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עצמהעלהמחברת

חלקיאתגםאלהדפיםעללרשוםאותימחייבתשליהיידיש

וסרפדיה".//יידישששמההזאתהגורליתבפרשה

ציוניתבחורבנה.הגולהאתשראיתילאחרלארץ-ישראלבאתי

ביקשתיבגולה.גםלקייםיכולתיהציונותאתהלאהייתי'לא

וארבעיםשתייםכברוהנהיהודים.שלמולדת-מולדתכאןלי

שבהוהרעהטובעלהזאת,היהודיתבמולדתפהחיהשאנישנה

בה.הכרוךומחוץמביתהרבהכאבועל

עלעם-בדרך,-עמיבתוךסופרתגםלהיותהענישניאלחים

הלאומית.התחיהאתלוהמשבשותשפותיושתי

יידיש.הטבעיתשפתיחיתהבביילו·רוסיהשליבעיירהמילדותי

בלתי·אפשריכיעתה,עדארבע·עשרהמגילכתבתיזובלשון

הואבהשפתואתיחליף-כשרוןשלזיקלושיש-שסופרהוא,

יידישמחיסולנזדעזעתיבינתייםאךסגנונו.אתישנהאריוצר,

אתעזבתיאזוסרפדיה.ספרותהירידתתוךהגלויות,יהודיעל·ידי

בקביעותברשעבדתימ~מענט","דעורב-התפרצההרוארשאיהעתרן

בעברית,לכתיבהלהתמסרוהתחלתיוצופרת,שניםאחת·עשרה

נתגלההלשוןשלוהחיהטבעיהניברהבהבילדותי.למדתיארתה

להםלתתביקשתיאשרספרי,שלהתרגוםעבודתכדיתוךלי

ורענן.שוטףעבריביטוי

הלשון,בקליטתהקלהלחםהמבקשיםהחדשיםהארץתושבי

שנימיידיש.המתורגמיםהעברייםספריאתובאחדהברצוןקיבלו

הרחב.הקהלאלהגיעו-ן"לשנתיים"נכר""בדרכישליהרומנים

יידישבמקרםבתחייתה,העתיקההעםלשוןאתלירכשתי

חידשתיובזאתחיה,כלשוןהתפרצותיהודיבפיוכלחחלדךשהלכה

בארץפההםגםהמבקשיםהקרואים,עםהספרותיהקשראתלי
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סיפורי-העםאתגםלעבריתתידגמתילעצמם.מחודשתיהודיתשפה

חוברותהללוהסיפוריםאתהדפסתיקשהחומדימאמץמתוךשלי.

החוברת.אחדגדושבמחיראלףלעשריםהגיעמספרןחוברות.

היהודיםביישוביאותןוהפיץמטולהעדמתל-אביבהלךזקןיהודי

מטעםהערבבשיעוריחומד-קריאהשימשוהןהחוברת.בשילינג

בהודאתלהןבזקקוהגדב//עמדריכיגםתל-אביב.ועידיתהסוכנות

לחניכיהם.החיההעבריתהלשון

ציבורית·הוצאה-,,המאסף//אתגםיסדתיהשניםבאותן

יידיש.הכתובההספרותמיטבאתלעבריתלתרגםשנועד-עממית

התקופה.רקעעלהקוראלהדרכתמבואגםצורףספדלכל

דודזיגגו,י.י.מאתספריםשלושהלאודלהוציאהספקתי

בחיילהתחדשותהלוחמיםמןשתםושל-קולבקומשהבדגלסון

הלשוןאמניעל-ידיבחידתילפיתודגמוהםימינו.שלהיהודים

שלושבהתנדבותעבדתיההוצאהכמזכירת .סרפדיהומטוביהעברית

רצופות.שנים

והעתונאיםהסופריםהביאוהבישראל.יידישהופיעההבהאך

ואכןעדיין.החיהשבכתביידיש-נותני-יידישניצולי-השואה

בנוסחוחוברותולביקורת.לספרותירחוןעתרן.כאןהקימוהללו

סופדשלהנאמנהבידוערוכותשהיו,.היימיש,,,בשםספרותי-עממי

כותבי·למעזחוברות-קשראלההיוולמעשהרשעי-בכר.אצלמעובה

במרחקי-תבל.הנידחיםיידיש

ויוצרת.חיהשעודנההנדפסת.זוליידישגעגועיםאותיותקפו

הכתובזנך-מהלראותליהתחשקנשמתי.נימיבכלבהחייתיהלא

זכרובותאובעתרן.רשימהמרומן.פרקזהיהיה .ביידישידיעלשוב

לשעבר.מפולין

אלה.מכלקטעאודףשהדפיסופעםוכל .ליביתןמבוקשי

זהראיתיםשלאהיקרים,משפחתימבנימכתבשקיבלתיליבדמה

המרה.האמתאתידעתיגםידעתישעהואותהשבים.

בעם.ובשכחתההולכתבשפהספרותשתיווצרייתכןלאהרי

בהבמציאותכילי.נתחוורזולבעיהפתרוניםכשביקשתיאד

שביידישהטובעלכאןלברךעלינובתפוצות.היהודיהעםעתהבתוך
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ברכהסרפדיה.שלהיצירהבכוחאלינוהגיעהאשרזוהכתובה,
מעלוכשירות-מודיעיזמקוריספרותיכמכשירקיומהבעצםבה
לה.נזקקיםעדייןאשראלהלמעזהרדיו,וגליהעתוןדפי

ימינו.שלבישראליידיששלהטבעיתהמסגרתזוהיואכן.

בתפוצות.וגםבישראלזוכתובהיידיששלהמחרתליוםואשר
עלינויבוא.אםההמשךובדוריוצריהבכוחתלויגורלההרי

אדמתעלנכבדלאומיתיקוןבהקדםלהשיינזצאלכךלדאוג
המחודשת.המולדת

מןשבכתב,הזוהמורשהעלמעולהשמירהלשמורמחובתנו

רגיל.םזכיידישיבארץכברהקייםהיידישיסטי·הישראליהתחליף
הלשוניתההתבוללותמןצמחהואהחיה.היידיששלסילוףשהוא
המת·היידישלאור .העולםמלחמותשתיביןהגלויותיהודינקרב
מטעמיםנושנאחזוהרעיוניה,,יידישיזם"קםהעםכשפתחסלת

"אידיאל"לשםאלא .חיוביצורךללאכיידישומפלגתייםאישיים
גרידא.

אשרריק.מילולילתחליףזהאידיאלהפךשניםנמשךוהנה
בישראל.כאןואצלנוזמננושלנגולההמציאותףוסילהואפירושו

יידישיזםהיאשמגמתםבפועל,הישראלייםהיידישיסטים

כמוני.זאתיודעיםאידיאולוגיים,מטעמיםכיוישראלי-חינ

בזמןלנושקמוהאוהדים.היידישיסטיםמןבעיקרהתרשמתי
במקוםריקתחליףלאותוצמודיםכשהםהישראלי'בצינורהאחרון
עברים.סופריםניניהםמובהקים.עבריםמהםלשעבר.החיההיידיש

עברים.ושחקניםעבריםכזורים

מא.דמוזריםמוזרים,והם
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וסופריהיידיש

אפרק

העברית"אדנזת"על ,דר wכצנלםון-רחלשלהחדשספרהלפני
הופתעתיבוקריאהכדיתוךולמחשבה.לעיוןחשובספר
ומהנחותיהליידיש,התנ"ךתרגוםלגבילשון""נדודיבפרקנזהכתוב

הופעתוולאחרהתרגוםלפניזהבנידוןהמחברתשלרבות-הערך
לראות.העמיקההיא ;בספר

רצופות.שניםוחמשעשריםהג"להתרגוםעלעמליהואשאכן.
מהעדומשראההשפות.שתיביןהלשוניהתיאוםאתלהשיגכדי

המקרן,שפתשלהרםלערכההתרגוםשפתאתלהריםידוקצרה
הנעלההביטויומלהטהסיפורינזזהרוהתנ"ךאתלהורידהיהנאלץ
שלו.

רב-התהילה.שאגאלמארקעםגםכךאירעהנידוןבשטח

הלאבציורו.הציירזאתלוגרםבתרגומו.לתנ"ךגרםשהסופרמה
הסמליםגםהםכאלהשלן,הסימבוליקהבציורישאגאלשלגדולתו

שלהארציתהציוריתהסימבוליקההיאזאתצייר.אשרהתנ"כיים

שראינוכפיאביבן,יעקבשלהצוואה-החזוןלפיישראלשבטי
ב"הדסה".שלוב"וויטרזשים"

נכשלהואבעיקרשלו.ך'התנ'בדמויותשאגאל,הוא,כןלא
העדריםובעלימגדלי-הצאןהקדמוניםהעבריםאתהאבות.בציורי

להםבבקשםאבותיהםאלילינגדשהתמרדואלההקדומה,בכנען

גלותייםכיהודיםציירהואאותםהיעודה,ארצםואתחייםאלחים
העיירהשלבנוף-החוליןאותםראההואביילו-רוסיה.אדמתעל

 .בעוניאותםהמפרנסתהזעירהלחנוונותצמודיםכשהםהיהודית,
אתבציוריוהנמיך-בתרגומויהואשכדוגמת-הואאף .מובן

רוחם.אתודיכאהתנ"ךגיבורישלקומתם
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ורב-רם-היחססטורייהההיהודיאתלתארברצותואש,שלום

בפילשיםשישהלשוןעלכתיבתובשעתהרבההתלבטהמעש,

לרמההיידישאתלהעלותשהצליחכךידיועלרמי-המעלה.גיבוריו

היהודית-המסורתיתהגולהבמסגרתלתארבידועלהיותך,גבוהה

גומבינריחזקאלכבזוהתנ"ך,בנוסחקלאסיים-פטריארכלייםטיפוסים

נגי.דשלמהורבשלוב"שטעדטל"
ליידישהתנ"ךאתתירגםשיהואשמאזכילהודות,ישאך

היהיידיש.הכתובהבספרותהעממי-הייריהניבוהשתפרהתפתח

שקמוכותבי-יידישהמשורריםחשובימצדניכרתתרומהמשוםבזה

יידיששיצריפה-הטעם.ברגלסוןדודזההיהבפרוזהואילואחריו.

