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מיט זעכציק יאָר צוריק
אין אָנדענק פֿון די אומגעברענגטע 1שרײַבער
דעם 12טן אויגוסט  1952האָט די סאָוועטישע מאַכט אומגעברענגט אין
דער מאָסקווער תּפֿיסה ,2ליוביאַנקע ,דרײַצן יי ִדישע פּערזענלעכקייטן.
צווישן זיי זענען געווען די שרײַבער דוד 3בערגעלסאָן ,דוד ה ָאפֿשטיין,
פּרץ 4מאַרקיש ,איציק פֿעפֿער ,לייב קוויטקאָ ,דער אַקטיאָר און
רעזשיסאָר בנימין 5זוסקין ,ווי אויך
זשורנאַליסטן ,וויסנש ַאפֿטלער ,6קולטור– און
פּאָליטישע טוערס .מע האָט זיי אַרעסטירט
אין די יאָרן  1949-1948און אָנגעקלאָגט 7אין
שפּיאָנאַזש און ֿפאַרראַט .8נאָך לאַנגע ֿפאַרהערן,9
פּײַניקונגען 10און ַא כּלומרשטן 11פּראָצעס ,12האָט
מען זיי דערשאָסן.
13
אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד איז דאָס שוין געווען
די צווייטע גרויסע כוואַליע 14רדיפֿות 15קעגן
נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן בכלל 16און קעגן
יי ִדן בפֿרט .17בשעת ווען 18ביזן סוף 1920ער
יאָרן האָט די יי ִדישע ליטעראַטור געקענט
זיך אַנטוויקלען רעלאַטיוו פֿרײַ ,איז פֿון
אָנהייב 1930ער יאָרן אָן דער דרוק 19פֿון
דער סאָוועטישער מאַכט אויף אַלע
קולטור–געביטן 20געוואָרן גאָר שטאַרק .דער
סאָצרעאַליסטישער סטיל 21און פּאָליטישער
אינהאַלט ,מיט לויבןֿ 22פאַר סטאַלינען,
זענען דעמאָלט אויפֿגעצוווּנגען געוואָרן אויף
שרײַבער פֿונעם גאַנצן ראַטן– ֿפאַרבאַנד.
אין יאָר  1937איז ֿפאָרגעקומען ַא גרויסע
כוואַליע רדיפֿות אין ֿפאַרשיידענע אַספּעקטן
פֿונעם סאָוועטישן לעבן — אַרמיי ,פּאַרטיי
און אויך קולטור ,אַרײַנגערעכנט יי ִדישע
קולטור .דעמאָלט האָט מען אַרעסטירט און
אומגעברענגט עטלעכע יי ִדישע שרײַבער,
ווי משה 23קולבאַק און איזי כאַריק ,ווי אויך

צוויי רעקאָרדירונגען און
א בוך אין אָנדענק פֿון די
ַ
אומגעברענגטע שרײַבער

ליטעראַטור–קריטיקער ווי משה ליטוואַקאָוו .מע האָט ֿפאַרמאַכט
ַא סך יי ִדישע שולןֿ ,פאַרלאַגן ,24צײַטשריפֿטן און אַנדערע
אינסטיטוציעס אין ֿפאַרשיידענע שטעט .דאָס יי ִדישע קולטור–
לעבן איז פּראַקטיש צענטראַליזירט געוואָרן אין מאָסקווע ,מיטן
איינציקן ֿפאַרלאַג — „דער אמת) “25געשריבן ֿפאָנעטיש ,לויטן
סאָוועטישן אויסלייג„ — 26עמעס“(.
אין די יאָרן פֿון דער צווייטער וועלט–מלחמה 27האָבן זיך די
רדיפֿות אָפּגעשטעלט .די סאָוועטישע מאַכט האָט געדאַרפֿט די
אונטערשטיצונג 28פֿון יי ִדן אין אויסלאַנד צו קריגן פֿינאַנציעלע
און פּאָליטישע הילף צו פֿירן מלחמה .האָבן עטלעכע יי ִדישע
]סוף אויף ז' [8

 7. accusés/acמדענים 3. dovid 4. perets 5. binyomin 6. scientiﬁques/scientists/בית סוהר 2. tﬁse prison/שנרצחו1. assassinés/murdered/ 11. klo'ymershtn de simulacre/mock/עינויים 10. tortures/תחקורים 9. interrogatoires/interrogations/בגידה 8. trahison/treason/האשימוcused/
 15. redifes persécutions 16. bikhla'l en général/in generalגל 14. vague/wave//ברית המועצות 13. URSS/USSR/משפט 12. procès/trial/מדומה
תחומים 20. domaines/areas/לחץ 19. pression/pressure/ואילו17. bifra't en particulier/in particular 18. besha's ... tandis que/whereas/
 23. moyshe 24. maisons d'édition/publishing houses/שבחים 22. louanges/praise/ריאליזם סוציאליסטי21. réalisme socialiste/socialist realism/
תמיכה 27. milkhome guerre/war 28. soutien/support/כתיב 25. emes vérité/truth 26. orthographe/spelling/הוצאות לאור

אַן עפּל

דוד 1ה ָאפֿשטיין
דו ,ריינער לאָגל 2פֿול מיט ווײַן ,מיט שנייי ִק האַרטן,3
ווי דורכזיכטיק ,ווי דופֿטיק 4איז דײַן דינינק הײַטל,5
ווי מילד ֿפאַרזיגלט 6ביסט מיט שטעמפּעלעך 7מיט צאַרטע
פֿון ביידע זײַטן !

וואָס זאָל איך טאָן ? די ציין ,דער גומען 8וואַרטן.
ווי זאָלן זיך די אויגן שוין צעשיידן
9
מיט אַז ַא גרוס ַא העלן ַא געגאַרטן
פֿון פֿרילינגס–פֿריידן ?

