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„ווָאס הערט זיך אין ווַארשע“ איז געווען דער טיטל ֿפון ַא טעגלעכן בלַאט אין דער

צַײטונג „הַײנט“, ווָאס איז ַארויס אין ווַארשע ֿפַאר דער קריג. און היות ווי די צַײטונג

דערשַײנט שוין ֿפון לַאנג נישט, דַארף מען ֿפָארן קיין ווַארשע ּכדי זיך צו דערוויסן ווָאס

הערט זיך טַאקע דָארט.

 

בכן בין איך סוף חודש יוני געֿפָארן קיין ּפוילן „זוכן די נעכטיקע טעג“ און זען ווי ַאזוי

זיי זַײנען ֿפַארקערּפערט אין די הַײנטיקע טעג. ווַארשע איז טַאקע ַא לעבעדיקע שטָאט,

ָאבער זי געדענקט אויך אירע ַאמָאליקע אַײנוווינערס, און צווישן זיי — די יִידן, ווָאס הָאבן

ֿפַארן חורבן בַאטרָאֿפן ַא דריטל ֿפון איר בַאֿפעלקערונג.

 

ֿפון בני מער
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אין קיין שום ַאנדער שטָאט אויף דער וועלט זַײנען נישטָא ַאזוי ֿפיל דענקמעלער ווי אין

ווַארשע. מיט ַא יָאר צוריק הָאב איך געלייענט ַאז אין נָאווָאליּפקי-גַאס 28 הָאט מען

געשטעלט ַא נַײעם דענקמָאל לּכבוד דעם „עונג שבת“־ַארכיוו. דער „עונג שבת“ איז

געווען ַאן אונטערערדישע ָארגַאניזַאציע ֿפון מענער און ֿפרויען ֿפון ּכל־מיני ּפַארטייען און

גלויבנס, ווָאס הָאבן צוזַאמען געזַאמלט מַאטעריַאלן, געֿפָארשט און געשריבן וועגן

ווַארשעווער געטָא און ַאנדערע ערטער אין ּפוילן, און דערצו – דָאקומענטירט די ערשטע

ידיעות וועגן טרעבלינקע.

 

איצט הָאב איך סוף-ּכל-סוף געהַאט די זכיה דָאס צו זען ּפנים-אל-ּפנים. ַא גַאנץ יָאר הָאט

מען אין „בית שלום עליכם“ אין ּתל-ָאֿביֿב געלערנט וועגן דעם ַאמָאליקן יִידישן לעבן אין

ווַארשע — איר געשיכטע, ליטערַאטור, קונסט, טעַאטער אַאז״וו, און צום סוף יָאר איז ַא

גרוּפע ּתלמידים און לערערס טַאקע געֿפָארן קיין ּפוילן, און איך בתוכם.

 

ווי בַאווּוסט, איז קיין סך נישט געבליבן ֿפונעם יִידישן עֿבר דָארט; מער ווי ַאכציק

ּפרָאצענט ֿפון דער שטָאט איז חרוֿב געווָארן אין דער מלחמה, און אין דער יִידישער

געגנט, מורַאנָאוו, ווָאס איז ֿפַארווַאנדלט געווָארן אינעם געטָא, איז ּכמעט ַאלץ

אויסגעמעקט געווָארן. ָאבער דָאס רוֿב נעמען ֿפון די „יִידישע גַאסן“ — קַארמעליצקע,

זַאמענהָאף, ּפַאוויע און דזשעלנע גַאסן — זַײנען ֿפַארבליבן ווי דענקמעלער ֿפַאר זיך. דערצו

זַײנען דָא ַא סך, ַא סך געדענק-טָאוולען, ווָאס מע הָאט ַארויֿפגעשטעלט ּכדי צו דערמָאנען

דעם ברייטן עולם די ָאנגעווייטיקטע געשיכטע, ווָאס מע הייבט שוין ָאן צו ביסלעך צו

ֿפַארגעסן.

 

אין דעם זעלביקן ָאוונט ווען איך בין ָאנגעקומען קיין ווַארשע הָאב איך זיך געאַײלט צו

גיין זען דעם נַײעם טָאוול אויף נָאווָאליֿפקי 28, און צומָארגנס הָאט אויך אונדזער גרוּפע

בַאזוכט דעם ָארט. אייגנטלעך איז אונדזער בַאזוך געווען אין דער שכנדיקער

סמָאטשקע־גַאס, ווָאס וועגן איר הָאב איך געשריבן ַא בוך אויף העברעִיש, „סמוצ’ה –

ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה“ (סמָאטשע – ַא ביָאגרַאֿפיע ֿפון ַא יִידישער גַאס אין

ווַארשע). יצחק בַאשעוויס-זינגער, ווָאס הָאט געוווינט נישט ווַײט, הָאט ַא מָאל געשריבן

ַאז „יעדע יִידישע גַאס אין ווַארשע – געווען ַא שטעטל ֿפַאר זיך“, און די ווערטער הָאט

מען אַײנגעקריצט אויף יִידיש, ּפויליש און ענגליש אויף ַא טָאוול אין קַארמעליצקע-גַאס. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3taHw2Brkpk&t=828s
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ָאבער ַאֿפילו אויב יעדע גַאס איז „ַא שטעטל ֿפַאר זיך“,זענען מיר נישט געבליבן בלויז

אויף סמָאט טַאקע ּכדאי געווען.

