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• ס'איז דער 28טער בַאנד פונעם 
"ַאלמַאנַאך"; די סעריע הָאט געגרינדעט 

זיין טַאטע, יוסף קערלער ז"ל, דער 
אידישער ּפָאעט און ברַאווער קעמפער 
אין דער "רעפיוזניק" בַאוועגונג, בַאלד 

נָאכן עולה זיין אין ירושלים ָאנהייב 
זיבעציקער יָארן;

•  ַאן איינאונאיינציקער פַאל אין 
דער געשיכטע פון דער אידישער 

ליטערַאטור: טַאטע און זון — אידישע 
ּפָאעטן, טַאטע און זון — רעדַאקטָארן 

פון אידישע זַאמלביכער, ווָאס דער 
זון פירט זיי ווייטער נָאכן פָאטערס 

ַאוועקגיין אין דער אייביקייט;

• דער בַאנד, מיט זיינע 430 זייטן, איז די 
וויכטיקסטע אויסגַאבע פון היינטיקן יָאר 
אויפן געביט פון דער אידישער שּפרַאך, 
ליטערַאטור און פָארשונג: 45 מחברים 

פון ַא טוץ לענדער, ַאן אינדזל פַארן 
אויסגעטָאקטן אידיש-ליטערַארישן 

ווָארט אין אונדזער צייט;

• דער רעדַאקטָאר, ּפרָאפעסָאר דוב-בער 
קערלער, ווָאס איז ָאקערשט געווָארן ַא בן 

חמישים, איז סיי ַא ּפרָאפעסָאר און פָארשער 
פון אידיש, סיי ַא אידישער ּפָאעט

• דעם חודש פירט ער ָאן מיט די 
ַאווַאנסירטע זומער-קורסן פון אידיש 

אויפן ווילנער אוניווערסיטעט

פון הירשע=דוד כ"ץ

וָאס איז שייך דער מערכה פון וועלטלעך=ליטערַארישן ו
הערן  צו  עלול  מען  איז  טָאג,  היינטיקן  ביי  אידיש 
ַאפילו היינט די אויסגעדרָאשענע, איבערגעדרשענטע 
"אידיש  זייט:  איין  פון  צדדים.  ביידע  פון  קול=קוראס 
ווייטער  איר  דרייט  ווָאס  זיין,  קען  טויט  ווָאס  טויט  איז 
"אידיש  זייט:  ַאנדערער  דער  פון  ווידער  און  קָאּפ?"  ַא 
אויפן  קלובן און  אוניווערסיטעטן און  בליט אויף אין די 
פון  בולעטין  נייעם  אויפן  קוק  ַא  נָאר  טוט  אינטערנעט, 

מיין קוזין" וכדומה.
ווָאס ַאן אמת, ווי מיר הָאבן ניט איינמָאל געטענהט 
אין אונדזערע איגרתלעך, איז די וועלטלעך=ליטערַארישע 
סביבה מערסנטייל אונטערגעגַאנגען מיטן ַאוועקגיין אין 
פון  געבָארענע  מייסטער  דור  לעצטן  פון  אייביקייט  דער 
פַארן חורבן; עס קומט אויף ַא נייע שּפרודלדיקע עּפָאכע 
אין דער געשיכטע פון אידיש אין ַא סך חרדישע סביבות 
ואחרון  חסידיש=היימישע;  ביי  ָארט  ערשטן  אויפן  און 
סביבות  ַאקַאדעמישע  און  וועלטלעכע  די  אין  ַאז  אחרון, 
דַארף מען אויפהערן זיך ַאליין ָאּפנַארן, טרַאכטנדיק, ַאז 
מיט קלובן און וועב=זייטלעך און קורסן אויף ענגליש  ו 

ו ע ג ן  אידיש איז מען ַא גואל הלשון גופא.
איז  עס  ַאז  ושלום,  חס  געדרונגען  ניט  איז  דערפון 
מ'הָאט  ַאז  מסתברא:  איּפכא  אויפצוטָאן.  ווָאס  ניטָא 
פַאר די אויגן ַא פַארמעסט ווָאס זעט אויס שווער קריעת 
צו  ַאזוי  ווי  דורכגעטרַאכט  גוט  הָאט  מען  און  ים=סוף, 
מען  קען  ַאליין,  זיך  ָאּפנַארנדיק  ט   י  נ  פָאראויסעט   גיין 

זיך שטעלן ַאן עובדא ווָאס די דורכפירונג ווערט בפירוש 
ווָאסַאמָאל מער לעילא ולעילא.

