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לינגוויסט אַײזיק בלימַאן בַאקומט
בּכֿבודיקע ּפרעמיע צו ֿפָארשן לשון ֿפון

שארית־הּפליטה
 

נַײעס

ֿפון ֿפָארווערטס־רעדַאקציע

 

אַײזיק בלימַאן, ַא געהילף־ּפרָאֿפעסָאר ֿפון לינגוויסטיק בַײם קַאליֿפָארניער אוניווערסיטעט

אין בערקלי, הָאט די ווָאך בַאקומען די „קַאריערע“־ּפרעמיע ֿפון דער מלוכישער

וויסנשַאֿפט־ֿפונדַאציע ֿפַאר $470,000 ּכדי צו ֿפָארשן דָאס יִידיש־לשון ֿפון די לעבן

געבליבענע ֿפון חורבן. דָאס געלט וועט מען אויסטיילן טיילווַײז במשך ֿפון ֿפינעף יָאר.

 

אין זַײן ּפרָאיעקט וועט בלימַאן שטודירן די יִידישע שּפרַאך ֿפון דער שארית־הּפליטה,

אויֿפן סמך ֿפון די אינטערוויוען ווָאס געֿפינען זיך אינעם וויזועלן געשיכטע־ַארכיוו ֿפון

דער שואה־ֿפונדַאציע בַײם דרום־קַאליֿפָארניער אוניווערסיטעט – ַא ֿפונדַאציע ווָאס דער

רעזשיסָאר סטיוון שּפילבערג הָאט ֿפַארלייגט אין 1994. דער ציל ֿפון בלימַאנס ּפרָאיעקט

איז צו ַאנַאליזירן די גרַאמַאטישע און ֿפָאנעטישע שטריכן בַײ די איירָאּפעִישע

יִידיש־רעדער און ָאּפצושַאצן די רָאלע ֿפונעם חורבן אין דער ַאנטוויקלונג ֿפון דער

שּפרַאך. די סובסידיע וועט ֿפינַאנצירן דָאס צונויֿפשטעלן ַא נַײעם דיגיטַאלישן ַארכיוו (ַא

„קָארּפוס“) ֿפון די געזַאמלטע טרַאנסקריּפטן, מעדיע־טעקעס און ּכוללדיקע דַאטן.

 

די מַאטעריַאלן וועט מען מַאכן צוטריטלעך ֿפַאר ֿפָארשער, שּפרַאכלערער, סטודענטן און

דעם ברייטן עולם בכלל אויף דער אינטערנעץ – ָאן ַאן ָאּפצָאל. ביז איצט הָאט מען

געקענט צוקומען צו די אינטערוויוען נָאר דורך געצײלטע ַאקַאדעמישע ביבליָאטעקן,

וועלכע בַאצָאלן אויף ַאן ַאבָאנעמענט צום גַאנצן ַארכיוו.
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אין דער דערקלערונג וועגן די צילן ֿפונעם ּפרָאיעקט, שרַײבט בלימַאן ַאז גענָאציד

דערֿפירט ָאֿפט מָאל צו דער ֿפַארטיליקונג ֿפון דער שּפרַאך ֿפון דער גערודֿפטער

בַאֿפעלקערונג, און אויב נישט אין גַאנצן ַא ֿפַארטיליקונג, לַײדט די שּפרַאך זיכער ַא

געֿפערלעכן קלַאּפ. דער חורבן מצד די נַאציס — ַא גענָאציד ָאן ּפרעצעדענט — הָאט געהַאט

ַא קַאטַאסטרָאֿפַאלן עֿפעקט אויף יִידיש און ַאנדערע מינָאריטעט־שּפרַאכן. הגם די

גֿבית־עדות־אינטערוויוען ֿפון דער שארית־הּפליטה זענען נישט געזַאמלט געווָארן לטוֿבת

לינגוויסטישע צוועקן, שטעלן זיי מיט זיך ֿפָאר די נייטיקע דַאטן ֿפַאר נָאווַאטָארישע

ּפרָאיעקטן אין דער שּפרַאכֿפָארשונג.

 

דָאס געלט וועט אויך אונטערשטיצן דָאס ָאנשטעלן ַא לינגוויסט און יִידיש־ֿפָארשער, ד״ר

חיה נָאווע, ווי ַא מיטַארבעטער אויֿפן ּפרָאיעקט; דָאס צוגרייטן לעקציעס ֿפַאר קורסן ֿפון

סָאציָאלינגוויסטיק װעגן בעל־ּפה־געשיכטעס ווי שּפרַאך־דָאקומענטן; און דָאס

צונויֿפשטעלן לערן־מַאטעריַאלן ֿפַאר אינטענסיווע יִידיש־קורסן, בַײ וועלכע די סטודענטן

וועלן קענען זיך צוהערן צו געבוירענע יִידיש־רעדער.
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צום ערשטן מָאל אויף יִידיש אין
בוכֿפָארעם — בַאשעוויסעס „ׂשונאים: די

געשיכטע ֿפון ַא ליבע“ 
 

ליטערַאטור

ֿפון ׂשרה־רחל שעכטער

 

אין אויגוסט וועט צום ערשטן מָאל ַארויסגעלָאזט ווערן אויף יִידיש אין בוכֿפָארעם יצחק

בַאשעוויסעס רָאמַאן „ׂשונאים: די געשיכטע ֿפון ַא ליבע“. דָאס בוך ווערט ַארויסגעגעבן

ֿפונעם שוועדישן ֿפַארלַאג, „ָאלניַאנסקי טעקסט“.

