בן-עמי
ָאדער

ֿפאלק
דער זון ֿפון מײַ ן ָ
[בן-עמי או בנו של עמי]
מאת

אברהם גולדפאדן

מחזהו האחרון של אברהם גולדפאדן ,בן-עמי ,שכב כאבן שאין לה הופכין בתיק כתבי היד של
גולדפאדן בארכיון ייוו"א בניו יורק .מצבו הלקוי והדהוי שכלל ,בין היתר ,תוספות של פתקאות
מתפוררות ,שגולדפאדן הוסיף בין דפיו בכתב ידו הצפוף בלאו הכי ,הקשו עוד יותר על הקריאה
והמחקר בו .לאחר עבודה דקדקנית סודרו הדפים והפתקאות בהתאם לעלילת המחזה ונכללו
בעימוד חדש .כתב היד פוענח ברובו ,הוקלד והואר .המילים שלא פוענחו הוקלדו בתוספת הערה
המציינת זאת .מילים ברוסית ובאוקראינית תורגמו ליידיש בהערות השוליים ,הכוללות גם
ביאורים למשחקי המילים הדו-לשוניים שהמחזה משופע בהם .השורות המחוקות הוקלדו בצורה
מודגשת מבחינה גראפית כדי שהקורא יוכל להתוודע אל הגרסה המקורית במלואה מחד גיסא ואל
מלאכת העריכה שנעשתה בה מאידך גיסא .כתב היד המקורי של גולדפאדן וכתב היד של הגרסה
המעובדת ,מאוסף פרלמוטר ,לא הודפסו מעולם ומתפרסמים כאן לראשונה .אני מקווה כי בכך
תרמתי להנגשת מחזהו האחרון ורחב היריעה של גולדפאדן למחקר .יוזמה זו לא היתה יכולה
להצליח לולא כישוריו ,ידענותו ומסירותו הבלתי נלאית של מיכאל פלזנבאום אשר פענח ,האיר,
העיר והקליד באורתוגרפיה עדכנית את שני כתבי היד.
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בן־עמי
אָדער

דער זון פֿון מײַן פֿאָלק

נאַציאָנאַל־פּאַטריאָטישע מוזיקאַלישע דראַמע

אין  4אַקטן מיט פּראָלאָג און עפּילאָג

אָריגינעל פֿאַרפֿאַסט און ספּעציעל געשריבן פֿאַר מײַן ייִדישן פֿאָלק
פֿון

אַבֿרהם גאָלדפֿאַדען

 8נאָװעמבער 1906
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בײַ דער כּותל־מערבֿי אין גאַנץ טיפֿן טרױער
זיצט די אַלמנה פֿאַרטראַכט
זי פֿרעגט בײַ דעם װעכטער װאָס היט דאָרט די מױער,
זאָג ,שומר ,װי האַלט די נאַכט
װאָס האָט נאָך ניט געשלאָגן דער זײגער דער צײַט
די האָזן האָבן נאָך ניט געװעקט
די נאַכט איז נאָך פֿינצטער ,צום טאָג איז נאָך װײַט
די הימלען מיט װאָלקן באַדעקט
װי לאַנג װעט געדױערן
דאָס װאַרטן און טרױערן
װען װעל איך די קינדער מײַנע זען ‒ אָ!
זינט זײ זענען פֿאַרטריבן
בין איך עלנט געבליבן
מיך טרײסטן קומט קײנער צו גײן.

כאָר
עס טאָגט ,עס טאָגט!
ניט געװײנט ,ניט געקלאָגט!
יעדער

באַזינדער1

פֿון דײַנע קינדער
לעבן לעבן
האָפֿן און גלײבן
װען ס'װעט אַװעקגײן די נאַכט
און אַלע צוזאַמען
קומען צו דער מאַמען
זי זען אין אַמאָליקער 2פּראַכט!

1
2

צוליב דעם גראַם – באַזינדער  -קינדער .נאָרמאַטיװ – באַזונדער
אינעם כּתבֿ־יד (װײַטער – א"כּ) – זי זען אין אַמאָלעדיקע פּראַכט
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פּראָלאָג
פּערזאָנאַזשן3

באַראָן פֿאָן האָיענשטאַטער ‒ יונגער־מאַן פֿון  32יאָר
דאָקטער

בלומבערג4

האָטעל־באַלעבאָס5

האָטעל־דינער
שטובמײדל
אַ ייִדיש

מײדל6

די סצענע שטעלט (מיט זיך) פֿאָר אַן עלעגאַנטן צימער אין האָטעל "דע פֿראַנס" אין אָדעס.
לינקס פֿון (די) צושױער ‒ אַ טיר ,װאָס פֿירט אין שלאָפֿצימער .רעכטס אַ ‒ גרױס פֿענצטער
אױף דער גאַס .7אין דער מיט ‒ די אַרײַנגאַנג־טיר .8בײַם אױפֿגײען פֿון פֿאָרהאַנג איז דער
האָטעל־דינער באַשעפֿטיקט מיט צוזאַמענלײגן באַגאַזש .דער װירט 9שטײט מיט אַ רעכענונג אין
דער האַנט .פֿון דרױסן הערט זיך אַ רעש ,װאָס קומט פֿון דער װײַטן.10
באַלעבאָס :האָסט אַלץ צוזאַמענגעפּאַקט?
דינער :כ'האָב געהערט...
באַלעבאָס :מאַך עס שנעלער .דער יונגער באַראָן איז אַװעקגעגאַנגען צו זײַן עסטרײַכישן
קאָנסול און האָט באַפֿױלן אים די רעכענונג װאָס שנעלער צוגרײטן .11ער אײַלט זיך
אַװעקצופֿאָרן .אַ שאָד ,אַזאַ נאָבלער רײַכער גאַסט ,אַ רײַזנדער .ער װאָלט געקענט פֿיל לענגער
בלײַבן .אַן אומגליק ,אַלע בעסטע געסט צעלױפֿן זיך.
דינער :כ'האָב געהערט .פֿאַר מיר איז בעסער ,אַז די געסט בלײַבן ניט לאַנג און עס קומען אַלע
טאָג אָן פֿרישע .כאַפּ איך אַלע מאָל אַ פֿרישן (ער װײַזט מיט די פֿינגער ‒ געלט).
באַלעבאָס :שטיל ,באָלװאַן.
דינער :כ'האָב געהערט.
באַראָן (קומט אַרײַן פֿון דרױסן) :אַלץ איז פֿאַרטיק? און די רעכענונג? שנעל...

 3א"כּ  -פּערזאָנען
 4א"כּ  -בלוממבערג
 5א"כּ  -האָטעל װירטה
 6א"כּ  -מעדכען
 7א"כּ  -צו דער שטראַסע
 8א"כּ  -אַ טיר צום אײַנגאַנג
 9באַלעבאָס ,בעל־הבית
 10א"כּ  -פֿון װײַט
 11א"כּ  -צו מאַכן
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באַלעבאָס (דערלאַנגט די רעכענונג) :אַלץ איז פֿאַרטיק .אַנטשולדיקט ,הער באַראָן ,איר האָט
געזאָגט ,אַז איר דאַרפֿט לענגער בלײַבן דאָ ,און אײַלט זיך אַזױ.
באַראָן :איך האָב געפֿאָדערט בײַ אײַך די רעכענונג ‒ װאָס אײַך קומט .אָבער איר האָט ניט קײן
רעכט צו פֿאָדערן בײַ מיר אַ רעכענונג פֿון מײַנע האַנדלונגען .מאַכט עס שנעל.
באַלעבאָס :אָן פֿאַרצײַיונג ,הער באַראָן .איך האָב געװאָלט זאָגן ,אַז דאָ ,אין מײַן האָטעל זענט
איר זיכער .איר זענט אַ קריסט און האָט ניט װאָס מורא צו האָבן.
באַראָן :מורא האָט אַ חיה .12איך בין אַ מענטש און בײַ אַ מענטשן איז דאָ ערגערס פֿון מורא,
װאָס אַ חיה באַזיצט עס ניט .13די שאַנדע ...עס באַלײדיקט יעדעס מענטשלעכע געפֿיל צו זען,
אַז מע געהערט צו א ראַסע פֿון װילדע בעסטיעס.
באַלעבאָס :ס'איז װאָר .אָבער ,װאַרום?14
באַראָן :איר זוכט בײַ מיר אַן ענטפֿער? ענטפֿערן אײַך דען ניט דײַטלעך די געװאַלדן ,װאָס
שטײען אין דרױסן( .עס הערט זיך אַ רעש .ער עפֿנט אױף דאָס פֿענצטער און קוקט אַרױס) זעט
איר דען ניט דײַטלעך דאָרט די שױדערלעכע בילדער? דאָס איז ניט קײן גלײַכער קאַמף צװישן
צװײ שטאַרקע מאַכטן .דאָס איז ניט דער רעװאָלט פֿון שװאַכע קעגן זײערע מעכטיקע
אונטערדריקער .האַ ,דער פֿעסטיקער אַלײן רײצט אָן די װעלט צערײַסן זײַנע צוטרױלעכע
שעפֿעלעך ,װעלכע ער מוז באַשיצן( .דער רעש װערט שטאַרקער) .האָ ,איר זעט װי אַ װילדע
חיה לױפֿט נאָך אַן אומשולדיק אָפּפֿער ,15װי אַ גײַער לױפֿט נאָך אַ טױב און װיל זי צערײַסן.
אָט ,האָט ער זי געכאַפּט ,זי רײַסט זיך אױס פֿון אים און אַנטלױפֿט ...שנעל קומט ...מיר מוזן זי
ראַטעװען( .ער מיט דעם דינער לױפֿן אַרױס).
באַלעבאָס (קוקט אַרױס פֿונעם פֿענצטער) :אַ געזונטער קערל .דער מערדער האָט זיך פֿאַר אים
דערשראָקן .ער האָט אים אַ שלײַדער געטאָן צו דער ערד און אַרױסגעריסן דאָס מײדל פֿון זײַנע
הענט .ער האָט זי געראַטעװעט און לױפֿט אַהער.

באַראָן מיטן דינער ברענגען אַרײַן אַ צעשלאָגן מײדל ,איר העמד איז צעריסן ,עס זעט זיך אָן
דער אַקסל.
באַראָן :שנעל ,אַ דאָקטער! (דער באַלעבאָס לױפֿט אַרױס) װאַסער! (דער דינער גיסט אָן אַ גלאָז
װאַסער און שפּריצט איר אין פּנים .זי ציטערט אױף ,עפֿנט אױף די אױגן ,קוקט זיך אַרום מיט
שרעק און מאַכט זײ װידער מיד צו) העלף מיר זי אַרײַנברענגען אין שלאָפֿצימער און זי
אַװעקלײגן אױפֿן בעט .זי איז שװאַך( .ער מיטן דינער פֿירן זי לינקס צו צום שלאָפֿצימער .דער
באַלעבאָס ,אָנקומענדיק מיט דעם דאָקטער ,זעען װידער דעם באַראָנס פֿאַרבײַט  -פֿירן זי אַרײַן
אין צימער – דער באַראָן טוט אַ פֿאַל אױף אַ פֿאָטעל אױפֿגערעגט און װישט זיך דעם שטערן
מיט אַ טיכל .דער באַלעבאָס לױפֿט אַרױס פֿון צימער און טוט אַ קלונג – עס קומט אַרײַן 16דאָס
שטובמײדל).
 12א"כּ  -טיער
 13האָט עס ניט
 14פֿאַר װאָס?
 15קרבן
 16א"כּ  -ערשײַנט
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באַלעבאָס :לױף אַרײַן אין צימער און העלף מיט װאָס מען װעט דיר באַפֿעלן( .ס'מײדל גײט
אַרײַן אינעם שלאָפֿצימער .דער באַלעבאָס קוקט אַרױס דורכן פֿענצטער) .זײ האָבן דאָך
אָפּגעטראָטן .דער 17האָטעל איז באַװאַכט ,מען דאַרף גײן הײסן צושליסן דעם טױער( .אָפּ)
דאָקטער קומט אַרױס פֿונעם שלאָפֿצימער.
באַראָן :װי האַלט עס ,הער דאָקטער?
דאָקטער :קײן געפֿאַר .איך האָב אַלץ
אױסרוען.19

דערקלערט18

דעם שטובמײדל .די פּאַציענטין מוז זיך נאָר

באַראָן :איך האָב די ערע זיך פֿאָרצושטעלן - ,באַראָן פֿאָן האָיענשטעטער

רײַזנדער

פֿון װין.