בניאמנם,זמנו.בניהצעירים,גיבוריובשבילשלוברומניםצחה

ששפתםובביילו-רוסיהבאוקראינההאמידיםמבתיהללוהטובים

חיתהכאילוטבעית,חיתהבפיהםשםשהואהיידישחיתה,רוסית
התחנכו.בההגימנסיהשפתזו

לאבספריושלוהמעודנתהיידישהאיש.עמללחינםאולם

מלחמותשתיביןאשרבשניםכיהיהודים.לקוראיםלהגיעזכתה

בלבד.סרפדיהשללעניןהפכהיידישהכתובההספרותהעולם.

לשפתםבהמוניהםשהתנכרובכךהיהודיםאתלהאשיםואיד

ידיעתאתראו ;תרבות-נכראחרישוללהלכולאהםההם.בימים

האידישאית-העממית,בפולין ,ואמנםיגונה.שלאכהכרחהמזינהשפת

בהחלט,חיוביתפנימיתכתופעהזאתראוהחורבן,שלפניבשנים

בפולנית.גםטוביםיהודיםלהיותשאפשרבסברם

וחינוךתרבותמוסדותהכזדינהבשפתשםהקימוזוהנחהומתוך

בכלל.היהודיתוהלאומיותהציונותטהרתעללמיניהם,ובתי-הוצאה

עלובהלתוספת-לראיבינתייםאצלםהפכההיידישאךבזה.והצליחו
והציבור.הפרטבחיי

השלושיםבשנותהזההיהודי-הפנימיהחורבןאתבעיניראיתי

נידלדלולהשכלתוהעםלחינוךביידיששנוצרמהכלבפולין.

אפילוכן,עלויתרהזאת.השורשיתהיהודיתהעדהבניבתוךוהלך

הסופריםרקמאליו.ומובןטבעידברזההיהכאילובכך,הרגישולא

העםשפתושם,פהכךעלוהתרעמויששבקרבםכותבי-יידיש

שלהפרטילעניינםהפכההטוב,מרצונובפיווהושתקהשניטשטשה

יידיש.סופרי
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להיותלוישהשכפולין,יהודיבקרבהקשהממצבםםימיואש
לארצותלהגראלהסופריםהחלוהמדינה,בשפתטוביםיהודים

ביקשוהםיידיש.עדייןשפתםאשריהודים,להםלבקשומערבמזרח
פוליןאתכשעזבתיהשוויון"."שוחרתבארץ-המועצותגםאותם
רקאזהגיעוישראללארץבעיצומה.הבריחהאוחיתה 1933בשנת
מאסטבוים.ויואלמשפחתובניעםהלפריןפאלק :מהםשביים

העםכליוןמתוךהיטב.לנוידועהרימכן,לאחרשהיהומה
משהוגםלמדיםאנוהגויים,רשעיעל-ידיהפיסיוחיסולובהמוניו
זמננו.יהודיאצלהלשון""נדודיבתחום

בפיהםמדינות-נכרשפותאשרטובים,יהודיםעתהקמיםאם

שלשפתםחיתהאשריידישעללשמורודורשיםבני-ביתם.ובפי

ולהזכירםטעותםעללהעמידםישהאומה.קדושיהמיליוניםששת
היטלרשמשרתיאלה,יהודיםמיליוניני ,היאהאמתנשכחות.
שהשפותזהלמרותהיוטוביםיהודיםרובםהחנק,לתאיסחבום

 .גרמניהיהודיהםאלהבפיהם.שגורהחיתהארצות-מוצאםשל
יוון.רומניה.הונגריה,צ'כיה,איטליה.הולנד,צרפת,אוסטריה,

שחפו-העממיים,החסידיםבניפולין,יהודיגםוביניהםרבתירוסיה

היהיריםהפולניםאתכךכלהרגיזהבפיהםאשרהמעודנתלבית
הגדלות.אחוזי

במובןהתבוללושלאהקטנהליטאיהודיהיואלהכ;נלליוצאים
עלבניהםאתחינכוזהעםיחדאךיידיש,דיברוהםהלשוני.

החדשה.ישראלשלהעבריתןהלשו

שלהפרטיעניינםשובנשארההיאהלאעתה.ליידישואשר
שכאלה.:השואהימישלאחרהאבלעמםבתוךנותני-יידישהסופרים

ומשרתיו.סטאליןעל-ידיונטבחועונוגםהם

לתורתבלארצותפניעלנדודהוסיפוביניהםוהניצולים
ותוךיידיש,עדייןששפתםיהודיםעדתאי-שםנמצאתאוליולבדוק,

היהודים.מדינת-האחרוןהמקוםנתגלהביקושנדי

עלינו,נופלתבזמננונעתהירודהליידישהאחריותכללכן
בשטחיםחיובילפתרוןאותנומחייבתהזאתהבעיהישראל.אזרחי

מהילעצבונולנולבררעלינונול,ראשיתכאח.דוהמעשייםהרוחניים
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ערכהומההקטנההיהודיתהמדינהבשבילהיאמהבימינו,יידיש

תבל.ברחביתפוצותיהעלהיהודיתהגולהבשביל

בן·וליהודיוברוח,בחומרלאומיתהיאבהחייםשאנוהתקופה

הואבהןבארצותאפילו ,הזאתהמציאותבתוךלהשתלבקשהזמננו

עםכלשהילהשתלבותלהגיענדיוחופש.שוויוןשלממשטרנהנה

האינטלקטו·יתרונותיוכלאתלהפעילעליוהלא-יהודיםשכניו

אותהאבלניכרים.להישגיםמגיעוהואוישבהם.שנתברךאליים

שווה-זכויותנאזרחעליו,מוטלמהמשוםנילדעת.נונחהואשעה

 .חיצונייםמטעמיםודווקאיהודילהיותגםדימוקרטית,במדינה

הבלתי·הנימוקיםאותםומתוךהיהודיכבודועללשמורמחייבווזה

משלורוחביתלמסגרתזקוקהואנילומתבררלנאורה,לוסבירים

בכבוד.לקיימהשיש-יהודית-ציבוריתמסגרת-

בשטחיהודי.להיותבן-זמננוהיהודיעלביותרמקשיםאלהכל

שפותטהרתעלהמערבבארצותחובתואתממלאהריהוהדתי

בבי"לתפארתבתי-ננסתבוניםהםשםחי.הואבתרכםהעמים,

חגיגותחוגגיםדתית.ולהשכלהלחינוך"ישיבות"מייסדיםעדתם,

לפירומנטיתחסידותגםמקיימיםרבי-פאר.וחתונות"בך-מצווה"

גםאיך-שהואמתפשריםמהעבר.בעלי-שושלתדנייםשלהמסורת

סאטמאר.חסידיעם

החדש,הזמןשלנבני-תרבותזהכלהםעושיםז~ופןבכל

מצוותיואתלקייםומבליבאלוהיםאמונהללאדת-שפירושו

בקודש.

לרצונםגםהיא-נימוסי-התרבותובעלתהדתית-זויהדות

הלא-יהודים.של

בן·היהודיאשדהלאומית,תרבות-החוליןלגביהזבדכןלא

להג-אידאבלתקופתו.עיקרילפיעמובתוךלקיימהמצווהזמננו

הרובאשרהמפוזר,העםבתוךובהוריבלשוןויציבותאיחודשים

קרביו.עלאותובולעחי,הואבקרבוהלא-יהודי,

שזר'זלמןמרנשיאנוננודקובעבוקר"כונבי 11בספרואמנם

אתשאיחדההקונסטיטוציההיהקאדויוסףלו'ערוך""השולחןני

שנה.מאותארבעבמשךפזוריוכלעלהיהודיהעם

עלחיוכשהיהודים ,היהאפשריהדבראךונכון.נפלארעיון

צדקומשיחאתישלחהזמןבבואוכיבאלוהים,הצרופהאמונתם
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ביאתועדהבחירה.לארץולהביאוהמרהמהגלותעמואתלגאול
המולדתאתקיפלכךלשםשבתפילות.בסמליםהעםהסתפקהמשיח

אותונשאיהודישכלשלו,והתפיליןהטליתנרתיקבתוךהיהודית

שםשמצאמקוםבכלקייםהיהעמובניעםוהאיחודאתן,תמיד

תפילהלשםל"מנין"העשיריולהיותלהצטרףכדייהודים,תשעה
בציבור.

