
איינע ֿפון די שווערסטע זַאכן בַײ מיר במשך ֿפון דער מגֿפה 
די ֿפַארגַאנגענע צוויי חדשים איז דָאס נישט קענען גיין שבת 
אין שיל ָאדער אויֿפנעמען מַײנע ֿפרַײנד און בַאקַאנטע אויף ַא 

היימישן מָאלצַײט נָאכן דַאווענען. נישט נָאר קען איך מער נישט 
אויסצוּפרּווון נַײע מאכלים און ֿפַארברענגען מיט מַײנע ֿפרַײנד 

און בַאקַאנטע ֿפון דער שיל; כ’הָאב אויך נישט קיין געלעגנהייט 
ַארומצורעדן די סדרה ֿפון דער ווָאך און ווָאס מיר קענען זיך 

ָאּפלערנען דערֿפון.
ֿפון דער ַאנדערער זַײט, הָאב איך יָא מער צַײט צו לערנען 

ַא ביסל ביחידות, בֿפרט איצט ווען איך רַאנגל זיך מיט דער 
ּכמעט סוררעַאליסטישער אומזיכערקייט ווָאס מיר ַאלע מוזן 

טָאג־טעגלעך אויסשטיין. ווען איך הָאב, למשל, דערהערט די 
לעצטע סטַאטיסטיק — ַאז ּכמעט 100,000 ַאמעריקַאנער זענען שוין 
אומגעקומען ֿפונעם קָארָאנַא־ווירוס — הָאבן זיך ֿפַאר מַײנע אויגן 
ּתיּכף בַאוויזן די ווערטער ֿפון „ונתנה ּתוקף‟: מי יחיה ומי ימות, 

ווער וועט לעבן און ווער וועט שטַארבן.
ווען איך ווָאלט דעם ֿפַארגַאנגענעם יום־ּכיּפור געווּוסט ווָאס 
ס׳וועט אין גיכן געשען, ווָאלט איך יענע ווערטער געשעּפשעט 

מיט מער ּכוונה.
הּכלל, די ֿפַארגַאנגענע ווָאך הָאבן מיר ָאנגעהויבן לייענען 

„במדבר‟, ווָאס בַאשרַײבט די 40־יָאריקע ווַאנדערונג ווָאס 
די בני־יׂשראל הָאבן דורכגעמַאכט ֿפון מצרים קיין ּכנען. די 

אומזיכערקייט און ַאנגסטן ווָאס זיי הָאבן געדַארֿפט אויסשטיין 
איז ַא זַאך ווָאס איז אונדז הַײנט, בעת דער מגֿפה, גוט בַאקַאנט.

לויט גָאטס ּפלַאן הָאט די נסיעה איבערן מידבר נישט 
געדַארֿפט דויערן מער ווי 11 טעג. דער אייבערשטער איז דָאך 

ַאלמעכטיק, הָאט ער רוִיק געקָאנט ֿפַארזיכערן ַאז די בני־יׂשראל 
זָאלן ָאנקומען צום ציל אין ָאט דער קורצער צַײט. דָאס ווָאס די 

יִידן הָאט גענומען ַאזוי ֿפיל יָארן ָאנצוקומען איז, ַא ּפנים, ַא סימן 
ַאז גָאט הָאט זיי בַאשטרָאֿפט ֿפַאר זייער הָאבן ווידערשּפעניקט 

קעגן אים.
און דָאס יִידישע ֿפָאלק הָאט זיך טַאקע יָא, און נישט איין 

מָאל, געבונטעוועט קעגן דעם אייבערשטן. )דער חטא העגל — 
זייער שַאֿפן און דינען ַא גָאלדן קַאלב — איז געווען בלויז איין 
בַײשּפיל דערֿפון.( חז״ל הַאלט ָאבער ַאז די גרעסטע עֿבירה ֿפון 

די בני־יׂשראל איז נישט געווען דער חטא־העגל, נָאר דווקא 

דער חטא המרגלים, דער זינד ֿפון די שּפיָאנען. משה רבינו 
הָאט געהַאט געשיקט צוועלעף שֿבט־ֿפירער אויסצוֿפָארשן דעם 

לַאנג ּכנען. נָאך דעם ווי די מרגלים הָאבן זיך אומגעקערט הָאבן 
ַאלע, ַאחוץ צוויי, איבערגעגעבן ַא מוראדיק בילד וועגן דער 
מעכטיקייט ֿפון די אַײנוווינער, קומענדיק צום אויסֿפיר ַאז די 

בני־יׂשראל וועלן זיי קיין מָאל נישט קענען בַאזיגן. „דָאס גַאנצע 
ֿפָאלק ווָאס מיר הָאבן געזען דרינען זַײנען מענטשן ֿפון גרויסן 

ווּוקס… און מיר זַײנען געווען ווי היישעריקן אין אונדזערע אויגן, 
און ַאזוי זַײנען מיר געווען אין זייערע אויגן.‟ )יהואש, שלח 

32־33(
דָאס הָאט ַאוודאי שטַארק איבערגעשרָאקן די יִידן, הָאבן 

זיי ָאנגעהויבן אויסדריקן חרטה ֿפַארן הָאבן ַארויס ֿפון מצרים. 
„נָאך ווָאס ברענגט אונדז גָאט אין דעם דָאזיקן לַאנד, צו ֿפַאלן 

דורכן שווערד…? לָאמיר מַאכן ַא הויּפטמַאן און זיך אומקערן קיין 
מצרים.‟

גָאטס ענטֿפער: „ביז ווַאנען וועלן זיי ניט גלייבן אין מיר, 
בַײ ַאלדי צייכנס ווָאס איך הָאב געמַאכט צווישן אים? איך וועל 

אים שלָאגן מיט ּפעסט, און וועל אים אויסרָאטן.‟
מָאדנע, ווָאס דָאס ווָארט „ּפעסט‟ ֿפלעג מיר קלינגען ַאזוי 

ַאלטֿפרענקיש, ווי ֿפון מיטל־ַאלטער ַארויס. כ׳הָאב ּתמיד רחמנות 
געהַאט אויף די מענטשן ֿפון יענער ּתקוֿפה ווָאס הָאבן נעבעך 
נישט געהַאט קיין מָאדערנע רֿפואות זיי צו רַאטעווען. הַײנט 

דַאכט זיך מיר ָאבער ַאז ָאט דער „ּפעסט‟ ווירבלט זיך גלַײך דָא 
לעבן מַײן שטוב, ווי דער מורהדיקער נעּפל ֿפון מּכת בכורות אין 

סיסל ב. דעמילס ֿפילם, „די צען געבָאט‟.
צום גליק הָאט גָאט זיך בַארעכנט. ַאנשטָאט צו ֿפַארטיליקן 

די בני־יׂשראל הָאט ער זיי בַאשטרָאֿפט, זיי זָאלן ווַאנדערן 
אין מידבר ֿפערציק יָאר לַאנג, ביז דער גַאנצער דור ווָאס 

איז ַארויס ֿפון מצרים וועט שוין הָאבן אויסגעשטָארבן. ֿפַאר 
ווָאס? ס׳רוֿב חז״ל זָאגן ַאז אויב די בני־יׂשראל הָאבן גיכער 
געווָאלט לעבן אונטער ַא ֿפָאלק ווָאס הָאט זיי ֿפַארשקלַאֿפט 
ַאנשטָאט זיך אויסצולעבן ווי ֿפרַײע מענטשן, נישט געקוקט 

אויף די שוועריקייטן, הָאבן זיי, ַא ּפנים, געליטן ֿפון ַא שקלַאֿפן־
מענטַאליטעט און נישט מסוגל געווען אויֿפצובויען ַאן אייגן 

לַאנד.
מע קען עס ָאבער ַאנדערש אויסטַײטשן. ַאלען הירשמַאן, 

מיר ווַאנדערן שוין ווידער אין מידבר

חודשלעכער בולעטין

ׂשרה־רחל שעכטער

MONTHLY EDITION • JULY 09, 2020



GET THE LATEST AT FORWARD.COM/YIDDISH

2

מַײנער ַא ֿפרַײנד ווָאס גיט יעדע ווָאך ַא קורצן שיעור אויף 
דער ּפרשה )איצט — דורך „זום‟(, זָאגט ַאז די בני־יׂשראל הָאבן 

געדַארֿפט הָאבן גענוג צַײט זיך ָאּפצוגעבן ַא חשבון־הנֿפש, 
אויסצוטרעטן דעם אייגענעם וועג אין די הַארבע, ווַאקלדיקע 

בַאדינגונגען ֿפונעם מידבר און במילא זיך ווַײטער ַאנטוויקלען, 
סַײ ווי יחידים סַײ ווי ַא ֿפָאלק.

מיר ווַאנדערן איצט ַאליין דורך ַא מידבר ֿפון אומזיכערקייט 
און אומוויסיקייט. נָאך צוויי חדשים ֿפון זיך ֿפַארשּפַארן טָאג און 

נַאכט אין דער היים הָאבן עטלעכע ֿפון אונדז שוין ָאנגעהויבן 
ַא ביסל זיך צו בַאֿפרַײען ֿפונעם הַאלטן זיך ֿפון דער ווַײטנס: ַא 
טייל לָאזן איצט ַארַײן ַא רַאמערין אין שטוב ווַײל ס׳איז ּפשוט 
צו שווער ַאליין ּפטור צו ווערן ֿפונעם ָאנגעקליבענעם שטויב 

און שמוץ. ַאנדערע, ווי די אין מַאסַאטשוסעטעס, הָאבן ווידער 
ָאנגעהויבן גיין צום שערער. כָאטש זיי טוען עס ַאלץ טרָאגנדיק 

מַאסקעס און הענטשקעס, ווייסן מיר גוט ַאז קיין גַארַאנטיעס 
זענען נישטָא.

איר קענט זיך ָאבער ֿפָארשטעלן, ווָאס ווָאלט געשען ווען 
דער געֿפערלעכער ווירוס ֿפַארכַאּפט די וועלט מיט צען יָאר 

צוריק? ָאן „זום‟, ָאן „ֿפייסבוק לַײוו‟ און ַאנדערע מכשירים ֿפון 
דער מָאדערנער טעכנָאלָאגיע ווָאלטן מיר נישט געקענט זען די 
ּפנימער ֿפון אונדזערע ֿפרַײנד און קרוֿבים ווען מיר רעדן צו זיי; 
נישט געקענט זען אונדזערע מיטַארבעטער אויף ַא זיצונג, ָאדער 
דעם רֿב און מתּפללים בעת ַא דֿבר־ּתורה ָאדער בַײם דַאווענען. 
אונדזערע קינדער ווָאלטן נישט געקענט קוקן אויֿפן לערער און 

די מיט־ּתלמידים אויֿפן עקרַאן בעת זיי זיצן „אין קלַאס‟. מיר 
ווייסן איצט ווי וויכטיק עס איז ֿפון ַא ּפסיכָאלָאגישן קוקווינקל 

צו קענען זען די ּפנימער ֿפון אונדזערע בַאקַאנטע. דער טעלעֿפָאן 
ווָאלט קיין מָאל נישט געקענט בַאֿפרידיקן די בַאדערֿפעניש נָאך 

געזעלשַאֿפט ווי „זום‟ קען עס טָאן.
ָאן די ווירטועלע קָאמוניקיר־מיטלען ווָאלטן מענטשן ווָאס 
וווינען ָאּפגעזונדערט נישט געהַאט קיין אוֿפן צו ֿפַארברענגען 
מיט ַאנדערע — ַא זַאך ווָאס ווָאלט דערֿפירט צו ַא טָאטַאלער 

איזָאלירטקייט. דָאס ווָאלט געווען דער ַאכזריותדיקסטער 
בַײ־עֿפעקט ֿפונעם הַאלטן זיך ֿפון דער ווַײטנס, און ווָאלט 

חלילה ַארַײנגעברַאכט מיליָאנען מענטשן אין ַא געֿפערלעכער 
דעּפרימירטקייט און יִיאוש. נישט קיין חידוש ווָאס ּפסיכָאלָאגן 
און ּתֿפיסה־ַאקטיוויסטן ֿפַארדַאמען הַײנט דעם איינצל־קַאמער; 

ס׳איז ּפרָאסט און ּפשוט ַא מין ּפַײניקונג.
די מעגלעכקייט צו זען ַאנדערע מענטשן — צי בעת ַא 

שמועס, צוזַאמענַארבעט, ַא לעקציע ָאדער ַא מין ֿפַארווַײלונג 
— איז ַא געווַאלדיקע מּתנה ֿפַאר אונדז בעת דער אמתדיקער 

דיסטָאּפיע. בַײ יענע לַײט ווָאס הָאבן דָאס מזל צו זַײן 
„ֿפַארשּפַארט‟ מיט די קינדער ָאדער עלטערן איז דָאס ַא 

געלעגנהייט צו ֿפַארשטַארקן די משּפחה־בַאצִיונגען אויף ַאן 
אוֿפן ווָאס ווָאלט נישט מעגלעך געווען ווען יעדער איז ֿפרַײ 

צו גיין אויף זַײנע ָאדער אירע אייגענע אונטערנעמונגען ָאדער 

ֿפַארברענגען מיט די אייגענע ֿפרַײנד.
כ‘הָאב שוין געזען ווי בַײ ַא צָאל טַאטעס און מַאמעס הָאבן 
זיך טיֿפער ַאנטוויקלט די בַאצִיונגען מיט זייערע קינדער, בעת 

זיי העלֿפן זיי צו מיט דער שולַארבעט; בעת זייערע שּפַאצירן אין 
דרויסן ָאדער זייערע מָאלצַײטן בַײם טיש.

ווי די בני־יׂשראל, ווַאנדערן מיר הַײנט אין מידבר ָאן ַא 
קָאמּפַאס. הגם אונדזער טעכנָאלָאגיע הָאט נָאך ַאלץ נישט בַאוויזן 

צו בַאזיגן די איצטיקע מּכה, הָאט זי אונדז יָא געהָאלֿפן בלַײבן 
נָאענט איינער צום צווייטן — סַײ ֿפון ַא ווירטועלן, סַײ ֿפון ַאן 

עמָאציָאנעלן, סַײ ֿפון ַא גַײסטיקן שטַאנדּפונקט. ביז מיר געֿפינען 
ַא רֿפואה ֿפַארן קָארָאנַאווירוס איז דָאס אונדזער גרעסטער נס.
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יׂשראל לַאנצירט דעם 
צווייטן יערלעכן יִידישן 

שרַײבער־קָאנקורס
ֿפָארווערטס־רעדַאקציע

ַאזוי ווי ֿפַארַאיָארן, הָאט דער „יׂשראלדיקער נַאציָאנַאלער 
אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור‟ אַײגעָארדנט ַא 

שרַײבער־קָאנקורס ֿפון דערציילונגען אויף יִידיש. די דרַײ 
אויסגעקליבענע דערציילונגען וועלן געדרוקט ווערן אינעם 

ֿפָארווערטס, ווָאס איז ַא שוּתף אינעם קָאנקורס.  
שרַײבער ווָאס וווינען אין יׂשראל און/ָאדער זענען 
יׂשראלדיקע בירגער און הָאבן נָאך ניט ּפובליקירט מער 
ווי איין בוך אויף יִידיש, ווערן געמוטיקט איבערצושיקן 

דעם „אינסטַאנץ” ַא קורצע דערציילונג )מַאקסימיום: 3,000 
ווערטער(. דער מחבר ֿפון דער דערציילונג ווָאס געווינט 

אויֿפן ערשטן ָארט וועט וועט בַאקומען 3,000 שקלים , דער 
מחבר אויֿפן צוייטן ָארט וועט בַאקומען 1,500 שקלים און 
דער מחבר אויֿפן דריטן ָארט וועט בַאקומען 1,000 שקלים 

)דריטע ָארט(. מע קען ַארַײנשיקן די דערציילונגען ביז דעם 
30סטן יולי.

ֿפַארַאיָארן זענען די דרַײ געווינער ַאלע געווען יונגע 
שרַײבער: עטל ניבָארסקי, 17, אויֿפן ערשטן ָארט ֿפַאר איר 
דערציילונג „בריוו צו ַא בלינדן זיידן‟, שירי שּפירא, 31, 

אויֿפן צווייטן ָארט ֿפַאר איר דערציילונג „דרַײ ַאלמנות‟ און 
רֿפאל הַאלף, 25 אויֿפן דריטן ָארט ֿפַאר זַײן דערציילונג „ַא 

בריוו דער ּפָאסט‟.

 צווייטע אויֿפלַאגע
ענגליש־יִידישן 
 ווערטערבוך ֿפון

טָאּפָאנימען ווערט 
ַארויסגעלָאזט

דזשָארדין קוציק

די טעג, ווען איך קען ניט ַארבעטן אינעם ֿפָארווערטס־
ביורָא, ֿפעלן מיר שטַארק אויס צוויי זַאכן: ערשטנס, דָאס 
מיטַארבעטן זַײט בַײ זַײט מיט מַײנע קָאלעגעס אין ָאֿפיס 

און צווייטנס, דָאס „ענגליש־יִידישע ווערטערבוך ֿפון 
טָאּפָאנימען‟. ַא דַאנק דעם קליינעם ָאבער וויכטיקן בוך, 

קען מען אויסזוכן דעם ענגלישן נָאמען ֿפון ַא לַאנד, שטָאט, 
שטעטל צי ָאקעַאן און גלַײך זיך דערוויסן זַײן נָאמען אויף 
יִידיש, און ווי ַאזוי אים אויסצולייגן. דָאס ווערטערבוך, ֿפון 

ד׳׳ר חנן בָארדין )העברעִישער אוניווערסיטעט(, איז ניט 
צוטריטלעך ָאנלַײן און ביז לעצטנס איז עס מער ניט געווען 

צום קויֿפן.
מיט בלויז עטלעכע טעג צוריק הָאב איך, צום בַײשּפיל, 

בַאדויערט ווָאס איך ניט קָאנטרָאלירן צי מע שרַײבט 
ַארקַאנסַאו צי ַארקענסַא צי גָאר ַארקַאנסַא.

צום גליק איז די ווָאך ָאנגעקומען אין ֿפָארווערטס ַא 
בריוו ֿפונעם מחבר ֿפונעם טָאּפָאנימען־ווערטערבוך, ד׳׳ר 

בָארדין, מיט ַא גוטער בׂשורה: מע קען שוין בַאשטעלן די 
צווייטע, ֿפַארברייטערטע אויֿפלַאגע ֿפונעם ווערטערבוך. דער 
צווייטער נוסח, ווָאס בַאשטייט ֿפון 288 זַײטלעך, נעמט ַארַײן 

ּכמעט צוויי מָאל ַאזוי ֿפיל טָאּפָאנימען ווי די ערשטע און 
קָאסט 40 איירָאס. די צָאל עקזעמּפלַארן איז ַא בַאשיידענע, 

איז אויב מע וויל ַאן עקזעמּפלַאר, כַאּפט ַארַײן.
ּכדי צו בַאשטעלן דָאס „ענגליש־יִידיש ווערטערבוך 

ֿפון טָאּפָאנימען‟, שרַײבט ֿפַאני קלעוויצקי )אויף ענגליש, 
 העברעִיש אדער רוסיש( אויֿפן ווַײטערדיקן ַאדרעס:

eden.shalem@gmail.com 



GET THE LATEST AT FORWARD.COM/YIDDISH

4

אינטערנעץ־קורסן בַײם יִיווָא זייער ּפָאּפולער 
בשעת דער מגֿפה

דזשָארדין קוציק

ַאזוי ווי ס׳רוֿב געשעֿפטן, מוזייען און טעַאטערס, לַײדן איצט 
די ַארכיוון און סּפעציַאליזירטע ביבליָאטעקן צוליבן קָארָאנַא־

ווירוס. ַאז די מיטַארבעטער און ֿפָארשער הָאבן ניט קיין צוטריט 
צו די דָאקומענטן און ביכער, און דער ברייטער עולם קען ניט 
קומען אויף קיין קלַאסן ָאדער לעקציעס ווָאס טרעֿפן זיך ּפנים־

אל־ּפנים, זעען הַײנט אויס ַא סך ֿפָארש־אינסטיטוציעס ּכמעט ווי 
ֿפַארגליווערט.

