
  טַאבַאטשניקַאֿברם

  צײטליןאהרן ַא שמועס מיט ֿפון

ַא רעליגיעזער :  דָאס איז דער טַײטשװָאס,  װײס ניט גענױאיך
איז ,  דעם נָאמעןֿפַארדינטאון אױף װיֿפל זי , אױב, ּפָאעזיע. ּפָאעט

 רעליגיעאױב מע ֿפַארשטײט ניט , לױט מַײן מײנונג ממילה רעליגיעז
װען זי , זי איז רעליגיעז אֿפילו דענסטמָאל. ריטועלן זינען-אין ַאן ענג

ָאבער , שעלי הָאט זיך געהַאלטן ֿפַאר ַאן ַאטײִיסט. בלַאסֿפעמישאיז 
מיט געטלעכע , ָאֿפט ֿפַארשטעלטערהײט,  צו טָאןהָאטזַײן ּפָאעזיע 

אױף װיֿפל עס גײט .  װי ַא מענטשָאןװָאס גײען אים שטַארק , עננים
װָאס ,  דער צַײטֿפון בַאזונדערס --װָאלט איך ,  װײניקײטװעגן מַײן

 -- ּפַארטײרעליגיע איז בַײ אונדז געװָארן ַאן ענין ֿפון ּפָאליטיק און 
און דערבַײ , גלױבן, נָאר װעגן אמונה, גערעדט ניט װעגן רעליגיע

װָאס מוז ֿפַארשטַאנען װערן , װי עּפעס_ גלױבן_ דעֿפינירט איךװָאלט 
ניט װי ַא , דהינו,  און דִיַאלעקטישדינַאמישנָאר , טישניט סטַא

.  אומױֿפהערלעכער ּפרָאצעסַאןנָאר װי , ֿפַארגליװערטע ֿפַארטיקײט
 גַאנץ לעבן ַא הָאט מיך: "דָאסטױעװסקיס ַא העלד זָאגט ערגעץ

 ַאן.  דָאס רוף איך ַאן אמונהדיקײטָאט." געּפַײניקט דער ענין גָאט
װָאס ַא גַאנץ לעבן , ּכל ַאזַא אײנער-יז קודםאמונהדיקער מענטש א

 . ענין- גָאטדערגײט אים ָאן 

* * * 

,  ֿפון אמונה און אמונהדיקער ּפָאעזיעענין מיר הַאלטן בַײם ַאז
מע רעדט װעגן . בַאמערקונגעןװָאלט איך געװָאלט מַאכן נָאך ַא ּפָאר 

ַאז , דעםן איך װָאלט גערעדט װעג. געֿפינערס-זוכערס און גָאט-גָאט
-ּכמעט גלַײכצַײטיק גָאט, נָאכַאנַאנדיק, אמונה איז ַא ּכסדרדיק

איך . איך װײס ניט צי דָאס איז קלָאר. ֿפַארלירן- גָאטאוןגעֿפינען 
 רב נחמן ברַאצלַאװער װעגן דעם ענין ֿפון ֿפוןװָאלט געברַאכט ַא זָאג 

 װָאס ":רב נחמן זָאגט. גלַײךס נָאענטקײט און װַײטקײט צו |גָאט
 ער גיט ַא און." איםַאלץ װַײטער איז מען ֿפון , איז צו גָאט'נענטער מ

 זיך לָאמיר.  מענטש הײבט ָאן קלעטערן אױף ַא בַארגַא: "משל
װָאס , איז װָאס מער. ֿפָארשטעלן ַאז דער בַארג איז אומעגלעך הױך

װָאס . ַאלץ װַײטער זעט אים אױס דער בַארג,  קלעטערטערהעכער 
 בולטער װערט דעם בַארגס ַאלץ, ּפגעגַאנגענער װעגמער ָא



הָאבן : דעריבערדערנענטערן זיך צו גָאט הײסט . אומענדלעכע הױך
דָאס געֿפיל סַײ ֿפון נָאענטקײט און סַײ ֿפון אומענדלעכער 

געֿפינען און -גָאט:  איז די דִיַאלעקטיק ֿפון אמונהדָאס." װַײטקײט
-ּכדי-ּכמעט ּתוך, ר זעלביקער צַײטֿפַארלירן אין אײן און דע-גָאט

יִיאוש און אמונה . צַײט ֿפון אמונה- די יִיאושאױךדיבור און דערֿפון 
 דו װעסט מיר זָאגן װי טיף ַאז. זענען צװײ זַײטן ֿפון אײן זַאך

 .  דו ביסטגלײביקװעל איך דיר זָאגן װי װַײט , ֿפַארצװײֿפלט דו ביסט

* * * 

קײן , ש איז קײן שום זַאך ניטָאהקוד-רוחַאז ָאן ,  גלױבאיך
ַאז מען קען , זיךֿפַארשטײט . ּפָאעטישע שַאֿפונג ַאװדאי ניט

מוז , אױב ָאבער ַא ליד זָאל באמת זַײן ַא ליד. אױסטרַאכטן לידער
 . יוצא ֿפון אינסּפירַאצִיע- זַײן דער ּפועלעס