כך,כלהעולםנחוויתהבקיאיםזמננובנישהיהודיםפלא,ואין

המולדת.שלהארציתהלאומיותבשטחעיקרכלמתמצאיםהםאיד

והציוניםהציונים.שלקפריזהכעלהםמביטיםהבנויהישראלעל

החול-אנשיםשלטירוףכעלהציונותעלפעםהביטוהםאףעצמם

רוציםאינםועכשיו .צודקיםהםכמהעדידעוולאבהקיץ,מים

כיסופיהם.בארץלגור

היהודים,אתגםלמעשההמחייבתלאומיתהיאהתקופהאבל

בתרבות-הנכרולהכיריהדותםאתלשכוחרוציםשהיולמרות

הם.כתרבותםמגוריהם rבארצרז

מעיירותהיהודיםהמהגריםשפתלהםשהיאש,יליידרשא

הזקניםהרריהםנפיחיהעדייןהיאאמנםלשעבר,רגליציהרוסיה

לדברמיעםלהםכשאיןהםועלוביםמסכניםמהאךוהמזדקנים,

ללמודשהספיקומהםואלהלו.מחוצהולאהםבכיתםלאזרבלשונם
להם.רטובאשריהםהמדינהשפתאת

עררועלבחייוזאתחשהמנוחפאטיעקבהיידישיסטןוהנה

רבביו·פולניתבנירעםלדברהיהבאלץבררארשהכשנהירתוובשדו,

עיירותלבבותתוכניתעלחלםלחינםלאבכדיר.עםאנגליתיורק
ביידיש.יהודיתלארמיותבהןלקייםכדיאמריקה,אדמתעליהודיות

בנכר.ברבדאיתציונותמעידזאתחיתה
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לציוניםהפכוה"בובד"שזקנימזה,גםללמודהרבהלנריש

להחזיקכדיהמערב,בתפוצותכוחותיהםמיטבאתשהשקיעולאחר

זהבשטחכשלרבםאךהצעיר,לדודולהורישהחיהכשפההיידישאת

החדשהבישראללתתלברמאפשריםאינםכךכלהמאוחרתוציונותם

 .התב"ךשפתלצדליידישלאומימעמד

בעםפסיכולוגייםגורמיםמתוךאלאתחרות,מטעמיולא

והנכרהמולדתלגניהמושגיםטשטוש .ובתפוצותבארץהיהודי
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כזהלארמיסילוףלמכביר.לארמייםסילופיםכעתאצלנומולידים

יהודיאשריידישארתה-היהודיםבמרינתיידישקליטתיהיה

מאר,דמסרכןסילוףזהולנחותת-דרגה.רהפכרהררסרההגולה

השורריםהעדתייםהפילוגיםעלנוספיםפילוגיםבחרבוהנושא

ומערב.מזרחשביןהשפותהבדליעלהכי,בלאובתוכנו

לנראיןמלמעלה.תקיןבהסברהרעהפניאתלקדםצריכיםאנו

החומרלפיעמם.שפתאתשהזניחועלהתפרצותליהודימוסרלהטיף

הםלהם.לדאוגואידהיסטורי,כתהליךזאתלקבלישלפנינו,אשר

לכך.יכריחרםהגוייםשכניהםאםאובכך,ירצואםיהודים,יהיו

הנכררשפתעמםלתולדותיפנואז .היסטוריתהליךהואזהגם

ואולימשלהם,פויכטרראנגרליאוןבוודאילהםיהיו .בפיהםהמעודנת

-בחייבהיתברכוגםואוליוהידע,רבי-העושראופנהיימריםגם
בעליונותוהמתפנקחריףיהודיאמריקה,נוסחבאנגליתהיינה

יהודיתספררתשלראשונותסנוניותאצלםכברישהלאהפירטית.

הללוכשהמבשריםגםאבל .הלא-יהודיםשכניהםנשפתכזאת

מכלהבלתי-מאוזנתיהדותםזועקתהזך,םשבלבוהיטבמחופשים

שבספריהם.שררה

אף-על-פידרכם,אתימצאוהםמוכשר.עםהםהיהודיםאכן

ולרביע.לשלישלמחצה,אףיהודי,להיותקשההלאומיתשבתקופתנו

הפוגעיםשליחינועל-יריערדללהםלגדרםאידשעהלפיאך

אצלםמהוויםהיירישאייםהחינוךמוסדרתבתרכם.הדועכתביידיש

 .ההמוניתההתבוללותבפניכלשהוטריזעדיין

שפתבאמצעותורקאךאפשריהתפרצותעםהמדינהאיחור

יארפשרואזהנצררת,עםשלנרכמגילת-היוחסיןגםשכוחההתב"ך,

ה"שרלחן-עררך"ספרכדוגמתבפזוריוהעםעםהמולדתאיחרדלנר

בשעתו.קארריוסףלד'

העברית.הלשוןבלימורמתענייניםאינםהגרלהיהודישעהלפי

לומדיםהמערבארצותבכדנילעבריתהאוניברסיטאייםבקרוסים

ליהודיםלכשיררדעהלאומית,בתקופתנואבללא-יהודים.תלמידים

מקרדיתלשרןלהםשאידעללהםבזיםהלא-יהודיםששכניהם
לתפארת.ללשונםהאבותמורשתשלהתנ"ךלשרןתהיהאזמשלהם,
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ומ-ליידיש.גואלאיןלישראלשמחוץמתברר,לעילהאמורמכל
לעצמם.תועלתהםמבקשיםהצלתהשממעשהאלאגואליה,כאןרובים

היודעתסבתאכאהובבישראל,יידיששפתאוהביםבכלל
שלנעוריומימיהגרלהעיירותמשלוריחןשטעמןלביבותלאפרת

עשרותלפניארצהבאראשרואלההצברים,מרביתשלרם-עליכם.
בטוחיםחשובה,יישרבית-ציבוריתעמדהבעליפועליםמהםבשנים,

"אשב·הנקראתהגרלהבארצותהעםהמונישפתעדייןהיאשיידיש

שבינינו.המזרחעדותבפיבזית"

פרנסהבמקררותהעוסקיםהישראלית,הבעלי-בתיםשכבתבני
כתחליףבישראלהיידישאתלקבלמוכניםהיהודים,במדינתחדשים

מהםפנאי,מחוסרהקודש""לשוןבלימודהםמתקשיםכילעברית,
בכך.הגוייםבפנילהתביישאיןשכאןמזהונהניםיידישמדברים

צבועים.הםאלהאךישראל,משכיליביזגםיידישאוהדייש

תרבות,אנשישלהלשוןלהיותראויההיאאיןכיליידיש,הםבזים
בנוסחיהודית-עממיתבדיחהפעםלהשמיעודקאךבהומשתמשים

הישנה.הגולה

היש·ה"בונדאים"הריהםהנידוןבשטחביותרשהתקיפיםמובן,

בעלי-מסורתליידישיסטיםעצמםאתחושביםהללואצלנו.ראליים
בתל-לייסדהשכילואלהבגולה.ה"בונד"ראשונימימייידישאית

על-ודאי,הנתמך,אזרחי-ישראליליידישיזםבית-חינוךמעידאביב

בכך,הרעעיקראךלועזית.המדבריםליםמעברעמיתיהםידי

היירי·התחליףאותולמעשה,והוא,-שלהםהישראלישהיידישיזם
העמיסוהם-המקוםליהודינחוץשאינוהחיה,ליידישהריקשיסטי

ישראל.במדינתהמציאותאתהמחייבכדברהישראלייםהילדיםגבעל
למעשה,שהוא,הערב,בשעותיידישללימודמוסדבאותוואכן,

תל-נרתמיםהריהעבריים-הרשמיים,לבתי-הספרמשבהבית-ספר

וממנוחההצחמהאווירליהנותבמקוםכפול.בעולהרכיםמידיו

ספסלאתלחבוששובעליהםהמחרת.ליוםשיעוריהםהכנתלאחר
הלימודים.

החוץ,מןגםתגבורתהגיעההאלההעממייםלמחנכיםרהבה,
אנשיגםקמוהמערבגלריותממרחקיטהור.ציוניממקוםודווקא

ב"דבר",מכברלאשהודיעוכפיבישראל.יידישכמציליה"איחרד"
ליידיש,בתי-אולפןבארץלהקיםישראלמממשלתדורשיםהריהם

בה.אשרהתיכונייםבבתי-הספרגםיידישלימודאתולהכניס
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בארצותשמריהםעלהקופאים"האיחוד",חברירצוןהואכזה

בכרבארצותכברהסתדרוהםהריעצמםלהםששייומהפזוריהם.

ומת-חילהעושיםהםאקדמאיםבוודאיונכדיהםבניהםשנים,זה

יהודיםלסתםלדאוגישאךהלא-יהודים.שכניהםבלשוןקדנ~ים

הםאלה-לישראללעלותהזקוקיםלבני-משפחהארמפשוטי-העם

בכוח.הישראליים"היידישאים"

כדיעדנחשליםאנשיםאו 1גלותית-תורשתיתתלישות 1זהמה

 1לזמןמחוץהחייםגיחוך

ארבעהזההעומדיםישראללאזרחיעוולגםישזובהצעתם

כתפן·המפוזרהעםשלהלאומיתהתחיהכחלוציהמשמרעלדורות

כבוניהובזיעתםבדמםלמעשההלכהזאתמקיימיםוהםצותיו,

שבנפ·שונותמבעיותבעיותולפנינוהמחודשת.המולדתשלומגיניה

הלאומי-הלשוני.והאיחודהמולדתבאדמתההשתרשותבעיית :הןשנו

הכרחיותשהןשפות,ארבעללמודישהישראלייםבבתי-הספר

חמוק-התב"ךלשוןגםהיאאבלהמדינה,לשוןשהיאעבריתממש.

קשרגםמהורהוהיאעצמה,בארץהעדתיבמובןוהמשותפתדשת

גםללמודכאןאנוחייביםהדת.בשטחהתפוצותיהודיעםמקודש

הקטנה,ארצנושלהגיאוגרפיוהמצבהערבים,שכבינושפתאת

מחייבלמערב,מזרחביןיבשותשלרששלדרכיםפרשתעלהשוכנת
והםכשלעצמןלנוחשובותשהןוצרפתית,אנגליתלדעתגםאותנו

לתחיה.הקמיםואפריקהאסיהעמיעםחיוביקשראותנומקשרותגם

גםהישראלייםלבתי-הספרלהכניסעלינושום-מהעלובכן,

כשהעםבנינו,שכםעלאותהולהעמיסחמישיתחובהכשפתיידיש
ןחיהכשפהאותהמחסלהתפוצהבארצות

ארצהשבאההרביעית,העליהעםיידישתמהלמעשההרי

חיתהשלהם.השושלותעלהחסידיםעליית- 1925בשבתמפולין
-חיתהלא-ציוניתככולהשרובההראשונההעליהבעצם,זאת,
עממית-כללית.יהודיתעליה

עלותעם- 1933בשנתמגרמניהשבאההגדולההעליהעם

מביןהעוליםדוברי-יידיש.המוני-העםבאולא-לשלטוןהיטלר

גרמניתדיברואחריהםרגםהשואהימישלפניבשביםיהודי-גרמניה

הםומדבריםארצהלעלותהגלויותיהודימוסיפיםמאזיידיש.ולא

נאמניםעל-פי-רובבשאריםהםכאןרגםמוצאם.ארצותשלבשפות

כדיבאולפןעבריתשלמדולאחרגםאפילובפיהם,אשרהבכרלשפת

13 



-הטוביםיבנכיליםשהמנברדואגיםלכןבעבודה.כאןלהסתדר

תישכחנהלאשחלילהותרנותםלשונםמשמרעלהעומדיםשבתוכם,

לשונות,מיניבכלבקביעותכתני·עתכאןמופיעיםכךלשםפה.

