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. 1946זיסי ווייצמַאן איז געבוירן געווָארן אין בעלץ, מָאלדָאווע אין 
ער הָאט זיך געלערנט אין ַא מיליטערישער בוישול. ַא סך יָארן 
הָאט ער געדינט װי ַאן ָאֿפיציר ֿפונעם סָאוועטישן אַײזנבַאן־מיליטער 

  אויֿפן ווַײטן מזרח ֿפונעם רַאטן־ֿפַארבַאנד. 
   
  



 

  
  
  
  
  
דעביוטירט מיט לידער אויף די שּפַאלטן ֿפונעם מָאסקווער   

. בעת זַײן מיליטער־1971זשורנַאל "סָאוועטיש היימלַאנד" אין 
דינסט אויֿפן ווַײטן מיזרח הָאט ער ֿפַארקניּפט ענגע בַאצִיונגען מיט 
דער רעדַאקציע ֿפון דער צַײטונג "בירָאבידזשַאנער שטערן". ַא סך 

  דישער אויטָאנָאמער געגנט. זַײנע לידער זַײנען געווידמעט דער ייִ 
הָאט מען זיסי ווייצמַאנען איבערגעֿפירט דינען אין  1986אין    

דער שטָאט סַאמַארע בַײ דער ווָאלגע. דָארט הָאט ער גענומען ַאן 
ַאקטיוון ָאנטייל אינעם שַאֿפן די ָארטיקע יִידישע קולטור־

געזעלשַאֿפט "ּתרבות לעם", ער איז געווען דער שטעלֿפַארטרעטער 
ר ֿפון דער סַאמַארער רוסיש־שּפרַאכיקער יִידישער ֿפונעם רעדַאקטָא

צַײטונג "ּתרבות", ווי אויך ָאנגעֿפירט מיט דער יִידישער רעדַאקציע 
". זיסי ווייצמַאנס 7ֿפון דער ָארטיקער רַאדיָא־סטַאנציע "רַאדיָא 

לידער הָאבן זיך געדרוקט אין קעשענעווער "אונדזער קול", ניו־
־קייט". עטלעכע זַײנע יָארקער "ֿפָארווערטס", ירושלימער "קינד־און

לידער זַײנען דערשינען אין עקיֿבא נוֿפס העברעִישע איבערזעצונגען 
אויף די שּפַאלטן ֿפון דער ּתל־ָאֿביֿבער ווָאכנשריֿפט "זו הדרך". אין 

איז אין סַאמַארע דערשינען זַײן לידער־זַאמלונג "לחיים" אין  1992
ולה לעָאניד שקָאלניקס איבערזעצונג אין רוסיש. זיסי ווייצמַאן איז ע

, ֿפון דעמָאלט ָאן וווינט ער אין באר־2007געווען אין יׂשראל אין 
  שֿבע. 
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  דער שלַײֿפער
  

  מַײן ַאלטיטשקער שלַײֿפער,
 דו, מַײסטער ֿפון ֿפַײער,

  זכר דו ביסט, ווי ַא
  ֿפון קינדהייט מיר טַײער.
  איך הָאב זיך ֿפַארבענקט
  נָאך דַײן קונציקער רָאד,

  און כ'הָאף, ַאז ביז איצטער
  נָאך ֿפונקען זי הָאט...

  עס הָאט מיך דער ַאלטיטשקער 
  שלַײֿפער דערהערט,

  און ס'הָאט זיך ַא דריי געטָאן
  ווידער די ערד.

  דָאס רעדעלע דרייט זיך,
   –און ֿפונקען זיך שיטן 

  ֿפריילעכער רעגן,ַא 
  און איך בין אין מיטן.

  
  דָאס רעדעלע דרייט זיך,
  און בלוי איז דער רוים,

  עס הָאט אומגעקערט זיך 
  מַײן קינדערשער טרוים.

  אין טַײגע, בַײ טַײכן
  ֿפַארשווּונדן די קעלט.

  צו מיר איז קיין גלַײכער
  ניטָא אױף דער וועלט.

9
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* * *  
  

  די דָאזיקע ליד הָאב איך ערגעץ געהערט.
  ס'קָאן זַײן, ַאז נָאך אין די קינדער־יָארן

  כ'הָאב זי אויֿפגעהויבן ֿפון דער ערד
  און ֿפון דעמָאלט כ'בין גליקלעך געווָארן.

  
  די דָאזיקע ליד איך הָאב ערגעץ געהערט.

  ס'קָאן זַײן, אין דער צַײט ֿפון די ווינטן הַארבע
  איך הָאב ּפשוט בַאנומען איר ווערט

  און בַאהַאלטן טיף אין הַארצן.
  

  סע סטרַאשעט מיך ניט די קעלט,מיט איר 
  ניט די היץ, ניט דער רעגן געבענטשטער.
  די דָאזיקע ליד איך הָאב ערגעץ געהערט.

  הערט אויס זי אויך, איך בעט אַײך, מענטשן.
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  ַא געשּפרעך
  
  חֿבר ּפָאלקָאווניק, חֿבר ּפָאלקָאווניק, -

  ֿפון ווַאנען איר שטַאמט? ֿפון בערדיטשעוו, ֿפון קָאוונע?
  –איך בעט, ֿפַאר דער דָאזיקער קשיא זַײט מוחל, 

  ווי צוויי שווַארצינקע קַארשן, –נָאר די אויגן בַײ אַײך 
  ווי בַײ מיר... –ּפונקט ווי מַײנע, די נָאז  -די הָאר 

  שטיל דער ּפָאלקָאווניק ֿפַארמַאכט הָאט די טיר...
  

  ער רייכערט, ֿפַארקלערט, גָאר ַא ֿפילטער־ציגַײער:
  ‒"זָאג, קודם־ּכל, לייטענַאנט, דו מַײן טַײערער", 

  ‒אויף  מַאמע־לשון מיט מילדקייט און חן, 
  "ווּו איז אונדזער געבענטשטע היים?"
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  די חתונה
  

  די חתונה הָאט געברויזט, ווי ביר,
  אין דער ֿפרי איז צום סוף געקומען.
  דַארף מען מַאכן דעם חשבון מיר,

  בַאקומען. ווָאס הָאט יעדער ֿפון איר
  

  דעם עולם געשטעלט, –ַא שיינעם טיש 
  די ׂשונאים, –די שכנים, קינאה  –אומרו 

  ַא ֿפרייד, ‒דער ַאלטער מַאמעניו מַײנער 
  די שדכנים. –ַא בּכבודיק ָארט 

  
  ַא ים ֿפון ווַײן, ‒דעם, ווער עס טרינקט 
  ֿפון  "ֿפריילעכס" ַא שטורעם... –דעם, ווער עס טַאנצט 

  ַא יונגע ווַײב. ‒ָאבער מיר, חֿברה, 
  מער ֿפון ַאלע הָאב איך בַאקומען!

  
1969  
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  זוניק און קיל
  

  דו ביסט גערעכט: ס'איז געקומען דער ָאסיען.
  אוי, דו ביסט גערעכט: ס'איז ַאוועק שוין דער זומער...

  מיט גָאלדענער שַײן די שטָאט איז בַאגָאסן,
  און ס'שמעקן די גַאסן מיט ּפירות און בלומען.

  
  ס שורשען די רויטלעכע בלעטער,צַײט, ווען ע

  ווען ס'הענגען די ֿפרוכטן, ווי גָאלדענע בעכערס,
  און זוניק און קיל איז דער זַײדענער וועטער,

  און ס'לייגט זיך דער ֿפריטוי אויף גרָאז און אויף דעכער.
  

  נָאר ס'זינקט נָאך ֿפון זומער אין הַארצן דער טומל,
  ֿפַײער.כָאטש ס'ברענען די ביימער אין הַארבסטיקן 

  יָא, יָא, ביסט גערעכט: ס'איז ַאוועק שוין דער זומער.
  ַאוועק איז דער זומער, און דָאך איז ער טַײער.

  
  
  
 
 
  
  

13



 
15

  
  
  

  דער טַײך סעלעמדזשַא
  

  -סָאסנעס און סָאּפקעס, בַארוִיקט זיך, שַא! 
  די קרִיע גייט אויף דער סעלעמדזשַא.
  ֿפון דרום און מיזרח, ֿפָארנט און הינטן

  ווינטן.בַאלעבַאטעווען ווַארעמע 
  

  ווייס איך וויֿפל מעת־לעתן –דער רוישיקער טַײך 
  רַײסט זיך ֿפון זַײנע ֿפַארֿפרוירענע נעסטן.