דוד ה ָאפֿשטיין

2

דוד 1ה ָאפֿשטיין איז איינער פֿון די גרעסטע יי ִדישע ליריקער פֿונעם
20סטן יאָרהונדערט .ער איז געבוירן געוואָרן אין אַן אוקרײַניש
שטעטל אין  .1889צו נײַן יאָר האָט ער אָנגעהייבן צו שרײַבן לידער
אויף יי ִדיש .ער איז איינער פֿון די גרינדערס פֿון דער אַזוי גערופֿענער
קי ִעווער גרופּע ,וואָס האָט געשפּילט זייער ַא וויכטיקע ראָלע אין
דער יי ִדישער ליטעראַטור באַלד נאָך דער רעוואָלוציע פֿון  .1917ער
האָט אויך מיטגעאַרבעט מיט דער מאָסקווער ליטעראַרישער גרופּע
3
שטראָם .2איינס פֿון זײַנע באַרימטסטע ווערק איז די פּאָעמע טרויער
אָנגעשריבן נאָך די שרעקלעכע פּאָגראָמען פֿון די יאָרן  .1921-1919מע
האָט זי אַרויסגעגעבן אין  1922מיט אילוסטראַציעס פֿון מאַרק שאַגאַל.
אין  1924איז ער אַוועק אין בערלין ,נאָך זײַן קאָנפֿליקט מיט דער
4
סאָוועטישער מאַכט וואָס האָט זיך אָנגעהויבן ווען ער האָט ֿפאַרטיידיקט
אַנדערע יי ִדישע שרײַבער און זיך געשטעלט קעגן די רדיפֿות 5אויף
העברעי ִש אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד .6ער האָט אויך געמאַכט ַא רײַזע אין
ארץ–ישׂראל ,7וווּ ער האָט געשריבן אויף יי ִדיש און העברעי ִש .נאָר
אַזוי ווי זײַן משפּחה 8איז געבליבן אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד ,האָט ער זיך
אומגעקערט אַהין אין  1926און האָט געמוזט „זיך שלאָגן על–חטא ֿפאַר
זײַנע זינד .“9אין די מלחמה–10יאָרן האָט ער געאַרבעט מיט דעם יי ִדישן
אַנטי ֿפאַשיסטישן קאָמיטעט .נאָר באַלד האָט מען אים באַשולדיקט
אין „קליינבירגערלעכע–11נאַציאָנאַליסטישע שטימונגען“ .ה ָאפֿשטיין
איז אַרעסטירט געוואָרן אין  1949און אומגעקומען 12מיט די אַנדערע
שרײַבער דעם 12טן אויגוסט .1952

 4. défenעצבות 3. tristesse/sorrow/זרם1. dovid 2. courant/current/בריתֵ 5. redifes persécutions 6. URSS/USSR/הג ֵן עלdu/defended/
 7. erets-yisroel Palestine 8. mishpokhe famille/familyהמועצות
9. ... al-khe't faire acte de contrition pour ses péchés/confess his
זעיר 10. milkhome guerre/war 11. petit-bourgeois/להביע חרטהsins/
.כאן :נרצח 12. ici fut assassiné/perished/בורגני

ַא ווײַטער גרוס פֿון ווײַסע בליטן,10
פֿון ערדן–רויך מיט זונענשטראַלן.
11
נאָר אָט די ציין — זיי וואַרטן ,היטן …
ַא ביסֿ — 12פאַר ֿפאַלן…13
 3. de vin dur comme la neige/נאד יין1. dovid 2. outre/wineskin/
 4. odorant/aromatic/מלא ביין קשה כשלגwith hard, snowy wine/
חותמות 7. sceaux/seals/חתום 6. scellé/sealed/עור 5. peau/skin/ריחני
 10. ﬂeurs/שמשתוקקים לוֵ 9. désiré/yearned for/ח ְך8. palais/palate/
נשיכה 12. morsure/bite/שומרים 11. gardent/guard/פריחהblossoms/
.כמה חבל13. tant pis/too bad/

די הילע פֿון „טרויער“.

פּרץ 1מאַרקיש

דער וועג אין געט ָא

פּרץ 1מאַרקיש

ַא וויגל 2אָן ַא קינדַ .א לײַכטער 3אָן ַא ליכט.
אַן אוראַלטע מצבֿה 4מיט ֿפאַרמעקטע 5נעמען.
די שוועל 6איז נידעריק און ָאפֿן איז די טיר— ,
ווער סע ֿפאַרלאַנגט — דער קאָן עס קומען נעמען...
ַא קלומעק 7בײַ דער זײַטַ .א שטעקן ֿפאַר דעם וועג.
און אין דער הייך — ַא שטערן ,ווי ַא שטילער יאָרצײַט 8פֿלעמלט.
ס'איז אויסגעציילט ביז לעצט דער אָרעמער ֿפאַרמעג— ,9
ווער סע ֿפאַרלאַנגט — דער קאָן עס קומען נעמען...
פֿון ווײַטע גענגַ — 10א ניט–געשטילטער רעש.11
און טרויער ליכטיקער פֿון וועלן אַלץ באַנעמען.12
ס'איז אַלץ אין וויי פֿון טלי ִענדיקן אַש— ,13
ווער סע ֿפאַרלאַנגט — דער קאָן עס קומען נעמען...
אַן אויפֿגעוויגטער 14קאָפּ ,אַן אויסגעשטרעקטער האַלדז.
ַא טרוימענדיקער בליק אונטער ֿפאַרוויינטע ברעמען.15
מער גאָרניט איז ֿפאַראַן .אָט דאָס איז אַלץ.
ווער סע ֿפאַרלאַנגט — דער קאָן עס קומען נעמען...
][...
פמוט 3. bougeoir/candlestick/עריסה1. perets 2. berceau/cradle/
4. … matseyve pierre tombale ancienne/ancient tombstone 5. ef 7. baluchon/bunמפתן 6. seuil/threshold/מטושטשיםfacés/worn out/ 8. bougie pour l'anniversaire d'un décès/candle lit on anצרורdle/ 10. ici cheminsרכוש 9. biens/goods/נר נשמהniversary of a death/
 11. rash vacarme/noiseמרחק רבparcourus/here distances covered/
 13. cendres incandescentes/להבין12. comprendre/understand/
 15. ici cils/hereמתנדנד 14. ballotté/swaying/אפר לוהטglowing ash/
כאן :ריסיםeyelashes/

