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הדורות, קרבה ומרחק.

Rokhele Buszmyc (Buschmitz), holding a doll, 1920.
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שװַארצע,זײַנעןאויגןׂשרהלעסשװַארצער,ַאאיזבערַא
ַאגַאנצןאיןאיזרײזעלעָאבערקויל,ווישװַארצינקע
הערעלעךשװַארצעבעקעלעך,שװַארצע—שװַארצינקע

קײַלעכדיקעדיווישװַארץ,ַאזויאײגעלעך.שװַארצעאון
קַארעלן, װָאס גיטעלע טרָאגט...

איזאײגעלעך,שװַארצעמיטמײדעלעשװַארצינקַא
ָאבערמײדעלעך.ַאלעֿפוןמײדעלעשענסטעדָאסזי

ליַאלקעלעַאּפָאּפקעלע,װײַסינקַאגעהַאטהָאטרײזעלע
ַאזעלכעהָאבןגעװָאלטאויךזיהָאטבעקעלעך,װײַסעמיט

בעקעלעך, װײַסינקע, ווי בײַ דעם ּפָאּפקעלע.
דעםמיטטַאנצןׂשרהלעןמיטֿפלעגטרײזעלעַאזאון

דיצולײגןזיֿפלעגטלידעלע,ַאאירזינגעןאוןליַאלקעלע
אירעצוליַאלקעלעדעםֿפוןבעקעלעךקילעװײַסע

בעקעלעך און ַאלײן װעלן װערן ַא װײַס מײדעלע.
וויׂשרהלען,דערצײלטבָאבעשידימָאלאײןהָאט

איןװָאסהײַזעלע,איןנַאכטבײַהָאטװעלֿפעלעַאַאזוי
הָאטערַארײַן.געװָאלטאוןגעקלַאּפטװעלדעלע,

בעקערצוםַאװעקעראיזקינדערלעך,דיָאּפנַארןגעװָאלט
װײַסעראיז—אײַנגעריכטמעלאיןלַאּפעסזײַנעאון

געװָארן...
הָאט ׂשרהלע אויך ַאזוי געטָאן.

ֿפַאר נַאכט —
ס׳הָאט דער שלָאף ֿפַארנומען

און אין שטיל ֿפַארטריבן
ֿפײגלען אין די נעסטן,
קינדער אין די וויגן...

זעקעלעמַאמעסדערצוצוגעקליבןרײזעלעזיךהָאט
ַאגַאנצןאיןזיאיזאײַנגעטונקט,ּפנימלאירהָאטאוןמעל

דערקענט.ניטגָארזיװָאלטמַאמעדיגעװָארן.װײַסינקע
זיהָאט—אײַנטונקעןבעקעלעאײןֿפַארגעסןהָאטזינָאר

דָאסװײַס,ַאנעזעלעדָאסװײַס,ַאבעקעלעאײןגעהַאט
טָאגשװַארצס,ַאבעקעלעאײןנָארװײַס,ַא—מָארדעלע

און נַאכט, חלה און מָאן, שװַארץ און װײַס...
הָאט זיך די מַאמע צעלַאכט, ַאז זי הָאט זי דערזען.

ֿפוןלַאכןמ׳זָאלַאזגעהַאט,ליבניטהָאטרײזעלעאון
—אײגעלעךאירעאיןגעשטעלטטרערןזיךהָאבןאיר.

וויגעגלַאנצט,מערנָאךאײגעלעךשװַארצעאירעהָאבן
שװַארצע קערשעלעך, ֿפרישינקע, זומערדיקע קערשעלעך.

שחורות,שרהל'השלהעינייםשחור.הואדב
–שחורהכולההיארייזל'האבלפחם.כמושחורות

כךכלשחורות.ועינייםשחורשיערשחורות,לחיים
שחורות, כמו החרוזים העגולים שגיטל'ה עונדת...

