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קַאּפיטעלעך אידיש (ה)
פון הירשע=דוד כ״ץ, ווילנע

דער טַאטו אין תל אביב 
(המשך פון פַארַאכטָאגן)

זעקס=און=צווַאנציק ג דער  קענעטה,  ַאי 
פון  סטודענט  תל=אביבער  יָאריקער 
הָאט  וועלכער  געשיכטע,  און  פילָאסָאפיע 
מיטן  ָארעם  אויפן  טַאטו  ַא  מַאכן  געלָאזט  זיך 
אונדז  הָאט  ״קַאצעלע״  אידיש  אויף  ווָארט 
אים  גיבן  מיר  פַארווָאס.  פַארשטיין  צו  געגעבן 
אויף  איבערגעזעצט  (דָא  ווָארט  דָאס  איבער 

אידיש):
די  איז  טעות  קיין  ניט  הָאב  איך  ״אויב 
אין   1928 אין  געווָארן  געבָארן  מיינע  בָאבע 
טשערנָאוויץ, ווָאס איז דעמָאלט געווען אונטער 
אוקרַאינע).  אין  (היינט  הערשַאפט  רומענישער 
מיינע  אייפערמַאן.  שולמית  געהייסן:  הָאט  זי 
אין  געווָארן  געבָארן  ביידע  זיינען  עלטערן 
ישראל. ווען די מַאמע מיינע איז געווען מיט מיר 
פַארלָאזנדיק  דָאקטוירים,  די  הָאבן  טרָאגעדיק, 
די  וויסן  געלָאזט  ׳אולטרַא=סַאונד׳,  אויפן  זיך 
מיידל,  ַא  אויף  ריכטן  זיך  מעגן  זיי  ַאז  עלטערן 
הָאבן זיי אויסגעקליבן פַאר ַא נָאמען ׳שרון׳ (איר 
קענט זיך פָארשטעלן ווָאס פַאר ַאן השּפעה דָאס 
געפילן  מיינע  אויף  געהַאט  שּפעטער=צו  הָאט 
פון זכרשַאפט...). נָאר ווָאס, ַאז ס׳איז זיי געבָארן 
ַא נָאמען געגעבן ׳גַאי׳,  ַא אינגל, הָאט מען מיר 
משּפחה=נָאמען  דעם  (וועגן  ממש.  זכרדיק 
זיידע  דער  קָאמּפליצירט,  מער  איז  ׳קענעטה׳ 
הָאט געַארבעט אין ַאן אינטערנַאציָאנַאלן צווייג 
ַאן  הָאבן  בַאדַארפט  הָאט  און  ּפָאליציי  דער  פון 
ער  איז  געבָארן  נָאמען׳,  ׳אינטערנַאציָאנַאלן 
גָאר: ווייסבערג, ס׳איז אין משך פון דער מלחמה 

עטלעכע מָאל איבערגעַאנדערשט געווָארן.)
געווען  איז  זי  בָאבע:  מיין  שייך  ״ווָאס 
געבילדעטע  בַאטעמטע,  ַא  מלא=חן, 
חריפותדיק=שַארף,  פרוי.  איירָאּפעאישע 
ַא  גוטהַארציקע,  ַא  העפלעכע,  ַא  קלוגע,  ַא 
מיט  ׳ּפויליש׳  זייער  און  ווַארעמהַארציקע 
מָאי׳  ׳בָאזשע  און  מיר׳  איז  ׳וויי  חנדלעך:  ַאלע 
ווָאלט  איר  ַאז  זָאגן,  ָאפט  פלעגט  זי  וכדומה. 
זיך וועלן זיין נָאכַאמָאל ַאכצן יָאר, נָאר ווָאדען, 
אויף  ַאכציק=יָאריקע.  ַאן  פון  חכמה  דער  מיט 
ווי לַאנג צוריק איך ַאליין קען געדענקען פלעגט 
׳עבודה׳  פַאר דער  ַאלס פרייוויליקע  ַארבעטן  זי 

