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פָארזעצונג פון דער ערשטער זייט

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

וועגן דעם ״ליטווישן עי״ 
אין קיעווער געגנט

ַאריינגעשיקט ד הָאט  פרַאגע  י 
חיה=ּפעגי דייוויס, ַא סּפעציַאליסטקע 
זי  קַאליגרַאפיע.  אידישער  אויף 
קלעזמערישן  אין  מוזיקַאנטקע  ַא  אויך  איז 
גייסט. זי לעבט מיטן מַאן און צוויי קינדער 
מַאסעטשוסעטס.  מערב  אין  דָארף  ַא  אין 
קינדער  די  מיט  לערנען  ״מיר  שרייבט:  זי 
און  אידישע  עברי,  לייענען  דַאוונען, 
העברעאישע לידער״. איר קונסט=גַאלעריע 
זיך  רופט  מַאסעטשוסעטס  קָאלרעין,  אין 
״גן=עדן גַאלעריע״ (נישקשה!). חיה=ּפעגי 

שרייבט:
ווערַא  ַא שוועסטערקינד,  ״מיין טַאטנס 
ַארומגערעדט  פוקסמַאן ע״ה הָאט מיט מיר 
ַארויסריידן  פלעגט  זי  ווערטער.  עטלעכע 
למשל: ׳ּפיטער׳ און ׳געזינט׳. בעת מעשה הָאט 
ַאז איר אייגענער  זייער שטַארק בַאטָאנט  זי 
ַארויס  גרַאדע  זיך  רעדט  דבורה  נָאמען 
ברודער שלמה=וועלוול  איר  און  ׳דוועירע׳ 
רופט מען: ׳שלעימע=וועלוול׳. די משּפחה, 
זלַאטקָאווסקי, שטַאמט פון ּפעריַאסלעוו, און 
מינעסָאטַא  דולוטה,  אין  ַאריבער  זיינען  זיי 
ערגיץ ַארום 1900. מיין טַאטנס עלטערזיידע 
וועלוול הָאט געהַאט דריי ווייבער (נישט אין 
לייבל  זון  זיין  פון  און  צייט).  זעלבער  דער 
ווייס איך, ַאז ער, וועלוול הייסט דָאס, הָאט 
און  שלום=עליכמען  געקענט  ּפערזענלעך 

הָאט אים נישט ליב געהַאט״.
ּפעריַאסלעוו (ָאדער: ּפעריַאסלַאוו), ניט 
ווייט פון קיעוו (קרוינשטָאט פון אוקרַאינע) 
פון  געבורט=שטעטל  דָאס  טַאקע   איז 
הומָאריסט שלום=עליכם  אידישן  בַאליבטן 
(1859 – 1916). ביזן היינטיקן טָאג טרעפט 
מען דָארטן ַא קליינינקן שלום=עליכם מוזיי 

נָאך פון די סָאוועטישע צייטן.

מכח א טַאקע  איז  ווָאס=זשע  יז 
ַאזעלכע  (אין  עי״  ״ליטווישן  דעם 
״שומר״  ״ברויט״,  ווי  ווערטער 
״דוועירע״  ווי  נעמען  ַאזעלכע  און  וכדומה 
דער  וואו  געגנט  ַא  אין  ״שלעימע״),  און 
גַאנצער דיַאלעקט איז בפירוש דרומדיק און 
ניט ליטוויש (ניט נָאר ״ּפיטער״ און ״געזינט״ 
דרומדיקע  ַאלע  די  מען  טרעפט  בכלל  נָאר 
אויף   van ״זָאגן״,  אויף   zugn ווָאקַאלן: 

״וויין״ א.א.)
דער קורצער ענטפער איז, ַאז ָאטָא דער 
צפונדיקער  דער  אין  אידיש״  ״ווָאלינער 
קיעוו  סיי  ַאריינעט  נעמט  ווָאס  אוקרַאינע, 
און סיי ּפעריַאסלעוו, איז טַאקע ַא דיַאלעקט 
טייל  (אין  טַאקע  הָאט  ווָאס  במינו,  יחיד  ַא 
״קלַאסיש=ליטווישן״  איין  מקומות) 
ַאלע  וואו  ״עי״  יענעם  דהיינו:  קלַאנג, 
״ָאי״  דעם  הָאבן  אידיש  מיני  ַאנדערע 
ַאנדערע  רוב  ווייט=גרעסטן  אינעם  קלַאנג. 
קלַאסישער  ַא  כלל  בדרך  עס  איז  ּפרטים 

