
  ָאנסטַאנטינָאּפָאלק
  מלאך לײב

  

 קָאנסטַאנטינָאּפָאל: בַאנוצן צו דָא נָאמען װעלכע, ניט װײס איך

 קעמַאל דורך איז װָאס, װָארט צװײטע דָאס. איסטַאמבול ָאדער

 איז, מעטרָאּפָאליע דער ֿפַאר נָאמען ַאלס געװָארן בַאנײט ּפַאשַא

 אין און ּפעמַא דער אױף כָאטש און. ערשטע דָאס װי טערקישער

 שױן איסטַאמבול װָארט דָאס װערט ליטערַאטור-רַײזע דער

 מײנען װָאס, ַאזעלכע ָאבער נָאך זיך געֿפינען, גענוצט שטַארק

  .שטעט בַאזונדערע צװײ זענען דָאס ַאז, ַאלץ
  

 די ֿפון גרענעצן די בײַ , דָא הָאבן װערטער בײדע, זַײן ניט זָאל עס װי נָאר

 דער ֿפַאלט אֿפשר. רײץ בַאזונדערן ַא, ַאזיע און רָאּפעאײ, טײלן-װעלט צװײ

 ַא װי ַארָאּפ זיך לָאזט װָאס, נעּפל-השמשות-בין אין גרָאד אױג אין רײץ

, "הָארן גָאלדענעם "דעם – ֿפענצטער לַאנגן דעם איבער טיול דורכזיכטיקער

 נעםֿפו ַארַײן ָאדער ַארױס ֿפליסט װָאס, ּפַאס-שּפיגל געדרײטן דעם ָאט

-מעטשעט נידעריקע און הײכע, מינָארעטן צָאל ריזיקע די. בָאספָארוס

, װעלדער ֿפַאנטַאסטישע װי השמשותן-בין ַאזעלכע אין אױס זעען, טורעמס

  .װעכטער-ריזן ֿפון שּפיצן די װי

 יענער, קָאנסטַאנטינָאּפָאל אױף בליק דעם אין ֿפַארַאן איז עּפעס  

 ֿפַארװָאס, ניט װײס איך... אומהײמלעכקײט ןאו נַײגער ֿפון צימער געהײמער

, ֿפרױען געֿפַאנגענע, הַארעמס גרָאד דװקא דערמָאנען קוּפָאלן ַאלע די

  .געהײמענישן

 לעבן װָאס, בילדער ֿפון, בַאגריף ַא ֿפון איבערבלַײבעכץ ַאן איז ַאלץ דָאס  

. שװּונדןֿפַאר שױן עס איז װירקלעכקײט דער ֿפון נָאר. זּכרון אין בלױז נָאך

 טערקישע די, זײ. ּפָאליצײ טערקישע די שיף דער אױף ַארױף קומט ָאט

 לַאנד ַאנדערן איז עס װעלכע אין װי עקזָאטישער ניט זענען, ּפָאליציַאנטן

 אױף ֿפַארװערט איז דָאס. ֿפַארשװּונדן אױך זענען ֿפעסקעס די. אײרָאּפע ֿפון

 בײַ  געַאנקערט איז שיף די. ובליקרעּפ ַאנַאטָאליער דער ֿפון טעריטָאריע דער

 ַא גריסט דיך. אײרָאּפע שטיק ַא שױמט דיר ֿפַאר נָאר, ברעגעס ַאזיַאטישע די

 דורך זיך רַײסט װָאס, הױּפטשטָאט ציװיליזירטע ַא, מעטרָאּפָאליע מָאדערנע



  

 סודותֿפולע און קוּפָאלן ַאלטערטימלעכע דורך מינָארעטן ֿפון װַאלד דעם

  ...סולטַאנען וןֿפ ּפַאלַאצן

  

*  

  

