אַבֿרם טאַבאַטשניק
פֿון אַ שמועס מיט אהרן צײטלין
טײטש :אַ רעליגיעזער
איך װײס ניט גענױ ,װאָס דאָס איז דער ַ
פּאָעט .פּאָעזיע ,אױב ,און אױף װיפֿל זי פֿאַרדינט דעם נאָמען ,איז
מײן מײנונג ממילה רעליגיעז ,אױב מע פֿאַרשטײט ניט רעליגיע
לױט ַ
אין אַן ענג-ריטועלן זינען .זי איז רעליגיעז אפֿילו דענסטמאָל ,װען זי
איז בלאַספֿעמיש .שעלי האָט זיך געהאַלטן פֿאַר אַן אַטײיִ סט ,אָבער
זײן פּאָעזיע האָט צו טאָן ,אָפֿט פֿאַרשטעלטערהײט ,מיט געטלעכע
ַ
עננים ,װאָס גײען אים שטאַרק אָן װי אַ מענטש .אױף װיפֿל עס גײט
צײט ,װאָס
מײן װײניקײט ,װאָלט איך  --באַזונדערס פֿון דער ַ
װעגן ַ
בײ אונדז געװאָרן אַן ענין פֿון פּאָליטיק און פּאַרטײ --
רעליגיע איז ַ
דערבײ
ַ
גערעדט ניט װעגן רעליגיע ,נאָר װעגן אמונה ,גלױבן ,און
װאָלט איך דעפֿינירט _גלױבן_ װי עפּעס ,װאָס מוז פֿאַרשטאַנען װערן
ניט סטאַטיש ,נאָר דינאַמיש און דיִ אַלעקטיש ,דהינו ,ניט װי אַ
פֿאַרגליװערטע פֿאַרטיקײט ,נאָר װי אַן אומױפֿהערלעכער פּראָצעס.
דאָסטױעװסקיס אַ העלד זאָגט ערגעץ" :מיך האָט אַ גאַנץ לעבן
געפּײניקט דער ענין גאָט ".אָט דאָס רוף איך אַן אמונהדיקײט .אַן
ַ
אמונהדיקער מענטש איז קודם-כּל אַזאַ אײנער ,װאָס אַ גאַנץ לעבן
גײט אים אָן דער גאָט-ענין.
***
בײם ענין פֿון אמונה און אמונהדיקער פּאָעזיע,
אַז מיר האַלטן ַ
װאָלט איך געװאָלט מאַכן נאָך אַ פּאָר באַמערקונגען .מע רעדט װעגן
גאָט-זוכערס און גאָט-געפֿינערס .איך װאָלט גערעדט װעגן דעם ,אַז
כצײטיק גאָט-
גלײ ַ
אמונה איז אַ כּסדרדיק ,נאָכאַנאַנדיק ,כּמעט ַ
געפֿינען און גאָט-פֿאַרלירן .איך װײס ניט צי דאָס איז קלאָר .איך
װאָלט געבראַכט אַ זאָג פֿון רב נחמן בראַצלאַװער װעגן דעם ענין פֿון
גלײך .רב נחמן זאָגט" :װאָס
װײטקײט צו ַ
גאָט|ס נאָענטקײט און ַ
װײטער איז מען פֿון אים ".און ער גיט אַ
נענטער מ'איז צו גאָט ,אַלץ ַ
משל" :אַ מענטש הײבט אָן קלעטערן אױף אַ באַרג .לאָמיר זיך
פֿאָרשטעלן אַז דער באַרג איז אומעגלעך הױך .איז װאָס מער ,װאָס
װײטער זעט אים אױס דער באַרג .װאָס
העכער ער קלעטערט ,אַלץ ַ
מער אָפּגעגאַנגענער װעג ,אַלץ בולטער װערט דעם באַרגס

אומענדלעכע הױך .דערנענטערן זיך צו גאָט הײסט דעריבער :האָבן
סײ פֿון אומענדלעכער
סײ פֿון נאָענטקײט און ַ
דאָס געפֿיל ַ
װײטקײט ".דאָס איז די דיִ אַלעקטיק פֿון אמונה :גאָט-געפֿינען און
ַ
צײט ,כּמעט תּוך-כּדי-
גאָט-פֿאַרלירן אין אײן און דער זעלביקער ַ
צײט פֿון אמונה .ייִ אוש און אמונה
דיבור און דערפֿון אױך די ייִ אושַ -
זײטן פֿון אײן זאַך .אַז דו װעסט מיר זאָגן װי טיף
זענען צװײ ַ
װײט גלײביק דו ביסט.
פֿאַרצװײפֿלט דו ביסט ,װעל איך דיר זאָגן װי ַ
***
איך גלױב ,אַז אָן רוח-הקודש איז קײן שום זאַך ניטאָ ,קײן
פּאָעטישע שאַפֿונג אַװדאי ניט .פֿאַרשטײט זיך ,אַז מען קען
זײן אַ ליד ,מוז
אױסטראַכטן לידער .אױב אָבער אַ ליד זאָל באמת ַ
זײן דער פּועל-יוצא פֿון אינספּיראַציִ ע.