  מיט ּכעס און מיט צָארן, מיט ווילדקייט און ּתעֿבה
  יָאגט סעלעמדזשַא דורך דער אייביקער טַײגע.

  
  איך שטייט אויֿפן ברעג אין דער לויטערקייט ֿפרִיער,

  דעם ֿפרילינג.מיט אֿברים מיט ַאלע איך ֿפיל שוין 
  דער ווַאלד איז נָאך גרוי, נָאר, צו סָאּפקעס געטוליעט,

  שּפרָאצט אומדערווַארט ֿפִיָאלעט דער בַאגולניק.
  

  –ַא מָאדנע מלָאכה ֿפַארַאן בַײ דעם ֿפרילינג 
  צעברעכן דָאס אַײז, ֿפון דער זון זַײן ַא צווילינג,

  זיך נעמען ַא מָאס בַײ די רחֿבותן ֿפרַײע,
  ֿפַארעקשנט די ליכטיקע וועלטן בַאנַײען,

  און ּפלוצעם אין גרויען, ווי ס'אַײז, אינדערווָאכן
  ַא ווַײז טָאן דעם זוניקן שטרַאל ֿפון בטחון...
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  ֿפריילעך און מונטער
  

  הַײנט איז בַײ מיר מיטן ֿפרילינג ַא קנַאסמָאל,
  דער שניי רינט ַארָאּפ ֿפון דער ערד ָאן ַא ּתרוץ,
  ווי ּפַאּפשּויען געּפרַאזשעטע קנַאקן די קנָאסּפן,

  זוניקן טעלער.און מע צערברעכט דָא ַא 
  

  די שערבן די ליכטיקע ֿפַאלן ַארָאּפ
  אויף קעּפ ֿפון די ביימער־מחוּתנים,

  אויף ֿפייגל און אויך אויף מַײן היציקן קָאּפ
  און אויף מַײן בעסַארַאבער ּפנים.

  
  דָא אויף דער ערד שּפַאן איך מונטער און ֿפריילעך

  און ּפרַאווע אין הַארצן די סעודה,
  שוין מַײן הילוךעלעהיי צו דעם קנַאסמָאל איז גרייט 
  און ס'רודערט אין שטוב ַא גערודער.
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  בירָאבידזשַאנער בלומען
  

  כ'בין ֿפַארנַאכט אין שטָאט ָאנגעקומען,
  און בַאגעגנט מיך הָאבן די בלומען.

  ּפונקט, ווי דער הימל אין יון, -בלויע 
  רויטלעכע, הייסע, ווי שטרַאלן ֿפון זון,

  –געלע, ווי שטילע לֿבנהקע שַײן 
  ע בלומען ֿפון בירָאבידזשַאן.דוֿפטיק

  אין סקווער, –אין גַאסן, בלומען  –בלומען 
  כ'שטיי ווי ֿפַארּכישוֿפט, און צַאּפליק קוועל,

  כ'שטיי, אין דער גרויסער שיינקייט ֿפַארטומלט
  צווישן די בירָאבידזשַאנער בלומען.
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  ַא קינדערליד
  

  מיך רוֿפט מען ַאנשל,
  דיך רוֿפט מען אהרן.

  ליב ווַײנשל,איך הָאב 
  דו הָאסט ליב בַארן.
  דיך רוֿפט מעם עטל,

  מיך רוֿפט מען שלמה.
  דו הָאסט ליב עּפל,

  איך הָאב ליב ֿפלוימען.
  לָאמיר ֿפַארֿפלַאנצן 

  איניינעם ַא סָאד,
  זינגען און טַאנצן

  ַא קַארַאהָאד.
  –בעסער די ַארבעט 
  גרעסער די ֿפרייד.

  עסט ווַײנשל און בַארן,
  עסט עּפל און ֿפלוימען

  געזונטערהייט.
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  ַא ֿפייגעלע
  

  דָאס ביכל, ווָאס נעכטן
  געלייענט הָאט לָארע,

  הָאט לָארעס שוועסטערל
  אין גָארטן ֿפַארלָארן

  
  און ּפלוצעם דָאס ביכל

  אויף גרינינקן שטעגעלע
  דערזען הָאט ֿפון אויבן
  ַא נַײגעריק ֿפייגעלע.

  
  עס הָאט ניט געקָאנט

  נעבעך ליי'נען דָאס ביכל,
  געקוקט הָאט עס בלויז

  שיינינקע בילדלעך.אויף די 
  

  געקוקט און ֿפון גרויסן
  התלהֿבות געשַײנט:

  דערקענט הָאט עס זיך
  אויף דער זיבעטער זַײט...
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  ַא בריוועלע דעם זיידן
  

  מַײן זיידע לייבוש,
  ַא קריגס־וועטערַאן,
  לעבט שוין ֿפון לַאנג

  אין בירָאבידזשַאן.
  

  מַײן זיידע לייבוש
  געבויט הָאט די שטָאט,
  איצט שַײנט זי און בליט
  ווי ַא ּפרעכטיקער סָאד.

  
  די שטָאט בַײ דער בירע
  אין הַארץ בַײ מיר ליב.
  שרַײב איך דעם זיידן

  ַאן עקסטרע בריוו:
  

  "חשוֿבער זיידע!
  שנעל מיט ַא בַאן

  כ'וויל צו דיר קומען
  קיין בירָאבידזשַאן.

  
  ווי נָאר כ'ֿפַארענדיק
  דעם ערשטן קלַאס.

  הַײנטיקן זומער
  ווַארט אויף ַא גַאסט.
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  ַא לידעלע
  

  ווייס, כ'הָאב געזען,איך 
  ווי ַא זשומענדיק ֿפליגל
  הָאט נעכטן געשּפילט
  אויף ַא ֿפידל ַא ניגון.
  –ַאזַא מין קָאנצערט 
  ַא מחיה צו הערן!

  איר גלייבט ניט, מסּתמא?
  איך קָאן זיך אַײך שווערן!

  
  –ַא קַאץ מיט ַא מַײזל 

  ביידע איניינעם
  הָאבן געטַאנצט

  ַא קַאדריל ַא שיינע.
  עס שַײנט דער ּפַארקעט,

  טענצער, זיי שוועבן...און די 
  איר גלייבט ניט, מסּתמא?

  זָאל איך ַאזוי לעבן!
  

  דערנָאך איז ַא קו,
  ווי ַאן אמתער ֿפויגל,
  צו ווָאלקנס קודלַאטע

  גָאר ּפלוצעם געֿפלויגן,
  און שוין ֿפון דער הייך

  ניט געווָאלט זיך מער קערן.
  איר גלייבט ניט, מסּתמא?

  איז קָאן איך אַײך שווערן! 

20
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  עס שיט ַא שניי

  
  שיט ַא שניי שטילערהייט,

  –ַאזַא מילדער, ווייכער 
  ס'איז מַײן הָאֿפענונג, מַײן ֿפרייד

  און מַײן אומעט־ווייטיק...
  

  שיט ַא שניי שטילערהייט,
  ָאנגעכמורעט. -און די גַאסן 

  אונטער טרָאט דער שניי זיך שּפרייט
  ַא שורה צו ַא שורה...

  
  מיט דעם גַאנג כ'גיי ֿפַארטרַאכט

  אין ַא וועלט ַא ווַײסער,
  אין מַײן מַאמעס, ווי מיר דַאכט,

  צויבערֿפולער מעׂשה...
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  און אויב צומָאל
  

  נעמט, מענטשן, ַאלץ צום הַארצן:
  דעם זומערדיקן רעגן,

  ווָאס שעּפטשעט שטיל ַא צַארטער
  אויף זַײנע הימל־וועגן;

  נעמט, מענטשן, ַאלץ צום הַארצן:
  דעם טומל ֿפון די וועלדער,

  איז דעם ווינט, ווָאס בייז און הַארב
  און יָאמערט אויף די ֿפעלדער.

  
  און אויב צומָאל ווערט שווער,
  און עס בַאהערשט ַאן אומעט,

  איז ווער זשע ווייסט ניט, ווער:
  דער העלער טָאג וועט קומען!
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 מיכָאעלס
  

  עס קלַאּפט דער זּכרון דורך שרעק און ֿפַארבָאטן.
  ֿפון דער ליכט אויף דער ווַאנט ֿפַאלט ַא גָאלדענער שָאטן,

  ֿפַאלט ַא גָאלדענער שָאטן, ַא גָאלדענער ּפַאסיק,
  און ס'ווערט אויֿפן הַארצן ַאזוי אומעטיק, בלַאסיק...

