קאָנסטאַנטינאָפּאָל
לײב מלאך
איך װײס ניט ,װעלכע נאָמען דאָ צו באַנוצן :קאָנסטאַנטינאָפּאָל
אָדער איסטאַמבול .דאָס צװײטע װאָרט ,װאָס איז דורך קעמאַל
פּאַשאַ באַנײט געװאָרן אַלס נאָמען פֿאַר דער מעטראָפּאָליע ,איז
טערקישער װי דאָס ערשטע .און כאָטש אױף דער מאַפּע און אין
רײזע-ליטעראַטור װערט דאָס װאָרט איסטאַמבול שױן
דער ַ
שטאַרק גענוצט ,געפֿינען זיך נאָך אָבער אַזעלכע ,װאָס מײנען
אַלץ ,אַז דאָס זענען צװײ באַזונדערע שטעט.
בײ די גרענעצן פֿון די
זײן ,בײדע װערטער האָבן דאַָ ,
נאָר װי עס זאָל ניט ַ
צװײ װעלט-טײלן ,אײראָפּע און אַזיע ,אַ באַזונדערן רײץ .אפֿשר פֿאַלט דער
רײץ אין אױג גראָד אין בין-השמשות-נעפּל ,װאָס לאָזט זיך אַראָפּ װי אַ
דורכזיכטיקער טיול איבער דעם לאַנגן פֿענצטער – דעם "גאָלדענעם האָרן",
אַרײן פֿונעם
ַ
אָט דעם געדרײטן שפּיגל-פּאַס ,װאָס פֿליסט אַרױס אָדער
באָספאָרוס .די ריזיקע צאָל מינאָרעטן ,הײכע און נידעריקע מעטשעט-
טורעמס ,זעען אױס אין אַזעלכע בין-השמשותן װי פֿאַנטאַסטישע װעלדער,
װי די שפּיצן פֿון ריזן-װעכטער.
עפּעס איז פֿאַראַן אין דעם בליק אױף קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,יענער
נײגער און אומהײמלעכקײט ...איך װײס ניט ,פֿאַרװאָס
געהײמער צימער פֿון ַ
די אַלע קופּאָלן דערמאָנען דװקא גראָד האַרעמס ,געפֿאַנגענע פֿרױען,
געהײמענישן.
איבערבלײבעכץ פֿון אַ באַגריף ,פֿון בילדער ,װאָס לעבן
ַ
דאָס אַלץ איז אַן
נאָך בלױז אין זכּרון .נאָר פֿון דער װירקלעכקײט איז עס שױן פֿאַרשװוּנדן.
אָט קומט אַרױף אױף דער שיף די טערקישע פּאָליצײ .זײ ,די טערקישע
פּאָליציאַנטן ,זענען ניט עקזאָטישער װי אין װעלכע עס איז אַנדערן לאַנד
פֿון אײראָפּע .די פֿעסקעס זענען אױך פֿאַרשװוּנדן .דאָס איז פֿאַרװערט אױף
בײ
דער טעריטאָריע פֿון דער אַנאַטאָליער רעפּובליק .די שיף איז געאַנקערט ַ
די אַזיאַטישע ברעגעס ,נאָר פֿאַר דיר שױמט אַ שטיק אײראָפּע .דיך גריסט אַ
רײסט זיך דורך
מאָדערנע מעטראָפּאָליע ,אַ ציװיליזירטע הױפּטשטאָט ,װאָס ַ

דעם װאַלד פֿון מינאָרעטן דורך אַלטערטימלעכע קופּאָלן און סודותפֿולע
פּאַלאַצן פֿון סולטאַנען...