 

דער רָאמַאן, אייגנטלעך ַא קָאמעדיע, דערציילט די מעׂשה ֿפון ַא יִיד ֿפון דער

שארית־הּפליטה, הערמַאן ברָאדער, ווָאס הָאט נָאך דער מלחמה חתונה מיט דער ּפוילישער

ֿפרוי ווָאס הָאט אים גערַאטעוועט, יַאדוויגַא, נָאכן הערן ֿפון ַאן עדות ַאז זַײן ֿפרוי,

טַאמַארַא, איז דערשָאסן געווָארן. דָאס ּפָארל בַאזעצט זיך אין קָאני־אַײלַאנד ָאבער זייער

צוזַאמענלעבן איז נישט קיין ֿפויגלדיקס. נעמט ער זיך ַא געליבטע, מַאשע, ַא לעבן

געבליבענע ֿפון ַא קָאנצענטרַאציע־לַאגער. אין מיטן דערינען בַאווַײזט זיך זַײן ערשטע

ֿפרוי, טַאמַארַא, און ברָאדער בַאמיט זיך מיט ַאלע ּכוחות צו בַאהַאלטן דעם אמת ֿפון ַאלע

דרַײ ווַײבער.

 

דער רָאמַאן איז לכּתחילה געדרוקט געווָארן אין המשכים אינעם ֿפָארווערטס אין 1966 און

איז ּפובליקירט געווָארן ווי ַא בוך אויף ענגליש אין 1972 ָאבער איז קיין מָאל נישט ַארויס

ווי ַא בוך אויף יִידיש. ַאן ַאמעריקַאנער ֿפילם בַאזירט אויֿפן בוך, איז ַארויס אין 1989,

אונטערן רעזשי ֿפון ּפָאל מַאזורסקי.

 

איין וויכטיקער אונטערשייד צווישן דעם ָאריגינעלן טעקסט אינעם ֿפָארווערטס און דעם

איצטיקן איז ַאז די נַײע אויסגַאבע איז אויסגעקלַאּפט געווָארן לויט די יִיווָא־ּתקנות. ווי ַא

ּפועל־יוצא וועט עס זַײן מער צוטריטלעך ֿפַאר יִידיש־סטודענטן וועלכע זענען ָאֿפט נישט

בַאקַאנט מיט דער עלטערער ָארטָאגרַאֿפיע ווָאס דער ֿפָארווערטס הָאט דעמָאלט געניצט.
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די נַײע ווערסיע איז אויסגעקלַאּפט געווָארן דורכן ֿפלָארידער יִידיש־לערער און ־

ַאקטיוויסט משהלע ָאלֿפָאנסָא און רעדַאקטירט געווָארן ֿפונעם ּתל־ָאֿביֿבער יִידישן שרַײבער

עמיל קַאלין און דעם ֿפַארלעגער ַאליין, קָאליע ָאלניַאנסקי.

 

„משהלע הָאט דורכגעֿפירט ַא ּפרעכטיקע און שװערע ַארבעט,“ הָאט ָאלניַאנסקי

איבערגעגעבן דעם ֿפָארווערטס. ניצנדיק סקַאנירטע קָאּפיעס ֿפון ַאלטע ֿפָארװערטס־נומערן

הָאט ַאלֿפָאנס איבערגעקלַאּפט דעם טעקסט אויף ַא מָאדערנעם יִידיש, „כָאטש ער איז

ַאװדאי ניט רַײך געװָארן ֿפון דעם,“ הָאט ָאלניַאנסקי געזָאגט. „ּפשוט ֿפַאנטַאסטיש! מע קען

אים ניט לויבן גענוג!“

 

דער ֿפַארלעגער איז אויך נתּפעל געווָארן ֿפון קַאלינס צושטַײער. „אין משך ֿפון חדשים

הָאבן מיר בַאַארבעט דעם טעקסט. גערעדט, געלַאכט, און ַא ּפָאר מָאל אויך געװײנט

צוזַאמען. עמילס קענטשַאֿפט װעגן אי בַאשעװיס אי לשון־קדוש איז געװען װיכטיק ּכדי

צו קענען ֿפָארשטעלן דָאס בוך.“

 

דָאס בוך װעט דערשַײנען דעם 8טן אויגוסט, ָאבער מע וועט שוין קענען בַאשטעלן דָאס

בוך סוף־יולי אויף דער וועבזַײט ֿפונעם ֿפַארלַאג.
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ַא ֿפרויס אומאויסשעּפלעכע בַאמִיונגען
ַאוועקצושיקן איר קינד ֿפון ּפוילן

 

זכרונות

ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ

 

דָאס שטעטל גָאװָארָאװע ליגט אין מזרח-ּפױלן צװישן װַארשע און ביַאליסטָאק. ֿפַארן

חורבן הָאבן דָא געװױנט ַארום דרַײ הונדערט יִידישע משּפחות, װָאס הָאבן זיך מֿפרנס

געװען ֿפון מלָאכות און קלײן-הַאנדל. אין די 1930ער יָארן, װען דער מצֿב ֿפון יִידן אין

ּפױלן איז געװָארן ַאלץ ערגער ֿפון יָאר צו יָאר, הָאבן יִידן גענומען טרַאכטן װעגן

עמיגרירן. ָאבער צו יענער צַײט הָאט ַאמעריקע שױן אַײנגעֿפירט ּכלערלײ ביורָאקרַאטישע

שטרויכלונגען, ּכדי ָאּפצושטעלן דעם שטרָאם ֿפון אימיגרַאנטן, בֿפרט ֿפון מזרח- און

דרום-אײרָאּפע.

