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I salute the The National Authority for Yiddish Culture.  I am grateful to Chair Dr. 
Sarah Ziv and the other members of the boards for their work in promoting the language 
and culture of Yiddish among Israelis and abroad. 

Our history is in great part the history of Yiddish.  For more than a thousand years, 
since the settlement of Jews in central Europe, Yiddish had emerged as the language of 
Ashkenazi Jews, and thus influenced the Hebrew language and Israeli culture to this day. 

English is the language of commerce, French of diplomacy, Italian of music.  Yiddish, 
however, is the language of wit. Indeed, in Yiddish irony and sarcasm come naturally.  So 
I’m proud that in effect the National Authority for Yiddish has a role in preserving our 
national wit. We are proud of our sense of humor. That’s part of our culture. 

It would be inconceivable to imagine current Hebrew, Israeli and Jewish culture with-
out the contribution of  Yiddish.  Indeed, our national language, modern Hebrew, was 
dreamed of in Yiddish.  Our great national writers - the poet Haim Nahman Bialik, the 
author Shmuel Yosef Agnon - grew up speaking Yiddish and scholars today unveil the 
influence of Yiddish on their writing in Hebrew. 

Moreover, Yiddish is a global culture, reflecting the global outreach of the Jewish people.  
Through Yiddish we connect to Jewish communities worldwide and to Jewish culture 
across generations.  Through Yiddish we contribute to Jewish revival and continuity.  The 
National Authority for Yiddish is therefore to be praised as a tool of diplomacy.  

Not always have we been appreciative of Yiddish, perhaps understandably given the 
efforts of a young nation to establish itself.  Now, however, we are wiser, and have 
grown to appreciate the mosaic that makes up Israeli society, of which Yiddish has an 
important role.

The Ministry of Culture and Sport is committed to cultural pluralism.  We will support 
organizations and projects to that effect.  Indeed, our commitment to Yiddish culture is an 
example, and Israel will benefit from the thriving of Yiddish and from a pluralistic culture.   

 With best wishes, 
 Miri Regev
 Minister of Culture and Sport

Saluting Yiddish
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By Ilan Evyatar

hen Eliezer Ben Yehuda 
was reviving the mod-
ern Hebrew Language a 
century ago, Yiddish was 
the lingua franca for the 

majority of Europe’s Jews and even further 
afield as the great waves of migration spread 
Yiddish culture and language to the Ameri-
ca’s and even to Palestine.

In 1939, around 11 million of the world’s 
Jewish population of 16 million spoke Yid-
dish, but then the Holocaust decimated 
the great Yiddish speaking masses and in 
the nascent state of Israel, Yiddish ran up 
against the emergence of Hebrew culture 
and was sidelined and even frowned upon.

Gradually though Yiddish has emerged 
from the shadows as Israel has embraced 
multi-multiculturalism over the melting pot. 
In 1996 The National Authority for Yiddish 
Culture was founded to develop, nurture 

and enable the continuation of Yiddish 
culture.

Five years ago, with the Authority mired 
in debt, then Minister of Culture and 
Sport Limor Livnat, appointed Dr. Sara Ziv, 
a respected educator, to chair the organiza-
tion with the mission of putting the Author-
ity back in order.  

“It was my love for Yiddish,” says Ziv 
unequivocally when asked why she took up 
the challenge. That love and curiosity devel-
oped despite not growing up in a Yiddish 
speaking household. In fact, her father was 
a Hebrew teacher; although she did hear her 
parents speak Yiddish among themselves.

Ziv studied Yiddish at Bar Ilan University 
before going on to do her doctorate, which 
dealt with Yiddish at the time of the early 
settlement of the Land of Israel. She also 
holds a second PhD in teacher training, and 
continues to head the international depart-
ment at the MOFET Institute for Teacher 
Training a nonprofit supported by  the Min-

istry of Education.
With the Authority’s books now balanced 

Ziv says it is now going “full steam ahead 
in reaching for its goals and it has already 
made some impressive achievements.”

The Authority works in several direc-
tions, explains Ziv. It awards an annual 
prize for Yiddish culture which last year 
was awarded to Shmulik Atzmon-Wircer, 
the founder of the Yiddishshpiel Theater, for 
life achievement in the field of Yiddish the-
ater and this year is awarded to Rivka Bas-
man Ben Haim (See interview, Page 6)  a 
Yiddish poet who also insists in translating 
her work to Hebrew and connects the past 
and the present.

The Authority held an event last year to 
mark 100 years to the death of the great 
Polish Yiddish author I.L. Peretz and this 
year will mark 100 years to the death of 
the Russo-American Yiddish novelist and  
playwrite Solomon Naumovich Rabinovich, 
better known under his pen name Sha-

For the 
love 

of Yiddish
Sara Ziv, chairwoman of the National Authority for Yiddish Culture, 

is optimistic about the future of the Mama Loschen in Israel
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lom Aleichem, the author of Tevye and his 
Daughters, which was adapted to the play 
and movie Fiddler on the Roof.

THE AUTHORITY also conducts events 
on Holocaust Day and runs 12 clubs around 
the country aimed mostly at middle-aged 
people who heard Yiddish growing up and 
want to strengthen their connection to the 
language and culture, and for the elderly 
who grew up in  a Yiddish-speaking envi-
ronment.

So why Yiddish, I ask Ziv somewhat 
provocatively. “Let me answer with a ques-
tion,” she responds, “Why did we come 
back to our country after 2,000 years of 
exile?

“A nation that does not have a past and 
doesn’t have a remembrance of its past and 
doesn’t not only preserve but maintain and 
develop its culture does not have a future,” 
she continues.

She describes Yiddish as one of the “in-

alienable cultural assets” that the people of 
Israel developed over its 2,000-year exile 
and that continues to influence our culture 
to this very day.

“The Hebrew language draws a lot from 
the Yiddish language both in terms of struc-
ture and vocabulary,” she explains, “so we 
have to preserve and maintain that culture.”

Ziv though has no illusions that "we will 
wake up tomorrow morning and everyone 
will be speaking Yiddish." 

The  goal of the Authority, she syas,  is to 
try to ensure that “there will be a continu-
ation to this language and culture and that 
we will see works translated into Hebrew 
so that the youth of today can get to know 
writers and artists past and present and will 
get to know the cultural assets of the Jewish 
people.”

To that end, she says, the Authority pro-
vides support for institutions to create 
works of music, art and literature in Yiddish 
and to always have a translation into He-

brew. The Authority also gives scholarships 
to students researching Yiddish language 
and culture and works to promote Yiddish 
among youth by supporting schools that 
have a Yiddish track for matriculation.

Where does Ziv see Yiddish culture and 
language in Israel 50 years from today?

“If we fail to create an environment that 
inspires individuals and groups then the 
whole story will just fade away,” she con-
cludes. 

“I don’t see a country that speaks Yiddish 
or literature that is created entirely in Yid-
dish but I do see a future for Yiddish espe-
cially if we can win over the young gener-
ation." 

'A nation that does not have a past and doesn’t 
have a remembrance of its past and doesn’t 
not only preserve but maintain and develop 
its culture does not have a future' says Sara Ziv
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By David Stromberg

eople often say that Rivka Bas-
man Ben Haim is the last of 
what is meant when one uses the 
phrase “a Yiddish poet.” Born 
in 1925, in Vilkomir, Lithuania, 

she was raised in a Yiddish-speaking home, 
studied in a Yiddish-speaking elementary 
school, and was still a teenager when she 
found herself first in the Vilna Ghetto and 
later Kaiserwald concentration camp near 
Riga, Latvia. In 1947, she and her husband, 
Shmuel (Mula) Ben Haim moved to Israel, 
where she has lived since, producing Yid-
dish poetry and maintaining Yiddish cul-
ture in Israel. She is the 2015 laureate of 
the National Authority for Yiddish Culture 
Prize. The Jerusalem Report recently had a 
chance speak to Rivka Basman Ben Haim 
about her life and work.

What can you tell us about yourself?
The only real detail from my life is my 

birth date. The rest are not exactly up to 
date.

Can you nevertheless tell us something – 
even if it’s not “real”?

I’d like to start with a poem about myself:

We know the older quiet lady
Writing a Yiddish poem for herself
And if she finds that someone understands,
As she calls it, “the end of it all,”
She never feels alone.
We see a light in the window,
In the middle of the night
In the window frame, a quiet face,

Reflected, writing a word into the night.

A poem for dawn
We know her – the strange lady
Who speaks to us in colors
Of green, rose, and sky blue.

How does this poem reflect your life as a 
Yiddish poet?

I came from a warm, Yiddish, Jewish 
home, with connection and belonging to 
generations of Yiddish speakers. I had 
amazing teachers, starting in elementary 
school in Vilkomir [Lithuania]. Our wise 
teachers knew how to leave us with the trea-
sures of Yiddish. I also lost my mother when 
I was very young – about five years old. And 
this affected me deeply.

Since learning and discovering Hebrew – 
which came after extremely difficult expe-
riences – these two languages have always 
been on my lips. But I write poems only 
in Yiddish. I’ve tried Hebrew, and I maybe 
succeed in writing one line. [Yiddish poet, 
editor, and translator] Arye Shamari, of 
Kibbutz Ein Shemer, used to say: there’s no 
pair better than Hebrew and Yiddish.

When did you learn Hebrew?
When I came to Israel, in 1947, after the 

Holocaust. It’s hard to say that anyone was 
“saved” from the Holocaust. We all suf-
fered. Some survived. I came with my hus-
band, the painter Mula Ben Haim, to Kib-
butz Ha’Ma’pil. 

Yet you continued to write in Yiddish.
 Despite all the difficulties that have come 

upon Yiddish, and still do, it’s still the way 

I remain creative. I don’t see creativity in 
Yiddish as an epilogue. I see it, as we say 
in the prayers, “Ha’Zorim BeDim’a Be’Rina 
Yiktzoru” – those who sow in tears reap in 
joy. I believe in this – it’s not an illusion. I 
believe that this is how we see and under-
stand those people for whom their nation’s 
destiny and culture are important to them. 

Did you find any other outlet for your 
Hebrew?

My profession is being a teacher – in He-
brew. More than once I was asked, “If you 
know Hebrew so well, why not write in 
Hebrew?” I always answered with a credo 
I developed: My life is in Hebrew, with all 
its sublime beauty. While all of me breathes 
Yiddish, in all its loneliness.

Can you tell us about how you started 
writing poetry?

I never started writing – I always wrote. 
Words and rhymes are like magic for me. 
Since I remember myself I would respond, 
when I was spoken to, by giving an answer 
in rhymes. Already when I was six years 
old, I was told: “When will you start speak-
ing like a normal human being?”

And how did your gift for rhyme develop?
During the Second World War, in the 

Vilna Ghetto, I had a fateful meeting with 
[poet and editor] Avraham Sutzkever. He 
organized poetry readings in the ghetto and 
I would come. I told him about my poetry 
and he encouraged me. 

I went to elementary school in Yiddish, 
but after that I studied in Lithuanian, and 
wrote poetry in Lithuanian. Suztkever told 

Breathing 
                 Yiddish 

Poet Rivka Basman Ben Haim writes
in Yiddish to keep in herself the memory 

of those ‘who did not reach the shore’
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me two things. First, he said, you write only 
in Yiddish. Second, he said:  you don’t write 
years and sadness, you only write life. He 
had a vision for the continuation of Yiddish 
creativity.

What was it like writing Yiddish poetry 
in the newly formed State of Israel?

There was a time when Yiddish was con-
sidered “strange” and off on its own. We 
spoke a lot about this throughout the years. 
I have a poem which expresses my feelings 
about this.

I like that you don’t like my writing
Free birds can discover abysses  

    and heavens
But before the end, the final line,
Out of the mystery, comes my spirit’s tear,
Because you won’t understand my poem
in Yiddish

I want to add that I write in Yiddish not 
only because I was born into the language. 
It’s also a way of guarding and keeping, in 
myself, the memory of those who did not 

reach the shore. And my memory is in Yid-
dish.

How does this memory play itself out in 
the present?

One’s biography isn’t static. Today, the re-
lationship to Yiddish is changing. Younger 
generations are curious about its cultural 
treasures. They have a desire to learn, to 
ask, to discover. There are people for whom 
Yiddish isn’t a mother tongue – but a grand-
mother tongue. We see this change at Beit 
Leyvik, the Union of Yiddish Writers in 
Israel. People come to listen. It’s not a big 
renaissance – but there’s a change.

What are these changes you’re finding?
People have memories they don’t know. 

They’ve learned and want to read writers 
like [Israel] Rabon. There are also transla-
tions from Hebrew to Yiddish. 

And how does this reflect on your own 
practice?

I’ve come to the conclusion, through 
translating poetry, that real poetry puts 

more emphasis on the closeness to one’s 
soul than on language. And this brings to-
gether distant worlds. I came from the no-
good and went into creativity. 

Again, I can best express this through po-
etry:

Poems, too, are drops of healing,
We drink them to the very end.
So that it’s easier for words to tell us
That there’s no such thing as healing.

This really puts poetry itself in question.
It’s what the poem can say about itself. 

My feeling is that, in writing poems, and 
considering what I went through, it’s a 
kind of therapy. The question is not “how” 
to write a poem but “when” you write a 
poem.

There was a time when Yiddish was consid-
ered 'strange' in Israel, but the younger gen-
eration's attitude to the language is chang-
ing, says poet Rivka Basman Ben Haim
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 By Noa Amouyal

hen a child refuses to eat 
his vegetables, what is a 
distraught parent to do? 
Many parenting books 
advocate the sneaky ap-
proach – for example, 

hiding little bits of broccoli in cheese lasa-
gna – so the child gets the nutrients it needs 

In many ways, advocates of reinvigorating 
Yiddish culture have adapted this approach 
by carefully weaving in elements of Yiddish 
literature, history and folklore into social 
and academic activities in order to nourish 
the Jewish soul.

Before the Holocaust, some 11 million 
Ashkenazi Jews spoke the language. While 
exact figures are not available, today experts 
say that number has dwindled to 1-3 million 
around the world.

“The Holocaust simply eradicated Yiddish 
speakers,” one of the only remaining high-
school Yiddish teachers in Israel, Shoshana 
Dominsky, tells The Jerusalem Report. 

Ironically, the birth of Israel – and Prime 
Minister David Ben Gurion’s vision for it 
– succeeded in turning more people away 
from the language. His decree that Hebrew, 
not Yiddish, be the language of the burgeon-
ing country and the laws that reinforced this 
decision relegated Yiddish to the shadows 
and to a language of shame spoken quietly 
behind closed doors.

“Yiddish theater even got fined by the po-
lice.  Everything related to Yiddish culture 
in those times was banned,” Dominsky says.

The stigma against Yiddish and the laws 
against it reinforced the shame and guilt Ho-
locaust survivors felt when speaking their 
mother tongue thus preventing second-gen-
eration Holocaust survivors from picking up 
the gauntlet and ushering Yiddish into the 

rest of the 20th century.
“There was always this idea that Hebrew 

was the wife, and Yiddish was the mistress. 
It had a stigma even before WWII, but after 
the war, when my father arrived, he came 
defeated, robbed of a culture,” Benny Mer, 
a son of European immigrants, and a trans-
lator of dozens of texts from Yiddish to He-
brew, explains.

Dr. Mordehay Yushkovsky, a renowned 
lecturer of Yiddish culture, who addresses 
Yiddish students and educators worldwide, 
found one common thread in most of his 
students, especially the Israeli ones.

“The people who come to my seminars - 
the tsabarim, the native Israelis - were taught 
that they needed to be embarrassed by Yid-
dish,” he explains. “My pupils tell me, ‘When 
my parents spoke Yiddish in the house, I was 
embarrassed to bring friends over.’

“Today, they regret this so much and they 
want to learn it – but there is nobody to ask,” 
Yushkovsky laments.

However, the Ukrainian immigrant who 
obtained his masters in Yiddish at Bar Ilan 
University in 1990 is not interested in dwell-
ing on the past.

“LISTEN, WE know all the reasons Yiddish 
disappeared, but we need to focus on what 
to do moving forward. Of course there’s a 
stigma, and negative connotations, but that 
doesn’t interest me,” he says.

As such, Yushkovsky has dedicated the 
majority of his adult life to reviving the 
language. After leaving the Education Min-
istry where he was the head of the Yiddish 
department, he has ventured off on his own 
to open a network of courses and currently 
speaks annually to 2,500 students world-
wide. Over the years, Yushkovsky discov-
ered that the key to success lies outside the 
traditional academic framework.

“The more people say Yiddish is dying, the 
more our numbers are growing incremental-
ly,” he boasts, citing a class he teaches at the 
University of Haifa as an example. Three 
years ago, that 200-seat capacity class had a 
waiting list. Due to demand, it is now offered 
in a larger venue at the city’s Rappaport Art 
and Culture Center, which seats 550 pupils. 
Those hoping to enroll immediately are out 
of luck, as the class is fully booked until June.

“The same thing is happening at the Israel 
Museum in Jerusalem, at the Herzl Museum 
in Tel Aviv. On average, every year we are 
looking at 2,500 pupils in Israel. This num-
ber can only grow, but a lack of knowledge-
able instructors is holding us back,” he says.

Currently, Yushkovsky partners with the 
World Jewish Congress, which opened an 
International Yiddish Center in Vilnius, 
Lithuania – a city that was roundly acknowl-
edged as the epicenter of Yiddish culture, or 
the “Jerusalem of the North.”

That center alone reaches 800 people 
worldwide (including Israelis), with semi-
nars also being taught in Buenos Aires and 
Montevideo. In keeping with the theme of 
subtly inserting Yiddish into various disci-
plines, the courses teach Yiddish educators 
– of both formal and informal backgrounds 
- how to make Yiddish culture applicable to 
a variety of disciplines. 

“We want every teacher, it doesn’t matter 
in what field – history, art, politics – to find 
a way to incorporate Yiddish into his or her 
field of expertise, “Yushkovsky explains.

Students come out of the seminars with 
a clear message: Forgetting Yiddish means 
abandoning over 1,000 years of Jewish in-
tellectualism and culture.  Specifically, Yus-
hkovsky believes it is secular Jews who can 
benefit the most from incorporating Yiddish 
into their life.

“My personal motto over the years is to 

A MASTER 
OF DISGUISE

Through creative and alternative methods, Yiddish is being revived and 
reinserted into Jewish culture and the students of this quiet renaissance are often 

caught by surprise by the emotional magnitude of its impact
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show that Yiddish is a tool that gives a secu-
lar person the ability to feel Jewish. For a re-
ligious person, he has other tools at his dis-
posal – he has his Torah texts, his religious 
learning, synagogue and traditions. What 
does the modern world offer a secular Jew?” 
Yushkovsky asks rhetorically.

“I see people at these lectures and they 
break down in tears. They tell me, ‘I heard 
that expression from my mother 30 years 
ago. I heard that song from my grandmother 
50 years ago,’” he says.

As a former ultra-orthodox Jew, Binyam-
in Hunyadi, who is currently working on a 
doctorate in Yiddish Studies at Hebrew Uni-
versity, tends to agree with that assessment.

“I decided to become less religious as I be-
came an adult, but Yiddish stayed with me,” 
Hunyadi says, explaining how he came to 
dedicate his professional life to Yiddish. “I 
found it a way to maintain my Jewish identi-
ty, but also be secular.”

“I wanted to remain connected to Jewish 
culture, and I suppose I was looking for a 
middle of the road approach to do that. Yid-
dish seemed to provide that for me,” he adds.

Mer too, is adept at making people more 
Yiddish savvy, with his audience being 
none the wiser. Through his prolific trans-
lations, he has become a master of disguise 
when it comes to reviving Yiddish culture.