שנים.עלשניםהנאמניםקוראיהםנשאריםהארצותמאותןוהעולים

וזהצ,דמכלכאןלנוהאורבתולטמיעהללבנטיניותפתחזהוהרי

הגולהבארצותדונרי·יידיששלהיורשיםהםומימילנונווכיחגם

נימינו.

נחותת·שפהכאלאליהנתייחסלאשהיא,נכוותליידישאשר

התפוצות.יהודיכעתזאתשעושיםכפידרגה,

נחשליםבגלויותשבני·עמגוהכרה,תוךהדיןאתלקבלעלינו

והספרותבפיהם,החיהשפתםאתמחסליםהלאומית,בתפיסתםהם

נפשם.עלנעזביםנשאריםוסרפדיהידםעלמופקרתזובלשוןהכתובה

התקופה,שלהלאומיתבמציאותחייםאינםאשרזמננו.יהודי

ובכתביםבספרותעדייןהחיהיידישכיועיקר,כללמביניםאינם

היהודי·במובןכעתלהםהיאכבודשלתעודת-זהותהרילמיניהם,

תעודת·כבודליהודיםעתהמהוויםשלום·עליכםכתביהגההלאומי.

והמערב.המזרחעמיבקרבכןכלמפורסמיםמשנעשולאומית

שליחסהגםלשמשיכולליהודיםלאומיכבודשלתעודת-זהות

אתהמדינהחשבוןעלבהוציאההיהודים,לאזרחיםפוליןממשלת

היהודיםאזרחיהשרובלמרותשטימע",לקס $tפ"דיהאיריהעתון

זקוקיםאינםאשרהשואה,מינויעודכ"אגוסים"המדינהבפוליןחיים

קאמינס·אידהשלהיירי-הממשלתילתיאטרוןלאוגםביידישלעתון

המשטרמיטיבזהבנועשהוהם.לא-יהודיםבעיקרשמבקריוקח.

בהםיחשדולבל .בארצוהיהודיהמיעוטלבניבפוליןהקומוניסטי

ב"קוסנוופוליטיות".

בברית-המועצות.היהודילמיעוטגםנתוןכזהרשמילאומימגן

היימלאנד","סאוועטישהירחוןהמודפסת.האיריתבאותמתבטאזה

עלהמפוזריםהיהודיםאתלאחדעשוימנושלתית,בהוצאההמופיע

יהדותאכןכיההרגשה,להםולתתהזאתהענקיתהמזיגהפני

אותם.המלכדתלהםאחתולשוןהינםלאומית

בברית·היהודיםהקוראיםנזקקיםאיןהזאתלחוברתגםאך

רקדרושהיידישמכנר.אצלםגשתכחהיידיששפתהמועצות.

ישותוכן.ביטוישלבמונןכללגרועהאינהוכתיבתםבה.לכותבים

 1י
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המח·לגביחששותרקמתעורריםאלה.בכתוביםיהודי-לאומיערן

וגםוהולכים,מזדקניםשםכותבי·יידישהלאבכוח·אדם.שםסור

שהתחוללהשינויבעקבותוהולך,מצטמצםהמקוריהיהודיהחומר

אפשריתחיה(לאומיותהזאתבארץהיהודיםשלחייהםבאורח

חכתו·היידיששעהלפיאולםטריטוריאלי).ריכוזעל·ידירקנימינו

ליהודימאחדוכגורםלאומידגלנעידמשמשתוהיאחיהעודנהבה
עשרותבשפותלועזיתמדבריםכשלעצמםהםאשדברית-המועצות,

בה.החייםוהשבטיםהעמים

בקרבשבכתבליידישנודעלאונויתפקידשאותולציין,עודויש

ירחוניםשבועונים,עתוגים,המערב.ארצותבכלהחפשייםהיהודים

ומת·הולכיםשקוראיהםאף·על·פיביידיש,המופיעיםספריםוגם

בלב.דסרפדיהםשלבכוח·הכתיגהיהודי·לאומידגלמהוריםמעטים,

בהו·השםאתעתהמקדשתיקסבדולומ-עידאקגםהגה

אשר-מאדטונהחוברת-רבתיבניו-יורקשלההחוברתצאת

בוודאילהישאמנם, .גמריללהזקוקיםאיגםזמננובניהיהודים

מימיעודליידישסטיםעצמםאתהחושביםמאלה,מספרמגויים

שהםכשםזן,נכבדהבהוצאהלתמוךלעצמםחונהורואיםנעוריהם

המעשה,נעצםרנהחשיבותישאבללמשל.נ"ייוו"א",תומכים

סופ·שקבוצתשבכתב,ביידישחייהודי-מקורינכסכשלעצמושהוא

דברם.אתלרשוםכדיעצמם,בשבילראשית-כולאותומקיימיםדים

באושכותביהשעהשנכתב,היידישכעתהיאמיוחדתפרשה

העם.שלהמחודשתהמולדתעםבמגע

שנים,זהישיבת-קבעבארץהיושביםכותבי·יידישהסופרים

הארץעםהמגעלרונםוכתיירים,כאורחיםבההמנקריםאלהוגם

בסיפורביצירותיהם,בכתיבתם.לעליהכגורםלברכהלהםהוא
רבות·התנופה,תקופותיהעלארץ·התנ"ךמשתקפתבשיר,ובעיקר

ששבוהציוריהפורהנופהעלבה,נועורניםוחוליןאגדהאשר

הקדמוניםאבותינועקבותאשרהמדבר,מרחקילנידיםביןלתחיה
ובאבן.נחולשםטבועים

המוגבלהעממיהניבאתושיפרוהעלואלהתיאוריםעל-ידי
שלתחייתהרקעעליידישסופרישלזועלייתםאולםהיידיש.של

הסופריםעםלשותפותאותםמחייבתהתנ"ך,ספרבמסגרתהמולדת
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הבר·רבההעבריתללשוןכיתחייתה.אתלהשליםכדיהתג"ך,בשפת

מנס·לדעתנוכחתיהדברבאמיתותייידיש.משפתאלהמהתרגומיםכה

לעברית.יידישהכתוביםספריאתבעצמיכשתירגמתיהאישי'יוני

אחידהלשונית-פנימיתיניקהאותהתוךכלי,אלמכליזרהרקה

החיונייםתחומיהאתטבעיבאופןמרחיבהמשותפים,מקורותשל
 .ובביטויבתנועהגמישותגםלהמוסיפההיאהקלאסית.העבריתשל

העבריתרגומואתהמחיהמתרגם-אמן,בידיהואהתרגוםאםמרבן,

שוללהולךחראואיןבמקרן,אשרהלשוניתלחיוניותנאמנותותוך

בעלת-הכנפיים.העבריתשבמליצההנוצץהברקאחרי

לפנותעלינוובזאתבירתך,המוצלחיםלתרגומיםפרסיםנתינתאגב
עברי·יידי,משוררעצמושהואשזר,זלמןמררב-החסדלנשיאנו

יואילשהואשרנות,משפרתופירטיםשירהשלבתרגומיוגםוידוע

הנעלה.חסותואתהזהלעניךלתת

משימהזאתתהיהלעברית,יידישהכתובההפרוזהלתרגוםאשר

בשתיוהחיהטבעיהצלילטהרתעללהקפידישכמרבן,יותר.קלה

הלשונות.

רעדת·עלשבכתב,החיההיידישלהצלתהזאתהפעולהבעקבות
הספרותילרבעוןלארמי-ישראליתיקוןליתדההסתדרותשלהתרבות

שהיוהסופרים,למעזבשעתושנוסדקייט",גאלדענעדי 11החשוב

למעזגםהנ"להרבעוןאתלהכשירהשעההגיעהכעתלו.זקוקים
המדינה,שפתבלימודגםלהםשיסייעכדילו,והנזקקיםהקוראים

באיםהםדוראחרידורלדעתה.ישראלאזרחיעלההכרחשמן

בעל·פהקצתאחת,רגלעלעבריתלומדיםהזאת,המחודשתלארץ
אנשים,עםבמגעלבראכלשהיאפשרותיצירתלכדיבכתב,ומשהר

אתמביניםהםאיןעיקר.כלמגיעיםאינםספרקריאתלידיאך

החדשה.ספרותנושלרהנועודנתהמלוטשתהעברית

שלועורכיהיוצריהנדרשיםהעם,ולהשכלתלאומייםמטעמים
שהםמהלקוראיהולהעניקהחסראתלמלאקייט"גאלדענעדי 11

היהודים.מדינתבשפתהשכלה-לוזקוקים

עברית :השפותבשתיהנ"להרבעוןאתלהדפיסישכךלשם

בלב.דפענוייםארבשנהפעמיםשלרשרקשיופיעדייידיש.בצד
בעברית,תחילהשנכתבודבריםברלהדפיסאין-לחומרואשר

בצידו.ותרגוםמקור-ביידישורקאךשנכתבהומראלא

במובןקוראי·יידישיהבוכזהפנימילשונישמאיחודלקורת,ויש

כותבי"יידישהסופריםואילובתפוצות,רגםבארץהלאומי-המעשי

לכתביהם.וגםלעצמםגםומכופלתכפולהלעלייהבכךיזכו
עלדעתהאתליתדגםישההסתדרותשלועדת-התרבותעל

לעצטע//דידפימעלהמתפרסםמהחומרלעבריתקטעיםתרגום
מה·קטעיםלגביוכןהיידיש,בצדהעתוןבאותוולהדפיסםנייעס"

השונותהארצותיוצאיבשבילבישראלהמופיעההלועזיתעתונות

העתרנות.באותהולפרסמםלעבריתלתרגמםיש-

בכמות,עשירהאינהיידיששבספרותהזאתהרוחניתהירושה

שלפנינולהיותויכוללמיניהם.יידישאים" 11הזאתשמעריכיםכפי

שאצלבנסיםלהאמיןאידכיכותבי-יידיש,סרפדיםשלהאחרוןהדור

מכלומתרוקניםהולכיםובתיהםלרעזית'המדבריםבנכרזמננויהודי

עלשחוסלהבשפהכאלהמקורייםאמניםיקומויהודיים,והוויתוכן

התסיסהרבהובעיקרבה,לכתובמוסיפיםעדייןעתהאבלידם.
המולדתשלהתחיהרתימאוושנתבשמומהםאלהאצלהזאתהיוצרת

היהודית-התנ"כית.