 

װי ַא סך יִידישע משּפחות איז די משּפחה בלום צעשּפָאלטן געװָארן צװישן ַאמעריקע און

ּפױלן. שלום-יוסף בלום איז ַאװעקגעֿפָארן קײן ַאמעריקע אין 1910, ָאבער אין 1913 הָאט ער

זיך אומגעקערט אין זַײן הײמשטעטל גָאװָארָאװע. װען עס הָאט אױסגעברָאכן די ערשטע

װעלט-מלחמה איז זַײן משּפחה ַאנטלָאֿפן קײן רוסלַאנד, און נָאך דער מלחמה הָאבן זײ זיך

אומגעקערט אין גָאװָארָאװע, װָאס הָאט זיך איצט געֿפונען אין ּפױלן. אין 1923 הָאט

שלום-יוסף בַאשלָאסן צו ֿפָארן צוריק קײן ַאמעריקע. ַאזױ װי ער הָאט שױן אײן מָאל

געהַאט געוווינט אין ַאמעריקע, איז ער געװען בַארעכטיקט זיך אומצוקערן מיט זַײן ֿפרױ

און יונגע קינדער. מען הָאט זײ ניט ַארַײנגערעכנט אין דער קװָאטע, װָאס דער

ַאמעריקַאנער קָאנגרעס הָאט בַאשטימט ֿפַאר אימיגרַאנטן ֿפון ּפױלן. נָאר זַײנע

דערװַאקסענע קינדער, צװישן זײ זַײן טָאכטער רחל-לאה, הָאבן געמוזט בלַײבן אין ּפױלן

און װַארטן אױף ַא דערלױבעניש צו אימיגרירן.
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דָאס איז דער ָאנהײב ֿפון דער געשיכטע ֿפון רחל-לאה און איר טָאכטער עלקע, װָאס

װערט דערצײלט דורך אירע בריװ צו דער משּפחה אין ַאמעריקע אינעם בוך „דער גַײסט

ֿפון רחל–לאה‟. ַאזַא מין געשיכטע איז ניט קײן יוצא-דוֿפן ֿפַאר יענער צַײט. טױזנטער יִידן

הָאבן געּפרּוװט זיך ַארױסצורַײסן ֿפון ּפױלן ֿפַארן חורבן, ָאבער דָאס רוֿב, װי רחל–לאה און

עלקע, זַײנען שטעקן געבליבן אין ּפױלן און אומגעקומען אינעם חורבן.

 

די מחברים ֿפונעם בוך, לעסטער און אילײן בלום, שטַאמען ֿפון יענעם צװַײג ֿפון דער

משּפחה, װָאס הָאט געהַאט ַא גוטן מזל צו אימיגרירן קײן ַאמעריקע מיט זײער זײדן,

שלום–יוסף. זייער זון ַאֿברהם-יצחק, רחל-לאהס ַא ברודער, הָאט לַאנגע יָארן געֿפָארשט די

היסטָארישע אומשטַאנדן ַארום דעם לעבן ֿפון זַײן עלטערער שװעסטער. „דער גַײסט ֿפון

רחל-לאה‟, דער ּפועל-יוצא ֿפון צענדליקער יָארן ַארבעט ֿפון די צװײ דורות ֿפון דער

משּפחה, איז ַא װיכטיקע היסטָארישע ֿפָארשונג. יעדער ּפרט אין די בריװ, װָאס הָאבן זיך

ָאּפגעהיט אינעם רשות ֿפון דער ַאמעריקַאנער משּפחה, װערט ַאנַאליזירט און דערקלערט

אינעם געהעריקן היסטָארישן קָאנטעקסט.

 

דער לײענער בַאקומט ַא ּפינקטלעכע דערקלערונג ֿפון דער ַאמעריקַאנער ּפָאליטיק לגבי

אימיגרַאציע אין די 1920ער און 1930ער יָארן, װָאסער ציל איז געװען צו בַאגרענעצן, אױב

ניט לגמרי ָאּפצושטעלן, דעם שטרָאם ֿפון אימיגרַאציע ֿפון מזרח–אײרָאּפע. די מָאטיװן

זַײנען געװען סַײ עקָאנָאמישע סַײ רַאסיסטישע. די ַאמעריקַאנער קָאנסולן אין ּפױלן הָאבן

בַאקומען קלָארע אינסטרוקציעס צו שַאֿפן װָאס מער מניעות ֿפַאר די ַאּפליקַאנטן, ַאֿפילו

װען זײ הָאבן געהַאט נָאענטע קרוֿבים אין ַאמעריקע, װי רחל–לאה הָאט געהַאט. לכּתחילה

הָאט רחל–לאה טַאקע געװָאלט ָאּפשיקן איר טָאכטער עלקע צו איר בָאבע-זײדע קײן

ניו-יָארק.