פּרץ מאַרקיש איז געווען ,לויט ַא סך קריטיקער ,דער בעסטער
עקספּרעסיאָניסטישער פּאָעט פֿון זײַן צײַט .ער איז געווען ַא שיינער,
זייער כאַריזמאַטיש און מיט ַא פֿלאַמיקן טעמפּעראַמענט ,און איז
גאָר באַליבט געווען בײַ יי ִדיש–לייענערס אויף דער גאַנצער וועלט.
ער איז געבוירן געוואָרן אין  1895אין אַן אָרעמער משפּחה 2אין ַא
וואָלינער 3שטעטל .ער איז ֿפאַרוווּנדיקט געוואָרן אויפֿן פֿראָנט פֿון דער
ערשטער וועלט–מלחמה 4און דערנאָך זיך באַזעצט אין קי ִעוו .ער האָט
אָנגעהויבן שרײַבן אין  1917און באַלד איז ער אָנערקענט געוואָרן ווי
אַן ערשטראַנגיקער 5אַוואַנגאַרדיסטישער פּאָעט .ער איז איינער פֿון די
יונגע מאָדערניסטישע שרײַבער )מיט דוד 6ה ָאפֿשטיין ,לייב קוויטקאָ,
דוד בערגעלסאָן און אַנדערע( וואָס מע רופֿט די קי ִעווער גרופּע .איינע
7
פֿון זײַנע באַרימטסטע ש ַאפֿונגען איז די פּאָגר ָאם–פּאָעמע די קופּע
) .(1922אָנהייב צוואַנציקער יאָרן איז ער אַוועק אין וואַרשע ,וווּ ער
האָט ,צוזאַמען מיט מלך 8ראַוויטש און אורי–צבֿי 9גרינבערג געש ַאפֿן די
צײַטשריפֿט כאַליאַסטרע .(1924-1922) 10נאָך ַא פּאָר יאָר אין בערלין און
רײַזעס אַרום דער יי ִדישער וועלט האָט ער זיך אומגעקערט אין 1926
אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד .11אין  1939האָט ער געקראָגן דעם לענין–אָרדן.12
ווען עס האָט זיך אָנגעהויבן די צווייטע וועלט–מלחמה ,האָט ער ַא
סך געשריבן וועגן די לײַדן פֿון יי ִדן אין פּוילן און מיטגעאַרבעט מיטן
יי ִדישן אַנטי ֿפאַשיסטישן קאָמיטעט .אין דער צײַט פֿון רדיפֿות 13אויף דער
יי ִדישער קולטור אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד איז ער אַרעסטירט געוואָרן אין
 1949און דערשאָסן דעם 12טן אויגוסט .1952
זײַן דראַמאַטיש לעבן איז לעצטנס באַשריבן געוואָרן אין ַא פֿראַנצייזישן
ראָמאַן פֿון זשיל ראָזיע פ ֿון ַא לאַנד אָן ליבש ַאפ ֿט ,14וואָס זײַנע
הויפּטהעלדן זײַנען די דרײַ גרינדערס פֿון כאַליאַסטרע.

1. perets 2. mishpokhe famille/family 3. de Volhynie/in Volhynia/
ממדרגה 4. milkhome guerre/war 5. de premier ordre/ﬁrst-rate/וואהלין
 6. dovid 7. Le Tas, trad. Batia Baum, dans Caravanes,ראשונה
n° 7, 2001 ; Le Monceau, trad. Charles Dobzynski, L'Improviste,
ֲ 8. meylekh 9. uri-tsvi 10. bande (traductionע ֵרמָה2000/mound/
française : Khaliastra. La Bande, Lachenal & Ritter, 1989)/gang/
 12. Ordre de Lénine/Order ofברית המועצות 11. URSS/USSR/כנופיה
 13. redifes persécutions 14. Gilles Rozier, D'unעיטור לניןLenin/
pays sans amour, Paris, Grasset, 2011.
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דוד 1בערגעלסאָן

4

דוד בערגעלסאָן ) (1952-1884איז געווען דער וויכטיקסטער יי ִדישער
3
פּראָז ַאי ִקער פֿון זײַן דור .2שוין מיט זײַן ערשט ווערק ,אַרום וואָקזאַל
) (1909האָט ער רעוואָלוציאָנירט דעם סטיל פֿון דער יי ִדישער
פּראָזע .זײַן באַרימטער ראָמאַן נאָך אַלעמען ) (1913איז אויפֿגענומען
געוואָרן דורך דער קריטיק מיט גרויס ענטוזיאַזם .ער איז געווען דער
ערשטער אימפּרעסיאָניסט אין דער יי ִדישער ליטעראַטור און האָט
דער עיקר 4איבערגעגעבן די שטימונג פֿון דעקאַדענץ ,מעלאַנכאָליע און
אָפּהענטיקייט 5אין ַא יי ִדיש שטעטל אין די יאָרן אַרום דער ערשטער
וועלט–מלחמה .6אין דער צײַט פֿון דער רוסישער רעוואָלוציע איז
ער געווען איינער פֿון דער קי ִעווער גרופּע ,דערנ ָאך ,אין די יאָרן פֿון
די אוקרײַנער פּאָגראָמָמען ,איז ער אַוועק אין בערלין ,וווּ ער האָט
7
ֿפאַרברענגט לאַנגע יאָרן .קורץ ֿפאַרן אומקערן זיך אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד
ַנערר .צוליב
אין  1934האָט ער אַרויסגעגעבן דעם ראָמאַן ביראָבידזשאַנע
דעם דרוק פֿון דער סאָוועטישער צענזור און קריטיק האָט ער אין די
דרײַסיקער און פֿערציקער יאָרן געדאַרפֿט שטאַרק בײַטן זײַן סטיל,
ער זאָל זיך צופּאַסן צו דעם ָאפֿיציעלן סאָצרעאַליזם .8מע האָט אים
אַרעסטירט אין  1949און אומגעברענגט 9דעם 12טן אויגוסט .1952
ביראָבידזשאַנער האָט ער אָנגעשריבן נאָך ַא רײַזע אין ביראָבידזשאַן,
דער יי ִדישער אויטאָנאָמער געגנט אויפֿן ווײַטן מיזרח 10פֿון
ַשרײַבט דאָרטן די אָנהייבן פֿון דער יי ִדישער
ראַטן– ֿפאַרבאַנד .ער באַשר
קאָלאָניזאַציע .אין דעם קאַפּיטל ,וואָס מיר דרוקן ד ָא פֿון אים ַא פּאָר
פֿראַגמענטן ,שילדערט ער די גרינדונג פֿון דעם קאָלכאָז וואַלדהיים ,אין
מיטן טײַגע .די צוויי העלדן ,שימקע און זאַקס ,פֿרישע אימיגראַנטן וואָס
זײַנען נאָר וואָס אָנגעקומען מיט דער באַן ,זוכן ַא צוגעפּאַסט ,טרוקן אָרט
וווּ צו בויען הײַזער.