 

דער נַײער דענקמָאל געֿפינט זיך אין ַא הויף ֿפון נָאווָאליּפקי 28, און ער איז נישט קיין

בולטער. אדרבה: ער ליגט אויף — און אונטער — דער ערד: ַא מין ליידיקע ווַײסע גרוב

ווָאס איז ֿפַארדעקט מיט גלָאז, און אין מיטן ליגט ַא ֿפַארגעלטער בלַאט – ַאן ָאריגינעלער

בלַאט ֿפונעם „עונג שבת“־ַארכיוו, ווָאס מע הָאט דָא בשּתיקה בַאגרָאבן. לעבן דעם, אויף

דער ערד, זעט מען שווַארצע טָאוולען, און אויף זיי שטייט געשריבן אויף יִידיש, ּפויליש,

עֿברית און ענגליש: „דָאס ווָאס מיר הָאבן נישט געקענט ַארויסשרַײען ֿפַאר דער וועלט,

הָאבן מיר ֿפַארגרָאבן אין דער ערד. […] זָאל דער דָאזיקער אוצר ַארַײנֿפַאלן אין גוטע

הענט, זָאל ער זיך דערווַארטן בעסערע צַײטן, זָאל ער ַאלַארמירן די וועלט, ווָאס הָאט זיך

ֿפַארלָארן. […] איך ווָאלט געווָאלט דערלעבן דעם מָאמענט ווען מע וועט קומען

אויסגרָאבן דעם גרויסן אוצר און צעשרַײען דעם אמת, זָאל זיך די וועלט דערוויסן.“

 

דָאס איז א ציטַאט ֿפון ד״ר עמנואל רינגעלבלום, דער גרינדער און דער ֿפַארווַאלטער ֿפון

„עונג שבת“ — די טעמע ֿפון שמואל קַאסָאווס גלענצנדיקן בוך, „ווער וועט ָאנשרַײבן

אונדזער געשיכטע?“. אֿפשר טַאקע ַא דַאנק דעם בוך, און דער דָאקָא-דרַאמע אויף דער

זעלבער טעמע (ַא ֿפילם ווָאס נענסי סּפילבערג הָאט ּפרָאדוצירט), הָאט מען דָא איצט

געשטעלט דעם מָאנומענט?

 

ֿפון די 70 חֿברים ֿפון „עונג שבת“ זַײנען נָאך דער מלחמה געבליבן נָאר דרַײ: הערש

ווַאסער, זַײן ֿפרוי בלומע און די שרַײבערין רחל אויערבַאך. אין דעצעמבער 1946 הָאט

ווַאסער געֿפונען צען קעסטלעך, און אין יָאר 1950 זַײנען געֿפונען געווָארן נָאך דרַײ

מילכקרוגן, און אין זיי – די אוצרות ֿפונעם ווַארשעווער געטָא.

 

הַײנט ווערן די מַאטעריַאלן ֿפונעם „עונג שבת“־ַארכיוו בַאטרַאכט ווי ַא טייל ֿפון

יונעקסקָאס רשימה ֿפון די וויכטיקסטע ָאנדענק־מַאטעריַאלן אויף דער וועלט, און ווערן

געהיט אין ווַארשעס יִידישן היסטָארישן אינסטיטוט, ווָאס געֿפינט זיך אין טלָאמַאצקע, ַא

קליין געסל, ַא זכר-לחורבן ֿפון דער ַאמָאליקער חשוֿבער גַאס, ווּו ס׳איז ַא מָאל געשטַאנען

די גרויסע „דַײטשע שול“ און דער ליטערַאטן־ֿפַאראיין — טלָאמַאצקע 13.
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 צענדליקער בלעטער, צייכענונגען און ַאנדערע מַאטעריַאלן זַײנען דָארטן אויסגעשטעלט

ֿפַארן ּפובליקום, צוזַאמען מיט איין מילכקרוג, און מע קָאן נישט בלַײבן גלַײכגילטיק

ַאנטקעגן זיי: דער גרויל און די גֿבורה שטייען דיר ֿפַאר די אויגן. ָאבער אויך דָא, אין

נָאווָאליּפקי 28 (דעם ַאמָאליקן נָאווָאליּפקי 68), דערֿפיל איך שטילערהייט סַײ די גֿבורה סַײ

דעם גרויל, צווישן די בלעטער ֿפונעם טָאּפָאליע-בוים און די טרָאּפנס ֿפונעם זומערדיקן

רעגן ווָאס הָאט זיך ּפלוצעם צעגָאסן אין ַא הייסער דעמערונג.