Of his work translating Yiddish to He-
brew he says, “It’s like I’m disguising my-
self as someone who says, ‘Okay, I’ll bring 
you Yiddish in Hebrew, but I hope that by 
serving you the food, the appetite for it will 
follow naturally.’

“I matured and had greater awareness and 
appreciation for my roots,” Mer says, ex-
plaining why he chose to delve into Yiddish.

“I was interested in sifting through the 
trunk of knowledge that consisted of my 
father's and my grandfather’s history - that 
we were forced to abandon. We lost out on a 
lot with this monolithic culture we current-
ly have. I felt there this was a language that 
would be lost for generations in my family if 
I did not set out to study it,” he adds.

As for Dominsky, she believes there is 
nothing more uniquely Jewish than Yid-
dish. “Without this, there’s no Israel. Our 
ability to survive, to endure the most chal-
lenging  circumstances, the ability to stare 
death in the face and carry on - this is what 
Yiddish stands for, this is Jewish culture,” 
she asserts.

In another example of subtly showing stu-
dents what Yiddish has to offer, Dominsky 
often takes her students to plays at the Yid-
dishpiel, the only Yiddish theater in Israel. 
The theater, established in 1987, aims to 

restore Yiddish theater to its former glory.
Often, she witnesses the powerful impact 

hearing the language performed has on her 
pupils. “They are not listening to you at 
that moment, suddenly they’re listening to 
Yitzik Manger, and they understand that it 
is no less respectable than listening to other 
plays in Hebrew,” she says.

In addition to lectures, translated texts 
and robust seminars, there are many more 
organizations fighting to make sure Yiddish 
remains relevant even in the millennial gen-
eration. Yiddish culture and language pro-
grams have been launched at several univer-
sities in Israel and around the world and are 
becoming ever more popular.

On the government side, The National Au-
thority for Yiddish Culture was established 
to preserve Yiddish culture and encour-
age new creativity.  The Authority’s board 
brings together members from diverse dis-
ciplines including academia, theater, the 
media and the educational system. 

THE AUTHORITY supports a wide range 
of projects, including the work of writ-
ers, artists and musicians. It also sponsors 
cultural programs at community centers 
throughout the country and encourages 
academic studies in the field of Yiddish by 
awarding scholarships to students at univer-
sities nationwide. The Authority recently 
participated in a successful book exhibit 
at the Jerusalem Book Fair and also takes 
pride in forging lasting partnerships with 
Yiddish institutions of its kind.

“We commemorate special anniversaries 
pertaining to Yiddish culture and history 
and sponsor Yiddish clubs throughout the 
country,” explains Judit Solel, the Authori-
ty’s Director. “For example, one of these is 
the Arbiter Ring (Worker’s Circle), which or-
ganizes cultural activities every two weeks 
in Tel Aviv and publishes a newsletter titled 
“Vos?Ven?Vu?” (What?When?Where?) 
listing Yiddish activities in Israel.”

In terms of cultural offerings, those will-
ing to brave the intricate maze that is the Tel 
Aviv Central Bus Station can enjoy live mu-
sical performances at the YUNG YiDDiSH 
non-profit aiming at preserving Yiddish 
culture. Their space takes the visitor back to 
the shtetel where there are musical and the-
ater performances. They also have a library 
with 30,000 Yiddish books, many of which 
would have been discarded had YUNG 
YiDDiSH not striven to recover them.

There is also Leyvik House – a three-sto-
ry building in Tel Aviv which houses the 
Association of Yiddish Writers and Journal-
ists, a writer’s club and Israel’s only active 

Yiddish publishing house.
Beit Shalom Aleichem too, is a popular 

destination for those looking to discover the 
rich tapestry of Yiddish literature. The center, 
located in Tel Aviv, teaches roughly 300 stu-
dents each year and offers a summer program 
in Yiddish Studies at Tel Aviv University. 

When it comes to the next generation, Yus-
hkovsky remains optimistic, “Yiddish is not 
dying, it’s blooming, but in unexpected ways 
such as the Klezmer festivals that attract 
people who are not even Jewish,” he says .

“When I go to Moscow or Kazan, I see 
young people, who through Yiddish, feel 
like they’re returning home to their grand-
parents even if they don’t fully understand 
the language,” he marvels.

Solel, however, points out that if a true re-
naissance is to occur, the Ministry of Edu-
cation must intervene. “Something must be 
done to make Yiddish more relevant to the 
next generations. This is a rich 1000-year-
old culture and at the Authority we’d like 
to introduce Yiddish to pupils at a much 
younger age.”

“In my opinion, there is not enough being 
done in Israel to support this Yiddish renais-
sance,” she laments. “You hear a lot about 
it, but at the end of the day, it’s only classes 
for retirees who are nostalgic for their child-
hood homes where Yiddish was spoken.”

The study of Yiddish though doesn’t have 
to be a choice between Hebrew and Yiddish.  
Mer, for example, understands that contend-
ing with Hebrew is a losing battle, however, 
this is not a game of either/or.

“Well I hope they eat the lasagna and 
the broccoli,” Mer chuckles. “Vegetables 
and pasta are both wonderful! This is not 
a competition.
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Judit Solel: Yiddish needs to be  
made more relevant for young people
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ָאלטן ניט װײ װען זהַײנטיקן טָאג  ןדערלעבט ביז
 װָארן דורך "יונג יִידיש".װרירט גערעסטַא

ױז" ־הװיקײֿפון "ל שטָאקיקע געבַײדע־די דרַײ
ֿפון די ײן ֿפונעם ֿפַאראײם ָאֿביֿב איז ַא ה־אין ּתל

יִידישע שרַײבער און זשורנַאליסטן אין יׂשראל, 
יִידישן ֿפַארלַאג ײנציקן ֿפונעם אױז ױך ַא הװי א
 ׂשראל.אין י

" איז ַא ּפָאּפולער ָארט ֿפַאר ־עליכם"בית שלום
ָאס אינטערעסירן זיך מיט דער װדי, 

ר ֿפילֿפַארביקער און ֿפילזַײטיקער יִידישע
ָאגט דעם ־צענטער טרליטערַאטור. דער קולטור

ִידישן שרַײבער און ױסן ינָאמען ֿפונעם גר
ָאֿביֿב. יעדעס ־דרַאמַאטורג און געֿפינט זיך אין ּתל

סטודענטן שטודירן דָארט יִידיש.  300יָאר ַארום 
ָארגַאניזירט און ֿפירט דורך  "־עליכם"בית שלום
קורס ֿפון יִידישע שטודיעס אינעם ־דעם זומער

 װערסיטעט.וניָאֿביבער א־ּתל

ֿפון די ײט ַאז מע נעמט אין בַאטרַאכט די טעטיק
ַא ױן ַאלע יִידישע ַאנשטַאלטן און מע דַארף ש

ַײבט װעגן די קומענדיקע דורות, בלטרַאכט טָאן 
"יִידיש  ‒ַאן ָאּפטימיסט, װסקי דר' יושקָא

ַא ױף שטַארבט ניט, נָאר עס בליט, ָאבער א
־זמרישע בַאזונדערן אוֿפן... קוקט זיך צו צו די כלי

ֿפיל ױ ִיען צו זיך צו ַאזװעלכע צַאלן, װֿפעסטי
שטרַײכט  ‒ִידן", ײן ימענטשן, ַאֿפילו ניט ק

 װסקי.יושקָאדר' אונטער 

ײן דער קָאװע ָאסקײן מֿפָארן קװען איך קום צו "
 ַײט און איך־לטרעף איך זיך מיט די יונגעקַאזַאן, 

ײ זיך ֿפיל, ַאז מיט דער הילף ֿפון יִידיש קערן ז
ָאבעס, ־בײדעײערע זײם ֿפון זאום אין דער ה

ִידיש", ײן יײ ניט אין גַאנצן ֿפַארשטװען זַאֿפילו 
 װסקי.חידושט זיך דר' יושקָא ‒

ַײזט ָאן, ַאז ּכדי ס'זָאל װָאבער, יהודית סולל, 
זיך דַארף עס ֿפָארקומען ַאן אמתער רענעסַאנס, 

"מע  ־מיניסטעריום.ַארַײנמישן דער בילדונגס
דַארף עּפעס טָאן ּכדי צו מַאכן יִידיש מער 

טיקער ֿפַאר די קומענדיקע דורות. עס רעדט ײנ
־ױזנטַא רַײכער קולטור מיט ַא טװעגן זיך 

יעריקער ירושה, און די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ 
ָארצלען יִידיש אין די נשמות ֿפון די װַײנװיל א

 ַײט און קינדער".־לגָאר יונגע
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ָאן ײנונג, עס איז ניט גענוג געטַײן מױט מ"ל
די שטיצן ּכדי אונטערׂשראל ־יאין מדינתָארן װגע

טענהט יהודית  ‒, ױֿפלעבונג ֿפון יִידישװידערא
, ָאבער ענין װעגן דעםמע הערט ַא סך  ‒סולל, 

צום סוף מעׂשה זעט איר נָאר די קלַאסן ֿפַאר די 
ײער ָאך זװעלכע בענקען נּפענסיָאנערן, 

 הָאט גערעדט יִידיש".מ'װּו ױז, ערהקינד

ָאבער, װי ַא מסקנא, די יִידישע שטודיעס דַארֿפן 
־מענטשן ֿפַאר ַא דילעמעניט שטעלן די 

ױט ַײל לװִידיש און עֿבריּת, װישן יױסקלַײב צא
ַא ױן ײנונג, דָאס איז שבעני מערס מ

ײן ניט קבכלל טער קריג, און דָאס איז ֿפַארשּפיל
ּפיל אין "אום צי גרָאד", ָאדער דָאס ָאדער ש

 יענץ. 

זַאניע און ַײ לַאעסן ס לןװע ײ"נו, איך הָאף, ַאז ז
בעני  ָאןטגע ײכלהָאט ַא שמ ‒סַײ ברָאקָאלי", 

װען דער רעּפָארטער הָאט אים ַא ֿפרעג מער, 
אין  שיטהצי קען מען ֿפַארגלַײכן זַײן  געטָאן

מוטער, ער טגרזָאבַאלערנען יִידיש מיט יענער 
װיל זַײן זיכער, ַאז איר קינד בַאקומט װעלכע 
דָאס "סַײ  ָאֿפן.ײטיקע נערונג־שטנגענוג 

 זַײנען ּפשוט ־קוגללָאקשן ַארג און סַײ דערװגרינ
 !". היַא מח .־טעםמלא
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ֿפגעֿפירט צוזַאמען די ױיִידישער קולטור הָאט צונ
ֿפון  ‒דהַײנו ײדענע געביטן, טוערס ֿפון ֿפַארש

־דער ַאקַאדעמיע, ֿפונעם טעַאטער, ֿפון די מעדיַא
 ־סיסטעם.ֿפון דער בילדונגסאון  ַײזןקר

צט אונטער ַא שטינַאציָאנַאלע אינסטַאנץ  די
װערק די , אַײנרעכנדיק עקטןיָאל ּפרָאױסע צגר

ֿפון די שרַײבער, מָאלער און מוזיקער. די 
ציָאנַאלע אינסטַאנץ שטיצט אונטער און ַאנ

ּפרָאגרַאמען ֿפון די ־סּפָאנסירט די קולטור
געזעלשַאֿפטלעכע צענטערס אין לַאנד, 

ֿפן ױסטימולירט די ַאקַאדעמישע שטודיעס א
ײלט צו געביט ֿפון יִידיש און טײטן בר
ַאלע ־סטודענטן אין ּפענדיעס ֿפַאר די יִידישסטי

ניט לַאנג צוריק װערסיטעטן. יׂשראלדיקע אוני
ײל גענומען הָאט די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ָאנט

־יריד און געשַאֿפן אינעם ירושלימער ביכער
ַאציונגען מיט די יִידישע ־בֿפעסטע ּפַארטנער

ױף דעם עטיק אַײנען טװעלכע זאינסטיטוציעס, 
 זעלבן געביט. 

װיכטיקע מיר מערקן ָאּפ די בַאדַײטֿפולע און "
־קולטור־און ַאטעס ֿפונעם יִידישן געשיכטעד
ֿפון די ײט ַאלענדַאר און סּפָאנסירן די טעטיקק

דערקלערט  ‒, ׂשראל־ייִידישע קלובן אין מדינת
ָארין ֿפון דער ־דירעקטיהודית סולל, די גענערַאל

 ‒ִידישער קולטור, ציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יַאנ
ֿפונעם "ַארבעטער ײט צום בַײשּפיל, די טעטיק

װָאכן ֿפירט װײ װעלכער יעדע צ־קלוב, רינג"
און ָאֿביֿב, ־אין ּתל־אונטערנעמונג דורך ַא קולטור

? װעןָאס? װ'ַא ּפָאּפולערן בולעטין  ױסַאר טלָאז
אונטערנעמוגען  ִידישעדי י מיט ַא ליסטע ֿפון 'ּו?װ

 ׂשראל".אין י

־קולטורֿפָארשלָאגן ֿפון די װישן די צ
ע שרעקן װעלכאונטערנעמונגען )ֿפַאר די לַײט, 

ֿפון דער צענטרַאלער בירינטן ניט די לַא
די  ָאֿביֿב( זַײנען־ַאנציע אין ּתל־סטָאבוסױטא

מוזיקַאלישע אימּפרעזעס אין "יונג יִידיש". די 
ָארגַאניזַאציע  ,ָאמערציעלעײן קניט ק ,דָאזיקע

ֿפון וכער אין דער ַאטמָאסֿפער ַאזֿפירט ַארַײן די ב
ַא יִידישן ײ מכבד מיט איז ז שטעטל און

קָאנצערט, מיט ַא יִידישער ֿפָארשטעלונג. "יונג 
 30000יִידיש" ֿפַארמָאגט ַא ביבליָאטעק ֿפון 

װָאלטן ניט װעלכע יִידישע ביכער, ַא סך ֿפון 

 

ָאלטן ניט װײ װען זהַײנטיקן טָאג  ןדערלעבט ביז
 װָארן דורך "יונג יִידיש".װרירט גערעסטַא

ױז" ־הװיקײֿפון "ל שטָאקיקע געבַײדע־די דרַײ
ֿפון די ײן ֿפונעם ֿפַאראײם ָאֿביֿב איז ַא ה־אין ּתל

יִידישע שרַײבער און זשורנַאליסטן אין יׂשראל, 
יִידישן ֿפַארלַאג ײנציקן ֿפונעם אױז ױך ַא הװי א
 ׂשראל.אין י

" איז ַא ּפָאּפולער ָארט ֿפַאר ־עליכם"בית שלום
ָאס אינטערעסירן זיך מיט דער װדי, 

ר ֿפילֿפַארביקער און ֿפילזַײטיקער יִידישע
ָאגט דעם ־צענטער טרליטערַאטור. דער קולטור

ִידישן שרַײבער און ױסן ינָאמען ֿפונעם גר
ָאֿביֿב. יעדעס ־דרַאמַאטורג און געֿפינט זיך אין ּתל

סטודענטן שטודירן דָארט יִידיש.  300יָאר ַארום 
ָארגַאניזירט און ֿפירט דורך  "־עליכם"בית שלום
קורס ֿפון יִידישע שטודיעס אינעם ־דעם זומער

 װערסיטעט.וניָאֿביבער א־ּתל

ֿפון די ײט ַאז מע נעמט אין בַאטרַאכט די טעטיק
ַא ױן ַאלע יִידישע ַאנשטַאלטן און מע דַארף ש

ַײבט װעגן די קומענדיקע דורות, בלטרַאכט טָאן 
"יִידיש  ‒ַאן ָאּפטימיסט, װסקי דר' יושקָא

ַא ױף שטַארבט ניט, נָאר עס בליט, ָאבער א
־זמרישע בַאזונדערן אוֿפן... קוקט זיך צו צו די כלי

ֿפיל ױ ִיען צו זיך צו ַאזװעלכע צַאלן, װֿפעסטי
שטרַײכט  ‒ִידן", ײן ימענטשן, ַאֿפילו ניט ק

 װסקי.יושקָאדר' אונטער 

ײן דער קָאװע ָאסקײן מֿפָארן קװען איך קום צו "
 ַײט און איך־לטרעף איך זיך מיט די יונגעקַאזַאן, 

ײ זיך ֿפיל, ַאז מיט דער הילף ֿפון יִידיש קערן ז
ָאבעס, ־בײדעײערע זײם ֿפון זאום אין דער ה

ִידיש", ײן יײ ניט אין גַאנצן ֿפַארשטװען זַאֿפילו 
 װסקי.חידושט זיך דר' יושקָא ‒

ַײזט ָאן, ַאז ּכדי ס'זָאל װָאבער, יהודית סולל, 
זיך דַארף עס ֿפָארקומען ַאן אמתער רענעסַאנס, 

"מע  ־מיניסטעריום.ַארַײנמישן דער בילדונגס
דַארף עּפעס טָאן ּכדי צו מַאכן יִידיש מער 

טיקער ֿפַאר די קומענדיקע דורות. עס רעדט ײנ
־ױזנטַא רַײכער קולטור מיט ַא טװעגן זיך 

יעריקער ירושה, און די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ 
ָארצלען יִידיש אין די נשמות ֿפון די װַײנװיל א

 ַײט און קינדער".־לגָאר יונגע
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 ‒ָאבער יִידיש איז טַאקע געבליבן מיט מיר", 
ױ ַאזװי הוניַאדי ּכדי צו דערקלערן זָאגט בנימין 

ַײן װידמען זַא בַאשלוס צו איז ער געקומען צו 
ַאֿפטלעכע ֿפָארשונגען אין יִידיש, װיסנשלעבן די 

איך הַאלט ַאז דָאס איז ַא בּכֿבודיקער מיטל סַײ  ‒
ָאּפצוהיטן מַײן יִידישע אידענטיטעט און סַײ ױף א

 צו ֿפירן ַא סעקולער לעבן".

ו דער צוגעבונדן צָאלט בלַײבן װ"איך הָאב גע
ַאז איך הָאב ײן, יִידישער קולטור און איך מ

װקא צו טָאן. און דדָאס ַא ּפַאסיקן מיטל  נעןוֿפגע
 גיט צו בנימין. ‒ִידיש הָאט עס מיר בַאװָארנט", י

ָאס װַאן ַאדעּפט ֿפון בַאקענען ױך בעני מער איז א
 װעלכן"יִידישן ׂשכל", אין  ןמער מענטשן מיט

נק ײן בקי. ַא דַאװען קדיטָאריע איז ניט געױזַײן א
ָארן װגעער איז  זַײנע ֿפילצָאליקע איבערזעצונגען

ַאנדלט זיך װען עס הַא מַײסטער ֿפון מַאסקירונג, 
 ֿפון דער יִידישער קולטור. לעבונגױֿפא רװעגן דע

װעגן זַײנע איבערזעצונגען ֿפון יִידיש אין עֿבריּת 
װָאלט זיך װי איך "דָאס איז  ‒הָאט ער געזָאגט, 

ָאס זָאגט: "גוט, װֿפַארשטעלט ֿפַאר עמעצן 
ױף העברעיש, ַײך דערלַאנגען יִידיש אװעל אכ'

ײג ָאס איך לװָאבער איך הָאף, ַאז דָאס שּפַײז 
ַאטירלעך העכערן אַײער װעט נַײך ֿפָאר א

 ַאּפעטיט )צו יִידיש(". 

ױך בעני װסקיס סטודענטן, אָאװי דר' יושקּפונקט 
, ַאז לערנען יִידיש איז ֿפַאר װדהמער איז זיך מת

ֿפירן זַײן ױסער קען א װעלכןמיט  אים ַא מיטל
 מיסיע.