ניט ַאזוי איז ָאבער דער מצֿב בַײם יִיווָא. כָאטש מע קען 
טַאקע ניט צוקומען צו די 400,000 ביכער ָאדער 23 מיליָאן 

דָאקומענטן און חֿפצים אינעם יִיווָאס ַארכיוו בַײם „צענטער 
ֿפַאר דער יִידישער געשיכטע‟, בַאנוצן הַײנט מער מענטשן ווי 

קיינמָאל ֿפרִיער יִיווָאס זַאמלונגען.
בַאלד נָאך דעם ווָאס מע הָאט אין מַארץ ֿפַארשּפַארט טיר 

און טויער אין ניו־יָארק, הָאט דער יִיווָא בַאשלָאסן צו דערלויבן 
דעם ברייטן עולם זיך צו ֿפַארשרַײבן אויף די אינטערנעץ־קורסן, 

די „שַײן־ָאנלַײן־דערצִיונג־סעריע‟ — ֿפרַײ ֿפון ָאּפצָאל. זינט 
דעמָאלט, הָאבן זיך ֿפַארשריבן אין די קורסן נָאך 12,000 מענטשן, 
ַא צּוווּוקס ֿפון מער ווי 220% אין ֿפַארגלַײך מיטן צָאל סטודענטן 

ווָאס הָאבן זיך ֿפרִיער געהַאט ֿפַארשריבן. בשעת־מעׂשה הָאבן 
250% מער מענטשן בַאזוכט דעם יִיווָאס וועבזַײט.

„דער ּפלוצעמדיקער צּוווּוקס ווַײזט בולט ָאן, ַאז בעת ַא 
קריזיס זוכן מענטשן ֿפַארשידענע אוֿפנים זיך צו ֿפַארבינדן איינער 
מיטן ַאנדערן‟, הָאט געזָאגט שעלי ֿפרימַאן, דער ּפערסָאנַאל־שעף 

בַײם יִיווָא.
בען קַאּפלען, דער דערצִיונג־דירעקטָאר בַײם יִיווָא הָאט 

איבערגעגעבן, ַאז 9,200 מענשטן הָאבן זיך רעגיסטרירט „ֿפַארן 
נַײעם קלַאס וועגן דער יִידישער קיך ‘ַאן ָארט בַײם טיש׳. די 

סטודענטן זענען ניט בלויז ֿפון די לענדער ווי ַאמעריקע, יׂשראל 
און ּפוילן ווָאס מע ווָאלט דערווַארט, נָאר אויך ֿפון אינדָאנעזיע, 

זימבַאבווע און מַאלַאזיע.‟
„דָאס גיט אונדז צו וויסן, ַאז די געשיכטע ווָאס דער 

יִיווָא ֿפַארקערּפערט ַאּפעלירט ניט בלויז צו ַא קליינער גרוּפע 
עקשנותדיקע יִידישיסטן,‟ הָאט געזָאגט יהונתן ברענט, דער 

הויּפט־דירעקטָאר און הויּפט־קעזעקוטיוו בַײם יִיווָא. „דָא 
רעדט זיך וועגן ַא טעמע ווָאס איז עיקרדיק, ֿפונדַאמענטַאל און 

שּפרודלדיק.‟
ברענט הָאט איבערגעגעבן, ַאז די יִיווָא־מיטַארבעטער 

שטרעבן שוין יָארן לַאנג צו שַאֿפן ַא צוקונֿפט ֿפַארן אינסטיטוט 
ווָאס זָאל ֿפָארקומען ַאלץ מער אויף דער אינטערנעץ און דער 
איצטיקער קריזיס בַאּכוחט דעם יִיווָא צו מַאכן די אוצרות ֿפון 

זַײנע ַארכיוון ַאלץ מער צוטריטלעך ָאנלַײן.
„געוויינטלעך קומען 6,000 ָאדער 7,000 מענטשן ַא יָאר צו 
בַאזוכן אונדזער ַארכיוו,‟ הָאט ברענט געזָאגט. „דער קָאכקלַאס 

ַאליין הָאט ָאבער דערגרייכט מער ווי 9,000 מענטשן איבער דער 
וועלט.‟

איין שטרויכלונג ווָאס שטייט דעם יִיווָא אין וועג אין 
ֿפַארגלַײך מיט ַאנדערע אינסטיטוציעס ווָאס שַאֿפן אינטערנעץ־

קורסן און ָאנלַײן־אויסשטעלונגען, איז ַאז דער בַאזוכער 
דַארף שוין זַײן גוט־אינֿפָארמירט, ּכדי געהעריק ָאּפצושַאצן די 

דָאקומענטן און חֿפצים ֿפונעם יִיווָא־ַארכיוו.
„דער ׳מעט׳ )דער ניו־יָארקער מעטרָאּפַאליטַאן־קונסט־מוזיי( 

קען ַארויֿפשטעלן אויף זַײן וועבזַײט ּפיקַאסָאס ָאדער סייזַאנס 
ַא מָאלערַײ און די ווָאס קוקן אויף איר וועלן כָאטש עּפעס 
ֿפַארשטיין דערֿפון‟, הָאט ברענט געזָאגט. „ָאבער ַא יִידיש־

שּפרַאכיקער ּכתֿב־יד ֿפון 19טן יָארהונדערט מוז מען שטעלן אין 
ַא געהעריקן קָאנטעקסט.‟

דזשָאן ריטשמָאנד, ַא מיטגליד ֿפון דער יִיווָאס ֿפַארווַאלטונג 
און דער דירעקטָאר ֿפונעם „טרעסט אויֿפן נָאמען ֿפון דער 

משּפחה שַײן‟, ווָאס שטיצט אונטער די „שַײן־ָאנלַײן־דערצִיונג־
סעריע‟, הָאט געזָאגט ַאז ַא הויּפטציל בַײם שַאֿפן די קורסן איז 
געווען צו מַאכן די ַארבעט ֿפונעם יִיווָא מער צוטריטלעך דעם 

ברייטן עולם.
„איך מיין ניט ַאז ס׳רוֿב מענטשן מחוץ די ענגע קרַײזן 

ֿפָארשער און סּפעציַאליסטן ווייסן וועגן דער ַארבעט ווָאס דער 
יִיווָא טוט במשך ֿפון ּכמעט הונדערט יָאר,‟ הָאט ריטשמָאנד 
געזָאגט. „ָאט די קורסן זענען ַאזוי אינטערעסַאנט, ווַײל מע 
ֿפלעכט אין זיי ַארַײן ַא סך מַאטעריַאלן ֿפונעם יִיווָא־ַארכיוו. 
אינעם קורס געווידמעט דעם יִידישן טעַאטער, למשל, ׳אוי 
מַאמע בין איך ֿפַארליבט! — די געשיכטע ֿפון דער יִידישער 
בינע׳ דערוויסט מען זיך ווי ַאזוי ַא גרויסער טייל ֿפון דער 

ַאמעריקַאנער ּפָאּפולערער קולטור איז ַארויסגעווַאקסן ֿפונעם 
יִידישן טעַאטער.‟

כָאטש ניו־יָארק און די וועלט מַאכן איצט דורך זייער 
שווערע צַײטן, איז די איצטיקע מגֿפה ווַײט ניט דער ערגסטער 
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קריזיס ווָאס איז ַאמָאל בַאֿפַאלן דעם יִיווָא. 60% ֿפון די ביכער 
און דָאקומענטן ֿפונעם ווילנער יִיווָא־ַארכיוו זענען ֿפַארשווּונדן 

געווָארן אויף אייביק בשעתן חורבן. די מערהייט ֿפון די 
איבעריקע מַאטעריַאלן, גערַאטעוועט דורך דער „ּפַאּפירענער 

בריגַאדע‟ ָאדער ָאּפגעֿפונען אין סקלַאדן אין דַײטשלַאנד, הָאט 
מען נָאך דער מלחמה ֿפַארשיקט קיין ַאמעריקע, ווּו זיי בַאטרעֿפן 

איצט דעם קערן ֿפונעם ניו־יָארקער יִיווָאס ַארכיוו. 
מער ווי 200,000 דָאקומענטן און טויזנטער ביכער זענען 

ָאבער ֿפַארבליבן אין דער ליטע, ווּו מע הָאט זיי ַאנטדעקט אין 
ַא קלויסטער אין די לעצטע יָארן ֿפונעם סָאוועטן־ֿפַארבַאנד. דער 
יִיווָא און די ליטווישע רעגירונג הָאבן לַאנג ניט געקענט קומען 

צו קיין הסּכם לגבי וועמען עס געהערט די דָאקומענטן. אין 2014 
איז מען סוף־ּכל־סוף געקומען צו ַא ּפשרה: די דָאקומענטן וועלן 
בלַײבן ווַײטער צעטיילט אויף ביידע זַײטן ַאטלַאנטיק, ָאבער מע 
וועט צום ערשטן מָאל זינט 1941 קענען זען די דָאקומענטן אויף 

איין ָארט — ָאנלַײן. זינט 2014 הָאט דער יִיווָא, ווי ַא טייל ֿפון 
זַײן נַײעם אינטערנעץ־ַארכיוו „דעם ווילנער זַאמלונג־ּפרָאיעקט‟, 

דיגיטַאליזירט 1.5 מיליָאן זַײטן דָאקומענטן.
צווישן די אוצרות איז ַאן אויטָאביָאגרַאֿפיע ֿפון ַא יונג 

מיידל, בעבַא עּפשטיין, געשריבן מיט דער הַאנט, ווָאס דער יִיווָא 
הָאט בַאקומען אין 1933 ָאדער 1934 ווי ַא טייל ֿפון ַא שרַײבער־
קָאנקורס ֿפַאר יונגע ּתלמידים אין די יִידישע שולן. אויֿפן סמך 
ֿפון עּפשטיינס בַאשרַײבונג וועט מען אין גיכן לַאנצירן ַא נַײע 
אינטערנעץ־אויסשטעלונג, וועגן די יִידיש־שּפרַאכיקע ווילנער 

שולן דורך ווידעָאס, אין וועלכע מע לייענט ֿפָאר אויסצוגן 
ֿפון די ביכער ווָאס די קינדער הָאבן דָארטן געלייענט. אין די 

ווידעָאס שּפילט די ַאקטריסע יעלענע שמואלענסָאן די רָאלע ֿפון 
סטעֿפַאניע שַאבַאד, דער לערערין ֿפון בעבַא עּפשטיין בַײ דער 

שול אויֿפן נָאמען ֿפון סָאֿפיע גורעוויטש.
בעבַא עּפשטיין הָאט איבערגעלעבט דעם ווילנער געטָא און 

דרַײ קָאנצענטרַאציע־לַאגערן און הָאט זיך בַאזעצט אין ַאמעריקע, 
ווּו זי איז געווָארן ַא סָאציַאל־ַארבעטער. זי איז ַאוועק אין דער 

אייביקייט אין 2012, ֿפינף יָאר איידער דער ניו־יָארקער יִיווָא הָאט 
ַאנטדעקט איר אויטָאביָאגרַאֿפיע אין דער ליטע.

„די דָאקומענטן אין אונדזער ַארכיוו זענען דער יסוד 
ֿפון אונדזערע קורסן און אויסשטעלונגען,‟ הָאט קַאּפלַאן 

געזָאגט. „ס׳איז סימביָאטיש. די חֿפצים גיבן מענטשן ַאן אוֿפן 
צו ֿפַארשטיין די געשיכטע — און די לערער ֿפון אונדזערע 

קורסן נוצן אויס ָאט די דיגיטַאליזירטע מַאטעריַאלן צו שַאֿפן 
ּפרָאגרַאמען, ווָאס ַאנטּפלעקן ֿפַאר די סטודענטן ַא וועלט, 

ווָאס ווָאלט ַאנדערש געווען ֿפַאר ס׳רוֿב מענטשן אין גַאנצן 
אומצוטריטלעך.‟

„מיר הָאבן ַא געווַאלדיקע ַאחריות, ווַײל עס גייט ַא רייד 
וועגן דָאקומענטן, ווָאס מענטשן הָאבן ממש ריזירט מיט לַײב 

און לעבן זיי צו רַאטעווען,‟ הָאט ברענט געזָאגט. „ס׳איז 
אונדזער שליחות, אונדזער חוֿב, צו מַאכן ָאט די מַאטעריַאלן 

צוטריטלעך ֿפַארן ברייטן עולם.‟

כָאטש דער יִיווָא גיט זיך מערסטנס ָאּפ מיטן אויֿפהַאלטן 
די ַארכיוון ֿפַארבונדן מיט דער מיזרח־איירָאּפעִישער קולטור־

ירושה און מיטן לערנען דעם עולם וועגן דער יִידישער קולטור־
געשיכטע, הָאבן ברענט און קַאּפלַאן דערקלערט ַאז דער יִיווָא 
שטרעבט אויך צו דָאקומענטירן דעם הַײנטיקן יִידישן לעבן. 

ווי ַא טייל ֿפונעם קָאכקלַאס, „ַאן ָארט בַײם טיש‟, דערמוטיקט 
מען די ָאנטיילנעמער ַארַײנצושיקן זייער אייגענע רעצעּפטן 

און משּפחה־געשיכטעס ֿפַארבונדן מיט דער יִידישער קיך. די 
מיטַארבעטער בַײם יִיווָא וועלן צוגעבן די אינֿפָארמַאציע צום 
אינסטיטוטס ַארכיוו, ּכדי צוקונֿפטדיקע ֿפָארשער זָאלן בעסער 

ֿפַארשטיין ווי ַאזוי די יִידישע מאכלים ֿפונעם 21סטן יָארהונדערט 
שּפיגלען ָאּפ ווי די אימיגרַאציע, די ַאמעריקַאניזַאציע און די 

ַאקולטורַאציע.
„דער קורס ווַײזט ַאז די סטערעָאטיּפן זענען ֿפַאלש און 
דערלָאזט ניט, ַאז מענטשן זָאלן ּתיּכף ָאּפווַארֿפן די דָאזיקע 

ציוויליזַאציע ווי ‘קיטשיק’ ָאדער אומרעלעווַאנט,‟ הָאט קַאּפלַאן 
געזָאגט. „די סטודענטן ַאנטדעקן ווידער דעם אוֿפן ווי ַאזוי דָאס 
עסן ֿפון ַא ֿפָאלק איז ֿפַארבונדן מיט די סעזָאנען, מיטן ערד, און 

ווי די אימיגרַאנטן הָאבן זיך צוגעּפַאסט צו זייער נַײעם ַארום, 
און ווי זיי הָאבן סַײ ֿפַארלוירן, סַײ ווידער ַאנטדעקט קולינַארע 
טרַאדיציעס. מיר דַאכט זיך, ַאז מענטשן כַאּפן זיך ווי זיי זענען 

ַאליין ַא טייל ֿפון ָאט דער טרַאדיציע און ווי זיי קענען צוהעלֿפן, 
ַאז זי זָאל דָאקומענטירט ווערן.‟
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שבת־זמנים אין קָאסמָאס
יואל מַאטוועיעוו

צום ערשטן מָאל אין ּכמעט נַײן יָאר הָאט ַאן ַאמעריקַאנער 
קָאסמישע שיף מיט ֿפיר ַאסטרָאנויטן אויֿפן בָארט זיך בשלום 

דערקליבן ביז דער אינטערנַאציָאנַאלער קָאסמָאס־סטַאנציע.
אין דער זעלבער צַײט, ַארבעט די רוסלענדישע מלוכישע 

קָאסמָאס־קָארּפָארַאציע „רָאסקָאסמָאס‟ איבער אייגענע ּפרָאיעקטן. 
די ַאמעריקַאנער „שָאטלס‟ און זייערע הַײנטיקע גילגולים 

בַאטרַאכט זי נישט ווי ֿפַארלָאזלעכע טעכנָאלָאגיעס. ַאנשטָאט 
דעם, בויט מען אויֿפן ווַײטן מיזרח ַא נַײעם קָאסמָאדרָאם, 
ֿפון ווַאנען אין עטלעכע יָאר ַארום ּפלַאנירט מען ָאנהייבן 

ַארויסשיקן מער מענטשן אין קָאסמָאס לויט די בַאקַאנטע, לַאנג 
אויסגעּפרּוווטע סָאוועטיש־רוסלענדישע מעטָאדן.

דָאס דריטע קָאסמישע לַאנד, כינע, הָאט שוין ַארָאּפגעלַאנדט 
אויטָאמַאטישע ּפרָאבעס אויף דער לֿבנה און ּפלַאנירט ָאנצוהייבן 

ַאן אייגענע ּפרָאגרַאם ֿפון בַאמַאנטע לֿבנה־עקסּפעדיציעס.
עס קָאן זַײן, ַאז אין 20 יָאר ַארום וועלן די קָאסמָאס־נסיעות 

מער נישט זַײן ַאזַא זעלטנקייט, ווי הַײנט. ווי ַאזוי זָאל ַא יִיד 
ָאבער רעכענען די זמנים ֿפון ליכט־צינדן אין קָאסמָאס צי אויף 
דער לֿבנה? ווָאס וועט ווערן מיטן יִידישן לוח, אויב די לֿבנה 

ליגט אונטער די ֿפיס ָאדער די זון זען מען דורכן שיף־ֿפענצטערל 
ּכמעט די גַאנצע צַײט?

אין דער אמתן, איז ַאֿפילו דָא, אויף דער ערד, נישט ַאלץ 
ַאזוי ּפשוט מיט די זמנים.

ּפעטערבורג, ווּו איך וווין, געֿפינט זיך בערך 740 
קילָאמעטער )460 מַײל( ֿפונעם ַארקטישן קרַײז. מיינען מיינט עס, 

ַאז זומערצַײט זענען אין דער שטָאט נישטָא קיין עכטע נעכט. 
די זון גייט ַארָאּפ, ָאבער עס ווערט נישט אין גַאנצן טונקל. שבת 

הייבט זיך ָאן נָאך 10 ַא זייגער אין ָאוונט און ענדיקט זיך 1 ַא 
זייגער בַײנַאכט — נָאך חצות, ווען עס קומט שוין זיכער ַא נַײער 
טָאג. במשך ֿפונעם דָאזיקן ּפעריָאד, ווָאס מע רוֿפט ָאן „די ווַײסע 

נעכט‟, מַאכט מען הֿבדלה נָאר אויף ווַײן, ָאן קיין ליכט און 
בׂשמים, ווַײל מע מעג זי מַאכן נָאר ווען עס נעמט שוין טָאגן.