טָאג ד צו  היינט  מען  קען  צי  איז:  קשיא  ערשטע  י 
נָאך ַארויסגעבן פון וועלטלעכע אידישע שרייבער 
און געלערנטע איבער דער וועלט ַא זַאמלבוך, ַאן 
סתם  ניט  הייסט,  דָאס  ווָאס".  ַאבי  און "ניט  ַאלמַאנַאך?  
פון  דיָא  און  שרייבעכצער  אייגענע  מיט  זייטלעך  ָאנפילן 
ַאבי  אונטערחנפענער,  און  ידידים  אייגענע,  און  נָאענטע 
סייג,  ַא  שיעור,  ַא  הָאבן  זָאל  עס  ערשטנס,  נָאר  ָאנפילן, 
ַא מָאס, ַאן עכט=רעדַאקטָארשע הַאנט; והשנית, עס זָאל 
מיט זיך פָארשטעלן דָאס ווָאס רופט זיך היינט ַא "קריטישע 
מַאסע", ַאזַא מין יש, ווָאס איז ניט ָאּפצולייקענען סיי ביי 
קריטיקער,  ביי  ַאפילו  און  פרעמדע  ביי  סיי  און  נָאענטע 

סקעּפטיקער און מחמירים.
און  בַאוואונדערונג  מיט  פול  ַאלע  בלייבן  מיר  אמת, 
טָאג  היינטיקן  ביי  נָאכמער  אינטערנעט,  פַארן  התּפעלות 
שרייבן  אותיעלעך  אידישע  אונדזערע  מיט  קען  מען  ַאז 
און  געדַאנקען  מיט  זיך  אויסבייטן  און  לייענען  און 
בחצי  צודערצו  מדבריות,  און  ימען  ַאלע  איבער  שריפטן 
חינם. זָאלן מיר ַאלע געבענטשט זיין מיט דער חכמה די 
אויסנוצן  צייט  אונדזער  פון  נפלאהלעך  טעכנָאלָאגישע 

לטובה...
אינטערנעט"  אויפן  "אידיש  איז  פונדעסטוועגן 
בפירוש ניט מסוגל צו זיין ַא פולשטענדיקער ממלא מקום 
פַארן אידישן בוך און זשורנַאל שבדפוס. מען דַארף  א ו י 
ך  הָאבן גוטע ביכער און זשורנַאלן, גרַאדע ַאזוי ווי ביי די 
אומות העולם, און ווי ס'איז ביי אונדז געווען ַאלע יָארן. 

און ּפונקט איצט שטייט אידיש פַאר דער פרַאגע: צי 
קענען נָאך זיין גוטע געדרוקטע זַאמלונגען פון מָאדערנער 

אידישער ליטערַאטור, אינגַאנצן אויף אידיש?
ּפרעכטיק=ַארויסגעגעבענער,  קערלערס  דוב=בער 
שטעלט  ַאלמַאנַאך"  "ירושלימער  ערשט=דערשינענער 
הָאבן  עס  ווָאס  ּפרָאיעקט  ַא  פון  המשך  ַא  פָאר  זיך  מיט 
קערלער  יוסף  ּפָאעט  דער  עלטערן,  זיינע  געגרינדעט 
אין  געשטָארבן   ;1918 אוקרַאינע,  הייסין,  אין  (געבָארן 
ַאניע  לעבנס=בַאגלייטערין  זיין  מיט   (2000 ירושלים, 
אין  געשטָארבן   ;1924 קרעמעניץ,  (געבָארן  קערלער 

ירושלים, 2004).
די קערלערס מיט זייער אינגעלע בערעלע (דוב=בער) 
איז געלונגען ַארויסצופָארן פון מָאסקווע אין 1971, נָאך 
סָאוועטן=מַאכט.  דער  קעגן  קַאמף  שווערן  און  לַאנגן  ַא 
אין  משּפחה  דער  מיט  בַאקענט  בחורווייז  זיך  הָאב  איך 
לעבנלַאנגע  געבליבן  מ'איז  און   1976 אין  ירושלים 
הָאט  קערלער  יוסף  ווי  היינט  ווי  געדענק  איך  חברים. 
מיר ַא זָאג געטָאן ביי יענדער ערשטער בַאגעגעניש מיט 
געגלייבט  הָאבן  "ַאנדערע  צוריק:  יָאר  דרייסיק  העכער 
בַאשלָאסן  הָאב  איך  זַאכן,  געהיימע  און  סַאמיזדַאט  אין 
און  מענטשן  מער  ווָאס  לידער  מיינע  געבן  פַארקערט, 