ָארן מער װָארן, בין איך געװ"ַאז איך בין רַײף גע
", ָארצלעןװאון דַאנקבַאר ֿפַאר מַײנע  װנטבַאהַא

ָאס װזָאגט בעני מער ּכדי צו דערקלערן ֿפַאר  ‒
הָאט ער בַאשלָאסן צו בַאשעֿפטיקן זיך מיט 

 לערנען און ֿפָארשן יִידיש.

ֿפַאראינטערעסירט אין דורכלָאזן װען "איך בין גע
ֿפון ײט ָאס בַאשטװ־קערּפער װיסןדורך זיך דעם 

דער געשיכטלעכער ירושה ֿפון מַײן ֿפָאטער און 
ָאס מיר זַײנען װָאס ַאלץ, ֿפון ד ‒ײדע, ֿפון מַײן ז

װּונגען זיך ָאּפצוזָאגן. מיר הָאבן ַא סך װען געצגע
ֿפענער ױ גערוַאזױרן מיט דער ֿפַארל

ָאבן הַײנט. װעלכע מיר הָאנָאליטער קולטור", מ"
ך איך הָאב געֿפילט, ַאז יִידיש איז ַא שּפרַא

די קומענדיקע װערן ֿפַאר ױרן װעט ֿפַארלװעלכע 

 

ניט  װעלױב איך ן מַײן ֿפַאמיליע אֿפודורות 
 גיט צו בעני מער. ‒", יִידיש שטודירן

, הַאלטָאמינסקי, טָא זי ײך שושנה דװָאס איז ש
ַאדַײטיקע ײנבײן מער אײן אק ַאז ס'איז ניטָא

ִידיש גוֿפא. "ָאן דעם איז ניטָא װי ייִידישע זַאך 
 ,װעןזיך ָאּפרַאטעײט ֿפעִיקׂשראל. אונדזער ײן יק

ױסהַאלטן און לעבעדיק בלַײבן אין די אַאלץ 
דָאס ױך װי אבַאדינגונגען, װערסטע סַאמע ש

 ּפרצוף ַארַײן אוןױט אין קענען צו קוקן דעם ט
ָאס װדָאס ַאלץ איז ּפונקט דָאס  ‒װַײטער ײן ג

 ‒יִידיש בַאדַײט, דָאס איז די יִידישע קולטור", 
 איז זיכער שושנה דָאמַאנסקי.

קען מ'ָאס װַײשּפיל ײדעלער באװי ַאן ַאנדער 
װע ַײנען די קָאלעקטי־שילער, זִידישײגן די יֿפָארל

ֿפון די  ּתלמידיםֿפון שושנה דָאמינסקיס ַאזוכן ב
ַאטער, דער ־טעסּפעקטַאקלען אין יִידישּפיל

ׂשראל. ־יִידישער טעַאטער אין מדינתײנציקער יא
־1987װָארן אין טער איז געגרינדעט געעַאדער ט

קערן דעם און טוט ַאלץ ּכדי אומצו טן יָאר
 ַאמָאליקן רום. זַײן"יִידישן טעַאטער" 

װי ַאן עדות  שושנה דָאמינסקיװערט ָאֿפט ײער ז
ױף װירקט אּפרַאך די געהערטע און גערעדטע ש

  אירע שילערס.

ײ ַײך ניט, נָאר זא ײז הערן"אין דעם מָאמענט 
ײבן ָאן ײ הַאנגערן, און זאיציק מצו הערן זיך צו 

ּכֿבודיק װײניקער בַאז דָאס איז ניט ײן, צו ֿפַארשט
זָאגט  ‒", ױף העברעישַא ּפיעסע אװי צו הערן 

 שושנה.

ַאחוץ די לעקציעס, איבערזעצונגען און 
ּכסדרדיקע סעמינַארן עס זַײנען נָאך דָא ַא סך 

ֿפן ּכדי צו ֿפַארזיכערן װעלכע קעמָארגַאניזַאציעס 
ױזנט דורות די צוקונֿפט ֿפון יִידיש, ַאֿפילו אין ט

ַארום. די ַאקַאדעמישע ּפרָאגרַאמען ֿפון יִידישע 
ײ ָארן אין ַא רװשטודיעס זַײנען אַײנגעֿפירט גע

ׂשראל און איבער ־יװערסיטעטן אין מדינתאוני
ַאלץ מער װערן ײ װעלט, און זגָאר דער 

 ּפָאּפולער.

רעגירונגס צד דער װי ַא געזעצלעכער ַאקט ֿפון 
 רַאציָאנַאלענ ערד ן ֿפוןגרינדדָאס װען איז גע

מיט ַא ציל  ,אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור
 אירָאּפצוהיטן די יִידישע קולטור און סטימולירן 

ּפרָאצעס. די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר ־שַאֿפונג

 

ֿפגעֿפירט צוזַאמען די ױיִידישער קולטור הָאט צונ
ֿפון  ‒דהַײנו ײדענע געביטן, טוערס ֿפון ֿפַארש

־דער ַאקַאדעמיע, ֿפונעם טעַאטער, ֿפון די מעדיַא
 ־סיסטעם.ֿפון דער בילדונגסאון  ַײזןקר

צט אונטער ַא שטינַאציָאנַאלע אינסטַאנץ  די
װערק די , אַײנרעכנדיק עקטןיָאל ּפרָאױסע צגר

ֿפון די שרַײבער, מָאלער און מוזיקער. די 
ציָאנַאלע אינסטַאנץ שטיצט אונטער און ַאנ

ּפרָאגרַאמען ֿפון די ־סּפָאנסירט די קולטור
געזעלשַאֿפטלעכע צענטערס אין לַאנד, 

ֿפן ױסטימולירט די ַאקַאדעמישע שטודיעס א
ײלט צו געביט ֿפון יִידיש און טײטן בר
ַאלע ־סטודענטן אין ּפענדיעס ֿפַאר די יִידישסטי

ניט לַאנג צוריק װערסיטעטן. יׂשראלדיקע אוני
ײל גענומען הָאט די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ָאנט

־יריד און געשַאֿפן אינעם ירושלימער ביכער
ַאציונגען מיט די יִידישע ־בֿפעסטע ּפַארטנער

ױף דעם עטיק אַײנען טװעלכע זאינסטיטוציעס, 
 זעלבן געביט. 

װיכטיקע מיר מערקן ָאּפ די בַאדַײטֿפולע און "
־קולטור־און ַאטעס ֿפונעם יִידישן געשיכטעד
ֿפון די ײט ַאלענדַאר און סּפָאנסירן די טעטיקק

דערקלערט  ‒, ׂשראל־ייִידישע קלובן אין מדינת
ָארין ֿפון דער ־דירעקטיהודית סולל, די גענערַאל

 ‒ִידישער קולטור, ציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יַאנ
ֿפונעם "ַארבעטער ײט צום בַײשּפיל, די טעטיק

װָאכן ֿפירט װײ װעלכער יעדע צ־קלוב, רינג"
און ָאֿביֿב, ־אין ּתל־אונטערנעמונג דורך ַא קולטור

? װעןָאס? װ'ַא ּפָאּפולערן בולעטין  ױסַאר טלָאז
אונטערנעמוגען  ִידישעדי י מיט ַא ליסטע ֿפון 'ּו?װ

 ׂשראל".אין י

־קולטורֿפָארשלָאגן ֿפון די װישן די צ
ע שרעקן װעלכאונטערנעמונגען )ֿפַאר די לַײט, 

ֿפון דער צענטרַאלער בירינטן ניט די לַא
די  ָאֿביֿב( זַײנען־ַאנציע אין ּתל־סטָאבוסױטא

מוזיקַאלישע אימּפרעזעס אין "יונג יִידיש". די 
ָארגַאניזַאציע  ,ָאמערציעלעײן קניט ק ,דָאזיקע

ֿפון וכער אין דער ַאטמָאסֿפער ַאזֿפירט ַארַײן די ב
ַא יִידישן ײ מכבד מיט איז ז שטעטל און

קָאנצערט, מיט ַא יִידישער ֿפָארשטעלונג. "יונג 
 30000יִידיש" ֿפַארמָאגט ַא ביבליָאטעק ֿפון 

װָאלטן ניט װעלכע יִידישע ביכער, ַא סך ֿפון 

 

ניט  װעלױב איך ן מַײן ֿפַאמיליע אֿפודורות 
 גיט צו בעני מער. ‒", יִידיש שטודירן

, הַאלטָאמינסקי, טָא זי ײך שושנה דװָאס איז ש
ַאדַײטיקע ײנבײן מער אײן אק ַאז ס'איז ניטָא

ִידיש גוֿפא. "ָאן דעם איז ניטָא װי ייִידישע זַאך 
 ,װעןזיך ָאּפרַאטעײט ֿפעִיקׂשראל. אונדזער ײן יק

ױסהַאלטן און לעבעדיק בלַײבן אין די אַאלץ 
דָאס ױך װי אבַאדינגונגען, װערסטע סַאמע ש

 ּפרצוף ַארַײן אוןױט אין קענען צו קוקן דעם ט
ָאס װדָאס ַאלץ איז ּפונקט דָאס  ‒װַײטער ײן ג

 ‒יִידיש בַאדַײט, דָאס איז די יִידישע קולטור", 
 איז זיכער שושנה דָאמַאנסקי.

קען מ'ָאס װַײשּפיל ײדעלער באװי ַאן ַאנדער 
װע ַײנען די קָאלעקטי־שילער, זִידישײגן די יֿפָארל

ֿפון די  ּתלמידיםֿפון שושנה דָאמינסקיס ַאזוכן ב
ַאטער, דער ־טעסּפעקטַאקלען אין יִידישּפיל

ׂשראל. ־יִידישער טעַאטער אין מדינתײנציקער יא
־1987װָארן אין טער איז געגרינדעט געעַאדער ט

קערן דעם און טוט ַאלץ ּכדי אומצו טן יָאר
 ַאמָאליקן רום. זַײן"יִידישן טעַאטער" 

װי ַאן עדות  שושנה דָאמינסקיװערט ָאֿפט ײער ז
ױף װירקט אּפרַאך די געהערטע און גערעדטע ש

  אירע שילערס.

ײ ַײך ניט, נָאר זא ײז הערן"אין דעם מָאמענט 
ײבן ָאן ײ הַאנגערן, און זאיציק מצו הערן זיך צו 

ּכֿבודיק װײניקער בַאז דָאס איז ניט ײן, צו ֿפַארשט
זָאגט  ‒", ױף העברעישַא ּפיעסע אװי צו הערן 

 שושנה.

ַאחוץ די לעקציעס, איבערזעצונגען און 
ּכסדרדיקע סעמינַארן עס זַײנען נָאך דָא ַא סך 

ֿפן ּכדי צו ֿפַארזיכערן װעלכע קעמָארגַאניזַאציעס 
ױזנט דורות די צוקונֿפט ֿפון יִידיש, ַאֿפילו אין ט

ַארום. די ַאקַאדעמישע ּפרָאגרַאמען ֿפון יִידישע 
ײ ָארן אין ַא רװשטודיעס זַײנען אַײנגעֿפירט גע

ׂשראל און איבער ־יװערסיטעטן אין מדינתאוני
ַאלץ מער װערן ײ װעלט, און זגָאר דער 

 ּפָאּפולער.

רעגירונגס צד דער װי ַא געזעצלעכער ַאקט ֿפון 
 רַאציָאנַאלענ ערד ן ֿפוןגרינדדָאס װען איז גע

מיט ַא ציל  ,אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור
 אירָאּפצוהיטן די יִידישע קולטור און סטימולירן 

ּפרָאצעס. די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר ־שַאֿפונג

 

יָאר ֿפונעם  1000ָאּפצוזָאגן ֿפון װי זיך ַאנדערש 
 יִידישן אינטעלעקטוַאליזם און קולטור. 

ֿפַארַאן ױך עס זַײנען אַאז ײט זיך, ס'ֿפַארשט
סענטימענטַאלע און גַײסטלעכע ַאסּפעקטן, 

־לעבונגױֿפױף מיטן אּפַאסן זיך צונװעלכע 
 ."ּפרָאצעס

ַאלט, ַאז די סעקולערע װסקי הַאגֿב, דר' יושקָא
נוצן ֿפון ַארַײנברענגען יִידן קענען הָאבן ַא סך 

 ־טעגלעכן לעבן.ָאגײער טיִידיש אין ז

מַײן ּפערזענלעכער מָאטָא אין משך ֿפון ַא סך "
ָאס װַאז יִידיש איז ַא ּכלי  ,ַײזןװיָארן איז צו 

צו ֿפילן זיך  ןדערמעגלעכט ַא סעקולערן מענטש
ױך ַא יִיד. ַא ֿפרומער מענטשן הָאט דָאך אװי 

ער הָאט די  ‒ַאנדערע זַאכן צו זַײן דיסּפָאזיציע, 
טעקסטן ֿפון ּתנ"ך, ער הָאט זַײן רעליגיעזע 

טרַאדיציע. די בילדונג, ער הָאט שולן און ױסא
ַא װעלט ֿפָאר די מָאדערנע ײגט ָאס לװאון 

ַא װסקי יושקָאדר' שטעלט  ‒סעקולערן יִיד?" 
 ריטָארישע ֿפרַאגע.

ַאזוכן זַײנע װעלכע בֿפַאר די סעקולערע יִידן, 
ַײט, ־לעלטערעױן שזַײנען  און ,סעמינַארן

ױן ־בָאבעס זַײנען שײדעסאון ז ןעלטערנס װעמע
ענלעך די סעמינַארן ֿפון בַאזוכן דָאס  איזָא, ניט
ײ װען ז זונדערַא, ב"ן "קלַאּפַאן עמָאציָאנעל צו

מָאל  ־ּפנים מיט ַאן ַאלא־ֿפן זיך ּפניםטרע
ַא מין ױך איז אאון עס , ֿפַארגעסענער שּפרַאך
, ֿפַארונג־דערלעבנסרַײֿפער מעכטיקער ּכוח ֿפון ַא 

 .ָארןװעלכע קומט מיט י

װעלכע מענטשן  זע איך ַײנע לעקציעסױף מ"א
זָאגן ײ ַײנהַאלטן די טרערן, און זקענען ניט א

ױסדרוק א ָא־דעםָאט איך הָאב געהערט ' ‒מיר, 
ֿפון מַײן מַאמען מיט דרַײסיק יָאר צוריק, איך 

ָאבע זינגען דָאס ליד מיט הָאב געהערט מַײן ב
דר' ײלט דערצ ‒ר צוריק", ֿפוֿפציק יָא

 װַײטער.װסקי ָאיושק

זענער ֿפרומער יִיד, עװהוניַאדי, ַא געבנימין 
רַאט אין יִידיש אינעם מַאכט זַײן דָאקטָאװעלכער 

עט, איז מסּכים מיט ַאזַא װערסיטירושלימער אוני
 ָאּפשַאצונג.

װָארן עלטער, הָאב איך װען איך בין גע"
ֿפרום, װײניקער ַא ביסל װערן בַאשלָאסן צו 

 

 ‒ָאבער יִידיש איז טַאקע געבליבן מיט מיר", 
ױ ַאזװי הוניַאדי ּכדי צו דערקלערן זָאגט בנימין 

ַײן װידמען זַא בַאשלוס צו איז ער געקומען צו 
ַאֿפטלעכע ֿפָארשונגען אין יִידיש, װיסנשלעבן די 

איך הַאלט ַאז דָאס איז ַא בּכֿבודיקער מיטל סַײ  ‒
ָאּפצוהיטן מַײן יִידישע אידענטיטעט און סַײ ױף א

 צו ֿפירן ַא סעקולער לעבן".

ו דער צוגעבונדן צָאלט בלַײבן װ"איך הָאב גע
ַאז איך הָאב ײן, יִידישער קולטור און איך מ

װקא צו טָאן. און דדָאס ַא ּפַאסיקן מיטל  נעןוֿפגע
 גיט צו בנימין. ‒ִידיש הָאט עס מיר בַאװָארנט", י

ָאס װַאן ַאדעּפט ֿפון בַאקענען ױך בעני מער איז א
 װעלכן"יִידישן ׂשכל", אין  ןמער מענטשן מיט

נק ײן בקי. ַא דַאװען קדיטָאריע איז ניט געױזַײן א
ָארן װגעער איז  זַײנע ֿפילצָאליקע איבערזעצונגען

ַאנדלט זיך װען עס הַא מַײסטער ֿפון מַאסקירונג, 
 ֿפון דער יִידישער קולטור. לעבונגױֿפא רװעגן דע

װעגן זַײנע איבערזעצונגען ֿפון יִידיש אין עֿבריּת 
װָאלט זיך װי איך "דָאס איז  ‒הָאט ער געזָאגט, 

ָאס זָאגט: "גוט, װֿפַארשטעלט ֿפַאר עמעצן 
ױף העברעיש, ַײך דערלַאנגען יִידיש אװעל אכ'

ײג ָאס איך לװָאבער איך הָאף, ַאז דָאס שּפַײז 
ַאטירלעך העכערן אַײער װעט נַײך ֿפָאר א

 ַאּפעטיט )צו יִידיש(". 

ױך בעני װסקיס סטודענטן, אָאװי דר' יושקּפונקט 
, ַאז לערנען יִידיש איז ֿפַאר װדהמער איז זיך מת

ֿפירן זַײן ױסער קען א װעלכןמיט  אים ַא מיטל
 מיסיע.

ָארן מער װָארן, בין איך געװ"ַאז איך בין רַײף גע
", ָארצלעןװאון דַאנקבַאר ֿפַאר מַײנע  װנטבַאהַא

ָאס װזָאגט בעני מער ּכדי צו דערקלערן ֿפַאר  ‒
הָאט ער בַאשלָאסן צו בַאשעֿפטיקן זיך מיט 

 לערנען און ֿפָארשן יִידיש.

ֿפַאראינטערעסירט אין דורכלָאזן װען "איך בין גע
ֿפון ײט ָאס בַאשטװ־קערּפער װיסןדורך זיך דעם 

דער געשיכטלעכער ירושה ֿפון מַײן ֿפָאטער און 
ָאס מיר זַײנען װָאס ַאלץ, ֿפון ד ‒ײדע, ֿפון מַײן ז

װּונגען זיך ָאּפצוזָאגן. מיר הָאבן ַא סך װען געצגע
ֿפענער ױ גערוַאזױרן מיט דער ֿפַארל

ָאבן הַײנט. װעלכע מיר הָאנָאליטער קולטור", מ"
ך איך הָאב געֿפילט, ַאז יִידיש איז ַא שּפרַא

די קומענדיקע װערן ֿפַאר ױרן װעט ֿפַארלװעלכע 

 

 ‒ָאבער יִידיש איז טַאקע געבליבן מיט מיר", 
ױ ַאזװי הוניַאדי ּכדי צו דערקלערן זָאגט בנימין 

ַײן װידמען זַא בַאשלוס צו איז ער געקומען צו 
ַאֿפטלעכע ֿפָארשונגען אין יִידיש, װיסנשלעבן די 

איך הַאלט ַאז דָאס איז ַא בּכֿבודיקער מיטל סַײ  ‒
ָאּפצוהיטן מַײן יִידישע אידענטיטעט און סַײ ױף א

 צו ֿפירן ַא סעקולער לעבן".