דוד בערגעלסאָן .בילד  :לעאָן פּאָך.

מאַפּע פֿון ביראָבידזשאַן

חוסר אונים 5. impuissance/helplessness/בעיקר 4. … iker surtout/mainly/תחנת רכבת1. dovid 2. dor génération 3. gare/railway station/
…  10.נרצח 9. assassiné/killed/ריאליזם סוציאליסטי 8. réalisme socialiste/social realism/ברית המועצות6. milkhome guerre/war 7. URSS/USSR/
mizrekh Extrème-Orient/Far East.

ביראָבידזשאַנער
)פֿראַגמענטן פֿונעם ראָמאַן(
דוד 1בערגעלסאָן

] [...זעט מען שוין ,זאָגט ער ,ווי די ביימער
זײַנען ביימער ,מע קען פֿון זיי האָבן די
ברעווענטשאַטע הײַזער ,2אי די ערד איז ד ָא
טרוקן גלײַך ווי אויפֿן טיש .עס קאָן זיך ד ָא
אויסשטעלן ַא דאָרף און ַאפֿילוַ 3א שטאָט .אָט
ד ָא וועט שטיין איין גאַס ,און ד ָא אַנטקעגן —
די אַנדערע...
קאָלאָניסטן אין ביראָבידזשאַן
בײַ שימקען צעלויפֿן 4זיך די אויגן :
— אָט ד ָא ?
26
— יאָ — ,ענטפֿערט קאַלט זאַקס — טאַקע דאָ.
— אויב דאָ– ָא וועט ַא מאָל זײַן ַא גרויסער קאָלווירט — ַא דאָרף ,איז
ער שטעלט אָן אויף שימקען אַז ַא בליק ,אַקוראַט ווי 5ער וואָלט פֿרעגן :
דאָך דער ערשטער האַק עפּעס ווערט — 27אַנו ,וואָס ֿפאַר ַא טעם האָט
— ֿפאַר וואָס דען ניט ? וואָס איז ד ָא דער וווּנדער ? ][...
ער ?
— ניין ,פֿון אַז ַא שטיקל אָרט גייט מען ניט אַוועק.
— טפֿו ,טפֿו…
אמת ,6דאָס וואַסער ,וואָס מע האָט אין דער נאָענט געפֿונען ,איז ניט
שימקע טוט ַא לײַכטן שפּײַ אין איין האַנט .אין דער צווייטער
28
אַזוי אײַ––אײַ––אײַ ,7נאָר ווער וועט דען ניט לאָזן אויסגראָבן ד ָא ַא
ֿפאַרוואַרפֿט ער די האַק ווײַט אַרונטער און לאָזט אַרײַן איר שאַרף
9
29
טיפֿערן ברונעם ,8וווּ דאָס וואַסער ,מעגלעך ,וועט זײַן גאָר גוט ? כּדאַי ,
נידעריק אין בוימס שטאַם אַרײַן ,נאָך ַא מאָל און נאָך ַא מאָל ,און
פֿונדעסטוועגןַ ,א פּרוּוו צו טאָן  :ווי אַזוי וועט דאָס געפֿונענע וואַסער
פֿונעם בוימס שטאַם ] [...הייבן אָן פֿלי ִען די ערשטע שפּענדלעך[...] .30
זײַן אויפֿן טעם ,10אַז מע וועט עס אָפּקאָכן — מע זעט דאָך ַ :אפֿילו
אונטער דער בײַסיקער שאַרף פֿון האַק ווערט דער ז ַאפֿטיק–פֿרישער
רויערהייט 11קאָן מען זיך מיט דעם ניט סמעןַ .12א טשײַניק 13אויף
קאַרב 31אין בוים אַלץ טיפֿער .ער ֿפאַרשיכּורט 32שימקעס בליק ,רופֿט
אָנצוטשעפּען און אָפּקאָכן וואַסער געפֿינט זיך בײַ זאַקסן אין זעקל.
בײַ אים אַרויס אַלץ מער און מער אימפּעטַ ,33א זיס שיכּרות 34גיסט זיך
] [...ווי באַלד מע האָט זיך אָפּגערוטֿ ,פאַרטרונקען מיטן אויפֿגעקאָכטן
אַרײַן שימקען אין קאָפּ ,אין אַלע אבֿרים 35איטלעכס מאָל ,וואָס ער טוט
וואַסער ,ווי מיט טיי ,ווילט זיך ד ָא עפּעס ַא באַלעבאַטעווע טאָן ,14און
ַא טראַכט :
זאָל עס הייסן ווי מע וויל ַ „ :א חזקה געבן„ ,“15קונה זײַן 16דאָס אָרט“
— דער ערשטער בויםַ ,א ? ][...
— דערווײַזן ,אַז מע איז ד ָא געווען די ערשטע .אין קאָנטאָר 17האָט מען
— ס'איז געשען…
ֿפײַנט צו גלייבן עמעצן אויף נאמנות ,18איז בעסער ,אַז מע וועט זיי ד ָא
די אַרומיקע ווידערקולות 36האָבן זיך ביסלעכווײַז אײַנגעשטילט .זאַקס
37
נאָך דעם קאָנען באַווײַזן ...ט'האָט איר 19אײַך ַא סימן.20
האָט ַא הוסט געטאָן — איין מאָל און צוויי מאָל ,ניט געכאַפּט ַא וויש
שימקע נעמט זײַן מיטגעבראַכטע האַק ,שאַרט זיך מיט איר אַוועק
געגעבן זײַן מויל אַהין און צוריק ,גאַנץ שטיל ַא זאָג געטאָן :
פֿונעם בײַדל ,21דרייט זיך ַא ווײַלע צווישן די ביימער ,באַקוקט איטלעכן
— נו … זאָל זײַן מיט מזל.38
גרעבערן בוים פֿון אויבן אַראָפּ און פֿון אונטן אַרויףֿ ,פאַרמוחעט זיך,22
און ביידע — זאַקס און שימקע — זײַנען געבליבן שטיין ַא ביסל
דערבײַ צו מיט די ליפּן ,ווי ער וואָלט צום בוים זאָגן :
ֿפײַפֿט דערב
ֿפאַרמוחעט און ֿפאַרמוחעטערהייט 39געקוקט אויפֿן אומגע ֿפאַלענעם בוים
— אײַ ,גוטער ברודער ,וועט פֿון דיר זײַן גוטער מאַטעריאַל — ד ָא אויפֿן
— דער ערשטער אומגע ֿפאַלענער בוים ד ָא אין דער טײַגע ,דאָ ,וווּ זאַקס
אָרט קוילעט 23מען דיך און ד ָא אויפֿן אָרט וועט מען פֿון דיר בויען ַא
האָט פֿרי ִער ַא ביסל אָנגעוויזן „ :ד ָא וועט שטיין איין גאַס ,און ד ָא
הויז ,ווײַט וועט מען דיך ניט דאַרפֿן שלעפּן.
אַנטקעגן וועט שטיין די אַנדערע“ .אויך איצט האָט זאַקס אויסגעזען ,ווי
לעבן איינעם ַא נישקשהדיק גראָבן 24בוים בלײַבט ער שטיין און באַקומט איינער ,וואָס אויסבויען ד ָא אין דער טײַגע ַא דאָרף צי ַא שטאָט איז בײַ
ַא גוואַלדיקן יצר–הרעַ 25א האַק צו טאָן אין אים מיט דער האַק[...] .
אים איינע פֿון די גרינגסטע זאַכן — ַא שפּײַ און שוין…
 5. exacteמתרוצצות 3. aﬁle même/even 4. font le tour du lieu/look all around/בקתות מבולי עץ1. dovid 2. cabanes en rondins/log cabins/ְ ּ 9. keda'y ça vautבאֵר 8. puits/well/לא מי יודע מה 6. emes c'est vrai/true 7. pas terrible/not so great/ממש כאילוment comme si/just as if/
 12. samenכאן :פי שהם ,לא רתוחיםla peine/it's worthwhile 10. ... tam au goût/to the taste 11. non bouilli, tel quel/just as it is, untreated/
לקחת את העניינים לידיים 14. prendre les choses en main/put things in order/קומקום 13. bouilloire/kettle/לחלותs'empoisonner/be poisoned/
 18. ... nemones surמשרד 17. bureau/ofﬁce/לרכוש 16. koyne … acquérir/acquire/לנכֵס15. khazoke … prendre possession/take possession/
 22. farmoykhet … réﬂéchit/thinksביקתה 21. cabane/cabin/הוכחה 20. simen la preuve/a proof/אָט האָט איר  19.לתת אמון במילהparole/on faith/
 25. yeytser-hore forteרחב למדי 24. nishko'shedik … de bonne taille/pretty hefty/שוחטים 23. on abat/bring you down/הרהר על כךit over/
 29. tronc/trunk/לַהַב 28. tranchant/blade/שווה משהו 26. kolkhoze 27. vaut quelque chose/is worth something/חשק רבenvie/strong desire/
 34. shikresתנופה 33. entrain/momentum/משכרָ 32. farshikert enivre/intoxicates/חרִיץ 31. entaille/notch/שביבים 30. copeaux/chips/גזע
 38. ... mazl bonne chance/לאט 37. lentement/slowly/הדיםivresse/intoxication 35. eyvrim membres/limbs 36. viderkoyles échos/echoes/
.שקועים במחשבותgood luck to us 39. farmo'ykheterheyt absorbés/deep in thought/
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אַלף–בית