 

די שטילקייט ֿפון דער איצטיקער נָאווָאליּפקי־גַאס איז ַא שטומער עדות צו דער געגנט,

ווָאס הָאט ֿפַארן חורבן געקָאכט און גערוישט. דָא, אינעם גרויסן הויף ֿפון נָאווָאליּפקי 68,

ווָאס ציט זיך ַאזש ביז סמָאטשע גַאס, זַײנען געווען נישט ווייניק ווי ֿפיר שולן: די ציש״ָא

ֿפון בונד; די בָארָאכָאוו-שול ֿפונעם לינקן ּפועלי-ציון, די העברערִישע „ּתרבות־שול“, און ַא

„שַאבעסווּוקע“ — ַא ּפוילישע שול ֿפַאר יִידן. דערצו זַײנען דָא טעטיק געווען

„ֿפָאלקס-אוניווערסיטעטן“, ֿפַארשיידענע ָאוונטשולן און ווער ווייסט נָאך וויֿפל חדרים,

ּתלמוד-ּתורות אַאז״וו. ַארום הויף הָאבן געוווינט הונדערטער יִידן, און עטלעכע יִידישע

שרַײבערס אויך.

 

„דָא ֿפלעגן ַארױסקומען די אַײנװױנער, ַא ּפָאר הונדערטער יִידן ֿפון יעדן הױף. הערצער

הָאבן געקלַאּפט, אױגן הָאבן געלױכטן“, הָאט געשריבן דער בַארימטער „בונד“־דערצִיער

און טעטיקער, יעקֿב ּפַאט. משה זָאנשיין, דער מחבר ֿפונעם בוך זכרונות „יִידיש-ווַארשע“,

הָאט אינעם קַאּפיטל „מַײן הויף“ געשילדערט עטלעכע ֿפון די שכנים: חיים שוסטער,

מענדל סטָאליער, יָאסל טרעגער און ַאנדערע. „ֿפון די שול-צימערן הָאבן זיך געלָאזט הערן

קלינגענדיקע קולעכלעך. טַאנצנדיקע מיט געֿפלָאכטענע הענטלעך אין ַא רָאד, הָאבן זײ

ֿפַארקלונגען דעם הױף מיט ‘משהלע, משהלע, ביסט דָאך זײער שײן, שװַארצינקע

אײגעלעך, װַײסינקע צײן’, ָאדער ‘ׂשרהלע, ׂשרהלע, ביסט דָאך זײער מיאוס, ַא ביסעלע

ֿפַארקָאּפטשעט, ַא ביסעלע ֿפַארריסט’“. דערֿפון איז געדרונגען ַאז נָאווָאליּפקי 68 איז

געווען ַא בַאטַײטֿפולער הויף אין ֿפַארמלחמדיקער ווַארשע. נישט סּתם ַאזוי הָאט מען

דווקא אויף דעם ָארט בַאגרָאבן דָאס רוֿב מַאטעריַאלן ֿפון „עונג שבת“ ַארכיוו.
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ַאזוי הָאבן מיר עולה־רגל געווען צו דעם שיינעם און בַאשיידענעם דענקמָאל, אויסּפלַאנירט

ֿפון די ַארכיטעקטן לוקַאש מיעשקָאווסקי און מַארטשין אורבַאנעק, לויט דער איניציַאטיוו

ֿפון „סטַאנציע מורַאנָאוו“, ַא גרוּפע ּפוילישע ַאקטיוויסטן מיט ּפרָאֿפ׳ יַאצעק לעָאשטעק

בראש, ווָאס שטרעבן איבערצוצַײגן די ָארטיקע ּפָאליַאקן אין דער וויכטיקייט ֿפון

ֿפַאראייביקן דעם ָאנדענק ֿפונעם יִידישן עֿבר ֿפון ווַארשע. זענען מיר דָארט געשטַאנען,

ֿפַארטיֿפט אין אונדזערע געדַאנקען קוקנדיק אויֿפן דענקמָאל ווָאס איז געלעגן אונדז

צוֿפוסנס. בכלל קען מען זָאגן ַאז ַא סך ֿפון דער ַאמָאליקער יִידישער דרַאמע געֿפינט זיך

איצט ממש אונטער דער ערד ֿפון ווַארשע. אויף ּפרָאסטע גַאס נומער 51, למשל, זעט מען

נָאך ַא דענקמָאל לּכֿבוד די געטָא־קעמֿפערס ווָאס זַײנען אויף יענעם ָארט ַארויסגעקרָאכן

ֿפון דער קַאנַאליזַאציע. יענע קעמֿפערס זַײנען שוין מער נישטָא; ַאֿפילו דער יִינגסטער ֿפון

זיי ַאלע — ׂשמחה רותם, אויך בַאקַאנט ווי „קַאזשיק“ —איז שוין ַאוועק. דַארף מען זיך

בַאנוגענען מיט דענקמעלער.

 

נָאך ַא נַײע „אונטערערדישע“ זַאך הָאט אונדז בַארירט לעבן מילע 18. דָאס איז געווען, ווי

באווּוסט, דָאס ָארט ווּו עס הָאט זיך געֿפונען דער בונקער ֿפונעם אויֿפשטַאנדס-שטַאב, ווּו

עס הָאט זיך בַאהַאלטן דער ֿפירער ֿפונעם ווַארשעווער געטָא־אויֿפשטַאנד, מרדכי

ַאנילעוויטש און ַאנדערע. לעצטנס הָאט ַא דעלעגַאציע ֿפון היסטָאריקערס און ַארכעָאלָאגן

ָאנגעהויבן גרָאבן דעם ָארט, און ווען מיר זַײנען ֿפַארבַײ, איז איינע ֿפון אונדז צוגעגַאנגען

