
װיכטיק!!!
די װײַטערדיקע אױסגאַבע פֿון מײַן טאָגבוך איז אַן אױסגעבעסערטע. עס איז געװען 

אױסגעבעסערט פֿון רפֿאל פֿינקלען, װער האָט עס האַרציק פֿאָרגעלײגט צו טאָן, און װעמס 
.9/19/06פֿאָרלײג האָב איך אָנגענומען מיט פֿיל פֿרײד.                   נילקע - 

         אַן איבערלעבונג פֿון צען טעג8/21/06  -    8/30/06ייִדיש װאָך      
סטער אױגוסט21מאָנטיק -  דער 

 אַ זײגער אין דער פֿרי, געקױפֿט עּפעס אין 9מיר זײַנען אַרױסגעפֿאָרן פֿון אַטענס אַרום 
Kroger's.איך קען ניט געדענקען װאָס, און זײַנען געװען אױף אונדזער װעג ,

. אין דער פֿאַרגאַנגענהײַט Harrisburg, PAזיבן שעה שּפעטער זײַנען מיר אָנגעקומען אין 
, אָבער קײן מאָל האָבןReadingזײַנען מיר איבערגעפֿאָרן דאָס שטעטל  אױף אונזער װעג קײן 

מיר ניט געהאַט קײן גוטן ּתירוץ פֿאַרװאָס מיר זאָלן זיך שטעלן דאָרט. אַ צימער האָבן מיר 
. האַריסבורג איזSosquehanna, װאָס שטײט לעבן דעם טײַך Comfort Innגעפֿונען אין דעם 

די הױּפשטאָט פֿון ּפענסילבאַניע. עס איז זײער אַ שױן שטעטל, סּפעציעל די פֿראָנט גאַס װאָס 
גײט לענגאױס דעם טײַך. אַ שײנער לאַנגער ּפאַרק איז דאָ צװישן דער װעג און דעם טײַך, און 
לענגאױס דעם ּפאַרק איז דאָ אַ װעלאָסיּפעד-װעגל, װאָס מיר האָפֿן צו באַניצן װען מיר װעלן 

קומען אַהין דאָס קומענדיקע מאָל. אַ סך בריקן פֿירן איבער דעם טײַך, און צװישן די זײַלן פֿון 
אײן בריק קען מען זען די זײַלן פֿון אַנדערע װאָס מאַכט זײער אַ שײנע ּפאַנאָראַמע.

נאָך עסן װעטשערע װאָס מיר האָבן מיטגעבראַכט פֿון שטוב (טכינע מיט ּפאָמידאָרן און גרינע 
פֿעפֿער מיט פֿרישן ברױט),  זײַנען מיר אַרױסגעגאַנגען אױף אַ שּפאַציר אין ּפאַרק און אַדורך 

דעם פֿוסגײער-בריק צו דעם אינדזל פֿון שטעטל. מיר האָבן זיך אומגעקערט אין אונדזער 
צימער מיד און גרײט צו גײן שלאָפֿן. 

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אײן טאָג.

סטער אױגוסט22דינסטיק - דער 
 װען מיר זײַנען אַרױס פֿון 8:30מיר האָבן טעלעפֿאָנירט בײַ מרים און גידעון  בן-יעקבֿ אַרום 

טן 18האַריסבורג, און מיר האָבן זיך אָּפגערעדט זיך צו טרעפֿן אױפֿן ּפאַרקיר ּפלאַץ פֿון דעם 
. אַזױ איז טאַקע געװען. כאָטש מיר האָבן זײ ניט 12:30 אַרום New Paltzאַרױסגאַנג אין 

) מיר האָבן זיך געזען אַ װאָך פֿריער.keile יאָר, איז עס געװען ּכאילו (24געזען אין די לעצטע 
מיר האָבן געגעסן אַ געשמאַקן, װעגעטאַרישן, אינדישן מאָלצײַט, און נאָכדעם זײַנען מיר 

 מינוט פֿון װאַנען מיר 40 אָדער 30געפֿאָרן אין זײער הױז װאָס געפֿינט זיך אין אַ װאַלד בערך 
האָבן זיך געטראָפֿן. זײער הױז איז אױסערגעװײנטלעך שײן מיט אַ סך גרױסע הױכע פֿענצטער