*
דער גאַנצער צױבער פֿון פֿאַרנאַכט צעשװימט מיטן פֿאַרגײן פֿון דער זון .דער
בײם װאַסער װי
פֿרימאָרגן ברענגט װאָכעדיקײט .זעסט אַ שטאָט ,װאָס ליגט ַ
זײטן .איצט זענען מיר
דרײ ַ
ַ
אַ פֿערד-פּאָדקאָװע ,אױסגעקײלעכדיקט אין
בײם אײראָפּעיִשן ברעג .נאָר די װידער-קולות פֿון אַזיע שלאָגן
פֿאַראַנקערט ַ
געשרײ פֿונעם
ַ
זיך אָן אַהער .די פֿעסקע איז פֿאַרשװוּנדן ,נאָר דער נערװעזער
אָריענט איז געבליבן .אַראָפּגײענדיק פֿון דער שיף ,באַטרעטנדיק די
אָטאָמאַנישע ערד ,פֿילט מען זיך װי אין געשטױז פֿון צװײ װעלטן – אַן
אױסערלעך-אײראָפּעיִ שע און אַן אינערלעך-אַזיאַטישע .אַ שטאָט מיט
בײ די בריק ,װאָס פֿאַראײניקט בײדע
מעטראָפּאָליע-טומל .איבערהױפּט ַ
װעלטטײלן ,אַזאַ טומל הערט מען אין די אַנדערע װעלט-שטעט .עס שלאָגן
פֿון דעם טומל דאָ אַרױס טױזענטער עכאָס ,װאָס פֿאַרשטאַרקן דעם
אָפּהילך .עס איז פּשוט טױב צו װערן .עס איז אָפּגעשאַפֿט געװאָרן די
פֿעסקע און דער שלײער פֿאַרן פּנים ,די הױזן פֿון די טערקישע פֿרױען ,די
לאַטײנישן אַלף-
ַ
טערקיש-אַראַבישע שריפֿט איז פֿאַרביטן געװאָרן אױף דעם
בית .אָבער דער כאַראַקטער פֿון מזרח-טומל איז אַלץ געבליבן.
*
טײל קאָן מען זיך אױך ניט שעמען .װיפֿל אוצרות
מיטן אַזיאַטישן שטאָטַ -
ליגן דאָרט ,װיפֿיל מי ,װיפֿל קונסט פֿון בױ און אַרכיטעקטור! װאָס פֿאַראַ
מאָשעען ,פּאַלאַצן ,דענקמעלער? דער אָריענט װײסט ניט פֿון קײן
פּראָפּאָרציע .קעגנאיבער די מאָשעען און פּאַלאַצן שטײען אָרעמע הײזלעך
אײנגעפֿאַלענע חורבות .אין די
פֿון האָלץ .נעבן בלױען מאַרמאָר – האַלבַ -
פּאַלאַצן װױנט מען שױן ניט .קעמאַל פּאַשאַ האָט זײ פֿאַרװאַנדלט אין
אײנגעפֿאַלענע שטיבלעך װױנט נאָך אָבער יאָ ...װאָרעם
מוזײען .אין די ַ
קעמאַל פּאַשאַ האָט דורכגעפֿירט אַן אױסערלעכע רעװאָלוציע ,אָבער ניט
קײן אינערלעכע .ער האָט אָפּגעשאַפֿט די סאַטראַפּיע ,אָבער ניט
אױסגעװאָרצלט די אָרעמקײט .די שאַץ-קאַמערן געהערן דער נאַציע ,אָבער
די נאַציע אַלײן האָט נאָך קײן ברױט ניט.

פֿונדעסטװעגן זענען די אױסגעלעדיקטע פּאַלאַצן פֿאָרט נאָך לעבעדיקע
מאָנומענטן ,װאָס דערצײלן פֿון דער נעכטיקער גרױסקײט ,פֿון דער
סולטאַנען-הערשאַפֿט ,פֿון דער מוסולמענישער מאַכט .אָט זענען די
מאָשעען פֿון סולײמאַן .דער בלױער מעטשעט און "אַיאַ-סאָפֿיאַ" .דאָ שטײען
נאָך פֿאַר דיר אין זײער װירקלעכקײט אַלע געמעלן פֿון די פֿאַנטאַסטישע
מעשׂה-ביכלעך .איבערהױפּט צײכנט זיך אױס די "אַיאַ-סאָפֿיאַ" ,װאָס איז
דורך צען טױזנט שקלאַפֿן אין משך פֿון פֿינף יאָר אױפֿגעבױט געװאָרן .דאָס
איז ניט בלױז דער טעמפּל פֿוּן מחמדס גאָט ,נאָר דער טעמפּל פֿון דער
מחמדאַנישער סולטאַנען-הערשאַפֿט .דאָס איז אַזױ אָטעם-פֿאַרכאַפּנדיק
געבױט ,ס'איז אַזױ גיגאַנטיש אימפּאָזאַנט ,אַז דער פּשוטער מענטש מוז
בײם באַטרעטן די שװעל .ער מוז אינגאַנצן װערן אײן שטיק
צעמישט װערן ַ
דרײ מאָל אין טאָג דאַװענט מען
ַ
אונטערטעניקײט און געהאָרכזאַמקײט.