ו דער צוגעבונדן צָאלט בלַײבן װ"איך הָאב גע
ַאז איך הָאב ײן, יִידישער קולטור און איך מ

װקא צו טָאן. און דדָאס ַא ּפַאסיקן מיטל  נעןוֿפגע
 גיט צו בנימין. ‒ִידיש הָאט עס מיר בַאװָארנט", י

ָאס װַאן ַאדעּפט ֿפון בַאקענען ױך בעני מער איז א
 װעלכן"יִידישן ׂשכל", אין  ןמער מענטשן מיט

נק ײן בקי. ַא דַאװען קדיטָאריע איז ניט געױזַײן א
ָארן װגעער איז  זַײנע ֿפילצָאליקע איבערזעצונגען

ַאנדלט זיך װען עס הַא מַײסטער ֿפון מַאסקירונג, 
 ֿפון דער יִידישער קולטור. לעבונגױֿפא רװעגן דע

װעגן זַײנע איבערזעצונגען ֿפון יִידיש אין עֿבריּת 
װָאלט זיך װי איך "דָאס איז  ‒הָאט ער געזָאגט, 

ָאס זָאגט: "גוט, װֿפַארשטעלט ֿפַאר עמעצן 
ױף העברעיש, ַײך דערלַאנגען יִידיש אװעל אכ'

ײג ָאס איך לװָאבער איך הָאף, ַאז דָאס שּפַײז 
ַאטירלעך העכערן אַײער װעט נַײך ֿפָאר א

 ַאּפעטיט )צו יִידיש(". 

ױך בעני װסקיס סטודענטן, אָאװי דר' יושקּפונקט 
, ַאז לערנען יִידיש איז ֿפַאר װדהמער איז זיך מת

ֿפירן זַײן ױסער קען א װעלכןמיט  אים ַא מיטל
 מיסיע.

ָארן מער װָארן, בין איך געװ"ַאז איך בין רַײף גע
", ָארצלעןװאון דַאנקבַאר ֿפַאר מַײנע  װנטבַאהַא

ָאס װזָאגט בעני מער ּכדי צו דערקלערן ֿפַאר  ‒
הָאט ער בַאשלָאסן צו בַאשעֿפטיקן זיך מיט 

 לערנען און ֿפָארשן יִידיש.

ֿפַאראינטערעסירט אין דורכלָאזן װען "איך בין גע
ֿפון ײט ָאס בַאשטװ־קערּפער װיסןדורך זיך דעם 

דער געשיכטלעכער ירושה ֿפון מַײן ֿפָאטער און 
ָאס מיר זַײנען װָאס ַאלץ, ֿפון ד ‒ײדע, ֿפון מַײן ז

װּונגען זיך ָאּפצוזָאגן. מיר הָאבן ַא סך װען געצגע
ֿפענער ױ גערוַאזױרן מיט דער ֿפַארל

ָאבן הַײנט. װעלכע מיר הָאנָאליטער קולטור", מ"
ך איך הָאב געֿפילט, ַאז יִידיש איז ַא שּפרַא

די קומענדיקע װערן ֿפַאר ױרן װעט ֿפַארלװעלכע 
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 200ױף א סַאקלַא הָאט מיט דרַײ יָאר צוריק 
ַא דַאנק דער ־ליסטע. ַארטװגעהַאט ַא ערטער 

הָאט זיך  ורסֿפָאדערונג, דער קױסַארױסער גר
מיט ַא  ־צענטעראינעם רַאּפָאּפָארט איבערגעקליבן

ָאט װעלכע האון יענע, . ּתלמידים 550זַאל ֿפַאר 
ניט צוגעֿפידלט זיך ֿפַארשרַײבן בַײ צַײטנס, מוזן 

ַײל דער קלַאס איז ֿפול געּפַאקט ביזן װַארטן, װּוצ
 חודש יוני. 

־ֿפון מדינתײ "דָאס זעלבע קומט ֿפָאר אינעם מוז
ײ אין ־מוזׂשראל אין ירושלים און אינעם הערצלי

לעך, יעדעס יָאר מיר טינָאֿביֿב. דורכש־ּתל
ּתלמידים אין  2500ױף בערך ַארטן אװדער

ַאקסן, װָאר װעט ניׂשראל. און די צָאל ּתלמידים 
דז געניטע דערֿפַארונגסרַײכע עס ֿפעלן אונָאבער 

 ‒לעקטָארן, און דָאס ֿפַארהַאלט אונדז ַא ביסל", 
 װסקי. זָאגט דר' יושקָא

געשַאֿפן ַא װסקי יושקָאדר' הָאט הַײנטיקע טעג 
־קָאנגרעס, װעלטָאנטַאקט מיטן יִידישן ־קּפַארטנער

װעלטלעכן ֿפגעמַאכט ַאן ַאלױָאט אװעלכער ה
ַא שטָאט,   ‒װילנע, ליטע ִידישן צענטער אין י
ַא צענטער ֿפון װי ַאקַאנט װען בָאס איז געװ

יִידישער קולטור אונטערן נָאמען ירושלים 
 דליטה. 

 נעמט אין זיך ַארַײן ָאסװ, דער דָאזיקער צענטער
װעלט, מענטשן איבער גָאר דער  800ַארום 

ַײנרעכנדיק די יׂשראלים, הָאט דורכגעֿפירט א
ָא, װידעַײרעס און מָאנטע־אסעמינַארן אין בוענָאס

ונטערהַאלטנדיק ּו איך הָאב אונטערגעריכט. אװ
די טעמע ֿפון אינסטַאלירן עלעמענטן ֿפון יִידיש 

ױף אבַאהַאנדלט מען ײדענע געביטן, אין ֿפַארש
ֿפון די ָאֿפיציעלע און אומֿפָארמעלע סעמינרן 

ן טרָאגט מעױ ַאזװי ִידישע לערער, ײטן יצוגר
עלעמענטן ֿפון דער יִידישער קולטור אין ַארַײן די 

 שטַאנדן.ײדענע קעגנֿפַארש

, און עס מַאכט ניט יעדער לערערַאז װילן, "מיר 
 ,געשיכטע, קונסט ‒ װעלכן געביטױף ױס אא

צו ַארַײנברענגען  װעגזָאל געֿפינען ַא  ‒ּפָאליטיק 
 ‒אין יעדן געביט ֿפון קענטענישן", יִידיש 

 װסקי. יושקָאדר' דערקלערט 

די סטודענטן ֿפַארענדיקן די סעמינַארן מיט ַא "
ניט ט נײצו ֿפַארגעסן יִידיש מ ‒קלָארער דעה, 

 

ײלט, ן ּתלמיד הָאט מיר דערצײא ‒, װסקייושקָא
אין דער גערעדט ן הָאבַײנע עלטערן מװען ' ‒
און  װערןיִידיש, ֿפלעג איך צעמישט  ױףאײם ה

 מַײנע ֿפרַײנד". ײםַאהצו ֿפַארבעטן  זיך געשעמט

ֿפיל ־געולדָאס שד הָאט זיךיָארן  ֿפוןױף ֿפַארלאין 
נַײגער און ַאֿפילו אין ַא  ַאנדלט איןװֿפַאר

ײערע עלטערן. ֿפון ז־לשון מַאמע ַאֿפט נָאךבענקש
ע יקּפרַאכ־שָאבער, מיט יָארן איז די צָאל יִידיש

װילן לערנען ָאס װָארן ַאלץ קלענער און די, װגע
װע ַאלטערנַאטי ײערל, מוזן זוכן ּכלהַײנט ִידישי

 װעגן. 

װילן לערנען די ײ ײ חרטה, און ז"הַײנט הָאבן ז
װעמען צו ּפרַאך, ָאבער עס איז ניטָא בַײ ש

 װסקי.בַאקלָאגט זיך דר' יושקָא‒ֿפרעגן", 

און גלַײך מיט דעם, דער רעּפַאטריַאנט ֿפון 
־ָאט געמַאכט זַײן מַאסטערװעלכער האוקרַאִינע, 

־ָאר, אינעם בר־טן י1990ַארבעט אין יִידיש אין 
ֿפַאראינטערעסירט װערסיטעט, איז ניט ־אוניאילן

 ײט.צו בלַײבן אין דער ֿפַארגַאנגענה

ֿפַאר די סיבות װעגן װײסן "הערט זשע, מיר 
ָארן, ָאבער מיר װָאס יִידיש איז ּכמעט נעלם געװ

דער  װעג איןֿפן ױמוזן זיך קָאנצענטרירן א
ַײנען דָא ײט זיך, עס זצוקונֿפט. ס'ֿפַארשט

װע ַאטיײדענע סטיגמעס און נעגֿפַארש
 ‒קָאנָאטַאציעס, ָאבער דָאס ַארט מיך ניט", 

 װסקי.זָאגט דר' יושקָא

װסקי לעבן הָאט דר' יושקָארַײֿפן ס'רוֿב ֿפון זַײן 
לעבן יִידיש. צוױֿפױף אאדער ַארבעט װידמעט גע

־ָאט ֿפַארלָאזט דעם בילדונגסװי ער הנָאך דעם 
װען דער װּו ער איז געמיניסטעריום, 

ּפַארטַאמענט, הָאט ־דעּפעקטָאר ֿפונעם יִידישאינס
־זַײן חשבון ַא נעץ יִידיש ױףער געגרינדעט א

 2500ָאר לערנט בערך קורסן און יעדעס י
. נָאך יָארן װעלטסטודענטן איבער גָאר דער 

ַאנטדעקט, ַאז דער װסקי ַארבעט הָאט דר' יושקָא
די ױסער שליסל צום דערֿפָאלג ליגט א

 ַאדיציָאנעלע ַאקַאדעמישע רַאמען.טר

ָאס מער מענטשן טענהן, ַאז יִידיש שטַארבט, װ"
ַאקט די צָאל ֿפון װַאלץ מער און ּכסדרדיק 
שטָאלצירט דר'  ‒אונדזערע נָאכֿפָאלגער", 

ער װי ַא בַײשּפיל, ֿפַאררוֿפט און  ‒װסקי, יושקָא
. װערסיטעטַײן קלַאס אינעם חיֿפהר אוניױף זזיך א
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ַא דַאנק דער ־ליסטע. ַארטװגעהַאט ַא ערטער 

הָאט זיך  ורסֿפָאדערונג, דער קױסַארױסער גר
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ָאט װעלכע האון יענע, . ּתלמידים 550זַאל ֿפַאר 
ניט צוגעֿפידלט זיך ֿפַארשרַײבן בַײ צַײטנס, מוזן 

ַײל דער קלַאס איז ֿפול געּפַאקט ביזן װַארטן, װּוצ
 חודש יוני. 

־ֿפון מדינתײ "דָאס זעלבע קומט ֿפָאר אינעם מוז
ײ אין ־מוזׂשראל אין ירושלים און אינעם הערצלי

לעך, יעדעס יָאר מיר טינָאֿביֿב. דורכש־ּתל
ּתלמידים אין  2500ױף בערך ַארטן אװדער
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װעלטלעכן ֿפגעמַאכט ַאן ַאלױָאט אװעלכער ה
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 דליטה. 
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װעלט, מענטשן איבער גָאר דער  800ַארום 

ַײנרעכנדיק די יׂשראלים, הָאט דורכגעֿפירט א
ָא, װידעַײרעס און מָאנטע־אסעמינַארן אין בוענָאס

ונטערהַאלטנדיק ּו איך הָאב אונטערגעריכט. אװ
די טעמע ֿפון אינסטַאלירן עלעמענטן ֿפון יִידיש 

ױף אבַאהַאנדלט מען ײדענע געביטן, אין ֿפַארש
ֿפון די ָאֿפיציעלע און אומֿפָארמעלע סעמינרן 

ן טרָאגט מעױ ַאזװי ִידישע לערער, ײטן יצוגר
עלעמענטן ֿפון דער יִידישער קולטור אין ַארַײן די 

 שטַאנדן.ײדענע קעגנֿפַארש

, און עס מַאכט ניט יעדער לערערַאז װילן, "מיר 
 ,געשיכטע, קונסט ‒ װעלכן געביטױף ױס אא

צו ַארַײנברענגען  װעגזָאל געֿפינען ַא  ‒ּפָאליטיק 
 ‒אין יעדן געביט ֿפון קענטענישן", יִידיש 

 װסקי. יושקָאדר' דערקלערט 

די סטודענטן ֿפַארענדיקן די סעמינַארן מיט ַא "
ניט ט נײצו ֿפַארגעסן יִידיש מ ‒קלָארער דעה, 

 

יָאר ֿפונעם  1000ָאּפצוזָאגן ֿפון װי זיך ַאנדערש 
 יִידישן אינטעלעקטוַאליזם און קולטור. 

ֿפַארַאן ױך עס זַײנען אַאז ײט זיך, ס'ֿפַארשט
סענטימענטַאלע און גַײסטלעכע ַאסּפעקטן, 

־לעבונגױֿפױף מיטן אּפַאסן זיך צונװעלכע 
 ."ּפרָאצעס

ַאלט, ַאז די סעקולערע װסקי הַאגֿב, דר' יושקָא
נוצן ֿפון ַארַײנברענגען יִידן קענען הָאבן ַא סך 

 ־טעגלעכן לעבן.ָאגײער טיִידיש אין ז

מַײן ּפערזענלעכער מָאטָא אין משך ֿפון ַא סך "
ָאס װַאז יִידיש איז ַא ּכלי  ,ַײזןװיָארן איז צו 

צו ֿפילן זיך  ןדערמעגלעכט ַא סעקולערן מענטש
ױך ַא יִיד. ַא ֿפרומער מענטשן הָאט דָאך אװי 

ער הָאט די  ‒ַאנדערע זַאכן צו זַײן דיסּפָאזיציע, 
טעקסטן ֿפון ּתנ"ך, ער הָאט זַײן רעליגיעזע 

טרַאדיציע. די בילדונג, ער הָאט שולן און ױסא
ַא װעלט ֿפָאר די מָאדערנע ײגט ָאס לװאון 

ַא װסקי יושקָאדר' שטעלט  ‒סעקולערן יִיד?" 
 ריטָארישע ֿפרַאגע.

ַאזוכן זַײנע װעלכע בֿפַאר די סעקולערע יִידן, 
ַײט, ־לעלטערעױן שזַײנען  און ,סעמינַארן

ױן ־בָאבעס זַײנען שײדעסאון ז ןעלטערנס װעמע
ענלעך די סעמינַארן ֿפון בַאזוכן דָאס  איזָא, ניט
ײ װען ז זונדערַא, ב"ן "קלַאּפַאן עמָאציָאנעל צו

מָאל  ־ּפנים מיט ַאן ַאלא־ֿפן זיך ּפניםטרע
ַא מין ױך איז אאון עס , ֿפַארגעסענער שּפרַאך
, ֿפַארונג־דערלעבנסרַײֿפער מעכטיקער ּכוח ֿפון ַא 

 .ָארןװעלכע קומט מיט י

װעלכע מענטשן  זע איך ַײנע לעקציעסױף מ"א
זָאגן ײ ַײנהַאלטן די טרערן, און זקענען ניט א

ױסדרוק א ָא־דעםָאט איך הָאב געהערט ' ‒מיר, 
ֿפון מַײן מַאמען מיט דרַײסיק יָאר צוריק, איך 

ָאבע זינגען דָאס ליד מיט הָאב געהערט מַײן ב
דר' ײלט דערצ ‒ר צוריק", ֿפוֿפציק יָא

 װַײטער.װסקי ָאיושק

זענער ֿפרומער יִיד, עװהוניַאדי, ַא געבנימין 
רַאט אין יִידיש אינעם מַאכט זַײן דָאקטָאװעלכער 

עט, איז מסּכים מיט ַאזַא װערסיטירושלימער אוני
 ָאּפשַאצונג.

װָארן עלטער, הָאב איך װען איך בין גע"
ֿפרום, װײניקער ַא ביסל װערן בַאשלָאסן צו 
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 ַא מַײסטער ֿפון קַאמוֿפלַאזש
דורך שעֿפערישע און ַאלטערנַאטיװע שיטות, װערט יִידיש אױֿפגעלעבט און קערט 
זיך אום אין דער יִידישער ּכלל־קולטור, און די עדות ֿפון דעם שטילן רענעסַאנס 

װערן זײער ָאֿפט ַאנטציקט ֿפון דער עמָאציָאנעלער גרײס ֿפון איר השּפעה.

 

 ַא מַײסטער ֿפון קַאמוֿפלַאזש
 

ױֿפגעלעבט און קערט זיך אום אין דער א יִידישװערט שיטות, װע דורך שעֿפערישע און ַאלטערנַאטי
ײער ָאֿפט ַאנטציקט ֿפון דער װערן זֿפון דעם שטילן רענעסַאנס  דותדי ע , אוןקולטור־ּכלליִידישער 

 ֿפון איר השּפעה. ײסגרעמָאציָאנעלער 

 אמויאל נועה

 

ַארג, װװען ַא קינד זָאגט זיך ָאּפ צו עסן גרינ
איבערגעשרָאקענע טָאן די  בלַײבט צוָאס װ

ֿפָאר און ײגן ל־ביכער עלטערן? ַא סך דערציונגס
‒ ַאנג, דהַײנו, ײנעם צוגדיקן ַא געמײֿפַארט

אין ָאקָאלי ײנע שטיקלעך ברֿפַארבַאהַאלטן קל
ַאזַא אוֿפן בַאקומט ױף ַאזַאניע, און א־לדער קעז

 ָאֿפן. ײטיקע נערונג־שטדָאס קינד די נ

 הָאבן זיך צוגעּפַאסט די טוערסאין ַא סך ֿפַאלן 
 ‒ֿפלעבן יִידיש צו דעם דָאזיקן צוגַאנג ױֿפון א

די עלעמענטן ֿפון דער יִידישער  ןצּוטונקעאַײנ
ליטערַאטור, ֿפון דער יִידישער געשיכטע און 

ַאקַאדעמישער ֿפָאלקלָאר אין דער סָאציַאלער און 
ִידישע ן די ישּפַײזװעלכע ײט, ־טעטיקבילדונגס

 נשמה.
װען ַאז ניט ּתמיד איז דָאס געײט זיך, ס'ֿפַארשט

ַײל ֿפַאר דער קַאטַאסטרָאֿפע הָאבן ַארום װ, ױַאז
ָאּפע, אין ײריִידן אין אעלף מיליָאן ַאשּכנזישע 

־ַאטןװעזענעם רַאמעריקעס, אין געײדע ב
ּפַאלעסטינע ־ױך אין מַאנדַאטװי אֿפַארבַאנד 

ײן גערעדט יִידיש. און כָאטש מיר הָאבן ניט ק
ַאז  ,ּפינקטלעכע ציֿפערן, ָאבער די מומחים הַאלטן

װעלט ָאר דער ױף גּפרַאכיקע א־שדי צָאל יִידיש
דרַײ  אוןאײן  װישןצ‒ הָאט זיך ֿפַארקלענערט 

 ָאן נֿפשות.מילי

־"דער חורבן הָאט ּפשוט ֿפַארניכטעט די יִידיש
דעם  טגעזָאגהָאט ‒ ּפרַאכיקע מענטשן", ש

  The Jerusalem Report קָארעסּפָאנדענט ֿפון
־ֿפון די לעצטע יִידישײנע שושנה דָאמינסקי, א

 ׂשראלדיקע גימנַאזיעס. לערער אין די י

ניט נָאר ַא ֿפָאלק, נָאר ָאבן ֿפַארניכטעט ײ ה"ז
נה דערקלערט שוש ‒ַא גַאנצע קולטור", ױך א

ם, ַא דָאמינסקי, ַא לערערקע אין גֿבעתי
 ָאֿביֿב.־הינטערשטָאט ֿפון ּתל

 

 ַא מַײסטער ֿפון קַאמוֿפלַאזש
 

ױֿפגעלעבט און קערט זיך אום אין דער א יִידישװערט שיטות, װע דורך שעֿפערישע און ַאלטערנַאטי
ײער ָאֿפט ַאנטציקט ֿפון דער װערן זֿפון דעם שטילן רענעסַאנס  דותדי ע , אוןקולטור־ּכלליִידישער 

 ֿפון איר השּפעה. ײסגרעמָאציָאנעלער 

 אמויאל נועה

 

ַארג, װװען ַא קינד זָאגט זיך ָאּפ צו עסן גרינ
איבערגעשרָאקענע טָאן די  בלַײבט צוָאס װ

ֿפָאר און ײגן ל־ביכער עלטערן? ַא סך דערציונגס
‒ ַאנג, דהַײנו, ײנעם צוגדיקן ַא געמײֿפַארט

אין ָאקָאלי ײנע שטיקלעך ברֿפַארבַאהַאלטן קל
ַאזַא אוֿפן בַאקומט ױף ַאזַאניע, און א־לדער קעז

 ָאֿפן. ײטיקע נערונג־שטדָאס קינד די נ

 הָאבן זיך צוגעּפַאסט די טוערסאין ַא סך ֿפַאלן 
 ‒ֿפלעבן יִידיש צו דעם דָאזיקן צוגַאנג ױֿפון א

ן די עלעמענטן ֿפון דער יִידישער טונקעצואַײנ
ליטערַאטור, ֿפון דער יִידישער געשיכטע און 

ַאקַאדעמישער ֿפָאלקלָאר אין דער סָאציַאלער און 
ִידישע ן די ישּפַײזװעלכע ײט, ־טעטיקבילדונגס

 נשמה.
װען ַאז ניט ּתמיד איז דָאס געײט זיך, ס'ֿפַארשט

ַײל ֿפַאר דער קַאטַאסטרָאֿפע הָאבן ַארום װ, ױַאז
ָאּפע, אין ײרדן אין אעלף מיליָאן ַאשּכנזישע יִי

־ַאטןװעזענעם רַאמעריקעס, אין געײדע ב
ּפַאלעסטינע ־ױך אין מַאנדַאטװי אֿפַארבַאנד 

ײן גערעדט יִידיש. און כָאטש מיר הָאבן ניט ק
ַאז  ,ּפינקטלעכע ציֿפערן, ָאבער די מומחים הַאלטן

װעלט ָאר דער ױף גּפרַאכיקע א־שדי צָאל יִידיש
דרַײ  אוןאײן  װישןצ‒ הָאט זיך ֿפַארקלענערט 

 מיליָאן נֿפשות.

