מיר הײבן אָן מיט די לידער פון יצחק ניבאָרסקי .אין זײַנע געשליפענע לידער קען מען דערקענען אַ שפּור
פון אַהרן צײטלין  וועמענס פּאָעזיע האָט ניבאָרסקי אַמאָל באַאַרבעט צו זײַן דאָקטאָראַט .מיר זײנען
דאַנקבאַר פרײַנט ניבאָרסקין פאַר זײַן אָפּקלײב פון צײטלינס פאַרמלחמהדיקע לידער
יצחק ניבאָרסקי
געבױרן אין בוענאָס אײרעס אין  .1947די עלטערן – פון כאָרזל ,פּױלן .געלערנט אין אַ ִײדיש וועלטלעכער
שול אין בוענאָס אײרעס .ווױנט אין פּאַריז זינט  ,1979ווו געענדיקט ליטעראַטורלימודים אין
אוניווערסיטעט .אַלע יאָרן געאַרבעט ווי אַ ִײדישלערער.
אַלע לידער זײנען אַרױסגענומען פון זײן ניכל ווי פון אַ פּוסטער פאַס ,פּאַריז  .1966לײדער קען מען דאָס
ביכל מער נישט באַקומען

וועגן דעם ווָאס עס דַאכט זיך,
ַאז ס‘הייסט נָאר ַאז מ‘איז
בײַם קווַאל ֿפון ווַאנען ס‘ֿפלייצן אייביק שטרָאמען —
שטרָאמען לײַבער ,אייביק לײַבנדיק געטרײַב,
שטייט ָאדם ,כּולו לײַב און אומֿפַארבלײַב,
און מיינט — ער קניפּט אויף אייביק לײַב מיט נָאמען.
און יעדעס לײַב איז ,הייסט עס ,באשר ס‘הייסט,
באשר דעם נָאמען קען די צײַט און ווייס אים.
דײַן נָאמען ,זָאגט מען ,בלײַבט ווען דו ֿפַארגייסט,
און לעבעדיקע הייסן נָאך די מתים.
נָאר ווער איז דער ,ווָאס ֿפירט ַאדורך ווי שָאף
דעם לײַבערשטרָאם ,דעם צַאפּלדיקן הייסן,
און ֿפון די הויכע טויערן ֿפון סוף
פּסקנט ער מיר ֿ„ :פַארמעקט ! ס‘הָאט בלויז געהייסן…“ ?

צו יענעם ֿפויגל
סוצקעווערס חֿבר ,דעם בוטשַאןַ ,א גרוס
ֿפון ַא הימל–נידעריקערן בן–מין

דו ,ווַאנדערער ,בוטשַאן :
הימלען ֿפלעגסטו דורכזיגלען
מיט הונגערס און מיט עוֿפעלעך בַאלָאדן.
וווּ ביסטו נָאך ֿפַארַאן ?
וווּ איז דער שטָאלצנשפַּאן,
דער שַארֿפער שנָאבל ?
ֿפַארבלײַטער ֿפויגל,
איצט טוסטו אין געמויזעכצער זיך בָאדן,
און העלֿפסט די ֿפרעש
ֿפָארשן די בלָאטע
מיט דײַן טעמפּן דרעש.
דעם ֿפלי ֿפַארגעס.
ַאלע חלומות — ָאפּגעשטעקט.
ווער וועט דיר נָאך געטרויען
ֿפרישע קינדער–מעשׂיות
אין פּוסטן ווינדל ַארײַן ?
דיר בלײַבט נָאר ,ברודער מײַן,
זומפּיקער ביסן
דערווישט מיט זומפּיק וויסן.
ַאזוי וועסטו שוין לעבן
ביז חסד וועט דיר געבן,
ווַאנדלער דו ,בוטשַאן !
אין הַאלדז — דָאס ליד ֿפון שוואַן.

ווײַןֿ ,פרויען ,ליד
קיין ַאלטן ווײַן וועל איך שוין נישט טרינקען :
ַאלע ווײַנען זענען יDינגער ֿפַאר מיר.
די געוויינען ָאבער זענען עלטער,
סײַדן דָאס איינע געוויין,
ווָאס איז ַאלט ווי ַאיעדער ַאליין,
ווי ַא קרעכץ ,ווָאס אין ווײַנלידער קרעלט ער :
דָאס געוויין ַאז געווען איז געווען.
קיין יונג מיידל וועט מיך שוין נישט נעמען :
ַאלע מיידן זענען יDינגער ֿפַאר מיר.
עלטער ָאבער זענען ַאלע ליידן,
סײַדן די איינציקע לייד,
ווָאס זי וויל מײַנע יָארן נישט מײַדן
און איז איצט מיר אי פּנים ,אי קלייד :
ָאט די לייד ֿפון נישט הָאבן געווען.