* * * 

װי איך װײס ניט .  מַײן אײגענעם נסיוןֿפון קען רעדן נָאר איך
בַײ מיר .  צװײ שּפרַאכןאױףאיז בַײ ַאנדערע ּפָאעטן װָאס שרַײבן 'ס

 גענױ ניטאיך װײס . איס ניטָא ָאט די שּפַאלטונג ָאדער צעברעקלונג
 די ֿפון" החיבור' ו"ָאבער דער דָאזיקער , ֿפַארװָאס דָאס איז ַאזױ

-מחבר װָאס איך הָאב ָאנגערוֿפן דער לשון-'יענער ו, צװײ לשונות
ַאז איך זָאל אין ּפרט ֿפון ,  נשמה ֿפירט דערצויִידישערקדוש ֿפון דער 

. קײן אינעװײניקסטע צעריסנקײט. שּפַאלטונגשּפרַאך ניט ֿפילן קײן 
 גָאר ניט ַאז איך שרַײב איךֿפיל , ַאז איך שרַײב יִידיש, װי געזָאגט

ַײב  איך שרַאזֿפיל איך גָאר ניט , ַאז איך שרַײב העברעִיש; יִידיש
איז ַא 'ַאז אױב ס, מיט ַאנדערע װערטער, דָאס הײסט. העברעִיש
ָאט .  ָאדער װערט אײנס--װָאס איז , איס עס ַא צװײ, צװײִיקײט

', דער ענין ֿפונעם א:  הָאב ֿפרִיער געזָאגטאיךדָאס טַאקע איז װָאס 
טַאטע און ,  און דָאס לינקערעכטעדָאס , דער אױבן און דער אונטן

שּפרַאך און -טַאטעַאז העברעִיש איס , ב מען זָאל זָאגןאױ, מַאמע
_, ו_דָאס װערט ֿפַארבונדן דורך דעם . שּפרַאך-יִידיש איז מַאמע

אײן , איז אײן גַאנצקײט'ס: עס הײסט,  דָאס מײנט אױך נשמהװָאס
. דָאס איז ַא רײן ּפנימעסדיקער ּפרָאצעס. 'אאיז אײן 'ס, געשטַאלט
 לידער איז דורכױס מַײנעקודשדיקײט אין -ןשּפרַאכיקע לשו-די צװײ

און איך װיל גָאר בַאזונדערס . ַא סוביעקטיװע אַײנשטעלונג



ַאז מען קען ֿפון דעם גָארניט דרינגן אין ַא , בַאטָאנען
ַאן , חזר איך איבער, איז'ס.  זינעןנַאצִיָאנַאלןגעזעלשַאֿפטלעכן ָאדער 

איך װָאלט אֿפילו . ישער יחידַא, אינדיװידועלער ּפסיכישער ֿפַאקט
 ּפסיכישערָאבער ָאט דער . ַא ּפריװַאטער אַײנשטעל, געזָאגט

, גָארניט צו טָאן מיט מַײן שרַײבן בכלל, גלײב איך, הָאט, אַײנשטעל
 .  מיט מַײן שרַײבן לידערסּפעצִיעלנָאר 

 ֿפַארענטֿפערן ֿפַאר נוצן אין דעם איצטיקן דָא,  װיל זיך אגֿבאיך
 דָאס הָאט ַא קָאנָאטַאציע װָאס, לכע װערטער װי שַאֿפןשמועס ַאזע

,  וכדומהּפָאעט, מַײן נוצן דָא װערטער װי שַאֿפן. ֿפון גאװהדיקײט
דַארף ֿפַארשטַאנען װערן ּפשוט װי , ָאנגעװענט אױף זיך ַאלײן

װָאס מיט זײער הילף בין איך אױסן ניט מער װי ,  טערמינעןטעכנישע
װען איך .  לידער ֿפון מַײן שרַײבן בכללַײבןשרָאּפצוגרענעצן מַײן 

 מיר מַײן צװײשּפרַאכיקע צוטרַאכט װעגן דעם ֿפון װַאנען עס קומט 
 מיר זיך דַאכט -- װי איך הָאב עס ָאנגערוֿפן --קודשקײט -לשון

װָאס ַאטַאװיסטיש צי איך , ַאז דָאס נעמט זיך דערֿפון, צַײטנװַײז
איך שטַאם דָאך ֿפון דורות . .װעלט-ד" ֿפון דער חביעניקעמַײן 

איז , רב יוסף דער ַאלטער חזן, זײדע-עלטערמַײנער ַאן . חבדניקעס
זַײן חזן און ַא , הּתניא-בעלגעװען ֿפון די ערשטע חסידים ֿפון דעם 

 הָאבן חבדניקעס. מוטיגער ֿפַארשּפרײטער ֿפון זַײן שיטע אין חסידות
 העברײִידישאיז געװען ַא מין 'ס. גענוג ַא גָאר ָאריגינעלן סָארט יִידיש