־"דער חורבן הָאט ּפשוט ֿפַארניכטעט די יִידיש
דעם  טגעזָאגהָאט ‒ ּפרַאכיקע מענטשן", ש

  The Jerusalem Report קָארעסּפָאנדענט ֿפון
־ֿפון די לעצטע יִידישײנע שושנה דָאמינסקי, א

 ׂשראלדיקע גימנַאזיעס. לערער אין די י

ניט נָאר ַא ֿפָאלק, נָאר ָאבן ֿפַארניכטעט ײ ה"ז
נה דערקלערט שוש ‒ַא גַאנצע קולטור", ױך א

ם, ַא דָאמינסקי, ַא לערערקע אין גֿבעתי
 ָאֿביֿב.־הינטערשטָאט ֿפון ּתל

 

ֿפקום ֿפון ױָאניע, נָאר א־אירעס איז ַא גורל
ֿפון איר ערשטן װיזיע ױך די װי אׂשראל ־ימדינת

ָאבן ה ‒ ־גוריוןװיד בן־מיניסטער דּפרעמיער
זַײן ַײטערט ֿפון יִידיש ַא סך מענטשן. װדער

ַײן די װעט זאוקַאז, ַאז עֿבריּת און ניט יִידיש, 
ױך די װי אּפרַאך ֿפון דער נַײער מדינה, ־שמלוכה

ָאבן ֿפַאררוקט יִידיש אין שָאטן װעלכע הגעזעצן, 
ּפרַאך, ־שֿפַאר ַא בזיוןױסגעשטעלט זי ַארַײן און א

הָאט יָא גערעדט מע געֿפירט צו דעם, ַאז הָאבן 
אין נָאר בַײ זיך ײט און ר שטילערהבעיִידיש, ָא

 ײם.ה דער

ֿפלעגט בַאשטרָאֿפן די יִידישע  ײ"די ּפָאליצ
ַאלץ  ,אין יענע צַײטן ‒טעַאטערס, און בכלל 

ױף ֿפַארבונדן מיט קולטור אװען ָאס איז געװ
זָאגט שושנה ‒ ֿפַארבָאטן", װען ִידיש, איז געי

 דָאמינסקי.

ִידיש הָאבן קעגן יאון געזעצן ײל דער ֿפָאראורט
ֿפיל בַײ די געולד־דעם שדעם בזיון און  טגעמער

לעבעדיק געבליבענע אין דער קַאטַאסטרָאֿפע און 
זיך שטעלן קעגן און ן דור יונגגעשטערט דעם 

ִידיש ײטן יאון בַאגל" ײבן די הענטשקעֿפהױ"א
ַאנציקסטן װֿפט ֿפונעם צװײטער העלאין דער צ
 יָארהונדערט.

ַאז העברעיש איז ײנונג, "עס הָאט געהערשט ַא מ
גש. דָאס ַײב און יִידיש איז ַא ּפלװַא געזעצלעכע 

װײטן ַא מין סטיגמע נָאך ֿפַארן צװען איז גע
ַײן װען מװעלטקריג, ָאבער נָאך דער מלחמה, 

טַאטע איז ַאהער ָאנגעקומען, איז ער געקומען ַא 
‒ קולטור, ָאן זַײן ױבטער, בַאזיגטער, ַא בַאר

־די מלחמהבעני מער, ַא זון ֿפון  דערקלערט
איבערזעצער ֿפון  בולטער ּפליטים און ַא

 ֿבריּת.ױף עצענדליקער ביכער, ֿפון יִידיש א

ַא בַאקַאנטער לעקטָאר װסקי, דר' מרדכי יושקָא
 ײטֿפַארשּפרװעלכער ֿפון דער יִידישער קולטור, 

די סטודענטן און לערער איבער  װישןיִידיש צ
ײן געֿפונען אױסאָאט װעלט, הגָאר דער 

בַײם רוֿב זַײנע  ־שטריךגעמיינזַאמען ֿפָאדעם
 ּפט בַײ די יׂשראלדיקע.ױער הסטודענדן, איב

ױף מַײנע װעלכע קומען א"די מענטשן, 
ױרענע סעמינַארן, די אין יׂשראל געב

ײ מוזן הָאט מען ָאנגעלערנט, ַאז ז"סַאברעס", 
דר' דערקלערט ‒ , ִידישזיך שעמען מיט י

 

ײלט, ן ּתלמיד הָאט מיר דערצײא ‒, װסקייושקָא
אין דער גערעדט ן הָאבַײנע עלטערן מװען ' ‒
און  װערןיִידיש, ֿפלעג איך צעמישט  ױףאײם ה

 מַײנע ֿפרַײנד". ײםַאהצו ֿפַארבעטן  זיך געשעמט

ֿפיל ־געולדָאס שד הָאט זיךיָארן  ֿפוןױף ֿפַארלאין 
נַײגער און ַאֿפילו אין ַא  ַאנדלט איןװֿפַאר

ײערע עלטערן. ֿפון ז־לשון מַאמע ַאֿפט נָאךבענקש
ע יקּפרַאכ־שָאבער, מיט יָארן איז די צָאל יִידיש

װילן לערנען ָאס װָארן ַאלץ קלענער און די, װגע
װע ַאלטערנַאטי ײערל, מוזן זוכן ּכלהַײנט ִידישי

 װעגן. 

װילן לערנען די ײ ײ חרטה, און ז"הַײנט הָאבן ז
װעמען צו ּפרַאך, ָאבער עס איז ניטָא בַײ ש

 װסקי.בַאקלָאגט זיך דר' יושקָא‒ֿפרעגן", 

און גלַײך מיט דעם, דער רעּפַאטריַאנט ֿפון 
־ָאט געמַאכט זַײן מַאסטערװעלכער האוקרַאִינע, 

־ָאר, אינעם בר־טן י1990ַארבעט אין יִידיש אין 
ֿפַאראינטערעסירט װערסיטעט, איז ניט ־אוניאילן

 ײט.צו בלַײבן אין דער ֿפַארגַאנגענה

ֿפַאר די סיבות װעגן װײסן "הערט זשע, מיר 
ָארן, ָאבער מיר װָאס יִידיש איז ּכמעט נעלם געװ

דער  װעג איןֿפן ױמוזן זיך קָאנצענטרירן א
ַײנען דָא ײט זיך, עס זצוקונֿפט. ס'ֿפַארשט

װע ַאטיײדענע סטיגמעס און נעגֿפַארש
 ‒קָאנָאטַאציעס, ָאבער דָאס ַארט מיך ניט", 

 װסקי.זָאגט דר' יושקָא

װסקי לעבן הָאט דר' יושקָארַײֿפן ס'רוֿב ֿפון זַײן 
לעבן יִידיש. צוױֿפױף אאדער ַארבעט װידמעט גע

־ָאט ֿפַארלָאזט דעם בילדונגסװי ער הנָאך דעם 
װען דער װּו ער איז געמיניסטעריום, 

ּפַארטַאמענט, הָאט ־דעּפעקטָאר ֿפונעם יִידישאינס
־זַײן חשבון ַא נעץ יִידיש ױףער געגרינדעט א

 2500ָאר לערנט בערך קורסן און יעדעס י
. נָאך יָארן װעלטסטודענטן איבער גָאר דער 

ַאנטדעקט, ַאז דער װסקי ַארבעט הָאט דר' יושקָא
די ױסער שליסל צום דערֿפָאלג ליגט א

 ַאדיציָאנעלע ַאקַאדעמישע רַאמען.טר

ָאס מער מענטשן טענהן, ַאז יִידיש שטַארבט, װ"
ַאקט די צָאל ֿפון װַאלץ מער און ּכסדרדיק 
שטָאלצירט דר'  ‒אונדזערע נָאכֿפָאלגער", 

ער װי ַא בַײשּפיל, ֿפַאררוֿפט און  ‒װסקי, יושקָא
. װערסיטעטַײן קלַאס אינעם חיֿפהר אוניױף זזיך א

 

ֿפקום ֿפון ױָאניע, נָאר א־אירעס איז ַא גורל
ֿפון איר ערשטן װיזיע ױך די װי אׂשראל ־ימדינת

ָאבן ה ‒ ־גוריוןװיד בן־מיניסטער דּפרעמיער
זַײן ַײטערט ֿפון יִידיש ַא סך מענטשן. װדער

ַײן די װעט זאוקַאז, ַאז עֿבריּת און ניט יִידיש, 
ױך די װי אּפרַאך ֿפון דער נַײער מדינה, ־שמלוכה

ָאבן ֿפַאררוקט יִידיש אין שָאטן װעלכע הגעזעצן, 
ּפרַאך, ־שֿפַאר ַא בזיוןױסגעשטעלט זי ַארַײן און א

הָאט יָא גערעדט מע געֿפירט צו דעם, ַאז הָאבן 
אין נָאר בַײ זיך ײט און ר שטילערהבעיִידיש, ָא

 ײם.ה דער

ֿפלעגט בַאשטרָאֿפן די יִידישע  ײ"די ּפָאליצ
ַאלץ  ,אין יענע צַײטן ‒טעַאטערס, און בכלל 

ױף ֿפַארבונדן מיט קולטור אװען ָאס איז געװ
זָאגט שושנה ‒ ֿפַארבָאטן", װען ִידיש, איז געי

 דָאמינסקי.

ִידיש הָאבן קעגן יאון געזעצן ײל דער ֿפָאראורט
ֿפיל בַײ די געולד־דעם שדעם בזיון און  טגעמער

לעבעדיק געבליבענע אין דער קַאטַאסטרָאֿפע און 
זיך שטעלן קעגן און ן דור יונגגעשטערט דעם 

ִידיש ײטן יאון בַאגל" ײבן די הענטשקעֿפהױ"א
ַאנציקסטן װֿפט ֿפונעם צװײטער העלאין דער צ
 יָארהונדערט.

ַאז העברעיש איז ײנונג, "עס הָאט געהערשט ַא מ
גש. דָאס ַײב און יִידיש איז ַא ּפלװַא געזעצלעכע 

װײטן ַא מין סטיגמע נָאך ֿפַארן צװען איז גע
ַײן װען מװעלטקריג, ָאבער נָאך דער מלחמה, 

טַאטע איז ַאהער ָאנגעקומען, איז ער געקומען ַא 
‒ קולטור, ָאן זַײן ױבטער, בַאזיגטער, ַא בַאר

־די מלחמהבעני מער, ַא זון ֿפון  דערקלערט
איבערזעצער ֿפון  בולטער ּפליטים און ַא

 ֿבריּת.ױף עצענדליקער ביכער, ֿפון יִידיש א

ַא בַאקַאנטער לעקטָאר װסקי, דר' מרדכי יושקָא
 ײטֿפַארשּפרװעלכער ֿפון דער יִידישער קולטור, 

די סטודענטן און לערער איבער  װישןיִידיש צ
ײן געֿפונען אױסאָאט װעלט, הגָאר דער 

בַײם רוֿב זַײנע  ־שטריךגעמיינזַאמען ֿפָאדעם
 ּפט בַײ די יׂשראלדיקע.ױער הסטודענדן, איב

ױף מַײנע װעלכע קומען א"די מענטשן, 
ױרענע סעמינַארן, די אין יׂשראל געב

ײ מוזן הָאט מען ָאנגעלערנט, ַאז ז"סַאברעס", 
דר' דערקלערט ‒ , ִידישזיך שעמען מיט י

 

ײלט, ן ּתלמיד הָאט מיר דערצײא ‒, װסקייושקָא
אין דער גערעדט ן הָאבַײנע עלטערן מװען ' ‒
און  װערןיִידיש, ֿפלעג איך צעמישט  ױףאײם ה

 מַײנע ֿפרַײנד". ײםַאהצו ֿפַארבעטן  זיך געשעמט

ֿפיל ־געולדָאס שד הָאט זיךיָארן  ֿפוןױף ֿפַארלאין 
נַײגער און ַאֿפילו אין ַא  ַאנדלט איןװֿפַאר

ײערע עלטערן. ֿפון ז־לשון מַאמע ַאֿפט נָאךבענקש
ע יקּפרַאכ־שָאבער, מיט יָארן איז די צָאל יִידיש

װילן לערנען ָאס װָארן ַאלץ קלענער און די, װגע
װע ַאלטערנַאטי ײערל, מוזן זוכן ּכלהַײנט ִידישי

 װעגן. 

װילן לערנען די ײ ײ חרטה, און ז"הַײנט הָאבן ז
װעמען צו ּפרַאך, ָאבער עס איז ניטָא בַײ ש

 װסקי.בַאקלָאגט זיך דר' יושקָא‒ֿפרעגן", 

און גלַײך מיט דעם, דער רעּפַאטריַאנט ֿפון 
־ָאט געמַאכט זַײן מַאסטערװעלכער האוקרַאִינע, 

־ָאר, אינעם בר־טן י1990ַארבעט אין יִידיש אין 
ֿפַאראינטערעסירט װערסיטעט, איז ניט ־אוניאילן

 ײט.צו בלַײבן אין דער ֿפַארגַאנגענה

ֿפַאר די סיבות װעגן װײסן "הערט זשע, מיר 
ָארן, ָאבער מיר װָאס יִידיש איז ּכמעט נעלם געװ

דער  װעג איןֿפן ױמוזן זיך קָאנצענטרירן א
ַײנען דָא ײט זיך, עס זצוקונֿפט. ס'ֿפַארשט

װע ַאטיײדענע סטיגמעס און נעגֿפַארש
 ‒קָאנָאטַאציעס, ָאבער דָאס ַארט מיך ניט", 

 װסקי.זָאגט דר' יושקָא

װסקי לעבן הָאט דר' יושקָארַײֿפן ס'רוֿב ֿפון זַײן 
לעבן יִידיש. צוױֿפױף אאדער ַארבעט װידמעט גע

־ָאט ֿפַארלָאזט דעם בילדונגסװי ער הנָאך דעם 
װען דער װּו ער איז געמיניסטעריום, 

ּפַארטַאמענט, הָאט ־דעּפעקטָאר ֿפונעם יִידישאינס
־זַײן חשבון ַא נעץ יִידיש ױףער געגרינדעט א

 2500ָאר לערנט בערך קורסן און יעדעס י
. נָאך יָארן װעלטסטודענטן איבער גָאר דער 

ַאנטדעקט, ַאז דער װסקי ַארבעט הָאט דר' יושקָא
די ױסער שליסל צום דערֿפָאלג ליגט א

 ַאדיציָאנעלע ַאקַאדעמישע רַאמען.טר

ָאס מער מענטשן טענהן, ַאז יִידיש שטַארבט, װ"
ַאקט די צָאל ֿפון װַאלץ מער און ּכסדרדיק 
שטָאלצירט דר'  ‒אונדזערע נָאכֿפָאלגער", 

ער װי ַא בַײשּפיל, ֿפַאררוֿפט און  ‒װסקי, יושקָא
. װערסיטעטַײן קלַאס אינעם חיֿפהר אוניױף זזיך א
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 מיר קענען זי, די שטילע, ַאלטע ֿפרױ,"
 . "װָאס שרַײבט ֿפַאר זיך ַאלײן ַא יִידיש ליד

 
 

 

מיר מיט  זעלבער צַײט עס שמעקט ֿפון
 ײט. קטלניִידיש מיט זַײן גַאנצער ע

ױ װי ַאזײלן צי קענט איר אונדז דערצ
 ַײבן לידער? ױבן שרָאט איר ָאנגעהה

ַײל װ ױבן,ָאל ניט ָאנגעהײן מהָאב קאיך 
 ּתמיד.איך געשריבן הָאב שרַײבן 

ַאמען זַײנען ֿפַאר מיר װערטער און גר
ממש ּכישוֿפדיק. זינט איך געדענק זיך 
שטענדיק ֿפלעג איך ענטֿפערן מיט ַא 

װען כ'בין גרַאם. איך געדענק, ַאז 
צו מיר  מעןװען זעקס יָאר ַאלט, הָאט גע

ײבן ָאנהױן שװעסטו װען  ‒, געטענהט
 װי ַא נָארמַאלער מענטש?צו רעדן 

 

װיקלט ָאט זיך ַאנטױ עס הַאזװי און 
 בַאגַאבונג צום גרַאם?ַײער א

װײטער אין דער צַײט ֿפון דער צ
װילנער געטָא, ־מלחמה, אין װעלט

כ'הָאב געהַאט ַא גורלדיקע טרעֿפונג 
רעדַאקטָאר ַאֿברהם  ן דיכטער אוןמיט

ער הָאט  אין געטָאװער. סוצקע
ױף א ,ָארגַאניזירן ּפָאעטישע לעזונגען

װעלכע איך ֿפלעג קומען. כ'הָאב אים 
װעגן מַײנע לידער און ער ײלט דערצ

אונטערגעהַאלטן און הָאט מיך 
 געבענטשט.