און מיט אַ װּונדערלעכן לאַנדשאַפֿט װאָס לאָזט זיך זען פֿון יעדן אײנער פֿון די פֿענצטער.
מיר האָבן געטרונקען טײ מיט קוכן און גערעדט װעגן ּכלערלײ געשעענישן װאָס זײַנען 

 מיר האָבן זיך געזעגנט מיט זײ און זײַנען 5:00געטראָפֿן בײַ אונדז אין די לעצטע יאָרן. אַרום 



  אין מאַסאַטשוסעטס, װּו מיר זײַנען אַרײַנגעקומען ּכמעט Williamstownאַװעקגעפֿאָרן קײן 
.  The Williams Inn אַ זײגער. מיר האָבן באַשלאָסן גיך אַרײַנגײן אין דעם שײנעם האָטעל 8

מיר האָבן זיך גיך פֿאַרשריבן, און אָן זען אונדזער צימער, אַנטלאָפֿן אין טעאַטער. צום גליק 
איז דער טעאַטער געװען נאָענט צום האָטעל און מיר זײַנען געקומען צו דער צײַט, פֿאַר דעם 

"  אָדער אױף ייִדיש ״טאָּפל Double Doubleװי די ּפיעסע האָט זיך אָנגעהױבן. די ּפיעסע "
טאָּפל״ אַיז געװען ניט אין גאַנצן קלאָר. אין אָנהײב זעט מען זײער אַ שײנע, עלעגאַנטע פֿרױ 

אין זײער אַן עלעגאַנטער שטוב. זי ברײנגט אַרײַן אַ שמוציקן, פֿאַרװילדעװעטן אָנהײמיקן מאַן.
בקיצור, װיל זי ער זאָל זיך אָנשטעלן פֿאַר איר געשטאָרבענעם מאַן בלױז אױף זעקס טעג,  

אונטערצושרײַבן זיך װי איר מאַן װאָלט עס געטאָן, װאָלט ער נאָך געװען בײַם לעבן.  דאָס אַלץ
איז ּכדי צו באַקומען אַ ירושה פֿון צװײ מיליון דאָלאַרן. זי װעט געבן דעם אָרעמאַן אַ העלפֿט 

 Matt Letscherפֿון דער ירושה. אַזױ האָט זי געזאָגט. די צװײ אַקטיאָרן װאָס האָבן געשּפילט, 
, האָבן געשּפילט אױסערגעװײנטלעך גוט און די ּפיעסע האָט זיך Jennifer Van Dyckאון 

 און Roger Reesאַנטװיקלט גיך און געװען פֿול מיט שּפאַנונג. עס איז געשריבן פֿון 
Rick Elice און איז געװען אָנגעפֿירט פֿון ,Roger Rees די ּפיעסע איז געװען געשריבן .

צװאַנציק יאָר צוריק און איבערגעזעצט אױף אַ סך שּפראַכן, אָבער פֿאַר אונדז איז עס געװען 
אין גאַנצן ניט באַקאַנט. נאָכדעם װי די ּפיעסע האָט זיך געענדיקט זײַנען דער רעזשיסאָר מיט 
די אַקטיאָרן אַרױף אױף דער בינע און דער עולם האָט זײ געפֿרעגט פֿאַרשײדענע פֿראַגעס. זײ 
האָבן זײער גוט געגטפֿערט אױף אַלע פֿראַגעס, אַחוץ אײנע װאָס זײ האָבן אינגאַנצן געמיטן׃ 
װי אַזױ קען דער זעלבער מענטש ליגן אַױפֿן דיל אין אײן זײַט פֿון צימער און אין דער זעלבער 

צײַט שטײן און גײן אין דער אַנדערן זײַט פֿון צימער. דאָס איז געװען אַ ריכטיקער ּכישוף.
און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ צװײטן טאָג.

סטער אױגוסט  23מיטװאָך - דער 
מיר האָבן זיך אױפֿגעװעקט אָן אַ װעקער און פֿרישטיק געגעסן אין צימער דאָס עסן װאָס מיר 

 Clark Artהאָבן געבראַכט פֿון דער הײם׃ יאָגורט מיט פֿרוכטן און קאַװע. דער מוזײ, 
Institute אַ זײגער. ביז דעמאָלט האָבן מיר שּפאַצירט אין דעם שײנעם שטעטל. 10 עפֿנט זיך 

 Williamsעס איז אַן היסטאָריש שטעטל מיט זײער שײנע בנינים. אַ סך פֿון זײ געהערן צום 
College ַדעם אָרטיקן אוניװערסיטעט.  מיר האָבן געהאַט גענוג צײַט זיך צו שטעלן אין א ,