אוקרַאיניש=דרומדיקער דיַאלעקט.
דָאזיקער  דער  זיך  נעמט  ווַאנעט  פון 
אינעם  עי״  ״ליטווישער  איינאיינציקער 

צפון=אוקרַאינישן אידיש?
פַארן  הַאלטן  מען  בַאדַארף  כל,  ראשית 
מיטן  זיך  גרענעצט  שטח  דער  ַאז  אויג, 
למשל  צפון=צו,  צו  ווָאס  אידיש  ליטווישן 
ציט  ווָאס  ּפַאס  מזרח=מערבדיקן  ַא  אין 
ביזקל  (גָאמעל)  הָאמלע  פון  ערך  ַאן  זיך 
אין  ווָאס  (ּפָאלעסיע),  בריסק  און  ּפינסק 
ַאז  (ווייסרוסלַאנד).  בעלַארוס  היינטיקן 
פון  אין משך  זיך  גרענעצן  דיַאלעקטן  צוויי 
ַא  שייך  במילא  דָאך  איז  יָארן,  הונדערטער 
קעגנזייטיקע  מַאכן  זיך  ס׳וועלן  ַאז  סברא 

השּפעות.
קשה,  ַאביסל  בלייבט  פונדעסטוועגן 
אידיש״  אוקרַאינישער  ״ריכטיק  ַא  ַאלמַאי 
זָאל אויף ַאזַא אויסגעהַאלטענעם אופן הָאבן 
ליטווישן״  ״ריכטיק  איינאונאיינציקן  ַאן 
ווָאקַאל. אפשר קען דָא די אידישע געשיכטע 

צושטעלן ַאן השערה.
ת״ח  גזירות  פון  יָארן  גרויזַאמע  די  אין 
 1648 פון  שחיטות  כמעלניצקי  (די  ות״ט 
סך  ַא  אונטערגעגַאנגען  זיינען   ,(1649 און 

אוקרַאינישע  יענע  אין  קהילות  אידישע 
בַאוויזן  הָאבן  ווָאס  די  פון  און  שטחים, 
טייל  קענטיקער  ַא  איז  ווערן  ַאנטלָאפן 
ליטווישן  פון  טעריטָאריעס  די  אין  ַאריבער 
הָאט  שּפעטער=צו,  צפון=צו.  צו  אידיש, 
זיך פַארלָאפן ַאן ״אומקער״ אויף דרום ווען 
(ָאדער  נייע  די  און  געווָארן,  שטיל  ס׳איז 
געביט  צפונדיקן  פון  געקומענע  אויפסניי) 
זיינען שוין געקומען מיט ַא ליטווישן ָאדער 

ַא ליטוויזירטן נוסח אידיש.
פַארדערפַאר זיינען פַארַאן אויך ַאנדערע 
צפון=אוקרַאינישע  טייל  אין  ראיות. 
מען  הערט  זשיטָאמיר,  אין  למשל  מקומות, 
עד היום הזה שּפורן פון ַאמָאליקע ״ּפרואוון״  
א ו י ס=צ ו מ י י ד ן  ״יענעם עי״, און דָאס 
תיקונים״  ״ניט=ריכטיקע  פון  מען  זעט 
(בלשון הפילָאלָאגן: ״היּפערקָארעקציעס״), 
מען  ווָאס  ״צלם״  ווָארט  אינעם  למשל  ווי 
דָארטן:  געשטַאלט  מין  ַאזַא  אין  הערן  קען 
ווערן  ּפטור  אויף  הייסט,  דָאס  ״צָאילעם״! 
נָאך  ווען=ניט=ווען  מען  הָאט  ״עי״  פונעם 

איבערגעכַאּפט די מָאס...