 דער. זון דער ֿפון ֿפַארגײן מיטן צעשװימט ֿפַארנַאכט ֿפון צױבער גַאנצער דער

 װי װַאסער בַײם ליגט װָאס, שטָאט ַא זעסט. װָאכעדיקײט ברענגט ֿפרימָארגן

 מיר זענען איצט. זַײטן דרײַ  אין אױסגעקײלעכדיקט, ּפָאדקָאװע-ֿפערד ַא

 שלָאגן ַאזיע ֿפון קולות-װידער די נָאר. ברעג עִישןאײרָאּפ בַײם ֿפַארַאנקערט

 ֿפונעם געשרײַ  נערװעזער דער נָאר, ֿפַארשװּונדן איז ֿפעסקע די. ַאהער ָאן זיך

 די בַאטרעטנדיק, שיף דער ֿפון ַארָאּפגײענדיק. געבליבן איז ָאריענט

 ַאן – װעלטן צװײ ֿפון געשטױז אין װי זיך מען ֿפילט, ערד ָאטָאמַאנישע

 מיט שטָאט ַא. ַאזיַאטישע-אינערלעך ַאן און אײרָאּפעִישע-אױסערלעך

 בײדע ֿפַאראײניקט װָאס, בריק די בײַ  איבערהױּפט. טומל-מעטרָאּפָאליע

 שלָאגן עס. שטעט-װעלט ַאנדערע די אין מען הערט טומל ַאזַא, װעלטטײלן

 עםד ֿפַארשטַארקן װָאס, עכָאס טױזענטער ַארױס דָא טומל דעם ֿפון

 די געװָארן ָאּפגעשַאֿפט איז עס. װערן צו טױב ּפשוט איז עס. ָאּפהילך

 די, ֿפרױען טערקישע די ֿפון הױזן די, ּפנים ֿפַארן שלײער דער און ֿפעסקע

-ַאלף לַאטַײנישן דעם אױף געװָארן ֿפַארביטן איז שריֿפט ַארַאבישע-טערקיש

  .געבליבן לץַא איז טומל-מזרח ֿפון כַארַאקטער דער ָאבער. בית

  

*  

  

 אוצרות װיֿפל. שעמען ניט אױך זיך מען קָאן טַײל-שטָאט ַאזיַאטישן מיטן

 ֿפַארַא װָאס! ַארכיטעקטור און בױ ֿפון קונסט װיֿפל, מי װיֿפיל, דָארט ליגן

 קײן ֿפון ניט װײסט ָאריענט דער? דענקמעלער, ּפַאלַאצן, מָאשעען

 הײזלעך ָארעמע שטײען ּפַאלַאצן וןא מָאשעען די קעגנאיבער. ּפרָאּפָארציע

 די אין. חורבות אַײנגעֿפַאלענע-הַאלב – מַארמָאר בלױען נעבן. הָאלץ ֿפון

 אין ֿפַארװַאנדלט זײ הָאט ּפַאשַא קעמַאל. ניט שױן מען װױנט ּפַאלַאצן

 װָארעם... יָא ָאבער נָאך װױנט שטיבלעך אַײנגעֿפַאלענע די אין. מוזײען

 ניט ָאבער, רעװָאלוציע אױסערלעכע ַאן דורכגעֿפירט טהָא ּפַאשַא קעמַאל

 ניט ָאבער, סַאטרַאּפיע די ָאּפגעשַאֿפט הָאט ער. אינערלעכע קײן

 ָאבער, נַאציע דער געהערן קַאמערן-שַאץ די. ָארעמקײט די אױסגעװָארצלט

  .ניט ברױט קײן נָאך הָאט ַאלײן נַאציע די
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 לעבעדיקע נָאך ֿפָארט ּפַאלַאצן אױסגעלעדיקטע די זענען ֿפונדעסטװעגן  