צום ֿפַארווַאלטער און געֿפרעגט צי ער קען מיט אונדז ריידן. „מיט ֿפַארגעניגען“, הָאט ער

געענטֿפערט און דערציילט וועגן די נַײסטע אויֿפדעקונגען ווי, למשל, דער ַאריינגַאנג צום

בונקער. די ַארכעָאלָאגן הָאבן שוין געֿפונען ַא סך ַאנדערע חֿפצים, ָאבער צוויי ֿפון זיי

הָאבן געמַאכט אויף אונדז דעם שטַארקסן רושם: ַא בַאנד גמרא און ַא ּפוילישער רָאמַאן.
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לּכֿבוד דעם ֿפָאלקזינגער ווּודי גָאטרי,
ווָאס ווָאלט די ווָאך געווָארן 110 יָאר

ַאלט
 

קולטור

ֿפון איציק גָאטעסמַאן

 

דעם ֿפַארגַאנגענעם דָאנערשטיק, דעם 14טן יולי, איז געווען דער 110טער געבוירן־טָאג

ֿפונעם בַארימטן ַאמעריקַאנער ֿפָאלקזינגער־טרובַאדור, ווּודי גָאטרי.

 

ווּודי גָאטרי איז געבוירן געווָארן דעם 14טן יולי 1912 אין ַא קליין שטעטל אין ָאקלַאהָאמע

און געשטָארבן אין ניו־יָארק אין 1967. קיין יִיד איז ער נישט געווען, ָאבער קיין געטרַײער

קריסט איז ער אויך נישט געווען. ַא לינק־געשטימטער ּפָאליטיש־ַאקטיווער ֿפָאלקזינגער,

הָאט גָאטרי בַאגַײסטערט עטלעכע דורות מיט זַײן איבערגעגעבנקייט און אידעַאליזם, מיט

זַײן צונויֿפגָאס ֿפון קונסט און ַאקטיוויזם. אויף זַײן גיטַאר הָאט ער ָאנגעשריבן דעם לָאזונג

„די מַאשין הרגעט ַאוועק ֿפַאשיסטן“.

 

ווָאס איז דָאס שַײכות צווישן ווּודי גָאטרי און די יִידן? קודם־ּכל איז זַײן ווַײב מַארגָא

גָאטרי געווען די טָאכטער ֿפון דער יִידישער ּפָאעטעסע עליזה גרינבלַאט (1888—1975),

דיכטערין ֿפון ַאזוינע לידער ווי „ֿפָארט ַא ֿפישער אויֿפן ים“, „חלומען חלומות“ און

„חֿביֿבהלע“. הייסט עס, ַאז די קינדער ווָאס ווּודי הָאט געהַאט מיט איר זענען יִידן, און

זַײנע קינדער זענען געווָארן גַאנץ בַאקַאנט אין דער וועלט ֿפון ֿפָאלקמוזיק. דער זון ַארלָא

גָאטרי, ַא בן־דור ֿפון בָאב דילָאן, איז ַאליין יָארן לַאנג געווען ַא בַאליבטער ֿפָאלקזינגער.

די טָאכטער נָארַא גָאטרי ֿפירט שוין יָארן לַאנג ָאן מיטן „ווּודי גָאטרי־ַארכיוו“, ַא וויכטיקע

זַאמלונג, צו וועלכער מיר וועלן זיך אין גיכן אומקערן.
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עליָאט הָאט טַאקע געֿפירט ַא בָאהעמיש לעבן — ער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון דער היים, ווען ער

הָאט זיך נָאך געלערנט אין מיטלשול און הָאט ָאנגעהויבן ַארבעטן אין ַא צירק. דערנָאך

הָאט ער זיך געדרייט ַארום “קַאובויס” אין די מערֿבדיקע שטַאטן, ווּו ער הָאט זיך בַאקענט

מיט גָאטרי אין די 1950ער יָארן. קיינער, ביזן הַײנטיקן טָאג, קען ַאזוי גוט נישט זינגען

גָאטריס לידער ווי עליָאט. ער הָאט זיך קונה־שם געווען מיט גָאטריס רעּפערטוַאר, און

הָאט געטרַײ אויסגעטַײטשט זַײנע לידער ֿפַאר ַא ברייטערן עולם נָאך גָאטריס טויט.

עליָאט, שוין 81 יָאר ַאלט, איז לעצטנס אויֿפגעטרָאטן אין ניו־יָארק אין ַא רָאק־און־רָאל זַאל

ֿפַאר הונדערטער חסידים זַײנע.