דאָקטער :פּראַקטיצירנדיקער דאָקטער 20יעקבֿ בלומבערג פֿינקלשטײן .דער הומאַניזם 21מאַכט שײנע
פֿאָרשריטן אין אונדזער לאַנד 22)???( .הער באַראָן? אין דעם פֿאַרגאַנגענעם 23יאָרהונדערט.
באַראָן :אַ שטיק מיטל־אַלטער האָט פֿאַרבלאָנדזשעט אַהער ,דאָך דאַרף זיך דער פֿאָרשריט מיט
אָפּשרעקן פֿון אײנצלנע פֿאַלן און אַרבעטן אוממידלעך 24ביז דער מענטש װעט 25װערן אַ מענטש.

אינעם כּתבֿ־יד זײַטל 3
געװיס פֿאָדערט די אָ 26רעפֿאָרם אירע קרבנות.27
דער דאָקטער :אָבער דער ערשטער זינדנבאָק פֿילט שטענדיק אױס אױף אונדזער אָרעם פֿאָלק
מיט צאָלן דער מענטשהײט אונדזער (טרבית-ט???) 28מיט נאַטור ,מיט בלוט ,און האָבן אױך אַ
גרױסן טײל אין קאַמף ,און װען ס'קומט צו דער רעכענונג װערן מיר אױסגעשטריכן  -אָן רעכט,
יאָ!? פֿאַרדינט אונדזער ראַסע אַזאַ אײביקע פֿאַראַכטונג און פֿאַרפֿאָלגונג פֿון אײַער ראַסע? (דער
דינער ברענגט אַרײַן אַ רעצעפּט .דער דאָקטער גײט אַרײַן אינעם שלאָפֿצימער)
דינער (צום באַראָן) :אײַנפּאַקן די זאַכן?

באַראָן :לאָז מיך בלײַבן( .ער רוקט עפּעס אַרײַן דעם דינער אין דער האַנט)
דינער :אַ דאַנק .כ'האָב געהערט...

 17א"כּ
 18א"כּ
 19א"כּ
 20א"כּ
 21א"כּ
 22דאָס
 23א"כּ
 24א"כּ
 25א"כּ
 26א"כּ
 27א"כּ
 28דאָס

 דאָס געאָרדענט מוז נאָר רוהע האַבען אַרצט די הומאַניטעטװאָרט איז ניט לעזבאַר
 געזעגנטן אָנערמידליך מוז דיעזע אָפּפֿערװאָרט איז ניט לעזבאַר
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דאָקטער (קומט אַרײַן) :עס איז קײן געפֿאַר .זי ברויכט אַ ביסל רו די נערװן צו באַרויִקן .אַן
אָרעם קינד .עס איז אײַך געװיס אומאָנגענעם דער גאַנצער אומשטאַנד .עס האָט אפֿשר29
געשטערט אײַערע געשעפֿטן .30יאָ ,אַ רײַזנדער איז דאָך שטענדיק 31אונטערװעגן ,אונטער
אומדערװאַרטע צופֿאַלן .עס װעט לאַנג ניט דױערן.
באַראָן :װי אומאָנגענעם מיר איז דער גאַנצער אומשטאַנד ,האָט עס מיר גאָר ניט געשטערט
מײַנע ,װי איר מײנט ,געשעפֿטן ,װײַל (דאָס איז) 32דער אײגנטלעכער צװעק פֿון מײַנע רײַזעס.
מײַן באַרוף ,װי אַן עטנאָלאָג( ,איז) צו פֿאָרשן נאַטור און מענטשן ,צו שטודירן טעאָרעטיש און
פּראַקטיש די קולטור־געשיכטע (פֿון אַלע פֿעלקער ,פֿון זײער געבורט ביז אין דער העכסטער
שטופֿע פֿון איר אַנטװיקלונג) .צװישן אַלע פֿעלקער האָט באַזונדער (טאָן?) 33נאַציאָן־באַציִונגען
אױף זיך מײַן גרױסע אױפֿמערקזאַמקײט און דאָס איז :די ייִדישע נאַציאָן .איך האָב געזוכט צו
געפֿינען אַ געװיסן צוזאַמענבאַנד ,אַ געװיסע רעלאַציאָן צװישן איר אַלטער געשיכטע און דער
נײַער ,און כ'האָב געפֿונען װי מערקװירדיק די פֿאַרגאַנגענהײט פֿון דער נאַציאָן שטײט אין
(ג...עלען) װידערשפּרוך מיט איר קעגנװאַרט .װי קריסט זענען 34

המשך פֿונעם זײַטל  ,7אינעם כּתבֿ־יד זײַטל 4
דאָס װײַטערדיקע זײַטל  6פֿונעם כּתבֿ־יד איז ניט נומערירט און זעט אױס װי אַ צעטל
עס גײען איבער אינעם זכּרון 35טױזנטער און איבער טױזנטער זײערע אומגליקלעכע קדושים,36
ברידער ,װעלכע שטעלן אױף יעדן טאָג די אױערן צו הערן די שמועה פֿון דעם פֿרײהײט־האָרן
װאָס װעט זײ אױסלײזן 37פֿון זײער עלנט און אָנשטאָט דעם זיסן שטים דערהערן זײ פּלוצעם
דאָס װילדע רעװען פֿון זײערע פּײַניקער ,די קרײצטרעגער .38אַלע שרײַען ‒ הוראַ! לאָמיר
אױסרױלן ייִדן! ‒ און די װילדע געשרײען װעקן די אומגליקלעכע אױף פֿון זײערע זיסע טרױמען
און כאַפּן זיך אױף און שטײען אױג צו אױג מיט זײערע טיראַנישע מערדער .אין זײערע אױגן
צינדט זיך אָן פּלוצעם מערקװירדיק פֿײַער ,זײ באַקומען אַן איבערנאַטירלעכן מוט ...און װי
מוטיקע העלדן טרעטן זײ אַרױף אױף די ברענענדיקע שײַטערהױפֿנס אָן שרעק ...נאָר מיט
מוטיקע שטאָלצשטימען שרײַען זײ אױס "שמע ישׂראל" און שטאַרבן!

 29א"כּ  -פֿיללײַכט
 30א"כּ  -פֿון אײַערע געשעפֿטן
 31א"כּ  -איממער
 32עס פֿעלט אינעם כּתבֿ־יד
 33ניט קלאָר
 34המשך פֿונעם טעקסט איז אױפֿן זײַטל  ,7זײַטל  4אינעם כּתבֿ־יד גופֿא
 35א"כּ  -געדעכטניס
 36א"כּ  -געמאַרטערטע
 37א"כּ  -ערלעזען
 38א"כּ  -קרײצצוגע
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 ...מײַנע אױערן פֿון קינדהײט אָן געװױנט געװען צו הערן פֿון דעם פֿאָלק שרעקלעכע לעגענדעס.
יעדער געשיכטע־פֿאָרשער האָט מיר זײַן אַלטע געשיכטע געװיזן דאָס געגנטהײט ‒ 39אין דער
פֿאַרגאַנגענהײט פֿון דער נאַציע ליגט פֿיל דערהײבנס ,אידעאָלאָגיש .דאָס פֿאָלק האָט אױך
אָפּגעלײגט פֿאַר דער װעלט פּראָבעס פֿון גײַסטיקער קראַפֿט און העלדנמוט .בעת איך האָב
באַזוכט אין אַלע לענדער די ייִדישע געטאָס האָב איך מיך זעלבסט געפֿרעגט ‒ אָט די טאַקע
שטאַמען 40פֿון דער דערהױבענער נאַציע?
דאָקטער :אַנטשולדיקט ,דאָס איז דער פֿעלער פֿון אַ סך געלערנטע ‒ צו גײן אין די געטאָס און
אורטײלן פֿון דעם אָרעמען לעבן פֿון אַ געװיסן סאָרט מעשׂיות 41אױף דעם גאַנצן פֿאָלק .האָט
דען ניט יעדע נאַציע זײַן פּראָלעטאַריאַט? דערלױבט איר מיר רײכערן?
באַראָן :ביטע ...זײער ריכטיק .איך האָב שפּעטער געזען ,אַז אין דעם איז שולדיק אונדזער
אײגענע אינערפֿאַרענהײט ‒ 42דער פֿעלער װאָס מיר שרײַבן צו דעם פֿאָלק איז אונדזער
אײגענער און אײגנשאַפֿטן זײַנען זײערע .עס איז מיר העסלעך צו פֿאַרשײדענע אײנפֿאַכע
שטײנער 43װעלכע ליגן צעװאָרפֿן אין פֿעלד און קענען ניט אינטערעסירן אַפֿילו דעם גרעסטן
געלערנטן ,װען ער זעט װאָס פֿאָריבער ,נאָר דער פֿאָרשער װאָס האָט אָפּגענומען דאָס שטיקל
פֿעלד צו קולטיװירן קען געפֿינען צװישן דעם הױפֿן שטײנער אױך אַ סך אײדל־שטײנער פֿון אַ
גרױסער װערט– ) .
באַלעבאָס :האָט איר עפּעס נײטיק צו באַפֿעלן?
דאָקטער :איצט נײן (פֿאַרלױפֿיק ניכט).
באַראָן( :און איך האָב געפֿונען אַזאַ אײדלשטײן ).בײַ מײַן רײַזע אין אָריענט ,באַזוכנדיק אַלע
מערקװירדיקײטן אין פּאַלעסטינע האָב איך געפֿונען זיצן אַ מאָלער ,װאָס האָט קאָפּירט די אַלטע
װאַנט ,װאָס איר רופֿט זי 44כּותל־מערבֿי.
דאָקטער :קענט איר העברעיִש?
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באַראָן :איך שטודיר זי .כּדי גרונטלעך קענען דעם פֿאָלקסגײַסט פֿון יעדער נאַציע מוז מען
אומבאַדינגט צו לערנען די שפּראַכן .אין אַ קורצן געשפּרעך װאָס איך האָב געהאַט מיט דעם
יונגן קינסטלער בין איך צו אים צוגעפֿעסלט געװאָרן .אַ מערקװירדיקע פּערזאָן פֿון אײַער ראַסע,
װאָס מען טרעפֿט אפֿשר זעלטן אין דער אָ צײַט .זײַן הײסערעס ,45זײַן רײדן האָט מיך פֿאַרפֿירט.
 39גאָר
 40א"כּ
 41א"כּ
 42דער
 43דער
 44א"כּ
 45דער