ווייט, ו ניט  ָאדָארטן  אחרון:  אחרון 
צווייטער  ַא  ַאנטוויקלט  אויך  זיך  הָאט 
צונויפגעפלָאכטענער  ״דיָאלעקטיש 
אידיש״ אויף ַא קלענערן שטח און מיט גָאר 
אינגרעדיענטן:  די  פון  פַארקערטער מָאס  ַא 
ַאן  מיט  נָאר  ליטוויש=מעסיק,  אינגַאנצן 
יוצא  בולט=סיסטעמַאטישן  איינאיינציקן 
טשערנָאבלער  דער  איז  דָאס  הכלל.  מן 
איין  ליטוויש, מיט  ביסודו  איז  ווָאס  אידיש 
קלַאנגען  ״או״  ַאלטע  די  אויסנַאם:  בולטן 
דרומדיקן  אויפן  ״אי״  מיט  ַאלע  זיך  הערן 
שטייגער: ״זיכן״ און ״טשיווע״ אויף ׳זוכן׳ 

און ׳תשובה׳.
אויסן  זיינען  אידיש״  ״קַאּפיטעלעך  די 
ניט נָאר ברענגען תשובות און תירוצים אויף 
נָאר  (ָאדער לכל הּפחות ּפרואוון...),  קשיות 
אויך אויף פרעגן  ביי  א י י ך,  חשובע לייענער. 
צי זיינען פַארַאן לייענער פון טשערנָאבלער 
הָאבן  ָאדער  קענען  ווָאס  ָאדער  קרייזן 
געקענט ״אמתע טשערנָאבלער״? מה=דָאך, 
יענער העכסט סּפעציפישער ״טשערנָאבלער 
מלאפום\שורוק  ַאחוץ  (״ליטוויש  אידיש״ 
׳אי׳״) איז ַאמָאליקע יָארן געווען דער סימן 
מובהק פון ַא ריכטיקן טשערנָאבלער חסיד. 

און היינט?

פרַאגעס פון ַא איד פון 
״הַאי=טעק״

עמיל ַא  צוגעשיקט  הָאט  פרַאגעס  צָאל 
בוקַארעשט  אין  געבָארענער  ַא  קַאלין, 
אינגעלע  ַאלס  הָאט  ווָאס   1980 אין 
עולה געווען אין ארץ ישראל מיט זיין משּפחה. 
ַארבעט  און  ּפרָאגרַאמיסט  ַא  פַאך  פון  איז  ער 
איז  ״אידיש  ָאבער:  הַאי=טעק,  אינעם  בכלל 
מיין הָאבי  און מיין הנאה פון לעבן, א טייל פון 
ווערטער  ריי  ַא  וועגן  דער נשמה״. ער פרעגט 

און אויסדרוקן...

• איטלעכער און יעטווידער 

ווָארט ע דעם  וועגן  פרעגט  מיל 
״יעדער״:

׳יעדער׳  אויף  נָאך  ״צי הערט מען 
פָארמעס  פַארעלטערטע  אין=מיינע=אויגן  די 
זיך  דַאכט  ״יעטווידער״?  און  ״איטלעכער״ 
ָאדער  געווָארן  פארשוואונדן  זיינען  ביידע  אז 

זיינען געווָארן ַא זעלטנהייט.״
ניט;  זיי  זיינען  געווָארן  פַארשוואונדן 
ַאנדערש ווָאלט ניט אויסגעקומען וועגן זיי צו 
פרעגן. ַא זעלטנהייט, בפירוש יָא. בלייבט נָאר ַא 
שאלה, ווָאס פַארַא מין זעלטנהייט, און דערצו, 
ממשותדיקן  ווָאסער  צו  וועגן,  תכלית  פון 

בַאנוץ אין אונדזער היינטיקן אידיש?
לשון איז ניט סתם ַא מיטל פַאר קָאמוניקַאציע 
אין טרוקענעם זין פון פַאקטן (סיידן ס׳גייט די 
זיינען  ווָאס  קָאמּפיוטער=שּפרַאכן  וועגן  רייד 
בני  לשון  פַאקטן״).  ״די  בלויז  אויסן  טַאקע 
גרענעצלָאזער  ַא  מיט  יש  ַא  איז  דָאס  אדם, 
שעפערישקייט ווָאס דער מענטש קען צוּפַאסן 
ניט נָאר צו ״בַאדייטונגען״ נָאר אויך טַאקע צו 

