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צי הָאט די יִידישע ליטערַאטור ַא געשיכטע

צי הָאט די יִידישע ליטערַאטור ַא געשיכטע,
הָאט מען מיך געֿפרעגט ֿפון ירושלים,

ַאזַא ֿפַארֿפליכטעטע, ֿפַארדיכטעטע, ֿפַארשיכטעטע
געשיכטע –

הָאב איך געזָאגט: ּפַאזשַאלוסטע!
די סַאמע ֿפַארטליתטע,

אויף שווַארץ און ווײַס! –
ַאז מ'מַאכט נָאר ַא גרײַז

ווערט ווײַס ֿפַאר די אויגן.

איז ַא קו געֿפלויגן איבערן דָאך
און ֿפַארטוליעט אין סכך

די גַאנצע ליטערַארישע געשיכטע:

ַא סוּכה ַאהין, ַא סוקע ַאהער,
ַא רעגענשּפורגער יריד,

ַא ווײַסער בער - - -

קלײַבט ַא יִיד ַא גליד צו ַא גליד –
ווערט די גַאנצע געשיכטע סטַאטעטשנע

ווי בײַ לײַטן:

מיט ַא לייטער ֿפון ֿפַארצײַטן
קריכט מען ַארויף אויֿפן בוידעם.

און מ'זָאגט:
קודם...

און דערנָאך...

ווערט אין דער געשיכטע ַא לָאך.
ֿפַארצירעוועט מען עס מיט איזמען.

ֿפַאלט ַארײַן ַא ֿפוס,

קריכט ַארויס ַא קָאּפ –
ווי בײַ קַאֿפקען אויֿפן ֿפינֿפטן שטָאק.

און דָא איז דער טשווָאק
בַאגרָאבן.

ֿפון ווערטער קען מען ניט הָאבן
ָאבער הָאבן הָאבן מיר ַא סך:

ַא זשווַאווער דַאך,
צי ַא קו איבער וועלטן געֿפויגן,

(הערט, נישט-ֿפַארגינערס
מיט ֿפַארשטָאכענע אויגן!),

ַהִאם יֵׁש ִהיְסטוְֹריָה לְִסְפרוּת יִיִדיׁש

הִַאם יֵׁש הִיְסטוְֹריָה לְִספְרוּת יִיִדיׁש –
ׁשָאֲלוּ אוִֹתי ִמיְּרוּׁשָלַיִם,

כָּזֹאת הִיְסטוְֹריָה ְמֻחיֶּבֶת, עֲבֻּתָה, ׁשְכָבוֹת ׁשְכָבוֹת –
י:אָז Ifָאַמְרּתִ you please,!

הֲכִי הֲכִי כְּטַלִּית,
לָבָן עַל גַּבֵּי ׁשְחוֹר! –

ֶׂה ׁשְגִיָאה ַאּתָה עוֹש כְּׁשֶ
עוֹלָה לָבָן בְּעֵינַיִם

ּפָָרה עָפָה ֵמעַל הַבַּיִת
ְ וְכִּסְָתה בְִּסכָך

ֶאת כָּל הַהִיְסטוְֹריָה הַּסִפְרוִּתית:

ֻסכָּה לְפֹה, כְּלַבְּתָא לְׁשָם,
ּפוְּרג, ְׂ יְִריד בְֶּרגֶנְש

דֹּב לָבָן –

אֶֹסף יְהוִּדי ֵאיבָר לְֵאיבָר –
וְכָל הַהִיְסטוְֹריָה הוֹפֶכֶת ְמכֻבֶֶּדת

כְּמוֹ ֵאצֶל הָעַּמִים:

עִם ֻסלָּם ִמיֵמי ֶקֶדם
עוֹלִים לְבּוֹיְֶדם

וְאוְֹמִרים:
קוֹיְֶדם...

...ְ וְַאַחר כָּך

נִפְעַר חוֹר בַּהִיְסטוְֹריָה,
אָז ְמטַלְִּאים אוֹתוֹ בְִּאיזְִמים.