ניט קלאָר
 זײַנען די די נאָכקאָממען פֿאַבלבאַדײַט פֿונעם װאָרט איז אומפֿאַרשטענדלעך
באַדײַט פֿונעם װאָרט איז אומפֿאַרשטענדלעך
 נענט עסבאַדײַט פֿונעם װאָרט איז אומפֿאַרשטענדלעך
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ער איז מער גאָט װי מענטש! אױף זײַן בלאַס געזיכט ליגט דער שטעמפּל פֿון פֿיזישע און
מאָראַלישע לײדן .װי אײַערע מאַרטירער פֿונעם מיטל־אַלטער .זײַנע הימלישע אױגן געבן אַרױס
דעם רעפֿלעקט פֿון זײַן ליכטיקער נשמה .46און זײַן גרױסער שטערן באַהאַלט אין זיך די
געניעלקײט 47פֿון אַ גרױסן דענקנער ‒ אין זײַן קעגנװאַרט האָב איך פֿאַרגעסן מײַן ראַנג ,מײַן
רײַכטום ,מײַן שטעלע – און שעם מיך ניט אײַך צו באַשטײן ,אַז אין דעם מאָמענט האָט זיך מיר
געדאַכט אַז ער שטײט אין געװיסן גראַד העכער פֿון מיר .מיר זײַנען געװאָרן די אינטימסטע
פֿרײַנד און מיר זעצן פֿאָר אױך פֿון דער װײַטן אונדזער קאָרעספּאָנדענץ ,ביז דער צופֿאַל װעט
אונדז װידער צוזאַמענברענגען.
דאָקטער :װי איז זײַן נאָמען?
באַראָן :איך קען אים אונטער דעם נאָמען בן־עמי .דאָס איז אָבער זײַן פּסעװדאָנים װי אַ
זשורנאַליסט ,זײַן ריכטיקן נאָמען האָט מיך ניט אינטערעסירט צו װיסן.
שטובמױד :זי איז װאַך געװאָרן( .48און לױפֿט צוריק .בײדע כאַפּן זיך אױף און װילן צוגײן צו
דער טיר .דאָס מײדל קומט אַרױס אױף אירע פּלײצעס אָנגעלענט ‒ רחלע ,װעלכע קוקט זיך
אַרום מיט אַ פֿאַרװיסטענעם בליק).
מײדעלע :49װוּ בין איך?
באַראָן :אין אַ זיכער אָרט ,אױסער דער געפֿאַר .דאָס איז דער הער דאָקטער װאָס באַהאַנדלט
אײַך.
דאָקטער :און דאָס איז דער נאָבלער הער און דער מאַן ,װאָס האָט אײַך געראַטעװעט פֿון
מערדערס האַנט.
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רחל :און װוּ איז מײַן מוטער ,מײַן טײַערע מוטער? (זי װיל לױפֿן צו דער טיר).
באַראָן( :מיטן דאָקטער האַלטן זי צו) מיר קענען 50אײַך ניט לאָזן גײן אין געפֿאַר צו באַצאָלן
מיט אײַער לעבן פֿאַר אײַער מוטערס לעבן ,מיר קענען שיקן אַ מענטשן ,אַז ער זאָל זי ברענגען
אַהער .שרײַבט אױף דעם אַדרעס פֿון אײַער הױז .דאָ איז טינט און אַ פֿעדער( .זי שרײַבט ,באַראָן

קלינגט .דער באַלעבאָס קומט אַרײַן).
הער באַלעבאָס ,זײַט אַזױ גוט און גײט אױף דעם אַדרעס אױגנבליקלעך אױפֿזוכן דאָס הױז ,װוּ
דאָס מײדל װױנט און ברענגט איר מוטער אַהער( .זי מיט אים דערקאָכטע)...51

דאָקטער :װאַרט ,איך גײ אױך מיט אײַך( .בײדע אָפּ)
 46א"כּ  -זעעלע
 47א"כּ  -דעם געניוס
 48א"כּ  -ערװאַכט
 49עס דאַרף זײַן  -רחל
 50א"כּ  -װיר מוזען
 51די אָ רעמאַרק איז גאָר אומפֿאַרשטענדלעך
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רחלע :אָ ,מײַן טײַערע מוטער! װער װײסט װאָס מיט דיר איז געשען! (רחל װײנט).
באַראָן :באַרויִקט אײַך ,פֿרױלײן! שרעקט אײַך ניט .מיר זײַנען ניט קײן װילדע חיות .52מיר
זענען מענטשן ,קײנער האָט ניט קײן רעכט אײַך לײַדער צו טאָן .װאָס קוקט איר זיך אַרום?
רחלע :געהערט איר אױך צו יענער ראַסע מענטשן?
באַראָן :זע איך אױך אױס װי אײנער פֿון זײ?
רחלע (גיט אַ קוק אױף אים פֿאַרשעמט) :נ־נ־נ־נײן! אָבער איר זענט אַלע געװױנט אונדז צו
פֿאַראַכטן און פֿאַרפֿאָלגן.

באַראָן :פֿאַר װאָס רעכנט איר ,אַז איך זאָל אױך באַגײן אַזאַ טיפּשות.53
רחלע :װײַל איר רעכנט ,אַז אונדזער ראַסע איז ניט אומשטאַנד פֿײַן צו זײַן.
באַראָן :אױב אין אונדזער ראַסע איז דאָ אַ סך נישט קײן פֿײַנע לײַט ,דאָך װאָלט איר נישט גוט
געטאָן װען איר זאָלט מיך אײַנרעכענען צװישן זײ .נישט אמת?54
רחלע (װײנט) :מײַן גאָט! מיט װאָס האָב איך אַזױ געזינדיקט? װאָס בין איך שולדיק? כ'בין אײַך
שולדיק?
באַראָן :איר זענט פּונקט אַזױ פֿיל שולדיק װי אַן עלנטע טױב ,װאָס (האָט זיך) פֿאַרבלאָנדזשעט
צװישן די רױבפֿײגל.
רחל :און פֿון װאָס פֿאַר אַ סאָרט פֿײגל זענט איר?

אינעם כּתבֿ־יד זײַטל 7
באַראָן :פֿון דעם סאָרט ,װאָס ברענגען דעם אײלבערט פֿון פֿרידן אין זײער מױל אױף דער
װעלט.
רחל :מײַן מוטער! װוּ איז מײַן מוטער? לאָזט מיך( .ער לאָזט ניט) בין איך אַ געפֿאַנגענע?
באַראָן :דער הימל זאָל דיך באַשיצן !55איר זענט אױסער דער געפֿאַר! מיטן בעסטן װילן קען
איך אײַך נישט דערלױבן אַרױסצוגײן אױף דער גאַס ,אָבער אין דער אָ שטאָט טאָרט איר אײַך
מער נישט געפֿינען .האָט איר אַחוץ אײַער מוטער נאָך פֿרײַנט ,באַקאַנטע אין אַנדערע שטעט.
רחל :אַחוץ מײַן מוטער האָב איך נאָך אַ טײַערן ברודער ,ער איז אַ לאַנגע צײַט אױף רײַזן ,און
מיר האָבן לאַנג פֿון אים נישט געהערט .אױסער אים האָבן מיר װײַטע קרובֿים אין װאַרשע.
באַראָן :געדענקט איר זײער נאָמען? איך בין אין דער שטאָט באַקאַנט.
רחל :די מאַרגאָלינס.

 52א"כּ  -טיערע
 53א"כּ  -דומהײט
 54א"כּ  -װאָר
 55א"כּ  -בעװאַרע דיר היממעל
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באַראָן :פּאַװעל פּעטראָװיטש מאַרגאָלין? איך בין גוט באַקאַנט אין דעם הױז .אַהין קען איך
אײַך מיט אײַער מוטער באַגלײטן ,אָדער שיקן מיט אײַך אַ זיכערן מענטשן .איך װעל אַפֿילו56
די רײַזע־קאָסטן באַשטײן ,אױב איר װעט דערלױבן.
רחל :איך דאַרף נישט קײן פֿרעמדע שטיצע ,איך דערנער מיך פֿון מײַן פּראָפֿעסיע.
באַראָן :און זי איז? ...אױב איך מעג אײַך פֿרעגן...?57
רחל :מוזיק־לערערקע.
באַראָן :אַלזאָ װעל איך אײַך אין אַ סך נאָבלע רײַכע הײַזער רעקאָמענדירן ,אױב מײַן
פּראָטעקציע װעט אײַך ניט לעסטיק זײַן.
רחל :אָבער ,מײַן מוטער ,װוּ איז מײַן טײַערע מוטער?
באַראָן :נאָר נישט פֿאַרצװײפֿלט .אָט קומט מען (דאָקטער קומט אַרײַן) נו ,װאָס הערט מען?
רחלע (לױפֿט מוטיק אַנטקעגן) :װאָס מאַכט מײַן ליבע מוטער? האָט איר זי געזען? האָט איר איר
געזאָגט ,אַז איך לעב? איז איר גאָר ניט געשען?

דאָקטער :עס האָט איר גאָר ניט געשען( .רחלע טוט אַ פֿרײלעכן פּליאַסק מיט די הענט צום
הימל) איך בין געװען אין איר צימער און זי געטראָפֿן ליגן מיט אומגערינגלט אײניקע פֿרױען.

 56א"כּ  -זאָגאַר
 57א"כּ  -װען איך פֿראַגען דאַרף?
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 1אַקט
פּערסאָנאַזשן:
פּאַװעל איסאַאַקאָװיטש מאַרגאָלין ,פֿון אַ יאָר 45
פֿעאָדאָסיע ,זײַן װײַב פֿון אַ יאָר 40
אָלגאַ ,פֿון אַ יאָר 22
פֿעליקס ,פֿון אַ יאָר 19
שׂימחה שץ ,פֿעאָדאָסיעס ברודער ,לערער פֿון העברעיִש ,ייִדיש געקלײדט ,אַ גראָװלעך בערדל,
 50יאָר
נעכע ,זײַן װײַב ,אַ ייִדענע פֿון אַ יאָר  ,52זעט אױס עלטער פֿון איר עלטער
רחלע ,מוזיק־לערערין ,אַ יאָר  ,20נעכעס געשטאָרבענער שװעסטער אַ קינד
נחמיה ,איר ברודער ,לאַנדשאַפֿט־מאָלער ,ליטעראַרישער נאָמען בן־עמי 24 ,יאָר
מאַטװײ גריגאָריעװיטש ,סעקרעטאַר פֿון דער דומע ,מיט אַ רױטער נאָז