הײנט ,װי אָנצוהאַלטן דעם
דאָרט .די מעדזונען-פּריסטערס װײסן נאָך ַ
פּרעסטיזש פֿון דער רעליגיע לױט אַלע כּללים און מנהגים .כאָטש אין
דרױסן ,אױף דער גאַס ,פֿאַר דער טיר ,פֿלאַטערן די אײראָפּעיִ שע
אױפֿשריפֿטן.
מאָשעען ,טורעמס ,שפּיצן אױף יעדן װענד און קער .נאָך יעדן זיג – אַ
מאָשע .בלױז דער מאָשע פֿון סולטאַן אַהאַמעד ,װערט פֿאַרװאַנדלט אין אַ
סײ
סײ פֿאַר פֿרעמדע טוריסטן און ַ
מוזײ .די איבעריקע זענען באַשטימט ַ
פֿאַר אײגענע גלױביקע.
און װילסטו װיסן װי ברוטאַל ,אַכזריותדיק און פֿאַרשװענדעריש עס
האָט געלעבט אײנער פֿון די לעצטע סולטאַנען? – פֿאַר צװײ און אַ האַלבן
דאָלאַר װעט מען עס דיר װײזן .עס איז ניט קײן סך .װען ער ,דער סולטאַן,
האָט געלעבט און איז געזעסן אױף דעם טראָן פֿון פּערזישע טעפּיך-
קישעלעך ,האָבן מענטשן זיכער מער געגעבן דערפֿאַר װי צװײ און אַ האַלבן
דאָלאַר .ס'האָבן זיך געפֿונען אַזעלכע ,װאָס װאָלטן געגעבן טױזנט אַבי אַ
קוק צו טון ,אַבי איבערצוטרעטן די שװעל פֿון סולטאַנס פּאַלאַץ .און ניט
נאָר דעם פּאַלאַץ ,דאָס איז ניט געװען דער עיקר ,דאָס װאָס האָט צוגעצױגן,
איז געװען דער – האַרעם .װאָרעם נאָך איצט ,װי נאָר די טוריסטן-גרופּע
שפּאַנט אַריבער די שװעל פֿון פּאַלאַץ-מױער ,גיט מען זיך דאָס ערשטע אַ
לאָז צום האַרעם ,נאָר אַ חוץ עטלעכע פֿאַרװיאַנטע יעװנוכן ,װאָס זענען
איבערגעבליבן דאָרט ,זעט מען גאָרניט .דער עולם ,מענער און פֿרױען ,לאָזט
זיך צו בעטן ,צו די טואַלעט-טישלעך ,טאַפּן מיט די בליקן יעדעס װינקעלע
דאָרט ,עס איז נאָך איצט אַפֿילו פּיקאַנט...
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נאָר דער עיקר איז דער גרױסער אוצר ,װאָס ליגט דאָ און װאָס איז
געבליבן ביז איצטער אומבאַרירט ,װי פֿאַרגליװערט .זעסט דאָ די גאַנצע
געמײנהײט פֿון די טראָנען .דאָ ליגט חניפֿה פֿון געקרױנטע קעפּ אין פֿאָרעם
פֿון – מתּנות .אַ װעלט מיט מתּנות :רובינען און בריליאַנטן אין דער גרױס
פֿון טױבן-אײער .גאָלד און גאָלד .שטיקער גאָלד אין פֿאַרשידענע פֿאָרעמס.
קרױנען און שװערדן ,מעסערס און ביקסן ,באַזעצט מיט פּערל און כלערלײ
שרײב-קעסטלעך,
ַ
אײדלשטײנער ,גאָלדענע געבעט-ביכער ,גאָלדענע
גאָלדענע שטולן ,גאָלדענע שיך ,האַלדזבענדער ,אַ װאַלד מיט גאָלד...