 

די ֿפַארבינדונג צווישן גָאטרי און ַאן ַאנדער יִידישן זינגער, בָאב דילָאן, איז שוין מער

Bound for Glory בַאקַאנט. אין קָאלעדזש הָאט דילָאן געלייענט גָאטריס אויטָאביָאגרַאֿפיע

און איז בַאנומען געווָארן מיט אים. דילָאן הָאט דערציילט דעם עולם אויף זַײנע קָאנצערטן

אין יענע יָארן, ַאז „ער ֿפָארט ַארום אויף דער זעלבער רוטע ווי ווּודי גָאטרי“. דילָאן איז

אייגנטלעך געקומען צו ֿפָארן קיין ניו־יָארק ווי ַא בחור ֿפון מינעסָאטע ּכדי זיך צו

בַאקענען מיט זַײן „ָאּפגָאט“ אין 1960. דילָאן (געבוירן מיטן נָאמען „זימערמַאן“), הָאט

ָאבער נישט געווּוסט, ַאז גָאטרי איז שוין געלעגן ַא טויט־קרַאנקער אין שּפיטָאל. גָאטרי

הָאט אים ָאבער געזָאגט נָאך בַײ זייער ערשטער בַאגעגעניש „איך בין נָאך נישט

געשטָארבן“. דילָאן, שוין וווינענדיק אין ניו־יָארק, איז ָאֿפט געֿפָארן אים מֿבקר־חולה זַײן,

און זייער בַאצִיונג איז געווָארן לעגענדַאריש; מע הָאט ַאֿפילו ָאנגעשריבן ַא קינדערביכל —

„ווען בָאב הָאט זיך בַאקענט מיט ווּודי“. אינעם הָאליווּודער ֿפילם וועגן דילָאנס לעבן —

„איך בין נישט דָארט“ — קומט אויך ֿפָאר די סצענע ֿפון זייער ערשטער טרעֿפונג — צוויי

ריזן ֿפון דער ַאמעריקַאנער ֿפָאלקמוזיק.

 

די משּפחה גָאטרי הָאט געוווינט אין קָאני־אַײלַאנד, ָאנהייבנדיק ֿפון די 1940ער יָארן, ַא

געגנט ווָאס הָאט שוין דעמָאלט געהַאט ַא יִידישן טעם. די גָאטריס הָאבן געוווינט ַאריבער

דער גַאס ֿפון דער שוויגער עליזה גרינבלַאט, און ווּודי הָאט ָאנגעהויבן שרַײבן לידער

אויף יִידישע טעמעס, ָאבער דָאס הָאט דעמָאלט קיינער נישט געווּוסט, ַאֿפילו די טָאכטער

נָארַא.
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נָארַא הָאט אויך נישט געווּוסט, ווי שַאֿפעריש איר בָאבע איז געווען, ביז דער ֿפידלער

יצחק ּפערלמַאן הָאט זי געֿפרעגט נָאך ַא קָאנצערט מיט די „קלעזמַאטיקס“: „נו, ווי

געֿפעלט אַײך, ווי מיר הָאבן געשּפילט אַײער בָאבעס ליד?“ (מיינענדיק „דָאס

ֿפישער־ליד“). ערשט דעמָאלט הָאט זי ָאנגעהויבן אויסצוֿפָארשן די יִידישע ֿפַארבינדונג

מיט איר טַאטן, און אין 1998 געֿפונען די חנוּכה־לידער טעקסטן, ווָאס ער הָאט געשַאֿפן.

 

זי הָאט געבעטן די „קלעזמַאטיקס“ — מיטן טרומייטער ֿפרענק לָאנדָאן, זינגער לָארין

סקלַאמבערג, ֿפידלערין ליסַא גָאטקין, בַאסיסט ּפָאל מָאריסעט, און ּפַײקלער דוד ליכט —

איבערצוקוקן די לידער אין ַארכיוו, און שַאֿפן מעלָאדיעס צו די יִידישלעכע לידער. גָאטרי

הָאט, זעט אויס, קיין מָאל נישט אויֿפגעהערט צו שרַײבן אין זַײנע הונדערטער העֿפטן און

אויף שטיקלעך ּפַאּפיר, און די „קלעזמַאטיקס“ הָאבן געדַארֿפט איבערקוקן ַא ים

מַאטעריַאלן. ַא בַאדַײטנדיקע צָאל לידער ָאן מוזיק אויף יִידישע טעמעס הָאבן זיי ָאבער

געֿפונען און זיך גענומען צו דער ַארבעט.

 

די גרוּפע הָאט געשַאֿפן די מוזיק צו ַא צָאל לידער און ַארויסגעגעבן צוויי ַאלבָאמען ֿפון

Woody Guthrie‘s“ גָאטריס ַארכיוו. צו ערשט, איז ַארויס די זַאמלונג ֿפון חנוּכה־לידער

Happy Joyous Hanukah”, ַא טיטל ווָאס הָאט זיכער ֿפַארחידושט ַא סך ֿפון די ליבהָאבער

ֿפון ַאמעריקַאנער ֿפָאלקמוזיק. ווער הָאט זיך ֿפָארגעשטעלט, ַאז ווּודי גָאטרי הָאט געשריבן

Wonder“ ,לידער אויף יִידישע טעמעס? די צווייטע רעקָארדירונג אויף ווּודיס ווערטער

Wheel”, הָאט געווּונען ַא „גרַאמי“־ּפריז — די העכסטע אויסצייכענונג ֿפון דער

רעקָארדיר־אינדוסטריע. די ווערטער זענען בֿפירוש נישט אויף קיין יִידישער טעמַאטיק,

ָאבער זיי בַאשרַײבן די גַאסן און סצענעס ֿפון דער שטָאט ניו־יָארק און ַאזוי ווי „ניו־יָארק

איז ַא יִידישע שטָאט“, און די מעלָאדיעס ווָאס די „קלעזמַאטיקס“ הָאבן געשַאֿפן קלינגען

יִידישלעך, הָאט די רעקָארדירונג טַאקע ַא יִידישן טעם.