  עס ֿפלַאטערט די ליכט, ווי ַאן אייביקע מעווע.
  די ליכט, די חכמה, איז אין לעבן מֿבין.

  זי הַאלט דָאך ַא סוד, זי ווייסט ַא געהיימניש
  און ס'ווערט אין דעם רוים ַאזוי ווַארעם און היימיש.
  איך הייב אויף די ליכט אין דעם מעשענעם לַײכטער,

  און כ'זע, ווי איר שַײן אונדזער ַאלוועט בַאלַײכט.
  עס ווערן ֿפַארשווּונדן קרבנות, ּתלינים,

  ֿפונעם בלוטיקן שניי שטייען אויף די מיליָאנען.
  איך זע אויף דער ווָאר זייער ברען ֿפון די בליקן,

  דעם מלאך־חבלה, זייערע אומגליקן.
  ס'טלִיעט דער ָאנדענק דורך שרעק און ֿפַארבָאטן,נָאר 

  און ס'ֿפַאלט אויף דער ווַאנט ַא גָאלדענער שָאטן,
  ַא גָאלדענער שָאטן,ַא גָאלדענער ּפַאסיק,

  און ס'ווערט אויֿפן הַארצן ַאזוי אומעטיק, בלַאסיק.
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  לָאמיר ַאלע
  

  איבער גָארער  בונטער וועלט
  הענגט ַא הימלשער געוועלב.

  דָארט,זעען אויס די שטערן 
  ּפונקט, ווי זעמדעלעך ֿפון גָאלד.
  וויסן ווילסט דעם חשבון? מילא!
  נעם און ּפרּווו זיי איבערציילן...

  
  ווַאקסן ביימער אין דעם סָאד

  און זיי שושקען זיך בסוד
  גרינע צינגלעך, –מיט די בלעטער 

  ּפונקט ווי מיידעלעך און יִינגעלעך.
  וויסן ווילסט דעם חשבון? מילא!

  ּפרּווו זיי איבערציילן...נעם און 
  

  ווַײס די גַאס איז, ווי ּפַאּפיר,
  ָאן ַא סוף און ָאן ַא שיעור
  שיטן שנייעלעך  און ָאט

  ווַײס איז שוין די גַאנצע שטָאט.
  וויסן ווילסט דעם חשבון? מילא!
  נעם און ּפרּווו זיי איבערציילן.
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  ס'איז גוט אויף דער וועלט
  

  זָאג מיר, ווָאס טוט מען אין חודש יון,
  ען ביימער זיך שעּפטשען, און הויך איז די זון?וו

  ווען קלינגענדיק, רוישיק אין גרינעם געטומל
  עס קומט ָאן דער הייסער און ֿפריילעכער זומער?

  דו עֿפנסט די ֿפענצטער, דו עֿפנסט די טיר:
  איך ווַארט שוין, מַײן זומער, איך ווַארט שוין אויף דיר!

  
  ,זָאג מיר, ווָאס טוט מען ַא זומער־בַײנַאכט

  ווען ס'לויכטן די שטערן אין הימל ֿפַארנַאכט?
  ווען ס'בלָאנדזשען אויף ַאלע בַאנַאכטיקע רָאגן
  מיידלעך און יִינגלעך, אין טרוימען ֿפַארטָאגן?

  דָאס ווינטעלע גלעט מיך, ַא ֿפריילעכס, ַא צַארטס,
  און אומרּוִיק קלַאּפט מַײן ניט אַײנגעשטילט הַארץ. 
  

  זָאג מיר, ווָאס טוט מען אין חודש יון,
  ווען צַאּפלדיק זַײנען געֿפילן און יונג?

  ַאזוי זויבער און ריין, - ווען יעדער געדַאנק 
  און ַאלץ, ווָאס ַארום, ֿפול מיט ליבע און חן?

  לויטער דער טָאג איז, די רחֿבות איז העל,
  ס'איז גוט אויף דער וועלט! –זינגען עס ווילט זיך 
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 געזעגענונג
  

  טַײגע, עס איז שוין צַײט צעשיידן זיך, מַײן
  מַײן ווילדע חיה און מַײן לינדער ֿפרַײנד.

  זינג אויס די ליד, ווָאס ס'זינגען בלויז די טַײכן,
  צעשּפרייט די שנייען ֿפונעם רַאנד צו רַאנד.

  
  ָא, ווַײטער מיזרח, דַײנע בערג און טָאלן

  ֿפון ֿפרילינגצוויט די שיינקייט און די ּפרַאכט,
  -די היים, ווָאס נָאענט מיר איז זי געווָארן, 

  ופט מיך און זי לויכט מיר אין דער נַאכט.זי ר
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  ניין, כ'בין ניט דָאן־קיכָאט
  

  -כָאטש מָאדנע איז עטווָאס מַײן טרָאט, 
  ניין, כ'בין ניט דָאן־קיכָאט...
  נישטָא בַײ מיר ַאזַא בערדל,

  איך הָאב נישט קיין שווערד און קיין ּפאנצער,
  מַײן ֿפרַײנד רוֿפט מען ניט סַאנטשָא ּפַאנסַא,

  בערל. –אויף יִידיש נָאר ּפשוט 
  

  ניין, כ'בין ניט דָאן־קיכָאט.
  איך ערלעך ֿפַארדין אויֿפן ברויט,

  געֿפונען ֿפון לַאנג דולסינייען,
  ָאבער כ'בין דָאך ניט ַא ריטער...
  איך שרַײב ּפשוט יִידישע לידער

  נחת און ווייען.- ֿפון מענטשן
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* * *  
  

  וועלט, אויב דו וועסט ֿפרעגן, צו ווָאס איך לעב אויף דער
  –וועל איך דיר זָאגן: די ליכטיקע וועלט מיר געֿפעלט! 
  די גָאלדענע טַײגע, דער רעגן, דער רוישיקער ווינט,

  די ווָאלקנס, ווָאס שווימען אין הימל ַאזוי ניט געשווינד.
  אויב דו וועסט טענהן: קלַײב אויס ֿפון ֿפַארשיידנס 

  בלויז איינס,                                       
  ווָאס ס'איז דיר טַײער און ליב אויף דער גָארער ערד,
  וועל איך דיר זָאגן: מַײן היים, מַײן שטעטעלע בעלץ,

  וועמעס בעל־חוֿב אויף אייביק מיר זַײן ס'איז בַאשערט...
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* * * 
  

  אין דער מָאדנער וועלט ַאזַא מעׂשה קומט ֿפָאר;
  ַאשטייגער, ס'בַאווַײזט זיך דָאס נַײע יָאר,

  און דו בַאמערקסט, ַאז אין דַײנע הָאר 
  לויכטן זילבערנע ֿפעדעם ַא ּפָאר.

  אין דער ַאלטער וועלט ַאזַא זַאך קומט ֿפָאר,
  און מע קָאן זיך חידושן נָאר;

  ס'עֿפנט זיך ּפלוצעם ַא ּפשוטע ווָאר,
  ַאז עלטער געווָארן ביסטו אויף ַא יָאר.
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* * * 
  

  נו, איז ווָאס זשע, ַאז ס'איז ביטער,
  די נַאכט איז בלינד? און

  נעם ַארָאּפ ֿפון קָאּפ דָאס היטל,
  גיי ַאנטקעגן ווינט. 

  זָאל דער ווינט די הָאר צעווַארֿפן,
  ווי די שטרוי אין ֿפעלד. 

  שּפילט דער ווינט, ווי אויף ַא הַארֿפע,
  רוישט אין גָארער וועלט.

  ס'זָאל דער ווינט מַײן צער צעווייען,
  ווָאס איז עלנט, שווַארץ.

  –ניט קיין ווייען  – ס'זָאל די ֿפרייד שוין
  שּפילן אין מַײן הַארץ.

  קענסטו ַאלץ, מַײן ווינט, מַײן חכם,
  טו זשע מיר צוליב...

  שווַײגט דער ווינט מיר אויף צו להכעיס,
  ס'הערט זיך בלויז זַײן סקריּפ.
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  לָאמיר זָאגן דעם אמת
  

  לָאמיר ֿפַארגעסן ֿפון גזרות,
  רכילות און בלבולים

  און ָאנהייבן זָאגן דעם אמת,
  כָאטש איין מָאל אין ַא ּפורים.
  ַאזוי, ווי מיר טרינקען און עסן
  און הייליק כָאווען די קינדער,

  לָאמיר זָאגן דעם אמת
  נָאך דעם ּפורים ווידער.

  ס'קָאן זַײן: ס'וועט ניט ּפַאסן עּפעס
  אין בית־המיקדש צו וווינען.