פֿײַן קאַװע הױז, זיצן דאָרט אױף אַ װײַלע און טרינקען קאַװע מיט אַ לימענע צוקער-געבעקס 
)lemon bar .(10 אַ זײגער זײַנען מיר געפֿאָרן צום מוזײ. עס איז דאָרטן געװען אַ פֿאַרגײיִקע 

פֿאָרשטעלונג פֿון די ברידער קלאַרקס בילדער-זאַמלונג. עס איז געװען אַ סּפעציעלע 
פֿאָרשטעלונג אין דעם װאָס דער מוזײ האָט געקראָגן אַלע אָדער די מערסטע טײל פֿון די 

בילדער װאָס האָבן געהערט אַ מאָל צו די ברידער, אָבער הײַנט צו טאָג געהערן זײ צו אַנדערע
ּפריװאַטע מענטשן אָדער צו פֿאַרשײדענע מוזײען. מיר האָבן זיך ניט געשטעלט צו זען די 

ּפערמאַנענטע זאַמלונג פֿון דעם מוזײ װײַל מיר האָבן געדאַרפֿט זײַן אין דעם קאָּפײק לאַגער צו
דער צײַט פֿאַר מיטאָג. מיר זײַנען אָנגעקומען צו דער צײַט פֿאַר מיטאָג. פֿון אָנהײב האָבן מיר 

געטראָפֿן אַלבערט פֿון ּפאַריז, טובֿה׳לע און ליּפע פֿון אַרגענטינע, שײנדל און יוסל פֿון 
באָלטימאָר און עטלעכע אַנדערע. סּפעציעלע באַציונגען זײַנען אַנטװיקלט געװאָרן צװישן 

אונדז און די מענטשן. נאָך אַן אָריענטאַציע זײַנען מיר געגאַנגען אױף דער ערשטער 
אַקטיװיטעט. עס איז געװען מיט מלכן, אַ דרשה פֿון הרבֿ סאָלאָװײטשיקן צו זײַן מזרחי 



, װאָס איז געװען געלײענט און אַנאַליזירט פֿון 1961, אין יאָר Atlantic Cityבאַװעגונג אין 
אונדז. נאָך װעטשערע האָבן מיר געזען אַ פֿילם װעגן ייִדיש װאָך, געמאַכט פֿון פֿריערדיקע 

ייִדיש-װאָכן. נאָכדעם גיטל האָט געגרײט אַ פֿרעגגעשלעג פֿאַר קלענערע און גרעסערע 
קינדער. סרוליק האָט געזען נאָכדעם דעם פֿילם װעגן ייִדיש אין ארץ יׂשראל אָבער איך בין 

געװען צו מיד און בין געגאַנגען שלאָפֿן. אינטערעסאַנט צו באַמערקן אַז די משּפחה שעכטער 
איז  זײער אַ באַרימטע און אַן אַקטיװע. מרדכי שעכטער איז אַ באַרימטער לינגװיסט. ער האָט 

געשריבן אַ װיכטיק ייִדיש לערנבוך און  אַנדערע ביכער. ער און זײַן פֿרױ האָבן גערעדט מיט 
זייערע פֿיר קינדער אױף ייִדיש און געפֿאָדערט די קינדער זאָלן ענטפֿערן אױף ייִדיש. איצט רעדן
זײערע קינדער מיט זייערע אײגענע קינדער אױף ייִדיש און אַזױ פֿון אײן משּפחה איז געװאָרן 

אַ גאַנצער שבט װאָס רעדט ייִדיש (און זײ זײַנען ניט חסידים). דרײַ פֿון די שעכטער קינדער 
זײַנען געקומען מיט זײערע משּפחות. ׂשרה-רחל איז געקומען מיט איר מאַן לײבל און מיט 

זײערע דרײַ קינדער. גיטל איז געקומען מיט איר מאַן מלך און מיט זײערע דרײַ קינדער. בנימין
איז געקומען מיט זײַנע טעכטער און זון. ער איז דער מיזיניק און בן יחיד אין מרדכי 

. ער איז אײכעט אVZMAYַשעכרטערס משּפחה. ער איז דער װאָס איז פֿאַראַנטװאָרטלעך פֿאַר 
ּפיאַנע שּפילער, אַ קאָמּפאָזיטאָר און אַן אָנפֿירער פֿון קינדער און דערװאַקסענע כאָרן.  