 

אין 1921 הָאט דער קלעזמער־זינגער דניאל קַאהן איבערגעזעצט ווּודי גָאטריס בַאקַאנטסט

ליד, This Land is Your Land, ווָאס איז ַאליין געווָארן ַא שלַאגער — ַא סימן ַאז ַאֿפילו 50

יָאר נָאך גָאטריס טויט הָאבן זַײנע לידער ַא טיֿפע השּפעה אויף דער ַאמעריקַאנער מוזיק.
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ַא ֿפָארווערטס־מיטַארבעטער ווָאס הָאט
דערקלערט טעכנָאלָאגיע ֿפַאר די לייענער

 

געשיכטע

ֿפון חנה ּפָאלַאק

 

נחום־נתניאל זַאלָאוויץ, ַא ֿפָאר ווערטס־מיטַארבעטער במשך ֿפון 50 יָאר, איז הַײנט ּכמעט

אין גַאנצן ֿפַארגעסן געווָארן ָאבער אין זַײן צַײט איז ער געווען דער הויּפט־זשורנַאליסט

בַײם ֿפָארווערס בַײם געבן צו ֿפַארשטיין די לייענער די נַײע טעכנָאלָאגיעס, און איז

געווען ּכמעט דער איינציקער ווָאס הָאט געשריבן וועגן ַאמעריקַאנער

טע לעוויזיע־ּפרָאגרַאמען.

 

נ. זַאלָאוויץ איז געבוירן געווָארן אין ביַאליסטָאק אין 1892 און געשטָארבן אין 1971.

יִינגלווַײז איז ער מיט זַײן משּפחה ַאריבערגעקומען צו דער איסט־סַײד. זַײן

זשורנַאליסטישע קַאריערע הָאט ער ָאנגעהויבן בַײם מָארגן־זשורנַאל, ָאבער שּפעטער איז

ער ַאריבער ַארבעטן אויף ַא ֿפולער שטעלע אין ֿפָארווערטס.

 

נ. זַאלָאוויץ הָאט געשריבן אויף קול טורעלע טעמעס, ווי אויך וועגן ּפָאליטיק און

קהילה־לעבן. אין זַײנע רובריקן הָאט ער איבערגעגעבן דעם לייענער די נַײעסן וועגן די

לעצטע טעכנָאלָאגישע ַאנטוויקלונגען אין ַא סטיל, ווָאס יעדער איינער הָאט געקענט

ֿפַארשטיין. ַאן אינטערעסַאנטע סעריע ווָאס ער הָאט מחבר געווען הָאט זיך ָאּפגעגעבן מיט

דער געשיכטע ֿפון דער ּפרעסע אין ַאמעריקע. ּפרָאֿפילן ֿפון אינטערעסַאנטע מענטשן און

טשיקַאווע שטייגערישע ענינים הָאט ער אויך בַאשריבן. ווען די טעלעוויזיע איז אין די

1950ער יָארן ַארַײן אין יעדער היים, הָאט מען אים געבעטן שרַײבן אויף דער טעמע.
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ווי ַא מוסטער ֿפון זַאלָאוויצעס היימישן אוֿפן ֿפון שרַײבן, קען מען נעמען זַײן ַארטיקל ֿפון

יָאר 1969, אין וועלכן ער בַאשרַײבט די בַאמִיונגען ֿפון די טעלעוויזיע־נעצן צו בַאזַײטיקן

די בַאליבטע „וועסטערן“־ּפרָאגרַאם — „בָאנַאנזַא“ ֿפונעם ערשטן ָארט. קיין סטרַאטעגיע

הָאט זיי נישט געהָאלֿפן — די ּפרָאגרַאם ֿפונעם הויּפט־ַאקטיָאר ֿפון „בָאנַאנזַא“, לָארן גרין,

איז געבליבן אויֿפן ערשטן ָארט. הָאט זַאלָאוויץ אין זַײן רובריק — „ווָאס מע זעט אויף

טעלעוויזיע“ — געשריבן ּכלומרשט צו דער מַאמען ֿפון לָארן גרין, „ֿפרוי דֿבורה גרין, איר

דַארֿפט וועגן אַײער זונס ּפרנסה זיך נישט זָארגן.“

 

אין זַײנע ַארטיקלען הָאט נחום זַאלָא וויץ ַארַײנגעלייגט זַײן גַאנצן וויסן ֿפון ֿפַארשיידענע

געביטן: ליטערַאטור, ּפָאליטיק און געשיכטע. ַאזוי הָאט ער ַארַײנגעֿפירט דעם נַײעם

מעדיום ֿפון טעלעוויזיע ֿפַארן ברייטן עולם. אינעם ֿפָאטָא־ַארכיוו ֿפונעם ֿפָארווערטס

געֿפינען זיך ּפערזענלעכע בילדער ֿפונעם הַײנט אומבַאקַאנטן ֿפָאר ווערטס־שרַײבער נ.