 

אין זײערע בריװ טײלן זיך רחל–לאה און עלקע מיט די נַײעס װעגן זײער לעבן אין

גָאװָארָאװע. די מַאמע שרַײבט אױף יִידיש, און דער טָאכטערס בריװ זַײנען אױף ּפױליש,

װַײל עלקע הָאט זיך געלערנט אין ַא ּפױלישער גימנַאזיע. רחל–לאהס מַאן ַאנשל איז געװען

ַא שוסטער און הָאט קױם געקענט ֿפַארדינען אױף ַא שטיקל ברױט, דערצו נָאך הָאט מען

געדַארֿפט צָאלן ַא הױכן ׂשכר–לימוד ֿפַאר עלקען. 
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ַאנשל הָאט אויך געליטן אױף ַאסטמע ֿפון זיצן גַאנצענע טעג אין זַײן װַארשטַאט, װָאס

הָאט זיך געֿפונען אין דער משּפחהס װױנצימער. ֿפון ָאט די ּפרטים, בַאזָארגט מיט

דערקלערונגען און דערגַאנצט דורך היסטָארישן קָאנטעקסט, שַאֿפט זיך ַא ֿפילזַײטיק בילד

ֿפונעם טעגלעכן לעבן אין ַא ּפױלישן שטעטל אין די 1920ער — 1930ער יָארן. װי ַא צוגָאב

צו דעם בוך הָאבן די מחברים ַאֿפילו געדרוקט רעצעּפטן ֿפון די מאכלים, װָאס מען הָאט

געקָאכט אין זײער משּפחה.

 

דער סוף ֿפון דער מעׂשה איז געװען ַא טרַאגישער. צום יָאר 1939 הָאט עלקע שױן געהַאט

ַאלע נײטיקע ּפַאּפירן און ַאֿפילו בַאקומען ַא ֿפַארבעטונג ֿפונעם קָאנסול אױף ַאן אינטערװיו

מיטן ַאמעריקַאנער קָאנסול אין װַארשע. ָאבער זי הָאט ניט געװּוסט, ַאז דער ַאמעריקַאנער

מלוכה–דעּפַארטמענט הָאט בַאשלָאסן מער ניט צו בַאהַאנדלען בקשות אױף אימיגרַאציע

ֿפון ּפױלן צוליב דער געשּפַאנטער ּפָאליטישער לַאגע.

 

װען די צװײטע װעלט–מלחמה הָאט אױסגעברָאכן אין סעּפטעמבער און די דַײטשישע

ַארמײ הָאט ָאקוּפירט גָאװָארָאװע, הָאט די משּפחה בַאװיזן צו ַאנטלױֿפן אין דער

סָאװעטישער זָאנע און זיך בַאזעצט אינעם שטעטל קָאסעװ אין װַײסרוסלַאנד. ֿפון דָארטן

הָאט רחל–לאה װַײטער געשיקט ּפָאסטקַארטלעך קײן ַאמעריקע צו לָאזן װיסן, ַאז זײ לעבן.

קײן זַאכלעכע ידיעות הָאט זי ניט מיטגעטײלט, צוליב דער סָאװעטישער צענזור, און

טַאקע דערֿפַאר הָאט זי געביטן די שּפרַאך ֿפון יִידיש אױף רוסיש. דער לעצטער בריװ איז

געװען דַאטירט דעם 2טן ַאּפריל 1941, בערך דרַײ חדשים ֿפַאר דעם, װי דַײטשלַאנד הָאט

בַאֿפַאלן דעם סָאװעטן–ֿפַארבַאנד. רחל–לאהס משּפחה איז דערמָארדעט געװָארן אין קָאסעװ

אין 1942.
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מירענבַאד — ַא קורָארט ֿפַאר רביים ֿפַאר
דער מלחמה

 

געשיכטע

ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ

 

דָאס שטעטל מַאריענבַאד, װָאס איז ַא מָאל געװען אין דער עסטרַײכיש־אונגַארישער

אימּפעריע און געהערט הַײנט צו טשעכיע, הָאט זיך קונה־שם געװען אין דער יִידישער

ליטערַאטור צוליב שלום־עליכמס סַאטירישן װערק, װָאס ער הָאט בַאשריבן װי „נישט קײן

רָאמַאן, נָאר ַא ֿפַארּפלָאנטערניש‟.

 

שלום־עליכם הָאט דָא חוזק געמַאכט ֿפון אױֿפגעקומענע װַארשעװער גֿבירים, װָאס הָאבן

נָאכגעמַאכט די ַאריסטָאקרַאטישע מָאדע און זַײנען זומערצַײט געֿפָארן אינעם קורָארט „זיך

הײלן‟ מיט מינערַאל־װַאסער. ֿפַאר דער ערשטער װעלט־מלחמה איז מַאריענבַאד טַאקע

געװען ּפָאּפולער בַײ דער העכסטער ַאריסטָאקרַאטיע. אין 1907 הָאט זיך דער ענגלישער

קעניג עדװַארד VII דָא געטרָאֿפן מיטן עסטרַײכישן קַײזער ֿפרַאנץ־יָאזעף.

 

ָאבער מַאריענבַאד איז געװען ּפָאּפולער ניט נָאר בַײ די אײרָאּפעִישע ּפריצים און

װַארשעװער גֿבירים. חשוֿבע געסט זַײנען דָא געװען חסידישע רביים מיט זײערע הױֿפן.