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ דריטן טאָג.

סטער אױגוסט24דאָנערשטיק - דער 
עס איז אונדזער מזל אַז מיר האָבן אַ געשריבענע ּפראָגראַם, װײַל אַנדערש װאָלט איך ניט 

  - אין דער לײענקרײַז מיר האָבן געלײענט, 9:30געקענט געדענקען אַלץ װאָס איז געשען. 
אָדער פֿאַקטיש, ׂשרה-רחל האָט געלײענט קורצע מעׂשיות פֿון יאָסל בירשטײנען פֿון דעם בוך 

״דײַנע געסלעך - ירושלים״. נאָך דעם האָט יעדער אײנער פֿון עולם געקענט זאָגן עּפעס, 
 - מישנה שעור מיט רפֿאל פֿינקלען. אין דעם שעור לײענען 11:30צוזאָגן, אַנאַליזירן אא״װ. 

מיר די מישנה פֿון בבא קמא׃ ״שנײם אוחזים בטלית״. עס איז דאָ אַן איבערזעצונג אױף ייִדיש
און נאָכדעם אַ דערקלערונג. נאָך דעם מיטאָג מאָלצײַט איז איזי געגאַנגען (איך מײן סרוליק) 

 - װי שאַפֿט מען אַ 3׃30צו אַ קאָמּפיוטערײַ קלאַס און איך צו אַ פֿאָלקסטענץ קלאַס. 
פֿאָלקסליד מיט רפֿאל פֿינקלען. ער האָט געגעבן עטלעכע ּכללים און דער עולם האָט 
פֿאָרגעלײגט די רעשט׃ װערטער און מוזיק. אַזױ איז אַרױסגעקומען אַ שײן ליד װעגן אַ 

מײדעלע װאָס רעדט צו איר ליאַלקעלע מיט דעם נאָמען ״מלּכה׳לע די ליאַלקעלע״. רפֿאל 
האָט צוגעזאָגט אױפֿצושטעלן דאָס ליד מיט די אַנדערע לידער װאָס זײַנע גרוּפעס האָבן 

 - די דרשה פֿון הרבֿ 5:30באַשאַפֿן אין פֿריערדיקע ייִדיש-װאָכן אױף זײַן װעב זײַטל. 
סאָלאָװײטשיקן מיט מלכן.

נאָך װעטשערע איז עס געװען זײער אַ שײנער קאָנצערט. אַרײַנגענומען זײַנען געװען די 
ּפריּפעטשיק זינגערס (אַ כאָר פֿון קינדער), דער ייִדיש פֿילהאַרמאָנישער כאָר פֿון ניו-יאָרק, 

בנימין שעכטער האָט באַגלײט אױפֿן ּפיאַנע זײַן טעכטערל רינה װאָס האָט געזונגען און 
הענעך הירש  האָט געלײענט מיט אַ סך טעם פֿון שלום עלײכמס ״מאָטל ּפעסי דעם חזנס״. 

עס איז געװען אַ ּפרעכטיקער אָװנט.
און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ פֿירטן טאָג.



סטער אױגוסט25פֿרײַטיק - דער 
 - לײענקרײַז מיט ׂשרה-רחלען. 9׃30 - פֿרישטיק.  8:30

אַלע מעׂשיות װאָס מיר האָבן געלײענט זײַנען מיר זײער געפֿעלן. זײ זײַנען זײער קורץ און זעען
אױס װי אַ בילד פֿון אַ מאָלער. לכל-הּפחות עטלעכע פֿון זײ זײַנען טאַקע װי אַ בילד מיט אַלע 

ּפרטים. מע קען זײ אָננעמען װי זײ זײַנען ּכּפשוטו (קעּפשוטע) אָדער געפֿינען סימבאָלן און 
מעטאַפֿאָרן. צום בײַשּפיל, אין די מעׂשה ״אַ שדכן״ איז דער ּפאָמידאָר אַ מעטאַפֿאָר אָדער אַ 

סימבאָל (איך װײס ניט װאָס איז װאָס) פֿון געשלעכט (אפֿשר). די מעׂשה װאָס איך האָב 
באַזונדערש האָלט איז ״אַ נײַער אָנהײב״. עס איז זײער ּפשוט, מיט אַ געזונטער הומאָר און 

 מעׂשה. נאָך מיטאָג האָבן מיר געהערט O'Henryמיט אַן אומגעריכטן סוף. אַ סאָרט פֿון אַן 
װעגן יייִדיש לעבן אין דרום אַמעריקע, דערצײלט פֿון אַסּתרן, ליּפען און טובֿה׳לען. מיר זײַנען 
געגאַנגען צו נאָך אַ משנה שעור מיט רפֿאלען און נאָך אַ  סאָלאָװײטשיקס דרשה מיט מלכן.