  סוף־ּכל־סוף מיטן אמת 
  וועלן מיר צוגעוווינען.
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 רבונו־של־עולםזָאגט דער 
  

  זָאגט דער רבונו־של־עולם צו מיר: "דַײן נשמה
  וועט דעמָאלט מַאכן אין זיך שַא־שטיל און בשלום,

  ווען דו וועסט ֿפַארגעסן אירע אויגן און ליּפן,
  ווען דו וועסט ֿפַארגעסן אויף אייביק זי, דַײן געליבטע,
  אֿפילו איר קול דו וועסט ניט דערקענען ביזווַאנען..."

  אייבערשטער איז געווען מיר ַא ביסל מקנא. און ֿפָארט דער
  

  אין גן־עדן -זָאגט דער רבונו־של־עולם,  -"ַאך, 
  דו וועסט ניט וויסן וועגן קדחת און ליידן,

  ֿפון אייֿפערזוכט, וועגן ֿפַארַאט ֿפון חֿברים...
  הער מיך אויס! דו הָאסט ניט קיין ַאנדערע ברירה.

  געטענהט...הָאט דער גָאטעניו שטרענג מיר  -הער מיך אויס! 
  און דָאך איז דער אייבערשטער געווען מיר ַא ביסל מקנא.

  
  זָאלסטו וויסן, -זָאגט דער רבונו־של־עולם,  - "אוי, 

  ַאז שטענדיק ס'וועט, ווי ַא ריכטער משּפטן דיך דָאס געוויסן.
  זָאג זיך ָאּפ ֿפון דער ֿפרוי! ַאניט וועסטו ברענען

  ּפַאמעלעך אין אייביקן שרעקלעכן גהינום.
  דָאס פַײער דָארט, ווי אין גָארגלען ֿפון ווּולקַאנען...אוי, איז 

  און דָאך איז דער אייבערשטער געווען מיר ַא ביסל מקנא
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* * *  

  
  ווִיַאזוי דיר דערקלערן, זונעניו,
  פַארווָאס ָאט דער גרָאווער יִיד

  מער ֿפון דרַײ צענדליק יָאר
  איז שוין ַאן אינווַאליד.

  
  ווִיַאזוי דיר דערקלערן, זונעניו,

  ֿפינצטערער נַאכטווי אין ַא 
  ער איז געווען ֿפארווּונדעט

  און ַא ֿפוס ֿפַארלָארן אין שלַאכט.
  

  ווִיַאזוי דיר דערקלערן, זונעניו,
  און ווער קָאן דערציילן, ווער,

  ֿפַארווָאס טָאג און נַאכט ער זיצט
  עלנט אין הַארבסטיקן סקווער?

  
  ֿפַארווָאס, ווען דו לויֿפסט מיט קינדער

  ֿפַארבַײ אים אין לוֿפטיקן סקווער,
  קַײקלט ֿפון זַײנע אויגן

  ַארויס ַא זקנישע טרער?..
  

  דו קוקסט אויף מיר שטיל און נַײגעריק,
  דעם ענטֿפער ֿפון מיר דָאך ווַארטסט.

  ווִיַאזוי דיר דערקלערן, זונעניו,
  עס זָאל ניט ֿפַארקלעמען ס'הַארץ?
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  ַא שטעכלער
  

  מַײן שוועסטערל מירע
  –ניט געקַארגט הָאט די ווַאסער 

  געבָאדן אין מולטער
  ָאטער דעם ווַײסן.דעם ק

  
  דערנָאך הָאט זי דעם שטעכלער

  געּפרּוווט מיט התמדה
  ווישן און ווַאשן,
  רַײבן און בָאדן.

  –בָאדן דעם שטעכלער 
  ַא מעׂשה ַא ּפוסטע!
  לָאז אים ָאּפ בעסער

  אין לַײבלעכע קוסטעס.
  

  אויב ווילסט דָאך אים בָאדן,
  –ווַארט אויס ַא רגע 

  בַאלד וועט ַא גיס טָאן
  ַא ווַארעמער רעגן.
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  1ּפרימעווַארַא
  

 מַײנע לַאנדסלַײט ּפָאעטן
 

  אַײ, מַײן וועסנע, מַײן שּפעטע ּפרימעווַארַא,
  וויֿפל קָאן איך אויף דיר שוין הָאֿפן און ווַארטן?

  אֿפשר הָאסט אויף בעסַארַאבער וועגן ַאלטע
  זיך ֿפַארבלָאנדזשעט, ֿפַארּפלָאנטערט, ֿפַארהַאלטן?

  אֿפשר הָאטסטו געֿפונען ַא קַאנט ַא שיינעם,
  ע קרוֿבים די ביינער?ווּו עס ניט רּוִיקן ֿפון מַײנ

  אֿפשר הָאסטו דורך ַאלע געוויטערס און ּתאֿבות
  צו מַײן ערד געבענטשטער עּפעס־ווָאסער טענות?

  ָאדער צו מיר? נָאר אין מַײנע ליידן און ֿפריידן
  קיינמָאל איך הָאב דיך ניט בַאעוולט, בַאליידיקט.

  קום זשע, מַײן ֿפרילינג, מַײן שּפעטע ּפרימעווַארַא,
  אויף דיר ַאזויֿפיל צו ווַארטן! איך בין מיד שוין געווָארן

  און דער ֿפרילינג הָאט מיך ּפלוצעם דערהערט,
  און ס'הָאט ַא קוועל געטָאן ווידער די אייביקע וועלט.

  איבער דעם בַארג, ווּו ָאסיענצַײט רַײֿפן ווַײנטרויבן,
  הָאט די זון זיך ַא קַײקל געטָאן ֿפונעם ליכטיקן אויבן

  און ַארַײנגעֿפַאלן גלַײך אין קילבלעכן ברונעם,
  מיט קלַײען הָאט זיך בַאדעקט מַײן ּפנים, און

  -און ֿפונעם הַארצן הָאט זיך ַא ליד ַארויסגעריסן, 
  ֿפונעם ֿפרילינג דָאס ריינע געוויסן... –ַא מונטערע, לויטערע 

  
  

  ֿפרילינג  - וויש ַאלדָאמ  1                                                 
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* * *  
  

  ס'איז עּפעס ַא ביסעלע מָאדנע,
  ֿפַארשטיין כ'וויל, ווָאס עס בַאטַײט:

  ווי יָארן גייט דורך די מָאדע, 
  ט דורך די צַײט.ווי ַא מָאדע, גיי

  
  גָארניט איך נעם ניט בַײ קיינעם,

  דָאס לעבן ֿפַארברענג איך אין מי.
  עדן ָאדער דעם גיהינום- דעם גן

  מיר. –שַאֿפן דָאך מענטשן 
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  דער שַײטער
  

  ברענט ַא שַײטער,
  –ַא שַײטער העלט 
  ַא רויטער רַײטער

  אין מיטן ֿפעלד.
  

  ֿפלִיען ֿפונקען
  אין הימל הויך,
  טונקל סע ווערט שוין

  און קעלטער אויך.
  

  –די ערשטע שטערן 
  געבוירן ריין.

  ֿפון ֿפונקען ווערן,
  מסּתמא זיי?

  
  שַײטער, שַײטער,
  געטרַײער ֿפרַײנד,

  מיר ליכטיק שַײנסטו,
  מיך ווַארעמסט הַײנט.
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  אין שניי, אין כמַארעס
  דו ביסט מיט מיר.

  בַאגלייטסט מיך ווַארעם,
  ווען איך בין מיד.

  
  ברענט ַא שַײטער,
  –ַא שַײטער העלט 
  ַא רויטער רַײטער

  אין מיטן ֿפעלד.
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 רעגן־בויגן

  
  דער ֿפרילינג שּפילט ַא ניגון,

  ֿפַארגעניגן.... - ַא ניגון  
  

  עֿפנט ברייטער אויף די אויגן!
  הערט, ווי ס'שעּפטשעט צַארט דער רעגן!

  בַאלד וועט זַײן ַא רעגנבויגן,
  בַאלד, ָאט בַאלד! ָאט נָאך ַא רגע...

  אויף אויסגענעצטע וועגן,כ'לויף 
  קול מַײנס הויך איז, אויֿפגעֿפלויגן:

  מענטשן, ווַארט נָאך אויס ַא רגע, -

 בַאלד וועט זַײן ַא רעגן־בויגן!
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 ַא שניי אין מַארט
  

  –ַא שניי אין מַארט  - ַא גרויסע מציעה 
  ַא שניי! איז ווָאס איז ַא חידוש?

