווישן ווַײבער ,דעם מוט
און ַאנדערע מָארַאלישע מידותַ .אגֿב ,עס שילדערט אויך נָארמַאלע ווַארעמע בַאצי ִונגען צווישן ַא שנור
און ַא שוויגער .און ס'איז אוממעגלעך צו בַאשליסן ווער איז בעסער .זיי זענען ביידע בעטלערינס,
ַאלמנות ָאן קינדער ,און רות איז אויך ֿפון ַא „נַאציָאנַאלער מינדערהייט“.
בקיצור ,די מגילת־רות קען אויסגעטַײטשט ווערן אויף דר ַײ אוֿפנים :ס'איז ַא שילדערונג
ֿפונעם מַאטריַארכַאלישן קוקווינקל אויף דער געזעלשַאֿפט; דָאס איז דער ווַײבערישער ַאסּפעקט ֿפון
מגילת־רות; ָאדער די מגילת־רות איז ָאנגעשריבן געווָארן דורך ַא ֿפרוי( .דער געדַאנקַ ,אז מגילת־רות
איז ָאנגעשריבן געווָארן דורך ַא „קלוגער ֿפרוי“ איז ערשט אַײנגעֿפַאלן עמעצן מיט ַא הַאלבן
יָארהונדערט צוריק ).עס איז אויך ד ָא ַאן אויסטַײטשונגַ ,אז דער הויּפט־ֿפָאקוס איז אויֿפן שַײכות
צווישן נעמי און רות ,ווָאס ווערט אויסגעטַײטשט אויף ַא לעסבישן אוֿפן.
ַא ֿפעמיניסטישער צוגַאנג צו מגילת־רות ֿפַארנעמט ַא צענטרַאל ָארט אין מָאדערנע ביבלישע
שטודיעס .דָאס ניצחנדיקע בילד ֿפון ַא ֿפרוי שטרַײכט אונטער דעם ווַײבלעכן ׂשכל און איניציַאטיוו און
די ַאטמָאסֿפער ֿפון ליבע און שלום אין דער מגילה .עס ֿפַארשַאֿפט אויך ַאן ַאטמָאסֿפער ֿפון חכמה,
ווָאס ווערט אויסגעדריקט אין די בילדער ֿפון רות און נעמי.
אין די לעצטע יָארצענדליקער איז ַא ריזיקע צָאל ווערק ַארויסגעגַאנגען אויף דער טעמעַ .א
בַאזונדערקייט ֿפון דער מגילה איז ַאז נָאר דָאס ווָארט „איש“ ווערט בַאניצט ווי דָאס געוויינטלעכע
ווָארט ווָאס מיינט „מענטש“ – מיטן טַײטש „מַאן“ – ַאנשטָאט דעם נָארמַאלן ֿפַארשּפרייטן ווָארט
„בעל“ ,דהַײנו „בעל־הבית“ .אין מָאדערן העברעי ִש איז „איש“ די נָארמַאלע בַאצייכענונג ֿפַאר ַא
מַאן .עס ווערט ד ָא אויך געניצט „דער מַאמעס הויז“ ַאנשטָאט „דעם טַאטנס הויז“„ .דער מוטערס
הויז“ געֿפינט זיך אויך אין די שיר־השירים ֿפון שלמהןָ ,אבער אין ַא ּפָאעטישן ,נישט קיין
טָאגטעגלעכן ָאדער הלכהשן קָאנטעקסטַ .א סך מָאדערנע מֿפרשים זָאגן ַאז „דער מַאמעס הויז“ שטימט
מיט ַא ֿפַארשטענדעניש ֿפון ַא מַאטריַארכַאלישן וועלטבַאנעם און דעריבער קען מען ָאננעמען ַאז ַא
ֿפרוי הָאט ָאנגעשריבן מגילת־רות.
נעמי איז די סטרַאטעגין ווָאס ּפלַאנירט ַאלע וויכטיקע ַאקטיוויטעטן אין דער מגילה .אין דעם
ערשטן קאַּפיטל קערט זי זיך צוריק צו בית־לחם .אין דעם צווייטן קאַּפיטל גיט זי רות ַאן עצה צו
בלַײבן אין דעם ֿפעלד לעבן דעם שַײער און ווַארטן אויף בועזן .אין דעם דריטן ,טרַאכט זי אויס דעם
גַאנצן סצענַאר ֿפון דעם בַאגעגעניש אינעם שַײער .און סוף־ּכל־סוף ווערט זי עוֿבדס ניַאניע .די גַאנצע
אינטעלעקטועלע הויכקייט ֿפון ַא ֿפרוי איז אין דעם בילד ֿפון נעמי.
