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ייִ ד אי בר זיל
ר הירשב
אי יר טזנט כט הונדערט נ ַנציק הב גענט ו דער
בר זילי נער רעגירונג נגעהב  רש רט ידיעות ציש די
ייִ דישע אימיגר נט אי ענגל נד ,ז אי בר זיל ב קומט מע
אומזיסט ערד או צו דער ערד געלט ,ה ַזער ,בהמות או ל
דס גוטס; ז אי בר זיל ליסט מיל" או הניק או דעריבער
– ער נר עס יל ר הי – עט מע אי %מכ$וד
עקיר א' דע %חשבו ו דער רעגירונג .א" הט מע
גרסע
מודיע געע ז ס'איז נטיק ,יעדער זל הב
 מיליע; ס מער נשות אנער הט אי שט*ב ,ל מער
ערד עט ער ב קומע.
די גיט ציע הט געה ט שט רקע ירקונג .נ" אי דע %אגענע%
זומער איז ו ליער ולער ה   געג נגע די שי' "המברי " ,עלכע
הט געירט ריבער טזנט ייִ דישע נשות .דער גרעסערער טל איז
ב שט נע ו שנ ַדערסת רעסערס  .מיליעס עלכע ז ַנע געע
ר טעכטער דער
קלנע ,הב זי"  ר עקר אסגעברגט
ר זי ו גוט ר ַנד .גער א'  רטיקע גליק .דע %ינט יולי
רטיע נגעקומע אי בר זיל ,אי דער ה נשטט
איז די ערשטע
ס נטס או ו דרט הט מע ז ריבערגעירט ק ס  אול .מע
הט ז  רירט אי דע %גרס אימיגר נט,הז ו דער רעגירונג ,או
די ביטערע צ ַט הט זי" נגעהב ...אי אימיגר נט,הז הב ז ש
געטר גרו ע לי ק ,ס ז ַנע נטל ו די ערטער* ,הי מע
ל די רעגירונג הט נגעיז א' דער
הט ז  ,די ייִ ד ,געד רט שיקַ ,
ר ַער או ילדער געגנט:

טער ב ד רט איר זי" ל רסהעל".
"דס הט איר או ַ
מער י ערד הט מע ניט געגעב .דערצו הב ז ו די לי ק זי"
דער*סט ז אי יענע ערטער *הי מע יל ז שיק ,הערשט דער געלער
ל איז נגעקומע צטע
יבער או מענטש  ל י די ליג .דער ַ
שי' מיט אימיגר נט או ט קע ב לד דריטע .די צל ו ייִ דישע ל ַט
הט דערגרכט ביז יר טזנט .דער עול %הט זי" ניט געלט ריר ו
אימיגר נט,הז .קר נקט הב זי" נגעהב .קינדער ז ַנע געשטרב.
או ז די ב מטע ז ַנע ר ַנגעקומע או געזע ,י י ִידישע מ מעס זיצ
חד
א' דער ערד או ב נע זערע קלנע קינדער ,איז א' ז
נגע ל או  ר חד לע ייִ ד ו אימיגר נט,הז רסגעטריב .דער
ס",ה.ל איז געע זער שלעכטער :טל ,ס איז געע  רמעגלע",
טער ,ק רגענטינע;
איז נטל צוריק ק אר ע דער געצג ַ
טל הט זי" עקגעלז ק ס נטס ,רבעט אי ה  או איז ו
געל יבער אסגעשטרב; או טל הט זוכנדיק זי" נגעשלג א'
בינטל ייִ ד ,ר ַכע ,א ַנגעונדעעטע ,ס הב זי" דרט מיט
ז
רעה נדל ב שעטיקט ,ב ַ ז ר ַנדש ט געטר או ביסלעכ ַ
אינע %ש נד ש מיט קינד או קט  רזונקע גער .אניקע ז ַנע
עק רבעט ב ַ רעמדע ק ע ,ל נט ציעס או דרט ז ַנע ז
 רש*נד .בלז עטלעכע צענדלינג הב זי" י עס איז רגעשלג
א' עג או ב ַ ה ַנטיקע צ ַט  רנעמע ז  נשטענדיק ל  אי
דער געזעלש ט.
ב נ ַט בער הט זי" דער ייִ דישער ישו $אי בר זיל ערשט אי די לעצטע
עטלעכע יר. ,1מעט  ר די לעצטע ינ',זעקס יר .ב ַ איצטיקע צ ַט
ר טזנט ייִ דישע
רעכנט מע ,ז אי ריִ  דע זש נר זל ז ַ
נשות ,או מערקערדיק. ,מעט נ ַנציק רצענט ו ז ז ַנע ו דע%
טער קומט ס  ול,
שטעטל סוקער ,בעס ר ביע ,או ו רוַ .%
* עס געינע זי" ב ַ ינ' הונדערט ייִ דישע נשות.2
ו ס  ול הב אי" מיר הי געלזט מיט דער ב  דור" ילדער
ב רגיקער או  לדיקער געגנט .נ כט הט די ר ַזע געדערט .די הי
ו  ג או דער שטב איז געע ז גרס ,ז כ'הב די נ כט ק
אג ניט צוגעמ כט .ק רי דע זש נר בי אי" אי רימרג
נגעקומע   געקכטע .געזעמל ייִ ד הט מי" ש  גע רט או