ֶרגֶל נִכְׁשֶלֶת כְּׁשֶ

רֹאׁש עוֹלֶה ִמן הַחוֹר –
ית. כְּמוֹ ֵאצֶל ַקפְָקא בַּקּוָֹמה הֲַחִמיׁשִ

וְכָאן ָקבוּר הַּמְַסֵמר.
ִמּמִלָּה ִאי ֶאפְׁשָר לַהֲרוֹת.

(ִמבְִּרית ִמילָה ֶאפְׁשָר גַּם ֶאפְׁשָר):



ַא דַאך ֿפון סכך,
אין ַאלע שַאנכײַען ֿפַארֿפירט,

ֿפַארשמירט מיט די בלָאטעס ֿפון צײַטן –

לָאמיר זיך הַאלטן בײַ די זײַטן,
ממש ווי בײַ לײַטן!

לָאמיר הייבן דער געשיכטעס געוויכטער:

ווינקלדיקע, ֿפינקלדיקע דיכטער,
ַארָאּפ ֿפונם בוידעם!

שטעלט זיך אויס אין ַא קודם,
אין ַא שּפעטער,

אין ַאן עלטער-ֿפעטער,
אין ּפילן

מיט געֿפילן –
לָאמיר אויך

זיך דערלייטערן אויף צוריק,
אויסּפרעסן די לייצָאנישע שטיק

און ווערן סטַאטעטשנע ווי בײַ לײַטן:

ַא געשיכטע ֿפַאר ַאלע צײַטן.

גַּג זִָריז.
כְּמוֹ ּפָָרה ׁשֶעָפָה ֵמעַל הָעוֹלָמוֹת –

ׁשְְמעוּ הַּמְַקנְִּאים (ּתִ
קוּרוֹת!) ְּ עִם עֵינַיִם ד

ְ גַּג ְמכֻּסֵה ְסכׇך
נְָחִאים, ַ הוֹבִיל אֶל כָּל הַׁשּ

ָמרוַּח בְּבִצּוֹת ִמכָּל הַזְַּמנִּים –

ים יַָדיִם עַל הַּמְָתנַיִם וְנִצְַחק! ִׂ הָבָה נָש
ַמּמָׁש כְּמוֹ ֵאצֶל הָעַּמִים!

הָבָה נִָרים ֶאת ִמׁשְקוֹלוֹת הַהִיְסטוְֹריָה:

ְמׁשוְֹרִרים בְֶּקֶרן זָוִית ַמזְהִיִרים,
ְרדוּ ִמן הַבּוֹיְֶדם!

הְִתיַצְּבוּ בַּקּוֹיְֶדם,
,ְ וּבַָאֵחר-כָּך
בְַּסבָּא ַרבָּא

בְִּתרוּפוֹת
עִם ְרגָׁשוֹת –

ּ הָבָה גַּם ֲאנְַחנו
נֲַחזֹר בְֻּסלָּם לְָאחוֹר,

לְגַהֵץ ֶאת בְִּדיחוֹת הַלֵּיצָנוּת
ֶׂה ְמכֻבִָּדים כְּמוֹ ֵאצֶל הָעַּמִים: וְנֵעָש

הִיְסטוְֹריָה לְכָל הַזְַּמנִּים.



דער לעצטער יִידישער ּפָאעט

ַא מָאל הָאב איך געזָאגט:
דערשלעּפ זיך נָאך ַא שטיקעלע זַאמד,

הָאסט שוין ּכמעט ֿפַארזַאמט
צום שטַאֿפעט:

וועסטו אֿפשר ווערן
דער לעצטער יִידישער ּפָאעט.

הײַנט
זײַנען שוין דָא לעצטערע,

ֿפַארלעצטערע,
מיט ַא הָאֿפערדיקן "נישט-מיך-איז-מען-אויסן!"

גיי איך ַארויס אין דרויסן,
צווישן איין לשון און ַא צווייטן,

שנירל זיך ווי ַא ריוועלע צווישן בייטן,
און ווַאש מיר איבער

ַא הויֿפן ווערטער ווי זשוויר.