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און ווַײטער ,אין ֿפערטן קאַּפיטל ,גיבן די ֿפרויען (ניט קיין מענלעכער מבֿׂשר) נעמין צו וויסן
ַאז רות ליגט אין קימּפעט און הָאט געבוירן עוֿבדן .און זיי רוֿפן רותן ָאן ַא קימּפעטָארין ,און דערמָאנען
ֿבועזן בכלל נישט .דערצו זענען ד ָא נָאך עטלעכע ּפרטיםָ ,אבער איך הָאב בַאשלָאסן זיי נישט
ַארַײנצונעמען אין דעם רעֿפערַאט.
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דני קרַאֿפט

ַאמעריקַאנער נַאציָאנַאלע ּפַארקן
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די געשיכטע און דער בַאטַײט ֿפון די ַאמעריקַאנער נַאציָאנַאלע ּפַארקן זַײנען נישט ּפשוט :זײ זַײנען ס ַײ
דעמָאקרַאטיש ס ַײ אומיושרדיק .אין דער געשיכטע ֿפון די נַאציָאנַאלע ּפַארקן געֿפינט מען אי די
גרעסטע ,אי די ערגסטע טיילן ֿפון דער ַאמעריקַאנער געשיכטע און קולטור.
מע הָאט ֿפַארלייגט די נַאציָאנַאלע ּפַארקן ּכדי צו בַאשיצן ערטער ווּו מע קען געֿפינען גרויסע
נַאטירלעכע שיינקייט ,און ּכדי צו דערמעגלעכן ַאז בירגער זָאלן הנאה הָאבן ֿפון דער
צֿפון־ַאמעריקַאנער שיינקייט .דער ערשטער נַאציָאנַאלער ּפַארק אין צֿפון־ַאמעריקע ,ווָאס הייסט
יעלָאוסטָאן ,איז געגרינדט געווָארן אין  ,1872און איז געווען דער ערשטער נַאציָאנַאלער ּפַארק אין
דער גַאנצער וועלט .הַײנט זַײנען ד ָא  63נַאציָאנַאלע ּפַארקן אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ,און נָאך ַא
סך אין ַאנדערע לענדער .איצט ,אין דער צַײט ֿפון דער וועלט־דערווַארעמונגַ ,א צַײט ווען ַא סך חיות
הַאלטן בַײם אויסשטַארבן ,זַײנען די נַאציָאנַאלע ּפַארקן זייער ַא וויכטיקער מיטל אויֿפצוהיטן די
נַאטור.
יעלָאוסטָאן ,דער ערשטער ּפַארק ,איז ַא גוטער בַײשּפיל ֿפון ָאט דער וויכטיקייט :אויב
יעלָאוסטָאן ווָאלט נישט געווען קיין נַאציָאנַאלער ּפַארק ,ווָאלט מען חרו ֿב געמַאכט די סֿביֿבה דָארטן
ּכדי צו געֿפינען און ֿפַארקויֿפן ּפעטרָאל .און אויב יעלָאוסטָאן ווָאלט נישט געווען קיין נַאציָאנַאלער
ּפַארק ,ווָאלט די זוברעס אֿפשר נישט דערלעבט ביז הַײנט אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטןַ .א מָאל זַײנען
געווען בערך  60מיליָאן זוברעס אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטןָ ,אבער אין יָאר  ,1872ווען דער ּפַארק
יעלָאוסטָאן איז געגרינדט געווָארן ,הָאט מען אומגעברַאכט מער ווי ֿפינף טויזנט זוברעס יעדן טָאג .אין
 1889זַײנען נישט געווען מער ווי ַא ּפָאר הונדערט זוברעס אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ,און די
מערהייט הָאט געוווינט אין יעלָאוסטָאן.