זער ר ַנדש ט ,ס ז הב מיר רסגעיז  ,איז נ"  רמער
געע י דער רי דע זש נרער רימרג .כ'הב באמת ניט דער רט
לע ל
ַ
ז יל המישע נימער צו טרע .ע אי" בי געבליב
אי הטעל ,הב אי"  רצכנט אי מ ַ נטיצבו"" :י לט אי" על
זע די געשט לט ו זערע אניקלע" ,ס על געבר ער אי דע%
אביק גרינע %ל נד".
רע  %נדערנדיק ציש די ילדעניש * ,די ג נצע צייליז ציע
ני %י  רזש ערט בלעכ קנע ל א' גרי ז ַדענע %קלד
הט
– ד ,אינע %ה רצ ו בר זיל ,כסשפ די" פלוצלינג רו %המישע יונגע
ל ַט ,מיט המישע רד ,מיט דע %המיש שמכל:
"קומט ,מיר על א ַ" יר נקוק אונדזער ביבליטעק".
ביבליטעק ט קע ניט א' ק טעס .די ביכער בל נקע רס דור"
די גלעזערנע שב ו די ביכער,ש עס או בליצ מיט די גילדענע
אתיות א' די רוקנס:
"מיר הב די" געזע אי  רשע ...דרט אי דע %ביכער ,רל ג
"צענטער" ז ַנע מיר א' די ליצעס געשט נע  ,ר יר ,ע דו
ביסט הי ר ַנגעקומע ...ט קע ו יענע ליצעס הט מע אונדז
ר גענומע ,אי ק סטנס  ר קט או הער ,זש ק בר זיל
 רירט"...
"ס קוקט איר מיר  ז  ר*נדערט? י ,ז בלנדזשע מיר
ד" לע .ז בלנדזשענדיק הט זי" אסגעבט דער ריזיקער ייִ דישער
ישו $אי נרד ,מעריקע"...
"יל ז ַט איר ד?"
לזט זי" אס ,ז אנער קע דע %נדער או מע מ כט מיר חשבו,
ז ביז צ טזנט נשות ז ַנע ד  ר  .לע ז ַנע  ראניקט או
ז  ר דער רטיקער
לע אי אנע %יר  ביטער ק מ' צו ב ַ
געזעלש ט ,ז ז ז ַנע עס די ייִ ד ,די אמתע ייִ ד...
ז  ר דער עלט ,ז ז
"עס  ר*נדערט א ַ"? ייִ ד זל על ב ַ
ז ַנע ייִ ד?  רגעסט ניט ז אי בר זיל ,י אי לע דרו ,%מעריק נער
סרט ייִ ד  .עול %ו אונדזער ג ס .ו
לענדער ,איז  ר  נ"
ערגע זי" רסגעגנ$עט או עמעצ ב שינדלט ,עמעצ ב גזלט או דע%
רב מיט זי" צוגענומע ,או שטיל ד אי די טר ישע לענדער זי"
3
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א ַנגערצלט4 .וש$י %ז ַנע ז ד ,מיט אונדזער יונג לש או בלוט
ה נדלע ז ד...
ער איז דע ב.וח צו ג או רש ,ע ז הב זי" הער
ריבערגעקליב? אנס נר איז זיכער :ז די ערשטע אומגליקלעכע ס
ז ַנע מיט ינ' או צ נציק יר צוריק נגעקומע אי בר זיל מיט דער
שי' "המברי "  ,ו ליער ול ,ד צו ער ערד ,רבעטערס ,ז ַנע ו
 רצלונג צו יענע ל ַט אי די רעמס ר ַנגע ל ,ס הב
ש עטער א" די טעכטער רסגענ רט .איצטער ש צט מע ז אי רי
דע זש נר זל זי" געינע ביז רו %יר טזנט י ִידישע "ענטלעכע"
פרע! ז רו זי" ילו "רוסס" ,בער לע ס ,ז דס מנט מע
ייִ ד.
ש נדע געע זי"
ז הב דס ל נד  ר עסטעט או עס איז
נצורו מיט נמע ייִ ד ביז דער לעצטער צ ַט".
ז רעד די נ ַ,נגעקומענע מיט טרער אי די אג .דער ק מ'
דערגרכט מל ביז צו דער רעסע .בער די רעסע ,די רטיקע ,איז
א" מער נוטה נכצוגעב ,ז דס ייִ דישע לק ב שטט ו רע,
הענדלערס ,סימ ז בלז אי בר זיל הט דס ייִ דישע לק ז יל
יונגע ייִ דישע טעכטער צוגעשטעלט...
"שר ַבט ניט אי צ ַטונג ,ז בר זיל איז שלעכט ל נד!" בעט מי"
ייִ דישער אינטעליגענט" ,עס איז איצטער בלז שלעכטע צ ַט .דס ל נד
איז גוט  .ר ייִ ד לנט הער צו ר ,ונקט י עס לנט די ענגלענדערס
או די ד ַטש".
 1ד רעדט זי" עג 1915
 2אי  1967הט ס  ול ריבערגעיגט רי דע זש נר או צלט העכער ו 60.000
י ִיד ,או איז דער גרעסטער י ִידישער צענטער אי בר זיל.

ו :ר הירשב ,מוסטערערק ,נר32 .
ליטער טור,געזעלש ט ב ַ %ייִ אי רגענטינע1967 ,
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