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און  "געשטַאלטן  ָאּפטיילונג  די  פַארכַאּפן  ַאלצדינג  פון 
קיצלען  ווָאס  יחידים  ּפערזענלעכקייטן,  וועגן  גורלות" 
אידיש=שרייבנדיקער  דער  פַאנטַאזיע.  אונדזער  אונטער 
שילדערט  איירעס  בוענָאס  פון  קיַאק  משה  ּפסיכָאַאנַאליסט 
פרויד.  זיגמונד  פון  לעבן  אין  עּפיזָאד  אומבַאקַאנטן  ַאן 
קַאטערינַא טשַאּפקָאווַא פון ּפרָאג שרייבט וועגן קַאפקַא און 
דעם אידישן טעַאטער און שילדערט ביידערביי ווי ַאזוי די 
טשעכישע אידן הָאבן געקוקט אויף די מזרח=איירָאּפעאישע 
אויסגעפָארשט  גרינטלעך  הָאט  ליעקיס  שַארונַאס  אידן. 
בַאליבטן  פון  לעבן  אין  עּפָאכע  טרַאגישע  און  לעצטע  די 
זלמן  פילָאלָאג  און  ליטערַאטור=היסטָאריקער  אידישן 
ַארעסטירט  הָאבן  סָאוועטן  די  וועמען  ווילנע,  אין  רייזען 
ווילנע  אין  ַאריימַארשירט  הָאבן  זיי  ַאז   ,1939 הַארבסט 
ַאריין. ישראל לעמּפערט שילדערט די ווילנער תקופה פון נח 
ּפרילוצקי און די קַאטעדרע פַאר אידיש ווָאס איז דַאמָאלסט 

אויפגעשטעלט געווָארן אין ווילנער אוניווערסיטעט.
הלשון,  שער  איז  שער  זיבעטער  דער  אחרון,  ואחרון 
גלעד  ישראלי  יונגער  דער  פָארם".  סטיל,  "לשון,  המכונה: 
אין  אידיש  אויסגעלערנט  זיך  הָאט  וועלכער  צוקערמַאן, 
פָארשונג  ַא  דָא  פַארעפנטלעכט  ווילנע,  און  ָאקספָארד 
ַא  געהַאט  הָאט  אידיש  ַאזוי  ווי  אופן,  אומבַאקַאנטן  איבערן 

גרויסע השּפעה אויפן מָאדערנעם העברעאיש אין ישראל, ַאן 
השּפעה ווָאס איז מכמה וכמה טעמים קיינמָאל ניט ריכטיק 
אויסגעפָארשט געווָארן. דער מחבר איז היינט ַא ּפרָאפעסָאר 
אין בריסביין, אויסטרַאליע (ווי זָאגט עס ַא איד: "מיינע אבות 
גָאלדענער  ַא  איז  דָאס  געווען").  ניט  דָארטן  זיינען  אבותינו 
ַא  מיט  הענט,  ריכטיקע  די  אין  ַאזוי,  ווי  דעם,  פון  מוסטער 
הא=הידיעה, די נייע אינטערנעט עּפָאכע קען ממשותדיק צו 
"ַאלמַאנַאך",  דער  ווי  ּפרָאיעקטן  ַאזעלכע  אין  קומען  הילף 
ווָאס רופט זיך נָאך "ירושלימער ַאלמַאנַאך", און ס'שטערט 
קיינעם ניט ווָאס דער רעדַאקטָאר זיצט אין בלומינגטָאן, און 
ָאט איז פַארַאן ַא יונגער מיטַארבעטער ווָאס פַארעפנטלעכט 

אידיש=פילָאלָאגישע ווערק אין אויסטרַאליע.
אין ָאט דער ָאּפטיילונג טרעפט מען די מייסטערהַאפטע 
און  רעדַאקטָאר  אידישן  טייערן  פונעם  קריטיק 
געטריי  גיט  וועלכער  נ"י,  לודען  יצחק  קונסט=פָארשער, 
ַארויס די תל=אביבער "לעבנס=פרַאגן" און איז ַא בַאליבטע 
ּפערזענלעכקייט פַאר יונגע ַאזוי ווי פַאר ַאלטע. פרַאנק און 
ער  זָאגט  טָאן,  היימיש=פריינטלעכן  ַא  מיט  ָאבער  פריי, 
זיך  ווָאלטן  זיי  און  אידישיסטן",  די "יונגע  פון  טייל  ַאריין 