עלעגאַנטער צימער בײַ די מאַרגאָלינס .לינקס פֿון די צושױערס צװײ טירן .צװישן זײ
אַ פּיאַנאָ ,פֿאָטעלן און אַ רײַכער טיש .רעכטס ‒ אַ טיר און אַ ברענענדיקער קאַמין .אין
הינטערגרונט 58אַ טיר װאָס פֿירט אין אַן עלעגאַנטן פֿאָרצימער .אין הינטערגרונט אַ
טיר ,דורך װעלכער זעט זיך דער פּאַראַדנע פּאָדיעזד ,59באַלױכטן פֿון דרױסן מיט 2
לאַמטערן .עס זעט זיך אַרױס אַ גאַס ,עלעגאַנטער מױער מיט שנײ באַדעקט .בײַם
געדעקטן טיש זיצן און האַלטן אין עסן און טרינקען פּאַװעל איסאַאַקאָװיטש ,מאַטװײ
גריגאָריעװיטש און פֿעליקס אין אַ "זשאָקײסקע קאָסטיום" ,לינקס פֿון פּאַװעל זיצט זײַן
װײַב פֿעאָדאָסיע ,לעבן איר אָלגאַ .שׂימחה שץ דרײט זיך אַרום אין שטוב ,הײמיש,
רײכערט אַ סיגאַרעט ,קוקט אױף די בילדער ,און באַלד גײט ער צו צום פּיאַנאָ ,קלאַפּט
אױף די קלאַװישן ,זינגט זיך עפּעס צו.
מאַטװײ גריגאָריעװיטש צו פּאַװלען :זאַ װאַשע( !60טרינקט)
פּאַװעל :נאַ זדאָראָװיטשקע !61איך װעל דורך דײַן פּראָטעקציע װערן

 58הינטערגרונט – הינטערשטער פֿאָן ,דריטער פּלאַן פֿון דער בינע
 59רוסיש  -דער הױפּט־אַרײַנגאַנג אין הױז
 60רוסיש  -פֿאַר אײַער געזונט!
 61רוסיש – לחײם!
 62רוסיש – מיטגליד פֿון דער דומע  -פֿונעם רוסישן פּאַרלאַמענט

טשלען62

אין דער דומע.
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געלט ניע פּאָטשאָם !63װאָס ,האַ? (טרינקט אױס און גיסט װידער אָן) בײַם טראָיִצע( ...64טרינקען)
שׂימחה שץ :אַ שײנע טראָיִצע! געלט גײען בײַ דיר10 ...טע כּוסה ...אַ ייִד דאַרף זאָגן עשׂרה,
דאָס איז די צאָל  ,10ייִד איז בגמריה  ,10עשׂרת הדברות ,איז  10,אַ כּוח ???65
פּאַװעל :בײַ דיר ,ר' שׂימחה שץ .ר' שׂימחה ,האָסט דאָך אױך ליב אַ כּוסה! ח־ח־ח! גײסט דאָך
אױף חתונות און בריתן ,ביסט דאָך געװױנט צו מאַכן אַ ברכה! ח־ח־ח!!!
שץ :איך גײ צו לװיות אױך און בין אױך געװױנט צו מאַכן אַ מלא!
פֿעליקס :מלא ,מלא ...דיאַדיע ,66לערן מיך אױך אױס פּאָ יעװרעיסקי.67
שץ :זאָג נאָך ‒ יתגדל...
פֿעליקס :אַ סקאַנדאַל.
פֿעאָדאָסיע :װאָס זאָגסטו מיט אים קדיש ,ברודער? איך לעב דאָך נאָך.
שץ :האָב קײן מורא נישט .װעסט אױסלעבן דײַנע יאָרן און ער װעט נאָך אַלץ קײן קדיש ניט
קענען.
פּאַװעל (צו פֿעאָדאָסיע) :אַזױ ,שװעסטער ,גיס דו אַלײן אָן דײַן ברודער אַ כּוס .נאָ? ר' שׂימחה,
װאָס פֿאַר אַ ברכה מאַכט מען ,אַז אַ דאַמע דערלאַנגט אַ כּוס?
שץף בורא פּרי אדמה.
פֿעאָדאָסיע( :פֿאַרגלאָצט די אױגן) אָמן!
אָלגאַ :מאַמאַשע ,פֿוּי ,װידער מיט דײַנע זשידאָװסקי זאַבאַבאָנעס! קענסט דיך אַלץ ניט
אָפּגעװױנען .ביסט דאָך שױן צו68....
פֿעליקס :בײַ די קאָסט שײן ??? דיר .69איך בין הונגעריק װי אַ פֿערד.
פּאַװעל( :גיט אַ קוק אױף אים און שאָקלט מיטן קאָפּ) האַ ,האַ .דאָס מאכיל וגט! ר' שׂימחה שץ.
בײַ אונדז אױך פֿאַראַנען פֿון גאָלע אײער ...װאָס? האַ? אָלגע ,װי הײסט עס?
אָלגע :אָמלעט מיט קאָנפֿיטור...

 63רוסיש – ס'געלט מאַכט ניט אױס!
 64טראָיִצע איז אַ קריסטלעכע חגא
 65אײן װאָרט איז ניט קלאָר
 66רוסיש  -פֿעטער
 67רוסיש – אױף ייִדיש
 68ניט קלאָר
 69דער זאַץ איז אומפֿאַרשטענדלעך
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פֿעליקס :װאָי ,װאָי ,אַה ...האַמלעט איז באַרימט .איר מעגט עסן דעם...
פּאַװעל :שױן װידער? װאָס פֿאַר אַ האַמלעט?
פֿעליקס :איך קען אים בעסער פֿון דער
אין פּאַריז.

????70

מיט אים בײַ אײן טיש געגעסן אין גראַנד האָטעל

פּאַװעל( :צו אָלגען) װאָס פּלױדערט ער? (פֿאַרקנײטשט מיט די פּלײצעס)
אָלגע :אָט דער האַמלעט איז אַ העלד פֿון שעקספּירן.
פֿעליקס :און מײַן האַמלעט איז פֿון אײנער מײַנער אַ באַקאַנטער פּאָלנישער אַרטיסטין ,װאָס
שפּילט האַמלעט באַרימט.
מאַטװײ :אָבראַזאָװאַני ,אַנאַרכיסט ,שעלמאַ( !71טרינקט) זאַ װאַשע!
פּאַװעל :ר' שׂימחה שץ ,האָסט טאַקע שׂכל װי די קאַץ .אַז דו װילסט בײַס ניט צו כּוסען ,װאָס
נישט כּשר? װאָס ,האַ? אַפֿילו דײַן יתומה רחלע װאַרפֿט זיך מיט אונדזערע מאכלים און האָט זיך
אָנגעדונגען בײַ דיר איר טראָגן כּשר עסן? װאָס ,האַ? אַ ייִד מוז נאָר עסן נאָכן שולן ערוך? אַ
פֿראַנצײזישער קאָך קען נישט בעסער הלכות אַכילה פֿון דײַנע ירושלימער בטלנים? ח־ח־ח...
װאָס ,האַ? דיר חלומט זיך אַלץ די ייִדישע מאכלים ,װאָס מיר האָבן געגעסן בײַ דײַן טאַטן ,דעם
שװער ,אױף קעסט :המוציא מיט האָניק ,צרות קנײדלעך ,כּל נדרי־באַרעלעך? ח־ח־ח( ...פֿעליקס
לאַכט אױך) אױך די אַלטע צײַטן! די צײַט רוקט זיך און מיר מיט איר ‒ ,פּראָגרעס ,ציװיליזאַציע,
אַסימילאַציע!
פֿעליקס :רעסטאָראַציע ,קאָראָנאַציע!
מאַטװײ :אַנאַרכיסט ,שעלמאַ!
פּאַװעל :אַפֿילו דײַן שװעסטער האָט זיך שױן אױך צוגעװױנט צו די ציװיליזירטע פּאָטראַװעס.
פֿעאָדאָסיע :אַז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניחא .נעכײַ בודע טאַק!
פּאַװעל :דו הערסט זי? װאָס איז אױך געװען אַ כּשרע בהמה װי דו .איז שױן ,אױב האָסט
געװוּנטשען...72

 70אײן װאָרט איז ניט קלאָר
 71רוסיש  -אַ געלערנטער ,אַנאַרכיסט ,פּלוט! אײַער געזונט!
 72דער מײן פֿונעם זאַץ איז ניט קלאָר
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שץ :אַ טריפֿענע בהמה! נאָך דײַן מױל ליגט די גאַנצע ציװיליזאַציע אין טריפֿענע מאכלים .דאַרף
מען זיך ניט קװעלן צולײגן פֿרעמדע שפּראַכן ,נאָר אַרײַנרײַפֿן עטלעכע בלעטלעך סװינינע 73איז
ער שױן פֿאַרטיק געבילדעטער .װען שױן עסן טריפֿות איז שױן גלײַכער בײַ אַן אמתן גױ אײדער
בײַ אַ טריפֿענעם ייִד צו עסן חזיר.
פּאַװעל :עי ,עי ,ר' שׂימחה שץ!
שץ :איך הער דיך װי די קאַץ.
פּאַװעל :גראַמפּערלעך! זאָגסט גראַמען אױך?
שׂימחה :װילסט אָן גראַמען? נו ,הער איך דיך װי דעם קאָטער.
אָלגאַ :נו זאָל שױן זײַן גענוג .װען עס קומען זיך צונױף קאָנסערװאַטיװע מיט ליבעראַלע מוז
װערן אַ סטיטשקע( .74הײבט זיך אױף פֿון טיש) מאַמאַשע ,הײס סערװירן קאַפֿע!

פֿעאָדאָסיע איז אָפּ .מאַטװײ און פּאַװעל מיט אים פֿאַרײכערן סיגאַרן .אין דער צײַט
זעצט זיך שץ צו דער פּיאַנע .אָלגע קוקט אַרײַן אין אַן אַלבאָם .פֿעליקס פֿאַררײכערט
אַ סיגאַר.
פּאַװעל :װאָס טערעלעקעסטו מיר דײַנע ייִדישע ניגונים .בײַ אונדז זינגט מען אָפּעראַס.
פֿעדאָסיאַ :אָט װעט אָלגע עפּעס שפּילן פֿון דער אָפּעראַ כאָלעריאַ פּיסטיקאַנאַ.

אָלגאַ :מאַמאַשע! "קאַװאַלעריאַ רוסטיקאַנאַ".
פּאַװעל :אָט האָסטו דיר די צװײטע טעג יום־טובֿ ,ר' אַהרון משה שץ.
פֿעליקס :דער דיאַדיע זעט אױס װי ענלעך דער זשידאָװקאַ .אָה ראַחיל ,ראַחיל! מאָיאָ
נאַסלאַזשדעניע.75
מאַטװײ :פּאָ אוליצאַם סלאָנאַ װאָדילי !76טפֿו מיט דײַן זשידאָװסקע װאָדקע .דער קאָפּ האָט זיך
מיר פֿאַרדרײט.
פֿעליקס :און די ערד דרײט זיך דאָך ‒ ,האָט געזאָגט גאַלי ‒ גאַלי ‒ גאַנוס.

 73סװינינע – רוסיש – חזיר־פֿלײש ,חזיר־פֿעטס
 74רוסיש – צוזאַמענשטױס ,קריגערײַ ,װיכּוח
 75רוסיש ‒ מײַן תּענוג ,מײַן פֿאַרגעניגן
 76רוסיש ‒ איבער די גאַסן האָט מען געפֿירט אַ העלפֿאַנד
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פּאַװעל :װערט דאָס געלט װאָס ער האָט מיר געקאָסט .גאַלעלעיס פֿערד!
פֿעליקס :די גאַלעלעיס פֿערד! דער פּאַפּאַשע איז עפּעס .האָסט מיט...77
פּאַװעל :װערט דאָס געלט װאָס ער האָט מיר געקאָסט .װאָס ,האַ?
אָלגע :װאָס איז ער שולדיק? האָסט אים אײַנראַזבאַלעװעט ,האָסט אים צו אױג געשיקט אױף
רײַזן אין פֿאַרשײדענע הױפּטשטעט .און אַז מע דערטױפֿט מען אַזױ רוען אַ מאָלאָקאָסאָס 78מיט
אַ סך געלט האָט איר די פֿאַרדאָרבענע געזעלשאַפֿט פֿאַרדאָרבן .פֿאַר װאָס האָסטו אים ניט
געלאָזט מאַכן אַן אַקאַדעמישע שטודיעס? אַך ,פּאַפּאַ ,איך האָב פֿאַרגעסן דיר צו װײַזן 79דעם
סיורפּריז װאָס מיר האָבן באַקומען .אָט גײ איך דיר אים ברענגען .האָ ,מאַטװײ גריגאָריעװיטש
איז מיד .קומט אַרײַן אין פּאַפּאַס קאַבינעט זיך אױסרוען( .זי נעמט אים געאַרעמט).