יידישהכתובההספרותגםבימינן,העבריתהספרותכדוגמת

בעבריתלשמוראויוביטוילבושלהלתתכדימובן,בשירה.גדולתה
הלשוןבתחייתאמניםשהםהעבריים,המשורריםלעמוליצטרכו

נדמהשכספיר,אתלתרגםמוסיפיםכךלמופת.ובתרגומיםהעברית

שלושהאונייגין",יבגני 11שלתרגומיםשנילנוישפעמיים.כברלי,

בפרסהוכתרמהםואחדמודפסיםשניים-פאוסט" 11שלתרגומים

תירגםז"לשמעונידודבכתב·י.דעררנווהשלישיתל-אביב,עירית

הראהלחיים,ייבדלשלונסקי,רא.ללרמונטוב,//מצירי"אתכשעתר

שללקוזקיםחיהבעבריתעשירוניבעברילבושבתתונפלאות
לשרלוחוב.השקט"הדון 11

שיריבהישברוכי·הכשררן,כותבי-יידיש,המשורריםשירת

היאכזאתיהודים.לאיכריםתהילהשיריעבודה,שיריונוחם,מולדת

אבותיועליהודית-פסטורליתפואימה-קולבקמשהשלהפואימה

שנחרבה.בגולהיהודיתבמושבה

רב·וחינוכילאומייעודמשוםבהםישלעבריתאלהתרגומים

בארץהעבריםהמשורריםבידתחרותעללהכריזישכאחד.ערך
י
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בפרק

סרפדיהבעייתבימינולהיותעודמוסיפהשבנתבהיהחשויידי

מהווהיצירתםבנוחאלה,דפיםמעלשביררנונפיאמנם,בלב.ד
שלהרקעעלנןאחדלאומיכביטויהנתונהיידישלשוןחוץכלפי

לועזית.המדברתהתפרצותיהדות

חראנפולהיוצריםיידישסופרישלתפקידםבישראלוכאן

יום-יוםשלהחיונייםהשירותיםאתמקיימיםהםהלאומי.במובן

לתייריםובשידורי-הרדיובספרבעיתון.דברי-קריאהבהמציאם

לעלותאיחדואשרהוותיקים.לציוניםוהמזדקנים,הזקניםהיהודים

סתםוליהודיםהרווחה.בארצותהנוחיותחייבגללכיסופיהם~דץ tל
נבראשרמהם,הארבעים.בשנותהחורבןשלאחדהעליותבני-

העברית·הלשוןטהרתעלבניםובניבניםהיהודיתבמדינהגידלו

שלהלשוניתבמציאותנקלטרטרםעודעצמםהםאךהישראלית,
המדינה.

כרתני-יידיששסרפדי-ישראלהזה,היעילהשידותזולתאך

הדיולתיירים,זר,ללשוןהנזקקיםהמדינה,לתושביבזהנויטיבים

בספרותאשדהגרלהשלהרוחניתהמורשהגםשמורההנאמנהבידם

היוצרת.בפדיחתהעדייןנשזריידיש,הנתונה

בשעההיטבולבדוקלזכרועצמםכלפיאותםמחייבזהפיקדון

תולדותואתהיידישאיתספרותנושלתולדותיהאתזוגורלית

יידישעלתמידהביטוהיהודיםלמעשה, ,הדילדודותיהם.סרפדיה
הפקידוהםבלב.דלענייני-חוליןשנועדהנחותהלשוןנעלבביטול,

ולאתודהמלימודפטורהשחיתהולאשהנחותי-דרגהלבודיםאותה

ידועים.והדברים .בציבורלתפילהצידפוה

פיוטיביטויכתיתההיידישערךשהרימההיאהיאהחסידות,

היידישקיבלהוהיוצרהלשוניתיקונהאתאךוווסיפוד.למעשייה
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אךנותני-יידיש.והסופדיםהמשודדיםשזיכוהמהספרותבעיקר

שבע·העםכגודלהואגולהעםשלבלשונוהכותביםשלגורלם

חלקו.מנותהןששפות-נכרהנדודים.

האמנותיכשכוחוהעמידה.בגילסבז~-מנדליהזדרזלחינםלא

טעמו.ולפיידובעצםלנתביועברילבושליתדאתו.עודהיה

ורבת-הרושםואשונההישפגאותהשלחשיבותהעתהונןובנת

שהיהשמו,בדקוביץ.די·ליטאי,צעיראותווביןשלום-עליכםבין

שששלום-עליכםהלמדנים.יהודי-ליטאשלהנוסחלפיעבריסופד

שיתרגםלבוא.לעתידגואלואתבחושבוהדגישכאילולקראתו,אז

התנ"ך.לשפתכתניואת

כמנדלי,נטוחלהיותרצהשלום-עליכםשגםפלא.בכךואין

ידעושניהםהלאביידיש.הספרותיתליצירתועבדילבוששירתן

ללשונםהרוסיתהפכהבביתםאפילונכון,יידיששכליוןוראו
והבנות.הבניםשלהטבעית

ואלהנןנוחהאלהספרותיתיצירתםאתלהביאהצליחוושניהם

העבדי-המנדלאיתרגומוולפיעצמו,בכוחותזאתהשיגמנדליהנחלה.

אתוגםזמנושלהגולה "חייעלהישראלייםבבתי-האולפגאלומדים

מנדלי.שלהעבריתהלשוןתודת

עכשיואותומאמצותהעולםאומותשכללשלום-עליכם,ואשד

ובאיזוהואעםאיזהבןמושגלהםשאיןבמרחקי-תבלעמיםנוהם-

 .רבי-הקסמיםספריואתיצרהואלשון

היהודיםאנוהדיהעם,בפיהיידיששלהירודמצבהולאחר

העברית,בלשוןהנאמןלגואלםתודותדקשלום-עליכםבכתביזכינו

אתאותנו,מושלםבתרגוםזיכהאשרברקוביץ,.די·הואהלא

כתוביםבשבילמיוחדתעבריתשפהיצרהואיצירתו.ואתמחברם
החיה.העבריתבספרותריאליסןאמן-ציירבידידקשנתאפשדהאלה,

הריבגולה,חיי-העםבלימודהלאומי-החינוכיתפקידםזולת

העםבידישנשאריקררוחנינכסהםבעבריתשלום-עליכםכתבי

ודאייהיושלום-עליכם,שללמותוהשביעיבעשורכיהוא,בלשונו
בלבד.הארכיוןשלקנינוביידישהמקורייםכתביו
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מושלם.עברילתרגוםזכופרץל.י·כתביגם
לאפוליןאדמתעלשחיאלהכתביםשלהדגולמחברםאמנם,

הואלהיפך,העברית.בלשוןגאולתההספרותיתליצירתוביקש
הואזמנו.שלהיהדותשבתוךיידישהכתובהלספרותהמשךביקש
לארומנטיקןהיההואאךהצעיר.הדורבתוךממשיכיםלההקים
הרומנ·קנאותו .האישייםבחייוגםאלאהספרותיות,ביצירותיורק

הצעירים.סרפדיוולמדרידהעםלמחנךלהיותאותוהמריצהטית
אךבמעונו.שכינסלספרותבמסיבותזאתהדגישהואבעיקר

נזכרתן,והמתעליתידועלהמטופחתזריידיש,כיוידע,ראההוא
בפולניתוהתגאההתעדןיחידובנרהוא.בביתוהיאנלעגתמה

העלובים.דוברי·"ז'רגון"ולאורחיו,לאביובגלויהתנכרשלו,הנאצלת
שניםכעבורלשנות.איןזאתנחרץ.ביידישספריוגורלמרבן,

בתרגוםפרץל.י.כתביואילו .בארכיוןנכבדמקרםימצאומספר
הגרלה,פזוריבשבילרגםבמולדתהחיהעםבשבילחייםנשארועברי
לדר·הםבאשרליהודיםולחינוךללימודלקריאה,נרעדיםכשהם

הם.דרתי

בשפתשכתבבספרותדרכומראשיתכשיטהזאתלדקבעוהוא

בעיניהםהנחותהבקוראי-יידיש,כללהתענייןלאהואעמו.המוני

כשיצירתוהנכר,עמיבקרבדווקאאותםחיפשהואבורים.שלכלשון

ללשונם.התרגוםבאמצעותאליהםמגיעה
בשבילבמיוחדכתבלאהואכתיבתו.אופןאתלכךהתאיםהוא
תמידכתבהואלא-יהודים.בשבילבמיוחדכתבשלאכשםיהודים,

לכתי·מרחבביקשותמידכאח.דלא-יהודיםועליהודיםעלכיהודי

בתו.