בַײם ָארטיקן עולם זענען די „ווַײסע נעכט‟ ַא גרויסע 
ׂשימחה. מע הָאט ערשט לעצטנס ָאּפגעשַאֿפט ַא טייל ֿפון די 

קַארַאנטין־בַאגרענעצונגען, מעג מען שוין שּפַאצירן בַײנַאכט ָאן 
קיין מַאסקעס… און ָאן קיין עכטער נַאכט.

אינעם 18טן יָארהונדערט הָאט ַא ממשותדיקע צָאל יִידן 
ָאנגעהויבן זיך בַאזעצן צום צֿפון ֿפונעם ַארקטישן קרַײז, ווּו 

במשך ֿפון ַא געוויסן ּפעריָאד איז אין ווינטער אין גַאצן טונקל, 
און אין זומער — שַײנט די זון שטענדיק במשך ֿפון גַאנצע מעת־

לעתן. ַא טייל רבנים ּפסקענען נָאך ַאלץ, ַאז על־ּפי הלכה איז 

נישט ּכדַאי בכלל צו וווינען אין ַאזעלכע מקומות, בֿפרט אין 
יענע סֿפקדיקע ּפעריָאדן.

אין ּפעטערבורג איז ָאנגענומען במשך ֿפון עטלעכע דורות 
דער ּפסק, מיט וועלכן ס׳איז מסּכים דער הַײנטיקער בַאלטימָארער 
רֿב דוד הלוי העבער, דער מחבר ֿפונעם סֿפר „שערי זמנים‟. לויט 

זַײן דעה הייבט זיך ָאן שבת און יום־טוֿב, ווי איבערַאל, נָאך 
דער שקיעה, ָאבער ענדיקט זיך נָאך חצות־הלילה, ווען אינעם 

ַאסטרָאנָאמישן זין קומט שוין דער קומענדיקער טָאג. צו לייענען 
קריאת־שמע בַײנַאכט דַארף מען אין ַאזעלכע טעג ווָאס נעענטער 
צום עצם־חצות. ענלעכע דעות הָאט ֿפרִיער געהַאט דער ָארטיקער 
שטָאטישער הויּפט־רֿב און בַאקַאנטער ּפוסק הרֿב יצחק בלַאזער, 

בַאקַאנט ווי רב איטשעלע ּפעטערבורגער.
אין די עכטע ַארקטישע און ַאנטַארקטישע רַאיָאנען קָאן מען 
זיך ֿפַארלָאזן אויף דער זעלבער דעה, הגם קיין שקיעה איז דָארט 

צומָאל בכלל נישטָא; שבת הייבט זיך ָאן ֿפרַײטיק, גָאר שּפעט 
בַײנַאכט, גלַײך נָאך חצות. אין די ּפָאלַארע נעכט איז ָאבער דער 
מצֿב מער קָאמּפליצירט. דער בן־איש־חי הָאט געהַאלטן, ַאז ַאזַא 
„טָאג‟ הייבט זיך ָאן ַאלעמָאל 6 ַאזייגער נָאך חצות־הלילה; מיט 

12 שעה שּפעטער קומט שוין די הלכהדיקע נַאכט. הרֿב משה 
שטערנבוך בַאטָאנט אין זַײן סֿפר „מועדים וזמנים‟, ַאז הגם די 

מעת־לעתן רעכנט מען ֿפון חצות ביז חצות, טרעֿפט זיך אין 
ַאזעלכע ערטער, ַאז דער גַאנצער שבת בַאשטייט בלויז ֿפון ַא 

שטענדיקער 24־שעהִיקער נַאכט ָאדער ַא 24־שעהִיקן טָאג.
ווָאס שייך דעם קָאמסָאס און דער לֿבנה, בַאטָאנען ַא צָאל 

רבנים, ַאז מע קָאן זיך ֿפַארלָאזן אויף די זמנים ֿפון ירושלים 
ָאדער היטן שבת במשך ֿפון גַאנצע 48 שעה — ּכל־זמן ס׳איז נָאך 

שבתדיק ווּו־ניט־איז אויף דער ערד.
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ַאן „ַאנטיֿפַא‟־צווַײג ווָאס איז געווען 
ציוניסטיש און גערעדט יִידיש

דזשָארדין קוציק

דער ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט דָאנַאלד טרָאמּפ הָאט לעצטנס 
בַאשולדיקט ַאן אומדערווַארטן ׂשונא אין די ּפרָאטעסטן און 

אומרוען איבערן לַאנד: ַאנטיֿפַא.
ווען טרָאמּפ הָאט ֿפַארצייכט ַאנטיֿפַא ווי ַא טערָאריסטישע 
גרוּפע, הָאב איך זיך שִיער ניט צעלַאכט ווַײל עס עקסיסטירט 

ניט ַאזַא ָארגַאניזַאציע בכלל. ַאנטיֿפַא איז גיכער ַאן אידעָאלָאגיע, 
ווָאס הַאלט ַאז מע דַארף ּתמיד בַאקעמֿפן דעם ֿפַאשיזם, איידער 
ַאן ָארגַאניזירטע בַאוועגונג, ווָאס טוט עּפעס קָאנקרעטס. דָאס 

ָאנרוֿפן ַאנטיֿפַא ַא טערָאריסטישע ָארגַאניזַאציע איז גלַײך ווי דָאס 
ָאנרוֿפן דעם קַאּפיטַאליזם, צי די דעמָאקרַאטיע, ַא בַאוועגונג. 

ַאנדערש געזָאגט: יעדער איינער ווָאס הָאט געקעמֿפט אין דער 
ַאמעריקַאנער ַארמיי בשעת דער צווייטער וועלט־מלחמה קען 

בַאטרַאכט ווערן ווי ַאן „ַאנטיֿפַאשיסט‟. 
כָאטש ס׳איז ניטָא קיין איין בַאוועגונג ווָאס הייסט ַאנטיֿפַא, 

הָאבן ַא סך גרוּפעס מיט ֿפַארשידנַארטיקע צילן און מעטָאדן 
געטרָאגן דעם נָאמען אין די 1930ער און 1940ער יָארן. די 

ערשטע ַאנטיֿפַא איז געווען ַא קָאמוניסטישע ַאנטי־נַאציסטישע 
ָארגַאניזַאציע אין דַײטשלַאנד מיטן נָאמען „ַאנטיֿפַאשיסטישע 

ַאקציע‟, ווָאס איז געווען ַאקטיוו אין 1932 און 1933. די 
ָארגַאניזַאציע הָאט אינסּפירירט ַאנדערע גרוּפעס אין ַא טוץ 

לענדער, ַארַײנגערעכנט עטלעכע יִידישע גרוּפעס, ווָאס הָאבן 
ַאדָאּפטירט דעם נָאמען.

לעצטנס הָאט זיך בַאוויזן אויף ֿפייסבוק און טוויטער ַאן 
אינטערעסַאנטער דָאקומענט אויף יִידיש און העברעִיש, ווָאס גיט 
איבער די עיקר־ּפרינציּפן ֿפון דער ארץ־יׂשראלדיקער ַאנטיֿפַא. ָאט 

דעם ַאנטיֿפַא־צווַײג איז געשַאֿפן געווָארן דורכן  „לינקן ּפועלי 
ציון‟ 1943, ּכדי צו העלֿפן די יִידישע ּפליטים ווָאס הָאבן געליטן 

ֿפונעם ֿפַאשיזם. ַאזוי ווי ַאלע טעטיקייטן ֿפונעם „לינקן ּפועלי 
ציון‟ אין יענע יָארן, הָאט זַײן ַאנטיֿפַא־צווַײג ַארַײנגענומען 

סַײ יִידן, סַײ ַארַאבער ווי מיטגלידער. להיּפוך צום „מוֿפטי‟ און 
ַאנדערע ּפַאלעסטינער ֿפירער, ווָאס הָאבן געשטיצט די דַײטשן, 
הָאבן די ּפַאלעסטינער מיטגלידער ֿפון דער צוויי־ֿפעלקערישער 

ַאנטיֿפַא־ָארגַאניזַאציע ווערבירט ַאנדערע ַארַאבער צו קעמֿפן קעגן 
די דַײטשן, און געשַאֿפן געלט צו שטיצן די רויטע ַארמיי. די 

ָארגַאניזַאציע הָאט אויך געּפריידיקט עקָאנָאמישע צוזַאמענַארבעט 
צווישן יִידן און ּפַאלעסטינער, און געשטרעבט צו אינטעגרירן די 

„הסּתדרות‟, דעם צענטרַאלן ַארבעטער־ֿפַאראיין אין יׂשראל. 
ַאחוצן ָארגַאניזירן מיטינגען און קָאנֿפערענצן, הָאט די 

ָארגַאניזַאציע אונטערגעשטיצט אירע טעטיקייטן דורכן ֿפַארקויֿפן 
ּפָאסטמַארקעס ֿפַאר אירע ָאנהענגער אין אויסלַאנד.

ָאט איז דער טעקסט ֿפונעם 
דָאקומענט:

יסודות ֿפון ַאנטיֿפַא

1. ַאנטיֿפַא איז ָאֿפן ֿפַאר יעדן 
ַארבעטער און בירגער, ָאן 

אונטערשייד ֿפון ּפָאליטישער 
ריכטונג, ווָאס ָאנערקענט די 

נייטיקייט צו קעמֿפן מיטן 
ֿפַאשיזם און ַאנטיסעמיטישן 

גיֿפט, ווָאס ָאנערקענט 
די סָאלידַאריטעט ֿפון די 

נַאציָאנַאלע און סָאציַאלע אינטערעסן ֿפון ַאלע ַארבעטער ָאן 
אונטערשייד ֿפון ֿפָאלק און רעליגיע.

2. ס׳איז נישטָא קיין ּפלַאץ אין ַאנטיֿפַא ֿפַאר די ַאלע, ווָאס זַײנען 
ַא ׂשונא צום יִידישן ַארבעטער, צו דער יִידישער ַארבעטער 

אַײנווַאנדערונג און איר ֿפַארווָארצלונג אין לַאנד, און ֿפַאר די 
ַאלע ווָאס זַײנען ַא ׂשונא צום ַארַאבישן ַארבעטער און זַײן 

אויֿפשטַײג אין לַאנד.

3. ַאנטיֿפַא שטעלט זיך צום ציל: שמידן דעם ַאנטיֿפַאשיסטישן 
ּכוח אין לַאנד קעגנאיבער דעם ֿפַאשיזם און שָאוויניזם אויף דער 

יִידישער און ַארַאבישער גַאס. געבן מיר ברודער־הילף די קרבנות 
ֿפון ֿפַאשיזם און ַאנטיסעמיטיזם.

4. ַאנטיֿפַא שליסט אַײן די ַארבעטערשַאֿפט אין לַאנד צו דעם 
ַאלוועלטלעכן ַאנטיֿפַאשיסטישן קַאמף.

ווַײטער אינעם דָאקומענט געֿפינט מען ַא דעקלערַאציע, ווָאס 
ַאלע קַאנדידַאטן אויף צו ווערן מיטגלידער ֿפון ַאנטיֿפַא הָאבן 

געדַארֿפט זיך אונטערשרַײבן, ווי אויך ַא שורה, ווּו חֿברים־
מיטגלידער הָאבן געדַארֿפט זיך אונטערשרַײבן, ּכדי צו 

רעקָאמענדירן דעם קַאנדידַאט.
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ֿפַאר ווָאס דער רֿב הָאט געשָאלטן זַײנע 
מתּפללים

אלי ֿפישער

מיט בערך נַײן חדשים צוריק הָאט דער ֿפָארווערטס ָאּפגעדרוקט 
ַאן ַארטיקל וועגן ַא טשיקַאווען אינצידענט ווָאס איז ַא מָאל 

ֿפָארגעקומען אין דער שיל „אוהֿב צדק‟ אין יָאנקערס, ניו־יָארק.
„אין 1926 הָאט ָאנגעֿפירט מיט ׳אוהֿב צדק׳ ַא ֿפלַאם־

ֿפַײערדיקער אונגערישער יִיד, הרֿב ֿפיליּפ רָאזענבערג,‟ הָאט 
די מחברטע ֿפונעם ַארטיקל, נענסי קלַײן געשריבן. „איין מָאל, 

צוליב ַא מחלוקת ווָאס איך הָאב, צום בַאדויערן, קיין מָאל 
נישט געֿפונען קיין דָאקומענטן דערֿפון, הָאט הרֿב רָאזענבערג 
צעעֿפנט די טירן ֿפונעם ָארון־קודש און מיט ּכעס געשָאלטן די 

מתּפללים.‟
גלַײך נָאך דעם אינצידענט הָאט דער רֿב ַארַאנזשירט ַאז 

זַײן זון, הרֿב שלמה ַאלּכסנדר רָאזענבערג, ווָאס הָאט דעמָאלט 
ָאנגעֿפירט מיט ַא שיל אין קליוולַאנד, ָאהַײָא, זָאל ֿפַארנעמען זַײן 
ָארט אין „אוהֿב צדק‟ און ער ַאליין הָאט איבערגענומען די שיל 

אין קליוולַאנד, ווּו ער איז ֿפַארבליבן אויֿפן גַאנצן לעבן.
די געשיכטע הָאט מיך ֿפַארכַאּפט, בֿפרט ווַײל עס הָאט מיר 

געהָאלֿפן בעסער ֿפַארשטיין ַא דָאקומענט ווָאס כ׳הָאב ַאליין 
ַאנטדעקט אין מַײן ֿפָארשַארבעט. כ׳הָאב געווָאלט אויסגעֿפינען 

מער ּפרטים, הָאב איך זיך געווָאנדן צו די ָאּפשטַאמיקע ֿפון הרֿב 
ֿפיליּפ )שרגא( רָאזענבערג, און זיי הָאבן ַאליין נישט געווּוסט 

קיין סך וועגן יענער געשיכטע. הרֿב בערל ווַײן, ַא בַאקַאנטער 
היסטָאריקער ווָאס איז געווען נָאענט מיטן זון הָאט מיר געזָאגט 
ַאז דער טַאטע הָאט זיך אויסגעטוישט מיטן זון ּכדי צו געבן אים 

די ֿפַארשידענע געלעגנהייטן ווָאס זענען בנימצא אין דער ניו־
יָארקער געגנט. ָאבער ווי ֿפרוי קלַײן הָאט דערציילט, איז הרֿב 
ֿפיליּפס בַאשלוס צו ֿפַארלָאזן די שיל נישט געווען אין גַאנצן 

קיין ֿפרַײוויליקע.
דער הויּפט־דָאקומענט אין ָאט דער מעׂשה איז ַא ּתשוֿבה 

ווָאס ַאן ָאנגעזעענער רֿב אין מַאדע, אונגערן, הרֿב מרדכי לייב 
ווינקלער, הָאט געשיקט צו ַא מיטגליד ֿפון דער ֿפַארווַאלטונג 

ֿפון „אוהֿב צדק‟, ַא דענטיסט מיטן נָאמען ד״ר שמואל מילער, 
אין יַאנוַאר 1923. מילער הָאט געהַאט געֿפרעגט בַײ הרֿב 

ווינקלער, צי ַא שיל מעג ָאנשטעלן ַא רֿב ווָאס הָאט ֿפרִיער 
געדינט ווי דער רֿב ֿפון ַא „סטַאטוס קווָא‟ קהילה )אויף לשון־
קודש — „קהילה שטק”וו(. הרֿב ווינקלערס ּתשוֿבה: „איך קען 
ניט צוריקהַאלטן מַײן ֿפַארווּונדערונג. ֿפַאר ווָאס הָאט די שיל 

ָאנגענומען ַא רֿב נָאך דעם ווי ער הָאט עלעף יָאר לַאנג געדינט 

ווי דער רֿב ֿפון ַא ׳סטַאטוס קווָא׳ קהילה?‟
שטעלט זיך די ֿפרַאגע: ווָאס איז ּפינקטלעך ַא „סטַאטוס 
קווָא קהילה‟ און ֿפַאר ווָאס איז הרֿב ווינקלער געווען ַאזוי 

ֿפעסט קעגן דעם? אין אונגערן, אין די סוף־1800ער, נָאך דעם 
ווי ס׳איז געווָארן ַא צעשּפַאלטונג צווישן צוויי שטרָאמען — 
דער טרַאדיציָאנַאליסטישער „ָארטָאדָאקסישער‟ קהילה און 

דער מָאדערנער „נעָאלָאג‟ בַאוועגונג — הָאבן געוויסע שילן 
בַאשלָאסן, צוליב ֿפַארשידענע סיבות, צו בלַײבן אומָאּפהענגיק 
ֿפון ביידע שטרָאמען, דערבַײ רוֿפנדיק זיך „סטַאטוס קווָא‟. ַא 

סך רבנים אין אונגערן הָאבן ֿפַארווערט יִידן זיך ָאנצושליסן אין, 
ָאדער מיטַארבעטן מיט סַײ די נעָאלָאג־קהילות, סַײ די סטַאטוס־
קווָא־קהילות. ס׳הָאט נישט אויסגעמַאכט אויב די מתּפללים אין 
די סטַאטוס־קווָא קהילות זענען געווען ֿפרומע יִידן. צוליב דעם 

ווָאס זיי הָאבן זיך נישט ַאֿפילִיִירט מיט דער ָארטָאדָאקסישער 
בַאוועגונג, זענען זיי בַאצייכנט געווָארן ווי „מחוץ דעם ּכלל‟.
הגם מילער און הרֿב ווינקלער הָאבן נישט ָאנגעגעבן דעם 

נָאמען ֿפונעם רֿב אינעם בריוו, איז קלָאר ַאז מילערס שאלה איז 
געווען אין שַײכות מיט הרֿב ֿפיליּפ רָאזענבערג. ֿפַארן אימיגרירן 

קיין ַאמעריקע הָאט הרֿב ֿפיליּפ שרגא רָאזענבערג טַאקע 
ָאנגעֿפירט מיט ַא סטַאטוס־קווָא שיל אינעם אונגערישן שטעטל 
נַײשטַאדטל נָאוועמעסטָא, ַא ּפָאזיציע ווָאס ער הָאט געירשנט 

ֿפון זַײן שווער.
דער טַײטש ֿפונעם טערמין „ָארטָאדָאקסיש‟ אין ַאמעריקע 
איז ָאבער דעמָאלט געווען גָאר ַאנדערש ווי דער טַײטש אין 

אונגערן. לויט דער ַאמעריקַאנער דעֿפיניציע איז הרֿב רָאזענבערג 
ַאוודאי געווען ַאן ָארטָאדָאקסישער רֿב. ד״ר מילער הָאט ָאבער 

זיכער געווּוסט ַאז ער וועט בַאקומען ַא שטרענגן ּפסק ֿפון 
הרֿב ווינקלער; דעריבער איז טַאקע ַא חידוש ֿפַאר ווָאס ער 

הָאט זיך בכלל געווָאנדן צו הרֿב ווינקלער, סַײדן מילער הָאט 
געווּוסט ַאז הרֿב ווינקלער וועט גיבן ַא שטרענגן ּפסק קעגן הרֿב 

רָאזענבערג. דַארף מען צו ערשט ֿפַארשטיין עּפעס וועגן ד״ר 
מילערס ּכוונות אין דער געשיכטע.