דער שעהען–טַאנץ
צו די ֿפרישינקע,
צו די זוניקע,
צו די זינדיקע
און ֿפַארשווינדיקע —
צו ַאלע דײַנע טעכטער
בין איך אומזיסט געקרָאכן,
שווערטָאג מײַן,
ליידיק–ֿפַארגייער.
מײַן גָאלדענע קרוין
הָאבן זיי צוגענומען,
און מיר געהייסן
שפּעטער קומען.
און שפּעטער ,שפּעטער,
נָאך שפּעטער ווי שפּעט
הָאבן זיי געמַאכט אויס מיר
ס‘גרויסע געשפּעט :
„ֿפונעם איידעם —
ַא בוידעם !
חיי–שָאד,
חיי–גולם !“
נָאר איך בין דער מַאנסביל,
דער מַאנסביל ווָאס לַאכט
אין מיטן דער גענַארטער
חופּה–נַאכט :
„כ‘וועל גָארנישט דערלייגן !
ֿפון אײַער מעת–לעת
צי איך ַארויס
מײַן קרן — דעם מת !“

סַאמַאגָאן
א
ַאך ,יענע רײַכע מערק אין שטעט ַאמָאליקע און ווײַטע !
מיר ֿפלעגן ָאנרײַטן מיט קילקייט ֿפון בַאגינען אין די בערד,
מיר ,הימלזיןַ ,אנטפּלעקערס ֿפון ירידן אויף דער ערד !
מציאות בונטע טויזנט מַאניען מיט ַא מילדן רייץ,
נָאר ס‘איז די וועלט קיין ציג דָאך נישט ; און ווען ַאֿפילו יָא —
וועט זי ַאליין דָארט הַאנדלען .וווילע ציג ֿפון אונטער וויג !
מיר ָאבער וועלן בעסער ,אויסגעזעצטע צווישן ֿפעסער,
ַארויסבליקן צום הַאוועניש ֿפון ווײַבלעך בײַ די שטעלן
דורך ֿפענצטער ליבלעך ָאֿפענע ֿפון רחֿבותדיקן שענק.
ֿפון טַאטנס ווײַנגָארטן די טרויבן .טוי — דער שטויב אויף ֿפלעשער.
דער דוֿפט ֿפון יונגע טרעטערקעס גייט אויף ֿפון יעדן כּוס,
און ס‘ווינקט ֿפון ַאלטע ווײַנמײַסטערס די חכמה דורכן גלָאז.
ַא שײַן צינדט אין דער קעל זיך ָאן און טוט דָאס אויג ַא ווַאש,
און ס‘ווערט ֿפון קוויטל אויף דער ֿפלַאש ,מיט זיגלווַאקס ֿפַארטריֿפטן —
ַא בריוו ֿפון טיֿפן קעלער צו דער הייך איבערן דַאך…
און ס‘ֿפלעגט זײַן טָאג ,און ס‘ֿפלעגט זײַן ָאוונט —
לינד און אויסגעלײַטערט,
און מיטן מָארגן–שטערן גלײַך ֿפלעגן מיר רײַטן ווײַטער,
מיר ָאנהייביקע ,אייביקע און יעדן טָאג בַאנײַטע !

ב
ֿפון שווייסנשלָאף זיך אויֿפרײַסן.
ַארָאפּקריכן אין טויב געבויטן חושך.
ָאן ַא פּיפּס דערטַאפּן זיך
צום ברענפּונקט אונטער בײַכלדיקן ברויֿפַאס.
הייצן געדולדיק.
שולדיק ,געדולדיק.
ָאהָא !…
ֿפון זיסלעכן ָאפּֿפַאל צDיען זיך דַאמֿפן
און שטופּן זיך ֿפויל צו די קופּערנע קישקעס און ריפּן…
הייצן געדולדיק.
שולדיק ,געדולדיק.
ָאהָא !…
אין זשַאווער ֿפון רערעלעך שוויצט זיך צוזַאמען
ַא זשווַאווע געוויסערל…
ה י יצ ן א ו ן ק י ל ן .
זיסקייט .זיס קויט.
ביטערער טרָאפּן.
ָאנשוויצן .אויסקילןָ .אנצַאפּן.
דָארשט — סײַ ווי טויט ֿפון לַאנג ָאן.
זשליָאקען סתּם
סם און ֿפלַאם —
סַאמַאגָאן.