ּפַארטיי דָא אין ישראל.״
שולמית  בָאבע  די  אצל  טַאטו  ענין  מה  איז 

ע״ה?
״מיט ָאנדערהַאלבן יָאר צוריק איז די בָאבע  
נפטר געווָארן. ַאזוי ווי זי איז געווען ַאזַא בַאליבטע 
פיגור אין מיין יוגנט הָאב איך בַאשלָאסן ַאז מיין 
דַארפט  איר  איר.  געווידמעט  זיין  וועט  טַאטו 
איירָאּפעאישע  ַאן  געווען  איז  זי  ַאז  פַארשטיין, 
פרוי פון עלטערן שניט. אינטעליגענט און שַארף 
וועמען  מיט  ּפרָאפעסָאר  איז  ניט  ַאוועלכער  ווי 
איך הָאב זיך ווען=ניט=איז בַאגעגנט, און דָאך 
הָאט  זי  מעסיק.  ׳ּפויליש׳  און  ווַארעם  זייער 
געקענט  זיך  מ׳הָאט  און  ַאכט שּפרַאכן  גערעדט 
אויף איר פַארלָאזן, ַאז זי וועט הָאבן ווָאס צו זָאגן 
וועלכער  וועגן  טעמע  איז  ניט  ַאוועלכער  וועגן 

ס׳קענען גיין די רייד.״
ווייסן מיר, ַאז ַא טַאטו אויף אידיש איז געווען 
ַא זעקס=און=צווַאנציק  דער מיטל מיט וועלכן 
בַאשלָאסן  הָאט  בחור  ישראלדיקער  יָאריקער 
פַאראייביקן דעם ָאנדענק פון זיין בָאבע ע״ה, די 

בָאבע שולמית. 
פַארווָאס ָאבער ״קַאצעלע״?

״מיין ערשטער איינפַאל איז געווען ָאנשרייבן 
נָאר איך  מיין טַאטו,  פַאר  ׳טוטי׳,  צונָאמען  איר 
דערוועגן,  הַארמָאניש  געשּפירט  ניט  זיך  הָאב 
אפשר צו דירעקט און ָאנגעווייטיקט, און איך בין 
ניט געווען זיכער... און מיטַאמָאל, ַא געפיל פון 
ַא ּפלוצימדיקער התגלות: קַאצעלע! פַארווָאס? 
ַא  ָאדער  ָאנגעקלונגען  איר  הָאב  איך  נָאר  ווען 
קלַאּפ געטָאן ביי איר אין דער טיר, הָאט זי מיר 
ווַארעמען:  הויכן,  גרויסן,  ַא  מיט  אויפגענומען 

קַאַאַאצעלע!
זיינען  אידיש  אין  ידיעות  מיינע  ווי  ״ַאזוי 
ווערטער  עטלעכע  בַאגרענעצט,  שטַארק 
אין  ַאביסל  גענייטיקט  זיך  איך  הָאב  מערניט, 
ווייל  ווָארט,  פונעם  שרייבונג  דער  בנוגע  הילף 
ַא טַאטו ווערט דָאך געמַאכט, ס׳זָאל הָאבן אויף 
ַא צייט ַא תקומה... דַאמָאלסט הָאב איך ַא פרעג 
געטָאן ביי ּפרָאפעסָאר דוד ש. כ״ץ, וועלכער איז 
געקומען צו הילף, ער הָאט ביי אייך געפרעגט, 
געהערט  זָאגט,  מען  ווי  איבעריקע,  ַאלדָאס  און 