ווי געזָאגט איז ד״ר מילער געווען ַא מיטגליד ֿפון דער 
ֿפַארווַאלטונג ֿפון „אוהֿב־צדק‟. ַאליין ַא געבוירענער אין 

אונגערן הָאט ער געגרינדעט און ָאנגעֿפירט מיט ַא ציוניסטישער 
ָארגַאניזַאציע אין יָאנקערס און הָאט אויך געגרינדעט, 

רעדַאקטירט און געשריבן מאמרים )סַײ אונטער זַײן אייגענעם 
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נָאמען סַײ אונטער ֿפַארשיידענע ּפסעוודָאנימען( אין ַא העברעִיש־
שּפרַאכיקן זשורנַאל, „אּפריון‟.

אין ַאן ַארטיקל וועגן דעם מחלוקת ווָאס הָאט זיך 
צעֿפלַאקערט אויף די זַײטן ֿפון „אּפריון‟, שרַײבט ּפרָאֿפ׳ 

ָאדם ֿפערציקער ַאז ד״ר מילער הָאט שטַארק קריטיקירט דעם 
שטרענגן אוֿפן ווי די אונגערישע ָארטָאדָאקסישע קהילה 

הָאט זיך ָאּפגעזונדערט ֿפון די ַאנדערע קהילות אין אונגערן 
און דַײטשלַאנד. ֿפון דעסט וועגן הָאט מילער — ּפרּווונדיק, 
ַא ּפנים, צו ֿפַארטרַײבן הרֿב רָאזענבערג ֿפון דער שיל — זיך 

געווָאנדן צו די שטרענגסטע ֿפון די סעּפַארַאטיסטישע רבנים 
אין אונגערן. הָאט מילער ַאליין געהַאלטן ַאז ַא רֿב ווָאס הָאט ַא 
מָאל געדינט אין ַא סטַאטוס קווָא קהילה קען נישט ָאנֿפירן מיט 
ַאן ָארטָאדָאקסישער שיל אין ַאמעריקע? זיכער נישט; ָאבער ַא 

ּפנים הָאט ער ֿפַארשטַאנען ַאז הרֿב ווינקלערס ּתשוֿבה וועט אים 
העלֿפן בַאזַײטיקן הרֿב רָאזענבערג ווי דער רֿב ֿפון „אוהֿב צדק‟.

ֿפַאר ווָאס הָאט מילער ַאזוי שטַארק געווָאלט אים בכלל 
בַאזַײטיקן? אינעם צווייטן טייל ֿפון הרֿב ווינקלערס ּתשוֿבה 

דערמָאנט ער ַאז הרֿב רָאזענבערג הָאט געּפרּוווט ַאוועקנעמען 
די השגחה ֿפון ַאן ָארטיקן שוחט — קעגן מילערס ווילן. דערצו 

איז הרֿב רָאזענבערג געווען איינער ֿפון די ערשטע ַאמעריקַאנער 
שטיצער ֿפון ַאגודת־יׂשראל, ַאן ַאנטי־ציוניסטישע בַאוועגונג 

ווָאס מילער קריטיקירט שטַארק אין „אּפריון‟. מחלוקתן צווישן 
ַא רֿב און ַא מיטגליד ֿפון זַײן ֿפַארווַאלטונג זענען נישט קיין 

זעלטנהייט. ווָאס איז געווען ַאנדערש אין דעם ֿפַאל — און 
די סיבה ֿפַאר ווָאס הרֿב רָאזענבערג הָאט צום סוף געשָאלטן 
זַײנע מתּפללים — איז נישט ווַײל ער און ַא ֿפירער ֿפון דער 

ֿפַארווַאלטונג הָאבן געֿפירט ַא מחלוקת, נָאר ווַײל יענער 
ֿפַארווַאלטער הָאט בּכיוון אונטערגעגרָאבן דעם רֿבס רעּפוטַאציע 
דורכן ווענדן זיך צו ַאן ָאנגעזעענעם רֿב אין אונגערן. צו ּפרּווון 
בַאזַײטיקן ַא רֿב איז איין זַאך; צו בַאשולדיקן אים אין נישט זַײן 

גענוג ֿפרום איז שוין גָאר ַאן ַאנדערע.  
נָאך עטלעכע זַאכן הָאב איך זיך דערווּוסט במשך ֿפון מַײן 

ֿפָארשונג: ערשטנס, ווָאס שייך הרֿב רָאזענבערגס ּפשרה מיט 
„אוהֿב צדק‟ ַאז זַײן זון זָאל ֿפַארנעמען זַײן ָארט: דָאס איז דווקא 
נישט געווען דָאס ערשטע מָאל ווָאס הרֿב ֿפיליּפ רָאזענבערג הָאט 
אויסגעַארבעט ַאזַא ּפשרה. זַײן אייגענער טַאטע, ווָאס הָאט אויך 
געהייסן ר׳ שלמה, איז געווען דער רֿב ֿפונעם שטעטל טָאשנַאד, 

אונגערן )הַײנט — רומעניע(. ווען ר׳ שלמה איז ַאוועק ֿפון 
דער וועלט אין 1898, איז זַײן זון ֿפיליּפ געווָארן ַא קַאנדידַאט 

איבערצונעמען די ּפָאזיציע. עטלעכע מיטגלידער ֿפון דער קהילה 
הָאבן זיך ָאבער ַאנטקעגנגעשטעלט און ֿפַארשּפרייט קלַאנגען 

ַאז ער איז צו מָאדערן. ר׳ ֿפיליּפ הָאט זיך נישט אונטערגעגעבן 
און הָאט אויסגעַארבעט ַא ּפשרה: ער וועט צוריקצִיען זַײן 

קַאנדידַאטור לטוֿבת זַײן שווָאגער, ּכדי די ּפָאזיציע זָאל כָאטש 
בלַײבן אין דער משּפחה. ּכמעט די זעלבע קונץ הָאט ער געטָאן 
מיט 25 יָאר שּפעטער ווען ער הָאט זיך אויסגעביטן מיט זַײן זון.

צווייטנס, נָאך דעם ווי דער זון, הרֿב שלמה ַאלּכסנדר 

רָאזענבערג, הָאט איבערגענומען „אוהֿב צדק‟ איז ער דָארט 
ֿפַארבליבן ּכמעט ֿפוֿפציק יָאר. ער איז ָאבער צום בעסטן בַאקַאנט 

געווָארן ווי דער ַאדמיניסטרַאטָאר ֿפונעם ּכשרות־ָאּפטייל בַײם 
„ָארטָאדָאקסישן ֿפַארבַאנד‟ )„ָא־יו‟( ֿפון 1950 ביז זַײן טויט אין 

1972, ווּו ער הָאט שטַארק ֿפַארבעסערט דעם צוטריט צו ּכשר עסן 
אין ַאמעריקע. ס׳איז טשיקַאווע צו דערמָאנען ַאז ּפונקט הַײיָאר 

הָאט דער „ָא־יו‟ בַאשטימט ַא נַײעם עקזעקוטיוו־דירעקטָאר: הרֿב 
משה הַאוער, ווָאס זַײן ֿפרוי, מינדי, איז ַאן אור־אייניקל ֿפון הרֿב 
ַאלּכסדר רָאזענבערג! הייסט עס, ַאז במשך ֿפון די 100 יָאר זינט 

מע הָאט בַאשולדיקט הרֿב ֿפיליּפ רָאזענבערג אין נישט זַײן גענוג 
„ָארטָאדָאקסיש‟, זענען צוויי ֿפון זַײנע יורשים געווָארן ַא טייל 

ֿפון די ּפני ֿפון דער ָארטָאדָאקסישער ֿפירערשַאֿפט.

אלי ֿפישער איז ַא רֿב און דָאקטָארַאנט ֿפון יִידישער געשיכטע אין 

ּתל־ָאֿביֿבער אוניווערסיטעט
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ַא יִידישער שרַײבער ֿפַאר די הַײנטיקע 
ַאמעריקַאנער יִידן

מיכאל קרוטיקָאװ

די נַײע ענגלישע איבערזעצונגען ֿפון ֿפַארגעסענע יִידישע 
שרַײבער גיבן דעם לײענער ַא געלעגנהייט זיך גוט צו 

בַאקענען מיט דער יִידישער ליטערַאטור. יונה רָאזענֿפעלד, 
הערש דוד נָאמבערג, מרים קַארּפילָאװ, זלמן שניאור )װעגן 

דער איבערזעצונג ֿפון זַײן נָאװעלע, „ַא טױט‟, װעל איך נָאך 
שרַײבן( זַײנען ֿפַארשײדנַארטיק אין זײער סטיל, טעמעס און 

געדַאנקענגַאנג. ָאבער זײערע העלדן און העלדינעס הָאבן עּפעס 
װיכטיקס בשוּתֿפות. זײ זַײנען יונגע לַײט, װָאס קומען ֿפונעם 
שטעטל אין ַא גרױסער שטָאט אין אײרָאּפע ָאדער ַאמעריקע, 
און דַארֿפן זיך רַאנגלען מיט ּפסיכָאלָאגישע ּפרָאבלעמען. די 

סַאמע אײדעלע און ֿפילֿפַארביקע צװישן זײ קומען אום. די מער 
גרָאבהױטיקע ּפַאסן זיך ַארַײן אינעם נַײעם לעבן און הָאבן טַאקע 

הצלחה.
די ּפרָאבלעם ֿפון עלנטקײט אין ַא גרױסער ֿפרעמדער 
שטָאט איז גַאנץ חשוֿב אין דער אײרָאּפעִישער, רוסישער 

און ַאמעריקַאנער ליטערַאטור ֿפון דעם ָאנהײב צװַאנציקסטן 
יָארהונדערט, און די יִידישע ליטערַאטור איז דָא ניט קײן יוצא־

דוֿפן. די יִידישע שרַײבער זַײנען לרוֿב געװען גוט בַאהַאװנט אין 
די ַארומיקער קולטורן און הָאבן זיך בהתמדה געלערנט בַײ די 

װעלט–קלַאסיקער, ַאזעלכע װי גוסטַאװ ֿפלָאבער, גי דע מָאּפַאסַאן, 
ֿפיָאדָאר דָאסטָאיעװסקי, מַאקסים גָארקי און ַאנדערע. אײנצַײטיק 

הָאבן זײ געֿפירט ַא ליטערַארישן דיַאלָאג מיט די יִידישע 
קלַאסיקער, שלום–עליכם און י. ל. ּפרץ װי אױך מיט דעם יִינגערן 

דור, דוד בערגעלסָאן און שלום ַאש.
די ענגלישע אױסגַאבע ֿפון רָאזענֿפעלדס ּפרָאזע, 

איבערגעזעצט ֿפון רחל מַײנס, טרָאגט דעם טיטל „’קָאנקורענטן’ 
און ַאנדערע דערצײלונגען‟. די דערצײלונג „קָאנקורענטן‟ איז 
געװען רָאזענֿפעלדס ערשטער ליטערַארישער דערֿפָאלג. זי איז 
ַארױס ַא ביסל ֿפרִיער אײדער שלום–עליכמס דערצײלונג מיט 
דעם אײגענעם נָאמען, און דער אונטערשיד צװישן די צװײ 
„קָאנקורענטן‟ װַײזט דעם חילוק צװישן דעם עלטערן און 

דעם יִינגערן דור יִידישע שרַײבער. שלום–עליכם שילדערט ַא 
קָאמישע סיטוַאציע ֿפון צװײ קָאנקורענטן, דעם מַאן און דער 

ֿפרױ, װָאס ֿפַארקױֿפן די זעלביקע סחורה צו די ּפַאסַאזשירן ווָאס 
ווַארטן אױף ַא בַאן–סטַאנציע. צום סוף װַײזט זיך ַארױס, ַאז זײ 

זַײנען ַא ּפָארֿפָאלק, און די גַאנצע קָאנקורענציע איז ּפשוט ַא 
קָאמערציעלער שטיק.

רָאזענֿפעלדס מעׂשה איז ַא טרַאגישע. זַײן העלד שטעלט זיך 

ֿפָאר ֿפַארן לײענער װי „ַא קלײן מענטשעלע, מיט ַא קלײן שיטער 
בערדעלע, מיט קלײנע שװַארצע אײגעלעך‟. ער איז „דער מַאן 

ֿפון דעם װַײב און דער טַאטע ֿפון דרַײ קינדער‟, װָאס טוט 
„בלױז דָאס, װָאס מַײן װַײב דַארף טָאן‟. זַײן ֿפרױ ֿפַארברענגט 
די גַאנצע טעג אױֿפן מַארק, בעת ער בלַײבט אין דער הײם מיט 

דרַײ קינדער. ֿפון דעם, װי דער לײענער טרעֿפט בַאלד, װערט 
ער ממש משוגע. ער ֿפילט זיך בַאלײדיקט אין זַײן מַאנצבלשער 
װירדע און נעמט נקמה אױף זַײן צעניעריקער טָאכטער, נעבעך, 

װָאס ֿפַארקערּפערט אין זַײנע אױגן דָאס גַאנצע װַײבערשע ֿפָאלק. 
די טָאכטער װערט זַײן „קָאנקורענטקע‟ אין דער משּפחה.
שלום–עליכמס קָאמישע מעׂשה „קָאנקורענטן‟ הָאט ַא 

טרַאגישן אונטערטָאן. ער שילדערט דעם שװערן מצֿב ֿפון יִידן 
אין צַארישן רוסלַאנד דורך טיּפישע כַארַאקטערן פון ַא מַאן און ַא 

ֿפרױ. רָאזענֿפעלד דרינגט ַארַײן אין די ּפסיכָאלָאגישע טיֿפענישן 
ֿפון דער מַאנצבילשער נשמה. ער דערװַײזט, װי ָארעמקײט 

און ַארבערלָאזיקײט ֿפַארקריּפלען דעם מענטשלעכן כַארַאקטער 
און ֿפַארסמען די בַאצִיונגען צװישן די געשלעכטן. די דָאזיקע 

סָאציַאל–ּפסיכָאלָאגישע ּפרָאבלעם בלַײבט ַאקטועל ֿפַאר ַאמעריקע 
הַײנט־צו־טָאג. ַא סך צרות מיט געװַאלט און גַײסטלעכע 

קרַאנקײטן קומען דװקא ֿפון מענער, װָאס הָאבן ניט געֿפונען קײן 
ָארט אין דער הַײנטיקער קַאּפיטַאליסטישער עקָאנָאמיק.

די מעׂשה „מזל־טוֿב‟ הָאט ַאן איבערקלַאנג מיט דוד 
בערגעלסָאנס רָאמַאן, „נָאך ַאלעמען‟. דער רָאמַאן דערצײלט די 

טרױעריקע געשיכטע ֿפון ַא יונגער ֿפרױ, מירל הורװיץ, װָאס 
הָאט געדַארֿפט חתונה הָאבן מיט ַאן אויֿפגעקומענעם גֿביר, ּכדי 

צו רַאטעװען איר ֿפָאטער ֿפון בַאנקרָאטירן. זי הָאט שטַארק ֿפַײנט 
איר מַאן, און װען זי װערט טרָאגעדיק, מַאכט זי ַאן ַאבָארט. דָאס 
קומט ֿפָאר אין קִיעװ אין די 1910ער, װען ַאבָארטן זַײנען געװען 

ֿפַארװערט אין רוסלַאנד. צו בַאשרַײבן דָאס אין ַא רָאמַאן, און 
דערצו נָאך ֿפונעם שטַאנדּפונקט ֿפון דער ֿפרױ, איז געװען ַא 

דרײסטער חידוש. רָאזענֿפעלד טרָאגט די דָאזיקע סיטוַאציע קײן 
ַאמעריקע אין ָאנהײב 1920ער יָארן. זַײן העלדין איז ַא יונגע ֿפרױ, 
װָאס הָאט ערשט התנוה געהַאט, און עס װילט זיך איר „ָאּפלעבן 
ַא שטיקל צַײט אין מײדליש–װַײבערישער צעװָארֿפנקײט‟. איר 
מַאן געֿפינט ַא יונגן דָאקטָאר, װָאס מַאכט אומלעגַאלע ַאבָארטן. 

בשעת די ֿפרױ ליגט און קומט צו זיך נָאך דער ָאּפערַאציע, זעצן 
זיך די מענער שּפילן קָארטן.

רָאזענֿפעלד בַאשרַײבט גַאנץ קינסטלעריש דעם צעמישטן 
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ֿפיבערדיקן צושטַאנד ֿפון דער ֿפרױ: „זי הָאט היץ 
דערֿפילט, דערשּפירט װי ּפנים און אױערן װערן עּפעס 

װי ֿפַארהַארטעװעט און װערן ֿפַארגָאסן מיט הײסער 
ָאנגעצױגנקײט. געשּפירט װי זי גײט איבער בַאװּוסטזיניק 
עּפעס אין ַאן אומנָארמַאלן צושטַאנד, װָאס ס’װערט עּפעס 

נַאריש און קליגער אײנצַײטיק. און סַײ די נַארישקײט, סַײ די 
חכמה איז עּפעס ַאזױ נַײ, גײען בַײנַאנד און רַײבן זיך אײנס 

אין דָאס ַאנדערע, בַאגלײט מיט װַארעמקײט.‟ די דָאזיקע 
ניוַאנסן ֿפון רָאזענֿפעלדס ּפרָאזע קלינגען גַאנץ נַאטירלעך 

אין רחל מַײנסעס ענגלישער איבערזעצונג.
רָאזענֿפעלד איז געבױרן געװָארן אין 1880 אינעם 

װָאלינער שטעלט טשַארטָאריסק )הַײנט אין אוקרַאִינע(, 
דערנָאך הָאט ער צען יָאר געַארבעט װי ַא טָאקער אין 
ָאדעס, און נָאך 1905 הָאט ער זיך ָאּפגעגעבן מיט דער 

ליטערַארישער ַארבעט. אין 1921 הָאט ער אימיגרירט קײן 
ַאמעריקע און בַאקומען ַא חשוֿב ָארט אין דער ַאמעריקַאנער 

יִידישער ליטערַאטור. זַײנע װערק ֿפלעגן רעגולער 
דערשַײנען אין „ֿפָארװערסט‟, ָאבער אין 1935 הָאט דער 

רעדַאקטָאר ַאב. קַאהַאן אױֿפגעהערט צו דרוקן רָאזענֿפעלדס 
דערצײלונגען, כָאטש ער הָאט אים װַײטער געצָאלט דעם 

הָאנָארַאר. לױט קַאהַאנס געשמַאק זַײנען רָאזענֿפעלדס 
דערצײלונגען ֿפונעם ַאמעריקַאנער לעבן געװען שװַאכער, 

אײדער די דערצײלונגען ֿפון דער ַאלטער הײם. ַא ּפנים, איז 
רָאזענֿפעלדס סטיל געװען צו קָאמּפליצירט ֿפַארן לײענער 

ֿפונעם „ֿפָארװערטס‟.
אין דער הקדמה דערקלערט רחל מַײנס, ַאז זי הָאט 
בַאשלָאסן איבערצוטַײטשן רָאזענֿפעלדס װערק אין דער 

הַײנטיקער אידיָאמַאטישער צֿפון–ַאמעריקַאנער ענגלישער 
שּפרַאך. די איבערזעצונג איז טַאקע ַארױס גַאנץ גערָאטן, 
בֿפרט װָאס שײך ּפסיכָאלָאגישע שַאטירונגען ֿפון געֿפילן 

און שטימונגען, װָאס איז דער סימן–מוֿבהק ֿפון רָאזענֿפעלדס 
ּפרָאזע. איצט װעט מען קענען מישּפטן ֿפַאר זיך ַאלײן, צי 

קַאהַאן איז טַאקע געװען גערעכט.
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די צװײ יִידישע משּפחות ווָאס הָאבן 
אױֿפגעבױט שַאנכַײ און הָאנג־קָאנג

מיכאל קרוטיקָאװ

שַאנכַײ ֿפַארנעמט ַא חשוֿבן ּפלַאץ אין דער מָאדערנער יִידישער 
געשיכטע װי ַא מקום־מיקלט ֿפַאר די ּפליטים ֿפון אײרָאּפע 

בעתן חורבן. װען די גַאנצע װעלט הָאט ֿפַארמַאכט די טױערן 
ֿפַאר יִידישע אימיגרַאנטן, איז שַאנכַײ געבליבן דער אײנציקער 

ּפָארט, װּו מע הָאט ניט געֿפָאדערט קײן אַײנטריט־װיזע. סוף 
1939 הָאבן זיך דָא ָאנגעזַאמלט מער װי צװַאנציק טױזנט יִידן 

ֿפון מיזרח־ און צענטרַאל־אײרָאּפע. די יַאּפַאנער, װעלכע הָאבן 
דעמָאלט ָאקוּפירט שַאנכַײ, הָאבן ַארַײנגעטריבן יִידן אין ַא געטָא, 

ָאבער ניט דערהרגעט זײ. אױף ַא װַײלע איז שַאנכַײ געװָארן 
ַא צענטער ֿפון דער יִידיש־קולטור. דָא הָאבן זיך גערַאטעװעט 

ַאזעלכע חשוֿבע יִידישע קולטור־טוער װי יוסף מלָאטעק און 
יהושע רַאּפָאּפָארט.