מאַטװײ :פּאַרשיװאַיאַ װאָדקאַ ,טפֿו! אַנאַרכיסט! (אָפּ רעכטס)
פּאַװעל :איך זאָל אים געװען געבן אין אַ גימנאַזיום ,אַז ער האָט ניט קײן חשק ניט ,מע האָט
אים צװײ מאָל אױסגעװאָרפֿן ,און װי ער האָט קײן קאָפּ צום לערנען זאָלסטו זען װי ער טױג
זיך גוט אױס צו מסחר ,צו געלט אינקאַסירן ,צו רעכענען ,ער האָט פֿאָרט אַן אױג אין קאָפּ
פֿאַרמאָגט.
שץ  :אַ שײנע דערציִונג האָסטו אים געגעבן .אַ יונג רעדט אַלע שבֿעים לשונות און קען קײן
אײן לשון ריכטיק ,איר רעדט שױן ניט פֿון ייִדישקײט .ביסטו דאָך נאָך אַ ייִד ,ויחי ,לערנט מען
אַ קינד ער זאָל װיסן אַם װײניקסטן די נעמען פֿון די נבֿיאים ,גיבורים ,חכמים פֿון אונדזער
ייִדישער געשיכטע .אַנו גיב אים דאָך אַ פֿרעג װי הײסן די ספּריטנע 80לאָשיקעס פֿון די ראַסעס
פֿערדלעך ,װעט ער זײ דיר אַלע אױסרעכענען אױף די פֿינגער .אַ ייִדיש קינד זאָל ניט װיסן פֿון
קײן ייִדיש ספֿר ...דאָס שענסטע ...ער קען גױיִש אױך ניט! אָבער װי גוט ער קען אױסװענד די
טעאַטער הגדה צו זאָגן מיט די טענצערינס ויהי פריץ בלילה...
פּאַװעל :װאָס האָסטו געװאָלט ,ר' שׂימחה שץ? איך זאָל אים פֿאַראידלען? איך האָב אים
אוממיסטנע אַרױסגעריסן פֿונעם ייִדישן גאָט! איך האָב אים בײַ צײַטנס

 77אײן װאָרט איז ניט קלאָר
 78רוסיש  -אַ זױגלינג

 79א"כּ – צײַגן
 80הײסע ,פֿלײסיקע פֿערדלעך
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געזוכט אַרױסראַטעװען פֿונעם דעספּאָטישן רעליגיעזן דרוק װאָס איך האָב אים אַזױ פֿאַראַכטעט.
יאָ ,איך האָב געװאָלט צערײַסן די קײטן ,װאָס װאָלטן אים געדריקט זײַן גאַנץ לעבן צו בלײַבן
אַן אומגליקלעך ייִד פֿון דעם אומגליקלעכן ייִדישן פֿאָלק .אַ שײנע דערציִונג האָבן מיר געװוּסט
אין די בתי־מדרשים ...אַ שײנער תּכלית װאָלט פֿון אים בײַ ייִדן געװאָרן אַ ייִד אַ שליח צדיק,
אַ רבֿ אין אַ קלײן שטעטל ...קען ער דורך אַ פּראָטעקציע װערן מיט דער צײַט אַ טשלען אין
דער דומע ,זיך דערדינען צו אַ הױכן טשין .81װאָס ,האַ? הלװאַי װאָלט נאָר מקײם זײַן דאָס װאָס
איך װינטש .זעסטו װי דו קוקסט אים אָן ...האָט דעם גאָלאָװאַס טעכטערל אױף אים געװאָרפֿן
אַן אױג ,זי גײט אױס נאָך אים ,און ס'איז אַן עבֿרה אַז ס'װעט װערן אַ שידוך .װאָס פֿאַרקרימט
איר אײַך ,ר' שׂימחה שץ? װילסט אפֿשר נישט?
שץ :איך װיל ניט? פֿון מײַנעט װעגן? איך מײן ,יענער צד װעט ניט װעלן.
פּאַװעל :װאָסי? איך בין קײן מיוחס ניט?

שץ :נאָך װי אַזױ .אָט װעל איך דיר אַפֿילו אױסרעכענען אַלײן דײַן ייִחוס אױף די פֿינגער (ער
פֿאַרבײגט דעם מינדסטן פֿינגער פֿון דער האַנט) .ערשטנס ביסטו אַ מיוחס! צװײטנס ביסטו
געבילדעט (ער פֿאַרבײגט דעם צװײטן פֿינגער – ער שפּרינגט אָפּ) ,דריטנס ביסטו אַ פֿײַנער
גוטער מאַן (ער פֿאַרבײגט דעם דריטן פֿינגער – ער שפּרינגט אָפּ) ,פֿערטנס ביסטו ניט קײן גנבֿ
(ער פֿאַרבײגט דעם 4טן פֿינגער – ער שפּרינגט אָפּ) ,און פֿינפֿטנס האָסטו קײן מאָל קײן ליגן
ניט געזאָגט (ער פֿאַרבײגט דעם 5טן פֿינגער – ער שפּרינגט אָפּ און בלײַבט בײַם פֿאַרמאַכטן
מינדסטן).
פּאַװעל :װאָס זשע איז זײַן ייִחוס ,אַז ער האָט ניט קײן גראָשן בײַ זײַן נשמה און דאַרף בײַ מיר
לײַען געלט?
שץ :אַזעלכע ייִדן װי דו האָבן אים אײַנגעמאָנט פֿאַר אַ מיוחס .אַ מאָל איז דער גױ בײַ דיר
געװען אַ טריפֿה ,הײַנט ביסטו בײַ אים טריפֿה .עס גלוסט זיך דיר צו פֿאַרדינגען זײַן דירה ,און
זײַנע קלובן און האָטעלן .אַ מאָל האָסטו אױף אים געזאָגט דעם חרם ,הײַנט זאָגט ער אױף דיר
החרם ,און טוסט

 81רוסיש  -פּאָסטן ,מדריגה
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אַ געפֿערלעכן שפּאַן ,אַז ס'פֿאַלט דער קאָפּ אַראָפּ .אַ מאָל ביסטו געװען דער * , 82דו האָסט
עפּעס אױסצוּװײַזן אירע דאָקומענטן פֿון דער תּורה * 83און צרורהס ,און אַז דו האָסט זיך
אױסגעטאָן אַלײן פֿון דעם ייִחוס ,ביסטו געבליבן אַ הױלער ציגײַנער ,און ער איז גאָר געבליבן
בײַ זײַן ייִחוס פֿון זײַנע * 84אַ לאַנד בעט ער אױך .אַנדערש שטײט אים נישט אָן צו געבן זײַן
טאָכטער אַ הױלן ציגײַנער.
פּאַװעל :איך װעל אים אַ װײַז טאָן די באָמבע װעט ער זיך דערשרעקן .נאָך אַ צענדליק פּעטש
װעט ער מיר פֿאַלן צו די פֿיס.
שץ :אױב אַזױ איז עפּעס אַנדערש .קען איך דיר אַפֿילו 85אױסרעכענען די פֿינגער ,דאָס אָרט
און דעם טאָג אַפֿילו ,װען ער װעט אַלײן פֿירן זײַן טאָכטער מיט דײַן זון אונטער דער חופּה.
פּאַװעל :אַיאָ? װאָס ,האַ? נו ,נו ,װען?
שץ :אַז מע דאַרף זאָגן אַ נבֿואה מוז מען באַגײַסטערט װערן פֿון דעם גײַסטיקן.
פּאַװעל( :גיסט אָן װײַן און טרינקט) טאָ זאָג זשע װען.
שץ :װען דאָ װעלן װאַקסן האָר.

אָלגאַ לױפֿט אַרײַן פֿרײלעך און טראָגט אַ סאַמעטן קעסטעלע אין דער האַנט ,נאָך איר
די מוטער און פֿעליקס.
אָלגאַ :זע נאָר ,פּאַפּאַ ,דו װײסט דאָך ,אַז מיר זענען מיטגלידער פֿון טורן־פֿאַראײן־געשטאַלן.86
אין אָװנט 87האָט מען די נאָבעלסטע רײַכסטע מיטגלידער געטײלט פּרעמיעס .האָט דער
פּרעזידענט מיר און דער מוטער אױך צוגעטראָגן אָט די פּרעמיע בײַם אַלגעמײנעם אָפּלאָד .עס
האָט מיר אָבער ניט געפּאַסט דאַן עס צו עפֿענען ,װעלן מיר איצט זען דעם סורפּריז.
פּאַװעל :אַנו .ר' שׂימחה שץ ,פֿאַר װאָס ניט? מיר זענען די אײנציקע ייִדן אין דעם קריסטלעכן
פֿאַראײן .קוק כאָטש אָן װי מע שעצט אונדז ,און װי מען האָנאָרירט אונדזערע ייִדישע פֿרױען.
מיוחסים ,װאָס ,האַ?

מע עפֿנט דאָס קעסטעלע און מע נעמט אַרױס אַ סך גרױסע ציבעלעס.
אַלע :פֿוּי!
שץ :װאָס מיר פֿוּי? ...איר װאַרפֿט אײַך מיט אַזאַ טײַערער ציװיליזאַציע? גיט עס מיר ,און נעכע
װעט עס מיר אײַנהאַקן מיט דער גענדזענער שמאַלץ ,װעלן מיר אױך װערן ציביליזירט.

ער לײגט אַרײַן די ציבעלעס אין דער קעשענע .אַלע צעלױפֿן זיך.

 82דאָס
 83דאָס
 84דאָס
 85א"כּ
 86דער
 87א"כּ

װאָרט איז ניט לעזבאַר
װאָרט איז ניט לעזבאַר
װאָרט איז ניט לעזבאַר
– זאָגאַר
מײן פֿונעם װאָרט איז אומפֿאַרשטענדלעך
– אַבענד
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פּאַװעל :קאַי עליעס! נו ,װוּ איז ערגעץ מאַטװײ? מיר װעלן גײן כאַפּן אַ פּאַלקע!88
שץ :װײסט ,איך האָב מיט דיר עפּעס צו רעדן.
פּאַװעל :איך האָב איצט צו דיר קײן צײַט ניט .איך דאַרף גײן מיט דעם ייִדן הגדול זאָגן אַ ביסל
תּהילים ,נאָר נישט דײַן תּהילים פֿונעם מלך דוד ‒ ,אונדזער תּהילים איז פֿונעם מלך טרעף.89
שץ :אַפֿילו דער מלך איז בײַ דיר טריפֿה .נאָר מעגסט זײַן טריפֿה מיטן גוף ,אָבער אַ ייִדישע
נשמה האָט דאָך געמוזט בלײַבן אין דיר .מע האָט מיך געשיקט צו דיר איך זאָל דיך בעטן צו
געבן עפּעס װעגן אומגליקלעכע ייִדן .איך װײס ,די גױם גיבסטו גענוג.
פּאַװעל :פֿון די גױם האָב איך אַ נוץ ,איך האָב מיט זײ געשעפֿטן .און מיט דײַנע ייִדישע קהילות
געהער איך מיך װײניק אָן און װיל מער פֿון זײ ניט װיסן .דערצו זענען הײַנט ביטערע צײַטן ,די
בעסטע געשעפֿטן ליגן איצט אין דער ערד.
שץ :איז טאַקע דאָס גלײַכסטע פֿאַר דיר דאָס צו גײן אין דער ערד ,װעסטו מאַכן די בעסטע
געשעפֿטן.