געמעגט צוהערן. 
יצחק לודען שרייבט: "ַאנדערש איז ָאבער ווען ַאזעלכע 
אויף  גיין  ָאן  הייבן  ווָאס  תלמידים,  זייערע  און  לערער 
זיך  לערנען  זיי  איידער  שטָאלצן 
אייגענע  זייערע  אויף  גיין  אויס 
פַאר  גלייך  זיך  בַאטרַאכטן  פיס, 
זָאגן  ָאן  הייבן  און  'מומחים' 
שרייבער  דור'  'ַאלטן  דעם  מוסר 
נָאכמער,  זשורנַאליסטן.  ָאדער 
זיי לערנען זיי 'דרך=ארץ הָאבן' 
נישט=דערבַאקענע  די  פַאר 
ּפוריסטישער  דער  פון  געבעקסן 
זיי  איידער  נָאך  און  בעקעריי. 
לערנען זיך אויס ריכטיק שרייבן, 
ווערן זיי מיליטַאנטישע קעמפער 
אידעָאלָאגישער  דער  פַאר 

ָארטָאגרַאפָאמַאניע" (ז. 400). 
ווילט איר הָאבן ַא גווַאלדיקע 
ַאן  איין  זיך  שַאפט  איז  הנאה, 
ה'  למען  קוקט  און  עקזעמּפלַאר 
ַאריינעט אין יצחק לודענס עסיי! 
ווייטער  טַאקע  זיך  לָאמיר  און 
עלטערע  די  ביי  אידיש  לערנען 
איז  מען  כל=זמן  קענער  דורות 
מ'הָאט  כל=זמן  מסוגל,  דָאס 

נָאך די זכיה.

נָאר א הָאפענונג  יין 
די  אין  ַאז  להבא:  אויף 
פונעם  בענד  קומעדיקע 
ַאנטדעקט  וועלן  "ַאלמַאנַאך" 
נייע  ווערן  פַארעפנטלעכט  און 
ציבור  חרדישן  פון  טַאלַאנטן 
דעמָאלט  וועלט.  דער  איבער 
די  מער  נָאך  אויסווַאקסן  וועט 
פונעם  שליחות  היסטָארישע 

"ירושלימער ַאלמַאנַאך".
גייסט  זעלביקן  אין  דָאס 
וועלטישקייט  אמתער  פון 
אויף  שוין  זיך  שּפירט  עס  ווָאס 
ַאלמַאנַאך:  פון  שּפַאלטן  די 
לענדער,  ַאזויפל  פון  שרייבער 
דורות, סביבות, איבערצייגונגען 
ווי  עּפעס  סּפעציַאליטעטן.  און 
מייסטערישער  רעדַאקטָארס  אין 
ַאלע  די  מען  שּפירט  הַאנט 
יָארן  זיינע  פון  "סטַאנציעס" 
אין  יָארן  קינדערשע  איצט:  ביז 
מָאסקווע, ַא בחור אין ירושלים, 
אין  דָאצענט  און  סטודענט  ַא 
אין  ּפרָאפעסָאר  ַא  ָאקספָארד, 
יָארן,  לעצטע  די  און  ַאמעריקע 
עקסּפעדיציעס  פון  ָאנפירער  ַאן 
מָאלדעווע,  אוקרַאינע,  איבער 
ַאנדערע  און  אונגַארן  רומעניע, 
מזרחדיקער  דער  אין  לענדער 

איירָאּפע.
ָאּפווינטשן  נָאר  בלייבט 
ּפרָאפעסָאר  רעדַאקטָאר,  דעם 
קערלער, ַא דָאּפלטן  דוב=בער 
ָאקערשט  זיין  צו  מזל=טוב: 
צום  און  חמישים  בן  ַא  ווערן 
ּפרעכטיקן  דעם  ַארויסלָאזן 
"ירושלימער  בַאנד  נייעם 
בַאנד.  28טן  דעם  ַאלמַאנַאך", 
לייענער,  נייגעריקע  ַאלע,  מיר 
ּפַאמעלינקערהייט  אים  וועלן 
דערנָאכדעם,  און  אויסלייענען, 
נומער  דעם  אויף:  ַארויסקוקן 
29, זָאל מען ַאלע געזונטערהייט 

דערלעבן.