  עס ֿפַאלט דער שניי בַײטָאג און בַײנַאכט.
  שעלט איך אים ּפשוט אויף יִידיש. 

  
  עס שנייט ַא מעת־לעת, עס שנייט שוין ַא ווָאך.

  און ּפלוצעם איך הער און דערזע:
  רינוועלעך שּפילן די ּכלי־זמר נָאך,

  די ָאּפערע ֿפון ביזע.
  

  ווָאס איז? ס'איז געקומען דער ֿפרילינג מסּתם?
  כ'בין אויֿפן וועטער ַא מֿבין.

  ֿפרילינג ַא טעם,איך ֿפיל מיט די ליּפן ֿפון 
  ווי ַא ווַארעמען קוש ֿפון ַא מיידל.
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  קומט!
  

  קומט מיט מיר פַארנַאכט אין טַײגע!
  מירן בלָאדזשען ביזן ָאוונט
  און פַארגעסן ַאלע דאגות

  אין דער וועלט, ווָאס ליכטיק בלױ איז...
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  צום טרומייטער
  

  אין קַאיָאריקער בלויקייט,
  שרעק,נָאך דער נַאכטיקער 
  יונגער טרומייטער,
  רוף מיך אין וועג!

  
  דורך בלעטערֿפַאלן,
  געוויטערס און שניי,
  דורך ווינט און ווּונדן

  ֿפָארויס וועל איך גיין.
  

  שטרַאל ַא הייסן-ַא זון
  דערהויבן איך וועל,

  זָאל ֿפון מיר זַײן געווַארעמט
  די וועלט און בַאהעלט.

  
  די זון אייביק שַײנט,

  די וועלט אייביק שטייט.
  ּפיל זשע, טרומייטער,ש

  אויף דַײן טרומייט.
  

  דו ֿפון דַײן ּפָאסטן
  גיי ניט ַאוועק.

  יונגער טרומייטער,
  רוף מיך אין וועג.
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  מַײן הַארץ
  

  דורך ֿפעלדער און וועלדער, דורך היצן און קעלטן
  איך גיי און איך יָאג. און דָאס הַארץ מַײנס קערט וועלטן.

  ַא ווייטיק,און אויב נָאר בַײ עמעצן ברויזט אויף 
  רוֿפט ָאּפ זיך מַײן הַארץ דערויף בַאלד טַאקע, ּתיּכף!

  
  זַײ מוחל, מַײן הַארץ, ֿפַאר דער דָאזיקער דָאליע,
  ווָאס לעבן איך קָאן ניט שַא־שטיל און ּפַאווָאליע,

  ֿפַאר דעם, ווָאס מיט ווינטן איך בלָאנקע געַארעמט,
  און גרייט בין צו לויֿפן אויף יעדן ַאליַארעם...
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  מַאמע־לשון
  

  איך הָאב, מַײן ֿפרַײנד, צו דיר ַאזַא בקשה:
  דו רעד מיט מיר אויף אונדזער מַאמע־לשון.

  
  אין ווַײטע ָאּפקלַאנגען ֿפון ליבע און ֿפון ׂשינאה

  כ'הער ֿפון מַײן שּפרַאך די לויטערע נגינה.
  

  אין טעג אין זוניקע און גרויע, ווי ַא מָאנטיק,
  כ'הָאב יִידיש ניט געלערנט, נָאר דערמָאנט זיך.

  
  זי ווערט ניט אויסגעלָאשן. –אין הַארץ  זַײן שַײן

  דו רעד מיט מיר אויף אונדזער  מַאמע־לשון.
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  ַא דערמָאנונג
  

  אויף דער נַאכט איז געווָארן שטילער דער ווינט
  און מיט ריחות ֿפון גרָאזן הָאט געשמעקט אינעם רוים.
  ַא ווָאלקן הָאט זיך ֿפַארטשעּפעט אין ַאן ַאקַאציע־בוים,

  מַאמעס קליידל כַאּפט ָאן זיך ַא קינד. ווי גלַײך אין ַא
  

  דער טָאג איז שוין ָאּפגעווען זַײן צַײט,
  ָאּפגעשטעלט זיך בַײ אונדזער ּפלויט,

  און די לֿבנה, ֿפַארבענקט און ֿפַארטרויט,
  הָאט מיט הָאֿפענונג געקוקט ֿפון דער ווַײט.

  
  איינמוטיק געבילט הָאבן די שכנישע הינט

  טע.בַײ אֿברהמען דעם קָאווַאל, בַײ דער שנַײדערקע זלַא
  ֿפון דער ַארבעט איז שוין געקומען דער טַאטע...
  אויף דער נַאכט איז געווָארן שטילער דער ווינט.
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  אין מַײנע קַאנטן
  

  אין מַײנע קַאנטן שַא און שטיל,
  די ביימער אין דעם ָאוונט שווימען.

  זיי נעמען זיך ֿפַאר מיר בַארימען
  מיט זייער איידלער סודות־שּפיל.

  דורך ַא בריל, די שווַאכע זון קוקט
  זי ברָאט שוין ניט מיט שטרַאלן הייסע,
  און ּפלוצעם איך ֿפַארשטיי נָאך בעסער,

  ֿפַארווָאס עס איז דָא שַא און שטיל,
  ֿפונווַאנען הערט מען עּפעס רייד.

  ס'קָאן זַײן, דָאס ּפָארל טרוימט ֿפון ֿפרייד.
  ס'איז מלא־חן. –דָאס ּפָארל זיצט 

  איך וויל זיי גָארניט שטערן.
  ערשטע שטערן... ָאט לויכטן שוין די

  מע דַארף, ַאּפנים, גיין ַאהיים.
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* * *  
  

  אויֿפן שליַאך גערוימען,
  אויף די גַאסן ריינע

  הוידען מיט די קרוינען
  אומרּוִיקע ביימער.

  
  און ווי מיידלעך זיסע,

  שוין ֿפון לַאנג בַאקַאנטע,
  ֿפרַײנדלעך מיך בַאגריסן:

  ַא גוט מָארגן, זיסי! -

 
  לויֿפן די מַאשינען,

  בלישטשען מיט די שויבן.
   - ווי די ֿפלוימען גרינע 

  דַײנע שיינע אויגן.
  

  ֿפון דער לוֿפט כ'בין שיּכור,
  שיּכור ֿפונעם זומער.

  זָאל אַײך ווויל בַאקומען
  דער זומער מיט די בלומען.
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  ֿפַארלָאז מיך ניט
  

  ֿפַארלָאז מיך ניט, מַײן טרוים.
  אויב כ'וועל אין וועג מיד ווערן,

  סַײ ווי סַײ כ'וועל גערן
  נָאכֿפלִיען דיר אין רוים.

  
  ֿפַארלָאז מיך ניט, מַײן טָאג.

  דורך חושך און זַאווייען
  שטיל אַײן דו מַײנע ווייען,
  ווען ס'איז קיין ליכט ניטָא.

  
  ֿפַארלָאז מיך ניט, מַײן היים.

   –כ'וועל אויך דיך ניט ֿפַארלָאזן 
  –די שטוב, דעם הויף אין גרָאזן 

  דעם ַאלטן קֿברות־שטיין.
  

  וועג.ֿפַארלָאז מיך ניט, מַײן 
  ַאן ערֿבניק בַײם גורל,

  איך הָאב ֿפַאר דיר ניט מורא,
  דו ֿפיר מיך ניט ַאוועק.

  
  ֿפַארלָאז מיך ניט, געדַאנק.
  זַײ ּתמיד העל און לויטער.

  ס'לוינט מיר, –ַאזַא מין לעבן 
  נעם אויף ַא שיינעם דַאנק.
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  דער לץ
  

  זָאגט, ס'איז בַאקַאנט אַײך
  דער שטעטלשער לץ

  ווָאס טרָאגט ניט די ווַאסער
  אין נעץ? –עמערס אין 

  געשיקט הָאט ער מיר
  ַא הַארציקן גרוס
  –מיט ַא ּפָאר שיך 

  בלויז אויף איין ֿפוס!

  צום ֿפרַײנד מַײנעם, לץ,
  כ'בין געקומען צוגַאסט,

  הָאט ער מיך מכבד 
  געווען מיטן קווַאס.