פֿאַר װעטשערע איז סרוליק געגאַנגען דאַװענען מיטן אָרטאָדאָקסישן מנין און נאָך װעטשערע 
מיר האָבן געהאַט געסט אין אונדזער צימער פֿאַר טײ, שאָקאָלאַד און הײם-געבאַקענע 

מאַרענגן  מיט ניסלעך. אונזערע געסט זײַנען געװען׃ אַלבערט, טובֿה׳לע און אסּתר, װאָס איז 
געקומען פֿון קובע אַ סך יאָר צוריק.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ פֿינפֿטן טאָג.

סטער אױגוסט26שבת - דער 
נאָך פֿרישטיק זײַנען מיר (סרוליק, אַלבערט, טובֿה׳לע און איך) געגאַנגען אױף אַ שּפאַציר קײן 

קאָּפײק. מיר האָבן גערעדט װעגן פֿאַרשײדענע ענינים און דערצײלט מעׂשיות.
אַלבערט האָט דערצײלט װעגן דעם רבי װעמענס װײַב איז געשטאָרבן. דער רבי איז געװען 

באַלד נאָך שבעה, און בשעת ער האַלט פֿאַר זײַנע ּתלמידים אַ שעור, זעט ער דורכן פֿענצטער 
אַ שײנע מײדל, שײן איז זי װי די װעלט. קוקט ער אױף איר. ער קען ניט אָּפלאָזן זײַנע אױגן פֿון
איר. כאַּפט אים אַ ּתלמיד און זאָגט׃ רבי דו ביסט אָט נאָך שבעה. זאָגט דער רבי׃ בײַ מיר אין 
האַרצן איז ּתשעה-באבֿ, אָבער בײַ מיר אין  הויזן איז ׂשמחת-ּתורה. האָב איך דערצײלט אַן 

ענלעכע מעׂשה װאָס איך האָב געהערט ערגעץ אַנומלט (ניט לאַנג). אַ פֿרױ איז געזעסן לעבן 
אַן אָזערע. לעבן איר איז געװען אַ שיפֿל מיט ּכלים פֿאַר כאַּפן פֿיש.  דער װעלדערער איז 

פֿאַרבײַגעגאַנגען און איר געזאָגט אַז זי װעט מוזן באַצאָלן אַ קנס װײַל זי כאַּפט פֿיש אָן אַ 
דערלױב. האָט זי געזאָגט׃ איך כאַּפ ניט קײן פֿיש. איך לײען אַ בוך. האָט ער געזאָגט׃ אָבער 

האָסטו ּכלים פֿאַר כאַּפן פֿיש. האָט זי געזאָגט׃ איך װעל דיר באַשולדיקן אַז דו האָסט מיך 
פֿאַרגװאַלדיקט. האָט ער געזאָגט׃ ביסטו משוגע? איך האָב  דיך ניט גערירט. האָט זי געזאָגט׃ 

אָבער דו האָסט די ּכלים.
טן סעּפטעמבער האָבן מיר געקראָגן אַ בליץ-ּפאָסט פֿון 16(אַ שּפעטערע באַמערקונג -- דעם 

ליּפען, װּו ער שרײַבט אַז די מעׂשה װעגן דעם רבין װאָס איז געזעסן ּשּבֿעה, האָט ער דערצײלט
אַלבערטן מיט אַ שעה פֿריער. ״אַזױ גײט עס״ װי זײַן (ליּפעס) טאַטע פֿלעגט זאָגן, ״אַ מעׂשה 

האָט ניט קײן טאַטע, אָבער אַ יתום איז עס אױך ניט״) 



דער גאַנצער מאָרגן איז געװידמעט געװען ּתפֿילה פֿאַר די װאָס געװאָלט דאַװענען. נאָכן 
שּפאַציר האָבן מיר אײַנגעלאַדן אונדזערע חבֿרים אױף טײ אין אונדזער צימער. שמועסן האָבן 
מיר געשמועסט ביז מיטאָג. נאָך מיטאָג האָבן מיר געהאַט אַ לײענקרײַז מיט ׂשרה-רחלען און 