1

פֿון לייב קוויטק ָא
דאָס איז אַן אַלף–בית פֿאַר קינדער אָפּגעדרוקט אין מאָסקווע ,אינעם יאָר  .1947דער מחבר ,2לייב קוויטק ָא
) ,(1952-1890איז געווען גאָר ַא פּאָפּולערער קינדער–שרײַבער אויף יי ִדיש ,וואָס מע האָט אים אויך ַא
סך איבערגעזעצט אויף רוסיש .ער איז אויך געווען ַא לירישער פּאָעט ,איינער פֿון דער מאָדערניסטישער
3
קי ִעווער גרופּע וואָס האָט זיך געש ַאפֿן אין דער צײַט פֿון דער רוסישער רעוואָלוציע .ער איז אומגעקומען
דעם 12טן אויגוסט  .1952מיר האָבן ד ָא געמאַכט אַן אויסקלײַב פֿון זײַנע אַלף–בית–לידער .עטלעכע פֿון זיי זענען
אינספּירירט פֿונעם יי ִדישן פֿאָלקל ָארַ ,א פּאָר זענען אין סאָוועטישן סטיל )אין יענע יאָרן האָט מען ניט געקענט
אַרויסגעבן קיין בוך אויב ס'איז דאָרטן ניט געווען קיין לויב 4פֿאַר סטאַלינען אָדער פֿאַר דער סאָוועטישער מאַכט(.
אינעם אָריגינאַל זענען די העברעי ִש–שטאַמיקע ווערטער געשריבן פֿאָנעטיש — אַזוי פֿלעגט מען שרײַבן אין ראַטן–
פֿאַרבאַנד .5די אילוסטראַציעס זענען פֿונעם באַקאַנטן קינסטלער מיכאל 6יאָ.