די איידלסטע ניוַאנסן פון מענטשלעכן מהות.
לשון איז דָאך ַא כלי פון אונדזער שטימונג, 
די  סיטוַאציע.  און  אייגנַארטיקייט  סטיל, 
לכאורה  צוויי  אין  חילוק  פונעם  שטודיע 
לויט  ווערטער  ״אידענטיש=בַאדייטנדיקע״ 

ּפרטי=ּפרטים  איידלסטע  זייערע 
רופט זיך צומָאל ״סטיליסטיק״. די 
זעלטן  ַא  איז  סטיליסטיק  אידישע 
רייכע. ביי איר טרעפט מען ממש ַא 
ּפרדס פון עשירות ערשט ״נָאכדעם״ 
בלויזן  מיטן  יוצא  איז  מען  ווי 
בַאדייט.  בלויזן  מיטן  און  דיקדוק 
כלל  פונעם  ַאריבערגיין  לָאמיר  איז 

ביז צום ּפרט:

״א
און  יטלעכער״ 
זיינען  ״יעטווידער״ 
״ּפשוטע  געווען  ַאמָאל 

פון  דיַאלעקטן  פַארשיידענע  אין  ווערטער״ 
״יעדער״  ווָאס  בַאדייט  זעלביקן  מיטן  אידיש, 
איינער״).  ״יעדער  ָאדער  ״יעדערער״  (ָאדער 
מיט ווינציק אויסנַאמען, זיינען זיי נעבעך נעלם 
געווָארן ווי טָאגטעגלעכע ווערטער. מען הָאט 
אין זיי ָאבער ניט אינגַאנצן פַארגעסן. פַארקערט 
נשמה  עלית  מין  ַא  געווען  בַאשערט  איז  זיי 
זיינען פַארווַאנדלט געווָארן  זיי  ווָאס  דערמיט 
הָאבן  ווָאס  ווערטער״  ״ליטערַארישע  אין 
ליטערַארישער  דער  אין  בַאנוצונגען  צָאל  ַא 
שּפרַאך (און ״ליטערַארישע שּפרַאך״ איז שייך 
אויך  ַארטיקלען,  עסייען,  ּפרָאזע,  ּפָאעזיע,  צו 
בריוו און כרוזים פון ַא העכערן סטיל, און נָאך 

און נָאך).
ערשטנס, קען מען זיך משער זיין, ַאז אין 
היינטיקן לעבעדיקן בַאנוץ, זיינען ״איטלעכער״ 
געהויבן,  פָארמעל,  ַאביסל  ״יעטווידער״  און 
ַאריסטָאקרַאטיש, ״העכער״ אין דער שטימונג 
און מעמד ווי סתם ״יעדערער״. ווָאס איז ּפַאסיק 
זעלביקע  דָאס  ניט  איז  קַאפע  אין  טישל  ביים 

ווָאס אין ליטערַארישע ווערק.
זעלביקער  דער  אין  דווקא  און  והשנית, 
״יעטווידער״  און  ״איטלעכער״  זיינען  צייט, 
אידישלעך;  מער  היימיש,  מער  מעשה  בעת 
פון  ווַארעמקייט  דער  מיט  שּפרודלען  זיי 
בָאבע=זיידע און פון דער ַאלטער פַארשניטענער 
היים. דָאס נעמט זיך פון זייער אויטענטישקייט, 
זיי זיינען ווערטער פון ַאמָאליקע אמתע אידן.  
פון  קרייזן  סך  ַא  אין  הָאבן  ווערטער  די  ָאטָא 
און  טָאגטעגלעכקייט  זייער  ָאנגעווָארן  אידיש 
ווָאס  ליטערַארישקייט  ַא  צו  דערהויבן  זיך 
ַאן  ברענגט דעם לייענער שיינע שטרַאלן  פון 

עכטער, ווַארעמער אידישער סביבה.