די נַאציָאנַאלע ּפַארקן דערמעגלעכן אויך ַאז בירגער ווָאס הָאבן נישט קיין סך געלט זָאלן הנאה
הָאבן ֿפון דער צֿפון־ַאמעריקַאנער שיינקייט .דָאס איז זייער ַא דעמָאקרַאטישער געדַאנק ,און ביז הַײנט
קענען ַאמעריקַאנער ֿפון ֿפַארשיידענע קהילות הנאה הָאבן צוזַאמען אין די ּפַארקן .למשל ,מַײן ווַײב
איז איצט אין ַא נַאציָאנַאלן ּפַארק מיט איר חֿברטע; זיי ֿפָארן ַארום און קלעטערן אויף בערגַ ,א
ֿפַארווַײלונג ווָאס זיי הָאבן שטַארק ליב .אין די נַאציָאנַאלע ּפַארקן קען מען קלעטערן אויף בערג און
טָאן ַא סך ַאנדערע ַאקטיוויטעטן אין דרויסן ַאֿפילו נישט זַײענדיק רַײך.
צום בַאדויערן זַײנען די נַאציָאנַאלע ּפַארקן נישט נָאר גוט און דעמָאקרַאטיש .מע הָאט אויך
ֿפַארלייגט די נַאציָאנַאלע ּפַארקן ּכדי צו קָאלָאניזירן צֿפון־ַאמעריקע און גנֿבענען לַאנד ֿפון די
אינדיַאנער .יעלָאוסטָאן איז ַא גוטער בַײשּפיל ֿפון דעם אויך :איידער עס איז געווָארן ַא נַאציָאנַאלער
ּפַארק איז דָאס לַאנד ווָאס מען רוֿפט הַײנט יעלָאוסטָאן געווען די היים ֿפון געוויסע ַאמעריקַאנער
אינדיַאנער (וועמען מע קען אויך רוֿפן „ערשטע ֿפעלקער“) .און נישט נָאר ַא היים :יעלָאוסטָאן איז
געווען ַא וויכטיקע ,הייליקע טעריטָאריע ֿפַאר געוויסע ערשטע ֿפעלקער .די ֿפעלקער הָאבן אויך
בַאדַארֿפט די חיות און די געוויקסן אין יעלָאוסטָאן ּכדי צו לעבן .ווען מע הָאט בַאשטימט ַאז
יעלָאוסטָאן וועט זַײן ַא נַאציָאנַאלער ּפַארק הָאט מען ֿפַארווערט די ערשטע ֿפעלקער צו וווינען ָאדער
צו געֿפינען עסן דָארטן .דָאס איז נישט געווען קיין צוֿפַאלֿ .פַארקערט ,עס איז געווען ַא וויכטיקער
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טייל ֿפון דער עטנישער רייניקונג אין צֿפון־ַאמעריקע .די רעגירונג הָאט זיך געֿפירט ענלעך אין ַא סך
נַאציָאנַאלע ּפַארקן ווּו עס הָאבן געוווינט ערשטע ֿפעלקער.
עס איז נישט ָא קיין איין איינציקער קוקווינקל מיט וועלכן ַאלע מיטגלידער ֿפון די ערשטע
ֿפעלקער זענען איינשטימיק מסּכיםָ .אבער לויט דער מיינונג ֿפון ַא סך ֿפון זיי זענען די נַאציָאנַאלע
ּפַארקן נישט אין גַאנצן ַא דעמָאקרַאטישער ֿפענָאמען ווָאס מע דַארף נָאר בַאזינגען .דערֿפַאר איז ד ָא
אין שַײכות מיט די נַאציָאנַאלע ּפַארקן ַא שּפַאנונג ווָאס בלַײבט ביז הַײנט ,און מע קען בַאמערקן די
שּפַאנונג אין ַא סך ענינים ֿפַארבונדענע מיט די נַאציָאנַאלע ּפַארקן .צום בַײשּפיל ,ווער הָאט דָאס רעכט
צו עסן די חיות און ֿפלַאנצן אין ַא ּפַארק? איצט ,לויט דער רעגירונג ,הָאט קיינער נישט דָאס רעכט,
ָאבער עס זַײנען ד ָא ערשטע ֿפעלקער־ַאקטיוויסטן ווָאס זָאגן ַאז זיי הָאבן י ָא דָאס רעכט ,ווַײל די
רעגירונג הָאט צוגעגנֿבעט ב ַײ זיי די ּפַארקן .אין דעם דָאזיקן ענין שטייען די רעכט ֿפון די ערשטע
ֿפעלקער און זייער קַאמף איבערצולעבן און צו בַאשיצן זייער קולטור ,אין סּתירה צו דער ּפרי ִָאריטעט
ֿפון דער רעגירונג :אויֿפצוהיטן די נַאטור.