וויֿפל איז דער שיר
ַאזוי זיך צו שּפילן?

ַאז קיין זַאצן ֿפַאר ַאנדערע צילן
מַאכסטו שוין ניט מַאכן,

ַאז קיין טעקסטן ֿפַאר ַאנדערע זַאכן
וועסטו שוין מסּתמא ניט נוצן – –

איז ווָאס איז דָאס ּפוצן
ַא ווָארט צו ַא ווָארט,

דָאס שּפַאלטן ווי הָאר די אידיָאמען?

צי הָאט עס ַא נָאמען,
צי הָאט עס ַא היים –

ַאז ַאלע ווערטער קומען ֿפון ַאנדערע שײַערן,
און מ'דַארף זיי ֿפַארשלײַערן

אין געדיכטן שליים,
אין ציטערדיקע, סייסמישע כווַאליעס,

ווָאס ֿפַארכליָאבען זיך ַאליין
מיט ַאזַא נָאגנדיקן לַאך –

ֿפַארשטעקט
צווישן די דָאּפלטע טירן ֿפון ֿפַארשטיין –

דײַן ערשטע שּפרַאך.

ְמׁשוֵֹרר ַהיִּיִדיׁש ָהַאֲחרוֹן

י: בֶּעָבָר ָאַמְרּתִ
גְרֹר ֶאת גּוּפְךָ עוֹד ֶקטַע ׁשֶל חוֹל, ּתִ

כְִּמעַט וְִאַחְרּתָ
לְֵמרוֹץ הַלַּּפִיִדים:

אָז אוּלַי ּתִהְיֶה
ְמׁשוֵֹרר יִיִדיׁש ַאֲחרוֹן.

הַיּוֹם
יֵׁש כְּבָר ַאֲחרוֹנִים יוֵֹתר,

ּפְרוּעִים יוֵֹתר,
עִם – "לֹא-אֵלַי-ִמְתכַּוְּנִים" ָחצוּף.

אָז ֲאנִי יוֹצֵא הַחוּצָה,
נִיָּה, ְ ָׂפָה ַאַחת לַׁשּ בֵּין ש

ַמזְִרים לִי נַַחל בֵּין הָעֲרוּגוֹת,
וְרוֵֹחץ לִי

חֹפֶן ִמלִּים כְָּחצָץ.

כַּּמָה זְַמן כְּבָר ֶאפְׁשָר
ֵַׂחק? כָּכָה לְש

ּפָטִים לְַמּטָרוֹת ֲאֵחרוֹת ּמִׁשְ כְּׁשֶ
ֶׂה, ַאּתָה כְּבָר לֹא עוֹש

כְּׁשֶבְּטְֶקְסטִים לְִדבִָרים ֲאֵחִרים
ּמֵׁש – – ּתַ ׁשְ כְּבָר בֶּטַח לֹא ּתִ

אָז לָּמָה הַצְִּחצוַּח
ִמלָּה אֶל ִמלָּה,

ְׂעָרוֹת? ּפִצּוּל הַנִּיבִים כִּש

הִַאם יֵׁש לָזֶה ׁשֵם,
הִַאם יֵׁש לָזֶה בַּיִת –

כְּׁשֶכָּל הַּמִלִּים ַמגִּיעוֹת ֵמֲאָסִמים ֲאֵחִרים
וְיֵׁש לְהַצְעִיף אוָֹתן

ְּחוָּסה, בְּבִצָּה ד
בְּגַלִּים ֵסיְְסִמיִּים רוֹעֲִדים,

נִָקים בְּתוֹךְ עַצְָמם נִּׁשְ ׁשֶ



בִּצְחוֹק טוֵֹרד כָּזֶה –

ּתְקוּעָה
לָתוֹת הַכְּפוּלוֹת ׁשֶל הֲבָנָה – ְּ בֵּין הַד

לְׁשוֹנְךָ הִָראׁשוֹנָה.

תמונת ילדות של הרשב עם אביו ואימו ליד בית הספר שאימו ניהלה בוילנה, תמונת משפחה