און נאָכדעם קומען מעדאַלן און אָרדענס פֿון פֿאַרשידענע גרױסע,
גרעסערע און קלענערע מלכים .און ניט נאָר פֿון מלכים ,נאָר אױך פֿון
רעפּובליקאַנישע פּרעזידענטן .און די אַלע מעדאַלן זענען װידער באַזעצט
מיט בריליאַנטן ,בריליאַנטן און בריליאַנטן .אַ גאַנצער בראַנד װערט
אָנגעצונדן אין אױג פֿון אָט די אַלע שטײן-פֿײערן.
פֿאַרװאָס עס איז געגאַנגען אין לעבן אָט די מעדאַל-שענקערס צו באַערן
מיט די קאָסטבאַרסטע מתּנות – אוסגעזױגענעם זאַפֿט פֿון פֿאָלק – דעם
אַזיאַט ,דעם לעצטן סולטאַן ,איז קײן סוד ניט :אײן האַנט האָט געװאַשן די
צװײטע...
*
אײנדרוקספֿול איז דאָ דער אָריענטאַלישער באַזאַר ,װאָס
אימפּאָזאַנט און ַ
זײן פֿאָרעם און פֿאַרנעם .אָט-אָ-דאָ ,דוכט זיך ,ליגט דער
איז אײנציק אין ַ
שליסל צו דער נשמה פֿון טערקיש-אָריענטאַלישן מענטשן .עס איז מאָדנע,
כּמעט אומגלױבלעך .נאָר דאָס ערשטע מאָל האָב איך זיך געפֿילט ,גײענדיק
אינעם באַזאַר װי אין עפּעס אַ היכל .עס איז געװען אין דעם עפּעס אַ
מיסטיש געפֿיל.
דער באַזאַר איז געבױט אין ביזאַנטינישן סטיל און עס איז פֿאַראַן דאָ אַ
געמיש פֿון קריסטלעכקײט און מוסולמענישקײט .דער אַמאָליקער געראַנגל,
טײכן בלוט האָבן זיך געגאָסן ,האָט דאָ איצטער ,נאָך
בעת װעלכן ַ
זײן אָטעם אױף די דיקע
הונדערטער ,הונדערטער יאָרן ,איבערגעלאָזט ַ
װענט מיט אַרקאַדן און די געמעלן .דער באַזאַר ציט זיך לאַנג און טיף .ברײט
װײט .עס דױערט אַ האַלבן טאָג אױסצוגײן דעם באַזאַר.
ַ
און
פֿאַרהעלטנישמעסיק איז דאָרט שטיל .די סוחרים אַלײן ,ס'רוב פֿון זײ ,עכטע
"אָריענטאַלישע" ייִדן פֿון – יאַס און קאָנסטאַנץ ,פֿון גאַלאַץ און בראַילאַ,

בײ די פּאָלעס .זײ זינגען נאָר אױס זײערע סחורות
טומלען ניט ,שלעפּן ניט ַ
אױף אַ מוזיקאַלישן אינסטרומענט – דאָס פֿאַראינטערעסירט דעם
דורכגײער .אָבער – קױפֿן ,קױפֿט מען ניט.
מיט אײנעם כאַפּ איך אַ שמועס אױף ייִדיש" :מען לײזט ניט?"
"ס'איז קריזיס אױף דער װעלט .אַמאָל ,שיפֿן זענען דורכגעפֿאָרן ,האָט
מען געלײזט .ייִדן זענען געפֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל און צוריקװעגס ,האָט מען
אין טערקײ געקױפֿט ארץ-ישׂראל-דיװאַנעס ,אױסגעאַרבעט אין – פּערסיע.
הײנט אָבער ,אַז מען פֿאָרט גאָרניט צוריק פֿון ארץ-ישׂראל"...
ַ
מילא ,געקױפֿט האָב איך טאַקע ניט ,אָבער אַ סך זאַכן האָט ער ,דער
טערקישער ייִד פֿון – רומעניע ,װאָס האָט אַמאָל געהאַלטן אַ ייִדיש
נײעס .אַ שטײגער,
טעאַטער אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל זיך דערװוּסט פֿון מיר ַ
אַז דזשײקאָב פּ .אַדלער איז געשטאָרבן און אַז – דוד קעסלער לעבט שױן
אױך ניט...