ל

א
7

אַן אַלף האָט פֿיר עקעלעך —
ַא שטעקל מיט צוויי פֿלעקעלעך.8

ט

ב
9

10

באַר און באַל פֿלי ִען ווויל —
באַל צום באַלקן ,11באַר צום מויל.

ג
12

ד
14

דאָס דריידל דרייט זיך,
דאָס יאַטל 15פֿרייט זיך.

ה
16

הוידלקע  ,הייב זיך
העכער און העכער,
הייב די קינדער
ביז די דעכער !

ו
פּרוּוו ֿפאַרהאַלטן ַא וווּלקאַן,
פּרוּוו אים אײַנשפּאַנען אין שפּאַן! 17

ז
18

21

זאַנגען קענען שטיל ניט שטיין,
אַז דער ווינט זיי בייגט.
זאָגן זאַנגען י ָא און ניין —
ווי דער ווינט זיי נייגט.19

לייטערל  ,לייטערל ,שטעל זיך אויף,
לאָז מיך אויפֿן דאַך אַרויף,
וועל איך זען מיט ַא מאָל —
ֿפאָנעןֿ 35פאָכען אָן ַא צאָל.

— טאַ–טאַ–טי ! שפּילט די פֿלייט ,
טאַנצט דער אינדיק 22אויף דער בייט.23
24
טויבן בײַ דעם טויבנשלאַק
25
בעטן „ :טאַנץ אונדז ַא האָפּאַק !“

— מאַמע ,מאַמע ,מאָל איך שיין ?
ײַן טאָכטער ,מלא–חן !
— מאָלסט ,מײַן

י

נ

איך ,דער יוד,26
בין אַוודאי 27ניט גרויס !
נאָר יי ִדיש
28
קומט אָן מיר ניט אויס !

נעסטן 37לעבן נוסנבוים
נאָענט בײַם קאַרניז,39
נעסטן פֿול מיט עופֿעלעך,40
נוסנבוים — מיט ניס.

13

גאַנדז און גאָנער
גייען שפּאַצירן,
געלע
גענדזעלעך זיי פֿירן.
6

זשיראַף ,זשיראַף ,דו זײַ געהיט —
ַא זשוקל 20קריכט ,צעטרעט עס ניט.

34

אוי ,איי ,,אאײַ !
קומען זיך הוידען דרײַ :
אוי ,איי און אײַ.
30
— אוי ,כ'האָב מורא  — ,זאָגט דער אוי— ,
די הוידע איז דאָך הויך אַזוי !
31
— אײַ — ,זאָגט אײַ — ,ס'איז דאָך כּדאַי !
— היי — ,שרײַט פֿריילעך אויס דער איי
און כאַפּט און זעצט זיך אויף מיט זיי.
29

כ/ח
חבֿרה ,32כ'האָב ַא זאַך ֿפאַר אײַך !
כאַפּן פֿישעלעך אין טײַך !
כ'האָב אײַך נעכטן דאָך געבראַכט
אַכצן קאַרפּן גאָר ַא פּראַכט! 33

מ
36

38

ס/שׂ
41

ָסקווע,
סאַליוטן  ,סאַליוטן אין מאָסק
עס דונערט 42מיט שׂימחה ,43עס קוועלט: 44
די שׂונאים 45מיר האָבן ֿפאַרטריבן
און שלום 46געגעבן דער וועלט !

ע
עס פֿירט דאָס פֿערד פֿון ווײַטן באַרג
דעם קאָלווירטניק 47אויפֿן מאַרק.
עפּל רויטע,
העלן האָניק,
עמערס פֿול מיט עסנוואַרג.

 5. URSS/USSR/שבחים 4. louanges/praise/כאן :נרצח 3. ici fut assassiné/was killed/סופר1. alef-beys alphabet 2. mekhaber auteur/author/
תקרה 11. plafond/ceiling/כדור 10. ballon/ball/אגס 9. poire/pear/יתדות 6. mikhoel 7. alef (la lettre)/(the letter) 8. piquets/pegs/ברית המועצות
 17. mettre sous leנדנדה 16. balançoire/swing/ילדון 15. petit gars/little boy/סביבון 14. toupie/top/אווז 13. jars/gander/אווזה12. oie/goose/
 22. dindon/חליל 21. ﬂûte//חרק קטן 20. petit scarabée/little bug/מכופף 19. incline/pushes them/גבעולים 18. épis/stalks/לרתוםjoug/harness it/
 26. laריקוד עליז 25. danse joyeuse/lively dance/שובך יונים 24. pigeonnier/pigeon coop/ערוגה 23. plate-bande/ﬂower bed/תרנגול הודוturkey/
 29. baלא מסתדר בלעדי 28. ne peut pas se passer de moi/can't do without me/בוודאיlettre yud/the letter yud 27. avade bien sûr/certainly/! 31. … keda'y ça vaut la peine/it's worth it 32. khevre les amis !/friendsאני מפחד 30. … moyre j'ai peur/I'm afraid/להתנדנדlancer/swing/
 36. mole-kheyn plein de charme/full of charm 37. nids/דגלים 35. drapeaux/ﬂags/סולם 34. échelle/ladder/נהדרים33. magniﬁques/splendid/
כאן 41. ici salves/here salvoes/:גוזליםּ 40. o'yfelekh oisillons/baby birds/כַ ְרכֹּב 39. corniche/cornice/עץ אגוזים 38. noyer/nut tree/קיניםnests/
 45. sonim ennemis/enemies,הכל עולץ 43. simkhe joie/joy 44. déborde de joie/there's rejoicing/רועם 42. tonne, résonne/thunders/מטחים
.חבר בקולחוז soyne 46. sholem paix/peace 47. membre d'un kolkhoze/member of a kolkhoz/שׂונא sing.

ק

פּ
48

55

פּען ,פּענדזל און פּאַפּיר —
פּוץ איך אויסַ 49א גאָרטן דיר :
פּאַוועס 50זיצן אויף די ערטער,
פּאָפּוגײַען 51שרײַען ווערטער,
פּיפּערנאָטער 52אין מונדיר— 53
פּיף–פּאַף — שיסט אין טיר.