ֿפַאר זײ הָאט מען געהַאלטן הָאטעלן מיט גלַאט־ּכשרע רעסטָארַאנען, מיקװָאות און

ַאנדערע בַאקװעמלעכקײטן. זײ ֿפלעגן שּפַאצירן, זוּפנדיק זַאלציק־ביטער מינערַאל־װַאסער

ֿפון סּפעציעלע געֿפעסן און שמועסן װעגן ּתורה און צומָאל װעגן געשעֿפטן ֿפון עולם־הזה.

די רביים זַײנען ּכסדר געװען בַאגלײט ֿפון זײערע גבָאים, משרתים, זין, אײדעמס,

אײניקלעך און סּתם חסידים. מַאריענבַאד איז געװען ַא מין „נייטרַאלער‟ שטח, װּו עס

הָאבן זיך געקענט טרעֿפן דער בעלזער, דער גערער, דער מינקַאטשער, דער װיזשניצער

און ַאנדערע רביים און ַארומרעדן ענינים ֿפונעם בשוּתֿפותדיקן אינטערעס ָאן איבעריקע

צערעמָאניעס.
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די ַאטמָאסֿפער ֿפונעם ַאמָאליקן חסידישן מַאריענבַאד איז בַאלעבט געװָארן אינעם בוך ֿפון

דוד לײטנער, „מַאריענבַאד און װַײטער‟. דעם מחברס ֿפָאטער, קורט (חיים אריה) לײטנער

(1906 – 1988) שטַאמט ֿפון ַא משּפחה, װָאס הָאט ֿפַארמָאגט עטלעכע ּכשרע הָאטעלן אין

מַאריענבַאד. אין זַײן יוגנט הָאט זיך דער „ָאּפַא‟ (זײדע אױף דַײטשיש), װי דוד רוֿפט זַײן

ֿפָאטער אינעם בוך, געטרָאֿפן מיט די גדולי־הּתורה ֿפון זַײן דור. און כָאטש די משּפחה

לײטנער איז געװען ַא „יעקישע‟, הָאבן זײ געהַאט ַא סך דרך־ארץ ֿפַאר זײערע חשוֿבע

חסידישע געסט, װָאס ֿפלעגן אַײנשטײן אין זײערע הָאטעלן יעדן זומער־סעזָאן. סּפעציעל

חשוֿב איז געװען דער בעלזער רבי ר’ יׂשׂשכר־דוֿב. ֿפַאר דער ערשטער װעלט־מלחמה

ֿפלעגט דער רבי מיט זַײן זון ר’ אהרן און זַײנע יחידי־סגולה יעדעס יָאר ֿפָארן ַאריבער

זעקס הונדערט מַײל ֿפון גַאליציע קײן מַאריענבַאד. זײ הָאבן ֿפַארנומען 18 צימערן אין

לײטנערס „הָאטעל נַאציָאנַאל‟.

 

צומָאל ָאבער הָאבן זיך געטרָאֿפן טשיקַאװע מיסֿפַארטײענישן צוליב דעם קולטורעלן

אונטערשיד צװישן חסידים און „יעקעס‟. משה דוד לײטנער, דעם ָאּפַאס ֿפָאטער, הָאט

בַאמערקט, ַאז דער רבי עסט ֿפיש און הינער מיט די הענט. ער הָאט ניט ֿפַארשטַאנען, ַאז

דָאס איז געװען דעם רבינס מנהג און געטרַאכט, ַאז מסּתמא הַאלט דער רבי דָאס

גָאּפל־לעֿפל ֿפונעם הָאטעל ֿפַאר ניט ּכשר. הָאט ער געקױֿפט ַא נַײעם קָאמּפלעט און ַאלײן

אים געטוֿבלט אין דער מיקװה. ער הָאט געברַאכט דָאס צום רבין און געזָאגט:

 

„חשוֿבער רבי, איך הָאב געקױֿפט דעם דָאזיקן גָאּפל־לעֿפל סּפעציעל ֿפַאר אַײער ּכֿבוד און

איך הָאב עס ַאלײן געטוֿבלט נעכטן אין דער ֿפרי.‟ דער רבי הָאט אױף דעם דערװידערט:

„און איך הָאב מַײנע ֿפינגער געטוֿבלט הַײנט אין דער ֿפרי!‟ און הָאט װַײטער געגעסן ָאן

גָאּפל און מעסער. יָארן שּפעטער אין 1967, װען ָאּפַא הָאט בַאזוכט דעם ר’ יׂשׂשכר־דוֿבס

אײניקל אין ירושלים, הָאט אים דער רבי מכבד געװען מיט ֿפרוכטן און געהײסן דעם

גבאי: „ֿפַאר ַא יעקע דַארף מען נָאך ברענגען ַא טעלער, ַא מעסער און ַא גָאּפל.‟ ַא סֿברה,

דער רבי הָאט געהערט די מעׂשה, װָאס הָאט זיך געטרָאֿפן מיט זַײן זײדן און דעם ָאּפַאס

ֿפָאטער אין מַאריענבַאד.
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דער שּפיץ ֿפונעם ָאּפַאס קַאריערע אין מַאריענבַאד איז געװען די דריטע „ּכנסיה גדולה‟

ֿפון ַאגודת־יׂשראל אין זומער ֿפון 1937. דעמָאלט הָאבן זיך אין מַאריענבַאד ֿפַארזַאמלט

העכער װי אײן טױזנט דעלעגַאטן און געסט ֿפון אײרָאּפע, ארץ־יׂשראל און ַאמעריקע, ּכדי

ַארומצורעדן די ּפרָאבלעמען, װָאס זַײנען געשטַאנען ֿפַאר דער ֿפרומער יִידישער װעלט.