• פון יהושע דוּברַאווסקי

ערגסטע א די  אין  ַאפילו  הָאט  משּפחה  שר'ס 
מלחמה און הונגער-יָארן אין סַאמַארקַאנד ניט 
געהונגערט; אפשר בלויז אונטערגעהונגערט 
פון צייט-צו-צייט. חיים-לייב, ָאשר'ס טַאטע, ַא חסיד 
און ַא למדן, הָאט אין די ביטערע טעג זיך גענומען צום 
צוקערלעך.  מין  ַאזַא  ס'הייסט  קָאנפעקטן",  ”קָאכן 
געמישעכץ  סָארט  ַאזַא  הָאט ”אויסגעּפילּפולט"  ער 
און  רָאזשינקעס  געמָאלענע  צוקער,  שווַארצן  פון 
ממינים  מינים  נָאך  און  ּפַאטיקע  מיט  קערענדלעך 
שונים - ַאזוי ַאז עס הָאט זיך בַאקומען ַא הַארטע, 
ברוינע מַאסע. הָאט ער עס נָאכדעם צעהַאקט אויף 
אויף  פַארקויפט  עס  מ'הָאט  און  שטיקלעך  קליינע 
הָאבן  קליינגעלט  פַאר  ”מַאכַאלַא"-מַארק.  דער 
אייניקע  איינגעהַאנדלט  זיך  קויפער  זשעדנע  די 
שטיקלעך, וועלכע זיינען געווען זייער זיס, קלעּפיק 
צום גומען און הָאבן זיך געלָאזט קייען ַא לענגערע 
נָאגנדיקן  דעם  ָאּפגעשלָאגן  ַאביסל  הָאבן  זיי  צייט. 

הונגער.

ן  ו פ
ם  ע ד

איז  ”מסחר" 
ָאשר'ס  זיינען  דערצו  רובל.  ּפָאר  ַא  ַאריינגעפַאלן 
”בעריעס"  גרויסע  געווען  שוועסטער  און  מַאמע 
אין די לַאנגע און ווילדע ָאטשערעדן נָאך ברויט. זיי 
הָאבן געקענט די ”קונץ" פון דורכגליטשן זיך צווישן 
די געזונטע צעיושעטע אוזבעקן און צוכַאּפן זיך צום 
די  פון  פַארקויף-בַאנק  צום  ”ּפרילַאווָאק",  סַאמע 
ברויט. איז אין הויז געווען ניט ַאזַא מַאנגל אין ברויט. 
די בני-בית הָאבן טַאקע געוואוסט, ַאז מ'דַארף עסן 
מיט ַא מָאס, לויט בַאשטימטע ּפָארציעס  - ָאבער 
דָאך הָאט אשר ָאפט געקענט אויסמַאנעוורירן און 
זיין  אין  ברויט  שטיק  ַא  אומבַאמערקט  ַארָאּפציען 
רעקל  צעדריבלטן  זיין  פון  קעשענע  איינציקער 
(איבערגעניצעוועט פון זיין טַאטנס ַאן ַאלטן רעקל 