דָאס איז נָאר איין בַײשּפיל ֿפון די גרויסע שּפַאנונגען און קַאמֿפן אין שַײכות מיט די
נַאציָאנַאלע ּפַארקן און זייער צוקונֿפט .אין דער אמתן ווייס איך נישט ווָאס מע דַארף טרַאכטן וועגן
דער דָאזיקער ֿפרַאגע און ַאנדערע ַאזעלכע ֿפרַאגעס .איך הָאב שטַארק ליב די נַאציָאנַאלע ּפַארקן,
ָאבער איך וויל אויך זַײן סָאלידַאריש מיט די ערשטע ֿפעלקער .איך הָאב געוווינט דר ַײ יָאר אין
ָאקלַאהָאמַא; דָארטן בין איך געווען ַא לערער ,און ַא סך ֿפון מַײנע סטודענטן זַײנען געווען ֿפון די
ערשטע ֿפעלקער .זיי הָאבן מיר געעֿפנט די אויגן אויף ַא סך וויכטיקע ענינים אין שַײכות מיט זייער
קולטור ,געשיכטע ,און קַאמֿפן .דערווַײל מיין איך ַאז די נַאציָאנַאלע ּפַארקן זָאלן ממשיך זַײן צו
עקסיסטירןּ ,כדי צו בַאשיצן וויכטיקע ערטער ווּו מע קען געֿפינען גרויסע נַאטירלעכע שיינקייטָ ,אבער
מע זָאל זיי ַאדמיניסטרירן אין ַא נעענטער שוּתֿפות מיט די ערשטע ֿפעלקער ,און מע זָאל געבן די
ערשטע ֿפעלקער סּפעציעלע רעכט אין זייערע היימישע ערטער ,בַאזונדערש ווען די מיטגלידער ווילן
אויסֿפירן רעליגיעזע מינהגים אויף הייליקע ערטער.
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נַאדיַא סקורַאטיווסק ַא

וועגן שַאגַאלס בילד
„איבער וויטעבסק“
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אויֿפן בילד זעט מען ַא יי ִדיש שטעטלַ :א סך יי ִדישע הַײזער און צווישן זיי – דעם גויי ִשן קלויסטער.
עס גייט ַא יי ִד מיט ַא שטעקן און ַא טָארבע אויף די ּפלייצעס .אֿפשר איז ער ַא בעל־מלָאכה ,אֿפשר ַא
צעלניקערָ ,אדער אֿפשר ַאן ָארעמערָ .אבער שַאגַאל הָאט אים געמָאלט הענגען ַא ביסל איבער דעם
שטעטל .דַאכט זיך ,זַײנע ֿפיס זַײנען נישט אויף דער ערדֿ .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 עסַ ,אז שַאגַאל וויל ווַײזן ַ ,אז דער יי ִד גייט ַאדורך דורכן
גַאנצן שטעטל ,אֿפשר ַאֿפילו צו יעדער הויזַ ,אזוי ווי מע זָאגט אויף יי ִדישַ ,אז ַא בעטלער גייט „איבער
די הַײזער“.