קלאַפּט ַא קינד אין פּײַקל :
— קומט אַהער ,קומט אַהער !
ַא קאָמעדיע מיט ַא בער ;
56
קונצן ווײַזט אַן אַלטער שפּער ;
קלוגע קעמלען טאַנצן שערן; 57
קראָקאָדילן גיסן טרערן !

צ

ר

מײַן ציבעלע וואַקסט,
די שפּיצן צעצויגן.
דאָס ציגעלע וואַרפֿט
צו דעם די אויגן.
ניטע ,54ציג !

רעדט צום ריבאײַזן 58די מער: 59
דײַן גלאַטע זײַט געפֿעלט מיר מער !

ש
שמידער ,60שמידער,
שטעל אונדז ווידער

שטאַרקע גליטשערס,61
שטעל אַנידער
אונדז צו גליטשן זיך אויף זיי.
פֿעטער שניאור,62
שיט אָן ווידער,
שניי אויף שניי !
 49. décore/deמברשת48. pinceau/brush/טווסים 50. paons/peacocks/מקשטcorate/
 52. dragon/תוכים51. perroquets/parrots/
לא! 54. non !/No!/מדים 53. uniform/דרקון
תוף קטן55. petit tambour/small drum/
 57. dansesציפור דרור56. moineau/sparrow/
 58. rappe/ריקוד עליזjoyeuses/lively dances/
 60. ferגזר 59. carotte/carrot/פומפיהgrater/ 61. patins/blades/נ ַ ָפּחronnier/blacksmith/
 62. ... shneyer ici hiver/here winמגלשיים.כאן :חורףter/

לאָמיר זיך שפּילן...

ווער איז דאָס ?

פּסעוודאָנימען פֿון יי ִדישע שרײַבער

ווי איר האָט שוין זיכער באַמערקט ,האָבן גאָר ַא סך יי ִדישע שרײַבער פּסעוודאָנימען
— ַא מאָל ערנסטע )אָדער גאָר פּרעטענציעזע !(ַ ,א מאָל קאָמישע און שיינע
ווערטערשפּילןָ .אפֿט געדענקען די לייענערס נאָר דעם פּסעוודאָנים און ווייסן שוין
ניט ווי דער שרײַבער האָט געהייסן .פּרוּווט טרעפֿן ווער איז ווער !
אמתע 1נעמען
 .1מיט זײַן פּסעוודאָנים האָט שלום 2ראַבינאָוויטש ) (1916-1859געוואָלט באַגריסן זײַנע
לייענערס.
3
 .2שלום–יעק ֿב אַבראַמאָוויטש ) ,(1917-1836איינער פֿון די קלאַסיקער פֿון דער יי ִדישער
ליטעראַטור ,האָט געהאַט ַא העלד וואָס פֿירט ַא וואָגן פֿול מיט ביכער צו ֿפאַרקויפֿן.
 .3דער סימבאָליסטישער שרײַבער פּנחס 4קאַהאַנאָוויטש ) (1950-1884האָט זיך גוט באַהאַלטן
הינטער זײַן פּסעוודאָנים.
 .4שמואל 5טשאַרני ) ,(1955-1883דער באַרימטער יי ִדישער קריטיקער ,וואָס זײַן נאָמען מיינט
„שוואַרץ“ ,האָט זיך געפֿונען ַא פּסעוודאָנים וואָס מיינט פּונקט דאָס זעלבע.
 .5יוסף 6טונקל ) (1949-1881איז געווען ַא גלענצנדיקער 7הומאָריסט מיט ניט קיין גלענצנדיקן
נאָמען.
11
10
9
8
 .6ניט אַלע ווייסן אַז דער מחבר פֿונעם דיבוק האָט אין דער אמתן געהייסן שלמה –זאַנוול
ראַפּאָפּאָרט ).(1920-1863
 .7יצחק 12זינגער ) (1991-1904האָט ניט געוואָלט מע זאָל אים ֿפאַרמישן מיט זײַן עלטערן ברודער
ישׂראל–יהושע 13און האָט זיך אויסגעקליבן ַא פּסעוודאָנים לויט זײַן מאַמעס נאָמען.
 .8לייוויק האַלפּערן ) (1962-1888האָט באַשלאָסן אַז איין פּאָעט מיטן נאָמען האַלפּערן אין
ניו–יאָרק איז שוין גענוג.
 .9יצחק רײַז )ַ ,(1943-1885א פּאָעט ,סאַטיריקער און קריטיקער האָט מיט זײַן פּסעוודאָנים
געוואָלט זאָגן אַז ער גיט זײַנע ווערק ַא מתּנה 14דעם יי ִדישן לייענער.
 .10איזידאָר עליאַשעוו )ַ ,(1924-1873א באַקאַנטער קריטיקער ,האָט געוואָלט געבן צו ֿפאַרשטיין
אַז ער טראַכט ַא סך.
 .11שלום שוואַרצבאַרד )ַ ,(1938-1886א פּאָעט און ַא זייגער–מאַכער וואָס האָט דערשאָסן אין
פּאַריז אַן אוקר ַאי ִנישן פּאָגראָמשטשיק פֿלעגט אונטערשרײַבן זײַנע לידער מיט ַא ראָמאַנטישן
פּסעוודאָנים.

7

פּסעוודאָנימען
א .אַנ—סקי
ב .דער טונקעלער
ג .יצחק באַשעוויס
15
ד .בעל–מחשבֿות
16
ה .דער נסתּר
17
ו .בעל–החלומות
ז .שמואל ניגער
18
ח .שלום–עליכם
ט .ה 19.לייוויק
י .משה 20נאַדיר
21
י"א .מענדעלע מוכר–ספֿרים
]די ענטפֿערס אויף ז' [8

 8. mekhaberזוהר ,מבריק 2. sholem 3. sholem-yankev 4. pinkhes 5. shmuel 6. yoysef 7. brillant/אמיתיים1. e'mese véritables/real/
 11. shloyme 12. yitskhok 13. yisroel-yeshueלמעשהauteur/author 9. dibek dibbouk/dybbuk 10. … e'mesn véritablement/really/
14. matone cadeau/present 15. bal-makhshoves penseur/thinker 16. … nister caché/hidden 17. bal-khaloymes rêveur/dreamer
18. sholem-aleykhem formule de salutation/greeting 19. hey 20. moyshe 21. moykher-sforim colporteur de livres/bookseller.