דערנאָך האָבן מיר געלײענט מיט גיטלען ּפרשת השבוע פֿון יהואשן. נאָכדעם האָבן מיר 
אַרײַנגעטראָטן אין רפֿאלס קרײַז װאָס האָט געלײענט אַרטיקלען פֿון פֿאָרװערטס. צום סוף פֿון 

דער נאָכמיטאָג זײַנען מיר געגאַנגען צו אַ רעפֿעראַט װעגן באַשעװיס-זינגערן און  געהערט 
כעלעמע מעׂשיות און אַ מעׂשה פֿון ב.ז. ״פֿאַרװאָס האָבן די גענז געשריען?״ צום סאַמע סוף 

האָבן מיר געהאַט סאָלאָװײטשיקס דרשה מיט מלכן. נאָך װעטשערע איז געװען אַ 
פֿאָרשטעלונג. האָבן געטראָטן חײם װּולף, שײן בײקער און בנימין שעכטער. שײן, װאָס איז 

ניט קײן ייִד, האָט געמאַכט ּפרעכטיקע צװײ מאָנאָלאָגן פֿון שלום-עליכמען. חײם האָט 
געזונגען און בנימין האָט אים באַגלײט אױפֿן ּפיאַנע. בנימין האָט אײכעט געזונגען אַ באַלאַדע

פֿון פֿרוכטן, גרינסן און בלומען װאָס ער האָט אַלײן געשאַפֿט לּכבוד אַ בוך פֿון פֿלאַנצן 
געשריבן פֿון זײַן פֿאָטער, מרדכי שעכטער, אַזױ האָב איך פֿאַרשטאַנען.

 בײַ נאַכט. אָבער מיר זײַנען צו 12:00יעדן אָװנט האָט די ּפראָגראַם פֿאַרשײדענע פֿילמען ביז 
מיד אַזױ שּפעט, און אַלע מאָל פֿאַרפֿעלן מיר די שּפעטע פֿילמען.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ זעקסטן טאָג.

סטער אױגוסט27זונטיק - דער 
      לײענקרײַז מיט ׂשרה-רחלען.9:30 - 10:30
                 אַ רעפֿעראַט פֿון שבֿע צוקערן װעגן די געשיכטע פֿון ״אױפֿן שװעל״.10:45

        ״װי פֿירט מען אַ ליבע אױף יידיש״ מיט רײזלען.1:30 - 2:30
        ״װי דערקענט מען אַ שרײַבערס דיאַלעקט״ מיט הערשלען.2:30 - 3:30
        הרבֿ סאָלאָװײטשיק-שיעור מיט מלכן.5:30 - 6:00
        קאָמעדיע אָװנט.7:30 - 8:30

 די קינדער און די דערװאַקסענע האָבן געגרײט און פֿאָרגעשטעלט עטלעכע לאַכערײַקעס װאָס
זײַנען געװען זײער געראָטן און קאָמיש. אין אײנע פֿון זײ, זײַנען געװען צװײ רעּפאָרטערן װאָס 
האָבן אינטערװיויִרט פֿידל קאַסטראָן געשּפילט פֿון ליּפען. זײ האָבן אױך אײַנגעלאַדן צו דער 
בינע זײַן כערורג און אים געפֿרעגט װי זעט אױס קאַסטראָס מאָגן אױף דעם אולטרע סאַּונד. 
האָט אַרױפֿגעקומען אַ פֿינף יאָריקע מײדעלע, דער כערורג, און באַװיזן דעם עולם אַ בילדל 

מיט אַ גרױסן ּפלאָנטער אין מיטן. דער עולם האָט שיעור ניט געּפלאַצט פֿון געלעכטער.
דער הױכּפונקט פֿון דעם טאָג ּפראָגראַם איז געװען שבֿעס רעפֿעראַט. זי האָט דערצײלט װעגן 
דער טראַנספֿאָרמאַציע פֿון דעם זשורנאַל פֿון זײַן ּפאָליטישער פֿאַרגאַנגענהײט ביז זײַן איצטיקן

ליטעראַרישן כאַראַקטער. דער רעפֿעראַט װעגן שרײַבערס דיאַלעקטן איז געװען גאַנץ 
 דיסערטאַציע. הערשל האָט געבראַכט משלים PhDאינטערעסאַנט. עס איז אַ טעמע פֿאַר אַ 