גאַלאַטאַ-בעראַ איז דער אײראָפּעיִ שער שטאָט-טײל .טאַקע אײראָפּע
צײטן האָבן
גופֿא .דאָס איז אַן ענגער ,צונױפֿגעדרענגטער שטח .אין אַלע ַ
דאָרט געװױנט די אײראָפּעער .דאָס איז געװען אַ מין אײראָפּעיִ שער אינדזל
בײ ברעגעס פֿון אַזיע .גאַלאַטאַ-בעראַ האָט אַלע מנהגים ,דעם גאַנצן
ַ
אָנבליק פֿון אַ גרױסער אײראָפּעיִ שער שטאָט :געשעפֿטן און קאַפֿעען,
רעסטאָראַנען און קינאָס ,האָטעלן און טעאַטערס.
די גאַסן זענען דאָ פֿונדעסטװעגן שמאָל ,געדרײט ,צו קלעטערן אױף
טעראַסע-טרעפּ .גראָד דער עכט-אײראָפּעיִ שער טײל פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל-
איסטאַמבול איז ניט אינטערעסאַנט .עס איז ניט דערגאַנגען צו דער
אײגענאַרטיקער שײנהײט פֿון אַן אַזיאַטישער הױפּט-שטאָט און קומט ניט
צו אַן אמתער אײראָפּעיִשער מעטראָפּאָליע.
באַדױערן די טוריסטן ,װאָס מען האָט דאָ "אַראָפּגענומען" דעם
כאַראַקטער פֿון אָריענט .אַז מען באַגעגנט זיך מיט טערקישע פֿרױען ,איז
שױן ניט מיט די שלײערן פֿאַר די פּנימער ,אין די ברײטע הױזן ,נאָר אָנגעטון
גלײכן ,און דערצו זעט מען זײ נאָך ,די טערקישע
אײנפֿאַך ,װי אונדזערס ַ
בײ פֿאַרשידענע אַרבעטן :אין געשעפֿט ,אין רעסטאָראַן ,אין
פֿרױעןַ ,
זײן אומצופֿרידן...
פֿאַבריק .האָבן טאַקע די אײראָפּעיִ שע טוריסטן װאָס צו ַ
אײנס :האַרעמס...
די טוריסטן װילן נאָר ַ
אױסערלעך זעט מען די השפּעה פֿון קעמאַל-פּאַשאַ זיכער אױף טריט און
שריט .אַלץ ,װאָס איז פֿאַרבונדן מיט טערקישע טראַדיציע ,איז איצט אַ
פֿאַרברעך .אין די דערפֿער ,זאָגט מען ,אונטער פֿאַרהאַקטע לאָדנס ,טוט מען
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זיך אָן אין דער פֿעסקע און די פֿרױ פֿאַרשלײערט זיך דאָס פּנים מיט אַ
װוּאַל.
זײט װאָלט גוט געװען ,װען די אײראָפּעיִ שע "קולטור
פֿון דער אַנדערער ַ
אַרײנרײסן אין אירע "העכסטע" און
ַ
און ציװיליזאַציע" זאָל ניט דאָרטן
נײעסטע" פֿאָרמען ,װי אַ שטײגער ,קאָנצענטראַציע-לאַגערן ,ביכער-שׂרפֿות,
" ַ
פֿרײען װאָרט ,באַװאָפֿענונג-געיעג ,רדיפֿות ,תּפֿיסות
ַ
צענזור אױפֿן
איבערגעפֿולטע מיט אַרבעטער.
אין אַ שמועס מיט אַ פּאָרט-אַרבעטער דערװיס איך זיך ,אַז אָט די
אַרײנגעדרונגען אין דער מאָדערנער
ַ
דאָזיקע "ציװיליזאַציע" איז שױן היפּש
טערקײ .קעמאַל-פּאַשאַ װענדט זי שױן אָן .און ניט אומזיסט האָט מען אים
ַ
אין גאַלאַטאַ-בעראַ אױפֿגעשטעלט אַ מאָנומעמט אַלס זעלנער און
דיפּלאָמאַט ,אַלס דיקטאַטאָר און ציװיליזאַטאָר...
טערקײ .פּאַריז  ,1939ז' 200-206
ַ
פֿון :פֿון פּױלן ביז