דָאס איז אֿפשר געװען דָאס סַאמע דרַאמַאטישע, ָאבער װַײט 
ניט דער אײנציקער קַאּפיטל אין דער יִידישער געשיכטע ֿפון 

שַאנכַײ. די דָאזיקע געשיכטע הָאט זיך ָאנגעהױבן אין 1850, װען 
ַאליַאס דוד ׂשׂשון )סַאסָאן( איז געקומען קײן שַאנכַײ ֿפון בָאמבײ 

מיט ַא שליחות ֿפון זַײן ֿפָאטער, דוד ׂשׂשון. דוד ַאלײן הָאט 
געשטַאמט ֿפון דער רַײכסטער און חשוֿבסטער יִידישער משּפחה 
אין בַאגדַאד, װָאס הָאט געהערט צו דער טערקישער אימּפעריע. 

װען די טערקן הָאבן אים ַארַײנגעװָארֿפן אין ּתֿפיסה ּכדי 
ַארױסצוקװעטשן געלט ֿפון זַײן משּפחה, איז ער בסוד ַאנטלָאֿפן 

קײן אינדיע, װָאס איז געװען אונטער דער שליטה ֿפון דער 
בריטישער מלּכה. זַײנע געשעֿפטן אין בָאמבײ זַײנען געגַאנגען 

גוט, און ער הָאט געװָאלט ֿפַארברײטערטן זַײן הַאנדל. אין 1843 
הָאט בריטַאניע מנצח געװען כינע אין דער ַאזױ־גערוֿפענער 

ערשטער ָאּפיום־מלחמה. דער ציל ֿפון דער מלחמה איז געװען צו 
לָאזן בריטישע סוחרים ֿפַארקױֿפן ָאּפיום ֿפון אינדיע אין כינע.
די ׂשׂשונס הָאבן אין גיכן ֿפַארכַאּפט ַא היּפשן חלק ֿפונעם 
ריזיקן כינעזישן מַארק ֿפַאר ָאּפיום. די כינעזישע מלוכה הָאט 

ֿפַארװערט דעם דָאזיקן הַאנדל, װַײל די ַאדיקציע צו ָאּפיום הָאט 
חרוֿב געמַאכט מיליָאנען מענטשן. ָאבער אין דער בריטישער 
אימּפעריע איז ָאּפיום געװען לעגַאל און זַײן עקסּפָארט הָאט 

געברַאכט ריזיקע רװחים. איבערגערעכנט אױֿפן הַײנטיקן געלט, 
הָאבן די ׂשׂשונס געמַאכט 2.7 מיליַארד דָאלַאר ֿפון ָאּפיום. דָאס 

איז געװָארן דער יסוד ֿפון זײער עקָאנָאמישן אױֿפקום אין 
שַאנכַײ. װען בריטַאניע הָאט אינעם צװַאנציקסטן יָארהונדערט 

ֿפַארװערט ָאּפיום־הַאנדל, הָאבן זײ אינװעסטירט זײער געלט אין 

אױֿפבױען הַײזער און ֿפַאבריקן אין שַאנכַײ.
די ַאנדערע בַאגדַאדער יִידישע משּפחה, די ּכדוריס )קַאדורי(, 
הָאט געשיקט זײער זון אלי קײן כינע אין 1880. די ּכדוריס זַײנען 

געװען ׂשׂשונס װַײטע קרוֿבים און לכּתחילה הָאט אלי געדינט 
װי ַאן ָאנגעשטעלטער בַײ די ׂשׂשונס, ָאבער אין גיכן הָאט ער 

געעֿפנט ַאן אײגן געשעֿפט און זיך ֿפַארטָאן אין אױֿפבױען 
שַאנכַײ. הַײנט שטָאלצירן די ּכדוריס זיך מיט דעם, װָאס זײ 
זַײנען ניט געװען ֿפַארמישט אין ָאּפיום־הַאנדל. די „גָאלדענע 

ּתקוֿפה‟ ֿפון די צװײ משּפחות אין שַאנכַײ און הָאנג־קָאנג 
הָאט געדױערט קנַאּפע הונדערט יָאר, ביזן אױסברוך ֿפון דער 

צװײטער װעלט־מלחמה.
דער ַאמעריקַאנער זשורנַאליסט יונתן קַאוֿפמַאן דערצײלט די 

צװײ ּפַארַאלעלע משּפחה־געשיכטעס אין זַײן בוך „די לעצטע 
קעניגן ֿפון שַאנכַײ‟. זײער אױֿפקום און ירידה זַײנען געגַאנגען 

הַאנט בַײ הַאנט מיט דעם אױֿפקום און דער ירידה ֿפון דער 
בריטישער אימּפעריע. דער סוף איז געקומען אומגעריכט. 

יַאּפַאן הָאט ָאקוּפירט שַאנכַײ אין 1937 און ַארַײנגעטריבן די יִידן 
אין ַא געטָא אין 1941. אין 1949 הָאט די קָאמוניסטישע מַאכט 
קָאנֿפיסקירט ַאלע ּפריװַאטע ֿפַארמעגנס. װיקטָאר ׂשׂשון, דער 

לעצטער יורש ֿפונעם שַאנכַײער צװַײג ֿפון דער משּפחה, הָאט 
קױם בַאװיזן צו ַאנטלױֿפן סוף 1941 און הָאט זיך מער קײן מָאל 
ניט אומגעקערט קײן שַאנכַײ. דער ַאלטער אלי ּכדורי מיט זַײנע 
לָארענס און הָארַאס הָאבן ֿפַארברַאכט די מלחמה־יָארן אונטער 

ַארעסט, צו ערשט אין הָאנג־קָאנג און דערנָאך אינעם שַאנכַײער 
געטָא. נָאך דער בַאֿפרַײונג ֿפון שַאנכַײ דורך די ַאמעריקַאנער 
זַײנען זײ ַאװעק קײן הָאנג־קָאנג, װָאס איז װידער געװָארן ַא 
בריטישע קָאלָאניע. דָארט זַײנען זײ געװָארן ַאקטיװ ֿפַארטָאן 
אין אױֿפבױען הַײזער, הָאטעלן, עלעקטרישע סטַאנציעס און 

ַאנטװיקלען די לַאנד־װירטשַאֿפט.
קַאופמַאן איז ַא געניטער דערצײלער. די געשיכטעס ֿפון 
די דרַײ דורות ֿפון די צװײ רַײכע אונטערנעמערישע יִידישע 

משּפחות זַײנען געּפַאקט מיט לעבעדיקע ּפרטים און טשיקַאװע 
מעׂשיות. קַאוֿפמַאן װיל ניט רײנװַאשן זַײנע העלדן, בֿפרט װָאס 

שַײך דעם ָאּפיום־הַאנדל. ער ציטירט דעם ֿפרַאנצױזישן שרַײבער 
ָאנָארע דע בַאלזַאק: „אינעם יסוד ֿפון יעדן גרױסן ֿפַארמעגן ליגט 

ַא ֿפַארברעכן.‟ ער בַאװּונדערט זײער דרײסטקײט, התמדה און 
בֿפרט זײער ַאהֿבת־יׂשראל. ּפערזענלעך הָאט װיקטָאר ׂשׂשון ניט 
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געהַאט קײן אינטערעס צו יִידישע ענינים, ָאבער װען די ערשטע 
שיֿפן מיט יִידישע ּפליטים זַײנען ָאנגעקומען קײן שַאנכַײ, הָאט 
ער ָאנגעזַאמלט געלט אַײנצוָארדענען זײ אין דער שטָאט. ער 

הָאט אױסגעּפועלט בַײ די יַאּפַאנער, ַאז זײ זָאלן דערלױבן 
די ּפליטים צו ֿפַארבלַײבן אין דער שטָאט. די ּכדוריס הָאבן 

אױך געשַאֿפן ַא שול ֿפַאר קינדער, װּו מען הָאט זײ געלערנט 
ּפרַאקטישע מלָאכות.

װָאס ֿפַאר ַאן ָארט ֿפַארנעמען די דָאזיקע יִידישע „קעניגן 
ֿפון שַאנכַײ‟ אין דער מָאדערנער יִידישער געשיכטע? יִידישע 
היסטָאריקער זַײנען ָאֿפט נוטה ֿפָארצושטעלן יִידן װי ָארעמע 
קרבנות ֿפון דיסקרימינַאציע און געװַאלד. ֿפַאר די ׂשׂשונס און 

די ּכדוריס הָאט די בריטישע אימּפעריע זײ געעֿפנט ריזיקע 
קָאמערציעלע און סָאציַאלע מעגלעכקײטן. זײ זַײנען געװען 

צװישן די סַאמע הײסע שטיצער ֿפון דער אימּפעריע, צוערשט 
אין אינדיע און דערנָאך אין הָאנג־קָאנג. דער סנָאבישער 

ַאנטיסעמיטיזם ֿפון דער ענגלישער ַאריסטָאקרַאטיע איז געװען 
זײער מילד אין ֿפַארגלַײך מיט בולטן רַאסיסטישן צוגַאנג צו 

די כינעזער, װָאס זַײנען געװען די אמתדיקע קרבנות ֿפון דער 
ברוטַאלער קָאלָאניַאלער ּפָאליטיק. ֿפַאר די קָאמוניסטן, װָאס הָאבן 

ֿפַארנומען שַאנכַײ אין 1949, הָאבן די ּכרוריס און די ׂשׂשונס 
ֿפַארקערּפערט דעם קָאלָאניַאליסטישן און אימּפעריַאליסטישן 

קלַאסן־ׂשונא, װָאס הָאט עקסּפלוַאטירט כינע אין משך ֿפון העכער 
װי אײן הונדערט יָאר.

די ׂששונס און די ּכדוריס זַײנען ווַײט ניט געװען קײן יוצא־
דוֿפן אין דער מָאדערנער יִידישער געשיכטע. יִידן הָאבן ָאֿפטמָאל 

געשטיצט די גרױסע ֿפילֿפעלקערישע אימּפעריעס, אין װעלכע 
זײ הָאבן זיך געֿפילט זיכערער אײדער אין די קלײנע נַאציָאנַאלע 
מלוכות ווי עסטרַײך, ֿפרַאנקרַײך און בריטַאניע. די קָאלָאניַאלע 

ּפָאליטיק הָאט געשַאֿפן נַײע מעגלעכקײטן ֿפַאר יִידישע 
אונטערנעמער, בֿפרט ֿפַאר יענע, װָאס הָאבן זיך געֿפילט הײמיש 
אױף די קָאלָאניַאלע רַאנדן ֿפון די אימּפעריעס. די מיזרחים אין 

צֿפון־ַאֿפריקע הָאבן געשטיצט ֿפרַאנקרַײך ּפונקט ַאזױ װי די 
ַאשּכנזים אין גַאליציע זַײנען געװען געטרַײע אונטערטַאנערס 
ֿפונעם עסטרַײכישן קיסר. דער אײנציקער אױסנַאם איז געװען 

רוסלַאנד. עקָאנָאמיש זַײנען יִידן געװען דער סַאמע ַאקטיװסטער 
טײל ֿפון דער בַאֿפעלקערונג אין דעם ַאמָאליקן ּתחום־המושֿב און 
זײ װָאלטן געקָאנט מַאכן ַא גרױסן בַײטרָאג אין דער ַאלגעמײנער 

רוסישער װירטשַאֿפט. ָאבער צוליב ֿפַארשידענע סיבות הָאט 
די רוסישע רעגירונג ניט ליב געהַאט די יִידן און הָאט זײ ניט 

געטרױט. און די דָאזיקע דערֿפַארונג הָאט שטַארק משּפיע געװען 
די װיזיע ֿפון יִידישע היסטָאריקער.
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נַײע ַאנטָאלָאגיע דערציילונגען ֿפון 
הַײנטיקע יִידישע שרַײבער

מיכאל קרוטיקָאװ

אין דער הקדמה צו דער נַײער ַאנטָאלָאגיע ֿפון הַײנטצַײטיקע 
יִידישע דערצײלונגען ֿפון מדינת־יׂשראל בַאמערקט דוֿב־בער 

קערלער, ַאז בַײם הַײנטיקן דור יִידישע שרַײבער זַײנען דָא ֿפיל 
מער ּפָאעטן אײדער ּפרָאזַאִיקער. דָאס קען מען דערקלערן דורך 

ֿפַארשײדענע סיבות — לידער זַײנען מער קָאמּפַאקט, זײ לָאזן 
בעסער אױסדריקן ּפערזענלעכע געֿפילן און שטימונגען, זײ 

בַאדַארֿפן ניט קײן ַאנטװיקלטן סיּפור־המעׂשה. ָאבער דער עיקר 
איז מסּתמא, ַאז ֿפַאר שרַײבן ּפרָאזע דַארף מען בעסער בַאהערשן 

די שּפרַאך, בֿפרט איר אידיָאמַאטישן קָאמּפָאנענט. װָאס שײך 
שרַײבן רעַאליסטישע ּפרָאזע, איז דָא נָאך ַא שװעריקײט: װּו 

נעמט מען רעַאלע לעבעדיקע ּפערסָאנַאזשן, װָאס רעדן צװישן 
זיך יִידיש? הַײנט־צו־טָאג זַײנען דָאס אֿפשר נָאר חסידים און ַא 

טוץ יִידישיסטן.
די דָאזיקע ּפרָאבלעם לָאזט זיך ֿפילן אױך אין די 

דערצײלונגען אין דער ַאנטָאלָאגיע „הערט ַא מעׂשה‟, װָאס איז 
ַארױס אונטער דעם נומער 18 אין דער „ביבליָאטעק ֿפון דער 

הַײנטצַײטיקער יִידישער ליטערַאטור‟ אונטער דער רעדַאקציע 
ֿפון דוֿב־בער קערלער, װעלװל טשערנין און מיכאל ֿפעלזענבַאום 
)יִישר־ּכוח, חשוֿבע רעדַאקטָארן ֿפַארן ַארױסלָאזן „חי‟ ביכער אין 
דער סעריע!(. אײניקע מחברים שעּפן זײער ליטערַארישן שטָאף 

ֿפונעם ַאמָאליקן יִידישן לעבן; ַאנדערע װענדן זיך צו ֿפַאנטַאסטיק 
)ָאדער „ֿפַאקטַאזיע‟, ַא װָארט, װָאס עס הָאט אױסגעטרַאכט 

אוריאל װַײנרַײך, װי קערלער דערמָאנט אונדז אין דער הקדמה(, 
נָאך ַאנדערע נוצן דעם מָאנָאלָאגישן סטיל. צו שרַײבן ַא 

דערצײלונג אױף יִידיש איז ַא ריזיקַאלישער עקסּפערימענט, װָאס 
ניט קײן סך מענטשן קענען הַײנט ָאּפשַאצן װי ס’געהער צו זַײן. 

אױף יִידיש שרַײבט מען, ַאזױ צו זָאגן, אױף־צו־להכעיס דעם 
איצטיקן צַײטגַײסט.

יעדער מחבר אין דער ַאנטָאלָאגיע בַאהַאנדלט די ּפרָאבלעם 
ֿפון רעּפרעזענטַאציע אױף ַאן אײגענעם שעֿפערישן אוֿפן. די 

שרַײבער ֿפונעם עלטערן דור, משה לעמסטער, בָאריס סַאנדלער 
און מיכאל ֿפעלזענבַאום זַײנען אין ַא גינסטיקן מצֿב װַײל זײ 
שטַאמען ֿפון בעסַארַאביע, דער לעצטער יִידיש־רעדנדיקער 

סֿביֿבה, װָאס הָאט זיך ָאּפגעהיט אין מיזרח־אײרָאּפע נָאכן חורבן. 
לעמסטערס בעסַארַאבישע בני־עיר קומען זיך צונױף אינעם 

רָאטשילד־ּפַארק אין זכרון־יעקֿב. יעדער אײנער קומט מיט ַאן 
ַאלטן צונָאמען: מָאטל־קװַאטשקע, שלמה־קרַאצער, ּפעסיע־ּפַארך. 

די דָאזיקע רעשטלעך ֿפונעם שטעטלדיקן לעבנסשטײגער דינען 
װי ַא מין נַארַאטיװע הָאקנדלעך, צו װעלכע מען קען צוטשעּפען 

ַא שטיקל מעׂשה. אין אײנעם שַאֿפן זײ ַא ציקל מיטן אירָאנישן 
קעּפל, „ַא יִידיש שטעטל בױט קָאמוניזם‟.

סַאנדלער איז ממשיך די בּכֿבודיקע ליטערַארישע טרַאדיציע 
ֿפון די יִידישע קלַאסיקער. יׂשראל ַאקסענֿפעלד, מענדעלע מוכר־

סֿפרים און שלום-עליכם הָאבן אױסגעטרַאכט שטעטלעך מיט 
„רעדנדיקע‟ נעמען, ַאזעלכע װי לא־היה־ּפָאליע, טונעיַאדעװדע 

ָאדער קַאסרילעװקע, ּכדי צו שילדערן דָאס יִידישע לעבן אין 
ַא ברײטערן ֿפַארנעם ֿפון ַא סַאטיריש־קריטישן שטַאנדּפונקט. 