אָלגאַ קומט אַרײַן מיט אַ קאַרטע 90אין דער האַנט ,נאָך איר דער באַדינער.
אָלגע :פּאַפּאַ ,דער באַראָן קומט .איך דאַרף מיט אים זײַן אַלײן ,אַנטשולדיקט.

פּאַװעל גײט אַרײַן צו זיך ,רעכטס אין דער טיר.
אָלגע( :צום באַדינער) פֿאַרבעט אַרײַן.

דער באַדינער איז אָפּ.
באַראָן :האָ ,װי גײטס ,פֿרױלין? (קושט איר די האַנט).
אָלגע :װילקאָמען ,ביטע ,נעמען זי פּלאַץ( .באַראָן נעמט פּלאַץ און קוקט זיך אַרום) .איך מערק,
אַז איר זענט אין אונדזער פֿערלעגענהײט ,הער באַראָן .עס מוז װירקלעך אומאָנגענעם זײַן ,װען
מען קומט און האָפֿט צו טרעפֿן אַ געװוּנטשטע פּערזאָן ,און מע טרעפֿט צופֿעליק גאָר אַן אַנדערע,
װאָס מע װוּנטשט זי ניט.
באַראָן :אײַער 91באַשײדנקײט װיל מיך צװינגען אײַך צו מאַכן אַ קאָמפּלימענט און אײַך זאָגן,
אַז איר זענט זײער ליבענסװירדיק און קענט אױך האָבן אַ רעכט ,װי אַנדערע ,מע זאָל אײַך
גערן האָבן.

 88רוסיש – אַ שטעקן
 89אַ שפּילװאָרט – אין קאָרטן "טרעף" אױך "טרעפֿאַ" ,אױף ייִדיש – צלם ,אײכל ,טרעף ,שפּאָג
 90קאַרטע  -דאָ מײנט מען אַ װיזיט־קאַרטל
 91א"כּ  -אירע
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אָלגע :עס שמײכלט מיך אײַער 92העפֿליכקײט .איר זענט אָבער אַ פֿאַרערער פֿון מוזיק און האָט
גערן פּערזאָנען װאָס באַזיצן מוזיקאַלישן טאַלאַנט ,װעלכע אײגנשאַפֿט האָט מיט דער נאַטור
*...93
באַראָן :איר זענט ניט שלעכט באַלױנט ,פֿרױלין.

פֿון דאָ אָן און ביזן סוף איז דאָס אָ זײַטל אױסגעמעקט.
אָלגע :איך בין אַ פּערזאָן ,װאָס האָט ניט ליב 94דעם מיטלװעג .איך האָב ליב עקסטרעמע .איז
בעסער 95זײַן גאָר גרױס אָדער גאָר קלײן .קלײן װיל איך ניט זײַן ,גרױס קען איך ניט זײַן.
דערפֿאַר קומט אױף אַזעלכע מענטשן װי איך אַ מאָמענט פֿון נערװאָזע און מען פֿילט עטװאָס,
װי אַ דערװײטיקן צאָן ,אַלע מענטשן אַרום זיך.
באַראָן :איך קען אַזױ ניט אורטײלן ,גנעדיקע פֿרױלין ,װען אַ מענטש פֿילט װי אַ דערװײטיקטן
צאָן אַלע מענטשן ,איז אױך קײן באַװײַז ,אַז אַלע מענטשן זענען אומגערעכט .אפֿשר ליגט דער
פֿעלער אין דיר אַלײן .מע דאַרף װיסן די סיבה ,96װאָס האָט די פּערזאָן געמאַכט מיאוס געשטימט.
אָלגע :פֿילט איר אַ פֿאַרגעניגן אין דעם צו װיסן די סיבה װאָס אַ פֿרױ קען מיאוס געשטימט
מאַכן?
באַראָן :פֿאַרגעניגן? געװיס ניט .איך קען זי נאָר באַדױערן װען עס זאָל מיך דאַרפֿן אינטערעסירן.
אָלגע :מיט באַדױערן קען אַ מענטש ,װאָס פֿילט ,אַז ער איז אומגליקלעך ,אױך ניט געהאָלפֿן
װערן .און די פֿליכט פֿון אַזאַ אינטעליגענטן נאָבעלן מאַן ,װי איר זענט ,צו לערנען און װײַזן
דעם מענטשן דעם ריכטיקן װעג װי אים אױסצוקורירן פֿון זײַן נערװעזער שטימונג.
באַראָן :עס איז אָפּהענגיק פֿון דעם צי װיל יענער אָננעמען אַזאַ ראַט.
אָלגע :זײער גערן.
באַראָן :איך גלײב ,אַז דער אײנציקער װעג זאָל זײַן אין אַן ערנסטער באַשעפֿטיקונג און אַ
נוצלעכער אַרבעט .איבער הױפּט לעבט מען ניט אין גאַנצן פֿאַר זיך ,אַם װײניקסטן עטװאַס פֿאַר
יענעם .טאָן נאָר גוטס ,צום װױל און בעסטן פֿון זײַנע נאָענטע מענטשן ,97דאַן דער מיאוסגאַנג
ברענגט צו מעלאַנכאָליע און מעלאַנכאָליע ברענגט צו אַ פֿעלער פֿאַר זיך און פֿאַר יענעם.

דער דינער ברענגט אַרײַן אַ סערװיז מיט פֿרוכטן און װײַן.
ביז דאָ איז דאָס זײַטל אױסגעמעקט.
אָלגע :איך דאַנק אײַך .98איר זענט ליבענסװערדיק .געניסען זי ביטע.

בעת ער געניסט גײט זי צו צום שפּיגל ,פֿאַרריכט זיך די האָר.
 92א"כּ  -אירע
 93אומלעזבאַר װאָרט
 94א"כּ  -ליבט ניכט
 95א"כּ  -ענטװעדער
 96א"כּ  -אורזאַכע
 97א"כּ  -נעבענמענטשן
 98א"כּ  -איך דאַנקע
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אָלגע( :װענדט זיך צו אים קאָקעטיש) בין איך שײן?

באַראָן :זײער שײן( .פּױזע)
אָלגע :פֿאַר װאָס 99קומט איר די לעצטע צײַט אַזױ זעלטן צון אונדז .עס װוּנדערט מיך ,װאָס איר
באַזוכט די לעצטע צײַט אַזױ זעלטן דאָס הױז ,װאָס האָט אײַך זײער 100ליב ,געגעבן אַן אַזיל,
אַן אָרעם מײדל ,101װאָס האָט דאָס גליק פּראָטעזשירט װערן פֿון אַזאַ הױכער פּערזאָן װי איר
זענט.

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט.
באַראָן( :פֿאַרלײגט) איך בין אײגנטלעך ניט פֿאַרפֿליכטעט יענעם אַרױסצוזאָגן מײַנע געדאַנקען,
נאָר דערפֿאַר ,װײַל יענער איז נײַגעריק( .ער קוקט אױפֿן זײגער).
אָלגע :זאָגט אַרױס ,זאָגט אַרױס ,איך בעט אײַך.
באַראָן :איך קום זעלטן אַהער צוליב אײנציקן פּרינציפּ ,װײַל איך װײס ,אַז װען אַ מענטש איז
געװען געצװוּנגען צו יענעמס הילף ,איז ער בײַ זיך אַראָפּגעפֿאַלן צו זײַן באַגנאַדיקטער פֿון דעם
גנעדיקטן .דערפֿאַר קום איך אַהער ניט אַזױ אָפֿט .איך זאָל ניט אױסזען בײַ דעם מײדל װי אַ
שולדנער ,װאָס קומט אַלע מאָל בײַ איר אָנמאָנען אַ שולד דער דאַנקבאַרקײט פֿאַרן גוטן טאַט,
װאָס איך האָב איר אַ מאָל צופֿעליק געטאָן ,בעת איך האָב נאָר געטאָן מײַן מענטשלעכע פֿליכט,
װאָס אַן אַנדער אױף מײַן פּלאַץ װאָלט אױך באַדאַרפֿט טאָן( .דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז
אױסגעמעקט ).איך װיל פֿאַרהיטן ,אַז דאָס מײדל זאָל ניט צו פֿיל דאַנק שולדיק זײַן.
אָלגע :אָבער מיר האָבן קײן פֿאַרפֿליכטן און שולדן צװישן זיך .דערלױבט איר מיר אױסצונוצן
אײַערע געפֿעליקײט און אײַך בעטן צו קומען "ניטלנאַכט" 102צו פֿײַערן מיט אונדז צוזאַמען דעם
קריסטמעס דאָ.
באַראָן :װען די

זײגער)

לאַגע103

װעט מיר דערלױבן װעט מיר געװיס אָנגענעם זײַן( .קוקט אױף דעם

אָלגע :איך דאַנקע .װאָס קוקט איר אַזױ יעדע מינוט אױף אײַער זײגער ?104איר צײלט געװיס
די מינוטן װאָס איך לאַנגװיל אײַך?
באַראָן :איר זוכט

תּמיד105

 99א"כּ  -װאַרום
 100א"כּ  -צו ליב
 101א"כּ  -מעדכען
 102א"כּ  -די װײַך צו אַבענד
 103א"כּ  -אומשטאַנדע
 104א"כּ  -אור
 105א"כּ  -איממער

פֿון מיר אױסרײַסן קאָמפּלימענטן ,בעת די סיבה איז
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אַ גאַנץ אַנדערע .אין אַ שעה 106אַרום דאַרף איך װאַרטן בײַ דער באַן אײנעם פֿון מײַנע
אינטימסטע פֿרײַנד ,װעלכער האָט מיר אין אַ בריװ געמאָלדן זײַן אָנקומען.107
אָלגע :אַך ,אַזױ ...און איך מוז אױך מאַכן אײניקע אײַנקױפֿונגען .אָבער איך זע ,אַז דער פֿאָטער
קומט און פֿירט אײַך צו אײַער פּראָטעזשע ,װעלכע װעט אײַך געװיס ניט לאַנגװײַליקן .אַדיע.