אויסלענדער.."
ווָאס  ערשטער  דער  געווען  איז  קערלער  יוסף 
די  פון  אויסמָארד  דעם  דערמָאנען  געווַאגט  הָאט 
סָאוועטיש=אידישע שרייבער דורכן רעזשים פון סטַאלין 
סָאוועט=אידישן  איינציק=דערלויבטן  אינעם  ימ"ש, 
דָאס  היימלַאנד".  "סָאוועטיש  זשורנַאל,  ליטערַארישן 
 .1965 ַאּפריל  אין  ליד  ַא  קערלערס  יוסף  אין  געווען  איז 
מ'הָאט  ווָאס  מָאל  לעצטע  דָאס  אויך  געווען  איז  עס 
יוסף  סָאוועטנפַארבַאנד.  אין  קערלערן  געדרוקט  בכלל 
געווָארן  איז  ישראל  קיין  עמיגרירן  צו  קַאמף  קערלערס 
דער  הָאט  מָאל  צוויי  וועלט.  דער  איבער  שם=דבר  ַא 
בערטרַאנד  פילָאסָאף  און  שרייבער  ענגלענדער  גרויסער 
 1969 אין  און  פַארדערפַאר,  אונטעגענומען  זיך  רָאסעל 
אויפן  געווָארן  אויפגענומען  "קערלער"  ענין  דער  איז 

אינטערנַאציָאנַאלן "ּפען קָאנגרעגס". 
טיימס"  יָארק  "ניו  דער  הָאט   1970 ָאנהייב 
פַארעפנטלעכט ַאן ַארטיקל וועגן בריוו פון יוסף קערלער 
ביים  הילף  בעטנדיק  ישראל,  אין  ליפשיץ  נחמה  צו 
סָאוועטישער  דער  ביי  עקזיט=וויזַא  ַאן  אויספַארלַאנגען 

מלוכה.

פון  עקשנות,  און  קַאמף  פון  גייסט  דעם  ָאט 
ביז  זַאך  ַא  דורכזען  פון  ערלעכקייט,  אינטעלעקטועלער 
דוב=בער  בן=יחיד,  זיין  געירשנט  הָאט  גמר=טוב,  צום 
בן=חמישים,  געווָארענער  ָאקערשט  דער  קערלער, 
און  שעפערישקייט  ווייטערדיקע  ווינטשן  מיר  וועמען 

געזונט אויף לַאנגע שיינע יָארן.

אין א געווען  עולה  הָאט  קערלער  משּפחה  די  ַז 
בערל  בן=יחידל  דער  איז   ,1971 אין  ירושלים 
די  ענדיקן  נָאכן  בחור.  בר=מצווה  ַא  געווען 
איז  און  ַארמיי  דער  אין  ָאּפגעדינט  ער  הָאט  מיטלשול 
אידישע  און  פילָאלָאגיע  איירָאּפעאישע  לערנען  ַאוועק 
אין  אוניווערסיטעט  העברעאישן  אויפן  ליטערַאטור 
ירושלים, וואו ער הָאט גרַאדואירט אין 1983. 1984 איז 
ער ַאריבער צו אונדז דעמָאלט אין ָאקספָארד, וואו ער איז 
אידיש  פון  דָאקטָאר=סטודענט  ערשטער  דער  געווָארן 
ערשטן  פון  אוניווערסיטעט.  וועלט=בַאוואוסטן  אינעם 
טָאג איז ער אויך געווען ַא לערער פון אידישער שּפרַאך 
געבליבן  איז  ער  וואו  ָאקספָארד,  אין  ליטערַאטור  און 
אין  משּפחה  זיין  מיט  ַאמעריקע  אין  ַאריבערפָארן  ביזן 
2001 בכדי ָאננעמען די נייע ּפרָאפעסור פון אידיש ביים 