שוין דער געשיכטע. ָאט דָאס איז די מעשה.״
ישראלדיקער  דער  המעשה:  קיצור 
און  געשיכטע  פון  סטודענט  ַא  יונגערמַאן, 
געמַאכט  זיך  הָאט  אביב,  תל  אין  פילָאסָאפיע 
צו  ליבשַאפט  און  בענקשַאפט  אויס  טַאטו  דעם 
דער פַארשטָארבענער טשערנָאוויץ=געבָארענער 
בָאבע שולמית  (ווָאס איר צונָאמען איז געווען: 
טוטי), וועלכע פלעגט אים ָאנרופן בלשון אהבה: 

״קַאצעלע״.
דערלעבט יָארן, ַאז ַא ישראלדיקער יונגערמַאן 
״פון  בָאבע  דער  צו  בַאציאונג  ַאזַא  הָאבן  זָאל 
דער ַאלטער היים״. און אויף ָאט ַאזַא מין אופן 
ערשטער  דער  סברא,  ַא  געווָארן,  געבָארן  איז 

אידישער טַאטו אין מדינת ישראל.
ַא  קענעטה  גַאי  ביי  דָא  איז  להבא  אויף 
דער  איבער  יָאר  עטלעכע  ַארומפָארן  ּפלַאן 
גַאנצער וועלט. זָאל אים זיין בהצלחה רבה. און 
זיין  פון  ָאנהייב  דער  ַאזש  זיין  טַאטו  דער  זָאל 
דערנעענטערונג צו דער גייסטרייכער וועלט פון 

דער בָאבען...
קענעטהס  גַאי  ַאז  זיין,  ַאפילו  ס׳קען  נ.ב. 
טַאטו איז דער ערשטער אויף אידיש אין תל אביב 
ָאדער גָאר אין ארץ ישראל ָאבער זיכער ניט אין 
ַאריין,  דרוק  אין  ווָאך  די  גיין  ביים  וועלט.  דער 
איז ָאנגעקומען אין דער לעצטער מינוט ממש ַא 
בַאריכט פונעם יונגן אידישיסט דזשָארדין קוציק 
(רָאטגערס אוניווערסיטעט, ניו דזשערזי), ַאז ביי 
ַא טרעפונג פון ניו=יָארקער ַארבעטער רינג הָאט 
ער זיך ָאנגעשטויסן ָאן נָאך ַא אידישן יונגנמַאן, 
הלשון:  בזה  אידיש  אויף  טַאטו  ריזיקן  ַא  מיט 

״פַאר ַא שיינער און בעסערער וועלט״...
קליינע  מיט  וועלט  ַא  בפירוש,  טַאקע 

וועלטעלעך.

פַארווָאס ס׳שטַאמען ָאפטער 
ָאּפ אידישע פרויען=נעמען פון ַא 

ניט=העברעאישן שורש

וועלכע ּפ בן=ּפורת,  עליסה  רָאפעסָאר 
קווינס  אין  געשיכטע  אידישע  לערנט 
ניו=יָארקער  פון  (טייל  קָאלעדזש 
וועגן  פרעגט  אוניווערסיטעט),  שטָאטישן 
ַאז  ָאפטער  טרעפט  אשכנזים  ביי  ווָאס  דעם, 
לשון  פון  שטַאמען  ניט  זָאל  פרויען=נָאמען  ַא 

קודש, איידער ביי די מַאנסבילשע נעמען.
די קשיא איז ַא סָאלידע. 

ס׳זיינען  (ָאדער  אונדז  ביי  פַארַאן  אמת, 
ַאזעלכע  געווען)  צייט  לעצטער  דער  צו  ביז 
ָאּפ  שטַאמען  ווָאס  מענער=נעמען  ּפָאּפולערע 
פָארט  איז  פונדעסטוועגן  קודש;  לשון  פון  ניט 
ניט  זָאל  כינוי  דער  ַאז  זעלטנהייט  שטיקל  ַא 