צו זיין פַארַאיָאריקער בר-מצוה).
ָאשר  ָאבער  הָאט  אינגל,  פרום  ַא  זייער  בעצם 
שטיקל  ניט געטרַאכט, צי זיין ”צו'לקח'ענען" דָאס 
לחם שמעקט ניט מיט גניבה. ַאבי דָאס ברויט הָאט 
בַאלד  ער  הָאט  קעשענע,  אין  געלַאנדעט ”בשלום" 
מיט ַא פריידיק געמיט ַאוועקגעיָאגט צו ר' נתן-בער 
אויף דער זַאמדיקער ”בַאלכַאנַא" אין שמָאלן טוּפיק. 
געהַאט הָאט ר' נתן-בער מערערע תלמידים, איידער 
ביסלעכווייז  הָאבן  מגיפות  די  און  הונגער  דער 
און  איינס,  נָאך  איינס  אינגלעך  די  ַאוועקגעריסן 

געבליבן איז ָאשר דער איינציקער תלמיד.
ּפוסטער  ַא  מיט  קומען  פלעגט  ָאשר  ווען 
אויף  ַארויפצוגיין  שווער  געווען  אים  איז  קעשענע, 
די צעהויקערטע, הַאלב-חרובע טרעּפ, וועלכע הָאבן 
געפירט צו דער פינסטערער בַאלכַאנַא. און פינסטער 
איז אינעם נידעריקן קליינעם אויבערשטיבל געווען 
איז  דָארט  טָאג:  זוניקסטן  אין  ַאפילו  ַאלעמָאל, 
צעברָאכן  ַא  מיט  פענסטערל  קרום  איין  געווען 
שויב, ”פַארלַאטעט" מיט ַא ברעטל. געלערנט הָאט 
שטרויענער  ַא  אויף  תלמידים  די  מיט  נתן-בער  ר' 
דער  פון  אינמיטן  אויסגעשּפרייט  ”רָאגָאזשע", 
גַאנצע  דָאס  ּפָאדלָאגע.  ערדישער  צעגריבלטער 
ַא  פון  בַאשטַאנען  איז  ”דירה"  דער  פון  ”מעבל" 
גרויסן קַאסטן, ַאן ַאלטע ”קָאיקע" און ַא בוכַאריש 
דער  אויף  מיידעלע.  נתן-בער'ס  ר'  פַאר  וויגעלע 
”רָאגָאזשע" פלעגט מען לערנען; דערויף פלעגט מען 
ר'  געווען  עס  איז  ביינַאכט  און  ”סעודות"  די  עסן 

נתן-בער'ס ”בעט".

ָאשר י הָאט  לערנען  קומען  ביים  טָאג  עדן 
געפילט דעם טעם פון תשעה-באב: זיצנדיק 
ביי  דער ”רָאגָאזשע"  אויף  נתן-בערן  ר'  מיט 
הָאט  גמרא,  הַאלב-צעריסענער  ַאלטינקער  דער 
ר'  פון  געקרעכץ  דעם  געהערט  וויילע  ַאלע  ער 
ציענדיקע  דָאס  און  פרוי  קרַאנקער  נתן-בער'ס 
טָאכטער.  דריי-יָאריקער  זייער  פון  כליּפעניש 
פלעגט ר' נתן-בער זיך אויפהויבן און נעמען זוכן 

עּפעס אין ווינקל-נישע...
פלעגט  הונגעריק",  איז  זי  ַאז  חשש,  ַא  ”כ'הָאב 

ער ַאזוי זיך ַא זָאג טָאן.
פרוי  זיין  הָאט   - דָארט?  זוכסטו  ווָאס   -
געשעּפטשעט מיט ַא זיפץ - מ'דַארף איבערלָאזן פַאר 
איר ַא ברעקל ברויט אויף ביינַאכט... ָאט וועל איך 

ּפרואוון איינשטילן דעם קינד...
ער  ווען  גליק,  מלא  געווען  ָאשר  איז  דערפַאר 

פלעגט מיטברענגען אין קעשענע ַא שטיק ברויט און 
גָאר ָאפט אויך עטלעכע שטיקלעך ”צוקערלעך". ער 
און  קַאסטן;  אויפן  ַאוועקלייגן  ברויט  דָאס  פלעגט 
פון דעם זיסווַארג פלעגט ער יעדן מָאל צוטרָאגן ַא 
”צוקערל" צום מיידעלע. אים הָאט זיך געדוכט, ַאז 
יעדעס מָאל ווען ער קומט, שטעלט ָאן דָאס מיידעלע 
עס  און  דערווַארטונג  מיט  אויגן  גרויסע  אים  אויף 