ָאגט ֿפרִיער, ױן געזָאב שװי איך ה
ַא ױבן צו לערנען זיך אין כ'הָאב ָאנגעה

יִידישער שול, ָאבער שּפעטער בין איך 
װישע שול איבערגעגַאנגען אין ַא ליט

ױף ַאֿפילו געשריבן לידער אאון 
ָאט מיר געזָאגט װער הװיש. סוצקעליט

ערשטנס, איר ‒ װיכטיקע זַאכן, װײ צ
ִידיש, און ױף ידַארֿפט שרַײבן נָאר א

ַײט און װעגן צַײבט ניט װײטנס, שרצ
באמת, װעגן לעבן. אומעט, נָאר שרַײבט 

װעגן דעם װיזיע ער הָאט געהַאט ַא 
 ײט.ון דער יִידישער שעֿפערישקהמשך ֿפ

 

 

ָאט זיך אַײך געשריבן ױ עס הַאזװי און 
ױרענער ־געבין דער נַײִידיש אױף יא

 ׂשראל?־ימדינת

ִידיש הָאט װען יצַײטן װען עס זַײנען גע
מען דָא געהַאלטן ֿפַאר ַא "מָאדנע 

־אידענטיטעט. ָאן ַא זעלבסטשּפרַאך" 
אין משך ֿפון ַא סך יָארן הָאבן מיר 

. איך הָאב ַא ליד, װעגן דעםגערעדט 
ַאנטּפלעק מַײנע געֿפילן װעלכן איך אין 

 : װעגן דעם ענין

 
 װי גוט איז מיר
 ײט ניטַאז איר ֿפַארשט

 װָאס איך שרַײב,
 ַא ֿפױגל ֿפרַײ

 װָאס מעג ַאנטּפלעקן
 ּתהום און הימל,

 ַאלט בַײם סוףװען איך הנָאר 
 װָאס איך ֿפַארשרַײב,

 ַאנטהילט זיך ֿפון בַאהעלטעניש
 ַא טרער ֿפון מַײן געמיט

 ײןֿפַארשט צום ניט
 מַײן יִידיש ליד.

 

ױף ַאז איך שרַײב אװיל צוגעבן, איך 
ױרן ַײל כ'בין געבװױז בלִידיש ניט י

שּפרַאך, נָאר דָאס ָא װָארן אין דער גע
טל ֿפון ָאּפצוהיטן און איז ַא מי
ײן דעם אין זיך ַאל אונטערהַאלטן

ָאבן ניט װעלכע הָאנדעקן אין יענע, 
און מַײן זּכרון  ײכט דעם ברעג.דערגר

 איז ַא יִידישער זּכרון. 

ױס ָאט דער ָא זּכרון ױ לעבט זיך אַאזװי 
 ַארט?װאין דער קעגנ

 איז ניט ּפרָאצעס־ָאגרַאֿפיעײן ביאײן ק
הַײנטיקע טעג ס'הָאט זיך ַאטיש. סט

דער  געביטן די בַאצִיונג צו יִידיש.
יונגער דור אינטערעסירט זיך מיט זַײן 

. די יונגע הָאבן חשק זיך ־ירושהקולטור
שטעלן ֿפרַאגעס צו  הָאבן חשק לערנען,

װַאקסן געסױַאנטדעקן. עס איז אצו און 

 

 

ִידיש איז װעלכע יַא דור מענטשן, ֿפַאר 
נָאר ַא  ־לשון,ַאמעײן מניט ק

ענלעכע ענדערונגען זעען ־לשון. בָאבע
ֿפון ײן , אינעם ֿפַאראװיקײ־למיר אין בית

יִידישע שרַײבער און זשורנַאליסטן אין 
צו הערן. יׂשראל. דער עולם קומט ּכדי 

ױסע ײן גרעס איז ניט ק
ָאבער דָאך ַאן ־מעלה, רענעסַאנס

 ערנסטע ענדערונג.

ָאזיקע ײכנט איר די דַאצױ בװי ַאז
 ענדערונגען?

װעגן די מענטשן ֿפַארמָאגן זכרונות, 
ָאבן ײ הזװײסן ניט. ַאֿפילו ײ װעלכע ז

ײענען װילן לױסגעלערנט און זיך א
װי , ַאזעלכע ײדענע מחבריםֿפַארש

ֿפַארַאן ױך זַײנען אׂשראל רַאבָאן. עס י
 ִידיש.ױף יאיבערזעצונגען ֿפון עֿבריּת א

 

ּפיגלען זיך ָאּפ די ױ שַאזװי און 
 ַײערע שַאֿפונגען?א יןענדערונגען א

איך בין געקומען צו ַא מסקנא, און 
ַא דַאנק די איבערזעצונגען, ַאז די װקא ד

ָאגיקן װאמתע ּפָאעזיע שטעלט ַא מער 
ײט צו דער ָאענטקױף דער נטרַאף א

דער ָאדער ױף ײדער אנשמה, א
ױף ַאנדערער שּפרַאך. און דָאס ֿפירט צונ

איך בין געקומען ֿפון װעלטן. װַײטע די 
" און ַארַײנגעגַאנגען אין דער ־גוט"ניט

ַא מָאל, ָאט װידער און ײט. שעֿפערישק
איך ַאם בעסטן  דעם ָא געדַאנק קען

 ּפָאעזיע:ױסברענגען דורך דער ַאר

 
 ײלונג,ַײנען טרָאּפנס הױך לידער זא

 ‒ָא דנ ײ ביז צוםמע טרינקט ז
 ײלן,ױן צו דערצש װערטאון לַײכטער 

 ָא.ײלונג איז ניטַאז ה
 

װעגן דער דָאס איז באמת ַא ֿפרַאגע 
 ּפָאעזיע גוֿפא.

 

 

ֿפלעגט ־שמר שמרי ֿפונעם קיבוץ עין
ּפָארל ײן שענער עס איז ניטָא ק‒ , זָאגן
 ִידיש. יעֿבריּת און װי 

 ?ּתװען הָאט איר געלערנט עֿברי

װען נָאכן חורבן, װען איך בין עולה גע
װער מיר איז ש. 1947ײן יׂשראל, אין ק

ָאגן, ַאז עמעצער הָאט זיך צו ז
ֿפון חורבן. ַאלע הָאבן װעט גערַאטע

ײל איז לעבעדיק געבליבן... געליטן, ַא ט
מָאלער מוליע  רמַאן, דעאיך מיט מַײן 

ײם, זַײנען געקומען אין קיבוץ ־חבן
 המפעיל.

און דָאך זענט איר ממשיך צו שרַײבן 
 ִידיש? ױף יא

, ןײטװעריקױף די שניט קוקנדיק א
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ָאס ײב אין דעם און דאיך גל .געזַאנג
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. און אין דער ײטײנקױבענער שדערה

 

 

מיר מיט  זעלבער צַײט עס שמעקט ֿפון
 ײט. קטלניִידיש מיט זַײן גַאנצער ע

ױ װי ַאזײלן צי קענט איר אונדז דערצ
 ַײבן לידער? ױבן שרָאט איר ָאנגעהה

ַײל װ ױבן,ָאל ניט ָאנגעהײן מהָאב קאיך 
 ּתמיד.איך געשריבן הָאב שרַײבן 

ַאמען זַײנען ֿפַאר מיר װערטער און גר
ממש ּכישוֿפדיק. זינט איך געדענק זיך 
שטענדיק ֿפלעג איך ענטֿפערן מיט ַא 

װען כ'בין גרַאם. איך געדענק, ַאז 
צו מיר  מעןװען זעקס יָאר ַאלט, הָאט גע

ײבן ָאנהױן שװעסטו װען  ‒, געטענהט
 װי ַא נָארמַאלער מענטש?צו רעדן 

 

װיקלט ָאט זיך ַאנטױ עס הַאזװי און 
 בַאגַאבונג צום גרַאם?ַײער א

װײטער אין דער צַײט ֿפון דער צ
װילנער געטָא, ־מלחמה, אין װעלט

כ'הָאב געהַאט ַא גורלדיקע טרעֿפונג 
רעדַאקטָאר ַאֿברהם  ן דיכטער אוןמיט

ער הָאט  אין געטָאװער. סוצקע
ױף א ,ָארגַאניזירן ּפָאעטישע לעזונגען

װעלכע איך ֿפלעג קומען. כ'הָאב אים 
װעגן מַײנע לידער און ער ײלט דערצ

אונטערגעהַאלטן און הָאט מיך 
 געבענטשט.

ָאגט ֿפרִיער, ױן געזָאב שװי איך ה
ַא ױבן צו לערנען זיך אין כ'הָאב ָאנגעה

יִידישער שול, ָאבער שּפעטער בין איך 
װישע שול איבערגעגַאנגען אין ַא ליט

ױף ַאֿפילו געשריבן לידער אאון 
ָאט מיר געזָאגט װער הװיש. סוצקעליט

ערשטנס, איר ‒ װיכטיקע זַאכן, װײ צ
ִידיש, און ױף ידַארֿפט שרַײבן נָאר א

ַײט און װעגן צַײבט ניט װײטנס, שרצ
באמת, װעגן לעבן. אומעט, נָאר שרַײבט 

װעגן דעם װיזיע ער הָאט געהַאט ַא 
 ײט.ון דער יִידישער שעֿפערישקהמשך ֿפ
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ָאט זיך אַײך געשריבן ױ עס הַאזװי און 
ױרענער ־געבין דער נַײִידיש אױף יא

 ׂשראל?־ימדינת

ִידיש הָאט װען יצַײטן װען עס זַײנען גע
מען דָא געהַאלטן ֿפַאר ַא "מָאדנע 

־אידענטיטעט. ָאן ַא זעלבסטשּפרַאך" 
אין משך ֿפון ַא סך יָארן הָאבן מיר 

. איך הָאב ַא ליד, װעגן דעםגערעדט 
ַאנטּפלעק מַײנע געֿפילן װעלכן איך אין 

 : װעגן דעם ענין

 
 װי גוט איז מיר
 ײט ניטַאז איר ֿפַארשט

 װָאס איך שרַײב,
 ַא ֿפױגל ֿפרַײ

 װָאס מעג ַאנטּפלעקן
 ּתהום און הימל,

 ַאלט בַײם סוףװען איך הנָאר 
 װָאס איך ֿפַארשרַײב,

 ַאנטהילט זיך ֿפון בַאהעלטעניש
 ַא טרער ֿפון מַײן געמיט

 ײןֿפַארשט צום ניט
 מַײן יִידיש ליד.

 

ױף ַאז איך שרַײב אװיל צוגעבן, איך 
ױרן ַײל כ'בין געבװױז בלִידיש ניט י

שּפרַאך, נָאר דָאס ָא װָארן אין דער גע
טל ֿפון ָאּפצוהיטן און איז ַא מי
ײן דעם אין זיך ַאל אונטערהַאלטן

ָאבן ניט װעלכע הָאנדעקן אין יענע, 
און מַײן זּכרון  ײכט דעם ברעג.דערגר

 איז ַא יִידישער זּכרון. 

ױס ָאט דער ָא זּכרון ױ לעבט זיך אַאזװי 
 ַארט?װאין דער קעגנ

 איז ניט ּפרָאצעס־ָאגרַאֿפיעײן ביאײן ק
הַײנטיקע טעג ס'הָאט זיך ַאטיש. סט

דער  געביטן די בַאצִיונג צו יִידיש.
יונגער דור אינטערעסירט זיך מיט זַײן 

. די יונגע הָאבן חשק זיך ־ירושהקולטור
שטעלן ֿפרַאגעס צו  הָאבן חשק לערנען,

װַאקסן געסױַאנטדעקן. עס איז אצו און 

 

 

ָאט זיך אַײך געשריבן ױ עס הַאזװי און 
ױרענער ־געבין דער נַײִידיש אױף יא

 ׂשראל?־ימדינת

ִידיש הָאט װען יצַײטן װען עס זַײנען גע
מען דָא געהַאלטן ֿפַאר ַא "מָאדנע 

־אידענטיטעט. ָאן ַא זעלבסטשּפרַאך" 
אין משך ֿפון ַא סך יָארן הָאבן מיר 

. איך הָאב ַא ליד, װעגן דעםגערעדט 
ַאנטּפלעק מַײנע געֿפילן װעלכן איך אין 

 : װעגן דעם ענין

 
 װי גוט איז מיר
 ײט ניטַאז איר ֿפַארשט

 װָאס איך שרַײב,
 ַא ֿפױגל ֿפרַײ

 װָאס מעג ַאנטּפלעקן
 ּתהום און הימל,

 ַאלט בַײם סוףװען איך הנָאר 
 װָאס איך ֿפַארשרַײב,

 ַאנטהילט זיך ֿפון בַאהעלטעניש
 ַא טרער ֿפון מַײן געמיט

 ײןֿפַארשט צום ניט
 מַײן יִידיש ליד.

 

ױף ַאז איך שרַײב אװיל צוגעבן, איך 
ױרן ַײל כ'בין געבװױז בלִידיש ניט י

שּפרַאך, נָאר דָאס ָא װָארן אין דער גע
טל ֿפון ָאּפצוהיטן און איז ַא מי
ײן דעם אין זיך ַאל אונטערהַאלטן

ָאבן ניט װעלכע הָאנדעקן אין יענע, 
און מַײן זּכרון  ײכט דעם ברעג.דערגר

 איז ַא יִידישער זּכרון. 

ױס ָאט דער ָא זּכרון ױ לעבט זיך אַאזװי 
 ַארט?װאין דער קעגנ

 איז ניט ּפרָאצעס־ָאגרַאֿפיעײן ביאײן ק
הַײנטיקע טעג ס'הָאט זיך ַאטיש. סט

דער  געביטן די בַאצִיונג צו יִידיש.
יונגער דור אינטערעסירט זיך מיט זַײן 

. די יונגע הָאבן חשק זיך ־ירושהקולטור
שטעלן ֿפרַאגעס צו  הָאבן חשק לערנען,

װַאקסן געסױַאנטדעקן. עס איז אצו און 

 

 

ִידיש איז װעלכע יַא דור מענטשן, ֿפַאר 
נָאר ַא  ־לשון,ַאמעײן מניט ק

ענלעכע ענדערונגען זעען ־לשון. בָאבע
ֿפון ײן , אינעם ֿפַאראװיקײ־למיר אין בית

יִידישע שרַײבער און זשורנַאליסטן אין 
צו הערן. יׂשראל. דער עולם קומט ּכדי 

ױסע ײן גרעס איז ניט ק
ָאבער דָאך ַאן ־מעלה, רענעסַאנס

 ערנסטע ענדערונג.

ָאזיקע ײכנט איר די דַאצױ בװי ַאז
 ענדערונגען?

װעגן די מענטשן ֿפַארמָאגן זכרונות, 
ָאבן ײ הזװײסן ניט. ַאֿפילו ײ װעלכע ז

ײענען װילן לױסגעלערנט און זיך א
װי , ַאזעלכע ײדענע מחבריםֿפַארש

ֿפַארַאן ױך זַײנען אׂשראל רַאבָאן. עס י
 ִידיש.ױף יאיבערזעצונגען ֿפון עֿבריּת א

 

ּפיגלען זיך ָאּפ די ױ שַאזװי און 
 ַײערע שַאֿפונגען?א יןענדערונגען א

איך בין געקומען צו ַא מסקנא, און 
ַא דַאנק די איבערזעצונגען, ַאז די װקא ד

ָאגיקן װאמתע ּפָאעזיע שטעלט ַא מער 
ײט צו דער ָאענטקױף דער נטרַאף א

דער ָאדער ױף ײדער אנשמה, א
ױף ַאנדערער שּפרַאך. און דָאס ֿפירט צונ

איך בין געקומען ֿפון װעלטן. װַײטע די 
" און ַארַײנגעגַאנגען אין דער ־גוט"ניט

ַא מָאל, ָאט װידער און ײט. שעֿפערישק
איך ַאם בעסטן  דעם ָא געדַאנק קען

 ּפָאעזיע:ױסברענגען דורך דער ַאר

 
 ײלונג,ַײנען טרָאּפנס הױך לידער זא

 ‒ָא דנ ײ ביז צוםמע טרינקט ז
 ײלן,ױן צו דערצש װערטאון לַײכטער 

 ָא.ײלונג איז ניטַאז ה
 

װעגן דער דָאס איז באמת ַא ֿפרַאגע 
 ּפָאעזיע גוֿפא.

 

 

ִידיש איז װעלכע יַא דור מענטשן, ֿפַאר 
נָאר ַא  ־לשון,ַאמעײן מניט ק

ענלעכע ענדערונגען זעען ־לשון. בָאבע
ֿפון ײן , אינעם ֿפַאראװיקײ־למיר אין בית

יִידישע שרַײבער און זשורנַאליסטן אין 
צו הערן. יׂשראל. דער עולם קומט ּכדי 

ױסע ײן גרעס איז ניט ק
ָאבער דָאך ַאן ־מעלה, רענעסַאנס

 ערנסטע ענדערונג.

ָאזיקע ײכנט איר די דַאצױ בװי ַאז
 ענדערונגען?

װעגן די מענטשן ֿפַארמָאגן זכרונות, 
ָאבן ײ הזװײסן ניט. ַאֿפילו ײ װעלכע ז

ײענען װילן לױסגעלערנט און זיך א
װי , ַאזעלכע ײדענע מחבריםֿפַארש

ֿפַארַאן ױך זַײנען אׂשראל רַאבָאן. עס י
 ִידיש.ױף יאיבערזעצונגען ֿפון עֿבריּת א

 

ּפיגלען זיך ָאּפ די ױ שַאזװי און 
 ַײערע שַאֿפונגען?א יןענדערונגען א

איך בין געקומען צו ַא מסקנא, און 
ַא דַאנק די איבערזעצונגען, ַאז די װקא ד

ָאגיקן װאמתע ּפָאעזיע שטעלט ַא מער 
ײט צו דער ָאענטקױף דער נטרַאף א

דער ָאדער ױף ײדער אנשמה, א
ױף ַאנדערער שּפרַאך. און דָאס ֿפירט צונ

איך בין געקומען ֿפון װעלטן. װַײטע די 
" און ַארַײנגעגַאנגען אין דער ־גוט"ניט

ַא מָאל, ָאט װידער און ײט. שעֿפערישק
איך ַאם בעסטן  דעם ָא געדַאנק קען

 ּפָאעזיע:ױסברענגען דורך דער ַאר
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ָאס די ּפָאעזיע װ ,דָאס איז טַאקע דָאס
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מין איך ַא געֿפיל, ַאז דָאס איז ַא 
. און די ֿפרַאגע איז ײלונג, הטערַאּפיע

ַײבן ַא ליד, נָאר ױ צו שרַאזװי ניט 
דער ּפרָאצעס ֿפון ‒ דהַײנו, ", װען"

 שרַײבן ַא ליד.

 

 

 

װעגן ַא ליד ױבן מיט ָאלט ָאנגעהװאיך 
 :ײןַאלזיך 

 ױ,רֿפמיר קענען זי, די שטילע, ַאלטע 
 ַא יִידיש ליד. ײן װָאס שרַײבט ֿפַאר זיך ַאל

 ײט,ֿפַארשטװען עמעצער ֿפט, ױב עס טרעאון א
 ײן,ֿפַארגװערטער דעם אין אירע 

 ײן.ָאל ניט ַאלײן מאיז זי ק
 מיר זעען אין איר ֿפענצטער ליכט אין מיטן נַאכט,

 ָאס זיצט ֿפַארטרַאכטװַא שטיל געזיכט ױב אין ש
 ָארט אין נַאכט ַארַײן,װאון שרַײבט ַא 

 ַא ליד צום מָארגנשַײן.
 ױ,ָאדנע ֿפרײער ממיר קענען זי, די ז

 װָאס רעדט צו אונדז קָאליריק
 ױ.מיט גרין און רָאז און בל

ּפיגלט ָאּפ ָאט דָאס ָא ליד ױ שװי ַאז
ַא לעבן ֿפון ַא יִידישער װי אַײער לעבן 

 ּפָאעטעסע?