פֿון עטלעכע שרײַבערס. די דרשה פֿון הרבֿ סאָלאָװײטשיקן האָט  זײער אַן אינטערעסאַנטן 
ּתוכן  מיט אַ סך משלים פֿון ּתנ״ך און ּתלמוד. דער מזל איז געװען אַז אין ּכמעט אַלע קלאַסן 



האָבן מיר געהאַט אָנטײלנעמערס װאָס האָבן גערעט פֿליסיק אַ ּפרעכטיקן ייִדיש און דערצו 
זײַנען זײ געװען ידענים (יאַדאָנים), װי מאַרק װאָס איז אַ ּפראָפֿעסאָר פֿון ליטעראַטור מיט אַ 

סּפעציאַליטעט פֿון ייִדישער ליטעראַטור. עס איז ניט געװען קײן װּונדער אַז ער האָט געקענט 
אָפֿט מאָל צוגעבן אינטערעסאַנטע ּפרטים.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ זיבנטן טאָג.

סטער אױגוסט28מאָנטיק - דער 
ׂשרה-רחל האָט געדאַרפֿט אַװעקפֿאָרן פֿאַרן סוף פֿון דער ייִדיש װאָך און דערפֿאַר האָבן מיר 
ניט געהאַט אונדזער לײענקרײַז מיט איר. סרוליק און איך האָבן באַשלאָסן צו קױפֿן יאָסל 

בירשטײנס בוך פֿאַר אונדזער פֿאַרגעניגן אין דער הײם. אַנשטאָט דעם לײענקרײַז האָבן מיר 
געהאַט דעם לעצטן דרשה-שיעור מיט מלכן. צו פֿאַרסך-הּכלען (פֿאַרסאַכאַקלען) קען איך 

זאָגן אַז מלכס אױסקלײַב פֿון סאָלאָװײטשיקס דרשה איז געװען אַ גוטער. אָבער די דרשה איז 
ניט גרינג צו פֿאַרשטײן און איך מײן אַז ער האָט עס געדאַרפֿט רעזומירן אין זײַנע אײגענע 

װערטער אױף אַ קלאָרן אופֿן אײדער מיר האָבן אָנגעהױבן לײענן די דרשה בעת דעם שעור. 
עס האָט מיר זײער געהאָלפֿן אַז מלך האָט מיר געלאָזט נעמען די דרשה מיט זיך און זי אין 
גאַנצן לײענען אַלײן. מיר האָבן געהאַט אונדזער לעצטן מישנה-שעור מיט רפֿאלן. די דינים 
זײַנען קאָמּפליצירט און ניט אַלע מאָל לײגן זײ זיך אױפֿן ׂשכל. אפֿשר לערנען זיך משנה קען 

זײַן אַ גוטע לײזונג צו פֿאַרהיטן זיך פֿון דער אָלצהײַמערס קראַנקײט. אין מיטן פֿון פֿילם 
״איטשע גאָלדבערג׃ אױב ניט נאָך העכער״, האָט זיך אָּפגעשטעלט די עלעקטריע און דאָס איז

דװקא געװען זײער מזלדיק פֿאַר מיר װײַל איך בין שיעור ניט אַנטשלאָפֿן געװאָרן. שּפעטער 
האָט עליע  גערעדט װעגן עולם-הזה און עולם-הבא בײַ ּפרצן. נאָך װעטשערע איז 

פֿאָרגעקומען אַ טאַלאַנטאַרניע װּו אַלע די װאָס האָבן געװאָלט אױפֿטרעטן האָבן געדאַרפֿט 
פֿריער פֿאַרשרײַבן זיך מיט סענדערן. סרוליק האָט געשּפילט אױף זײַן גאַרמאָשקע. ער האָט 

געשּפילט דעם ניגון װאָס באַגלײט דעם ּפיוט ״ידיד נפֿש״. עס איז געװען זײער שײן און סרוליק
האָט געקראָגן אַ סך קאָמּפלימענטן. רינה שעכטער האָט געשּפילט אױפֿן ּפיאַנע און סענדערס

טעכטערל האָט געשּפילט אױפֿן פֿידל מיט דער באַגלײטונג פֿון איר טאַטען. די אַנדערע װאָס 
האָבן אַ טײל גענומען האָבן געזונגען מיט דער באַגלײטונג פֿון סענדערן. מער װי זײ זײַנען 