מען הָאט שױן געֿפילט, ַאז די װעלט שטײט אױֿפן שװעל ֿפון ַא קַאטַאסטרָאֿפע, און יִידן

װעלן זַײן איר גרעסטער קרבן. ַא װיכטיקע ֿפרַאגע איז געװען, צי „ַאגודה‟ איז גרײט

מיטצוַארבעטן מיט ציוניסטן און ַאנדערע װעלטלעכע יִידישע ָארגַאניזַאציעס ּכדי

אױֿפצובױען דעם יִידישן יִישוֿב אין ארץ־יׂשראל.

 

דער בַאשלוס איז געװען ַא נעגַאטיװער: „די גדולים ֿפון דער ּכנסיה הַאלטן, ַאז

אגודת־יׂשראל דַארף הָאבן ַאן אײגענע ָארגַאניזַאציע, װָאס זָאל ניט ַארבעטן בשוּתֿפות מיט

׳מיזרחי׳ [רעליגיעזע ציוניסטן] ָאדער ׳סוכנות׳ [יִידישע ַאגענץ] אין קײן שום זַאך.‟ די

חרדים הָאבן געהַאלטן, ַאז ַא יִידישע מלוכה אין ארץ־יׂשראל, װָאס שטײט ניט אױף די

יסודות ֿפון דער ּתורה, װעט זַײן ַא חילול־השם. זײ הָאבן בַאשלָאסן זיך צו װענדן צו דער

בריטישער רעגירונג מיט ַא בקשה ָאּפצוזוכן ַא מקום־מקלט ֿפַאר יִידן ערגעץ־װּו אױף די

קָאלָאניַאלע שטחים ֿפון דער בריטישער אימּפעריע.

 

ָאּפַא איז ניט געװען ֿפַארטָאן אין די װיּכוחים אױף די זיצונגען ֿפון דער ּכנסיה. זַײן

ַאחריות איז געװען די ָארגַאניזַאציע ֿפונעם צוזַאמענֿפָאר. אױף די ֿפָאטָאגרַאֿפיעס ֿפון יענער

צַײט זעט מען אים ּכסדר אין הינטערגרונט, ֿפַארנומען מיט ַא ּפרַאקטישער טירחה. דָאס

בוך הָאט ַא שלל מיט זעלטענע היסטָארישע ֿפָאטָאס, דער עיקר ֿפון די חשוֿבע ֿפרומע

געסט אױף װַאקַאציעס אין מַאריענבַאד. ּכמעט ַאלע ֿפיגורן אױף די בילדער זַײנען מענער;

ֿפרױען בַאװַײזן זיך זײער זעלטן. מסּתמא הָאבן זײ געהַאט זײערע אײגענע געשעֿפטן

אױֿפן קורָארט: אונטערגעהַאלטן די װיכטיקע משּפחה־ֿפַארבינדונגען, בַאטרַאכט ּפַאסיקע

קַאנדידַאטן און קַאנדידַאטקעס ֿפַאר שידוכים. די העכערע שיכטן ֿפון דער דעמָאלטיקער

ֿפרומער יִידישער סֿביֿבה זַײנען געװען זײער ֿפַארנומען בעתן הױכסעזָאן אין מַאריענבַאד.
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היטלער הָאט ָאקוּפירט טשעכָאסלָאװַאקַײ נָאך ֿפַארן אױסברָאך ֿפון דער צװײטער

װעלט־מלחמה. דער געסטַאּפָא הָאט זיך געיָאגט נָאך ָאּפַא צוליב זַײן חשוֿבער רָאלע אין

דער ָארגַאניזַאציע ֿפון דער ּכנסיה הגדולה. ער הָאט געהַאט דָאס גוטע מזל צו ַאנטלױֿפן

קײן ּפױלן מיט דער הילף ֿפון ַא ּפױלישן אַײזנבַאן־מַאשיניסט. דער בעלזער רבי הָאט אים

שּפעטער דערקלערט, ַאז דער מַאשיניסט איז געװען אליהו הנֿביא. ַאנדערע מיטלידער ֿפון

זַײן משּפחה זַײנען ֿפַארבליבן אין ּפרָאג און אומגעקומען אינעם חורבן.

 

ָאּפַא הָאט ֿפַארברַאכט די מלחמה־יָארן אין ענגלַאנד און דערנָאך איז ער ַאריבער קײן

טשילע, װּו עס הָאט אױף אים געװַארט זַײן ּכלה. זײ זַײנען ֿפַארקנסט געװָארן ערֿב דער

דַײטשישער ָאקוּפַאציע און הָאבן געמוזט װַארטן ַאכט יָאר ביז זײ הָאבן חתונה געהַאט.