סַאנדלערס געשיכטע, „קַאטַאֿפַאלק‟ קומט ֿפָאר אינעם סָאװעטישן 
יִישוֿב „כָאלּויעװקַא‟ )ֿפונעם רוסישן װָארט „כָאלּוי‟ — טעלער־

לעקער(. אױף יִידיש ָאבער הָאט דָאס דָאזיקע בעסַארַאבישע 
שטעטל געהַאט דעם נָאמען כַאלױמעװקע, װָאס עס הָאט 

געירשנט ֿפון די זײדע־בָאבעס. די דָאזיקע צװײ נעמען זַײנען 
מרמז אױף צװײ ּפנימער ֿפון דער ָארטיקער בַאֿפעלקערונג. װען 
די סָאװעטן בַאשליסן צו ֿפַארמַאכן ַאלע רעליגיעזע ַאנשטַאלטן, 
די צװײ קריסטלעכע קלױסטערס און די אײנציקע שיל, זַײנען 

די אַײנװױנער גרײט אױסצוֿפירן די גזירות װָאס קומען ֿפון 
מָאסקװע. און בלױז אײנער ַא יִיד ַא בעל־חלומות טרַאכט װעגן 
ַאנדערע ענינים. די „ֿפַאקטַאסטישע‟ מעׂשה, װָאס מישט צונױף 

סַאטירע, נָאסטַאלגיע און ֿפַאנטַאסטיק, ענדיקט זיך מיט יָארן 
שּפעטער אין יׂשראל. דָאס שטעטל מיטן טָאּפלטן נָאמען איז 

ַאװעק אין דער אײביקײט: „כַאלױמעװקע איז שױן לַאנג נישטָא 
… געבליבן איז נָאר דער רַאיָאן־צענטער כָאלּויעװקע‟.

ֿפעלזענבַאומס דערצײלונג „ַא גלעקל ֿפון בָאניֿפרַאטן‟ איז 
ַא מין סקיצע ֿפון ַא רָאמַאן, װָאס דַארף בַאטרַאכטן די מָאדערנע 

יִידישע דערֿפַארונג דורך דעם שּפַאקטיװ ֿפון אײן משּפחה־
געשיכטע. דער רעַאליסטישער סיּפור־המעׂשה ֿפירט דעם לײענער 
צו ַא משל, װָאסער נמשל איז ענלעך סַאנדלערס עּפילָאג: „ֿפרִיער 
איז דָא געווען ַא סָאד, נָאר די צייַט הָאט אים אויסגעווָארצלט…‟
צװישן ֿפַארשײדענע יִידישע חלומות ֿפונעם צװַאנציקסטן 

יָארהונדערט איז געװען דער סָאװעטישער ּפרָאיעקט ֿפון 
אױֿפבױען ַא יִידישע געגנט ַארום דער שטָאט בירָאבידזשַאן 
אינעם װַײטן מיזרח ֿפון סיביר. יִידישע טעריטָאריַאליסטישע 
ֿפַאנטַאזיעס ליֿפערן רַײכן רױשטָאף ֿפַארן זשַאנער ֿפון דער 
„ַאלטערנַאטיװער געשיכטע‟, װָאס איז ּפָאּפולער אין דער 
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הַײנטיקער ליטערַאטור. ַא גוטער בַײשּפיל איז דער רָאמַאן 
ֿפונעם ַאמעריקַאנער שרַײבער מַײקל שַאבָאן, „דער יִידישער 
ּפָאליצײ־ֿפַאראײן‟, װָאס קומט ֿפָאר אין ַאן אױסגעטרַאכטער 
יִידישער טעריטָאריע אין ַאלַאסקע. טשערנין בַאהַאנדלט דעם 
דָאזיקן זשַאנער מיט ַאן אירָאנישן שטָאך. נָאך ַא גלָאבַאלער 

קַאטַאסטרָאֿפע, װָאס הָאט ֿפולקום איבערגעניצעװעט דָאס ּפנים 
ֿפונעם ערדקוגל, איז בירָאבידזשַאן ּכלומרשט געװָארן ַא חצי־

אומָאּפהענגיקע יִידישע מדינה מיט יִידיש און רוסיש װי צװײ 
מלוכישע שּפרַאכן.

די יִינגערע מחברים, עטל ניבָארסקי און רֿפאל הַאלף, קלַײבן 
אױס די ליטערַארישע ֿפָארם ֿפון ַא בריװ, װָאס װענדט זיך צו ַאן 

אױסגעטרַאכטן ַאדרעסַאט. װיכטיק ֿפַאר זײ איז צו לָאזן הערן 
זײער אײגענעם אינערלעכן יִידישן קול, און דער ענין ֿפון דער 

שּפרַאך שּפילט דָא ַא װיכטיקע רָאלע. „מייַן בָאבע ווָאלט זיכער 
געזָאגט ַאז נָאר יִידן קען אייַנֿפַאלן צו שרייַבן אויף צו להכעיס 
קַאּפויער ווי די רעשט מענטשהייט‟ - ַאזױ טרַאכט ֿפַאר זיך די 

העלדין ֿפון ניבָארסקיס דערצײלונג „ַא בריװ צו ַא בלינדן זײדע‟. 
דָא הָאט יִידיש ַא טָאּפלטע ֿפונקציע, סַײ װי די שּפרַאך און סַײ 

װי די טעמע ֿפון דער ליטערַארישער שַאֿפונג.
די נַײן מחברים ֿפון „הערט ַא מעׂשה‟, געבױרענע אין די 

יָארן צװישן 1946 און 2002, געהערן צו דרַײ יִידישע דורות 
נָאכן חורבן. זײ שטַאמען ֿפון ֿפַארשײדענע מקומות, און ַאלע 

לעבן ָאדער הָאבן ַא צַײט געלעבט אין מדינת־יׂשראל. טעמַאטיש 
און סטיליסטיש זַײנען זײערע װערק גַאנץ ֿפַארשײדנַארטיק, 

און דָאך הָאבן זײ אײן אײגנטימלעכקײט בשוּתֿפות. די העלדן 
זײערע זַײנען געװײנטלעכע יִידן ֿפון ַא גַאנץ יָאר, װָאס ֿפַאלן 

ַארַײן אין אױסערגעװײנטלעכע אומשטַאנדן. דָאס קען זַײן 
ַא ּפערזענלעכער ענין, װי אין עטל ניבָארסקיס מעׂשה, ָאדער 
ַא קײט ֿפון היסטָארישע געשעענישן, װי אין קָאטלערמַאנס 

דערצײלונג „סעטיצַאכײשעך‟ און ֿפעלזענבַאומס „ַא גלעקל ֿפון 
בָאניֿפרַאטן‟, ָאדער גָאר ַא נַאטור־קַאטַאסטרָאֿפע, ַא רעַאלע װי 

אין שירי שַאּפירָאס „ערד־ציטערניש‟ צי ַאן אױסגעטרַאכטע 
װי אין טשערנינס „צושנַײדן ֿפון דָאס נַײ‟. ַאזַא מין סיטוַאציע, 
װָאס חזרט זיך איבער ֿפון אײן מעׂשה צו דער צװײטער, לָאזט 
זיך אױסטַײטשן װי ַא משל אױֿפן גורל ֿפון יִידיש, דער שּפרַאך 

ֿפונעם ּפשוטן עמך, װעלכער ס’זַײנען אױסגעֿפַאלן שװערע 
נסיונות.
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ַא העברעִישער חורבן־רָאמַאן ָאנגעשריבן 
בסוד אין רַאטן־ֿפַארבַאנד

מיכאל קרוטיקָאװ

צֿבי ּפרײגערזָאן )1900 - 1969( הָאט געֿפירט ַא צװײ־ּפנימדיק לעבן. 
בַײ טָאג — ַא בּכֿבודיקער ּפרָאֿפעסָאר ֿפון שַאכטע־אינזשענעריע 

אין ַא מָאסקװער לערן־אינסטיטוט, און בַײ נַאכט — בסוד 
געשריבן ליטערַארישע װערק אױף העברעִיש. די סָאװעטישע 

מלוכה הָאט געהַאלטן העברעִיש ֿפַארן לשון ֿפונעם ציוניסטישן 
ׂשונא און ניט דערלָאזט קײן שום טעטיקײט אױף דער שּפרַאך. 

בעת די סטַאליניסטישע רדיֿפות צװישן 1949 און 1956 הָאט 
ּפרײגערזָאן ֿפַארברַאכט ּכמעט זיבן יָאר אין ַא ּתֿפיסה־לַאגער 

ֿפַאר זַײן „ֿפַארברעכן‟ ֿפון שרַײבן אױף העברעִיש. ער איז ָאבער 
געװען ַא חשוֿבער מומחה אױף זַײן טעכנישן ֿפַאך, הָאט מען אים 

געלָאזט לערנען אינזשענעריע.
ּפרייגערזָאנס נָאענטקייט צו העברעִיש הָאט זיך ָאנגעהויבן 

ווען ער הָאט צו דרַײצן יָאר ֿפַארברַאכט ַא יָאר אין ארץ־יׂשראל, 
װי ַא ּתלמיד אין דער הרצליה־גימנַאזיע אין ּתל־ָאֿביֿב. 

זומערצַײט 1914 איז ער געֿפָארן אױף ַא װַאקַאציע אין זַײן 
װָאלינער הײמשטָאט שעּפעטיװקע, און זינט דעמָאלט הָאט 
ער זיך מער ניט אומגעקערט צו זַײנע לימודים. די ערשטע 

װעלט־מלחמה הָאט ָאּפגעריסן ארץ־יׂשראל ֿפון רוסלַאנד. נָאך 
דער ָאקטָאבער־רעװָאלוציע הָאט ּפרײגערזָאן שטודירט אױף 

שַאכטע־אינזשענער, און מער שױן ניט געהַאט קײן מעגלעכקײט 
צו ֿפַארלָאזן דעם סָאװעטן־ֿפַארבַאנד.

אין די 1920ער יָארן הָאט ּפרײגערזָאן נָאך געמעגט דרוקן 
זַײנע ליטערַארישע װערק אױף העברעִיש אין ארץ־יׂשראל, ָאבער 

אין די 1930ער יָארן איז דָאס שױן געװָארן געֿפערלעך. ערשט 
סוף־1950ער יָארן הָאט ער געקענט ַאריבערשמוגלען זַײנע װערק 
קײן יׂשראל און זײ זַײנען ַארױס אונטערן ּפען־נָאמען „א. צֿפוני‟ 

)ַא צֿפונדיקער(. זינט די 1990ער יָארן זַײנען זַײנע װערק ַארױס 
אין רוסלַאנד אין רוסישע איבערזעצונגען, און איצט, סוף־ּכל־סוף, 

איז זַײנער ַא רָאמַאן דערשינען אױף ענגליש אױך.
אױף העברעִיש איז דער רָאמַאן ַארױס אין יׂשראל אין 

1966 אונטערן קעּפל „אש הּתמיד‟ )דָאס אייביקע ֿפַײער(, ָאבער 
ֿפַאר דער ענגלישער איבערזעצונג הָאט מען גענומען דעם 

מחברס אײגענעם טיטל, „װען די מנורה גײט אױס‟ )„בדעוך 
המנורה‟(, װָאס ּפַאסט בעסער צו צו דעם זינען ֿפונעם רָאמַאן. 

די מעׂשה קומט פָאר אין דער שטָאט הַאדיטש )ָאדער הָאדיטש( 
אין אקורַאִינע, בַאקַאנט צוליב דעם קֿבר ֿפון „דעם ַאלטן רבין‟, 

ר’ שניאור זלמן ֿפון ליַאדי, דעם גרינדער ֿפון דער חסידישער 
ברַאנזשע חב״ד. אין דעם „ַאלטן רבינס‟ אוהל, אױף דעם 

הַאדיטשער בית־עולם, הָאט געברענט ַא נר־ּתמיד, און חסידים 
הָּאבן געגלױבט, ַאז ּכל־זמן דָאס ליכט ברענט, היט דער ַאלטער 

רבי ָאּפ די שטָאט מיט אירע יִידן.
ֿפַאר דער צװײטער װעלט־מלחמה ֿפלעגט ּפרײגערזָאן מיט 

זַײן משּפחה ֿפַארברענגען די זומער־װַאקַאציעס אין הַאדיטש. דָא 
הָאט ער זיך בַאקענט מיט ָארטיקע ּתושֿבים. אין 1944 הָאט ער 

װידער בַאזוכט די שטָאט און ָאנגעהױבן צו זַאמלען מַאטעריַאלן 
ֿפַאר ַא רָאמַאן װעגן דעם חורבן. דער ערשטער טײל ֿפון זַײן 
רָאמַאן שילדערט דָאס לעבן אין ַא קלײנער ּפרָאװינץ־שטָאט 
אין דער סָאװעטישער אוקרַאִינע ערֿב דער מלחמה. יִידן און 

אוקרַאִינער, ַאלטע און יונגע, ֿפרומע און װעלטלעכע, לעבן דָא 
ֿפרַײנדלעך און בשלום. די יונגע לַײט שּפילן ליבעס, בעת דער 

עלטערער דור גיט זיך ָאּפ מיט בַאלעבַאטישע עסקים. ּפרײגערזָאן 
הָאט זיך ניט געדַארֿפט צוּפַאסן צו דער סָאװעטישער צענזור, 

װַײל זַײן בוך װָאלט מען סַײ־װי־סַײ ניט ַארױסגעלָאזט אין 
סָאװעטן־ֿפַארבַאנד, און דָאך זַײנען זַײנע שילדערונגען ֿפונעם 

סָאװעטישן לעבנסשטײגער אין די 1930ער יָארן גַאנץ אידיליש. 
מסּתמא שּפיגלען זײ ָאּפ זַײנע זכרונות ֿפון דער גליקלעכער צַײט 
ֿפַאר דער מלחמה, װען ער איז נָאך געװען יונג און הָאט געמַאכט 

ַא קַאריערע װי ַאן אינזשענער.
דער מחבר בַאקענט דעם לײענער בהדרגה מיט די העלדן. 

דער יִינגערער דור הָאט ניט קײן אינטערעס צו יִידישקײט, 
ָאבער די עלטערע יִידן ֿפַארבלַײבן נָאך גַאנץ ֿפרום. אײנער 

ֿפון זײ, ר’ אהרן גינצבורג, איז דער שומר בַײם ַאלטער רבינס 
אוהל און הַאלט אונטער דעם נר־ּתמיד. ַאן ַאנדער חשוֿבער 
ֿפָארשטײער ֿפונעם עלטערן דור איז ַא ציוניסט. די דַײטשן 

בַאֿפַאלן דעם סָאװעטן־ֿפַארבַאנד דעם 22טן יוני 1941, װען דער 
זומער־סעזָאן איז אין סַאמע בלי. יעדער אײנער דַארף בַאשליסן 
— בלַײבן ָאדער ַאנטלױֿפן. משּפחות װערן צעשּפָאלטן, קינדער 
װערן ָאּפגעריסן ֿפון זײערע עלטערן, מענער װערן מָאביליזירט 

אין דער רױטער ַארמײ און זײערע ֿפרױען בלַײבן ַאלײן מיט 
די קינדער. די בַאצִיונגען מיט דער ָארטיקער אוקרַאִינער 

בַאֿפעלקערונג װערן ַאלץ מער געשּפַאנט. אײניקע אוקרַאִינער 
װַארטן אױף די דַײטשן ּכדי צו בַארַאבעװען דָאס יִידישע 

הָאב־און־גוטס.
ּפרײגערזָאן איז ַא מַײסטער ֿפון שטײגערישע ּפרטים. ער 
בַאשרַײבט בַאריכות ּכלערלײ מאכלים; זַײנע נַאטור־בילדער 

זַײנען רַײך און ֿפַארביק, און זַײנע ּפסיכָאלָאגישע ּפָארטרעטן 
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ַאנטּפלעקן די קָאמּפליצירטע ּפערזענלעכקײטן ֿפון זַײנע 

העלדן. זינט 1913 הָאט ּפרײגערזָאן ניט געוווינט אין ַא 

לעבעדיקער העברעִיש־רעדנדיקער סֿביֿבה. ער הָאט געשעּפט 

זַײנע שּפרַאך־קענטענישן ֿפון ביכער, און גענוצט ַא היּפשע 

צָאל אױסדרוקן ֿפונעם ּתנ״ך און ַאלטע סֿפרים. זַײן העברעִיש 

קלינגט ַא ביסל ֿפַארעלטערט, און צוליב דעם הָאט מען 

ֿפַארגליכן זַײן סטיל מיט די שרַײבער שמואל יוסף עגנון 

און חיים הזז. די ענגלישע איבערזעצונג הָאט ָאּפגעהיט דעם 

דָאזיקן טעם. צומָאל גיט דָאס צו ַאן אײגנַארטיקן חן, צומָאל 

ָאבער קלינגט דער ענגלישער סטיל ַא ביסל שװערלעך.

הינטער דער רעַאליסטישער דערצײלערישער שיכט 

ֿפונעם רָאמַאן שטעקט ַא משל, װָאס הָאט צו טָאן מיט דעם 

סימבָאלישן זין ֿפונעם קעּפל. װעט טַאקע דער ַאלטער רבי 

רַאטעװען די יִידן ֿפון הַאדיטש בעת־צרה? זָאל די דָאזיקע 

ֿפרַאגע בלַײבן ניט ֿפַארענטֿפערט, ּכדי צו דערמוטיקן דעם 

לײענער איבערצולײענען דעם רָאמַאן.
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אונדזערע לעצטע טעג אין קָאוונע

מיכל יַאנקיווסקי

95% ליטװַאקעס זַײנען אומגעקומען בעת דעם חורבן. דער מחבר 
ֿפון דעם ַארטיקל, מיכל יַאנקיווסקי, איז צװישן די 5% ווָאס 

זענען געבליבן לעבן.
ַא געבוירענער אין 1926 אין קָאוונע, הָאט ער אין 1941 

ֿפַארענדיקט די יִידישע גימנַאזיע אױף שלום־עליכמס נָאמען. נָאך 
דער מלחמה הָאט ער זיך אומגעקערט קיין ליטע )ווילנע( ווּו 

ער איז געווָארן ַאן ָאנגעזעענער עקָאנָאמיסט און געווען ַאקטיוו 
בַײם ֿפַארשּפרייטן יִידישע קולטור. זיך געדרוקט אויף יִידיש 
אין „סָאװעטיש הײמלַאנד‟ )מָאסקװע( און „ֿפָאלקס־שטימע‟ 

)װַארשע(. אױך ּפובליקירט ַארטיקלען אין דער ליטװישער און 
רוסישער ּפרעסע אױף יִידישע טעמעס. אין 1990 הָאט ער עולה 
געווען קיין יׂשראל און אין 1993 געגרינדעט ַא יִידיש־קלוב אין 

זַײן שטָאט, חדרה ווָאס איז עד־היום ַאקטיוו.
אין 2012 הָאט דער ה. לייוויק־ֿפַארלַאג בַײם ֿפַאראיין ֿפון 

יִידישע שרַײבערס און זשורנַאליסטן אין ּתל־ָאֿביֿב ַארויסגעלָאזט 
יַאנקיווסקיס בוך, „ַא צוריקבליק אויֿפן גורל ֿפון איירָאּפעִישן 

יִידנטום‟, ווָאס הָאט געווּונען ַא ּפרעמיע ֿפונעם „יעקֿב גרָאּפער־
ֿפָאנד‟. דער ָא ַארטיקל איז ַאן אויסצוג ֿפון יענעם בוך.