ַארעמער יִידישער װאיך שטַאם ֿפון ַא 
 ָאס געהערטװ ־צעטלחותמיט ַא יִי ױזה

איך הָאב ִידישע רעדנער. צו דורות י
געהַאט װּונדערבַארע לערער, 
ָאנהײבנדיק ֿפון דער ָאנֿפַאנגשול אין 
װילקָאמיר. אונדזערע קלוגע לערער 
הָאבן געװּוסט װי ַאזױ "ַארַײנלײגן" אין 
אונדז די יִידישע אוצרות. בַײ ֿפינף יָאר, 

כ'בין נָאך געװען ַא קלײן מײדל,  װען
הָאב איך ֿפַארלױרן מַײן מַאמע. און דָאס 
הָאט מיך בַאװירקט, זײער טיף און 

 שטַארק.

בעת מַײנע שטודיעס הָאב איך 
דָאס  ‒ַאנטּפלעקט ֿפַאר זיך העברעִיש 

איז געשען אין דער צַײט ֿפון מַײנע 
און זינט  ‒װערע איבערלעבונגען ש

 ‒ּפרַאכן װײ שיענער צַײט זַײנען די צ
ױף װען אּתמיד גע ‒יִידיש און עֿבריּת 

ָאבער לידער שרַײב איך מַײנע ליּפן. 
ִידיש. איך הָאב געּפרּוװט צו ױף ינָאר א

ָאלט װֿבריּת און אֿפשר כ'ױף עשרַײבן א
ײן ָאנשרַײבן אװען ַאֿפילו מצליח גע

דער יִידישער דיכטער, גוטע שורה. 
רעדַאקטָאר און איבערזעצער ַאריה 
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ָאטעמען יִידיש
די דיכטערין רֿבקה בַאסמַאן בן־חײם שרַײבט אױף יִידיש 

ּכדי ָאּפצוהיטן אין זיך דעם זּכרון װעגן יענע, "װָאס הָאבן 
ניט דערגרײכט דעם ברעג".

 

 

 ָאטעמען יִידישֿבר: ־דראשית

װעגן היטן אין זיך דעם זּכרון צוִידיש ּכדי ָאּפױף יײם שרַײבט א־חּתכלית: די דיכטערין רֿבקה בַאסמַאן בן
 ".ײכט דעם ברעג"װָאס הָאבן ניט דערגריענע, 

 ָאמבערגװיד סטרד

 

ָאֿפט קען מען הערן, ַאז רֿבקה ײער ז
ײם איז די לעצטע ֿפון די, ־חבַאסמַאן בן

נוצט װען מע ָאט מען אין זינען װעלכע ה
ַא "ַא יִידישער ּפָאעט". ױסדרוק דעם א

־טן יָאר אין 1925ױרענע אין געב
ױגן דערצזי ָאמיר, ליטע, איז װילק

ױז, ּפרַאכיק ה־שװָארן אין ַא יִידישגע
ָאט זיך געלערנט אין ַא יִידישער ה

װַײז הָאט זי ײדלָאנֿפַאנגשול, און ממש מ
װילנער זיך געֿפונען, צום ערשטן, אין 

לעטלענדישן  נעםאון נָאך דעם אי ָאגעט
ַא ַאלד, װַאגער קַײזערלַאנגװצ

־טן 1947אין ריגע.  הינטערשטָאט ֿפון
ָאר איז זי, צוזַאמען מיט איר מַאן י

װען ײם, עולה גע־חשמואל )מוליע( בן
ֿפון יענער צַײט נט ױװּו זי װׂשראל, ײן יק
, שַאֿפט יִידישע לידער און הַאלט ָאן

אונטער די יִידישע קולטור אין 
ײם ־חׂשראל. רֿבקה בַאסמַאן בן־ימדינת

איז די לַאורעַאטין ֿפונעם יערלעכן ּפרַײז 
ֿפון דער נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר 

 The. 2015יִידישער קולטור ֿפַארן יָאר 
Jerusalem Report   הָאט ניט לַאנג

צו כַאּפן ײט צוריק בַאקומען ַא מעגלעכק
ײם, ־חַא שמועס מיט רֿבקה בַאסמַאן בן

 ַאֿפונגען.װעגן איר לעבן און ש
װעגן ײלן קענט איר אונדז דערצװָאס 
 ?ײןזיך ַאל

ער ֿפַאקט אין ּפינקטלעכר ײנציקעדער א
 ַאטע.־דמַײן לעבן איז מַײן געבורטס

, ױ זיכעראינעם רעשט בין איך ניט ַאז
 ַאז דָאס איז רעַאל.

און גלַײך מיט דעם, קענט איר אונדז 
ָאס איז װען דַאֿפילו ײלן, עּפעס דערצ

 ניט אין גַאנצן רעַאל?
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 װָאס רעדט צו אונדז קָאליריק
 ױ.מיט גרין און רָאז און בל
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ֿפלעגט ־שמר שמרי ֿפונעם קיבוץ עין
ּפָארל ײן שענער עס איז ניטָא ק‒ , זָאגן
 ִידיש. יעֿבריּת און װי 

 ?ּתװען הָאט איר געלערנט עֿברי

װען נָאכן חורבן, װען איך בין עולה גע
װער מיר איז ש. 1947ײן יׂשראל, אין ק

ָאגן, ַאז עמעצער הָאט זיך צו ז
ֿפון חורבן. ַאלע הָאבן װעט גערַאטע

ײל איז לעבעדיק געבליבן... געליטן, ַא ט
מָאלער מוליע  רמַאן, דעאיך מיט מַײן 

ײם, זַײנען געקומען אין קיבוץ ־חבן
 המפעיל.

און דָאך זענט איר ממשיך צו שרַײבן 
 ִידיש? ױף יא

, ןײטװעריקױף די שניט קוקנדיק א
ִידיש ױף יװעלכע זַײנען ַארָאּפגעֿפַאלן א

ִידיש געֿפינט זיך הַײנט, װעלכע יאון אין 
ֿפון װעג ַײטער דער װיִידיש איז ַאלץ 

איך זע ניט דָאס מַײנע שַאֿפונגען, און 
ַא מין עּפילָאג, װי ִידיש ױף ישַאֿפן א

ײט עס שטװי ױ נָאר איך זע עס ַאז
‒ , ּתהילים )קכו, ה(אין געשריבן 
ָאס װ ,די‒ מעה ברינה יקצרו הזורעים בד

שנַײדן מיט לן װעטרערן ײען מיט ז
ָאס ײב אין דעם און דאיך גל .געזַאנג

ױ ַאז ַאזײב, ילוזיע. איך גלײן אאיז ניט ק
װעלכע ָאן די מענטשן, ֿפַאר נעמען מיר 

ײער נַאציָאנַאלער גורל און װיכטיק זאיז 
 נַאציָאנַאלע קולטור. ײערז

צי הָאט איר געֿפונען ַא שעֿפעריש 
 עֿבריּת?ֿפענצטערל ֿפַאר אַײער 

ַא װען און געבליבן מַײן ֿפַאך איז גע
לערערקע, ַא לערערקע ֿפון העברעִיש. 

ָאל הָאט מען מיך געֿפרעגט, ײן מניט א
ױ גוט ַאזױב איר קענט סטַײטש, א‒ 

ָאס זָאלט איר ניט װִיש, איז ֿפַאר העברע
שטענדיק  וןאִיש? ױף העברעשרַײבן א

 ‒, ָא־קרעדַײן לעבנסױט מענטֿפער איך ל
מַײן לעבן איז אין עֿבריּת, מיט זַײן 

. און אין דער ײטײנקױבענער שדערה
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3אױֿפלעבונג ֿפון יִידיש  / יַאנוַאר 2016

 כיתוב למאמר של שרה זיו

 

 "דישלגבי יִי איך בין ָאּפטימיש" ׂשרה זיו:

די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ָארגַאניזירט און 
ֿפירט דורך די יערלעכע 
אונטערנעמונגען לּכֿבוד דעם "טָאג 

אױך ֿפון חורבן און גֿבורה", װי 
שטיצט אונטער די טעטיקײט ֿפון 
צװעלף יִידיש־קלובן אין מדינת־

יׂשראל, צו װעלכע געהערן איבער 
הױּפט עלטערע־לַײט, װעלכע זַײנען 
אױֿפגעװַאקסן געװָארן אין יִידיש־
שּפרַאכיקער סֿביֿבה און װילן אױך 
װַײטער ֿפַארֿפעסטיקן זײער 
צוזַאמענהַאנג מיט יִידיש און 

 יִידישער קולטור.

ֿפרעג ‒ יִידיש? איז טַאקע ֿפַאר װָאס 
איך ׂשרה זיו אױף ַא 
ּפרָאװָאקַאטיװן אוֿפן. דערלױבט 

ענטֿפערן מיט ַא ֿפרַאגע, אַײך מיר 
און ֿפַאר װָאס ‒ ענטֿפערט זי מיר, ‒ 

קערן מיר זיך אום ַאהײם, אין 
, נָאך צװײ טױזנט אונדזער לַאנד

 יָאר גלות?

ַא ֿפָאלק, װָאס היט ניט ָאּפ דעם 
זּכרון װעגן זַײן ֿפַארגַאנגענהײט, 

און ַאנטװיקלט הַאלט ניט אונטער 
ניט זַײן נַאציָאנַאלע קולטור, ַאזַא 
ֿפָאלק הָאט ניט קײן צוקונֿפט, איז 

 ממשיך ׂשרה זיו.

זי הַאלט יִידיש װי ַאן 
אומָאּפטײלבַארן חלק ֿפון יִידישן 
נַאציָאנַאלן אוצר, װעלכן דָאס 

געהיט און יִידישע ֿפָאלק הָאט ָאּפ
צװײ  ַאנטװיקלט אין משך ֿפון

ן גלות, און װעלכער טױזנטיָאריק
װירקן אױף אונדזער  איז ממשיך צו

 קולטור ביז הַײנטיקן טָאג.

עֿברית זַאּפט אין זיך ַארַײן ַא סך 
ֿפון יִידיש, סַײ ֿפונעם סטרוקטורעלן 
בױ און סַײ ֿפונעם לעקסישן 

‒ דערקלערט ׂשרה זיו, ‒ קָארּפוס, 
אױך דָאס ֿפָאדערט ֿפון אונדז 

ָאּפהיטן און אונטערהַאלטן די 
 יִידישע קולטור.

 לוזיעס, ַאזיׂשרה זיו הָאט ניט קײן א
"מָארגן װעלן מיר זיך, מירצעשעם, 
אױֿפכַאּפן און ַאלע װעלן ָאנהײבן 
רעדן יִידיש. אונדזער ציל, אין דער 
נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ, איז צו 
גַארַאנטירן די צוקונֿפט ֿפון יִידיש 

צו און יִידישער קולטור, 
מיר װעלן דערלעבן  גַארַאנטירן, ַאז

צו זען יִידישע װערק אין 
 איבערזעצונג אױף העברעיש, צו

װעט  גַארַאנטירן, ַאז אונדזער יוגנט
ן זיך בַאקענען מיט די װערק נעקע

ֿפון די יִידישע קינסטלער ֿפון נעכטן 
און הַײנט, צו גַארַאנטירן, ַאז די 
קומענדיקע דורות װעלן ירשהנען 
די נַאציָאנַאלע און קולטורעלע 

 . "אוצרות ֿפונעם יִידישן ֿפָאלק

לטוֿבת די דָאזיקע צילן, שטרַײכט 
י נַאציָאנַאלע אונטער ׂשרה זיו, ד

אינסטַאנץ שטיצט אונטער 
ַאנשטַאלטן, װעלכע בַאשעֿפטיקן 
זיך מיט שַאֿפן קונסטװערק אױף 

מוזיק און ‒ יִידיש, דהַײנו, 
ליטערַאטור, און זָארגן װעגן די 
איבערזעצונגען ֿפון יִידיש אױף 

די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ עֿבריּת. 
ֿפַאר יִידישער קולטור טײלט צו 
סטיּפענדיעס די סטודענטן, װעלכע 
ֿפָארשן די יִידישע שּפרַאך און 
קןלטור, ּכדי ֿפָארױסרוקן יִידיש 
צװישן דער יוגנט, און בַאזונדער 
ּכדי ַארַײנֿפירן יִידיש אין די שולן 

 װי ַא מַאטורע־קעגנשטַאנד.

ׂשרה זיו, װי זעט איר די יִידישע 
שּפרַאך און קולטור אין מדינת־

 יׂשראל אין ֿפוֿפציק יָאר ַארום? 

שטַאנד זַײן ן איאױב מיר װעלן ניט 
סֿביֿבה און ּפַאסיקע צו שַאֿפן ַא 
, װעלכע סטימולירן די בַאדינגונגען

מענטשן, דַאן װעט אונדזער 

געשיכטע הַאלטן אין אײן 
ֿפַארסך־הּכלט ׂשרה ‒ , ײןאונטערג

איך זע ניט קײן לַאנד, ‒ זיו, 
װעלכעס איז ּכולו יִידישלַאנד, װּו 
ַאלע רעדן און שַאֿפן נָאר אױף 
יִידיש, ָאבער איך זע די זיכערע 
צוקונֿפט ֿפון יִידיש... אױב מיר 
 װעלן "בַאהערשן" דעם יונגן דור.

 

 

נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ַארבעט אין 
עטלעכע ריכטונגען, דערקלערט 

עס איז בַאשטימט ׂשרה זיו. 
געװָארן ַא יערלעכער ּפרַײז ֿפַאר די 
דערגרײכונגען אױֿפן געביט ֿפון 
דער יִידישער קולטור, און דער 
ערשטער לַאורעַאט ֿפונעם ּפרַײז 

געװָארן דער גרינדער ֿפונעם איז 
יִידישּפיל־טעַאטער שמואל עצמון־
װירצער, ֿפַאר זַײנע דערגרײכונגען 
אױֿפן טעַאטער־געביט. דער ּפרַײז 

איז צוגעטײלט  2015ֿפַארן יָאר 
דער יִידישער דיכטערין  געװָארן

רֿבקה בַאסמַאן בן־חײם )זעט 
אינטערװיו מיט דער לַאורעַאטין 

(, ֿפַאר איר טעטיקײט 4אױֿפן זַײטל 
דעם גָאלדענעם ֿפָאדעם  אין צִיען

ֿפון דער ֿפַארגַאנגענהײט אין דער 
י אױך ֿפַאר איר קעגנװַארט, װ

ריזירן די טעטיקײט אין ּפָאּפולע
יִידישע װערק אין איבערזעצונגען 

 אױף עֿבריּת.

אינעם ֿפַארגַאנגענעם יָאר הָאט די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ָארגַאניזירט און 
דורכגעֿפירט ַאן ָאנדענק־

־100געװידמעט דעם ַאקַאדעמיע, 
טן יָארצַײט ֿפונעם גרױסן יִידישן 
שרַײבער יצחק־לײבוש ּפרץ. 
הַײיָאר ָארגַאניזירט די אינסטַאנץ 
ַאן ָאנדענק־ַאקַאדעמיע געװידמעט 

־טן יָארצַײט ֿפונעם גרױסן 100דעם 
יִידישן שריֿפטשטעלער שלום 

איז רַאבינָאװיטש, װעלכער 
בַאקַאנט איבער גָאר דער װעלט 
 אונטער זַײן ליטערַארישן נָאמען

שלום־עליכם, דער מחבר ֿפון 
װָאס איז "טוֿביה דער מילכיקער", 

געװען ַאדָאּפטירט ֿפַאר ַא ּפיעסע 
און ַא סצענַאר צום ֿפילם "ֿפידלער 

 אױֿפן דַאך".

די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ָארגַאניזירט און 
ֿפירט דורך די יערלעכע 
אונטערנעמונגען לּכֿבוד דעם "טָאג 

אױך ֿפון חורבן און גֿבורה", װי 
שטיצט אונטער די טעטיקײט ֿפון 
צװעלף יִידיש־קלובן אין מדינת־

יׂשראל, צו װעלכע געהערן איבער 
הױּפט עלטערע־לַײט, װעלכע זַײנען 
אױֿפגעװַאקסן געװָארן אין יִידיש־
שּפרַאכיקער סֿביֿבה און װילן אױך 
װַײטער ֿפַארֿפעסטיקן זײער 
צוזַאמענהַאנג מיט יִידיש און 

 יִידישער קולטור.

ֿפרעג ‒ יִידיש? איז טַאקע ֿפַאר װָאס 
איך ׂשרה זיו אױף ַא 
ּפרָאװָאקַאטיװן אוֿפן. דערלױבט 

ענטֿפערן מיט ַא ֿפרַאגע, אַײך מיר 
און ֿפַאר װָאס ‒ ענטֿפערט זי מיר, ‒ 

קערן מיר זיך אום ַאהײם, אין 
, נָאך צװײ טױזנט אונדזער לַאנד

 יָאר גלות?

ַא ֿפָאלק, װָאס היט ניט ָאּפ דעם 
זּכרון װעגן זַײן ֿפַארגַאנגענהײט, 

און ַאנטװיקלט הַאלט ניט אונטער 
ניט זַײן נַאציָאנַאלע קולטור, ַאזַא 
ֿפָאלק הָאט ניט קײן צוקונֿפט, איז 

 ממשיך ׂשרה זיו.

זי הַאלט יִידיש װי ַאן 
אומָאּפטײלבַארן חלק ֿפון יִידישן 
נַאציָאנַאלן אוצר, װעלכן דָאס 

געהיט און יִידישע ֿפָאלק הָאט ָאּפ
צװײ  ַאנטװיקלט אין משך ֿפון

ן גלות, און װעלכער טױזנטיָאריק
װירקן אױף אונדזער  איז ממשיך צו

 קולטור ביז הַײנטיקן טָאג.

עֿברית זַאּפט אין זיך ַארַײן ַא סך 
ֿפון יִידיש, סַײ ֿפונעם סטרוקטורעלן 
בױ און סַײ ֿפונעם לעקסישן 

‒ דערקלערט ׂשרה זיו, ‒ קָארּפוס, 
אױך דָאס ֿפָאדערט ֿפון אונדז 

ָאּפהיטן און אונטערהַאלטן די 
 יִידישע קולטור.

 לוזיעס, ַאזיׂשרה זיו הָאט ניט קײן א
"מָארגן װעלן מיר זיך, מירצעשעם, 
אױֿפכַאּפן און ַאלע װעלן ָאנהײבן 
רעדן יִידיש. אונדזער ציל, אין דער 
נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ, איז צו 
גַארַאנטירן די צוקונֿפט ֿפון יִידיש 

צו און יִידישער קולטור, 
מיר װעלן דערלעבן  גַארַאנטירן, ַאז

צו זען יִידישע װערק אין 
 איבערזעצונג אױף העברעיש, צו

װעט  גַארַאנטירן, ַאז אונדזער יוגנט
ן זיך בַאקענען מיט די װערק נעקע

ֿפון די יִידישע קינסטלער ֿפון נעכטן 
און הַײנט, צו גַארַאנטירן, ַאז די 
קומענדיקע דורות װעלן ירשהנען 
די נַאציָאנַאלע און קולטורעלע 

 . "אוצרות ֿפונעם יִידישן ֿפָאלק

לטוֿבת די דָאזיקע צילן, שטרַײכט 
י נַאציָאנַאלע אונטער ׂשרה זיו, ד

אינסטַאנץ שטיצט אונטער 
ַאנשטַאלטן, װעלכע בַאשעֿפטיקן 
זיך מיט שַאֿפן קונסטװערק אױף 

מוזיק און ‒ יִידיש, דהַײנו, 
ליטערַאטור, און זָארגן װעגן די 
איבערזעצונגען ֿפון יִידיש אױף 

די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ עֿבריּת. 
ֿפַאר יִידישער קולטור טײלט צו 
סטיּפענדיעס די סטודענטן, װעלכע 
ֿפָארשן די יִידישע שּפרַאך און 
קןלטור, ּכדי ֿפָארױסרוקן יִידיש 
צװישן דער יוגנט, און בַאזונדער 
ּכדי ַארַײנֿפירן יִידיש אין די שולן 

 װי ַא מַאטורע־קעגנשטַאנד.