עס ַ
***
מײן אײגענעם נסיון .איך װײס ניט װי
איך קען רעדן נאָר פֿון ַ
בײ מיר
שרײבן אױף צװײ שפּראַכןַ .
בײ אַנדערע פּאָעטן װאָס ַ
ס'איז ַ
איס ניטאָ אָט די שפּאַלטונג אָדער צעברעקלונג .איך װײס ניט גענױ
פֿאַרװאָס דאָס איז אַזױ ,אָבער דער דאָזיקער "ו' החיבור" פֿון די
צװײ לשונות ,יענער ו'-מחבר װאָס איך האָב אָנגערופֿן דער לשון-
קדוש פֿון דער ייִ דישער נשמה פֿירט דערצו ,אַז איך זאָל אין פּרט פֿון
שפּראַך ניט פֿילן קײן שפּאַלטונג .קײן אינעװײניקסטע צעריסנקײט.
שרײב
שרײב ייִ דיש ,פֿיל איך גאָר ניט אַז איך ַ
װי געזאָגט ,אַז איך ַ
שרײב העברעיִ ש ,פֿיל איך גאָר ניט אַז איך שר ַײב
ייִ דיש; אַז איך ַ
העברעיִ ש .דאָס הײסט ,מיט אַנדערע װערטער ,אַז אױב ס'איז אַ
צװײיִ קײט ,איס עס אַ צװײ ,װאָס איז  --אָדער װערט אײנס .אָט
דאָס טאַקע איז װאָס איך האָב פֿריִ ער געזאָגט :דער ענין פֿונעם א',
דער אױבן און דער אונטן ,דאָס רעכטע און דאָס לינקע ,טאַטע און
מאַמע ,אױב מען זאָל זאָגן ,אַז העברעיִ ש איס טאַטע-שפּראַך און
ייִ דיש איז מאַמע-שפּראַך .דאָס װערט פֿאַרבונדן דורך דעם _ו_,
װאָס דאָס מײנט אױך נשמה ,עס הײסט :ס'איז אײן גאַנצקײט ,אײן
געשטאַלט ,ס'איז אײן א' .דאָס איז אַ רײן פּנימעסדיקער פּראָצעס.
מײנע לידער איז דורכױס
די צװײ-שפּראַכיקע לשון-קודשדיקײט אין ַ
אײנשטעלונג .און איך װיל גאָר באַזונדערס
אַ סוביעקטיװע ַ

באַטאָנען ,אַז מען קען פֿון דעם גאָרניט דרינגן אין אַ
געזעלשאַפֿטלעכן אָדער נאַציִ אָנאַלן זינען .ס'איז ,חזר איך איבער ,אַן
אינדיװידועלער פּסיכישער פֿאַקט ,אַ יחידישער .איך װאָלט אפֿילו
אײנשטעל .אָבער אָט דער פּסיכישער
געזאָגט ,אַ פּריװאַטער ַ
שרײבן בכלל,
מײן ַ
אײנשטעל ,האָט ,גלײב איך ,גאָרניט צו טאָן מיט ַ
ַ
שרײבן לידער.
מײן ַ
נאָר ספּעציִ על מיט ַ
איך װיל זיך אגבֿ ,דאָ פֿאַרענטפֿערן פֿאַר נוצן אין דעם איצטיקן
שמועס אַזעלכע װערטער װי שאַפֿן ,װאָס דאָס האָט אַ קאָנאָטאַציע
מײן נוצן דאָ װערטער װי שאַפֿן ,פּאָעט וכדומה,
פֿון גאװהדיקײטַ .
אָנגעװענט אױף זיך אַלײן ,דאַרף פֿאַרשטאַנען װערן פּשוט װי
טעכנישע טערמינען ,װאָס מיט זײער הילף בין איך אױסן ניט מער װי
שרײבן בכלל .װען איך
מײן ַ
מײן שר ַײבן לידער פֿון ַ
אָפּצוגרענעצן ַ
מײן צװײשפּראַכיקע
טראַכט װעגן דעם פֿון װאַנען עס קומט צו מיר ַ
לשון-קודשקײט  --װי איך האָב עס אָנגערופֿן  --דאַכט זיך מיר
טנװײז ,אַז דאָס נעמט זיך דערפֿון ,װאָס אַטאַװיסטיש צי איך
ַ
צײ
ַ
מײן יעניקע פֿון דער חב"ד-װעלט ..איך שטאַם דאָך פֿון דורות
ַ
מײנער אַן עלטער-זײדע ,רב יוסף דער אַלטער חזן ,איז
חבדניקעסַ .
זײן חזן און אַ
געװען פֿון די ערשטע חסידים פֿון דעם בעל-התּניאַ ,
זײן שיטע אין חסידות .חבדניקעס האָבן
מוטיגער פֿאַרשפּרײטער פֿון ַ
גענוג אַ גאָר אָריגינעלן סאָרט ייִ דיש .ס'איז געװען אַ מין העברײיִ דיש
זײן ,טראַכט איך צו מאָל ,אַז
אָדער ייִ דעהעברעיִ ש .עס קען דעריבער ַ
דאָס לשון-קדוש-ייִ דיש איז צו מיר אָנגעקומען דורך אַטאַװיסטישע
קאַנאַלן .מעגלעך אַז חב"ד האָט אױך אַנדערש משפּיע געװען.