  כָאטש ס'איז ניט קיין משקה,
  ַא מחיה. -דָאס געטרַאנק 

  מיר הָאבן געמַאכט 
  ָאן ַא סוף דעם "לחיים"

  ווילסט מיטן לץ  אויב
  זיך בַאקַאנען, למשל,

  ֿפָאר צו אין מַײן שטעטל
  ֿפַאר ַא ּפָאר גרָאשן!
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  עס טרָאגט מַײן זּכרון
  

  מיר הָאבן געלעבט אין ַאן ַאלטער גַאס,
  ווָאס איז געווען ֿפון ַאקַאציעס ווַײס.

  ווי לַײכט עס הָאט זיך דעמָאלט געשּפַאסט,
  ווי ֿפריילעך געווען איז דער זוניקער קרַײז!

  
  קַאווענעס הָאט געשמעקט אונדזער הויף,מיט 

  ַא געמיטלעכער ווי ַא נעסט.
  ֿפונעם לעבן יעדער שרויף

  געווען איז ֿפַארדרייט און צוגעּפַאסט ֿפעסט.
  

  די מַאמע הענגט ַארויס דָאס גרעט,
  און עס ֿפלַאטערט און קלַאּפט אויֿפן שטריק.

  ַא זעגל צו ווערן דער לַײלעך איז גרייט.
  ב צוריק.ער טרָאגט מַײן זּכרון צום ָאנהיי
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  צום לייענער
  

  ווער הָאט געזָאגט, ַאז מע דַארף זיצן שיֿבעה
  נָאך דעם יִידישן ווָארט געבענטשטן?

  לויֿפן די יָארן, איך בין שוין ַא בן־שֿבעים...
  דַאנקען גָאט, יִידיש לעבט צווישן מענטשן.

  
  מע הָאט מיר ַאמָאל געזָאגט, ַאז די ווָארצלען

  ווַארט ניט...וועלן ַא שּפרָאץ טָאן דָארט, ווּו מע 
  וויֿפל בַאשערט מיר איז אויסשּפַאנען וויָארסטן,

  וועט מיר יִידיש די וועגן בַאלַײכטן!
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* * *  
  

  ווען סע שטַארבט ָאּפ ַא בוים,
  ֿפַאלן ַארָאּפ די בלעטער.
  בלעטער גרינע און געלע

  ֿפַאלן שטיל, ניט געשווינד.
  ווען סע שטַארבט ַא ּפָאעט,

  ֿפַארבלַײבן די לידער די העלע,
  און ווי יתומעלעך, קלָאגעדיק,

  ציטערן זיי אויֿפן ווינט...
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  דעם טַאטנס ניגון
  

  אויֿפן וועג שטייט ַא בוים,
  שטייט ער אַײנגעבויגן.
  ַאלע ֿפייגל ֿפונעם בוים
  זַײנען זיך צעֿפלויגן...

  איציק מַאנגער   
  

  אֿפילו אין חלום,
  אֿפילו אין טרוים

  עס שטייט ֿפַאר די אויגן
  ַאלטינקער בוים.דער 

  ווּו זַײנען די בלעטער?
  עס ווייסט בלויז דער ווינט.

  ווּו זַײנען די ֿפייגל?
  ַאנטלָאֿפן געשווינט.
  ַאנטרונען געווָארן,

  צעזייט און צעשּפרייט,
  אין קַאלטן ֿפרימָארגן
  מיט נעּפל בַאגלייט...

  דעם טַאטנס נגינה
  איך הָאב ֿפַארגעדענקט.
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  נָאך אייגענער קינדהייט
  און איך בענק.כ'גיי נָאך 

  דעם טַאטנס ַא ניגון
  נעמט שּפרייטן זיך שנעל,

  דַא ווידער די בלעטער
  צערינען זיך העל.

  דער ֿפייגל־געּפילדער
  נעמט שַאלן אין רוים,

  און ֿפעסט אויף דער ערד
  שטייט מיט ווָארצלען דער בוים.
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* * *  
  

  שעקסּפירן וועלן נָאך קומען.
  שווַאנגערט.די וועלט מיט זיי שוין 

  טרַאדיציעס קורצע און לַאנגע
  זעצן זיך ֿפָאר אין אומעט.

  
  החוזר,- עס דרייט זיך גלגל

  די וועלט וועט אירס נָאך בַאקומען...
  -זעצן זיך ֿפָאר די טרַאדיציעס, 
  שעקסּפירן וועלן נָאך קומען.
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זיסי װײצמַאן אין דער רעדַאקציע ֿפון "בירָאבידזשַאנער 
  1984שטערן", 
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  מעטיקֿפריַאדישע נס ייִ ַאזיסי ווייצמ
  
  

ר. ָאנט הונדערט יַאקַאנען מיר בַײנען זַאמיט זיסי ווייצמ   
ון זיי ֿפ 50מעט לט. און במשך ּכַאר ָאי 70איצט איז ער כמעט 

  מעטיק...ֿפריַאדישע ייִ  ַאזַאט ָאדיש. בט ער לידער אויף ייִ ַײשר
ון ֿפל ּפט דער שטעמָאון בעלץ, און ֿפמט ער ַאמען שטַאשט   

ונקט ּפון ֿפבישקייט און ַארַאנישער בעסַאסטעטער כוליגַאצעכר
רציקייט ַאשדיקער גוטהֿפילו מסירות־נֿפסטעטער, אַאצעכר ַאזַא
  ט.ַארט, ליד, טָאן יעדער ווַײילן אין זֿפזט זיך צו ָאל

כט ַאטר ַאט" און ַארט "טָאס ווָאנגעשריבן דָאב איך ָאה   
נד ַײרֿפן ַײרעלירט עס זיך מיט מָאזוי קַא ן: און וויָאגעט

ר ָארעלירט זיך גָאנען: עס קַארשטֿפַאב ָאאון איך הן? ַאווייצמ
איז  –נצע לעבן! ַאס גָאד -ל זיסיס לעבן ַײרק. ווַאשט

־בונטער און ניט ַאטן, ווי ַאון טֿפגעלייגט ֿפאויסגעוועבט, צונוי
  זל.ּפַאשוטער ּפ

ן ַאברידער ווייצמ ַײדער עלטסטער צווישן די דר –ער    
ק, נטשיָאמ - נטשיק, דער דריטער ָארַא –(דער צווייטער 

, ניט בלויז ֿבדיש. אגבן אויף ייִ ַײנגעהויבן שרָאט ָאה -מענדל) 
בער ַארַאע בעסּפקליינע גרו ַאר אויך ָאן, נָאזוי געטַאט ָאער ה

ער, וועמענס נעמען קלינגען יֿפטשטעלדישע שראיצטיקע ייִ  –
נדלער, ַאריס סָאטור: בַאטיקער ליטערַײנטצַײאין אונדזער ה

עלטסטער אין דער ון דער ֿפר ָאקטַארעד־טּפדער איצטיקער הוי
רווערטס", די דיכטערס משה ֿפָאטונג "ַײדישער צוועלט ייִ 

ום, לעוו בערינסקי, די ַאעלזענבֿפלעמסטער, מיכאל 
סנדר ּכאלזין, ַאליסטן און איבערזעצערס מיכאל כַאזשורנ

  ברָאדסקי.
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עהויבן אויך זיסי ווייצמַאן, וועלכער הָאט ָאנג –און מיט זיי    
ֿפון זיי ַאלעמען, נָאר ביז איצט ער זיך דרוקן אויף יִידיש ֿפרִי

ניט ַארויסגעגעבן אויף מַאמע־לשון קיין איין ביכל. און ָאט 
  זַײן ערשט יִידיש ביכל. ‒הַאלט איר עס אין די הענט 

איך וועל ָאבער זיך אומקערן צום ווָארט "טַאט". אין יענע    
יָארן איז ַא סך בַאקוועמער און זיכערער געווען שרַײבן אויף 

ויף מָאלדַאוויטש, שוין ָאּפגערעדט וועגן רוסיש, און ניט א
יִידיש. ָאבער זיי, ָאט די בעסַארַאבער, הָאבן ָאנגעהויבן 

  שרַײבן טַאקע אויף יִידיש.
  איז עס ַא טַאט? בלי־סֿפק.   
אין אונטערשייד ֿפון זיי, הָאב איך ניט געווַאגט, ניט    

געֿפילט קיין חשק צו שרַײבן אויף מַאמע־לשון. אין יענע יָארן 
וחות אין ווערסיֿפיקַאציע ויבן ּפרּווון מַײנע ּכהָאב איך ָאנגעה

אויף רוסיש, הגם מַײן מַאמע, ז''ל, ַא געבוירענע אין ָאדעס, 
הָאט מיך דעמָאלט שוין געלערנט איר מוטערשּפרַאך. אמת, 
הָאב איך ֿפָארט ָאנגעשריבן ַא ּפאר לידער אויף יִידיש. ָאט 