יפההכיהילדההיאשחורותעינייםעםשחורהילדה
עםבובהלבנה.בובהישלרייזל'האבלהילדות.מכל

לבנות,כאלהלחייםרוצההייתההיאגםלבנות.לחיים
כמו של הבובה.
ושרותהבובהעםרוקדותהיוושרהל'הוכשרייזל'ה

הלבנותהלחייםאתמצמידההייתההיאשיר,לה
הופכתהייתהעצמהוהיאללחייההבובהשלוהקרירות

לילדה לבנה.
אחדזאבאודותלשרהל'הסבתאסיפרהאחתפעם

לשטותרצההואלהיכנס.ורצהדפקשביער,לביתשנכנס
ונהיה–קמחרגליועלושםלאופההלךלכןבילדים

לבן...
גם רייזל'ה עשתה כך.

בלילה –
כשהשינה השתלטה

וגירשה
ציפורים לקיניהן,

ילדים למיטותיהם...
אתבווטבלהאמאשלהקמחשקאלרייזל'הניגשה

מזהההייתהלאאמאללבנה.כולההפכההיאפניה.
הייתה–אחתלחילטבולשכחההיאאולםבכלל.אותה

אחתלחיורקלבןסנטרלבן,אףלבנה,אחתלחיכעתלה
שחורה. יום ולילה, חלה ופרג, שחור ולבן.

כשראתה אותה אמא היא פרצה בצחוק.
עמדודמעותעליה.שצוחקיםאוהבתלארייזל'ה

דובדבניםכמויותר,עודנצצוהשחורותועיניה–בעיניה
שחורים רעננים, דובדנים של קיץ.

ראתה סבתא שרייזל'ה בוכה, קראה אליה ואמרה:
"רייזל'ה, רייזל'ה, רייזל'ה יקרה!

עוד מעט יבוא השלג,
רחצי את פנייך עם השלג הראשון –

ותהפכי לילדה זכה ולבנה."
השלגאםלראותמהחלון,היוםכלהביטהרייזל'ה

כבר בחוץ.
והוא באמת צנח מטה –

הגג הפך לבן, הגשר הפך לבן, אפילו העץ שממול.
השלג ירד וירד,

רוכב על החורף במזחלת.
כל כך לבן, לבן יותר מהלחיים של הבובה.
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זיזיהָאטװײנט,רײזעלעַאזגעזען,בָאבעשידיהָאט
צוגערוֿפן און ַאזוי געזָאגט:

רײזעלע, רײזעלע, רײזעלע קרוין!
בַאלד װעט דָאס שנײעלע ָאנהײבן גײן,

ּפנימלדָאסשנײעלעערשטןדעםמיטװעסטו
װַאשן —

װערסטו ַא קלָאר, ַא װײַסינק מײדעלע.
ציגעקוקט,ֿפענצטעראיןטָאגַאלעׂשרהלעשויןהָאט

דָאס שנײעלע איז שוין ַארויס.
און עס איז טַאקע ַארויסגעֿפַאלן —

דערװײַסגעװָארןאיזדַאך,דערװײַסגעװָארןאיז
ברוק, איז געװָארן װײַס ַאֿפילו דער בוים, װָאס ַאנטקעגן.

עס שיטן שנײעלעך און שיטן,
עס ֿפָארט דער ווינטער אויף ַא שליטן —

ׂשרהלעסֿפוןבעקעלעךדיוויװײַסערנָאךװײַס,ַאזוי
ליַאלקעלע.

Suwalki, Girls in white costumes, for a scene from "The Snow Girl, “staged at the Folkshul. 1933.
From the YIVO Digital Archive on Jewish Life in Poland
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אויףַארויסגעלָאֿפןרײזעלעשטילינקערהײטאיז
קלײנעדימיטהענטעלעךאירעאיןזיהָאטדרויסן,

עראיז—שנײֿפרישינקןנײִַינקן,דעםגענומעןֿפינגערלעך
װײַסאוןּפוךאוןּפוךגעװען,גלַאטַאזויגעװען,װײךַאזוי

— סַארַא מחיה! ... סַארַא מחיה...!
רײזעלע הָאט געװָאלט אויֿפעסן דעם גַאנצן שנײ.