צענעמען זיך די פינגער פון איר דַאר הענטעלע.
- זָאג-זשע, בחורעץ, דעם גַאנצן אמת - פלעגט 
ַא  און  ניגון  ַא  מיט  ָאּפרופן  זיך  מָאל  יעדעס  כמעט 
נעמסטו  ווַאנען  פון   - נתן-בער  ר'  שמייכל  הַאלבן 
דָאך  ס'איז  ממתקים?  די  מיט  לחם  דעם  טַאקע 
”סעודה  פון  ענין  ַאן  ס'איז  ַאז  געמָאלט,  גריילעך 
דעם  פַאר  גענוג  ניט  ס'איז  (ַאז  מסּפקת"  שאינה 

געבער ַאליין...)
אין  ”קינסטלער"  ַא  געווען  ָאבער  איז  ָאשר 

”פַארריידן די ציין":
ּפשוט,  ס'איז  רבי?!  איר,  רעדט  ווָאס  ַאי,   -
מער...  ברענגען  געדַארפט  כ'הָאב  פַארשטייט?  איר 
ירצה  אם  דען,  ווָאס-זשע  נָאר 

השם...
הָאט ער טַאקע ווָאס 
ָאפטער  ַאלץ  ווייטער 
געברַאכט שטיקער 

אין  ּפלעצל)  (בוכַארישער  ”לעּפיָאשקע"  און  ברויט 
הויז פון ר' נתן-בער'ן און אויך צוקערלעך און ַאמָאל 
ַאפילו ַאביסל קעז. מערסטנס איז עס ַאדורך גלַאטיק 
אין הויז. צי מ'הָאט יָא ָאדער ניט בַאמערקט - ָאבער 

מ'הָאט אים גָארניט געזָאגט. ביז...
בַאשלָאסן  אשר  הָאט  ערב-תשעה-באב  ַאן  אין 
צוויי  גַאנצע  נתן-בער'ן  ר'  צו  ַאוועקצוטרָאגן 
הָאט  ער  זיי.  אינצווישן  קעז  מיט  ”לעּפיָאשקעס" 
דער  אין  ַאריינשטוּפן  געקענט  ניט  נַאטירלעך,  זיי, 
הינטערן  בַאהַאלטן  זיי  ער  הָאט  קעשענע -  גרויסע 
ַאז  בַאמערקט,  הָאט  ער  ווָארום  ויברח;  און  רעקל 
דער  אויף  ”געּפַאקט"  אים  מען  הָאט  מָאל  דָאס 
אויף  געריכט  שוין  זיך  ער  הָאט  מינוט".  ”הייסער 
הָאט  וועלכע  מַאמען,  דער  פון  ּפנים"  ”קבלת  ַא 
געזען אין דער לעצטער סעקונדע ווי ער בַאהַאלט 
די ”לעּפיָאשקעס" הינטערן בגד. דערצו וועלן צוויי 
די  פון  חשבון  צום  פעלן  געוויס  ּפלעצלעך  גַאנצע 

ּפָארציעס...
ָאשר הָאט ָאבער וועגן דעם ווייניק געטרַאכט. 
זעענדיק די ּפנימער פון ר' נתן-בער און נָאכמער פון 
זיין קרענקלעכער  פרוי בעת ער הָאט ַאוועקגעלייגט 
הָאט  ווינקל,  אין  קַאסטן  אויפן  ”בַאגַאזש"  זיין 
יום-  - נָאר  תשעה-באב'דיק,  ניט  דערפילט  זיך  ער 
טוב'דיק. ר' נתן-בער הָאט קוים געקענט בַאהַאלטן 
שמייכל.  זיין  אין  צופרידנקייט  איבעררַאשנדיקע  די 
ער הָאט געלַאסן געגלעט זיין לַאנגע שיטערע בָארד 