  דערמָאן איך זיך די לעּפישע שורות ֿפון איינס ֿפון זיי: 
  

  דער טָאג, ווָאס ער שַײנט אויף די בלעטער? -וועמען ֿפַאר    
  די זון, ווָאס זי בלענדט אינעם טַײך? –ֿפַאר וועמען    
  אוי, טַײערע מַײנע, אין בַאליביקן וועטער   
  יעדן איינעם ֿפון אַײך... –מע דַארף זַײן ַא מענטש    

    
ַאזוי איז געשען אין מַײן לעבן, ַאז אין יענע יָארן, ווען מיר    

ען, הָאב איך ֿפארלָאזט דעם ַאקענט מיט ווייצמַאנהָאבן זיך ב
צעך ֿפונעם בירָאבידזשַאנער זַאווָאד ־שמידערַײ

בעטן ַאר 1971"דַאלסעלמַאש" און כ'בין איבערגעגַאנגען אין 
שּפרַאכיקער צַײטונג ־אין רעדַאקציע ֿפון דער רוסיש
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"בירָאבידזשַאנסקַאיַא זוועזדַא". זי הָאט זיך געֿפונען אויֿפן 
גַאס, און דעם ־בַײדע אויף לעניןֿפון ַא שיינער גע דריטן שטָאק

צווייטן שטָאק הָאט ֿפַארנומען די רעדַאקציע ֿפון 
"בירָאבידזשַאנער שטערן", דער איינציקער אין ֿפססר 
יִידישער צַײטונג, וועלכע איז דערשינען ֿפינף מָאל ַא ווָאך 
אונטער דער בַאשטענדיקער השגחה ֿפון איר געניטן 
ך רעדַאקטָאר נחום קָארטשמינסקי. דווקא ער הָאט מי

ַאיבערגיין ֿפון דער רוסישער צַײטונג  1974איבערצַײגט אין 
אין דער יִידישער. און איך בין דַאנקבַאר קָארטשמינסקין ֿפַאר 

די מיך עֿפונען ריכטיקע ווערטער ּכדעם, ווָאס ער הָאט ג
  איבערצַײגן אין דער וויכטיקייט ֿפון ַאזַא טרָאט.

און ָאט הָאב איך זיך געווַאגט ַאזוי, ווי בערך אין די    
 -נָאר אין מָאלדַאוויע  - בע יָארן הָאבן זיך געווַאגט זעל

  סַאנדלער, לעמסטער, ֿפעלזענבַאום. און אויך זיסי ווייצמַאן.
נגל, ווען ֿפַאר אים עֿפנט יִידיש יִיוועגן ווָאס טרַאכט יעדעס    

  זיך די וועלט?
אַײנָארדענען ּתחילת זַײן  י ָאבליגַאטָארישער דַארף אוודַא   

ַאנצע וועלט. זיסי הָאט די ג –לַאנד און דערנָאך ־וווינונגס
בַאשלָאסן ָאנהייבן דָאס אַײנָארדענען... ֿפון זיך ַאליין, און ער 

איז ער  1965איז געווָארן ַא מיליטערישער בויער. אין 
דינסט ־ן אין ַארמיי, און נָאך דער טערמיןמָאביליזירט געווָאר

איז ער געגַאנגען זיך לערנען אין ַא מיליטערישער 
  לענינגרַאד. בויונגסשול אין ּפושקינָא, הינטער

בַאטַאליָאן הינטער דער ־דערנָאך הָאט ער געדינט אין ַא בוי   
ניט ווַײט ֿפון גָאר שטָאט סווָאבָאדני ֿפון דער ַאמורער געגנט, 

  בירָאבידזשַאן. און דָאס איז שוין געווען דער גורל.
דָאס איין מָאל איז ער געקומען צו ֿפָארן אין בירָאבידזשַאן (   

ַאוויזן אויֿפן שוועל זיך ב ), הָאטיָאר צוריק 45איז געווען מיט 
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קַאבינעט און רַאּפָארטירט: "סטַארשי ־ֿפון רעדַאקציע
לייטענַאנט זינָאווי ווייצמַאן ּפָא ווַאשיי ּפרָאסביע ּפריביל!" 
("דער עלטערער ליינטענַאנט זיסי ווייצמַאן איז לויט אַײער 

  בקשה ָאנגעקומען!").
זיסי איז געקומען מיט ַאן ָאּפגעריבענעם ּפָארטֿפעל, ווָאס    

ייטשטע בלעטלעך, ען ָאנגעשטָאּפט מיט ַא קוּפע צעקנאיז געוו
אויֿפגַאבעס, ווָאס אויף ־ֿפָארמולַארן ֿפון בוי־בלָאקנָאטן, בלַאנק

זייערע לינקע זַײטן איז עּפעס געשטַאנען געשריבן מיט 
גרויסע אותיות, מיט ַא קלָארער הַאנטשריֿפט. ער הָאט 
געשריבן ניט ֿפון לינקס אויף רעכטס, ווי ס'איז ֿפַארֿפירט 

ָארמַאלע סָאוועטישע בירגער, נָאר ֿפון רעכטס געווען בַײ נ
ווי בַײ  –נו י בַײ ניט אין גַאנצן נָארמַאלע, דהיַײאויף לינקס, וו

  יִידישע דיכטערס...
ליבט הָאב איך זיך בַאקענט מיט ווייצמַאנען און זיך ֿפאר   

מָאל  דערבַאקטע, נָאר ַאלע־צומָאל ניט -אין זַײנע לידער 
ָאנגעהויבן זיי אויֿפריכטיקע און גוטהַארציקע. איך הָאב 

ר איבערזעצונג) אין ּכלערליי "דורכשטוּפן" (אין מַײן רוסישע
  מיזרחדיקע אויסגַאבעס... ־ווַײט

איין מָאל בשעת ַא ֿפרַײנדלעכער ליַאמע הָאב איך בַײ אים 
  געֿפרעגט:

בן אויף ַײשר -בן ָאסטו עס הֿפרַאס דָאזיסעלע, און צו וו -
  ריבער צו רוסיש!ַאדיש? גיי ייִ 

קוק  ַאט כמורנע אויף מיר ָאה נטַאדער עלטערער לייטענ   
 גט:ָאן און געזָאגעט

  בער איך וויל ניט.ָאי. איך קען, אוודַא -
 .ָארןװגע נטשוויגןַא איזאון ער 
ילט ֿפט עס דערָארזעצונג. ער הֿפָא ַארט אויף ַאב געווָאאיך ה

  ן:ָאשמייכל געט ַאאון כיטרע 
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ס וויל איך ָאוו רֿפַאך. ווייסטו, ָאמיר אויסטרינקען נָאל -
ן ָאזן ָאאיבערזעצער, ניט איבערלניט? ּכדי דיך, דעם 

  ַארבעט...
רבעט: איין ַאן ָאזט מיך ָאקע ניט איבערגעלַאט טָאאון ער ה   
בריוו  ַאון זיסין ֿפקומען ַאלעג איך בֿפכן ָאל אין צוויי ווָאמ

נגעשריבן: "ווייסטו ָאט ער ָאל הָאע לידער. איין מַײמיט נ
 ַאנט איז אין אונדזער מיליטערישער טייל געווען ַײס? הָאוו
ניט־ ַאסקווע. און איינער ָאון מֿפעקציע ּפאינסָאל־נטרָאק

ט דערזען ָאל־שטַאב הַאונעם גענערֿפווניק ָאלקּפָאכטער ַאדערמ
ון ֿפרישן נומער ֿפ ַאדער בעט  ַײן טומבעטשקע בַײאויף מ

ציוניסטיש  ַאר ֿפַאס ָאס איז דָאנער שטערן". "ווַאבידזשָא"ביר
ב ָאט ער זיך צעשריגן. הָאה -רמיי?!" ַאבלעטל אין אונדזער 

ווניק, ס'איז ניט קיין ָאלקּפָאר ֿבערט: "חֿפק געענטיִ ּור איך אים
טונג, דער ַײגעגנטלעכע צ ַאס איז ָאציוניסטיש בלעטל. ד

"איך ווייס ניט  –". ֿפסּפון קֿפם ָאדישן געגנטקונעם ייִ ֿפן ַארגָא
ן אין אונדזער ַײנען ניט זָאמען. זיי קָאדישע געגנטקקיין שום ייִ 

ונעם ֿפווניק ָאלקּפָאאון דער  –יניציע!" ֿפנד לויט דעַאל
נגערע ון ייִ ֿפגלייטונג ַאוועק אין בַאב איז ַאשט־לַאגענער

 יצירן".ָאֿפ
ן ווידער געקומען צו ַארום איז זיסי ווייצמַאט ַײצ ַאאין    
נע ַײט ווידער געלייענט זָאן און הַאבידזשָארן קיין בירֿפָא

 ַארעך מיט ּפגעש ַאלידער. צווישן זיי איז געווען אויך "
  ווניק".ָאלקּפָא

סט ָאס דו הָאב, ווָאליד וועגן יענעם זשל ַאס איז ָאס? דָאוו -
  רעגט.ֿפב איך געָאה - מיר געשריבן וועגן אים? 