***
צײטן )אין פּױלן( בין איך געװען אַ
אין די _כאַליאַסטרע_ַ -
_פֿרעמדע פֿלאַנץ_ (6).דר .שיפּער) (7האָט מיך אַ מאָל אָנגערופֿן :אַ
העברעיִ שער פּאָעט אױף ייִ דיש .אחוץ דעם בין איך געװאַקסן אין אַ
שטוב ,װוּ ליטעראַטן זענען געװען אָפֿטע געסט ,און האָב צו פֿרי
רײ .װי אַ פֿאָרזיצער
שרײבע ַ
שרײבערס און ַ
דערקענט די מומים פֿון ַ
פֿון פּען-קלוב בין איך געשטאַנען אין קיך ,װוּ מען גרײט צו די
בײ דעם אַלעמען בין איך געװען  --אַלײניק .כ'בין ניט
_קולטור_ַ .
געװאַקסן בחבֿרותהדיק ,האָב קײן מאָל ניט מיטגעזונגען אין כאָר.
איך װאָלט אױך ניט געקענט מיטזינגען אין כאָר פֿון _רעליגיִ יעזע_

דיכטערס .איך אַנערקען ניט קײן כאָרן .איך בין אָפֿט געגאַנגען קעגן
שטראָם .װען מאַרקיש האָט געזונגען װעגן די גליקן פֿון דער
רעװאָלוציע ,דהינו ,אַז "איװאַנושקאַ דוראַק װעט גאָר די װעלט
פֿאַרנעמען ",װי ער זאָגט ערגעץ אין אַ ליד ,וכדומה אַזעלכע זאַכן,
שטורעמצײט-פּאָעמע  --ייִ דיש-
ַ
מײן אײגענע
האָב איך געשריבן ַ
כּבלהסדיק_ :מאַטאַטראָן_ .איך בין ניט-קאָמפֿאָרמיסט ,נאָר אַז
עס װערט אַ מאָדע אױף נאָן-קאָנפֿאָרמיזם איז מען ניט בזיבור.
פֿאָרמעל בין איך פֿון אַ ליטעראַרישער משפּחה .דער פֿאָטער אַ
שרײבער .אָבער איך האַלט ניט
שרײבער ,דער ייִ נגערער ברודער אַ ַ
ַ
פֿונעם באַגריף ליטעראַרישע משפּחה אין זינען פֿון בציבורדיקײט,
פֿון קאָלעקטיװער שאַפֿונג פֿון אַ דור .דאָס קאָלעקטיװע ,אױך דאָס
זײן אינעם יחיד
היסטאָרישע ,דאָס נאַציִ אָנאַלע  --דאָס אַלץ דאַרף ַ
צײט ,דאָס פֿאָלק ,די דורות זענען,
אַלײן .אַנדערש געזאָגט :די ַ
זײן ,אין דעם אײנצלנעם שאַפֿער אױף װיפֿל ער איז באמת אַ
דאַרפֿן ַ
שאַפֿער .אױך נאַציִ אָנאַלע און קאָלעקטיװע מאָטיװן אין דער פּאָעזיע
זענען יחידישע מאָטיװן .אױב דער נאַציִ אָנאַלער אָדער קאָלעקטיװער
צײט ניט-סוביעקטיװ ,איז עס
מאָמענט איז אין דער זעלבער ַ
דעקלאַמאַציע .טאַלאַנט איז אינדיװידואַליטעט ,אױב ניט  --איז
דער גאַנצער ענין טאַלאַנט אַ מקך-טעות .עליִ אָט ,דער באַרימטער
ענגלישער פּאָעט און עסײיִ סט ,האַלט ניט ,אַז טאַלאַנט איז
פּערזענלעכקײט (8).ער קאָן זיך באַגײן אָן דעם .דאָס איז אײנע פֿון
די סיבות ,פֿאַרװאָס איך קאָן זיך זײער גוט באַגײן אָן די עליִ אָט|ס.
***
איך האָב אַ װידערגעפֿיל צו דעם װאָס מ'קען אַנדערש ניט רופֿן
אײן אַביסל
װי ליטעראַטור-מאַרק .אױף אַ מאַרק האַנדלט מען זיך ַ
כּבֿוד ,מע דינגט זיך אײנער מיטן צװײטן ,אַ רענדל אַרױף ,אַ רענדל
אַראָפּ .איך װעל זאָגן אױף דיר ,אַז ביסט אַ גדל ,װעסטו זאָגן אױף
קרעמערײ?
ַ
מיר ,אַז איך בין אַ גדל .װער דאַרף דאָס? איז עס ניט
שרײבערס ,װאָס זענען מיר נאָענט.
איך האַלט פֿון ַ
)_די גאָלדענע קײט_ ,נומער (5).(1969 ,65