אינדיַאנער אוניווערסיטעט אין בלומיגנטָאן.
דער  הָאט  ָאקספָארד,  אין  יָארן  ניינציקער  די  אין 
ַאלט=אידישער  דער  איבער  וועלט=עקסּפערט  יונגער 
נייער  דער  פון  אויפקום  איבערן  און  ליטערַאטור, 
דערשטוינט  איירָאּפע,  מזרח  אין  שּפרַאך  ליטערַארישער 
ער  ווָאס  דעם  מיט  וועלט  אידיש=ליטערַארישע  די 
מיט  ּפָאעזיע,  אידישע  שרייבן  אויך   ָאנגעהויבן  הָאט 
ַאלע  זיך  זעט  עס  וואו  חן  אירָאנישן  אייגנַארטיקן  ַאן 
ערשטן  צום  אידיש.  ליטערַארישן  עכטן  פון  שייניקייטן 
זון:  ַא  מיט  טַאטע  ַא  געשיכטע,  אידישער  דער  אין  מָאל 
איז  ּפָאעזיע  העברעאישער  דער  אין  ּפָאעטן!  אידישע 
כידוע פַארַאן געווען אד"ם הכהן (אברהם לעבענזָאהן) אין 
ווילנע און זיין זון מיכה=יוסף לעבענזָאהן (מיכ"ל). מיט ַא 
הונדערט=פופציק יָאר שּפעטער איז ַא טַאטע=מיטן=זון 
שותפותשַאפט אין דער אידישער ּפָאעזיע געקומען אויף 
ניינציקער  די  אין  קערלער,  בית  ביים  גַאס  אידישער  דער 
יָארן, הגם דער טַאטע הָאט געלעבט אין ירושלים און דער 

זון אין ָאקספָארד.
"ירושלימער  פַארלַאג  ביים  ַארויס  איז   1996 אין 
ַאלמַאנַאך" בשותפות מיטן פַארלַאג "דריי שוועסטער" אין 
וויילז, בריטַאניע, ַא ּפנים חדשות אין דער אידישער ּפָאעזיע: 
ּפָאעטן:  אידישע  זון  ַא  מיט  טַאטן  ַא  פון  לידער  בַאנד  ַא 
יוסף  פון  ליד  ַא  שּפַאלט  יעדן  פון  זייט  רעכטער  דער  אויף 
קערלער, און "איבערן וועג" אויף דער לינקער זייט, ַא ליד 
פונעם זון, דוב=בער, ווָאס זיין אידישע ּפָאעזיע דרוקט זיך 
אונטערן "הַאלבן ּפסעוודָאנים", דעם רוסיש=קלינגעדיקן: 

בָאריס קַארלָאוו (היינו, בערל קערלער....).
אין  אויסגעלָאזן  זיך  הָאט  שותפות  ּפרַאכטפולע  דיָא 
אין  געווָארן.  נפטר  איז  קערלער  יוסף  ווען   ,2000 יָאר 
געווען  איז  ווָאס  קערלער,  ַאניע  געשטָארבן  איז   2004
ביי אונדז ַאלעמען שטַארק בַאליבט ַאלס מערקווערדיקע 
אשת=מחבר ווָאס איר איבערגעגענבקייט צו דער אידישער 
ליטערַאטור איז געווען אויף איין ניווָא מיטן מַאן און מיטן 
זון; פַארווָאר זי איז געווען ַאן אינטעליגענטע, מָאדערנע, 
קיין  ָאנגעווָארן  ניט  מעשה  בעת  הָאט  ווָאס  פרוי,  קלוגע 
און  בָאבעס  קרעמעניצער  אירע  פון  חן  פונעם  ברעקעלע 

עלטערבָאבעס.

ין ַא תקופה, ווען די אידישע ליטערַאטור שטייט א
פַאר ַא קריזיס הקיום בפירוש, הָאט זיך געשּפירט, 
ַאזַא  און  געפיל  ַאזַא  ווייטער,  זיך  ס'שּפירט  און 
שרייבן  צו  ניט  שוין  ס'קלעקט  ַאז  געוויסנהַאפטיקייט, 
פון  פרייד  דער  מיט  בַאנוגענען  זיך  אידיש,  אויף  ַאליין 
יעדן שרייבער, דַאמָאלסט, ַאז מ'בַאווייזט צו שַאפן, און 
נָאכמער, די שריפטן ווערן פַארעפנטלעכט. ניין, אונדזער 
תקופה נייטיקט זיך אין דער מדרגה פון "בעל=אכסניות", 
ווי ס'רופט זיך, פון רעדַאקטָארן, ַארויסגעבער, פַארלעגער, 
ווָאס זיינען מסוגל צו שַאפן בַאלעבַאטישע "אכסניות" --

- ּפובליקַאציעס, צי זשורנַאלן צי זַאמלביכער, וואו מ'קען 
וואו  און  אידיש,  אויף  ווערק  געשַאפענע  די  דרוקן  זיך 
רעדַאקטָארשע  שטרענגע  ַא  פַארַאן  פונדעסטוועגן  ס'איז 
הַאנט, דער ניווָא זָאל ניט ַארָאּפפַאלן, עס זָאל ניט ווערן 
צום  ניט  ָאבער  צדקה  צו  טויג  ווָאס  דכפין"  "כל  סתם 