•  געדַאנקען, מחשבות, 
רעיונות, אידייען

ָא זיינען די אונטערשיידן ַא סברא מער ד
בַאדייט,  פון  ניוַאנס  עצם  צום  נוגע 

איידער צום סטיל. 
ַא  איז  דָא  בַאגריף  ַאלגעמיינער  דער 

געדַאנק, ווָאס קען ַארומנעמען ַאלצדינג.
ַאביסל  עּפעס  שוין  איז  משחבה  ַא 
ַאז דער  ָאנוואונק  ַאן  ַאפילו  טיפער, און ס׳איז 
וויסן,  מיט  מענטש  ַא  איז  ״בעל=מחשבה״ 

ַא בר=נש.  גלַאט  ניט  פַארטיפונג,  דערציאונג, 
טוט נָאר ַא קלער: ַאן עם=הארץ ַא גרָאבער יונג 
ַא ּפרָאסטַאק איז מסוגל צו הָאבן ״ַא מחשבה״? 

לא מיט ַאן אלף.
דער  איז  ״מחשבות״,  רבים,  לשון  אינעם 
ס׳גייט  געהויבן,  מער  נָאך  ווָארט  פון  גייסט 
געדַאנקען  פון  גַאנג  טיפערן  ַא  וועגן  רייד  די 
ענינים.  אינטעלעקטועלע  העכערע  איבער 
ס׳איז ַא בַאקַאנטע זַאך ַאז שרייבער זיינען לאו 
בַארימטער  דער  הָאט  ָאט  עניוותדיק;  דווקא 
איזידָאר  קָאוונע,  פון  קריטיקער  אידישער 
זיך   (1924 ביז   1873 פון  (געלעבט  עליַאשעוו 
ַא ליטערַארישן ּפען=נָאמען אויסגעקליבן, ניט 

מער און ניט ווייניקער: בעל=משחבות.
״רעיונות״ אויף אידיש (דער לשון=יחיד, 
״רעיון״ איז בדרך=כלל ניט פַארַאן אויף אידיש, 
עמקותדיקע,  נָאכמער  זיינען  רבים)  ַא  ס׳איז 

פַארטיפטע טרַאכטענישן, 
זיך  מ׳ריכט  ווָאס  ַאזעלכע  ניט  שיער 
ַא  ביי  דענקער,  ַא  פילָאסָאף,  ַא  ביי  זיי  אויף 

העכסט=שעפערישן מענטשן.
ַאנדערש:  ווידער  זיינען  ״אידייען״ 
בַאצייכנט  ווָאס  ווָארט  ַא  דָאס  איז  ָאפטמָאל 
גלייבונגען, איבערצייגונגען, הָאפענונגען אויף 
ַא בעסערער וועלט, ַאזוי ווי מ׳טרעפט עס ביי 
פון  בַאוועגונגען  פַארשיידענע  פון  ָאנהענגער 

די לעצטע דורות.
טשיקַאווע: אין ״משחבות״ און ״רעיונות״ 
איז מען עלול זיך ָאנצושטויסן סיי ביי רבנים, 
לערנער און קענער פון כתבי קודש, און סיי אין 
דער  געגנשטַאנדן.  און  תחומען  מָאדערנע  די 
אין  דווקא  (ווידערַאמָאל  ״אידייען״  בַאגריף 
פונעם  בַאגריף  ַא  גרונט  אין  ָאבער  איז  רבים) 
מָאדערניזם. ווער ס׳שרייבט ַא בוך וועגן זיינע 
ָאדער אירע אידייען קען זיין ַא רעכטער ָאדער 
ַא לינקער; ַא ציוניסט ָאדער ַא סָאציַאליסט; ַא 
קָאנסערווַאטיוו ָאדער ַא ליבערַאל; ָאבער ניט, 
מחבר  אש=להבהדיקער  ַאן  ָאנכַאּפן,  לָאמיר 
(נו,  מתנגדות  ָאדער  חסידות  פון  תחום  אין 
ַאז ַא מתנגד איז בכלל מסוגל צו  ָאננעמענדיק 
מחבר,  מין  ַאזַא  אש=להבהדיקער...).  ַאן  זיין 
ומלואו,  עולם  טרַאדיציָאנעלן  אונדזער  פון 
ָאדער  רעיונות,  מיט  מחבר  ַא  געווען  ווָאלט 

גלַאט – ַא בעל=מחשבות.