זַאלָאוויץ, וועלכער איז געווען, לויט הלל רָאגָאף, „ַאן אויֿפקלערער און „ַא

קולטור־טרעגער.“
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בער קָאטלערמַאנס נַײ בוך דערציילונגען
שַאֿפט ּפָארטרעט ֿפון סָאװעטישן יִידנטום

 

רעצענזיע

ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ

 

„סַאמָאיעד‟, דָאס קעּפל ֿפון בער קָאטלערמַאנס נַײעם בוך דערצײלונגען, מײנט אױף יִידיש

„ַאלײן-ֿפרעסער‟. ַאזױ רוֿפט מען די ּפָארָאדע ֿפון הינט, װָאס שטַאמט ֿפון דער

װַײט–צֿפונדיקער טונדרע, װּו „ס׳איז ניטָא װעמען אױֿפצוֿפרעסן, סַײדן נָאך זיך ַאלײן.‟

 

דער נַארַאטָאר ֿפון דער מעׂשה מיט דעם אײגענעם נָאמען טרעֿפט ַאזַא מין הונט אין ּפַאריז.

די ּכלֿבטע געהערט צו ַא הײמלָאזן, װָאס הַאלט זי אױף ַא שטריקל און לָאזט טוריסטן אים

ֿפָאטָאגרַאֿפירן מיט דער עקזָאטישער חיה ֿפַאר געלט. און ּפלוצעם רַײסן זיך בײדע, דער

נַארַאטָאר און די ּכלֿבטע, ַארױס ֿפונעם אונטערערדישן ּפַאסַאזש אין דער ֿפרַײ און לױֿפן

צום טַײך. װער זשע איז דער „איך‟, װָאס דערצײלט די דָאזיקע מעׂשה? װַײזט אױס, אױך

ַא הונט, ַאן „ער‟. דָאס איז ַא ליבע–געשיכטע ֿפונעם ערשטן בליק: „מיר זַײנען דָאך ַאזױ

יונג, שטַארק, זעלבסטזיכער […] מיר זַײנען דָאך די אמתע בעלי–בּתים ֿפונעם לעבן!‟

 

„סַאמָאיעד‟ איז ַא קורצע לירישע געשיכטע װעגן ליבע און ֿפרַײהײט, װָאס װערט

דערצײלט מיט ַא לַײכטער אירָאניע. מען קען זי לײענען װי ַא שטיקל ַאלעגָאריע. צװײ

הינט שװימען אינעם טַײך צום װַײטן ים, „איבער װעלכן עס מוז זיך געֿפינען דָאס

ֿפָאטערלַאנד ֿפון מַײנע ָאֿבות‟. אֿפשר הָאט דער מחבר בדעה מרמז צו זַײן אױֿפן

סָאװעטישן יִידנטום, װָאס בענקט נָאך זײער ַאלט–נַײעם יִידישן ֿפָאטערלַאנד? מעג זַײן

אױך, ַאז דָאס הָאב איך ּפשוט אױסגעטרַאכט, װַײל איך ווייס, ַאז בער קָאטלערמַאן איז

ַאלײן ַא געטרַײער ציוניסט?
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„סַאמָאיעד‟ איז ַארױס אין בוענָאס–אַײרעס דורכן ָארטיקן „יִיװָא‟ און איז ּכולל

דערצײלונגען, װָאס זַײנען דערשינען אין ֿפַארשײדענע יִידישע זשורנַאלן צװישן 2001 און

2018. ֿפַאר ַא צָאל מעׂשיות שעּפט קָאטלערמַאן שטָאף ֿפון זַײן אײגענער משּפחה–געשיכטע.

די העלדן זַײנען אוקרַאִינער יִידן, װָאס הָאבן איבערגעלעבט ּכלערלײ צרות און יסורים, זיך

געװַאלגערט איבער ברײטע רחֿבות ֿפונעם סָאװעטן–לַאנד ַאזש ביז סַאמע בירָאבידזשַאן

אינעם װַײטן מזרח. זײער לעבן איז געװען שװער און ביטער, ָאבער יעדער אײנער איז

געװען בּכוח צו ֿפַארבלַײבן ַא לַײט, ָאדער ווי מען זָאגט הַײנט אױף „יִינגליש‟ אין

ַאמעריקע: ַא „מענטש‟.

 

ַאלע קורצע דערצײלונגען אין איינעם שַאֿפן ַא קָאלעקטיװן ּפָארטרעט ֿפונעם סָאװעטישן

יִידנטום, װּו עס װערן געדיכט איבערגעֿפלָאכטן דָאס יִידישע און דָאס סָאװעטישע, דָאס

טרַאגישע און דָאס קָאמישע. „ּתשליך ּתש״ב‟ קומט ֿפָאר רָאש–השנה 1941 אין קִיעװ, צען

טעג ֿפַארן מַאסנמָארד ֿפון יִידן אין בַאבי יַאר. נָאכן דַאװענען גייען יִידן צו ּתשליך בַײם

טַײך דניעּפר. דער הױּפטהעלד שמואל „קוקט זיך ַארַײן אין די כװַאליעס. […] און עס

דַאכט זיך אים, ַאז די װַאסערן הײבן זיך אױף און ָאט-ָאט-ָא דערגײען זײ ביז דעם סַאמע

נֿפש.‟ אין דעם דָאזיקן מעטַאֿפָאר דערקענט מען ַא ּפסוק ֿפון ּתהילים (ס״ט, ב’) „באו מיים

עד נֿפש‟. עס איז מערקװירדיק, ַאז ּפונקט דעם דָאזיקן ּפסוק הָאט דוד בערגעלסָאן ציטירט

אין זַײן װענדונג צו די צוהערער אױף דעם צװײטן רַאדיָא-מיטינג ֿפונעם יִידישן

ַאנטי-ֿפַאשיסטישן קָאמיטעט אין מָאסקװע אין 1942.