ַאז , טרַאכט איך צו מָאל, עס קען דעריבער זַײן. ָאדער יִידעהעברעִיש
יִידיש איז צו מיר ָאנגעקומען דורך ַאטַאװיסטישע -קדוש- לשוןדָאס

 .  הָאט אױך ַאנדערש משּפיע געװעןד" חבַאזמעגלעך . קַאנַאלן

* * * 

בין איך געװען ַא ) ױלןאין ּפ(צַײטן -_כַאליַאסטרע_ די אין
ַא :  מיך ַא מָאל ָאנגערוֿפןהָאט) 7(שיּפער. דר) 6.(_ֿפרעמדע ֿפלַאנץ_

 אין ַא געװַאקסןאחוץ דעם בין איך . העברעִישער ּפָאעט אױף יִידיש
און הָאב צו ֿפרי , װּו ליטערַאטן זענען געװען ָאֿפטע געסט, שטוב

װי ַא ֿפָארזיצער . רַײ די מומים ֿפון שרַײבערס און שרַײבעדערקענט
װּו מען גרײט צו די ,  איך געשטַאנען אין קיךביןקלוב -ֿפון ּפען

בין ניט 'כ.  ַאלײניק-- געװעןבַײ דעם ַאלעמען בין איך . _קולטור_
.  כָאראיןהָאב קײן מָאל ניט מיטגעזונגען , געװַאקסן בחֿברותהדיק

_ רעליגִייעזע_איך װָאלט אױך ניט געקענט מיטזינגען אין כָאר ֿפון 



איך בין ָאֿפט געגַאנגען קעגן .  ַאנערקען ניט קײן כָארןאיך. דיכטערס
 װעגן די גליקן ֿפון דער געזונגעןװען מַארקיש הָאט . שטרָאם

 גָאר די װעלט װעט דורַאק איװַאנושקַא"ַאז , דהינו, רעװָאלוציע
, זַאכןוכדומה ַאזעלכע ,  ער זָאגט ערגעץ אין ַא לידװי" ,ֿפַארנעמען

- יִידיש--ּפָאעמע -הָאב איך געשריבן מַײן אײגענע שטורעמצַײט
נָאר ַאז , קָאמֿפָארמיסט-איך בין ניט. _מַאטַאטרָאן_: ּכבלהסדיק

 .  מען ניט בזיבוראיזקָאנֿפָארמיזם -עס װערט ַא מָאדע אױף נָאן

דער ֿפָאטער ַא .  ַא ליטערַארישער משּפחהֿפון בין איך ֿפָארמעל
ָאבער איך הַאלט ניט . שרַײבערדער יִינגערער ברודער ַא , שרַײבער

, בציבורדיקײטֿפונעם בַאגריף ליטערַארישע משּפחה אין זינען ֿפון 
אױך דָאס , דָאס קָאלעקטיװע. ֿפון קָאלעקטיװער שַאֿפונג ֿפון ַא דור

 דָאס ַאלץ דַארף זַײן אינעם יחיד --דָאס נַאצִיָאנַאלע , היסטָארישע
, די דורות זענען, דָאס ֿפָאלק, די צַײט: געזָאגטנדערש ַא. ַאלײן

 אױף װיֿפל ער איז באמת ַא שַאֿפעראין דעם אײנצלנעם , דַארֿפן זַײן
 אין דער ּפָאעזיע מָאטיװןאױך נַאצִיָאנַאלע און קָאלעקטיװע . שַאֿפער

 קָאלעקטיװעראױב דער נַאצִיָאנַאלער ָאדער . זענען יחידישע מָאטיװן
איז עס , סוביעקטיװ- איז אין דער זעלבער צַײט ניטמָאמענט

 איז --אױב ניט ,  איז אינדיװידוַאליטעטטַאלַאנט. דעקלַאמַאציע
דער בַארימטער , עלִיָאט. טעות-מקךדער גַאנצער ענין טַאלַאנט ַא 
 איז טַאלַאנטַאז , הַאלט ניט, ענגלישער ּפָאעט און עסײִיסט

דָאס איז אײנע ֿפון . בַאגײן ָאן דעםער קָאן זיך ) 8.(ּפערזענלעכקײט
 . ס|ֿפַארװָאס איך קָאן זיך זײער גוט בַאגײן ָאן די עלִיָאט,  סיבותדי

* * * 

קען ַאנדערש ניט רוֿפן ' דעם װָאס מצו הָאב ַא װידערגעֿפיל איך
 זיך אַײן ַאביסל מעןאױף ַא מַארק הַאנדלט . מַארק-װי ליטערַאטור

 רענדלַא , ַא רענדל ַארױף, ר מיטן צװײטןמע דינגט זיך אײנע, ּכֿבוד
װעסטו זָאגן אױף , ַאז ביסט ַא גדל, איך װעל זָאגן אױף דיר. ַארָאּפ
? איז עס ניט קרעמערַײ? װער דַארף דָאס.  בין ַא גדלאיךַאז , מיר

 .  זענען מיר נָאענטװָאס, איך הַאלט ֿפון שרַײבערס

 )5).(1969, 65נומער _, די גָאלדענע קײט_(