ֿפון טשילע הָאט זיך די משּפחה אומגעקערט קײן ענגלַאנד און זיך בַאזעצט אין

מַאנטשעסטער, װּו ָאּפַא הָאט געעֿפנט ַא ּכשרן סַארװערַײ־געשעֿפט „לײטנערס קײטערינג‟.

דוד לײטנערס בוך װעגן זַײן ֿפָאטער ַאנטּפלעקט ֿפַארן הַײנטיקן לײענער די רַײכע און

קָאלירֿפולע װעלט ֿפון דער ַאמָאליקער אײרָאּפעִישער יִידישקײט, װָאס איז אומגעקומען

אינעם חורבן.
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מיר הָאבן שוין עטלעכע מָאל געשריבן אין די שּפַאלטן ֿפון ֿפָארווערטס וועגן דעם יִידישן

שרַײבער און ֿפָאלקלָאריסט, ווָאלף יונין, און זַײן מערקווירדיקן לעבן.

 

ווייניק מענטשן ווייסן ָאבער ַאז ווָאלף יונינס ֿפרוי, סילוויַא גובערמַאן איז ַאליין געווען ַא

יִידישע שרַײבערין און ּפָאעטעסע וועמעס ווערק זענען געדרוקט געווָארן אין „יִידישע

קולטור‟, „טָאג־מָארגן זשורנַאל‟, „די צוקונֿפט‟ און „די גָאלדענע קייט‟.

 

 

 

 

ֿפון ׂשרה־רחל שעכטער

 

Courtesy of Dina Mann

ֿפָארװערטס

ליטערַאטור

ַא יִידישע ּפָאעטעסע ֿפון וועמען איר הָאט
מסּתמא נישט געהערט
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ַאזוי ווי שלום־עליכמס טָאכטער, ליַאליַא קַאוֿפמַאן, און יצחק בַאשעוויסעס שוועסטער,

אסּתר קרויטמַאן — ביידע טַאלַאנטירטע שרַײבערינס ווָאס זענען ֿפַארשָאטנט געווָארן ֿפון

זייערע בַארימטע קרוֿבים און נָאך זייער ּפטירה אין גיכן ֿפַארגעסן געווָארן — הָאט סילוויַא

גובערמַאן (געבוירן אין ניו־יָארק אין 1914, געשטָארבן אין ניו־יָארק אין 2011) אויך געלעבט

אינעם שָאטן ֿפון איר מַאן.

 

די ֿפַארגַאנגענע ווָאך איז אויסגעֿפַאלן סילוויע גובערמַאנס יָארצַײט, איז דָאס ַא גוטע

געלעגנהייט צו בַאקענען די לייענער מיט ַא ּפָאר ֿפון אירע לידער און מיט דער ּפָאעטעסע

ַאליין.

 

ָאט איז ַא ּפרעכטיק ליד ווָאס מע הָאט ָאּפגעדרוקט אין דער צַײטונג, „טָאג־מָארגן

זשורנַאל‟, דעם 31סטן מַארץ 1968. דָאס ליד, „יִידיש־קודש‟, הָאט מרים־חיה סגל,

ביבליָאטעקערין ֿפון דער „דורות ביבליָאטעק‟, דָארט געֿפונען:

 

יִידיש־קודש

 

אין די וועלבונגען ֿפון ַאלע דַײנע אותיות

ליגט דער אוי,

יִידיש־קודש

ביסט גרויִיק מיט טויזנט־יָאריקן געשטויב

און טויִיק מיטן ערשטן טוי.

ס׳ווייעט ֿפון דיר מיט קלויז און ַאש און רויך.

עס זינגט דער אוי ֿפון ַאלע דַײנע דוינעס.

ביסט רוי מיטן אוי ֿפון געבוירן

און צַארט ווי מַאנגערס בלויע טרויערן.

 

 

 

 

 

 

 

ֿפָארװערטס

14

https://www.nypl.org/locations/schwarzman/jewish-division


 

שמעקסט מיט הייוון און מיט שבת־אויבס,

דו ביסט דָאס ֿפריש־געבַאקן ברויט,

ווָאס ווערט נָאך ברויטיקער צום גומען.

ווי ֿפויגלען צעטרָאגן מיר דַײן ברויטיקן יִידיש־טעם

ֿפון מויל צו מויל

יִידיש־קודש —

ֿפון מויל צו מויל

און מיר גרויסן זיך

ווָאס דַײנע אותיות טרָאגן קרוינען.

 

ווי איר הָאט אֿפשר ַאליין בַאמערקט ֿפון די ווערטער ווָאס זי ניצט, איז דָאס ליד ֿפול מיטן

קלַאנג „וי‟ — ָאּפקלַאנגען ֿפונעם הויּפטמָאטיוו — דער טרויעריקער זיֿפץ, „אוי‟.

 

גובערמַאן הָאט אויך געשריבן לידער ֿפון ַא מער ּפערזענלעכער נַאטור. אין 1997 הָאט דער

זשורנַאל, „יִידישע קולטור‟ ָאּפגעדרוקט ַא ציקל לידער אירע, ווָאס מיר גיבן דָא איבער

צוויי ֿפון זיי. די לידער הָאב איך בַאקומען דורכן יִיווָא־ַארכיוויסט, לעָא גרינבוים, ווָאס

הָאט געדענקט ַאז גובערמַאנס לידער הָאבן זיך געֿפונען אין די לעצטע נומערן ֿפון דעם

זשורנַאל.