 דער ֿפון, גרױסקײט נעכטיקער דער ֿפון דערצײלן װָאס, מָאנומענטן

 די זענען ָאט. מַאכט מוסולמענישער דער ֿפון, הערשַאֿפט-סולטַאנען

 שטײען דָא". סָאֿפיַא-ַאיַא "און מעטשעט בלױער דער. סולײמַאן ֿפון מָאשעען

 ֿפַאנטַאסטישע די ֿפון געמעלן ַאלע עכקײטװירקל זײער אין דיר ֿפַאר נָאך

 איז װָאס, "סָאֿפיַא-ַאיַא "די אױס זיך צײכנט איבערהױּפט. ביכלעך-מעׂשה

 דָאס. געװָארן אױֿפגעבױט יָאר ֿפינף ֿפון משך אין שקלַאֿפן טױזנט צען דורך

 דער ֿפון טעמּפל דער נָאר, גָאט מחמדס ֿפּון טעמּפל דער בלױז ניט איז

 ֿפַארכַאּפנדיק-ָאטעם ַאזױ איז דָאס. הערשַאֿפט-סולטַאנען שערמחמדַאני

 מוז מענטש ּפשוטער דער ַאז, אימּפָאזַאנט גיגַאנטיש ַאזױ איז'ס, געבױט

 שטיק אײן װערן אינגַאנצן מוז ער. שװעל די בַאטרעטן בַײם װערן צעמישט

 עןמ דַאװענט טָאג אין מָאל דרײַ . געהָארכזַאמקײט און אונטערטעניקײט

 דעם ָאנצוהַאלטן װי, הַײנט נָאך װײסן ּפריסטערס-מעדזונען די. דָארט

 אין כָאטש. מנהגים און ּכללים ַאלע לױט רעליגיע דער ֿפון ּפרעסטיזש

 אײרָאּפעִישע די ֿפלַאטערן, טיר דער ֿפַאר, גַאס דער אױף, דרױסן

  .אױֿפשריֿפטן

 ַא – זיג יעדן נָאך. קער און װענד יעדן אױף שּפיצן, טורעמס, מָאשעען  

 ַא אין ֿפַארװַאנדלט װערט, ַאהַאמעד סולטַאן ֿפון מָאשע דער בלױז. מָאשע

 סײַ  און טוריסטן ֿפרעמדע ֿפַאר סײַ  בַאשטימט זענען איבעריקע די. מוזײ

 .גלױביקע אײגענע ֿפַאר

 עס ֿפַארשװענדעריש און ַאכזריותדיק, ברוטַאל װי װיסן װילסטו און  

 הַאלבן ַא און צװײ ֿפַאר –? סולטַאנען לעצטע די ֿפון עראײנ געלעבט הָאט

, סולטַאן דער, ער װען. סך קײן ניט איז עס. װײזן דיר עס מען װעט דָאלַאר

-טעּפיך ּפערזישע ֿפון טרָאן דעם אױף געזעסן איז און געלעבט הָאט

 הַאלבן ַא און צװײ װי דערֿפַאר געגעבן מער זיכער מענטשן הָאבן, קישעלעך

 ַא ַאבי טױזנט געגעבן װָאלטן װָאס, ַאזעלכע געֿפונען זיך הָאבן'ס. לַארדָא

 ניט און. ּפַאלַאץ סולטַאנס ֿפון שװעל די איבערצוטרעטן ַאבי, טון צו קוק

, צוגעצױגן הָאט װָאס דָאס, עיקר דער געװען ניט איז דָאס, ּפַאלַאץ דעם נָאר

 גרוּפע-טוריסטן די נָאר יװ, איצט נָאך װָארעם. הַארעם – דער געװען איז

 ַא ערשטע דָאס זיך מען גיט, מױער-ּפַאלַאץ ֿפון שװעל די ַאריבער שּפַאנט

 זענען װָאס, יעװנוכן ֿפַארװיַאנטע עטלעכע חוץ ַא נָאר, הַארעם צום לָאז

 לָאזט, ֿפרױען און מענער, עולם דער. גָארניט מען זעט, דָארט איבערגעבליבן

 װינקעלע יעדעס בליקן די מיט טַאּפן, טישלעך-ַאלעטטו די צו, בעטן צו זיך

  ...ּפיקַאנט ַאֿפילו איצט נָאך איז עס, דָארט



  