ערנסטן אידיש=ליטערַארישן ווָארט.
בַאלד נָאכן ָאנקומען אין ארץ ישראל, הָאט יוסף קערלער 
ַא  בויען  צו  ּפרָאיעקט  גרויסַארטיקן  אויפן  ַארבעטן  גענומען 
נעמענדיק  יָארבוך.  ליטערַארישן  אידישן  דויערהַאפטיקן 
ַא  זיי  (צווישן  ירושלים  אין  שרייבער  אידישע  די  יסוד  ַאלס 
סך ּפליטי רוסלַאנד). איז עס ָאבער אינגיכן געווָארן ַא נייער 
ַאדרעס פַאר אידיש איבער גָאר דער וועלט. ַאז ס'איז ַארויס 
געווען ַא יום=טוב  דער ערשטער בַאנד אין 1973, איז דָאס 
ָאריגינעלער  עצם  דער  ליטערַאטור.  אידישער  דער  אין 
פַאראייניקט  זיך  אין  הָאט  ַאלמַאנַאך"  "ירושלימער  נָאמען: 
מיטן  זשַאנער  איירָאּפעאיש=ליטערַארישן  עלטערן  ַאן 
דער  אין  מָאל  ערשטן  צום  איז  ווָאס  הקודש  עיר  אייביקן 
געשיכטע אין די לעצטע צענדליקער יָארן פון צווַאנציקסטן 
ַאן  קערלער:  ַאניע  און  יוסף  ַאדַאנק  געווָארן,  יָארהונדערט 
עיר=ואם און ַאן עיר מקלט אויך פַאר לשון אידיש, דָאסמָאל 
אין דער ערשטער ריי פַאר די גולי רוסלַאנד ווָאס הָאבן זוכה 
געווען ָאנקומען אין אידישן לַאנד ביי די פולע ליטערַארישע 
כוחות. נָאר ס'הָאט לַאנג ניט געדויערט, און ס'איז געווָארן ַאן 

אינטערנַאציָאנַאלער ּפרָאיעקט ממש.
קערלער  דוב=בער  איז  יָארן,  ניינציקער  די  אין 

געווָארן ַא מיט=רעדַאקטָאר פונעם "ַאלמַאנַאך". 
מען  הָאט  געווָארן,  נפטר  איז  קערלער  יוסף  ווען 
געמיינט ַאז ּפונקט ווי מערסטע ַאזעלכע ּפרָאיעקטן, גייט 
אינאיינעם  וועלט  יענער  אויף  ַאוועק  ּפובליקַאציע  די 
קערלערס  יוסף  ניט  ָאבער  גרינדער=רעדַאקטָאר.  מיטן 
"ירושלימער ַאלמַאנַאך". דער זון הָאט עס איבערגענומען 
איצט  איז  עס  און  ווייטערגעפירט,  און  הענט  ביידע  מיט 
 ,28 נומער:  מיטן  בַאנד  שּפָאגל=נייער  דער  דערשינען 

פַארן יָאר תשס"ח.
איז לָאמיר אים ַא קַאּפ ַאדורכבלעטערן.

אין ד זיך  טיילט  ַאלמַאנַאך"  "ירושלימער  נייער  ער 
זיבן גרויסע ָאּפטיילונגען, ואלו הן:

ערשטנס: "בענקשַאפט", וואו עס גייען ווערק 
פון (ָאדער  ו ו ע ג ן) די פַארשטָארבענע אידישע שרייבער 
יָאסל בירשטיין (דריי דערציילונגען), מעינקע קַאץ (פינף 
וועגן  עסיי  ַאן  און  (דערציילונג)  רעלעס  הירש  לידער), 

לייבו לעווין.
"קיום:  איז  ַאלמַאנַאך  אין  ָאּפטיילונג  גרעסטע  די 
היינטיקע  צווַאנציק  אומגעפער  זיינען  דָאס  ווערק".  נייע 
דער  פון  באר=שבע"  ועד  "מדן  שרייבער  אידישע 
היינטיקער מלוכהלע אידיש. צווישן די ווערק דָא טרעפט 
קָאטלערמַאן  בָאריס  פון  נָאוועלע"  "גרָאטעסק  די  מען 
ּפיעסע  אויסערגעוויינלעכע  די  ישראל;  עופרים,  פון 