 

אין מַײן מַאמעס שּפיגל

 

אין מַײן מַאמעס שּפיגל

בין איך ֿפַארבליבן.

איך קוק ַארויס מיט אויגן יונג ווי גרָאז

און זע ניט:

קעגן שּפיגל טרָאגט מַײן ָאּפשַײן גרויע הָאר.
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אין מַײן מַאמעס שטוב

בין איך ֿפַארבליבן.

קלייניקע געלעכטערס שטומען ווי ַא ניגון

ָאּפגעזונגען

און ווערן־ניט:

איך זוך און קען זיי ניט געֿפינען.

 

אין מַײן מַאמעס שוֿפלָאדן

בין איך ֿפַארבליבן.

קליינינקע חלומות געלן אינעם נַאֿפטַאלין ווי ַאלטע וועש

און ווייסן ניט:

כ׳הָאב זיי ָאנגעוווירן.

 

אין מַײן מַאמעס ַאּפלען

בין איך ֿפַארבליבן.

זי קוקט ַארויס מיט אויגן ַאלט ווי גרָאז

און זעט ניט:

דָאס מיידל מיט די יונגע אויגן

איז מַײן קינד.

 

אין דָארשט

 

נעם מיך ַארַײן

אין דַײנע שווַארצַאּפלען,

כ׳בין ָאן געוויין:

מַײנע ביינער טריקענען

און איך בין אין דָארשט

נָאכן מילדן ווַאסערל

ֿפון דַײנע אויגן.
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לָאז מיך ַארויף

אויף דַײנע ַאּפלען.

כ׳בין מיד ֿפון זַײן אין ֿפלַאכע שּפיגלען.

לָאז מיך זיך זען

קליין

אין צווייען

און געבויגן אויף דער רונדקייט

ֿפון דַײנע אויגן.

נעם מיך ַארַײן

הינטער דַײנע ַאּפלען.

כ׳בין ָאן ַא היים,

אין דער רויטער ֿפינצטער

ֿפון דַײנע צוגעמַאכטע דעקלעך

וויל איך ּתמיד וווינען,

לָאז מיך בלַײבן.

 

סילוויַא (ציּפע־רייזל) גובערמַאן איז געבוירן געווָארן אין ניו־יָארק אין 1914, ַאן איינציק

קינד בַײ אימיגרַאנטן, רֿבקה טיטיעווסקי און יצחק גובערמַאן. מע הָאט זי געשיקט אין ַא

יִידישער ֿפָאלקשול און מיטלשול, איר געגעבן ֿפידל־לעקציעס און זי הָאט זיך טַאקע

אויסגעצייכנט בַײ דעם, ווי אויך בַײם מָאלן און סקולּפטירן.

 

סילוויַאס טָאכטער, דינה מַאן, הָאט געזָאגט דעם ֿפָארווערטס ַאז איר מַאמע הָאט קינדווַײז

ֿפַארברַאכט די זומערן אינעם זומער־לַאגער, „קינדערלַאנד‟, ווּו זי הָאט זיך בַאקענט מיטן

יִידישן שרַײבער איטשע גָאלדבערג, ווָאס איז געווָארן איר מורה־דרך. ער הָאט זי

געמוטיקט ווַײטער צו שרַײבן און הָאט ּפובליקירט אירע ווערק אינעם ערשטן גילגול

ֿפונעם יוגנט־זשורנַאל, „יוגנטרוף‟, ווָאס שיקל ֿפישמַאן און אוריאל ווַײנרַײך הָאבן געהַאט

ֿפַארלייגט אין 1945.
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גובערמַאן הָאט שטודירט ענגלישע ליטערַאטור אין ברוקלין־קָאלעדזש. נָאכן גרַאדוִירן

הָאט זי בַאקומען ַא מַאגיסטער ֿפון „טיטשערס קָאלעדזש‟ אין קָאלומביע־אוניווערסיטעט.

 

ּכדי צו ֿפַארדינען הָאט זי בשעתן שטודירן געַארבעט אין ַא קליידער־געשעֿפט, און אין

1937 הָאט מען אין „מָארגן־ֿפרַײהייט‟ ָאּפגעדרוקט איר דערציילונג, „ַא דרעס־שָאּפ אין ַא

שטעטל‟, וועגן יִידן ֿפונעם מיטעלן קלַאס בעת דער גרויסער דעּפרעסיע אין ַאמעריקע. זי

הָאט אויך געַארבעט ווי ַא יִידיש־לערערין און שּפעטער ווי ַאן ענגליש־לערערין ֿפַאר

דערווַאקסענע.

 

במשך ֿפון די יָארן זענען גובערמַאנס דערציילונגען און לידער דערשינען אין ַא צָאל

יִידישע צַײטשריֿפטן, ַארַײנגערעכנט „מָארגן ֿפרַײהייט‟, „יִידישע קולטור‟, די צוקונֿפט‟,

„דער טָאג‟, „די גָאלדענע קייט‟ (ּתל־ָאֿביֿב), „אונדזער ווָארט‟ (ּפַאריז) און ליטערַארישע

זשורנַאלן אין ַארגענטינע און ַאנדערע לענדער. זי איז געשטָארבן אין ניו־יָארק אין 2011.
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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