 איז װָאס און דָא ליגט װָאס, אוצר גרױסער דער איז עיקר דער נָאר  

 גַאנצע די דָא זעסט. ֿפַארגליװערט װי, אומבַארירט איצטער ביז געבליבן

 ֿפָארעם אין קעּפ געקרױנטע ֿפון חניֿפה ליגט דָא. טרָאנען די ֿפון געמײנהײט

 גרױס דער אין בריליַאנטן און רובינען: מּתנות מיט װעלט ַא. מּתנות – ֿפון

. ֿפָארעמס ֿפַארשידענע אין גָאלד שטיקער. גָאלד און גָאלד. אײער-טױבן ֿפון

 כלערלײ און ּפערל מיט בַאזעצט, ביקסן און מעסערס, שװערדן און קרױנען

, קעסטלעך-שרַײב גָאלדענע, ביכער-געבעט גָאלדענע, עראײדלשטײנ

  ...גָאלד מיט װַאלד ַא, הַאלדזבענדער, שיך גָאלדענע, שטולן גָאלדענע

, גרױסע ֿפַארשידענע ֿפון ָארדענס און מעדַאלן קומען נָאכדעם און  

 ֿפון אױך נָאר, מלכים ֿפון נָאר ניט און. מלכים קלענערע און גרעסערע

 בַאזעצט װידער זענען מעדַאלן ַאלע די און. ּפרעזידענטן נישערעּפובליקַא

 װערט ברַאנד גַאנצער ַא. בריליַאנטן און בריליַאנטן, בריליַאנטן מיט

  .ֿפײערן-שטײן ַאלע די ָאט ֿפון אױג אין ָאנגעצונדן

 בַאערן צו שענקערס-מעדַאל די ָאט לעבן אין געגַאנגען איז עס ֿפַארװָאס  

 דעם – ֿפָאלק ֿפון זַאֿפט אוסגעזױגענעם – מּתנות רסטעקָאסטבַא די מיט

 די געװַאשן הָאט הַאנט אײן: ניט סוד קײן איז, סולטַאן לעצטן דעם, ַאזיַאט

  ...צװײטע

  

*  

  

 װָאס, בַאזַאר ָאריענטַאלישער דער דָא איז אַײנדרוקסֿפול און אימּפָאזַאנט

 דער ליגט, זיך דוכט, דָא-ָא-ָאט. ֿפַארנעם און ֿפָארעם זַײן אין אײנציק איז

, מָאדנע איז עס. מענטשן ָאריענטַאלישן-טערקיש ֿפון נשמה דער צו שליסל

 גײענדיק, געֿפילט זיך איך הָאב מָאל ערשטע דָאס נָאר. אומגלױבלעך ּכמעט

 ַא עּפעס דעם אין געװען איז עס. היכל ַא עּפעס אין װי בַאזַאר אינעם

  .געֿפיל מיסטיש

 ַא דָא ֿפַארַאן איז עס און סטיל ביזַאנטינישן אין געבױט איז בַאזַאר דער  

, גערַאנגל ַאמָאליקער דער. מוסולמענישקײט און קריסטלעכקײט ֿפון געמיש

 נָאך, איצטער דָא הָאט, געגָאסן זיך הָאבן בלוט טַײכן װעלכן בעת

 דיקע די אױף ָאטעם זַײן איבערגעלָאזט, יָארן הונדערטער, הונדערטער

 ברײט. טיף און לַאנג זיך ציט בַאזַאר דער. געמעלן די און ַארקַאדן מיט װענט

. בַאזַאר דעם אױסצוגײן טָאג הַאלבן ַא דױערט עס. װַײט און

 עכטע, זײ ֿפון רוב'ס, ַאלײן סוחרים די. שטיל דָארט איז ֿפַארהעלטנישמעסיק

, ברַאילַא און ץגַאלַא ֿפון, קָאנסטַאנץ און יַאס – ֿפון יִידן" ָאריענטַאלישע"
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 סחורות זײערע אױס נָאר זינגען זײ. ּפָאלעס די בײַ  ניט שלעּפן, ניט טומלען

 דעם ֿפַאראינטערעסירט דָאס – אינסטרומענט מוזיקַאלישן ַא אױף

  .ניט מען קױֿפט, קױֿפן – ָאבער. דורכגײער

  "?ניט לײזט מען: "יִידיש אױף שמועס ַא איך כַאּפ אײנעם מיט 

 הָאט, דורכגעֿפָארן זענען שיֿפן, ַאמָאל. װעלט דער אױף זיסקרי איז'ס"  