ָאנהײב 1941. די ּפָאליטישע ַאטמָאסֿפער אין אײרָאּפע איז 
זײער געשּפַאנט. נַאצי־דַײטשלַאנד נָאך דער ָאקוּפַאציע ֿפון ּפױלן 

איז אין ַא קריגס־צושטַאנד מיט ֿפרַאנקרַײך און ענגלַאנד. די 
סָאװעטן הָאבן נָאר װָאס ֿפַארענדיקט די מיאוסע ַאגרעסיע קעגן 

ֿפינלַאנד און בַאשַײמּפערלעך בַאװיזן, ַאז זײ הינקען אונטער 
מיליטעריש. בײדע ַאכזריותדיקע זעלבסטהערשער סטַאלין 

און היטלער הָאבן זיך צונױֿפגערעדט און דָאס ֿפַארֿפיקסירט 
אין מנּוװלדיקן ריבענטרָאּפ-מָאלָאטָאװ־ּפַאקט. די 240 טױזנט 

ליטװישע יִידן און די גרױסע צָאל יִידן, ַאנטלָאֿפענע ֿפון 
ָאקוּפירטן ּפױלן הָאבן געהָאֿפט, ַאז זײ קענען זַײן רוִיק. זײ זַײנען 

דָאך ֿפון זומער 1940 אונטער די ֿפליגלען ֿפון ַא ֿפרַײנדלעכער 
גרױסמַאכט. זײ הָאבן דַאן נישט געװּוסט דעם ריכטיקן ּפרצוף 

ֿפון בלוטיק־טָאטַאליטַארן רעזשים און אים געגלײבט. יענער הָאט 
טָאג־טעגלעך ָאּפגעטָאן הינטישע שטיק און ֿפַארבלענדט די אױגן, 

בַאקנדיק ליגנס, װי בײגלעך.
דער ערשטער טַאט ֿפון נַײעם רעזשים הָאט ליקװידירט 

די ֿפרַײע ּפרעסע און הערמעטיש ֿפַארמַאכט די ַארױסֿפָאר־
גרענעצן. ֿפרִיער הָאבן די מַאסן געשעּפט די לעבנס־װיכטיקע 
אינֿפָארמַאציעס אין די היגע צַײטונגען. הָאט מען שױן אין די 
ערשטע שעהען ֿפון ַארַײנדרונג ַארעסטירט אונדזערע גדולים 

— ַאלע רעדַאקטָארן נישט־קָאמוניסטן: זלמן רײזען, ראוֿבן 
רובינשטײן א”ַא.

איר זָאלט נישט מײנען, ַאז די ָאנגעזעענע עסקנים זַײנען 
ַארױסגעטרָאטן ַאנטי־סָאװעטיש. זײ הָאבן ַארױסגעזָאגט װָאס 

זײער מענטשלעכער געװיסן און יִידישער ּפַאטריָאטיזם הָאבן זײ 
דיקטירט, געשריבן װָאס איז געװען אין דער װירקלעכקײט און 
ֿפַאר דעם הָאט די קרעמלער קליקע מורא געהַאט װי ֿפַארן מלאך־

המװת. די הײמישע משרתים ֿפון די מָאסקװער בַאלעבַאטים 
הָאבן געקָארמעט דעם עולם מיט בלָאף־ַאגיטַאציע װעגן גן־

עדן, װָאס עס הָאבן געברַאכט די „בַאֿפרַײער‟. דערֿפַאר הָאט 
מען נישט געװּוסט װָאס באמת טוט זיך אױף גָאטס װעלט. 

דערװַײל איז די רעַאליטעט געװען ַאזַא — דעם טַײװלס זײגער 
הָאט זיך שױן אימּפעטֿפול בַאװעגט צו דער שרעקלעכסטער 

װעלט־מלחמה. גָאר אין גיכן װעלן די היטלעריסטן דיסלָאצירן 
זײער ַארמײ אױף די מיזרח־גרענעצן, דערונטער לעבן אונדז אין 

ּפרַײסן.
און ָאט אין דעם ֿפַאטַאלן מָאמענט הָאט ּפַאסירט ַא 

נס. ַאן ערך צװײ טױזנט ּפױלישע ּפליטים הָאבן בַאקומען 
ַא מעגלעכקײט עמיגרירן און דערמיט אױסגעמיטן דעם 

ֿפָארשטײענדיקן נַאציסטישן גיהנום. דָאס איז צו שטַאנד געקומען 
ַא דַאנק דעם ריטערלעכן ַאקט ֿפון דעם יַאּפַאנישן דיּפלָאמַאט 
— דעם „יַאּפַאנישן װָאלענבערג‟, װי מען הָאט אים שּפעטער 
ָאנגערוֿפן, טשיונע סוגיהַארַא[. ער איז דעמָאלט געװען דער 

קָאנסול ֿפון זַײן לַאנד אין ליטע. אױף אײגענעם ַאחריות הָאט ער 
ַארױסגעגעבן טרַאנזיט־װיזעס ַארױסצוֿפָארן ֿפון קָאװנע אױֿפן 

װַײטן מיזרח. װעגן דעם ענין װײסט די גַאנצע יִידישע װעלט, 
װַײל דָאס איז בַאריכות געװען בַאלױכטן אין די קָאמוניקַאציע־

מיטלען. ַאצינד איז די מעׂשה — געזען און געהערט.
דָאס ליטװישע יִידנטום הָאט זײער װַארעם אױֿפגענומען 
די טױזנטער יִידישע ּפליטים, װעלכע הָאבן געשטרָאמט ַאהין 

נָאך היטלערס ָאנֿפַאל אױף ּפױלן. עס איז געװען אַײנגעשטעלט, 
ַאז יעדע יִידישע משּפחה דַארף צװײ מָאל אין װָאך אײנעם ֿפון 

זײ אױֿפנעמען אױף מיטיק. צו אונדז ֿפלעגט קומען ַא יונגער־
מַאן ֿפון װַארשע אין עלטער ֿפון 28-25 יָאר. ער איז גָאר גיך 

געװָארן ַאן אײגענער, מען ֿפלעגט זיך טײלן מיט אים מיט ַאלע 
איבערלעבענישן, ער ֿפלעגט ֿפָארלײענען ֿפַאר אונדז זַײן מוטערס 

בריװ, בַאקומענע ֿפון דער הײם. די שילדערונגען װעגן דער 
לַאגע ֿפון די יִידן אין ָאקוּפירטער װַארשע הָאבן אױף די עלטערן 

און מיר, דעם גימנַאזיסט ֿפון 9טן קלַאס, געמַאכט ַא שװערן 
אַײנדרוק. הערט נָאר: די מענער היטן זיך צו בַאװַײזן אין גַאס, 
זַײן מוטער און די שװעסטער אין געװיסע שעהען גײען ַארױס 

עּפעס אַײנקױֿפן און נָאך ֿפינצטערע זַאכן!
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אין קָאװנע הָאט מַײן ֿפַאמיליע געלעבט אױף ַא זַײטיקער 
ֿפַארגרינטער גַאס. לעבן הָאט זיך געֿפונען מַײן ֿפָאטערס 

ַארענדירטע גערטנערַײ. ער איז געװען אין ליטע דער אײנציקער 
יִיד ַא בלומענציכטלער. ער איז דערמָאנט אין זַאמלבוך „ליטע‟ 
)1951, נ”י(. אין דער גַאס, װָאס איז געװען מער ענלעך אױף ַא 

בַאבלומטן ּפַארק, זַײנען אַײנגעשטַאנען עטלעכע אױסלענדישע 
קָאנסולַאטן. די יִידישיסטישע שלום־עליכם־גימנַאזיע, װּו איך 

הָאב זיך געלערנט, הָאט זיך געֿפונען אין ַאלטשטָאט, דורכױס ַא 
בַאֿפעלקערטע מיט יִידן.

בַײם אומקערן זיך ַאהײם נָאך די לימודים איז מיר 
אױסגעקומען ֿפַארבַײגײן דעם יַאּפַאנישן קָאנסולַאט. ַאנדערש 

מָאל איז מיר טשיקַאװע געװען צו קוקן װי דער קָאנסול הָאט זיך 
געשּפילט מיט זַײנע צװײ יִינגלעך )יִינגערע ֿפון מיר( אין ּפילקע. 
מַײן ֿפָאטער ַאֿברהם יַאנקיװסקי איז געװען ּפערזענלעך בַאקַאנט 
מיטן קָאנסול. ער ֿפלעגט ֿפלַאנצן בלומען ַארום דעם קָאנסולַאט־

בנין און געשמועסט הָאט ער מיט אים אױף רוסיש.
אײן טָאג ַא סורּפריז — לעבן קָאנסולַאט שטײט ַא לַאנגע 

רײ ֿפון ּפױלישע יִידן־ּפליטים, ס’רוֿב מיט בערד און שװַארצע 
קַאּפָאטעס. ַאזױ הָאט זיך דָאס געצױגן עטלעכע װָאכן. ַא 

געװיסן טָאג איז דער יונגער־מַאן ַא צערודערטער ַארַײנגעלָאֿפן 
צו מַײן טַאטן מיט ַא בקשה: „טַײערער ַאֿברהם, נָאר איר קענט 

מיר העלֿפן. דער קָאנסולַאט שטעלט ָאּפ דָאס ַארױסגעבן װיזעס 
און מַײן רײ איז ַאזױ װַײט!‟ בַײם װַארשעװער ּפליט הָאט 

אױֿפגעבליצט ַאן אַײנֿפַאל: מַײן ֿפָאטער זָאל אים מיטנעמען װי 
ַאן ַארבעטער, ֿפַארשטײט זיך ניט אױֿפן אינטעליגענטישן אוֿפן 

דורכן ֿפָאדערשטן ַארַײנגַאנג…
גערעדט און געטָאן. דער ּפליט מיט צװײ עמערס אין בײדע 
הענט און דער ֿפָאטער ֿפָארױס זַײנען דורך דער קיכטיר דירעקט 
ַארַײן צום קָאנסול און די זַאך איז געװָארן דערלײדיקט. אין גיכן 

הָאבן מיר דעם װַארשעװער בחור ַארױסבַאגלײגט מיט הײסע 
גליקװּונטשן ער זָאל מצליח זַײן. דעם אמת געזָאגט הָאט דָאס 
דַאן אױסגעזען מָאדנע װי איצט דָאס שיקן ַא ֿפָארש־ַאּפַארַאט 

אױֿפן מַארס…
ַאלע יָארן הָאב איך נישט ֿפַארגעסן, ַאז איך הָאב צו 

ֿפַארדַאנקען דעם ּפליט, װָאס איך הָאב זיך בַאצַײטנס ָאּפגעטרָאגן 
ֿפון דער היטלעריסטישער בעסטיע. דעמָאלט אין ערגסטן חלום 

הָאט קײנער זיך נישט געקענט ֿפָארשטעלן דעם צוקונֿפטיקן 
קָאשמַאר. דָאך הָאט זיך אַײנגעקריצט אין מוח די װילדקײט און 

הֿפקר לגבי די יִידן אין דַײטשיש־ָאקוּפירטן ּפױלן. דעם 22סטן 
יוני 1941 איז נַאצי־דַײטשלַאנד בַאֿפַאלן דעם רַאטן־ֿפַארבַאנד. 
דָאס רַאטעװען זיך ֿפון זײערע נעגל איז ממש געגַאנגען אין 
שעהען. טַאטע־מַאמע הָאבן גענומען זיך ַאמּפערן; די מוטער 
הָאט זיך דערמָאנט ָאן „די גוטע דַײטשן ֿפון דער ערשטער 

װעלט־מלחמה‟. דער טַאטע הָאט געטענהט, ַאז אונדזערע שכנים 
— ליטװינער װעלן העלֿפן, זײ זַײנען טַאקע געװען ָארנטלעכע 

מענטשן. איך הָאב זיך צעשרִיען: „ֿפון בריװ, װעלכע מען הָאט 

ֿפַאר אַײך געלײענט דרינגט ַארױס, ַאז מיך װַארט ַא ּתֿפיסה. ֿפַאר 
װָאס קומט דָאס מיר, איך הָאב ַאֿפילו ַא ֿפליג נישט דערהרגעט. 

ָאדער מיר לױֿפן, ָאדער איך װעל בעסער זיך אױֿפהענגען!‟
דערהערט ַאזעלכע דיבורים ֿפון בן־יחיד הָאט די מוטער אין 
ַא ּפינטל מיטן אױג גענומען ּפַאקן טשעמָאדַאנען. בקרוֿב זַײנען 

מיר שױן געװען אױף דער קָאװנער בַאן־סטַאנציע, װעלכע 
הָאט זיך געֿפונען נָאענט אין טָאל. ֿפון װַאנען הָאט זיך בַײ מיר 

גענומען ַאזַא רעטָאריק איז מיר נישט דַײטלעך עד־היום — צי ֿפון 
די ָאנגעלײענטע שּפַאנענדיקע רָאמַאנען, צי בָאבע־זײדעס הָאבן 

זיך אין הימל ֿפַאר מיר געמיט...
די ליטװַאקעס, אינֿפָארמירטע דורך זײערע ּפױלישע 

שטַאמברידער, הָאבן בחוש געשּפירט, ַאז מען דַארף מַאכן ַא 
ּפליטה. ָאבער דָא הָאט דער „געניַאלער‟ סטַאלין ָאּפגעטָאן ַא 
װילדן שּפיצל. דעם 14טן יוני, ַא װָאך ֿפַאר דער מלחמה, הָאט 
דער װָאנצעדיקער טירַאן זעלבסטמערדעריש ָאּפגעלײקנט, ַאז 

דַײטשלַאנדס װערמַאכט קָאנצענטרירט מיליטער אױף דער 
גרענעץ. װען ער װָאלט ַאנשטָאט דעם הױכשטימיק ַאלַארמירט 

װעגן קריגסגעֿפַאר, װָאלטן די יִידן ֿפריצַײטיק ֿפַארגרײט 
טרַאנסּפָארט־מיטלען און געטרוקנט ברױט און מערצָאליק זיך 

גערַאטעװעט. ָאבער דָאס איז, װי ליטערַאטן דריקן זיך אױס, ַא 
בַאזונדערע טעמע ֿפַאר זיך.

ַא דַאנק ַא ברייטהַארציקער מּתנה ֿפונעם ּפָארֿפָאלק ּפַארסָאן 
ווָאס וווינט איצט אין ווילנע, איז דער בנין, ווּו עס איז ַאמָאל 

געווען דער יַאּפַאנישער קָאנסולַאט אין קָאוונע )ליטע(, שּפעטער 
ֿפַארווַאנדלט געווָארן אינעם טשיונע סוגיהַארַא־מוזיי. דער־ָא 

ַארטיקל )אין איבערזעצונג( איז טַאקע ַארויסגעשטעלט אין זַאל 
ֿפונעם מוזײ.
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דער „רויטער קרייץ‟ העלֿפט נָאך מענטשן 
זיך דערוויסן ווָאס איז געשען מיט זייערע 

קרוֿבים בשעתן חורבן
בָאב ריטש

שוין 14 יָאר ַארבעט איך ֿפרַײוויליק ֿפַאר ַאן 
אויסערגעוויינטלעכער ּפרָאגרַאם ָאנגעֿפירט ֿפונעם „רויטן 

קרייץ‟: איך העלף יִידן ווָאס הָאבן איבערגעלעבט דעם חורבן 
צו געֿפינען זייערע קרוֿבים. די ּפרָאגרַאם איז ַא טייל ֿפון דער 
ָאּפטיילונג Restoring Family Links )דָאס ווידער ָאנקניּפן די 

משּפחה־ֿפַארבינדונגען(. די בַאדינונג ֿפירט צונויף מענטשן ֿפון 
ַאלע ֿפעלקער, ווָאס זענען צעשיידט געווָארן צוליב מלחמות 

ָאדער נַאטירלעכע קַאטַאסטרָאֿפעס.
זינט 1939 הָאט דער „רויטער קרייץ‟ שוין געהָאלֿפן 

טויזנטער מענטשן זיך צו דערוויסן ווָאס איז געשען מיט זייערע 
קרוֿבים אין די געטָאס, לַאגערן, און בשעת די עווַאקוַאציעס 

ֿפונעם רַאטן־ֿפַארבַאנד. ַא דַאנק די דָאקומענטן ווָאס מיר העלֿפן 
זיי צו געֿפינען, קענען זיי ַארַײנשיקן ַאן ַאּפליקַאציע נָאך 

 Restoring ֿפַארגיטיקונג־געלטער. געוויינטלעך, ֿפַארנעמט זיך
Family Links בלויז מיטן ֿפַאראייניקן מענטשן מיט זייערע 
ֿפַארלוירענע קרוֿבים, ָאבער ווָאס שייך דער שארית־הּפליטה, 

העלֿפן מיר אויך געֿפינען זייערע ֿפרַײנד ווָאס זענען ֿפַארשווּונדן 
געווָארן צוליב דעם חורבן. 

ַאֿפילו ווען אונדזערע קליענטן דערוויסן זיך, סוף־ּכל־סוף, ַאז 
זייערע קרוֿבים ָאדער ֿפרַײנד זענען אומגעברַאכט געווָארן ָאדער 
געשטָארבן ֿפון ַא קרַאנקייט בשעת דער מלחמה, וועלן זיי אונדז 
ָאֿפט בַאדַאנקען ֿפַארן העלֿפן זיי אויסגעֿפינען ווָאס איז מיט זיי 

געשען. דָאס בַאשטעטיקן דעם גורל ֿפון ַא קרוֿב ברענגט ַאליין ַא 
נחמה.

אונדזער ַארבעט גייט ָאן ווַײטער, ַאֿפילו בשעת דער 
קָארָאנַא־ווירוס־מגֿפה. 

איין מענטש ווָאס מיר הָאבן לעצטנס געהָאלֿפן איז סוזען 
גַאטי. נָאכן דערוויסן זיך וועגן אונדזער ּפרָאגרַאם אין 2016, הָאט 
זי זיך געשטעלט אין קָאנטַאקט מיט אונדז און אונדז דערציילט 
איר געשיכטע. אין 1943, ווען זי איז געווען ֿפיר יָאר ַאלט, הָאט 
איר טַאטע, אימרע טענדער, ֿפַארלָאזט די דירה אין בודַאּפעשט, 

ווַײל  די דַײטשן הָאבן אים געצווּונגען גיין אויף צווַאנגַארבעט. 
זי הָאט אים שוין קיינמָאל מער ניט געזען. ביזן סוף ֿפון דער 

מלחמה הָאט זי זיך אויסבַאהַאלטן בַײ דער מומען מיט איר 
משּפחה. דערווַײל הָאט איר אייגענע מַאמע, ַאנטָאניע, זיך 

אויסבַאהַאלטן אויף ַאן ַאנדער ָארט.
נָאך דער בַאֿפרַײונג הָאט סוזען זיך ֿפַאראייניקט מיט דער 

מַאמען. זי הָאט געווּוסט, ַאז איר טַאטע איז ֿפַארשיקט געווָארן 
אינעם „בָאר‟־ַארבעטסלַאגער אין יוגָאסלַאוויע. נָאך דער מלחמה 

הָאט ַא חֿבר געזָאגט איר און איר מַאמען, ַאז דעם טַאטן הָאט 
מען ַאריבערגעֿפירט קיין דַײטשלַאנד, ווּו ער איז, ַא ּפנים, 

אומגעברַאכט געווָארן.
סוזען געדענקט מער ניט דעם טַאטן. זי קען אים בלויז 

ֿפון עטלעכע ֿפָאטָאגרַאֿפיעס און ַא ּפָאר זַאכן, ווָאס די מַאמע 
און אירע שוועסטערקינדער הָאבן איר געהַאט דערציילט. ער 

הָאט איר שטַארק אויסגעֿפעלט. ַאחוץ דעם ווָאס מע הָאט וועגן 
אים געזָאגט ַאז ער איז געווען  „ַא גוטער מענטש, ווָאס הָאט 

געַארבעט שווער‟, הָאט זי ווייניק ווָאס געהערט. 