און געזָאגט מיט ַאן איינגעהַאלטענעם טָאן:
ס'איז  זיין.  זָאלסטו  געבענטשט  ָאשרל'ל,  ַאך,   -
השגחה ּפרטית - הָאסט נָאך קיינמָאל ַאזוי גוט ניט 
ניט  כזית  קיין  ממש  ס'איז  איצט...  ווי  צוגעטרָאפן 

געבליבן אויף פַארפַאסטן זיך...
אויך די ַאלעמָאל קרעכצנדיקע און שווייגנדיקע 
פרוי פון ר' נתן-בער הָאט דָאס מָאל ַא זָאג געטָאן 

מיט ַא סך  הַארץ:
מיט  בַאצָאלן  פַאמיליע  דיין  און  דיר  זָאל  ג-ט   -
ַאלדָאס גוטס. און די קעז וועט מחי' זיין דעם קינד... 
אין  הָאט  ער  ווָאס  פַארדרָאסן,  נָאר  הָאט  (ָאשר'ן 
קעז  פונעם  ַאביסל  וועג  אויפן  פַארלוירן  יָאגעניש 

צווישן די ּפלעצלעך).
”בַאלכַאנַא"  דער  פון  צוריק  גייענדיק  ערשט 
געדַאנק:  אין  עקבערן  גענומען  ָאשר'ן  הָאט  ַאהיים, 
מ'וועט דָאך אים בַאלד ”נעמען אויפן צימבל" - ווי 
ַאזוי זָאל ער זיך אויסדרייען, זיך פַארענטפערן? איינס 
גַאנצער  דער  מיט  בַאשלָאסן  געווען  אים  ביי  איז 
פעסטקייט: ער וועט בשום אופן ניט אויסזָאגן פַאר 
הויז.  פון  ברויט  דָאס  געשלעּפט  הָאט  ער  וועמען 
(פַארווָאס ניט? דָאס הָאט ער ַאליין ניט געוואוסט 

גענוי).

ער ”קבלת ּפנים" אין שטוב איז טַאקע געווען ד
מער-ווייניקער ַאזוי ווי ער הָאט זיך געריכט: די 
מוטער הָאט מיט פַארדרוס, מיט הַארצווייטיק 

פַארווָאס?   - נָאכַאמָאל  און  איינמָאל  געפרעגט 
ס'פעלט  ַאז  בַאמערקט,  לַאנג  שוין  הָאט  זי  היתכן? 
הָאט  זי  ביז  ברויט...  ”דָאקַאזשעטן"  פונעם  כסדר 
דָאס  קינד,  אייגן  איר  טוט!  דָאס  ווער  געזען  ַאליין 
ביטערע  די  דָאך  ווייס  ָאשר,  ער,  קָאּפ".  אין  ”אויג 
צייט. ב"ה מ'הונגערט ניט צופיל, ָאבער מ'עסט ניט 
צו דער זַאך. און מ'דַארף כסדר אונטערשטוּפן ַאביסל 

ברויט צו איר שוועסטערס משּפחה...
- זָאג, ָאשר, זָאג דעם אמת: דָאס נעמסטו פַאר 
זיך, ביסט כסדר הונגעריק - טָא זָאג! וועט מען דיר 
אויף  נעמסטו  אפשר  ּפָארציע.  גרעסערע  ַא  געבן 
צעטיילן דיינע חברים? מיין הַארץ ציטערט נָאר צי 
דו נעמסט ניט, חלילה, אויף צו פַארקויפן - און מי 
ניט  זיך  ס'ווילט  געלט?!  מיטן  טוסט  דו  ווָאס  יודע 
גלויבן ַאזוינס! דָאס ווָאלט דָאך געמיינט... ס'איז ַא 

שרעק צו נוצן דעם ווָארט - ”גנב", ”גנבה"...
דָא הָאט זיך ָאשר ַא ריס געטָאן און כמעט ווי 
אויסגעשריען: מַאמע, כ'קען שווערן, ַאז כ'הָאב דָאס 