 מען הָאט, צוריקװעגס און יׂשראל-ארץ קײן געֿפָארן זענען יִידן. געלײזט מען

. ּפערסיע – אין אױסגעַארבעט, דיװַאנעס-יׂשראל-ארץ געקױֿפט טערקײ אין

  ..."יׂשראל-ארץ ֿפון צוריק גָארניט ֿפָארט מען ַאז, ָאבער הַײנט

 דער, ער הָאט זַאכן סך ַא ָאבער, ניט טַאקע איך הָאב געקױֿפט, מילא 

 יִידיש ַא געהַאלטן ַאמָאל הָאט װָאס, רומעניע – ֿפון יִיד טערקישער

, שטײגער ַא. נַײעס מיר ֿפון דערװּוסט זיך קָאנסטַאנטינָאּפָאל אין טעַאטער

 שױן לעבט קעסלער דוד – ַאז און געשטָארבן איז ַאדלער. ּפ דזשײקָאב ַאז

  ...ניט אױך

 אײרָאּפע טַאקע. טײל-שטָאט אײרָאּפעִישער דער איז בערַא-גַאלַאטַא  

 הָאבן צַײטן ַאלע אין. שטח צונױֿפגעדרענגטער, ענגער ַאן איז דָאס. גוֿפא

 אינדזל אײרָאּפעִישער מין ַא געװען איז דָאס. אײרָאּפעער די געװױנט דָארט

 גַאנצן דעם, מנהגים ַאלע הָאט בערַא-גַאלַאטַא .ַאזיע ֿפון ברעגעס בײַ 

, קַאֿפעען און געשעֿפטן: שטָאט אײרָאּפעִישער גרױסער ַא ֿפון ָאנבליק

  .טעַאטערס און הָאטעלן, קינָאס און רעסטָארַאנען

 אױף קלעטערן צו, געדרײט, שמָאל ֿפונדעסטװעגן דָא זענען גַאסן די  

- קָאנסטַאנטינָאּפָאל ֿפון טײל ּפעִישעראײרָא-עכט דער גרָאד. טרעּפ-טערַאסע

 דער צו דערגַאנגען ניט איז עס. אינטערעסַאנט ניט איז איסטַאמבול

 ניט קומט און שטָאט-הױּפט ַאזיַאטישער ַאן ֿפון שײנהײט אײגענַארטיקער

  .מעטרָאּפָאליע אײרָאּפעִישער אמתער ַאן צו

 דעם" ּפגענומעןַארָא "דָא הָאט מען װָאס, טוריסטן די בַאדױערן  

 איז, ֿפרױען טערקישע מיט זיך בַאגעגנט מען ַאז. ָאריענט ֿפון כַארַאקטער

 ָאנגעטון נָאר, הױזן ברײטע די אין, ּפנימער די ֿפַאר שלײערן די מיט ניט שױן

 טערקישע די, נָאך זײ מען זעט דערצו און, גלַײכן אונדזערס װי, אײנֿפַאך

 אין, רעסטָארַאן אין, געשעֿפט אין: ןַארבעט ֿפַארשידענע בײַ , ֿפרױען

... אומצוֿפרידן זַײן צו װָאס טוריסטן אײרָאּפעִישע די טַאקע הָאבן. ֿפַאבריק

  ...הַארעמס: אַײנס נָאר װילן טוריסטן די

 און טריט אױף זיכער ּפַאשַא-קעמַאל ֿפון השּפעה די מען זעט אױסערלעך  

 ַא איצט איז, טרַאדיציע ישעטערק מיט ֿפַארבונדן איז װָאס, ַאלץ. שריט

 מען טוט, לָאדנס ֿפַארהַאקטע אונטער, מען זָאגט, דערֿפער די אין. ֿפַארברעך



  

 ַא מיט ּפנים דָאס זיך ֿפַארשלײערט ֿפרױ די און ֿפעסקע דער אין ָאן זיך

  .װּוַאל

 קולטור "אײרָאּפעִישע די װען, געװען גוט װָאלט זַײט ַאנדערער דער ֿפון  

 און" העכסטע "אירע אין ַארַײנרײסן דָארטן ניט זָאל" זַאציעציװילי און

, ׂשרֿפות-ביכער, לַאגערן-קָאנצענטרַאציע, שטײגער ַא װי, ֿפָארמען" נַײעסטע"

 ּתֿפיסות, רדיֿפות, געיעג-בַאװָאֿפענונג, װָארט ֿפרַײען אױֿפן צענזור

  .ַארבעטער מיט איבערגעֿפולטע

 די ָאט ַאז, זיך איך דערװיס בעטערַאר-ּפָארט ַא מיט שמועס ַא אין  

 מָאדערנער דער אין ַארַײנגעדרונגען היּפש שױן איז" ציװיליזַאציע "דָאזיקע

 אים מען הָאט אומזיסט ניט און. ָאן שױן זי װענדט ּפַאשַא-קעמַאל. טערקײַ 

 און זעלנער ַאלס מָאנומעמט ַא אױֿפגעשטעלט בערַא-גַאלַאטַא אין

  ...ציװיליזַאטָאר און טַאטָארדיק ַאלס, דיּפלָאמַאט
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