הָאטבָאבעשידיװָאסדערמָאנט,ָאבערזיךהָאטזי
אוןבריקעלעֿפוןשנײדעםגענומעןזיהָאטדערצײלט,

דיגעװַאשןגעװַאשן,געװַאשן,ּפנימל,דָאסגעװַאשן
נעזעלע,דָאסגעװַאשןבעקעלעך,בײדעשויןבעקעלעך,

געװַאשן דָאס שטערנדל, געװַאשן די אײגעלעך.
רײזעלע וויל זײַן ַא װײַס מײדעלע...

און ּפַאמעלינקעס איז זי ַארײַן אין שטוב.
זיאיזבַאגעגנט,ניטקײנעםזיהָאטשטובאין

דיאויףזיךָאנגעשּפַארטאוןקַאמָאדאויֿפןַארויֿפגעקרָאכן
ַאשויןזיאיזשּפיגל.איןַארײַנגעקוקטאוןהענטעלעך

װײַס מײדעלע...?
—ַארויֿפגעקרָאכן?ביסטוװּורײזעלע,רײזעלע,—

װעסטרײזעלע,רײזעלע,—גערוֿפןבָאבעשידיהָאט
ַארָאּפֿפַאלן...
דָאסָאּפגעקערטהָאטדערשרָאקן,זיךהָאטרײזעלע

ּפנימל צו דער בָאבען.
רויטינקערויטינקע?ַאזַאביסטוװָאסרײזעלע,—

בעקעלעך... — הָאט די בָאבע געזָאגט...
הָאט—אויסגעװַאשןשנײאיןזיךהָאבאיך—

געזָאגטַאלײןדָאךהָאסט—געענטֿפערטרײזעלע
בָאבעשי…

ָאבערװײַסינקע,קײןגעװָארןניטרײזעלעטַאקעאיז
רויטינקע,ַאאוןרײנינקעַאקלָארינקע,ַאגעװָארןזיאיז

ווי ַא רויטער עּפל.
.ַא מחיהדיקער עּפעלע

—ַאלײןרײזעלעװײַסינקע.ַאאיזליַאלקערײזעלעס
.איז ַא רויטינקע געװָארן

.ָאבער די אײגעלעך זײַנען געבליבן שװַארצע

רייזל'ה רצה בדממה החוצה, במו ידיה לקחה את
השלג הטרי והרענן בעזרת אצבעותיה הקטנות – כה רך
היה, כה עדין, כמו פלומה לבנה- כמה נפלא! כמה נפלא!
רייזל'ה רצתה לאכול את כל השלג אבל היא נזכרה

במה שסבתא סיפרה. היא אספה את השלג מהגשר
ורחצה את פניה, רחצה ורחצה. רחצה את הלחיים, את
שתיהן יחד, רחצה את האף,רחצה את המצח, רחצה את

העיניים.
רייזל'ה  רוצה להיות ילדה לבנה…

לאט לאט היא נכנסה הביתה. בבית היא לא ראתה
אף אחד. היא טיפסה על השידה, נשענה על הידית

והביטה במראה - האם היא כבר ילדה לבנה?
"רייזל'ה, רייזל'ה, לאן טיפסת?" קראה סבתא.

"רייזל'ה, רייזל'ה, את תיפלי למטה..."
רייזל'ה הפנתה את פניה לסבתא בבהלה.

"רייזל'ה למה את כל כך אדומה? הלחיים שלך
אדומות" אמרה סבתא.

"התרחצתי בשלג – ענתה רייזל'ה – כמו שאת
בעצמך אמרת לי."

ואכן רייזל'ה לא הפכה לבנה כלל, אלא נהייתה זכה,
נקייה ואדומה, כמו תפוח אדום.

תפוח אדום ומרענן.
הבובה של רייזל'ה לבנה, רייזל'ה עצמה – הפכה

אדומה. אבל העיניים נותרו שחורות.

מיה וינשטוק היא מורה ליוגה ודוקטורנטית בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. וינשטוק חוקרת ספרות

ילדים ביידיש ובעברית בפולין בין מלחמות העולם.