קלָארער  ַא  דורך  ווערן״  ״אונטערגעשּפַארט 
אויפרוף  לשון=קודשדיקן  ַא  מיט  התקשרות, 
נָאמען. עס זיינען דָאך ַאפילו אויפגעווַאקסן ניט 
ָאט  כללים.  פעסטע  לויט  קָאמבינַאציעס  ווייניק 
קומט  נָאמען  איין  וואו  סעריע  די  ַאשטייגער, 
פָארמעלע  אין  און  ַאנדערן,  ״פַארטייטשן״ דעם 
ווערן  בַאנוצט  ביידע  די  קענען  סיטוַאציעס 
אריה=לייב,  למשל:  ממש,  שם=אחד  ַא  ווי 
די  (יָא,  צבי=הירש  זאב=ווָאלף,  דוב=בער, 
איז  ״גיבורים״  חיות  פון  שטַאמט  ווָאס  סעריע 
יהודה=לייב,  ָאדער:  ָאנזעעוודיק);  גַאנץ  דָא 
די  וואו  שרגא=פייבוש,  שלמה=זלמן, 
מיטן  ניט  שיער  בַאקַאנטע  ַא  איז  פַארבינדונג 
ווָאס  נעמען  קַאטעגָאריע  די  ָאדער  הּפשט.  דרך 
אריכת  צו  זָאל  ער  חולה,  ַא  געבן  עלול  מ׳איז 
זיידל.  ַאלטער,  ַאשטייגער:  דערלעבן,  ימים 
ָאדער: נעמען ווָאס שטַאמען ניט פון לשון קודש 
זיי  מ׳הָאט  און  אידן  ביי  ַאלט  זייער  זיינען  נָאר 
אלכסנדר,  ַאשטייגער:  ״פַאר=לשון=קודשט״, 

קלמן (פון קלונימוס).
היּפש  ַא  נָאכַאלעמען  בלייבן  פונדעסטוועגן 
ביסל מַאנסבילשע נעמען ווָאס שטרַאלן אויסעט 
ניט  ַאוועלכע  און  אשכנז  ַאלט  פון  גלַאנץ  מיטן 
איז פַארבינדונג מיט ַא לשון=קודשדיקן נָאמען 
וועט מן הסתם געהערן דעם תחום פון ּפשטלעך. 
ווי:  נעמען  ַאזעלכע  ַאריין  סברא  ַא  גייען  דָא 
זַאנוויל,  געצל,  גימּפל,  ביינוש,  בונים,  אנשיל, 
זעליק, טודרוס, שניאור (ניט קוקנדיק אויף ַאלע 
דער  צו  נָאך.  און  ״שני+אור״)  וועגן  ּפשטלעך 
ווָאס  ניט איבעריקס שייך  געשיכטע איז גרַאדע 
אין די לעצטע דורות זיינען טייל פון זיי ״ַארויס 

פון דער מָאדע״ ביי מערסטע אידן.
סעריע  די  איז  בַאזונדער  גָאר  אורחא:  אגב 
לשון  פון  ָאּפ  שטַאמט  ווָאס  מענער=נעמען 
קודש וואו דער נָאמען איז שטַארק פַאראידישט 
פון  גַאנג  אין  געווָארן  איבערגעַאנדערשט  און 
יצחק), טעוול  (פון  איטשע  ביי  ווי  דור=דורות, 
(פון  לייזער  יחזקאל),  (פון  כַאצקל  דוד),  (פון 

אליעזר), מַאטיס (פון מתתיהו) וכו׳.