וועגן דער שרייבונג פון 
״ניו יָארק״ און ״נוַארק״ 

אין כתובות און גיטין

לייענער, ד חשובער  ער 
בן  אשר=זעליג  ד״ר 
הלוי,  מאיר  משה 
וועלכער איז בַאקַאנט אין דער 
וועלט  ריידנדיקער  ענגליש 
ַא  איז  דזיַאדעק,  פרעד  ווי 
עקָאנָאם  בַאוואוסטער  וועלט 
געַארבעט  הָאט  וועלכער 
״אינטערנַאציָאנַאלן  ביים 
און  פָאנד״  מָאנעטערי 
אין  ּפרָאפעסָאר  ַא  געווען 
ַאנדערע  און  דזשָארדזשטַאון 
הָאט  ער  אוניווערסיטעטן. 
אויך געלערנט אין ישיבות און 

איצט אין די ּפענסיע יָארן, אים צו לַאנגע יָאר, 
ווייטער אין דער ״ישיבה גדולה״  לערנט ער 

אין ווַאשינגטָאן.
איז  מיינונג,  אשר=זעליגס  ר׳  לויט   
יָארק״  ״ניו  שרייבן  מ׳זָאל  טרַאדיציע,  די 
דווקא  ָאבער  ״ניו״),  ווָארט  אין  יוד  ַא  (מיט 
ַא  ָאן  דזשערזי)  ניו  אין  שטָאט  (די  ״נוַארק״ 
מָאטיווירטע  ַא  גיטין,  און  כתובות  אין  יוד, 
פון הלכה=וועגן, דהיינו עס זָאל חלילה ניט 
די  צווישן  פַארּפלָאנטערניש  קיין  צו  קומען 

ביידע שטעט.

טָאג א היינטיקן  ביי  ַאז  דַאכט,  ונדז 
ַאז  זיין,  ריכטיק  לחלוטין  דָאס  קען 
מ׳זָאל עס בַאטרַאכטן ווי ַא היינטיקע 
רעַאליטעט, דָאס הייסט ַאז מען איז נוהג אין 
איין  ביי  יוד  דעם  נוצן  צו  גיטין  און  כתובות 
שטָאט און ניט ביי דער ַאנדערער, ַאבסָאלוט 
איז  ניט  ַאוועלכן  מיט  זיך  רעכענענדיק  ניט 
היינטיקן בַאנוץ אויף אידיש. למשל, טָאמער 
אין  יָארק״  ״נו  שרייבונג  די  מען  טרעפט 
וועט  צייטונג,  היימישער  איז  ניט  ַאוועלכער 
גט.  היינטיקן  ַא  אויף  ווירקן  ניט  אפשר  עס 
פילָאלָאגיע  דער  אין  בַאטרַאכטונג  מין  ַאזַא 
רופט זיך ״סינכרָאניע״. דָאס איז דער ַאנַאליז 
פון ַא דערשיינונג אין ַאן איינציקער געוויסער 

צייט (אין דעם פַאל: דער לעת=עתה).
פַארקערט  ָאבער  זיך  מען  וויל 
פון  געשיכטע  דער  צו  דערגרונטעווען 
לשון  הלכות  אין  זיך  רופט  ווָאס  זַאך,  דער 
דעם  בַאטרַאכטן  מען  דַארף  ״דיַאכרָאניע״, 
פון  סטַאדיעס  פַארשיידענע  די  און  מקור 
צו  מסוגל  מ׳איז  וועלכן  צו  ּפונקט  ערשטן 
דַאמָאלסט  טָאג.  היינטיקן  ביזקל  דערגיין 
קשיא:  וועלכע  ָאט  ַארויפעט  גלייך  שווימט 
איז פַארווָאס=זשע, רבותי, פון זינט דער צייט 
ַאריינשרייבן  אויסגעקומען  בכלל  ס׳איז  ווען 
ַא  אין  ״נוַארק״  און  יָארק״  ״ניו  נעמען  די 
ַא גט, איז מלכתחילה  כתובה ָאדער להבדיל 
״ניו  פון  נָאמען  אין  יוד  דער  געווען  בנמצא 
ווען  אויסגעהַאלטן, בשעת  ַאלעמָאל,  יָארק״ 
טרַאדיציע  פעסטע  ַאזַא  איז  ״נוַארק״  פַאר 