מרים  ניו=יָארקערין  דער  פון  מויד"  לודמירער  "די 
אידישע  טַאלַאטירטסטע  די  פון  איינע  איז  זי  הָאפמַאן; 
מויד"  לודמירער  "די  וועלט.  דער  אויף  היינט  שרייבער 
ַאדַאנק  בינע.  דער  אויף  געווָארן  אויפגעפירט  כידוע  איז 
שעדעווער  דעם  ָאט  לייענען  מען  קען  "ַאלמַאנַאך"  דעם 
די  צווישן  דרַאמע.  אידישער  היינטצייטיקער  דער  פון 
ּפָאעטן טרעפט מען טרוים הענדלער (וועסט ּפַאלם ביטש, 
רוסלַאנד)  (ּפעטערבורג,  נעקרַאסָאוו  ישראל  פלָארידע), 

און רבקה בַאסמַאן בן חיים (הצרליה).
אין  זכרונות;  ַאריין  גייען  "געדענקשַאפט"  אין 
"אידישן ווָארט" קומען איבערזעצונגען פון העברעאיש, 
ענגליש און רוסיש. ַאפילו סימבָאליש איז דָאס ַא גוטער 
בכלל  ווערן  שרייבער  אידישע  היינטצייטיקע  ַאז  סימן, 
אינסּפירירט עּפעס ווָאס ברענגט זיי ַא נחת=פון=לייענען 
(ַא  אידיש!  אויף  איבערצוזעצן  שּפרַאכן  ַאנדערע  אין 
וואו ַאלץ דרייט זיך  פון די ַאקטיוויטעטן  ווייטער מהלך 

ַארום איבערזעצונגען  פ ו ן  אידיש...)
טרעפט  פַארצייכנט"  געפונען,  "בַאמערקט,  אין  און 
מען היסטָארישע "רַאנד=בַאמערקונגען" וועגן טשיקַאווע 
ווָאס  דעם  אין  אונטער=קַאּפיטעלעך  ָאדער  קַאּפיטעלעך 
פָארשער געפינען, ַאזוי קען מען זָאגן, "אין גַאנג פון דער 

ַארבעט". 
מער  אפשר  ָאבער  וועט  לייענער  היינטיקן  דעם 

ַאן איגרתל פון ווילנע

ַא נייע ּפרַאכט-אויסגַאבע אויף 
אידיש: דוב-בער קערלערס 

"ירושלימער ַאלמַאנַאך"

ּפרָאפעסָאר דוב=בער קערלער, רעדַאקטָאר פונעם "ַאלמַאנַאך". ער געפינט זיך איצט אין ווילנע וואו ער לערנט 
ַאווַאנסירטע קורסן אויף דער יערלעכער ווילנער זומער=ּפרָאגרַאם פון אידישער שּפרַאך און ליטערַאטור.

פָארזעצונג אויף זייט עלף

די הילע פון ערשט=דערשינענעם בַאנד ”ירושלימער ַאלמַאנַאך“

”שּפיגל=כתב“, ַא יחיד במינו אין דער געשיכטע פון דער 
אידישער ליטערַאטור: ַא בַאנד ּפָאעזיע געשריבן בשותפות פון 

ַא טַאטן מיט ַא זון (יוסף און דוב=בער קערלער) ווָאס איז ַארויס 
אין 1996. אויף יעדן שּפַאלט טרעפט מען ַא ליד פון יוסף קערלער 

און פון זיין זון בָאריס קַארלָאוו (ד.ה. דוב=בער קערלער).

די הילע פון ערשט=דערשינענעם בַאנד ”ירושלימער ַאלמַאנַאך“

”וואו מיט ַאן אלף“, ַא בַאוואוסטער בַאנד ּפָאעזיע פון 
בָאריס קַארלָאוו (דוב=בער קערלער), ַארויס אין 1996.

בָאריס קַארלָאווס ”לידער פון נייעם יָארטויזנט“ (2006).

יוסף קערלערס בַאוואוסטער בַאנד ּפרָאזע ”12 אויגוסט 1952“ 
ווָאס איז דערשינען אין ירושלים אין 1978 צום ָאנדענק פון די 
סָאוועטישע אידישע שרייבער ווָאס סטַאלינס רעזשים הָאט 

בָאריס קַארלָאווס ”קַאטָאוועס ָאן ַא זייט“ (2007).דערמָארדעט דעם 12טן אויגוסט 1952.

יוסף קערלער אין 1995.
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