לכתרי·ממנונאמנותשדרשההיהודיםלנקורתצחקאששלום

מערכתמטעםלאזהרותעיקרכללבשםלאשלו.הפולניתאלבקה

ידידו.היהעררנוואשרבקביעות,ברשעבדהנודעהגיו-יורקיהעתרן

סיפורי"אלאלא-יהודי,בנוסחיפהספרותלאממנודרשאשרוהוא

קוראי-יידישאתלבדחכדי ,דווקאיהודיים-מסורתייםבידור

ביקשהואלאומי.יהודיהיהאשונתמעטו.הםגםשהלכוהמזדקנים

בוודאינאחזאלהמטעמיםעמו.בתולדותדגוליםלאישיםדרךלו

 .מחצבתולצורלהחזירוכדי ,היהודיבישרגם
לקוראהיהודיםאתלהכריחכדיזאת,לעשרתשהעזחששגםיש

זר.בהעזתוהצליחוהואלהם,שרצוימהולאלושיאהמהבספריו,

עמימבוקש.בינלאומילסרפדתעלפאששלרםהופךאחדביוםרהבה

אךללשונותיהם.החדשספרואתלתרגםמבקשיםומערבמזרח

להשיגו.כבראידביידישמכתב-י.דכבראותרמתרגמים

בלבהלכלי-עבודהאזהופכתאששלוםבכתבייידיששפת

להפיצוכדיהמתרגמים,עבורהיהודיהטכסטלעיצובמכשירנעיד

עמי-העולם.בשפותהקוראיםהמוניבין

לשונות-נכראשרלבני-עמו,אששלרםהוחזרידםעלאולם

המשוניםהיהודיים,בספריוהקריאהעלשוקדיםוהםהיא.לשונם

אם ,הואיהודימחברםאםכלליודעיםהםואיןבהעזתם.כךכל

המרגשיםבכתביולקרואמרביםאךאותו,ושונאיםמגדפיםנוצרי.

הרב.בחסדןהעולםאומרתעל-ידילהם

לושזכההעולמיהפרסוםשהוא,כמותאשלשלוםואשר

ישושלאמרעלגםלכתובבהעזתוהתחזקהואלרעתו.היה

הפריז,גיחוך.כדיעדהסתבךזהועל-ידיהיהודים,תלמידיורעל

ותלושה.ריקהבפרשנותושקעשגה

זאתעשואששלוםשלבמקומוליהדות.ישואתהחזירלאהוא

הםהםבתקופתנו.הנצרותעמיבקרבהגזעתורתאנשיאחר-כך

עלוב.יהודילפליטאותווהפכושלומהכנסיהישואתגירשואשר

אש,לשלוםבשעתולהמציאישרשלבכוחוערדהיהאף-על-פי-כן

בקריות·מערנות-פארגםבכתיבתן,הכלל-עולמיתההכרהעםיחד

הריביירהבחוףגםטיולי-תענוגותוביניהןהעולםאומותשלהחמדה

הצרפתית.

סופריםלנוקמולעילהנזכריםהקלסיקוניםשלרשתלאחר
אש.שלוםהיהזאתשעשההראשוןלמרחב.שיצאוכותבי-יידיש

הימיםשלהיהודיתהעיירהמחצית . 1914שנתלפניעודזההיה
פניהםבמקום,שנותרווהצעיריםלאמריקה,כברהיגרהברוסיהההם

ורקאךאותוביקשובספרשקראוהכרךויהודיהסואנת,לעירהיו

המדינה.בשפת

היה!)תכליתיכמהעד(הוי,והתכליתיהצעיראשושלום
כסופרלוהצפויהשפלהעתידאתוראההנולדאתלראותהתחכם

יצי·אתליהודיםלהגישלרעיוןנתפסשהואעליו,סיפרויידישאי.
יקראואזרקכיזרה,בלשוןמחופשתיידישהכתובההספרותיתדתו

בה.
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ביטויהאתמצאהלאאשדאש,שלרםשלהיהודיתוהלאומיות

בבת·הצנועהכפרילביתוימירבסוףאותרהביאההנכון.הספרותי

הישראלית.ים

 ?ימינובגלריותביידישאששלרםלספריואשד

רהממ·יידיששכתבואלהלעט,חבריומספרישרנהאינומצבם

המערבבארצותלועזיתהמדבריםהיהודיםלכתוב.עכשיוגםשינים

הקהילות.שלבארכיוןמכובדתהערכת-נצחלהםיתנו

הםהלאהעם.בידיחיהכמורשתאששלרםכתביערדישאך

וארצות·קהילותיהםשכבותיהם,לדודותיהם,היהודיםעלכתביו

לעברית.שתודגמומוצאם

בתולדותפרקיםוללימודלקריאהנרעדיםהחיההעבריתבלשון
בתפוצות.והןהמחודשתבישראלהןהעם,

פרליןשלמהעיירהלמרחבויצאוקמררהבהמועטותשניםעברו

היו.רבשלבנירכרתני-יידיש.סרפדיםשניהמדינה

אישיותרגםבעל-כשדרןסרפדהיהזיגגוי·י·ניניהםהבכור

לרחם.סרפדהיהעמו.בנישלהחייםליקריינגדהתמרדחראמעניינת.

והחברתיים,האישייםובסילופיםבצביעותנלחםהואספריודפימעל

ודנת·עממיתשלווהמסכתבטוחמכחולורחבת-ידיים,שלווהידיעה

תנופה.

דנתיבאמריקהלגדולההואגםעלהבשעתואששלרםכדוגמת
חדורישלוהרומניםשניבניר-יורק.נודעיידישאיעתרןלאותוהודרת

קודיהמרביכבשראשכנזי",האחים 11רעגל""ירשה :והמעשהמרדנות

כבשהתיאטררןבמתמעלעגל"ירשה 11ררלא"יהרדים,יהודיםאים

אךרב.ופרסוםהמריתרווחהלמחברםהעניקזהכלוארצות.עמים

אימוחציווהלנרשנותיר.במיטבוהואהחייםמןונסתלקחלההוא
בת·טעותהיאהגלרת 11 :והיאלדורות,לונדוןארתהלרשוםשיש

שנה".אלפיים

עלייתובימיאשדואלה,היטב,ידועביידישספריושלגורלם

הריהםלעברית,תורגמוהעולםברחביאשדהיהודיםביןוגדולתו

הנרבילרתקובץכולו.והעםהמחודשתהמולדתשלרוחנייםנכסים
ולחינוך.ללימודלקריאה,יקדספרהואבעבריתשלו
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בשביסיצחקהיידישאיהסרפדוינגן,י.י.שלהצעידאחיו

גםפרשת-פלאיםהיאהלאועלייתן,הצלחתוארוכים),לחיים(ייבדל
בימינו.

הואאףיצאהבכוראחיוכדוגמת . 1935בשנתעזבפרליןאת

בניר·נודעיידיעתרןאותרשלרנצילרהדרך.ארתהענדלמרחב,
לוביתןוכאשדהספרותית.לעבודתופינההואגםלוביקשיורק

במינו.מיוחדמרשךבעל-כוחכמספרנתגלהמבוקשו

המפורסם,אחיושלהזינגריתההתמרדותמאותהאצלואידאמנם
הואאיןוהחברתיים.האישייםהסילופיםאתזמנובניביןהמגלה

עלהואמטילאלהמטרידיםענייניםוהכלל.הפרטליקריינגדלרחם
ראםובעו·רתם.יצריהםתוךרעהואתאישנאיבלעוכתביו,גיבורי

הסופררעלצדקתו.אתיוכיחוהטוניםמעשירהדיביניהם,צדיקיש

סופרהריחובשניס-זינגן,יצחקוהוא,זה.כלעללספררקמוטל
שהן.כמרתהבדיותאתהמתאר

מהווהבשניס-זיבגך,יצחקשהוא,בינתייםגילוקוראיואולם

ויתרונויפים.סיפוריםלספרהיודעמסופדיותרדבר-מהבכתיבתו

בעיקרנתפסוזרלהנחהדווקא.והצרופההמקוריתביהדותוהוא

אליהםהגיעשלוהרומניםואחדמאחרהלא-יהודים,הקוראים
אנגלי.בתרגום

הנוסחלפילכתובהוסיףחראקוראיו.אתהכזיבלאחראואכן
אךכתבהואזמנו.בנישלהחברהבחייפתרוניםחיפשלאשלו.
בפרלק·מעמיקיםזריהדותשלכששדשיחויהדותם,היהודיםעלודק

הכתרנה, 11חלכח 11רב 11קבלח 11חשלבנסתרותהמבדח.התלמודילרו
דודותיו.עלהחיהיחרדיהעםאתבקדושתהכבלהאשר

יום·שלהיהודייםהחייםבתרךזהכלשילובמענייןבעיקראך
יפהספררתאלחמכלעיצבההאמןשלהברוכהידואשדיום.

כאחת.ומעניינתאכסרטיתוציורית,

בכללהמערבבארצותרהאנגלר-סקסיםהלא-יהודיםוהאמריקנים

וננסתך,בנגלההצרופההיהדותבעלסופרלאותורחבהבידגמלו

שהגיעולאנגליתהמתורגמיםספריושמרבתעבודבשביס-זינגן,יצחק

הטרדנית,מהמודרניותלחלוטיןחפשיםכשהםאחהאחדאליהם
בני-זמננוהיהודיםהסרפדיםדובאשדוהסוציאליסטית.המעמדית

בה.לדרשרגילים
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שמותבהעושיםכשהגזעניםבימינו,הנצרותשלירידתהלאור

הספוגיםבספריוהלאייהודיםרואים ,במאמיניהגלויותומתקלסים

האמנותית,השלמותבשלדווקאכלליחיובמעידבשביס,שליהדות

היהודי,העםשלההיסטורייםהתהליכיםתוךבהםגילהשהמחבר

הנפש.כלותעדאלוהיועםשלםעודנובהמוניואשר

המישבארצותוהכוחרמי-המעלההללן,הלא-יהודיםוהקוראים

כמיטבבשביסיזינגריצחקהמקוריהיהודיהסופרעםהיטיבו .ערב

לעליו·כברדתעודתגםלוהגישוהחמרית,הרווחהזולתיכולתם.

שלהאומהלספרותהאקדמיהכחברבונבחרםהיהודית,נותר

ארצות-הברית.