קיינמָאל ניט געווען?
און  ד ָא ס  ווידער איז ַא ּפועל=יוצא פון 
דעם ווָאס (ָאן קיין שום ּפחיתת הכבוד חלילה 
אונדזערע לייענער אין נוַארק, ניו דזשערזי!),  
ַא  געווָארן  גלייך  ניט  שיער  איז  יָארק  ניו 
פעסטער קיבוץ ווָאס איז גיך מגולגל געווָארן 
ַא  הייסט  דָאס  בישראל,  ואם  עיר  ַאן  אין 
י ף. און אין דער שריפט  ַא ג ר  אידישער  ב 
ַא  ַא פעסטע שרייבונג פונעם שם=העיר  איז 
ַא  דָא  ס׳איז  וואו  ַא שטָאט  פון  מובהק  סימן 
אונטער  בַאפעלקערונג.  אידישע  קענטיקע 
שרייבונג  ענגלישער  דער  פון  השּפעה  דער 
ס׳איז  ווי  ַארויסרייד,  דעמָאלדיקן  (און 
געגַאנגען די רייד אין דעמָאלדיקן קַאּפיטעלע 
די  געווָארן  איינגעפעסטיקט  איז  ו׳), 
טרַאדיציע צו שרייבן ״ניו יָארק״. והוא הדין, 
סיי ביי כתובות און גיטין, און סיי אויך סתם, 
בַאוואוסטזיניקן,  אויסגעהַאלטענעם,  ַאן  אין 

בכבודיקן  א י ד י ש.
ַא גוטע ווָאך!

www.dovidkatz.net
www.holocaustinthebaltics.com

ַאן איגרתל פון ווילנע

געדאַנקען, אידייען, 
רעיונות, מחשבות: 

וואָס איז די נפקא-מינה?
און ַאנדערע ענינימלעך

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

מיט לַאטיינישע אותיות״).
  .dovidkatz@vilniusuniversity.net ַאדרעס:  דער 
ּפערזענלעך  ענטפערן  יעדן  מעגלעך  ניט  איז  בַאדויערן  צום 

און פַארדערפַאר בעט מען אין פָאראויס מחילה.

ַאן ַאמָאליקער ּפָאסטקַארטל געווידמעט דעם בַאוואוסטן 
אידישן שרייבער און קריטיקער איזידָאר (ישראל) עליַאשעוו 

(אלישוב), ַא יליד קָאוונע ווָאס הָאט געלעבט פון 1873 ביז 1924. 
ער איז בַאקַאנט דער עיקר מיטן ליטערַארישן ּפען=נָאמען 

זיינעם: בעל מחשבות. (פון: מעינקע קַאץ ַארכיוו)

בריוו.
אלי וויזעל הָאט פַארעפנטלעכט דעם 
בריוו נָאך ַא ווענדונג פון ּפרעמיער בנימין 
צו  געווָאנדן  זיך  הָאט  וועלכער  נתניהו, 
ּפרעזידענט  פון  פריינט  ַאלס  ַאז  וויזעל, 
בַארַאק ָאבַאמַא, זָאל ער ּפרובירן אויסאיבן 
זיין איינפלוס אויף דער ַאדמיניסטרַאציע, 
ווייכער צו מַאכן דעם דרוק אויף ישראל 
איבער דער פרַאגע פון בויען הייזער פַאר 
דרוקן  צו  נישט  און  ירושלים,  אין  אידן 
וויסן אין פָאראויס  אויף ישראל צו לָאזן 
ווי ַאזוי זי זעט די צוקונפט נָאך ַא שלום-