ברויט ניט פַארקויפט. ניין, ניין!
מַאמע  די  הָאט   - דערמיט?  טוסטו  ווָאס  טָא   -
די  אויך  געמיט.  דערלייכטערטן  ַא  מיט  געפרעגט 
שוועסטער הָאט צוגעווָארפן מיט ַא ווייך קול: ”זָאג 

דעם אמת, ָאשר'קע. ווָאס הָאסטו מורא?".
ניט  ס'הָאבן  געשוויגן.  הָאט  ָאשר  ָאבער 
און  רייד  ַאלע  געהָאלפן 
מַאמע  די  זיך  הָאט  געבעטן. 
פָאטער:  צום  געטָאן  קער  ַא 
”נו, ווָאס זָאגסטו חיים-לייב? 
שווייגסטו  פַארווָאס 
צייט?".  גַאנצע  די 
חיים-לייב...  הָאט 
געשוויגן  ווייטער 
וויילע  ַא  נָאך  און 
געטָאן:  מורמל  ַא 
ערב- ס'איז  ”נו, 

תשעה-באב. מ'עט 
שוין זען, אם-ירצה-השם, 
שּפעטער". און ווען ָאשר 
מיט  ָאּפגערופן  זיך  הָאט 
ווָאס  איינעם  פון  קול  ַא 
ּפסק:  ַא  זיך  אויף  נעמט 
איך  וועל  ”דערפַאר 
מיט  פַארפַאסטן  זיך 
ּפָארציע!"  הַאלבער  ַא 
חיים-לייב  הָאט   -
”איצט  געענטפערט: 
ַא  קינד,  ַא  ווי  רעדסטו 

נַאריש קינד".
טַאטע  דער  ”הָאט 
גַאנצע  די  ָאּפגעלָאזן 
זיך  לָאזט  עּפעס  זַאך? 
אויפגעהערט  ניט  ָאשר  הָאט    - גלויבן"  ניט  דָאס 
זיי  ווען  גערעכט.  געווען  איז  ער  און   - טרַאכטן  צו 
זיינען בייטָאג געגַאנגען פון בוכַארער שולכל נָאך די 
זון  מיטן  ָאּפגעשטעלט  זיך  חיים-לייב  הָאט  קינות, 
אוזבעקישע  (בַאקַאנטע  טונקל-גרויען ”כַאוז"  ביים 
ָאזערקעס) מיט די גרויסע ַאלטע טוטָאווניק-בוימער. 
אין דער ברענענדיקער אויסזויגנדיקער חמימה איז 
פָארט  ווַאסער,  לעבן  ביימער  די  צווישן  דָארט, 

געווען קילער.
און  געטָאן  הוסטל  ַא  הָאט  טַאטע  דער 
-גרויע  גרין  גרויסע  זיינע  ָאשר'ן  אויף  ָאנגעשטעלט 
שטיפערישקייט.  בייזער  מָאדנער  ַא  מיט  אויגן 
ווערט  ָאשר  איז  געזָאגט,  חיים-לייב  הָאט  לעולם, 
ברויט  מיטן  געטָאן  הָאבן  זָאל ניט  שמיץ. ווָאס ער 
- שמעקט זיין שטיקל ַארבעט מיטן ריח פון גניבה. 
דער  פון  עגמת-נפש  די  היינט  דרך.  קיין  ניט  ס'איז 
מַאמען. ס'איז ָאבער ַא ביטערער זמן. דער פָאטער 
אין הימל ”שמייסט" איצט זיינע קינדער; און דערצו 
ניט-געשמיסן.  זיין  זָאל  טָא  תשעה-באב.  עס  איז 
בַאלד  הָאט  חיים-לייב,  ַאליין,  ער  אלא-ווָאס-דען, 
חושד געווען,ַאז די ּפלעצלעך הָאט ָאשר געטרָאגן צו 
זיין רבי'ן. ”ס'איז ביי מיר זיכער, ניט ַא חשד. זָאג, 

ָאשר, דעם אמת! כ'הייס דיר בכל תוקף! נו!
און  יָא,  אויף  קָאּפ  מיטן  געשָאקלט  הָאט  ָאשר 
וויבַאלד ס'איז אים ווי ַארָאּפ ַא שטיין פון הַארצן, 