ניט וו ענין  דעם  ָאבער  מ׳זָאל  ַאזוי  י 
דוגמאות  וויפל  און  פָארשטעלן, 
מ׳זָאל ניט ַארָאּפברענגען, בלייבט דער 
ווָאס  אידיש  אויף  נעמען  פרויאישע  סך=הכל 
ניט  זיינען  און  קודש,  לשון  פון  ניט  שטַאמען 
שייך צו קיין שום סּפעציפישן לשון=קודשדיקן 
ַאן התחלה,  ווי  גרעסער.  ַא שיעור  ָאן  ָאנשּפַאר, 
ַאדל,  ווי:  רשימהלע  ַאזַא  בַאטרַאכטן  מען  קען 
איידל, בַאדַאנע, בלומע, ביילע, בריינדל, גָאלדע, 
דווָאשע,  דָאבריש,  דָאבקע,  גענענדל,  גיטל, 
זעלדע,  זלַאטע,  זיסל,  וויכנע,  העסיע,  הָאדל, 
טשַארנע, יַאכנע, יענטל, כיענע, ליבע, מַאריַאשע, 
מַאשע, מינע, עטקע, עלקע, ּפעסע, ּפערל, פייגל, 
רַאסע,  רָאדע,  צַארטע,  פריידל, פרומע,  פרַאדל, 
ַאזעלכע  מער.  סך  ַא  נָאך  און  שּפרינצע,  רייצע, 
מָאדערנע העברעאיזירטע ניישַאפונגען ווי טובה 
זיינען  (״מעטוקַא״)  מתוקה  און  (״טָאווַא״) 
נעמען  אידישע  פון  איבערזעצונגען  געמַאכטע 

(גיטל און זיסל), ניט פַארקערט...
ּפרָאפעסָאר  פון   קשיא  די  ַאז  דָאס,  הייסט 
עליסה בן=ּפורת בלייבט ַא פעסטע. נָאכמער, זי 
גיט איבער פַאר די ״קַאּפיטעלעך״, ַאז די פרַאגע 

איז ביי איר אויפגעשוואומען אין איר קורס וועגן 
ס׳איז  ַאז  געשיכטע,  אידישער  דער  אין  פרויען 
געגַאנגען אין קלַאס ַא דיסקוסיע וועגן ר׳ אליעזר 
הרוקחס זיין הסּפד נָאך זיין פרוי, דולצא (ָאדער 
קידוש  אויף  אומגעקומען  איז  ווָאס  דולצינא) 

השם אין דער צייט פון די קרייצפָארן.
סיי  נעמען,  ַאלט=אשכנזישע  די  פון  טייל 
מענערשע ווי: בונים און שניאור, סיי פרויאישע 
ווי: טָאלצע (דולצא) און יענטל, שטַאמען ָאּפ פון 
ַאלט=רָאמַאניש דער עיקר אויף דער טעריטָאריע 
פון איטַאליע, פון ווַאנעט אגב, ּפרָאפ. בן=ּפורת 

איז ַאליין ַאן ָאּפשטַאמיקע.
עס זָאל ניט הייסן ַאז מיר דרייען זיך ַארויסעט 
פון ענטפערן ַאפילו מיט ַאן השערה, וועלן מיר 
פָארלייגן טַאקע ַא הווה אמינא, היינט ָאן ראיות, 
פון  תשובות  סָאלידע  אויף  ַארויסקוקן  און 
זיך  און  ״זשורנַאל״,  פון  לייענער  טייערע  אייך, 
ווָאס  איז  טעמע.  דער  צו  אומקערן  מירצעשעם 

איז אונדזער השערה?
דער  אין  קודש  לשון  ּפשוט,  און  ּפרָאסט 
איז  אשכנז  ציוויליזַאציע  טרַאדיציָאנעלער 
מַאנסביל,  מיטן  צוגעקניּפט  מער  לפי=ערך 
ָאפטער  זיך  קען  זון  ַא  פַאר  פרויען.  מיט  אידיש 
ַא  זיין  ס׳זָאל  ַאז  טַאטע=מַאמע  ביי  פַארוועלן 
צום  און  ברית  צום  נָאמען  לשון=קודשדיקער 
אויפרופן צו דער תורה (ניט אומזיסט איז דָא אויף 
ַא  ביי  ״אויפרוף=נָאמען״).  בַאגריף  דער  אידיש 
מיידל (כָאטש אין עלטערן אשכנז איז געווען ַא 
אויף  ״הָאלעקרייש״,  צערעמָאניע,  בַאזונדערע 
צו  נטיה  ַא  געווען מער  איז  געבן),  צו  נָאמען  ַא 
מיט  זיך  ּפַאסמַאקעווען  צו  ַאפילו  און  דערלָאזן 
ווַארעמקייט, אינטימקייט און היימישקייט  דער 