האפשרותאתלושנתנובזה,ליהדותוגםבכבודהתייחסוהם

שהם.כמותספריוגיבורישלתכונותיהםאתברביםלתאר

הנוסחלפימצטיידהואהלאהיהדות,ממעייןשואבוהואוהואיל

ביסודן,הוארעשעולמנוההנחהאתפעםבקבעוכהוגה-דעות.שלו

הרבהאלוהיםבראדעתםלפיאשר ,ה"מקובלים"עלבזההסתמך

בעולמות.הרעהואבוחייםשאנוזהאךעולמות.

הלאיהאנגלית,בלשוןבשביסיזינגריצחקשלספריווקוראי

רב-קשבמקשיביםהיא.אנגליתששפתםכאחדוהיהודיםיהודים

המסיעלחשובשהעמיקומימי-הביניים,ה"מקובלים"שללדעותיהם

במרומים.השוכןבורא-העולמותועלשביקוםתוריד

וכלה"מקובלים",עםוהצדקבהחלטרעאפואאוהעולמנו
מרוםכוכביביןלגלותמצליחיםאינםבימינוהחללכובשיעוד

מהעיירההמהוללבןיהרבעםכךעלבינתייםדניםיותר.טובעולם
יהודיםועלהיהדותעלבספריולכתובהיודעלשעבר,הפולנית

ורביימעש.בעלי-דמיון

פרטיםלנונודעו ,ישראליבעתרןמזמןלאשנתפרסםראיוןולפי
בגילוי·מספרהואעצמו.באשביסיזינגריצחקהסופדעלגםמספר

למדהואהאנגלויאמדיקנים.הסופדיםבעיקרלושקרוביםלב,

אחדיםזוללשוןבעצמושתידגםכך,כדיעדיסודיבאופןאנגלית

מספריו.

מפארהואשבועשבועכעתונאי.עדייןכותבהואחיהיידיש

בחייבעיותועלספרותעלהדניםמאמריםבשלושהשלוהעתוןאת
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שקוראימובן,בדויים,בשמותחתומיםהמאמריםשלושתהחברה.

 .המסתוריהנזאמרבעלהואמייודעיםהעתון

לשימושאצלונצטמצמהזויידישספריו.בשבילהיידישכןלא

הספיהחומראתזובלשוןלהכיןכתיבהמכשירמעידבלבהפרטי

בשעתו).אששלוםשיטת(לפילאנגליתהמתרגםבשבילרותי

מצומצםבמספרלאורהמוצאיםבשביסיזינגר,יצחקספרי

נועדולים,שמעבדהגדולההיהודיתהתפוצהבאותהשם,ביידיש

לועזית.והקוראהדוברעמםבתוךהמרגורלםזהוכילארכיון.

העםנכסיהםהםלעבריתשתורגמוספריומתוךשלושהורק

הגולה.ובתפוצותבישראל

שיצאוכותביייידישהסופריםשלושתשלהפרשהנסתיימהבזה

השליכואךלגדולה.בעצמםהםגםעלויצירתםעםיחדלמרחב.
בחייהם.עודחיהכשפההיידישאתמעליהם

למרחביצאושלאאלהיידיש,בשפתוהנזשורריםלסופריםאשר

ביקשונכר,עמיללשונותיצירותיהםהרקתבאמצעותלעלותכדי

ביקשוהעדתי,במובןערכהאתלהדיםכדימבפנים,תחייהליידיש

למוותהעדרהללוהעולם.אומותשליטיאצללאומיותזכויותלמענה

אחד.אחדונטרפוהאריללוענכנסונפשם,

אשדהניצולים,אתמחייביםהללושלדמםושפיכותעינוייהם

באחילשאתהיוצרת,בעבודתםלהמשיךהבנויה,למולדתלהגיעזכו

שילכוייתכןלאהיהודים.במדינתהלאומי-הלשונילאיחודדירת

חינוךעלינוהמטיליםהגולהבתפוצותיידישחובביאחרישולל
בישראללייסדאידהעם.לשפתמתנכריםעצמםכשהם ,יידישיסטי

נוסף.יידישיסטישבט-והפילוגיםהעדותרבת-הקטנה

ןשבתליאביבלייוויקובית

להשתתףוהסוכנותישראלממשלתעלהוא.טובשדבר ,נזרכן

ולספרותכותביייידישלסופריםביתלהיותבעיקרעליואבלבבניינו,

התרבותערכיהםמהתחילהלדעתישכך,משוםיידיש.הכתובה

למעשה.בושיקיימו
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לתעמולה-רבע('"פהבכתב-במהלהורתיכולאינוזהבית

דר-לשונית.מהרתבעלתנפרדת,ישדאלית-יידישיסטית

מאר·ספרותיתלעבודהודקאךנרעדלהיותצריךליירדיקבית

הגרלה-מורשתביןבעםונישהלהאיחודאתלהגשיםמגתעלמצת,

העםבשפתהתנ"כיתהעבריתהמורשתרביןיידישהכתובההרוחנית

שלם.לדודלאומית-חינוכיתעבודהזוהיהוא.באשדהיהודי

לתקן·העםשלהתרבותנכסילליכודזרנזשרתפתפעולהלשם

אתלאגודתםלקבלבמדינתנוהעבדיםרפדיםסהאגודתעלפרחיו,

דבר.לכלשררי-זכריותכחבריםבישראל,כותבי-יידישהסרפדים

התך·מחלקתעםיחדישראלממשלתשלההשכלהמחלקתעל

רבת·לארמיתהרצאת-ספריםליירריקבביתלייסדהסוכנות,שלכרת
וכתבי-ידספריםלליקוטהגרלה,לספרותעברי iבית-קיברותנופה,

עזברנרתמהםתבל.שבארצותהיהודיםיישובימכליידישהכתובים

שלהחשובהספרותיהעזברןכמרבפטרן,אשרמחבריםשלספרותיים

סופדיםגםראוייםחיהבעבריתמיתרלאלגאולההמנוח.איגנטובדוד

היהודיםחייאתבכתביהםהמתאדיםמברית-המועצותביידישמספר

אנו.בזמננובארצם

הסרפדיםעלהעם,ולמעזהעםבתרךכזאתמבורכתבפעולה

בפירטכוחותיהםבמיטבלהשתתףבישראלהעבדיםוהמשודרים

בספרותוהמשובחהטובאתחיהלעבריתלתרגםכדיהלשון,ובידע

יידיש.הכתרנה

מרבן,שנים.לשלושלפחותלארמי,גיוסלכןלהתגייסעליהם

לונדתהעבריםישראלסופדיעלזהלשםאךנשכר,עבודהשזוהי
מאזהעשיררזוהעולםאומותשלהבינלאומיהאולימפוסמןלזמן-מה

בספרות.וגםבכלי-לחיבזהבקרקע,ומתמיד

חוגגיםאנועכשיונסקו,יווגםסאדטדק~מי'צ'כוב,גוגול,

המשובחבפיוטופושקיןכתגישלהמושלכותהעבריתההוצאהאת

הדיהםעובד","עםהוצאתשלהספדיםומרביתשלונסקיא.של

העולם.אומותשבעיםשלמשפותמתורגמים

עמליםשהםהמבושמתהעולםספרותאתקטלרגעיעזבו-נא
ומת·ההולכיםישראל,אזרחיבשבילמושלםעבדילכלילהריקה

למשעולידדו-נאופנימית,חיצוניתלליבנטיניותבינתייםרגלים
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ליתדכדיבי,ןודיוהצהפיוטמכחולעםמשכנות-העםשלהצר

הגולה.מורשתשללספרות-לאומיילשרבתיקון

לאמניםיאפשר ,לדורותיהביידישהגרלהספררתשלכזהריכוז

בשביליהודי-מקורירפרטוארגםליצורהשפותבשתיישראליים

היהודים.במדינתהעבריהתיאטדרן

החב·במרבןלנוהיאחמורהבעיהביידישהישראלירהתיאטדרן

יחד.גםוהלאומידתי

איחר-אשרהאזרחי-העדתי.במובןהמפוצלתהמחודשת,בישראל

במת·להקיםייתכןלאזרבישראלבעברית,דקהואהפנימיזה

ביידיש.קבועהתיאטדון

השחקנים,שדידישלמצוקתםלפנינונתגלתהבינתייםאך

הורדוכאילוהםזמננו.שלהיהדותבתרךבפיהםחיהערדשיידיש
וגודלםמיושן.בלהכלבושוהושלכועמםבניאצלהחייםממערכות

יצירותיהםכי ,כרתני-יידישהיהודיםהסופריםמגודלשבעתייםמד

במגעבאיםהללוהשחקנים.כןלאלהציל.עודאפשרבכתובים

כבדאיננוזהיהודיקהלואילוהקהל,עםהדיבורבאמצעותלשרבי

-שפתםאשרמגוריובארצותהאזרחיםכמרביתמבלההוא .בבית
הכלליים.השעשועיםבבתיהוא,שפתו

פשוט,ביקוד-הבראה,לשםלישראללזמןמזמןבאיםשהםויש

לפתוראיןאךשבפיהם.היידישעםהבמהעלעצנזםאתלהחיותכדי

העבריתבישראליידישאייםבטיולי-הבראההטרגית

 ,וידידותהרקדהתוךלהםמראיםשאנוהפניםוסבר.אדחה

אינההזאתהצעידההיהודיםמדינתכיהישראלי.הציבורעל'11לים

מבעירתבעיותהיאועמוסההלאומי,במובןצרכהדיעדייןמגובשת

שרנות.ועדותשרביםמשבטיםשבטים :אתניותובעיקרשרנות,

ה"יידישיזם"הואכעתאצלנווהחברתיהלאומיבמרבןבריאלאודבר

וה-הבניםעל-ידיוגםהארץילידיעל-ידיהנקלטלמעשה,הידוד

וחשוב.קייםכעדךביידישהבמהמעלהמזרחעדרתשלבנות

אורחינו·נאלציםוחוסר-ברירההכרחשמתוךלשערישאמנם,

שלהםהארעיתלבמהלמשוךהמתנכרת,מהגרלההנכבדיםשחקנינו
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צררתלהקיםנדיידם,עלהנוזדמןכונני-המקוםהנועראתביידיש