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מַאטשיי ווָאנס
איבער שטיין און שטָאק:
מַײנע ערשטע אַײנדרוקן פֿון דער
שפּרַאך ווָאס בַאציט זיך צו לעבן און
טויט אינעם בוך פֿון מרדכי צַאנין
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בשעת דעם זומער־סעמינַאר פֿון יי ִדישער שפּרַאך און קולטור אין ווַארשע אין זומער  2021הָאט מען
זיך עוסק געווען ,פַֿארשטייט זיך ,מיט פַֿארשיידענע פֿענָאמענען אין שַײכות צו יי ִדיש .מע הָאט זיך
געקענט בַאקענען מיט ַאלטע מקורים ,צווישן ַאנדערע ,מיט צַײטונגס־ַארטיקלען און כּתבֿ־ידן .אויף
ווַארשטַאטן ,קורסן און לעקציעס הָאבן מיר זיך בַאשעפֿטיקט בשעתן טרוסקאַפֿקעס־סעזָאן מיט דער
לַאנד־קענטעניש־בַאוועגונג און מיט נַאטור .מיר הָאבן געקענט פַֿארברייטערן אונדזערע קענטענישן
אין דער גרַאמַאטיק פֿון יי ִדיש .איך הָאב ,למשל ,זיך פַֿארטיפֿט אין תּנַאי־זַאצן און אויף דעם אופֿן ַא
ביסל פַֿארפַֿײנערט מַײן יי ִדיש .תּמיד הָאב איך ַאנטדעקט נַײע זַאכן ,אַפֿילו בעת די הפֿסקות צווישן די
לעקציעס.
איין ַאנטדעקונג ַאזַא ,ווָאס איך וויל ד ָא קורץ פָֿארשטעלן ,איז געווען דָאס בוך איבער שטיין
און שטָאק פֿון מרדכי צַאנין .וועגן דעם ווָאלט איך געווָאלט דערציילן .איך וויל דָאס ָאבער נישט טָאן
ווי ַא מבֿין פֿון געשיכטע ָאדער ַא היסטָאריקער ווָאס זוכט פַֿאקטן ,נָאר ווי ַא ווערטער־יעגער ווָאס
לערנט זיך יי ִדיש .דערפַֿאר וועל איך זיך ד ָא קָאנצענטרירן דער עיקר אויף דער שפּרַאך .וויל איך ד ָא
פּרוּוון אויסמָאלן ַא פָּאר אַײנדרוקן.
מרדכי צַאנין הָאט געמַאכט ַא רַײזע דורך פּוילן נָאך דער צווייטער וועלט־מלחמה .זַײנע
איבערלעבונגען הָאט ער פּובליקירט אינעם פָֿארווערטס ווי צַײטונגס־ַארטיקלען .אין  1952זַײנען די
טעקסטן דערשינען אין תּל־אָבֿיבֿ אין בוכֿפָארעם .דער פֿולשטענדיקער טיטל פֿונעם בוך איז :איבער
שטיין און שטָאק :אַ רַײזע איבער הונדערט חרובֿ־געווָארענע קהילות .בשעת דער רַײזע הָאט ער
בַאזוכט אי גרויסע שטעט ווי ווַארשע ,לָאדזש און קרָאקע ,אי קליינע שטעטלעך ,אי
פַֿארניכטונגס־לַאגערן.
ער דערציילט ַאז ער הָאט געזען הונדערט ווַאריַאציעס פֿון חורבן .ער הָאט דערגרייכט ביזן
גרונט ֿפונעם וויסטן ּתהום .ער שרַײבט וועגן די חורֿבות פֿון יי ִדישער ווַארשע ,וועגן דעם וויסטן
מידבר פֿון ציגלברוך ,וועגן ַא פֿולשטענדיקן חורבןַ .אלץ אינעם געוועזענעם געט ָא איז געווען פּוסט
און שטיל .ער הָאט געקלעטערט איבער הויֿפנס ווָאס ער הָאט ַא מָאל געקענט ווי יי ִדישע גַאסן.