ָאּפמַאך מיט די ּפַאלעסטינער ַארַאבער.
די ּפרעזידענטין פון די ַאמעריקַאנער 
עכשיו“  לינקער ”שלום  דער  פון  פריינט 
רעַאקציע- ַא  געשיקן  הָאט  בַאוועגונג, 
בריוו צו אלי וויזעל, וואו זי דריקט אויס 
וויל  איך  ָאבער  בריוו,  אייער  פַאר  ”לויב 
איז  ירושלים  ַאז  מַאכן,  קלָאר  אייך  פַאר 
נָאר  סימבָאל,  אידישער  ַא  בלויז  נישט 
פַאר  אויך  הייליק  איז  ווָאס  שטָאט  ַא 
מוסולמענער  און  קריסטן  ביליָאנען 
די  טַאקע  איז  זי  וועלט...  דער  איבער 
איז  זי  ָאבער  ישראל,  פון  הויּפטשטָאט 
ּפַאלעסטינער  די  פַאר  ּפונקט  ַא  אויך 
וואוינען  עס  ַאסּפירַאציעס.  נַאציָאנַאלע 
טויזנט  הונדערט  פיר  דָארט  טַאקע 
טויזנט  הונדערט  צוויי  אויך  ָאבער  אידן, 
ּפרעזידענטין  די  שרייבט  ַארַאבער...“, 
אין  ַאמעריקע  אין  עכשיו“  ”שלום  פון 
בַאטָאנענדיק,  וויזעל,  אלי  צו  בריוו  איר 
ַאז ”עס מוזן פָארקומען פַארהַאנדלונגען 
צווישן ישראל און די ּפַאלעסטינער וועגן 
ירושלים. ָאן ַא לייזונג אין ירושלים, וועט 
צווישן  שלום  קיין  זיין  נישט  קיינמָאל 
שכנים“,  ּפַאלעסטינער  אירע  און  ישראל 

שרייבט זי.
ווי בַאקַאנט, איבט-אויב די ָאבַאמַא-

אויף  דרוק  שטַארקן  ַא  ַאדמיניסטרַאציע 
לעצטע  די  אין  נתניהו  בנימין  ּפרעמיער 
ָאּפצושטעלן  איינצושטימען  ווָאכן, 
טָאטַאל דָאס בויען דירות און הייזער אין 
טעריטָאריעס  ַאנדערע  אין  און  ירושלים 
דער  אין  בַאפרייט  הָאט  ישראל  ווָאס 
און   ,1967 אין  מלחמה  זעקס-טָאגיקער 
עזה  מיט  גרעניץ-ּפונקטן  די  עפענען  צו 
יהודה  אין  געגנטן  ּפַאלעסטינער  די  און 
און שומרון. פַאר דריי ווָאכן צוריק, ווען 
ּפרעמיער נתניהו איז געווען אויף ַא בַאזוך 
אין ווַאשינגטָאן צו ַאדרעסירן די יערלעכע 
קָאנפערענץ פון דער לַאבי-ָארגַאניזַאציע 
געווָארן  אויפגענומען  ער  איז  ”עיּפַאק“, 
עס  און  הויז,  ווייסן  אין  קַאלט  זייער 
קיין  געווָארן  דערלויבט  נישט  זיינען 
די  פון  ּפרעזידענט  מיטן  פָאטָאגרַאפיעס 

פַאראייניקטע שטַאטן.
נישט  נָאך  נתניהו  הָאט  איצט  ביז 
ַאמעריקַאנער  די  אויף  געענטפערט 
די  צואיילן  וועגן  פַארלַאנגען 
ּפַאלעסטינער  די  מיט  פַארהַאנדלונגען 

פירער.

ַא מַאּפע פון מחברס ַאטלַאס אויפן 
אינטערנעט. קיעוו, ּפעריַאסלעוו 
און זשיטָאמיר זיינען אויף דער 

דרומדיקער (אוקרַאינישער) 
זייט פון גרענעץ, ָאבער פָארט 

זייער נָאענט. דער טשערנָאבלער 
דיַאלעקט איז פַארקערט אויף 
דער צפונדיקער (ליטווישער) 

זייט פון גרענעץ, און נעמט ַאריין 
טשערנָאבל, כַאבנע, ָאווריטש, 

נַארָאדיטש, וועלעדניק, נָארינסק, 
רודניע. די ביז=איצטיקע מַאּפעס 
פונעם ַאטלַאס געפינט מען אויף:

http://www.dovidkatz.net/
WebAtlas/AtlasSamples.htm

״ירושלים 
שטייט 

העכער פון 
ּפָאליטיק״