דערלאַנגט 108אים ליבלעך די האַנט און אַרױסגײענדיק קוקט אױף אים און אױף איר
פֿאָטער ,װאָס פֿירט אַרײַן געאַרעמט רחלען.
פּאַװעל :איר װעט ניט בײז זײַן אױף אונדז ,הער באַראָן ,װאָס מיר האָבן איבערגענומען אײַער
אָרט פֿון פּראָטעקציע .איר זענט געװען דער ערשטער ,װאָס האָט דאָס מײדל פּראָטעזשירט און
מיר זײַנען ממשיך צו טאָן דאָס זעלבע.109

ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט.
באַראָן( :הײבט זיך אױף ,דערלאַנגט 110איר די האַנט) מעג 111איך אײַך פֿרעגן װי גײטס ,פֿרױלין?
ניט װאָר  ,אַז איר שרעקט זיך שױן מער ניט פֿאַר מיר ,װי בײַם ערשטן מאָמענט פֿון אונדזער
באַגעגעניש .איר האָט אײַך נישט געקענט פֿאָרשטעלן ,אַז פֿון דער זעלבער ראַסע ,װאָס האָט
אײַך פֿאַרשאַפֿן 112שמערצן ,זאָל דערשײַנען אײנער ,װאָס זאָל אײַך אױסקורירן פֿון די שמערצן
‒ האָמעאָפּאַטיש .ניט װאָר?
רחל :דאָס אָנגענעמע געפֿיל צו זײַן אױף אַ מאָמענט אױך אַ גאַסט דאָ ,רעדן װעגן מײַן געליבטן
פֿאַך ,האָט מיר שױן גענוג געלינדערט מײַנע שמערצן ,נאָר כּדי צו פֿילן מוז מען לעבן ,און
דערפֿאַר ,אײדעלער מענטש ,בין איך אײַך שולדיק אַ דאַנק ,װאָס איר האָט מיר געראַטעװעט
דאָס לעבן און מיך אײַנקװאַרטירט צװישן אַזױנע גוטע מענטשן.
פּאַװעל :ס'פֿאַרשטײט זיך ,און מיר זענען דאָך אױך אירע אײגענע,

בלוט

קרובֿים.113

באַראָן :דאָס ,װאָס איך האָב אײַך געראַטעװעט ,איז אַ בלאַסער צופֿאַל .אַנדערע אױף מײַן
אָרט 114װאָלטן עס אױך געטאָן.
רחל :נײן ,נײן ,זאָגט עס ניט ,ליבער הער ,װאָס האָבן מיר צושטעלן דער מעגלעכקײט די
באַדינגונגען ,115װאָלט ער ,װאָלט איך ...דער פֿאַקט זאָגט ,אַז נאָר איר זענט געװען גאָטס שליח,
און נאָר אײַער פּערזאָן קומט מײַן אײניקסטע דאַנקבאַרקײט.116

 106א"כּ
 107א"כּ
 108א"כּ
 109א"כּ
 110א"כּ
 111א"כּ
 112א"כּ
 113א"כּ
 114א"כּ
 115א"כּ
 116א"כּ

-

אין אײַן שטונדע
אײַנגעקונדיקט זײַן קומען
רײַכט אים
מאַכן פֿאָרטזעציק פֿאָלגט
רײַכט איר
דאַרף איך
פֿאַראורזעכט
פֿערװאַנדטע
שטעלע
קאָנדיציאָנען
ערקענטלעכקײט
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פּאַװעל :אױך מיר דאַרפֿן אײַך באַדאַנקען װאָס איר האָט אין אונדזער הױז אַרײַנגעבראַכט דאָס
טײַערע טײַבעלע.
רחל :איך בין װירקלעך געװען דאָס עלנטע טײַבעלע ,װאָס האָט געמוזט אַנטלױפֿן פֿון איר נעסט,
פֿאַרפֿאָלגט פֿון װילדע רױבפֿײגל .אַן אַנדער טױב האָט מיך געבראַכט אין אַ זיכער אָרט צװישן
מײַנע ליבע פֿרײַנד .איר מוזט מיר ,אָבער ,אַנטשולדיקן ,װאָס אײַער פֿרײַנדשאַפֿט קען מיך ניט
אױפֿמונטערן  ,אַזױ װײַט ,אַז איך זאָל קענען אױסמעקן דעם הײסן שטעמפּל ,מיט װאָס צװײ
פּערזאָנען ה אָבן געשטעמפּלט מײַן האַרץ ,פֿון מײַן קינדהײט אָן .די דערינערונגען פֿון מײַן
טײַערער מוטער און מײַן ליבן אײנציקן ברודער ,װאָס איך הער שױן פֿון אים ניט אַ (לאַנגע)117
צײַט ,און װער װײסט צי ער לעבט נאָך( .װײנט)
באַראָן :נאָר ניט פֿאַרצװײפֿלט .דער צופֿאַל ,װאָס האָט אײַך צוריקגעגעבן דאָס לעבן ,װעט
דערהאַלטן בײַם לעבן יענעם ,118װאָס איר זוכט .און מיר װעלן אײַך העלפֿן זוכן.
פּאַװעל :ע ...ע ...פֿרױלין ,דאָס איז שױן ניט שײן פֿון דיר זאָלסט מאַכן אומעטיק אַזאַ ליבן הערן.
דו װײסט דאָך ,אַז זײַן פֿאַרגעניגן איז דיך צו הערן שפּילן און זינגען .אַנו ,פּאָדאַװײַ 119פֿײַער
און מיר װעלן אַ ביסל אונטערגיסן ,עס זאָל פֿרײלעכער װערן ‒ װער עס טרינקט דער װיל
געװיס אַ גוט גלעזל שאַמפּאַניער( .ער באַפֿעלט צו ברענגען שאַמפּאַניער)
באַראָן :דאַנקע .װי אומגעמײן מיך פֿרײט דאָס פֿרױלין זינגען צו הערן ,װעל איך ניט װאַגן צו
זײַן צו דרינגלעך .עס װעט איר ניט פּאַסן מיר אָפּזאָגן און איך װעל זי ניט צװינגען קעגן איר
װילן.
פּאַװעל :אָבער מיר מעגן זי בעטן ,און לאָמיך זען װי זי װעט מיר אָפּזאָגן.

מע ברענגט שאַמפּאַניער.
רחל :װען איך קען מענטשן אַן אַנטשולדיק־פֿאַרגעבן פֿאַרשאַפֿן ,בין איך שטענדיק 120גרײט.121
איך האָב אײַך ניט אײן מאָל פֿאָרגעזונגען פֿון אָפּעראַס .עס גיבט אָבער נאָך אַ סאָרט מוזיק,
װאָס ליגט אין איר אַ געפֿיל און פּאָעזיע ,װעלכע זענען מײַנע באַליבטע טעמעס.

 117א"כּ -
 118א"כּ -
 119רוסיש
 120א"כּ -
 121א"כּ -

דאָס װאָרט פֿעלט
דעם יעניגן
– טראָג צו ,גיב צו
איממער
בערײַט
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דאָס זענען די אָריגינעלע ייִדישע לידער ,װעלכע מײַן ברודער האָט זײ געשאַפֿן ,122זײ דערמאָנען
מיר אין מײַן קינדהײט און באַגײַסטערן מיך פֿאַר מײַן נאַציע .אַזױנע סאָרטן מאָטיװן קענען,
אָבער ,װײניק אינטערעסירן אַ מענטשן פֿון אַ פֿרעמדער ראַסע ,װאָס פֿאַרשטײט ניט דעם טעקסט.
באַראָן :איך האָב אין מײַנע רײַזעס באַזוכט אַ סך סינאַגאָגעס און כאָטש 123איך האָב דעם
טעקסט ניט פֿאַרשטאַנען ,זײַנען מיר דאָך ס'רובֿ מעלאָדיעס געפֿעלן געװאָרן ,װײַל 124די שפּראַך
פֿון דער מוזיק איז אַלגעמײן פֿאַר אַלע און די נאָטן זענען קאָסמאָפּאָליטיש ,האָבן די מעלאָדיעס
דאָך זײער אײגענע אָריגינאַלקײט ,125זײער נאַציאָנאַלן טאָן װאָס קומט פֿון האַרצן ,מוז
אײַנדרינגען אין האַרצן .און דאָס קענט איר ניט באַצװײפֿלען ,אַז מיר האָבן אױך אַ האַרץ.
רחל :איך װעל אײַך פֿאָרזינגען אַן אַלעגאָריש ליד פֿון אונדזער נאַציע.126

דאָס פֿאַרטריבענע
.1
פֿאַריאָגט פֿון איר נעסט ,פֿאַרטריבן גאַנץ װײַט,
עלנט אין װאַלד װי אַ שטײן
אַזױ פֿליט אַרום אַ גאַנץ לאַנגע צײַט
אַ טײַבעלע אײנע אַלײן.
עס ברױזן די שטורעמס ,עס רעגנט ,עס האָגלט,
יעדעס באַהאַלט זיך אין זײַן געמאַך,
נאָר זי אַלײן איז פֿון איר הײם פֿאַרװאָגלט
און האָט ניט איר אײגענעם דאַך.
שלעכט איז מיר אָן דיר ,מײַן טײַבעלע!
אַזױ הערט מען זי קרעכצן ‒ קראָ ,קראָ!
דערמאָן דיך אין דײַן געליבט װײַבעלע
און רוף מיך אַהײם שױן ‒ קראָ ,קראָ!

 122א"כּ
 123א"כּ
 124א"כּ
 125א"כּ
 126א"כּ
 127א"כּ

-

פֿאַרפֿאַסט
גלײַך
דען װי
אָריגינאַליטעט
נאַציאָן
דאָס פֿאַרטריבן

127

טײַבעלע
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.2
עס זיצן אױף צװײַגן פֿיל פֿײגעלעך ,איך זע,
און פּיסקלען זיך ‒ מיר אַזאַ יאָר.
אַ לעבן אַ זיס איז דאָרט צװישן זײ,
נאָר איך אײנע האָב ניט מײַן פּאָר.
איך האָב מיך געלאָזט פֿון פֿרעמדע פֿאַרפֿירן,
דערפֿאַר זיך פֿאַרזינדיקט שטאַרק בײַ מײַן "ער".
אַז פֿרעמדס איז ניט אײגנס ,האָב איך שפּעט ערפֿאַרן (פֿאַרשטאַנען)
ער װיל מיך ניט קענען שױן מער.
שלעכט איז מיר אָן דיר ,מײַן טײַבעלע!
אױ ,בענק איך נאָך דיר שטאַרק ‒ קראָ ,קראָ!
דערמאָן דיך אין דײַן געליבט װײַבעלע
און רוף מיך אַהײם שױן ‒ ,קראָ ,קראָ!
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.3
איך פֿלי דאָך אַרום אין גרעסטע געפֿאַר,
אַפֿילו די לופֿט איז ניט פֿרײַ.
פֿון אױבן טרעפֿט מיך דער רױבפֿױגל שאַאַר,
פֿון אונטן דעם נעגערס אַ בלײַ.
מע רײַסט מײַנע פֿעדערן ,צופּן און פֿליקן,
מ'האָט שױן אױך בלוט גענוג מיר געצאַפּט,
אױ ,זאָלסט דײַן געליבטע איצט װעלן אָנקוקן
װאָלט דיך אױך בײַם האַרצן פֿאַרכאַפּט.
שלעכט איז מיר אָן דיר ,מײַן טײַבעלע!
אױ ,בענק איך נאָך דיר שטאַרק ‒ קראָ ,קראָ!
דערמאָן דיך אין דײַן געליבט װײַבעלע
און רוף מיך אַהײם שױן ‒ קראָ ,קראָ!
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.4
קײן פּלאַץ אױף דער ערד ,װי גרױס זי מעג זײַן,
יעדער איז גרױס אױף זײַן גוט,
די טױבן לאָזן מיך גאָר ניט אַרײַן,
די רױבפֿײגל זוכן מײַן בלוט.
כ'זע שױן די פֿרעמד שמעקט מיט סכּנות,
װער װײסט ,װאָס קען זײַן מײַן ענדע ,װער װײסט?
רעטן מײַן לעבן קען נאָר דײַן רחמנות
באַהאַלט מיך שױן גיך אין דײַן נעסט.