ָאבער כּדי בעסער איבערצוגעבן די פּוסטקייט ֿפונעם צעשטערטן יי ִדישן לעבן ,בַאשרַײבט דער
מחבר אויך דָאס יי ִדישע לעבן פַֿאר דער מלחמה .אין זַײנע שילדערונגען פֿון דער צַײט ַאנטדעקט מען
ַא סך ווערטער ווָאס דריקן אויס לעבעדיקייט ,וויטַאליטעט ,דינַאמיזם און אַײלעניש .כָאטש איינע פֿון
די גַאסן איז געווען בַאלעבַאטיש און דָאקטעריש־ַאדווָאקַאטיש( .דערפַֿאר פֿלעגט מען דָארט גיין ַא
ביסל לַאנגזַאמער) .דָארט הָאט מען געזען דָאקטוירים און זייערע יי ִדישע ,צעפַּײניקטע פַּאציענטן .אויף
ַאנדערע גַאסן הָאט דָאמינירט ַא גרויסער טומל .יי ִדישע סוחרים הָאבן זיך תּמיד געאַײלט .די הויפֿן פֿון
ַא סך גַאסן זַײנען געווען פֿול מיט קרָאמען און פַֿאבריקלעך ,צוזַאמענגעקוועטשט און צונויפֿגעדריקט
אויך אין שמָאלע דורכגַאנגען צווישן הויפֿן און גַאסן .הָאבן זיך יי ִדן געשטופּט „צו די קרָאמען און
פַֿאבריקלעך מיט ַאז ַא אימפּעט ,ווי די וועלט ווָאלט געברענט און זיי לויפֿן רַאטעווען ,ווָאס עס לָאזט
זיך“ .מע לייענט ווַײטער וועגן דער געדיכטעניש פֿון דער יי ִדישער ווַארשע ,דער צעווָארפֿענער מיט ַא
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סך פַֿאראיינען ,ביבליָאטעקן ,חסידים־שטיבלעך ,בּתי־מידרשים ,שולן ,תּלמוד־תּורות ,טעַאטערס,
קינָאס ,לייענזַאלן ,רעדַאקציעס .מע לייענט וועגן דעם וווּלקַאנישן יי ִדישן לעבן.
נָאך ַאזעלכע בַאשרַײבונגען קומט צַאנין צוריק צו דער סיטוַאציע נָאך דער מלחמה און גיט צו
וויסן ַאז די גַאנצע לעבעדיקייט איז ַאוועק מיטן רויך פֿון די קרעמַאטָאריעס און ַאז די פֿעלדער ַארום
טרעבלינקע און מַײדַאנעק זַײנען פֿרוכפּערדיק געווָארן ֿפון יי ִדיש ַאש...
ַאזוי ֿפירט מרדכי צַאנין זַײן לייענער אויף ַא רַײזע איבער פּוילן נָאך דער מלחמה ,נָאכן חורבן.
מע זעט ַאלץ דורך די אויגן פֿון דעם יי ִדישן שרַײבער .ער ַארבעט מיט פַֿארגלַײכן און קָאנטרַאסטן.
אויף דעם אופֿן ֿפַארנעמט מען אי די פּוסטקייט נָאכן חורבן ,אי די לעבעדיקייט ווָאס הָאט עקסיסטירט
פַֿאר אים.
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גָאט הָאט צו מיר גערעדט דורך ַא ליד:
ַאן אָ ּפקלַײב שַאֿפונגען ֿפונעם שרַײבווַארשטַאט 2021
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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 פַֿאלן ,איך קען זיך נישט אָּפהַאלטן –
איך גיי ּתמיד ווַײטער ,שוין ַאן אייביקייט לַאנג.

איך בין דָארט געבוירןַ ,א שעה פֿונעם ים
און דָא בין איך נָאך ַאלץ ,די ַאנדערע זַײט
ווָאס איך הָאב געזוכט הָאב איך קיין מָאל ניט געפֿונען
און אויף ביידע זַײטן פַֿארגייט 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
ֿפלי ִעןֿ ,פלי ִען! עס ווילט זיך מיר ַאריבער דָאס הויז .יָא ,עס איז הויךַ ,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 ַאריבערטרָאגןַ ,אהינצו… ַאזוי ווי די
ווָאלקנס ֿפָארן ֿפלי ִענדיקערהייט ,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.
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ליליע ווַײצמַאן
צווישן די גרינסן און דעם ֿפיש
ַאלע מיינען ַאז זי איז רוי ִק„ .זי איז שטיל ווי ַא ליכט “,זָאגט דער עולםָ .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 קיךָ .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 איךֿ ,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 פֿון זַײן די יי ִנגסטע און די קלענסטע.
ַארום מיר זַײנען געווען נָאר דערווַאקסענע.
ווָאס צו טָאן? איך בין ַאוועקגעגַאנגעןַ ,אוועק פֿון ַאלע מענטשן ,צום ברעג ים –
איך הָאב ניט מורא געהַאט .איך בין ניט געווען פַֿארבלָאנדזשעט.
ֿפרעמדע הָאבן מיך געפֿרעגט צי איך דַארף הילף.
נייןַ ,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.
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