געװען גוטע זינגערס (עטלעכע פֿון זײ זײַנען געװען שרעקלעך) איז סענדער געװען  אַן 
אױסערגעװײנטלעכער באַגלײטער. בקיצור עס איז געװען זײער אַ שײנער און אַ פֿאַרװײַליקער 

אָװנט.
װי עס איז געװען אונדזער לעצטן אָװנט, האָבן מיר זיך געזאַמלט אַרום דעם פֿײַער און 
געזונגען ״קומזיץ״ לידער און אַנדערע לידער. עס איז געװען שױן גאַנץ שּפעט װען מיר 

(סרוליק, אַלבערט, טובֿה׳לע, ליּפע און איך) האָבן באַשלאָסן אַװעקגײן צו ענדיקן דעם אָװנט 
אין אונזער צימער. מיר האָבן געשטעלט אַ טישל אױפֿן באַלקאָן לעבן אונזער צימער און 

אַרױסגענומען טײ מיט אַלערלײ גוטע זאַכן. שּפעטער האָט שײנדל זיך צוגעזעצט בײַ אונדז און
מיר האָבן אַלע געשמועסט  און געשמועסט ביז מיר זײַנען געװען צו מיד צו שמועסן.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַן אַכטן טאָג.



סטער אױגוסט29דינסטיק - דער 
מיר האָבן זיך געזעגנט מיט אַלע אונזערע נײַע חבֿרים און אַװעקגעפֿאָרן. לױט אונזער אָּפמאַך 
מיט מרים און גדעונען האָבן מיר זײ טעלעפֿאָנירט פֿון דער װעג און נאָך אַ מאָל באַשלאָסן צו 
טרעפֿן זיך אין דעם זעלבן ּפאַרקיר ּפלאַץ װּו מיר האָבן זיך געטראָפֿן די פֿריערדיקע װאָך. און װי

דעמאָלט זײַנען מיר אױכעט דאָס מאָל געגאַנגען צום אינדישן רעסטאָראַנט  עסן מיטאָג. 
מיר האָבן באַשלאָסן צו טרעפֿן זיך דאָס קומענדיקע יאָר פֿאַר אָדער נאָך דער ייִדיש װאָך.

 אין דעם זעלבן Harrisburgאױף אונזער װעג האָבן מיר זיך נאָך אַ מאָל אָּפגעשטעלט אין 
האָטעל װי פֿריער.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ נײַנטן טאָג.

סטער אױגוסט30מיטװאָך - דער 
מיר זײַנען געקומען אַ הײם פֿרי גענוג אַרױסצונעמען די געהאַלטענע ּפאָסט, און צו קױפֿן 

. אין דער פֿאַרגאַנגענהײט האָבן מיר אָנטײל גענומען אין פֿאַרשײדענעKroger'sעסנװאַרג אין 
טעטיקײטן אױף ייִדיש אָדער װעגן ייִדיש און אָפֿט מאָל זײַנען מיר געװען אַ ביסל אַנטױשט 
אָדער צוליב אַ קורס װאָס איז ניט געװען אין דעם ריכטיקן ניװאָ אָדער צוליב אַ רעפֿעראַט 

װעגן ייִדיש װאָס איז געװען אױף ענגליש. פֿאָרנדיק אױף דער ייִדיש װאָך האָבן מיר ניט געהאַט
קײן אַנונג אױף װאָסזיך צו ריכטן און עס איז געװען אַ מחיה צו הערן ייִדיש גערעדט אַרום און 
אַרום און צו רעדן בלױז ייִדיש. די מאָלצײַטן זײַנען ניט געװען ּפונקט פֿראַנסײזישע קוכערײַ און

מעסערװאַרג און גלאָזװאַרג זײַנען ניט געװען די סאַמע עלעגאַנסטע (און אַ שאָד פֿאַר דער 
סבֿיבֿה זײַנען זײ טאַקע יאָ געװען), אָבער בסך-הּכל איז עס געװען אַן אױסערגעװײנטלעכע 

װאָך.
ע״ש. ליּפע האָט אונדז געשאָנקען אַ בוך װאָס ער האָט אַלײן געשריבן אױף שּפאַניש מיטן 

"  װאָס איז טײַטש אױף ייִדיש ״קינסטלעכע ירושה״. איך לערן זיך Herencia Artificialטיטל "
שּפאַניש און האָף צו קענען לײענען דאָס בוך אין גיכן.

און עס איז געװען פֿרימאָרגן, און עס איז געװען אָװנט, אַ צענטן טאָג.