אחת.רגלעללמשחק

הנידוןבשטחטורקובזיגמונדנוסחחלוציותלנפותלנוקשה

שישראללהם,להזכירמחובתנואךליטאן,ועניבדלוףיוסףעל

העםשלכמולדתוובדםבזיעההיהודיםטוביעל-ידינבנתההחדשה

בנסיאתשיכבדושלגרהגולהאמניאתלrזייבהיאוזנותהנולו,

התנ"ך.בשפתהיהודיםבמדינתהרנסנס

הלאבחס,ןעברימתרגםנתגלהמאנגראיציקשללשירתוהגה

רב-ב"דבר"והודפסוידועלשתורגמואלהשיריםטנא.ב.הוא

רצוילפינךלמקור.בהתאםומושלםפיוטיתרגומם-"מאזנים"

הפרסוםרבת"המגילה"אתלעבריתלתרגםטנאלב.לאפשרוכדאי

על-ידיביידישגרהשהצינפיהעברי,התיאטרוןשלהבימויבמסגרת

שלהזאתהעליזההעממיותאתהמעצביםעברים,שחקניםצררת

הישגה.הגולה

והטובההישרהלפניהם.הדרך :בורשטיידמשפחתלגביאשר

היהרצוימאנגר,איציקשלב"המגילה"הצלחתםשלאחרהיא,ביותר
ופרטו-עלבישראל,עברי-עממיתיאטרוןלהקיםלהםהיהכדאיוגם

משפחתלבניירתן-נאיידיש.הכתובהמהספרותבעיקרהלקוחאר

נדישנים,שלרשתוךכזרבמהלהקיםהאפשרותאתהזאתהשחקנים

ומחזמריםלמערכוניםהמעובדהחומראתולהכיןבעבריתלהשתלם
וער.דהירשביןפרץאש,שלוםפרץ,ל.י.שלרם-עליכם,סיפורילפי

הנדרךהחומרכלהזאתהעברית-העממיתהבמהבשביללהחיותרכן
הרו·נוחרשהוא,כמותהחסידיהפולקלורהלאהחסידים.במעשירת

כמרבן,בתנאי,כזאתמקוריתבמת-שעשועיםלשאתחרארבמבטי

תרגוםעל-ידימתאיםעברי-עממיניבלויתנוהעבריםשהסופרים

מיידיש.חי

ביידישיחידלבמתגםעברית-עממיתתוספת-ביטוילתתיש

 .בישראלהקיימת

הקומיקןיידיש,בלשוןהדיבוראמן-בדזייגאןהואהמדובר

בעברית.קריין-קרמיקןגםלשתףעליובהופעתובחסד.

לדיבורהעםהמוניאתלהרגילטבעית,שיטהמשוםבנךיהיה

עברי.
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שחקניםשלזוגותזוגותביידיש.אופרטהגםאצלנוישנהאך
ביידיש,להקות-בידורכאןומקימיםמארצות-הגולהלישראלבאים
כלולאצעיריםמהםלעדותיהם.ישראלייםאזרחיםשיתוףנדיתוך

אותהשלומדיםוביניהםבפיהם,שגורהשהיידישביניהםצעירים.כך

יקרות·שלהםהמודעותאךמגמגמים.כשהםהבמהעלומופיעים
הוא.כדאישהעבידמעידות,המחיר

אלהלטובתהיידישאתנעתמקיימתהחפשיתישראלאכן,
מופיעיםלרשותםומחוץ.בביתזולשפהנזקקיםשעודםמבינינו,

למכבירספריםהוצאותלספרות,רבעוןשבועונים,ביידיש,עתונים.

שהגיעהביידישהאופרטהאתגםמקיימתהיאועכשיורדיו,ושידורי

ששחקניההעיקך,המשחק.ורמתהתוכןכאןחשובולאמהגולה.הגה
לפרנסהזקוקיםיהודיםכיהקהל,אתלבדרנדיהכליםמןיוצאים

בישראל.גם
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מעלהשלהיידישיסטים

בשורהגםישהזאתהחוברתשלהמדאיבהכתיבתיסיוםעם

בפי.

בארצות-הרווחההמתגוררים//האיחוד"אנשיאתמבשרתאני

שלבישראליידישלגבימשאלת-לבםשנתגשמהלועזית,ולשרבם
התיכוןבית-הספרשלהשישיתלמחלקההוכנסהיידישלימודימינו.

הכרך.חיפהשלידנקרית-חייםהעברי-הממשלתי

לפיכלומר,פרטי'באופןאמנםנעשההמבצעכילהוסיף,עלי
אישיותועלמספרפרטיםלרשוםוארימשרם-כךהמנהל.שלרצונו
היהודים.כמדינתכמחנךהשקפותיורעלמנהלאותרשל

מעשהוהגשמתעםהישראליתבעתרנרתכךעלשסרפדכפי

בירושלים,העבריתהאוניברסיטהמוסמךאקדמאי,הריהוהנועז,
במשךהחינוכיתפקידואתממלאהואשלן,הדוקטורטאתשםשעשה

לציר·ונאמנותורנות-הערךמעלותיולמרותאךשנה.עשרהשלוש
הישראלי-האזרחי.במרבןהפעםנכשלבערריומימינרת

שציונים,בישראלכברראינוכילהרוות,ישאמנם,

אבהלקייםהמדינהלישראלבבראםנכשלוטובים,ציונים

להגרלהמןעמהםשהביארהוציונותםהואיללמעשה,הלכה
המדיני-הארצי.במרבןהחדשהלישראל

ניגררמשוםבהשיששכזאת,ישראליתציונותמיןלפנינוהנה

עברי,מחנךלאותוהיאהכוונהבימינו.הישראליתלמציאותגמרו

הער·הלשוןלימודבמקרםיידישלימודאתשהכלילעברי-אקדמאי,

בהנהלתו.אשרהתיכוןבבית-הספרבית

אותרשראיין//מעריב"לסרפדהנכבדהדוקטורשהסבירכפי

עובדותעלשהסתמךמשרםשעשהמהעשההרי .) 18.11.66 "ב(
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ככולםורבםכשהיהודיםההם.הימיםשלבציונותישנות-נושנות

ריבעלגםיורעאךובעיירותיה.ביילו-רוסיהבערייידישדיבור

משנייידישולגביעבריתלגביהגנאיכינויירעלאז,שהיההשפות

לעברית.הקנאיםעםאזנמנההנכבדהמרואייןכאח.דהצדדים

לשעבר,בעיירתוציונות-נעוריולאותהאנמנותמתוךוהנה

לתקןהעצמאית,העבריתבישראלעתההנועזבמעשהוכנראההחליט
ההם.מיםיבליידישהנמרצתהתנגדותואת

המדינהבישראלהעםאיחודאתלשבשעלולהזהתיקון" 11האבל

ימינו.של

בבית-הספריידישלהורותשהוזמןהצעירהמורההואכןלא

הזה.העברי-הישראלי

ולאלציונותלאכלרםחייבהואאידבן-זמננו.יידישיסטןזהו

לגביחובתואתמקייםאינוגםהואכן,עליתרהיהודים.למדינת
כמגינם.בהופיעומדברהואבשמםהיידישאים,הגולהיהודי

והיהמשכיל,כיידישיסטןבגולהלשנתנשארהיההלאאחרת

מולדתובעירהיידישאייםכבתי-הספרההוראהלענודתמתמסר

מהיידישיסםיםשםמבקשיםשיהודיםאחר,במקוםאובואנוס·איירס

מןהלעזאתבמקצתלבלוםכדיבניהם,בשבילביידישיהדותמעט

פה.בכלהיהודיהנועראתשםהאוכלהחוץ,

יידיש.לגביהתפוצותיהודיבקרבחובתואתלמלאבמקוםאך

היירי"בתחליףבחרהואההמשך,בדורגםחיהתהיהזושלשון

האקדמאיהיידישיזםאתלעצמוביקשהואכפרט.הואל,טובתו

הירושלמית.העבריתרניברסיטה

הקתדרהשלכסטודנטשלו.הפרטיביידישיזםהצליחרהוא

והנההפדגוגי.במונןלעליהזכההנ"ל,באוניברסיטהיידישללשון

בישראל.עכרי-ממשלתיתיכוןבבית-ספרליידישכמורהמכהןהוא

שעב·מקרית-חייםלומדי-יידישהתלנזידיםלשמונה-עשרואשר

ןהיאשפתםרית

לימודלגביהללווהנערותהנעריםשלהחיובייםנימוקיהם

לגבימהםאחתשלהשליליהיחסערבית,במקרםבישראליידיש
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הסברטעוןזהכל-בעברדוברי"יידישהיהודיםולגבייידיש

חינוכיים-לאומיים.מטעמים

~2 

כעתהמגיעיםהחדשים,העוליםשבפיהיידישלגביהערהועוד

אירופה.מארצותאלינו

ומעלה,חמישיםמבניהמשפחותראשיביןודאיישאכן,
להםאיפשרהלאבהשחיוהמציאותאבליידיש.עדייןשיודעים
ושפתשפתםנעשתהמגוריהםשבמקוםהרובושפתבה,להשתמש

הלאזולועזיתובמציאותקיום.שלחיוניהכרחמתוךבני·ביתם

ובנות.בניםוחינכוגידלו

טבעיהדבריהיהלהם,שקדמוזמננובעליותכברשראינווכפי

ביתם,בתוךמוצאםארץשלהלעזעללחיותכאןכשימשיכולמדי

מלומדיםגםאתםשיבואומארדואפשרושיחות-רעים.משפחתם
לבני-עדתםנחת·רוחלגרוםיזדרזוואלהזו,נכרשפתעלשהתחנכו

אלהעלנוסףלועזיכתב·עתלמענםולהוציאהיהודיםבמדינתפה
כבר.שישנם

ימינו.שלבישראליפהידועיםהדברים

האחידה,העבריתהתודעהאתלהעמיקאותנומחייבזהכלאבל
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