אַרטיקל דערשינען אין דער ניו–יאָרקער צײַטונג פֿאָרווערטס דעם 25סטן מײַ 2012

יי ִדיש רעדנדיקע פּאָליציי אין ישׂראל

1

פֿון רעניי גערט–זאַנד

8

אויב איר האָט צו זיך לעצטנס געזאָגט אַז
קיין סך פּרנסה 2וועט די ישׂראל–רעגירונג
3
נישט געבן יי ִדיש–רעדערס אין דער מדינה ,
האָט איר געהאַט ַא טעות .4דהײַנו : 5די
פּאָליציי–אינסטאַנץ אין ירושלים 6זוכט
יי ִדיש–רעדערס ,וועלכע זאָלן ווערן ַא טייל
פֿון דער „פּאָליציי–צענטראַלער גרופּע“ .לויט
8
דער חרדישער 7וועבזײַט „בחדרי חרדים“
האָט מען אויפֿגעקלעפּט פֿלוגבלעטלעך איבער
דער שטאָט ,אויף וועלכע עס שטייט ,אַז
„די ישׂראלדיקע פּאָליציי פֿון ירושלים זוכט
געבוירענע יי ִדיש–רעדערס ֿפאַר אַן אינ-
טערעסאַנטער און קאָמפּליצירטער פּאָזיציע.
ֿפאַר דער פּאָזיציע מעגן אַרײַנטראָגן אַן אַפּלי-
קאַציע סײַ מענער ,סײַ פֿרויען ,וואָס האָבן שוין
ֿפאַרענדיקט זייערע שטודיעס .די פּאָזיציע איז
נישט ֿפאַר קיין סטודענטן .דאָס הייסט ,אויב

מען איז נאָך ַא ישיבֿה–בחור 9קען מען נישט
זײַן קיין פּאָליציאַנט אין דער זעלבער צײַט.
קאָנטאַקטן אין די ירושלימער פּאָליציי–אָפּטיילן
דערציילן ,אַז במשך 10פֿונעם הײַנטיקן יאָר
זוכט מען פּאָליציאַנטן ,וועלכע שטאַמען פֿון
ֿפאַרשיידענע סעקטאָרן אין דער געזעלש ַאפֿט,
ווי  :עטיאָפּיער ,רוסישע און אַראַבער .צוליב די
אויס ֿפאָרשונגען 11לעצטנס אין דער חרדישער
קהילה ,12דאַרף מען נייטיק האָבן יחידים,13
וועלכע קענען זיך בעסער ֿפאַרשטענדיקן מיט
דער דאָזיקער קהילה .די נײַע יי ִדיש–רעדנדיקע
פּאָליציי וואָלט מען געניצט ֿפאַר אויסשפּיר–
דינסט ,14אויס ֿפאָרשונגען פֿון ֿפאַרברעכנס 15און
ֿפאַר דער באַהאַנדלונג פֿון ֿפאַרברעכערס.
אַזוי לאַנג ווי די פּאָליציי וועט אויספֿרעגן
16
ֿפאַרברעכערס אויף יי ִדיש ,איז מאַמע–לשון
נישט טויט אינעם טאָג–טעגלעכן לעבן !

1. yisroel 2. parnose source de revenus/livelihood 3. medine État/state 4. toes erreur/mistake 5. dehayne c'est-à-dire/that is 6. yerusholaim Jérusalem 7. khare'ydisher
 9. yeshive-bokherבײַ די פֿרומע ultra-orthodoxe/ultra-orthodox 8. bekhadre-khareydim
étudiant de yeshiva/yeshiva student 10. bemeshekh au cours de/in the course of 11. en 12. kehile communauté/community 13. yekhidim individus/חקירותquêtes/investigations/
individuals 14. service
פשעים 15. crimes/שירותי ריגולvice de renseignement/intelligence service/
.יי ִדיש 16. ...-loshn
]ענטפֿערס אויפֿן שפּיל פֿון זיי ַט [7

—1ח.
—2י"א.
—3ה.
—4ז.
—5ב.
—6א.

—7ג.
—8ט.
—9י.
—10ד.
—11ו.

]סוף פֿון ז' [1
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קולטור–טוער אויף סטאַלינס ב ַאפֿעל
געגרינדט אין  1942דעם יי ִדישן
אַנטי ֿפאַשיסטישן קאָמיטעט ,וואָס האָט
געשיקט דעלעגאַציעס אין ענגלאַנד און
אַמעריקע ,מיט דעם פּאָעט איציק פֿעפֿער
31
און דעם רעזשיסאָר און אַקטיאָר שלמה
מיכאָעלס .נאָר נאָך דער מלחמה האָבן זיך
די אַנטיסעמיטישע שטימונגען צוריקבאַוויזן.
מיכאָעלסן האָט מען געטייט אין אַן
„אויטאָ–אַקצידענט“ אין  1948און די
אַנדערע מיטגלידער פֿונעם אַנטי ֿפאַשיסטישן
קאָמיטעט האָט מען אַרעסטירט .דעמאָלט
האָט מען אויך ליקווידירט אַלע יי ִדישע
קולטור–אינסטיטוציעס אין ראַטן– ֿפאַרבאַנד.
אין דעם נומער וועט איר געפֿינען עטלעכע
ש ַאפֿונגען פֿון די שרײַבער וואָס זענען
אומגעקומען 32דעם 12טן אויגוסט .1952
 30. orמנהיגים29. personnalités/leaders/ 31. shloyme 32. ici ontפקודהdre/order/
.כאן :נרצחוété tués/were killed/

דער יי ִדישער

טעם–טעם
פאַר יי ִדיש–לערנערס
א פּעריאָדיש בלעטל ֿ
ַ

דער ייִדישער טעם–טעם איז ַא פּובליקאַציע
פֿון דעם פּאַריזער יי ִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליאָטעק
אין דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט
יצחק ,מאַרי ,נאַטאַליאַ,
עוולין ,רובי ,שרון.
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