ון אונדזער ֿפלניק ַאטשַאן איצטיקן נַײס איז וועגן מָאניין, ד -
 טייל.

 ַא:זַאס ליד איז געווען ָאד   
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  חֿבר ּפָאלקָאווניק, חֿבר ּפָאלקָאווניק, -
  ווַאנען איר שטַאמט: ֿפון בערדיטשעוו, ֿפון קָאוונע?ן ֿפו

  –מוחל, איך בעט, ֿפַאר דער דָאזיקער קשיא זַײט 
  ווי צוויי שווַארצע קַארשן, –נָאר די אויגן בַײ אַײך 

  ווי בַײ מיר... –ּפונקט ווי מַײנע, די נָאז  -די הָאר 
  שטיל דער ּפָאלקָאווניק ֿפַארמַאכט הָאט די טיר...

  ציגַײער:־ער רייכערט ֿפַארקלערט גָאר ַא ֿפילטער
  "זָאג, קודם־ּכל, לייטענַאנט, דו מַײן טַײערער,

  אויף מַאמע־לשון מיט מילדקייט און חן,
  ווּו איז אונדזער געבענטשטע היים?

  
אגֿב, אין דעם זעלבן ָאוונט הָאב איך עס איבערגעזעצט    

אין רוסיש. מיר איז אויסגעקומען איבערזעצן ַא סך יִידישע 
עמנואל קַאזַאקעוויטש, דָארע כַײקינע, בוזי  –דיכטערס 

ן, ליובע ווַאסערמַאן, מילער, חיים ביידער, איציק ברָאנֿפמַא
נחום ֿפרידמַאן, משה שקליַאר, ָאבער איבערזעצן ווייצמַאנען 
איז ֿפַאר מיר געווען ניט קיין ַארבעט, נָאר ּפשוט ַא מחיה. ָאט 

  איז למשל, זַײן ליד "די חתונה":

  די חתונה הָאט געברויזט, ווי ביר,
  ֿפרי איז צום סוף געקומען. דערן אי

  דַארף מען מַאכן דעם חשבון מיר,
  הָאט יעדער ֿפון איר בַאקומען.ווָאס 

  דעם עולם געשטעלט, –ַא שיינעם טיש 
  די ׂשונאים, –די שכנים, קינאה  –אומרו 

  ַא ֿפרייד, -דער ַאלטער מַאמעניו מַײנער 
  די שדכנים. –ודיק ָארט ַא בּכֿב
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  ַא ים ֿפון ווַײן, - דעם, ווער עס טרינקט 
  ֿפון  "ֿפריילעכס " ַא שטורעם... – דעם, ווער עס טַאנצט

  ַא יונגע ווַײב. -חֿברה, ָאבער מיר, 
  מער ֿפון ַאלע איך הָאב בַאקומען!

 - ויּונג ֿפונעם יָארהונדערט" ווען די ַאווַאנטור מיט דער "ב   
ַאמורער מַאגיסטרַאל הָאט אין ַא גוטער שעה ־בַײקַאל

געּפלַאצט, הָאט ווייצמַאן נָאך צווַאנציק יָאר דינסט אויֿפן 
אין סַאמַארע. זַײן  1986ין ווַײטן מיזרח זיך געֿפונען א

דינסט הָאט זיך ֿפָארגעזעצט. אין דער ֿפרַײער ֿפון ־רמיליטע
דער דינסט צַײט איז ער געווָארן אין די "ּפערעסטרויקע"־

צַײטן ַאן ַאקטיוויסט ֿפון דער ָארטיקער יִידישער געזעלשַאֿפט 
איצט איז ער  –"ּתרבות לעם". צוזַאמען מיט ַאלּכסנדר ברָאד 

 -דער דירעקטָאר פון מָאסקווער ביורָא ֿפַאר  מענטשנרעכט 
איינע ֿפון די בולטסטע אין  –געגרינגעט "ּתרבות"  הָאט ער

־יענער צַײט יִידישע צַײטונגען, און איז געווָארן דער שטעל
ֿפַארטרעטער ֿפון איר רעדַאקטָאר. ער איז געשטַאנען בראש 

" ווָאס מע הָאט זי 7ֿפון דער יִידישער רעדַאקציע ֿפון "רַאדיָא 
דער ּפָאּפולערער יׂשראלדיקער  לויט ַאן ַאנַאלָאגיע מיט

הָאט ער  1992טַאנציע גערוֿפן "ערוץ שֿבע". אין ס־רַאדיָא
ַארויסגעלָאזט ַא ביכל לידער מיטן נַאמען "לחיים!" אין 

  איבערזעצונג אויף דער רוסישער שּפרַאך.
ֿפַאר זַײנע לערערס אין דיכטונג הַאלט זיסי לייב קוויטקָאן,    

ערן, משה טייֿפן מַארקישן, שמואל הַאלקינען, איציק ֿפעֿפּפרץ 
און גַאנץ ֿפַארשידנַארטיקע רשימה. ַא רעּפרעזענטַאטיווע  -

די צונויֿפקלַײבן ַא דעם איז ער ָאבער זיסי ווייצמַאן, ּכאויף 
קָאליריקן ּפַאזל ֿפון זַײן אייגענער דיכטונג ניט בלויז ֿפון 

כן, גַאסן־סצענעס, קינדהייט־אונטערגעהערטע געשּפרע
נגען, נָאר אויך ֿפון ַא טיֿפן ברונעם, ווָאס איז ֿפול ורדערינע
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ונדזער  מַאמע־לשון און אונדזער מיט מים־חיים ֿפון א
  געשיכטע...

אין דער ווַײטער סַאמַארע, אויֿפן ברעג ֿפון דער  2006אין    
ווָאלגע, הָאט ער סוף־ּכל־סוף אויֿפגענומען דעם וויכטיקן 

טשעמָאדַאנען. צוויי זַײנע  די ָאנגעהויבן ּפַאקעווען - בַאשלוס 
זין לעבן שוין ֿפון לַאנג אין ארץ־יׂשראל. און זַײנע צוויי 

דער זַײנען אויך דָא. און שוין ַא ֿפערטל יָארהונדערט ברי
די  –וווינט דָא זַײן "ּפערסָאנַאלער" איבערזעצער. ווידער 

איז ער  2007זעלבע "יִידישע ַאריֿפמעטיק"... בקיצור, אין מַײ 
געקומען צו ֿפלִיען אין דעם לַאנד און הָאט זיך בַאזעצט אין 

ע דָארט, ווּו שוין ַא לַאנגע צַײט וווינען זַײנ - באר־שֿבע 
  ברידער.

אין בַארַאקן און קַאזַארמעס ֿפון טשעגדָאמין, סווָאבָאדני    
און ֿפון ַאנדערע סטַאנציעס ֿפון דער בַײקַאל־ַאמורער 
מַאגיסטרַאל, אין מַײן בירָאבידזשַאנער קיך און אין זַײן 

דער ָאֿפיציר ֿפון דער סָאוועטישער  טסַאמַארער דירה ֿפלעג
עצן צום ַארמיי און דער יִידישער דיכטער זיסי ווייצמַאן זיך צוז

מָאל  טיש און דרַאקען עּפעס ֿפון רעכטס אויף לינקס. צו
ער קוקן אין ֿפענצטער, רייכערן זַײן אומענדלעכע  טֿפלעג

ציגַארעט ָאן ֿפילטער און ווידער דרַאקען זַײנע ּפָאעטישע 
  שורות.

, 1969זַײן ערשט יִידיש ליד הָאט זיסעלע ָאנגעשריבן אין    
מוזע זיך און דָא, אויף דער ערד ֿפון יׂשראל, הָאט די 

ֿפערציק יָאר שּפעטער,  ען מיטַארָאּפגעלָאזט אויף זַײנע ַאקסל
לייב איך, איז נָאך אין דער . און זַײן עיקרדיק ליד, ג2009אין 

  ט.צוקונֿפ
  

  לעָאניד שקָאלניק
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