 

אין דער דערצײלונג „די לעצטע זומערטעג‟ ֿפַאלט דער לײענער ַארַײן אין דער סַאמע

מיט ֿפונעם מחברס בירָאבידזשַאנער חֿברה אין די 1990ער יָארן. די שטימונג איז ַא

געהױבענע, מען קיבעצט אין רעסטָארַאנען און גרײט זיך ַארױסצוֿפָארן אין װַײטע

אומבַאקַאנטע מקומות. „אין ָאװנט הָאט די שטָאט ‚געהוליעט‘ דעם ָאּפֿפָאר קײן יׂשראל.

מען איז געֿפָארן אײנזַאם, ּפָארלעכװַײז, מיט גרױסע משּפחות, מיט זקנים אױף

אינװַאלידן-װעגעלעך, מיט ֿפרײלעכע קָאמּפַאניעס.‟ דָאס איז ַא ּפנים דעם מחברס לעצטער

זומער אין זַײן הײמשטָאט. ער ֿפַארלָאזט בירָאבידזשַאן אױף שטענדיק, און אײנצַײטיק

לָאזט ער דָארט איבער זַײנע זָארגלָאזיקע יונגע יָארן.
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קָאטלערמַאן הָאט ַא ֿפַײנעם חוש ֿפַאר ַא קָאנקרעטן ּפרט, װָאס ָאֿפט מָאל דינט װי ַא מין

טשװָאק, צו װעלכן ער קען צוטשעּפען ַא מעטַאֿפָארישן בַאטַײט. װָאר און דמיון

עקזיסטירן בַײ אים אײנער לעבן דעם צװײטן. ַא רעַאליסטישע הַאנדלונג קען זיך צום סוף

ַארױסלָאזן װי ַא חלום. דָאס גַאנצע סָאװעטישע לעבן ֿפון דרַײ דורות ֿפון זַײן משּפחה

װערט מעטַאֿפָאריש ֿפָארגעשטעלט װי אײן לַאנגער חלום, װי עס שטײט אין ּפסוק „היינו

ּכחולמים‟, „מיר זַײנען געװען ַאזױ װי בעלי־חלומות‟.

 

קָאטעלרמַאן געהערט צו דעם ּפָאסט-סָאװעטישן דור יִידישע שרַײבער, װָאס הָאט געהַאט

ַא קנַאּפן ּפערזענלעכן קָאנטַאקט מיט די ּפרָאֿפעסיָאנעלע סָאװעטישע יִידישע ליטערַאטן ֿפון

דער סֿביֿבה ַארום דעם זשורנַאל „סָאװעטיש הײמלַאנד‟. ער איז גוט בַאהַאװנט אין דער

סָאװעטישער װירקלעכקײט, װָאס ער הָאט נָאך געטרָאֿפן יונגערהײט, ָאבער זַײן

ליטערַארישע בילדונג אין יִידיש הָאט ער בַאקומען שױן אין יׂשראל. ֿפון דעסט װעגן

געהערן זַײנע װערק צו דער סטיליסטישער שיטה, װָאס הָאט אירע װָארצלען אין דער

ליטערַאטור ֿפון דער לעצטער סָאװעטישער ּתקוֿפה, און בֿפרט אין די װערק ֿפון בָאריס

סַאנדלער.

 

דַאכט זיך, דװקא בַײ סַאנדלערן הָאט זיך קָאטלערמַאן ָאנגעלערנט צו הַאלטן ַאן אירָאנישע

דיסטַאנץ צו זַײנע ּפערסָאנַאזשן און דערבַײ שילדערן זײ מיט ליבע און ָאּפשַײ, צו

שמעלצן װירקלעכקײט מיט ֿפַאנטַאזיע, צו שלַײֿפן יעדן ּפרט װי ַאן אײדעלער ּפָאעטישער

ּכלי. זַײן נַײ בוך איז ַא בַאװַײז, ַאז די הַײנטיקע יִידישע ליטערַאטור ֿפַארבלַײבט ַא

לעבעדיקער צװַײג ֿפון דער װעלט–ליטערַאטור.
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אַײער מּתנה קען אונדז העלֿפן

ֿפַארשּפרײטן די יִידישע שּפרַאך און

קולטור איבער דער גַאנצער וועלט.

 

צו געבן טעלעֿפָאניש, קלינגט

212-453-9454
 

די געדרוקטע אויֿפלַאגע ֿפונעם

ֿפָארווערטס ווערט טיילווַײז געשטיצט ֿפון

„יִידיש ֿפון דער ווַאשינגטָאנער געגנט“
 

 

 

שטיצט דעם ֿפָארװערטס
 
 
 

ֿפָארװערטס