Image by Courtesy of Susan Gati
סוזען גַאטי מיט איר טַאטן אימרע טענדער

לַאנגע יָארן הָאט סוזען געטרַאכט וועגן דעם טַאטן. אין 
אויגוסט 2016, דרַײצן יָאר נָאך דעם ווָאס די מַאמע איז ַאוועק, 
איז סוזען געגַאנגען אויף ַא מיטָאג בַײ ַא „קַאֿפע־איירָאּפע‟, ַא 
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ּפרָאגרַאם ֿפַאר יִידן ֿפון דער שארית־הּפליטה. יענעם טָאג בין איך 
ַאליין דָארט געווען און גערעדט ֿפַארן עולם וועגן דער ּפרָאגרַאם 

בַײם  רויטן קרייץ, ווָאס העלֿפט דער שארית־הּפליטה געֿפינען 
קרוֿבים ֿפַארלוירענע אינעם חורבן. סוזען הָאט אויסגעשטעלט 
ַא בויגן וועגן דעם טַאטן און אונדזער מיטַארבעטערין ַאליסָאן 
בערגלַאס הָאט זיך אונטערגענומען אויסצוגעֿפינען דעם גורל 

ֿפון סוזענס טַאטן. עס הָאט געדויערט זעקס חדשים, ביז מע הָאט 
ַאנטדעקט די ּפרטים.

איך און ַאליסָאן הָאבן זיך געשטעלט אין קָאנטַאקט מיט 
סוזען, און זי הָאט זיך געטרָאֿפן מיט אונדז אין אונדזער ביורָא. 

מיר הָאבן איר איבערגעגעבן, ַאז דער טַאטע איז דעם 9טן 
נָאוועמבער 1944 ֿפַארשיקט געווָארן ֿפונעם „בָאר‟־ַארבעטסלַאגער 

קיין ֿפלָאסענבורג, ַא קָאנצענטרַאציע־לַאגער אין צֿפון־מיזרח 
בַײערן, אין דַײטשלַאנד. ֿפון דָארטן, הָאט מען אים ֿפַארשיקט 

אין הערשברוק, ַא סַאטעליט־לַאגער ֿפון ֿפלָאסענבורג, ווּו ער איז 
געשטָארבן דעם 4טן יַאנוַאר 1945. 

„ס׳איז ַאזוי טרויעריק‟, הָאט סוזען געזָאגט בַײם איבערקוקן 
די דָאקומענטן. „ס׳איז שוין געווען ַאזוי נָאענט צו דער 

בַאֿפרַײונג.‟
במשך ֿפון די יָארן, הָאט דער לָאס־ַאנדזשעלעסער ביורָא 

ֿפונעם רויטן קרייץ געלָאזט דעם ברייטן עולם וויסן וועגן 
אונדזער ּפרָאגרַאם. מיר הָאבן בַאזוכט שילן, ָארגַאניזַאציעס ווָאס 

ַארבעטן לטוֿבת די יִידן ֿפון דער שארית־הּפליטה, און חורבן־
מוזייען. דער עיקר הָאבן מיר דָאס געּפרּוווט ֿפַארשּפרייטן צווישן 

דער שארית־הּפליטה און זייערע קינדער.
מיר הָאבן אויך ַא רשימה ָארגַאניזַאציעס, ווָאס מַאכן חורבן־
ֿפָארשונגען ֿפַאר מענטשן ווָאס הָאבן ניט ַאליין איבערגעלעבט 

דעם חורבן, ָאבער זענען קינדער ָאדער אייניקלעך ֿפון דער 
שארית־הּפליטה, און ווילן זיך ַאליין אויסגעֿפינען  דעם גורל ֿפון 

זייערע קרוֿבים.
ּכדי זיך צו דערוויסן מער וועגן דער ַארבעט ֿפון די חורבן־
ֿפָארשער בַײם רויטן קרייץ, שטעלט זיך אין ֿפַארבינדונג מיט 

 bob.rich@redcross.org מיר, בָאב ריטש: 7808־605־818 ָאדער
 מע קען זיך אויך ֿפַארבינדן מיט דער ּפרָאגרַאם

 Restoring Family Links דורכן ָאנקלינגען 5176־477־310. 
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ֿפון ֿפָארווערטס ַארכיוו: „בַײם דַאוונען‟
ליָאלי קויֿפמַאן

ליַאלַא קויֿפמַאן, ַא טַאלַאנטירטע שרַײבערין און זשורנַאליסטקע 

ווָאס הָאט במשך ֿפון 40 יָאר בַאשריבן אינעם ֿפָארווערטס 

די איבערלעבונגען ֿפון דורות יִידישע אימיגרַאנטן און זייערע 

ַאמעריקַאנער קינדער, ווערט הַײנט דערמָאנט בלויז ווי ַא הערה 

צוליב אירע מער בַאקַאנטע קרוֿבים. איר טַאטע איז געווען שלום 

רַאבינָאוויטש, בעסער בַאקַאנט ווי שלום־עליכם, און איר טָאכטער — 

די בַארימטע ַארמעריקַאנער שרַײבערין, בעל קַאוֿפמַאן.

ליַאלַא קַאוֿפמַאן, ווָאס הָאט ָאנגעשריבן הונדערטער ַארטיקלען און 

מער ווי 2,000 גָאר קורצע דערציילונגען, ווָאס זי הָאט בַאצייכנט 

ווי סקיצעס, איז געווען איינער ֿפון די ּפָאּפולערסטע ֿפָארווערטס־

שרַײבער ֿפון די 1920ער יָארן ביז די 1960ער. איין סיבה ֿפַאר ווָאס 

זי איז ּכמעט ֿפַארגעסן געווָארן איז ווַײל אירע ווערק זַײנען ניט גרינג 

צו געֿפינען. מע הָאט קיינמָאל ניט ַארויסגעגעבן קיין זַאמלונג ֿפון 

אירע דערציילונגען און מע הָאט אירע ווערק ניט איבערגעזעצט אויף 

ענגליש. ס׳איז טַאקע ַא שָאד, ווַײל זי איז געווען ַא טַאלַאנטירטע 

שרַײבערין, וועמענס קורצע דערציילונגען ווָאלטן הַײנט זיכער געֿפונען 

ַאן עולם אויף ענגליש. איר סטיל איז ענלעך אויֿפן ַאמעריקַאנער 

שרַײבער ָא. הענרי און דעם רוסישן מַײסטער ַאנטָאן טשעקָאוו, ווָאס 

זייערע דערציילונגען ענדיקן זיך ָאֿפט מיט ַאן אומגעריכטן סוף.

די דָאזיקע דערציילונג, „בַײם דַאוונען‟, איז לכּתחילה געדרוקט 

געווָארן דעם 4טן ַאּפריל 1929. אויף ענגליש איז זי דערשינען ווי ַא 

Have I Got a Story for You טייל ֿפון דער ֿפָארווערטס־ַאנטָאלָאגיע 

אין 2016 אין רייזע טורנערס איבערזעצונג.

דזשָארדין קוציק

בַײם דַאוונען

ׂשרה־ֿפייגע, ווי מען ֿפלעגט זי רוֿפן אין דער ַאלטער היים, 
און דָא אין ַאמעריקע — מיסעס מערילס, איז דעם ֿפרימָארגן 

אויֿפגעשטַאנען אין ַא בַאזונדערס שלעכטער שטימונג. ָאט שוין 
ַא סך, ַא סך טעג ַאז זי שטייט אויף ֿפון שלָאף ַאזַא בייזע, ַא 

זויערע, ַא ֿפַאראומערטע. און ווָאס זָאל מען לייקענען — ּכמעט די 
גַאנצע צַײט ווָאס זי איז דָא אין ַאמעריקע, ָאט שוין ּכמעט ַא יָאר, 

ּכמעט ֿפון דעם ערשטן טָאג ָאן, איז איר געמיט שווער: ס׳איז 
איר דָא ניט געֿפעלן געווָארן. ווָאס? ווייסט זי ַאליין אויך ניט. 

ַאלע ַארומיקע זַײנען, דַאכט זיך, אייגענע מענטשן, לַײבלעכע — 
און ֿפָארט… די שנור ליזע איז, דַאכט זיך, די זעלבע דיקע, גוטע, 
נַארישע לאהקע — און דָאך עּפעס ווי ניט די זעלבע. זי איז דָא 

עּפעס ווי קליגער געווָארן, און דָאס בייזערט דער ַאלטער. דָארט, 

אין דער ַאלטער היים, ֿפלעגט זי קוקן דער שוויגער אין די אויגן 
ַארַײן, מיט דרך־ארץ: „שוויגער, ווי מיינט איר?‟, „שוויגער, ווי 
געֿפעלט דָאס אַײך?‟. און דָא איז איר „שוויגער, שוין ניט דָאס, 

ניט דָאס...‟, „שוויגער, איר ווייסט דָאס ניט, דָא איז ַאנדערש...‟, 
„שוויגער, דָא טוט מען ניט ַאזוי...‟ און עּפעס ַא חוזק הערט זיך 

דער ַאלטער ׂשרה־ֿפייגען אין דעם איצטיקן ווָארט „שוויגער.‟
און טַאקע באמת: די קלוגע ׂשרה־ֿפייגע איז דָא ּפלוצלינג געווָארן 
עּפעס ַא נַארעלע. ווָאס זי זָאל ניט זָאגן — לַאכן די קינדער. דער 

עלטערער לָאזט ַארָאּפ די אויגן און מַאכט ַאזַא ּפנים, ווי ער 
ווָאלט זיך מיט עּפעס געווָארגן, און דער יִינגסטער ּפָארסקעט 
ָאֿפן אין ֿפויסט ַארַײן און שטיקט זיך ֿפַאר געלעכטער, כָאטש 

דער זון בעני קוקט אויף זיי מיט ַא שטרענגן בליק. ׂשרה־ֿפייגען 
דַאכט זיך, ַאז אויך בַײ בענין שּפילן דעמָאלט אין די אויגן עּפעס 
שּפָאטישע ֿפַײערלעך... יָא, מיט ַא מָאל נַאריש געווָארן די קלוגע 
ׂשרה־ֿפייגע! מיט ַא מָאל הָאט מען ָאנגעהויבן ָאּפצולַאכן ֿפון דער 
ַאלטער מַאמען מיטן טיכל אויֿפן קָאּפ, ווי נָאר זי איז ַארָאּפ ֿפון 

דער שיף.
און צו וועלכע רוחות איז זי גָאר געקומען צו זיי? ווער בַאדַארף 

איר דָא? ווָאלט זיך בעסער אויסגעלעבט די יָארן אין איר 
היימיש שטעטל. נו, און ַאז דער טַאטע איז געשטָארבן און זי 
איז ֿפַארבליבן ַאליין — איז ווָאס? זי איז דָארט גָארניט געווען 
ַאזוי עלנט. דָאס גַאנצע שטעטל קען זי, און הַאלט זי בּכֿבוד. 

און דָא ווָאס? עס קומען זיך צונויף צום זון און צו דער שנור 
געסט — ַא „ּפַאדי‟ )ׂשימחה( הייסט עס בַײ זיי — ַאלץ עּפעס 
ַאזעלכע... ניט קיין יִידן און ניט קיין גויים, ווייסט זיי דער 

רוח ווער זיי זַײנען. מען קען דען בַײ זיי דערגיין ַא טָאלק? ַאז 
ַאֿפילו יִידיש ֿפַארשטייען ניט ַאלע! מער ֿפון ַאלץ ֿפַארדריסט איר 

אויף יענער ַאלטער יַאכנע, ָאט יענע טרייֿפנַאטשקע מיט דעם 
געשוירענעם „קעּפעלע‟, ווייס זי דער רוח ווי מען רוֿפט זי בַײ 

איר „שמייליגן‟ נָאמען, מַאכט ֿפון זיך ַא גַאנצע „ריסטָאקרַאטקע‟ 
און רוֿפט ׂשרה־ֿפייגען ניט ַאנדערש ווי „מיסעס מערליס‟ און זי, 

ׂשרה־ֿפייגע, ווָאלט געמעגט שווערן, ַאז אין דער ַאלטער היים 
הָאט יענע געטרָאגן ַא ּפַארוק.

דער זון, בעני, גיט איר צו ֿפַארשטיין, ַאז יעדע מדינה און יעדעס 
לַאנד הָאט זיך זַײנע מנהגים און ַאז יענע „טרייֿפנַאטשקע‟ 

ֿפירט ַא ּכשרע קיך. ַאן אמתע מעׂשה! ׂשרה־ֿפייגע ווָאלט בַײ איר 
ַאֿפילו קיין גלָאז טיי ניט געטרונקען! ַאֿפילו בַײ איר אייגענער 

שנור ֿפירט זי דָאך איר בַאזונדערע קיך, מישט זיך ניט מיט 
יענער. עּפעס הָאט זי קיין צוטרוי ניט צו די ַאלע גלעזעלעך און 
סלויעלעך ווי ֿפון ַאן ָאּפטייק, מיטן אויֿפשריֿפט „ּכשר‟. ניין, זי 
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גלייבט ניט.
שטייענדיק בַײם דַאוונען יעדן ֿפרימָארגן מיטן היימישן „קרבן־
מנחה‟-סידור אין די הענט, בעט ׂשרה־ֿפייגע בַײ גָאט, ער זָאל 

איר מוחל זַײן אויב עּפעס איז ניט ַאזוי ּכשר בַײ זיי: ס׳איז דָאך 
ַאמעריקע!

ָאבער ַא מָאדנע זַאך! ַאֿפילו דָאס דַאוונען איז אויך ניט דָאס 
ווָאס אין דער היים. די ּתֿפילה איז אויך עּפעס ַא ֿפרעמדע. אֿפשר 

דערֿפַאר, ווָאס זי איז שטענדיק אין ּכעס, צי אֿפשר דערֿפַאר, 
ווָאס דָאס צימער ווּו זי דַאוונט ַאצינד, איז ַאזוי ניט ענלעך צו 

יענעם, ווּו זי איז ַאלע יָארן געוווינט געווען צו דַאוונען אין דער 
ַאלטער היים. זי בַאמיט זיך צו דַאוונען מיט ּכוונה, נָאר זי קען 

ניט. קעגן איר ווילן לויֿפן די אויגן איבער מיט אומצוֿפרידנקייט 
ֿפון איין קעגנשטַאנד צום ַאנדערן )צו ווָאס הָאט מען געדַארֿפט 
אויסברענגען ַאזוי ֿפיל געלט?( און דָאס הַארץ שטעלט זיך ָאּפ 
אויף דעם שּפיגל ֿפון דרעסער )קַאמָאד(. צו ווָאס בַאדַארף ַאן 
ַאלטע יִידענע הָאבן ַא שּפיגל? מע מַאכט, מן־הסּתם, חוזק ֿפון 

איר...(. מיט בַאשולדיקונג און מיט הַארצווייטיק קוקט זי ַארויס 
דורך דעם ֿפענצטער, ווּו יִינגלעך לויֿפן ַארום אויף דער גַאס, 

טומלען און שרַײען — ַאזַא הֿפקרות! ַאזַא אויסגעלַאסנקייט! 
און ס׳קומט איר אויף דער מחשֿבה דָאס ליבע, ַאלטע היימישע 

געסל מיטן שטויב און מיט דעם שטענדיקן בלָאטקעלע אין דער 
מיט... און דָאס הַארץ ווערט צונויֿפגעּפרעסט, ווי ֿפון קעלט. און 
שטעכיקע טרערן קַאּפן אויף דעם ַאלטן סידור, ַאלע אותיות גיסן 

זיך צוזַאמען און ׂשרה־ֿפייגע קען שוין גָארניט זען אין סידור. 
מָאדנע, ווָאס ַאֿפילו דער סידור ַאליין, איר ַאלטער קרבן־מנחה־
סידור, ֿפון וועלכן זי דַאוונט שוין ַאזוי ֿפיל יָארן, — אויך דער 
סידור איז געווָארן עּפעס ַאן ַאנדערער. ער קוקט אויס עּפעס 

ֿפרעמד ָאט דָא אין דער ֿפרעמדער סֿביֿבה. ַאזַא ַאלטער! דָארט 
הָאט ער גָאר ניט אויסגעזען ַאזוי ַאלט!

„שוויגער! איר ווָאלט שוין בַאדַארֿפט ַא נַײעם סידור,‟ הָאט 
איינמָאל די שנור ַא זָאג געטָאן ֿפַארבַײגייענדיק. ָאבער ׂשרה־

ֿפייגע הָאט אויף איר נָאר ַא ווָארף געטָאן ַא מֿבטלדיקן בליק און 
זיך גַאנץ הויך ָאּפגערוֿפן: „געווען ַא נַאר און געבליבן ַא נַאר‟ 

און איבערבלעטערנדיק מיט אירע דַארע ֿפינגער ַא בלעטל נָאך ַא 
בלעטל, דַאוונט זי, די ַאלטע ׂשרה־ֿפייגע, דַאוונט.

און ווָאס מער זי דַאוונט, ַאלץ מער זַאמלט זיך צונויף אין איר 
הַארצן ַא טרוקענע, ַאלטע ֿפַארביטערקייט און בייזקייט. אויף 
וועמען? אויף ַאלע... אויף דער נַארישער שנור און אויף דעם 
זון בעני, אויף דעם שּפיגל ֿפון דרעסער, אויף יענער יַאכנע, 

ווייסט זי דער רוח ווי זי הייסט דָארטן, און אֿפשר אויך אויף 
דעם רבונו־של־עולם ַאליין, ווָאס ער הָאט זי אויף דער עלטער 

ֿפַארלָאזן ַאן עלנטע... ניין, זי וועט דווקא יָא דַאוונען! זיי 
ַאלעמען אויף צו־להכעיס וועט זי דווקא דַאוונען! זָאלן זיי לַאכן 
ֿפון איר, ָאבער דָאס ַאוועקצונעמען ֿפון איר ווַאגט קיינער ניט. 

דָאס איז אירס!
„ניין, דָאס וועל איך אַײך ניט ַאוועקגעבן! דָאס איז מַײנס!‟
און די בלויע ליּפן שעּפטשען גיך גיך די אויסגעדרָאשענע 

ווערטער ֿפון דער ּתֿפילה, ווָאס דערֿפרישט ניט די נשמה, נָאר 
צערייצט זי נָאך מער.

און ּפלוצלינג, ווי זי ווָאלט זיך מיט ַא מָאל דערמָאנט און 
געֿפונען ענדלעך די נייטיקע ווערטער, הייבט ׂשרה־ֿפייגע אויף צו 
דער סטעליע אירע טריבע אויגן און מיט ַאן אויֿפריכטיקן געֿפיל 
ֿפון גַאנצן הַארצן, רעדט זי ַארויס מיט התלהֿבות, ווענדנדיק זיך 

צו גָאט ַאליין:
„רבונו של עולם! רבונו של עולם! זָאל אויף זיי ַאלעמען קומען ַא 

מיתה משונה!‟
און דערֿפילט מיט ַא מָאל, ַאז ַא שטיין איז איר ַארָאּפ ֿפון הַארצן 

און ס׳איז איר גרינגער געווָארן.