הָאט ער הַאסטיק ַארויסגערעדט:
- טַאטע, ווען דו זעסט, ווי זיי זיינען געווען... נו, 
גליקלעך ווען איך הָאב געברַאכט... זיי הונגערן כסדר 

ַאזוי שטַארק!
- אויב ַאזוי - הָאט חיים-לייב זיך צעברומט און 
פַארהויבן זיינע געדיכטע ברעמען - ”אויב ַאזוי, בין 
איבערגעחזרט  חיים-לייב  הָאט  ווערט.."  ַאליין  איך 
מיט ַא הייזעריק-געברָאכן קול און ניט פַארענדיקט.

ּפעט פַארנַאכט הָאט חיים-לייב געהַאלטן ַא ש
קָאשיק אין הַאנט, זיך גע'ישוב'ט ַא וויילע 

און ַא רוף געטָאן זיין זון:
- הער, ָאשר, ווי פילסטו? ביסט ניט צעמוטשעט 

פון תענית?
- ניין, ניין! הָאט ָאשר הַאסטיק געענטפערט.

ר'  צו  ָאּפטרָאגן  זָאלסט  דו  ַאז  בעסער  איז   -
ווָאס  מיט  הָאבן  זיי  וועלן  קָאשיק.  דעם  נתן-בער'ן 
ָאּפצופַאסטן זיך. ווייסטו ווָאס? כ'וועל עס טרָאגן די 
גַאנצע וועג און דו וועסט ַאריינטרָאגן אין שטיבל...

זיך  ָאשר  הָאט  זיך  ָאּפפַאסטן  ביים  ביינַאכט 
הָאט  מַאמע  די  ווייל  אומבַאקוועם,  גַאנץ  געפילט 
מילדע,  ַאזעלכע  מיט  עּפעס  געקוקט  אים  אויף 
ליבלעך-מַאמעשע אויגן, ַאז ער הָאט זיך ניט געהַאט 
וואו ַאהינצוטָאן. און ווען ער איז שוין געלעגן אויפן 
געלעגער מיט פַארמַאכטע אויגן, הָאט ער דערפילט 

ַא זייער ווַארעמען קוש אויף זיין שטערן.

פָארזעצונג פון זייט ניין

"ירושלימער ַאלמַאנַאך"

יוסף און ַאניע קערלער אין מָאסקווע אין 1968 אין די יָארן פונעם גערַאנגל פון דער 
משּפחה קערלער אויף צו בַאקומען די דערלויבעניש עולה זיין אין ארץ ישראל.

די קערלערס בַאזוכן אין דער רעדַאקציע פון טָאג – מָארגן זשורנַאל אויף 183 איסט ברָאדוויי אין ניו יָארק בעת זייער ערשטער רייזע אין ַאמעריקע אין 1971. 
אין דער ערשטער ריי (זיצנדיק), פון רעכטס אויף לינקס: אהרן ַאלּפערין, ַאניע קערלער, יוסף קערלער, און דער רעדַאקטָאר פון דער צייטונג ד. ל. מעקלער. 
צווישן די שטייענדיקע געפינען זיך נתן סווערדלין, ווָאלף ּפַאסמַאניק, און משה שטַארקמַאן. סַאמע לינקס: גרשון יעקבסָאן, וועלכער הָאט געגרינדעט דעם 

”ַאלגעמיינעם זשורנַאל“ ווען ס‘איז אונטערגעגַאנגען דער ”טָאג – מָארגן זשורנַאל“ מיט עטלעכע חדשים שּפעטער.

יוסף, ַאניע און בערעלע (דוב=בער) קערלער אין 1971, 
ביים ָאּפפליען פון מָאסקווע עולה צו זיין אין ארץ ישראל.

דער טַאטע מיטן זון: יוסף קערלער ז"ל מיט זיין בן=יחיד, צו לַאנגע יָאר, 
דוב=בער קערלער אין ירושלים אין 1996.
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