פון לשון אידיש של כל יום.
נָאר  ניט  אויסדרוק  בולטן  צום  קומט  דָאס 
אשכנז:  גַאנץ  אין  נָאר  יחידים,  פון  נעמען  ביי 
פַאר  זיינען דער עיקר  ַארַאמיש  און  לשון קודש 
די אינגלעך, בחורים און מענער, און די ערשטע 
טירן פַאר דער ַאמָאליקער אידישער ליטערַאטור 
מָאס  שיינער  ַא  אין  אויפגעּפרַאלט  זיך  הָאבן 
ַאדַאנק די הצטרכותן און איניציַאטיוון פון דער 

אידישער פרוי אין אשכנז.
און לָאמיר ווידערַאמָאל און ָאבערַאמָאל ניט 
פַארגעסן, ַאז קדושה איז לחלוטין ניט ָאּפהענגיק 
עטימָאלָאגיע  (די  ר   מ  ו  ח  בלויזן   דעם  ָאן 
נָאר  ָאּפשטַאם),  פיזישער  דער  ווָארט,  ַא  פון 
ווָאדען, ווָאס עס  ו ו ע ר ט  פונדערפון אין דער 
בשותפותדיקער נשמה פון ַא פָאלק אין גַאנג פון 
ַאזעלכע  אין  איז  למשל  ַארום  ַאזוי  דור=דורות. 
ווערטער ווי ״בענטשן״, ״יָארצייט״, ״ּפרַאווען״ 
פַארַאן ָאטָא די קדושה ווָאס קען נָאר  ו ו ע ר ן  

אין משך פון די דורות.
און ַאזוי איז עס בנוגע צו די אידישע נעמען 
נפטר  ַא  נָאך  נָאמען  ַא  גיבן  אשכנזים  מיר  ווָאס 
ַא מקורב. אויך דָא מעגן אידן פון ַאלערלייאיקע 
אידישע שבטים און שבטי=שבטים זיך לערנען ביי 
עכטע חסידים היינטיקע, ווָאס בלייבן דור=איין 
דור=אויס שטָאלץ מיט אמת=אידישע נעמען, ַא 
כּפרה די ״מָאדעס״ פון דער דרויסנדיקער וועלט 

עולם=הזה...
 www.dovidkatz.net

 www.holocaustinthebaltics.com

ַאן איגרתל פון ווילנע

מיט  ַאריינשיקן  פַארבעטן  ווערן  זשורנַאל״  ״ַאלגעמיינעם  פונעם  לייענער  די 
עלעקטרָאנישער ּפָאסט (״אי=מייל״) זייערע שאלות און ענינים מכח אידיש. מען 
שרייבן  אומבַאדינגט  מ׳זָאל  זַאך,  דער  צו  און  קורץ  זיין  זָאלן  בריוולעך  די  ַאז  בעט 
עטלעכע ווערטער וועגן זיך, און דער עיקר: נָאר און בלויז מיט אידישע אותיות (ניט 

״אידיש מיט לַאטיינישע אותיות״).
ניט  איז  בַאדויערן  צום    .dovidkatz@vilniusuniversity.net ַאדרעס:  דער 

מעגלעך יעדן ענטפערן ּפערזענלעך און פַארדערפַאר בעט מען אין פָאראויס מחילה.

דער ענטפער וועגן דעם, פאַרוואָס 
אַ יונגערמאַן אין תל אביב האָט זיך 

געלאָזט מאַכן אַ ״טאַטו״ אויף אידיש: 
אַ ליבשאַפט צו דער באָבען!

 און אויך: וועגן פרויאישע נעמען אויף אידיש
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