ׂשרה זיו, װי זעט איר די יִידישע 
שּפרַאך און קולטור אין מדינת־

 יׂשראל אין ֿפוֿפציק יָאר ַארום? 

שטַאנד זַײן ן איאױב מיר װעלן ניט 
סֿביֿבה און ּפַאסיקע צו שַאֿפן ַא 
, װעלכע סטימולירן די בַאדינגונגען

מענטשן, דַאן װעט אונדזער 
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מיט ליבע צו יִידיש
ׂשרה זיו, די רַאט־ֿפָארזיצערין ֿפון דער נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור, 

איז ָאּפטימיש בַאשטימט לגבי דער צוקונֿפט ֿפון מַאמע־לשון אין מדינת־יׂשראל

אילן אֿביאּתר

 מיט ליבע צו יִידיש

ׂשרה זיו, די רַאט־ֿפָארזיצערין ֿפון דער נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור, איז 
 ָאּפטימיש בַאשטימט לגבי דער צוקונֿפט ֿפון מַאמע־לשון אין מדינת־יׂשראל

 אילן אֿביאּתר

נדערט יָאר צוריק, װען ומיט ה
אליעזר בן־יהודה איז געװען 

ט מיט אױֿפלעבן דָאס שעֿפטיקבַא
מָאדערנע העברעִיש, יִידיש איז 
געװען די הױּפטשּפרַאך בַײם רוֿב 

, און מיט די אײרָאּפעישע יִידן
עמיגרַאנטן־כװַאליעס איז 
ֿפַארשּפרײט געװָארן יִידיש און די 
יִידישע קולטור אױך אין ַאמעריקע 
און ַאֿפילו אין דער מַאנדַאט־

 ּפַאלעסטינע. 

־1939מיליָאן יִידן הָאבן אין  16ֿפון 
רעדט מיליָאן גע 11טן יָאר ַארום 

יִידיש, ָאבער בעת דער 
קַאטַאסטרָאֿפע איז ֿפַארניכטעט 
געװָארן מער װי ַא העלֿפט ֿפון די 

־אױֿפקום תןעביִידיש־שּפרַאכיקע. 
ּפרָאצעס ֿפון מדינת־יׂשראל, יִידיש 
און די יִידישע קולטור הָאבן זיך 
קעגנגעשטעלט דער יונגער 

דישע ִייׂשראלדיקער קולטור, די י
קולטור איז ממש בַאזַײטיקט 

 נידעריקט.ראון דעגעװָארן 

מיט דער צַײט, װען אין יׂשראלדיקן 
מולטי־קולטורעלן שמעלצטָאּפ 
הָאבן זיך צונױֿפגעשמעלצט 
ֿפַארשײדענע קולטורן, יִידיש איז 

־1996"ַארױס" ֿפונעם שָאטן. אין 
טן יָאר איז געגרינדעט געװָארן די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור, ּכדי צו ָאּפהיטן, 

דעם ַאנטװיקלען און ֿפַארזיכערן 
 המשך ֿפון דער יִידישער קולטור.

מיט ֿפינף יָאר צוריק, װען די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור איז ֿפַארזונקען 
געװָארן אין חוֿבות, הָאט לימור 

לֿבנת, די קולטור־און סּפָארט־
ֿפון יענער צַײט,  מיניסטָארין

רט די בּכֿבודיקע ּפעדַאגָאגין נינָאמי
דר' ׂשרה זיו װי ַא לײטערין ֿפונעם 

ציל צו מַאכן ַאן  ט, מיט ַאַאמ
 דער אינסטַאנץ. ָארדענונג אין

"דָאס איז געװען מַײן ליבע צו 
הָאט געענטֿפערט ׂשרה ‒ יִידיש", 

, װען מ'הָאט זי געֿפרעגט ֿפַאר זיו
װָאס איז זי מסּכים געװען 

די דָאזיקע  ָאנצונעמען דעם ּפָאסטן.
ליבע און ַא לעבעדיקער נַײגער 
הָאבן געשטיגן, כָאטש זי איז 
געװַאקסן אין ַא ניט יִידיש־

שּפרַאכיקער משּפחה. איר ֿפָאטער 
איז געװען ַא לערער ֿפון עֿבריּת, 
ָאבער ֿפון צַײט צו צַײט הָאבן אירע 
עלטערן גערעדט צװישן זיך אױף 

 יִידיש.

ׂשרה זיו הָאט שטודירט יִידיש 
סיטעט, אינעם בר־אילן־אוניװער

נָאך אײדער הָאט זי געמַאכט איר 
דָאקטָאר־ַארבעט, װעלכע הָאט 
בַאהַאנדלט יִידיש־ענינים בעת דער 
ֿפרִיער אױסבילדונג ֿפון מדינת־

זי איז אױך ַא מַאגיסטער יׂשראל. 
אין לערער־ֿפַארֿפולקומונג און 
ֿפירט ָאן מיט דער 
 צװישנֿפעלקערלעכער ָאּפטײלונג
ֿפונעם מוֿפת־אינסטיטוט, װעלכער 

מיט ֿפַארֿפולקום־ בַאשעֿפטיקט זיך
)ָאן ַא רװח־ קורסן ֿפַאר די לערער

בַײם בילדונגס־ ּכװנה(
 מיניסטעריום.

ֿפינַאנץ־װָאס איז שײך דעם 
בַאלַאנס ֿפון דער נַאציָאנַאלער 
אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור, 
זָאגט ׂשרה זיו, הַײנט איז די ַארבעט 
אין ֿפולן גַאנג, ּכדי צו דערגרײכן 
די בַאשטימטע צילן, און מע קען 

געװיסע װעגן  ַאֿפילו רעדן
 רױשעמדיקע דערגרײכונגען. 

נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ַארבעט אין 
עטלעכע ריכטונגען, דערקלערט 

עס איז בַאשטימט ׂשרה זיו. 
געװָארן ַא יערלעכער ּפרַײז ֿפַאר די 
דערגרײכונגען אױֿפן געביט ֿפון 
דער יִידישער קולטור, און דער 
ערשטער לַאורעַאט ֿפונעם ּפרַײז 

געװָארן דער גרינדער ֿפונעם איז 
יִידישּפיל־טעַאטער שמואל עצמון־
װירצער, ֿפַאר זַײנע דערגרײכונגען 
אױֿפן טעַאטער־געביט. דער ּפרַײז 

איז צוגעטײלט  2015ֿפַארן יָאר 
דער יִידישער דיכטערין  געװָארן

רֿבקה בַאסמַאן בן־חײם )זעט 
אינטערװיו מיט דער לַאורעַאטין 

(, ֿפַאר איר טעטיקײט 4אױֿפן זַײטל 
דעם גָאלדענעם ֿפָאדעם  אין צִיען

ֿפון דער ֿפַארגַאנגענהײט אין דער 
י אױך ֿפַאר איר קעגנװַארט, װ

ריזירן די טעטיקײט אין ּפָאּפולע
יִידישע װערק אין איבערזעצונגען 

 אױף עֿבריּת.

אינעם ֿפַארגַאנגענעם יָאר הָאט די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור ָארגַאניזירט און 
דורכגעֿפירט ַאן ָאנדענק־

־100געװידמעט דעם ַאקַאדעמיע, 
טן יָארצַײט ֿפונעם גרױסן יִידישן 
שרַײבער יצחק־לײבוש ּפרץ. 
הַײיָאר ָארגַאניזירט די אינסטַאנץ 
ַאן ָאנדענק־ַאקַאדעמיע געװידמעט 

־טן יָארצַײט ֿפונעם גרױסן 100דעם 
יִידישן שריֿפטשטעלער שלום 

איז רַאבינָאװיטש, װעלכער 
בַאקַאנט איבער גָאר דער װעלט 
 אונטער זַײן ליטערַארישן נָאמען

שלום־עליכם, דער מחבר ֿפון 
װָאס איז "טוֿביה דער מילכיקער", 

געװען ַאדָאּפטירט ֿפַאר ַא ּפיעסע 
און ַא סצענַאר צום ֿפילם "ֿפידלער 

 אױֿפן דַאך".

 מיט ליבע צו יִידיש

ׂשרה זיו, די רַאט־ֿפָארזיצערין ֿפון דער נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור, איז 
 ָאּפטימיש בַאשטימט לגבי דער צוקונֿפט ֿפון מַאמע־לשון אין מדינת־יׂשראל

 אילן אֿביאּתר

נדערט יָאר צוריק, װען ומיט ה
אליעזר בן־יהודה איז געװען 

ט מיט אױֿפלעבן דָאס שעֿפטיקבַא
מָאדערנע העברעִיש, יִידיש איז 
געװען די הױּפטשּפרַאך בַײם רוֿב 

, און מיט די אײרָאּפעישע יִידן
עמיגרַאנטן־כװַאליעס איז 
ֿפַארשּפרײט געװָארן יִידיש און די 
יִידישע קולטור אױך אין ַאמעריקע 
און ַאֿפילו אין דער מַאנדַאט־

 ּפַאלעסטינע. 

־1939מיליָאן יִידן הָאבן אין  16ֿפון 
רעדט מיליָאן גע 11טן יָאר ַארום 

יִידיש, ָאבער בעת דער 
קַאטַאסטרָאֿפע איז ֿפַארניכטעט 
געװָארן מער װי ַא העלֿפט ֿפון די 

־אױֿפקום תןעביִידיש־שּפרַאכיקע. 
ּפרָאצעס ֿפון מדינת־יׂשראל, יִידיש 
און די יִידישע קולטור הָאבן זיך 
קעגנגעשטעלט דער יונגער 

דישע ִייׂשראלדיקער קולטור, די י
קולטור איז ממש בַאזַײטיקט 

 נידעריקט.ראון דעגעװָארן 

מיט דער צַײט, װען אין יׂשראלדיקן 
מולטי־קולטורעלן שמעלצטָאּפ 
הָאבן זיך צונױֿפגעשמעלצט 
ֿפַארשײדענע קולטורן, יִידיש איז 

־1996"ַארױס" ֿפונעם שָאטן. אין 
טן יָאר איז געגרינדעט געװָארן די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור, ּכדי צו ָאּפהיטן, 

דעם ַאנטװיקלען און ֿפַארזיכערן 
 המשך ֿפון דער יִידישער קולטור.

מיט ֿפינף יָאר צוריק, װען די 
נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר 
יִידישער קולטור איז ֿפַארזונקען 
געװָארן אין חוֿבות, הָאט לימור 

לֿבנת, די קולטור־און סּפָארט־
ֿפון יענער צַײט,  מיניסטָארין

רט די בּכֿבודיקע ּפעדַאגָאגין נינָאמי
דר' ׂשרה זיו װי ַא לײטערין ֿפונעם 

ציל צו מַאכן ַאן  ט, מיט ַאַאמ
 דער אינסטַאנץ. ָארדענונג אין

"דָאס איז געװען מַײן ליבע צו 
הָאט געענטֿפערט ׂשרה ‒ יִידיש", 

, װען מ'הָאט זי געֿפרעגט ֿפַאר זיו
װָאס איז זי מסּכים געװען 

די דָאזיקע  ָאנצונעמען דעם ּפָאסטן.
ליבע און ַא לעבעדיקער נַײגער 
הָאבן געשטיגן, כָאטש זי איז 
געװַאקסן אין ַא ניט יִידיש־

שּפרַאכיקער משּפחה. איר ֿפָאטער 
איז געװען ַא לערער ֿפון עֿבריּת, 
ָאבער ֿפון צַײט צו צַײט הָאבן אירע 
עלטערן גערעדט צװישן זיך אױף 

 יִידיש.

ׂשרה זיו הָאט שטודירט יִידיש 
סיטעט, אינעם בר־אילן־אוניװער

נָאך אײדער הָאט זי געמַאכט איר 
דָאקטָאר־ַארבעט, װעלכע הָאט 
בַאהַאנדלט יִידיש־ענינים בעת דער 
ֿפרִיער אױסבילדונג ֿפון מדינת־

זי איז אױך ַא מַאגיסטער יׂשראל. 
אין לערער־ֿפַארֿפולקומונג און 
ֿפירט ָאן מיט דער 
 צװישנֿפעלקערלעכער ָאּפטײלונג
ֿפונעם מוֿפת־אינסטיטוט, װעלכער 

מיט ֿפַארֿפולקום־ בַאשעֿפטיקט זיך
)ָאן ַא רװח־ קורסן ֿפַאר די לערער

בַײם בילדונגס־ ּכװנה(
 מיניסטעריום.

ֿפינַאנץ־װָאס איז שײך דעם 
בַאלַאנס ֿפון דער נַאציָאנַאלער 
אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור, 
זָאגט ׂשרה זיו, הַײנט איז די ַארבעט 
אין ֿפולן גַאנג, ּכדי צו דערגרײכן 
די בַאשטימטע צילן, און מע קען 

געװיסע װעגן  ַאֿפילו רעדן
 רױשעמדיקע דערגרײכונגען. 
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ָארין דעם זשורנַאל ֿפון דער ־מיניסטּפָארט־און סבַאגריסונגען ֿפון דער קולטור
 "Jerusalem report " ‒ נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער קולטור

 
 ָאבער ֿפון יִידיש,און ליבה ֿפרַײנד יקעשּפרַאכ־מַײנע טַײערע יִידיש

ַאדַאנקען די נַאציָאנַאלע אינסטַאנץ ֿפַאר יִידישער װיל באיך 
ױך ַאלע חֿברים ֿפון װי אׂשרה זיו, ײטערין קולטור און איר ל

ֿפצולעבן און ױדער אינסטַאנץ ֿפַאר די מוטיקע בַאמִיונגען א
ׂשראלדיקע װישן די יִידישע קולטור סַײ צײטן די יֿפַארשּפר

 די יִידן אין ּתֿפוצות. װישןצבירגער און סַײ 

איז דורכגעֿפלָאכטן מיט דער די געשיכטע ֿפון יִידישן ֿפָאלק 
ױזנט יָאר, זינט די יִידן װי טמער  יִידישער קולטור. אין משך ֿפון

ײרָאּפע, די יִידישע שּפרַאך ־אהָאבן זיך בַאזעצט אין צענטרַאל
װי די שּפרַאך ֿפונעם ַאשּכנזישן ײער שטעלונג הָאט געהיט ז

ױף די יִידנטום, הָאט ָאּפגעהיט איר בּכֿבודיק צענטרַאל ָארט א
 ּונדערלעכער געשיכטער ֿפון אונדזער ֿפָאלק.װַײטלעך ֿפון דער ז

אין הומָאר. נַאציָאנַאלן ּפרַאך ֿפון אונדזער ש ױך דייִידיש איז א
־בריק בינדונגסַא װי משך ֿפון איר עקזיסטענץ הָאט זי געדינט 

ַארמישן װישן ַײטשער שּפרַאך און יִידישן אות, צװישן דצ
־װישן לשוןַײט ֿפון יִידישן ֿפָאלק, צײביקלעקסיקָאן און דער א

ּכוחים. װיּפָאלעמיק און ּפרַאך, ־טעגלעכער שקדוש און דער טָאג
ײט ֿפונעם יִידישן לעבן אין גלות הָאט װירקלעכקדי ממשותדיקע 

ניוַאנסן ֿפון ־צוגעגעבן דער יִידישער שּפרַאך די ַאנטציקונג
דער שטַארקער , שַארֿפזיניקַײט און הומָאר. ײטװדיקשּפילע

צוצִיערישער כּוח ֿפון יִידיש איז געבליבן ֿפַארבונדן מיטן 
צלטער ָארװנָאך יענער אַײנגעֿפיל און בענקשַאֿפט ־געבַאגער

 ָא.  װען און מער ניטָאס איז געװײט, װירקלעכקיִידישער 

. ֿפעלד־סשַאֿפונג ֿפןױײכנט אױסגעצּונדערלעך אװיִידיש הָאט זיך 
"ֿפַארכַאּפט" די גַאנצע יִידישע שרַײבער און ּפָאעטן הָאבן 

ַײטע לענדער. ַאזעלכע װע און ױסַײנרעכנדיק די גרװעלט, א
עגנון, ־יוסף ־זינגער, שמואלװיס־עליכם, בַאשעװי שלוםשַאֿפער 

ײערע ִידיש. זױף יהָאבן געשַאֿפן און געחלומט א‒ ָאדעצקי בר
ײערע ַא ֿפעסטן בָאדן ֿפַאר זײט ַאֿפונגען הָאבן צוגעגרש
ײערע ֿפון ז די שּפורן און די השּפעה‒ , ׂשראלדיקע נָאכֿפָאלגערי

װערק ֿפון די יׂשראלדיקע קינסטלער די  װערק קען מען זען אין
 ביז הַײנטיקן טָאג. 

־דער ּכללװעגן ָארגן װעלכע מוז זמיניסטָארין, ־װי קולטור
ענע קולטורן און שּפרַאכן, ֿפון ײדֿפַארשװעגן ַאֿפעלקערונג, ב

די ֿפילֿפַארביקע מָאזַאיק ֿפון דער  ֿפגעשטעלטױאיז צונװעלכע 
ָאגיקן בַײטרָאג װמיטן איך ציר שטָאל, יׂשראלדיקער געזעלשַאֿפט

ֿפון דער נַאציָאנַאלער אינסטַאנץ ֿפון יִידישער קולטור, מיט אירע 
ציָאנַאלע יִידישע ײביקן די נָאּפהיטן און ֿפַאראדערֿפָאלגן אין 

 ירושה, סַײ די שּפרַאך און סַײ די קולטור.

היט ניט ָאּפ און ֿפַארגעסט זַײן ָאס װ ,איך בין זיכער, ַאז ַא ֿפָאלק
ױֿפגַאבעס, װערע אדי שײן , קען ניט בַײשטײטֿפַארגַאנגענה
ױ ַאז. אין דער צוקונֿפט װעגֿפן ױײען ֿפַאר אים אװעלכע שט

אונטערהַאלטן די געזעלשַאֿפטלעכע הָאב בדעה כ'ַארום, 
־די אינטערעסן ֿפון דער ּכללדינען װעלכע װן, איניציַאטי

־ִידישױך די יײ אװישן זׂשראל, און צ־יַאֿפעלקערונג ֿפון מדינתב
ֿפַארבינדן דעם קומענדיקן דור װעג צו דָאס איז אונדזער ירושה. 

ִידיש װעט יװַײטער ױך ָארצלען, און ֿפַארזיכערן, ַאז אװמיט זַײנע 
װעט בַארירן די ײען, און ֿפר מׂשמיח זַײןן, חידושצו  ממשיך זַײן

ִיען ַאלץ װעט צוצלגער ֿפון יִידיש און ָאהערצער ֿפון ַאלע נָאכֿפ
 נַײע און נַײע ליבהָאבער. 

 אַײער

 מירי רגב

 קולטור־און סּפָארט־מיניסטָארין 
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אין הומָאר. נַאציָאנַאלן ּפרַאך ֿפון אונדזער ש ױך דייִידיש איז א
־בריק בינדונגסַא װי משך ֿפון איר עקזיסטענץ הָאט זי געדינט 
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די רַאט־ֿפָארזיצערין – ד"ר ׂשרה זיו
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