*
און װען איך הער קרעכצן אַ װײַבעלע
נאָך דער הײם דער פֿאַרלױרענער ‒ קראָ!
דערקען איך אַ קול ,אַז דאָס טײַבעלע
איז די ייִדישע אומה ‒ קראָ ,קראָ!

באַראָן און פּאַװעל אַפּלאָדירן .דער באַראָן הײבט זיך אױף ,דריקט איר די האַנט .קוקט
אױפֿן זײגער.
באַראָן :װי אָנגענעם מיר איז מיט אײַך צו פֿאַרברענגען ,מוז איך מיך אַנטשולדיקן ,װײַל איך
מוז גײן װאַרטן אױף מײַן אינטימען פֿרײַנד בײַ דער באַן .איך האָף ,איר װעט מיר ניט אײן מאָל
דאָס פֿאַרגעניגן געבן.

פּאַװעל באַגלײט אַרױס דעם באַראָן .ראָזאַ* 128באַגלײט אים ביזן אַרײַנגאַנג און װיל
אַרײַנגײן אין איר צימער לינקס .שׂימחה שץ שטעקט אַרײַן דעם קאָפּ פֿון דעם
אונטערשטן כאָד.129
שץ :קום אַרײַן ,קום אַרײַן ,נעכע ,די פּריצים זענען איצט ניטאָ .מיר מוזן זיך שטופּן דורך דער
אונטערטיר .האַ ,אָט איז טאַקע רחלע .נעכע האָט דיר געבראַכט עסן .גײ גיכער ,טראָג אַרײַן
דעם מיטאָג אין איר צימער.

מע טראָגט אַרײַן עסנװאַרג און אַ טישטעך.
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .סטײַטש ,רחלע ,װי עסט עס ניט אַ מענטש אַ גאַנצן טאָג?

 128אַ פֿעלער ,עס דאַרף זײַן – רחלע
 129רוסיש – דורכגאַנג
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רחל :איך בין שױן געװױנט צום תּענית .זינט מײַן טײַערע מוטער איז געשטאָרבן האָב איך גאָר
ניט אין זינען צו עסן .און פֿון מײַן טײַערן ברודער נחמיה איז קײן ידיעה ניטאָ( .װײנט)
נעכע( :װײנט אױך) זינט מײַן טײַערע שװעסטער ,דײַן מאַמע ,אַ גוטע מליצה זאָל זי זײַן ,איז
געשטאָרבן ,טראָג איך אַ ליכט אין שיל אַרײַן און מײַן שׂימחה זאָגט אַלע טאָג קדיש ,און בעט
גאָט ,אַז דײַן טײַערער נחמיה זאָל בשלום אַהײם קומען .דערװײַל טאָר איך אַ יונג קינד ניט
אָפּלאָזן און זאַמלען כּוח ,ביז דער אײבערשטער װעט העלפֿן .איך האָב דיר דאָך אָפּגעבאַקן
אײער־קיכעלעך  ,דאָס קען מען עסן אומגעװאַשן אַפֿילו ,עס זאָל דיר ניט איבערכליאָנען דאָס
הערצעלע .מיר װײסן זיך ,אַז דו װעסט ניט עסן בײַ זײַן שװעסטער דװאָסיע די טריפֿניאַטשקע.
שץ :שששי ...זי װעט דיר הײסן ,װען זי װעט דיך הערן ,װעט זי דיך װידער אַרױסטרײַבן .זי
הײסט שױן ניט דװאָסיע ‒ פֿעאָדאָסיע.

נעכע :זאָל זײַן פֿע – דװאָסיע ,גאָט זאָל מיך ניט שטראָפֿן פֿאַר די רײד (זי קלאַפּט זיך אין מױל).
שץ :און עס שטײט איר שױן ניט אָן צו רעדן מיט אַזאַ פּראָסטער ייִדענע װי דו ביסט .זי איז
שױן געװאָרן אַריסטאָקרעציע.
נעכע :טפֿו ,טפֿו ,ניט פֿאַר קײנעם ייִדן געדאַכט .איך װײס אַ רפֿואה ,אַז זי זאָל זיך באָדן אין
קלײַען.
שץ :עס װעט איר שױן קײן טאָטער אױך ניט העלפֿן .זי לײַדט פֿון דער פּאַנען־כודאָבע .רחלען
קען זי דען לײַדן און אַלע דאָ אין שטוב? ...איך זע דען ניט 130װי זי קוקט זי אָן קרום אין שטוב.
(צו רחלען) איך װײס באמת ניט װאָס דאַרפֿסטו דאָ זײַן צװישן די ייִדישע גױם .פֿאַרדינסט דיר,
דאַנקען גאָט ,אַלײן ,און װי אָרעם איך בין ,קענסטו בײַ אונדז איבערזײַן די צײַט ביז מיר װעלן
עפּעס הערן פֿון דײַן ברודער נחמיה.
רחל :איר װײסט דאָך ,פֿעטער ,דער אײדעלער מאַן ,דער באַראָן ,האָט מיך דאָ אײַנקװאַרטירט
נאָך דעם אומגליק װאָס מיך האָט געטראָפֿן ,און עס פּאַסט מיר ניט אָפּצוזאָגן דעם מלאך־הגואל,
װאָס האָט מיר געראַטעװעט דאָס לעבן .ביז גאָט װעט העלפֿן ,און מיר װעלן עפּעס הערן פֿון
מײַן טײַערן ברודער ...איך בין זײער אומעטיק.

 130א"כּ  -איך מערק דען ניט
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שץ :זײַ נישט פֿאַרצװײפֿלט ,מײַן קינד .בטחון און געדולד ,װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע ,עס װעט אַלץ
איבערגײן .דו װײסט דאָך ,אַז דאָס איז אונדזער גאַנצע טרײסט אין גלות .מיר ,ייִדן ,זענען
געבענטשט געװאָרן צו װאַרטן .דערװײַל דאַרף אַזאַ שװאַך קינד ,װי דו ביסט ,אָפּהיטן דאָס
געזונט .גײ עסן .נעכע ,גיך טראָג אַרײַן רחלען דעם מיטאָג ,גיכער .שטײ ניט ,װײַל באַלד קען
זיך אָנטראָגן מײַן שװאָגער פּאַװעל ,װעט ער דיך אַרױסטרײַבן מיט מיר אין אײנעם.

נעכע :װער? פּאַװיל דער כּל־בױניק? גאָט זאָל מיך ניט שטראָפֿן פֿאַר די רײד( .קלאַפּט זיך)
שץ :רוף אים ניט פּאַװיל ,נאָר פֿײַװל .דאָס פּינטעלע ייִד פֿון דעם "פּגם" פֿעלט אים און האָט
אױף דעם אָרט אַרײַנגעזעצט אַ פּינטעלע גױ .נו ,גײ ,גײ( .צו רחלען) דער גאָט ,װאָס האָט דיר
געראַטעװעט דאָס לעבן פֿון די גױישע הענט ,װעט דיך ראַטעװען אױך פֿון די ייִדישע ,נאָר זײַ
נישט פֿאַרצװײפֿלט ,מאַך דיר נישט קאַליע דאָס לעבן ,װאָס גאָט האָט דיר געשענקט .קרעפֿטיק
זיך און היט אָפּ דײַן געזונט .נאָר אַ קאַפּעלע געדולד .מיר װעלן אױך אין דיר נחת דערלעבן.
ראָזאַ131

גײט אָפּ לינקס.

שץ :האָב נאָר בטחון און געדולד אַ קאַפּעלע .דאָס איז דער אײנציקער זיסער טראָפּן אין דעם
ביטערן כּוס פֿון דעם אָרעמען מענטשנס לעבן( .ער זינגט)

װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע
.1
װען דער מענטש פּלאָגט זיך שװער ,האָט גאָרניט פֿון זײַן מי,
און צרות פֿילט רײַטן אים פֿון אַלע זײַטן צו
טראַכט ער ‒ אַך ,גאָט ,איז מעגלעך ס'זאָל אײביק אַזױ זײַן?
װאָס טױג מיר אַזאַ לעבן פֿון לױטער אומגליק ,נױט און פּײַן?
מענטש! די צײַט געיאָרמערט ניט געװײנט געקלאָגט
הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זאָגט:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע!
נאָר נישט פֿאַרצװײפֿלט ,נײן.
געדולד נאָר אַ טראָפּעלע.
װעט אַלץ איבערגײן.
און װען דו כאַפּסט אַ קלאַפּעלע
פֿון שיקזאַלס שלאָג אַלײן
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע
עס װעט דיר נאָך גוט גײן.

 131װידער אַ מאָל "ראָזאַ" אַנשטאָט "רחלע"
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.2
דער אַרבעטער פּלאָגט זיך שװער ,זײַן לעבן איז פֿאַרשקלאַפֿט,
אין קערקע־שאָפּ ניצט ער אױס זײַן גאַנצע מוט און קראַפּט.
טראַכט ער :אַך ,גאָט ,פֿאַר װאָס זאָל צװינגען מיך די נױט
פֿאַרקױפֿן געזונט און לעבן פֿאַר אַ פּיסנע שטיקל ברױט?
שקלאַף! נאָר נישט געיאָמערט ,נישט געװײנט געקלאָגט!
הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זאָגט:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע,
נאָר ניט פֿאַרצװײפֿלט ,נײן,
געדולד נאָר אַ טראָפּעלע
װעט אַלץ איבערגײן.
און װען אין דער שאָפּעלע
באַהאַנדלט מען דיך גײן
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע,
עס װעט דיר נאָך גוט גײן.
.3
װען דער ייִד אױסצאָלן איז מער חובֿות נישט אומשטאַנד,
און װערט פֿאַרפֿאָלגט ביז צום טױט אין אַ באַרבאַרן־לאַנד,
טראַכט ער :אַך ,גאָט גערעכטער ,פֿאַר װאָס קוקסטו אַװעק
צי װיל פֿון דײַן געטרײַ פֿאָלק איצט אַרײַנמאַכן גאָר אַן עק
ייִד! נאָר נישט געיאָמערט ,נישט געװײנט געקלאָגט!
הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זאָגט:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע,
נאָר ניט פֿאַרצװײפֿלט ,נײן,
געדולד נאָר אַ טראָפּעלע
װעט אַלץ איבערגײן.
און װען דאָס קאַצאַפּעלע
באַהאַנדלט דיך גע מײן
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע,
עס װעט דיר נאָך גוט גײן.
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פֿעאָדאָסיע( :132קוקט אַרײַן ,טראָגט אַ מענעריש בײַציקל־היטל אין דער האַנט .גײט צו צום
שפּיגל ).װאָס שטײסטו דאָ אַלײן ,שׂימחה?
שץ :װאָס ,איך בין דיר דאָ איבעריק? װעסט מיך אפֿשר הײסן אױך אַרױסװאַרפֿן װי דײַן
שװעגערין ,װאָס דו ביסט זי ניט מקנא .איך בין דאָ ניט אַלײן .מײַן נעכע האָט געבראַכט עסן
רחלען דער יתומה .זי האַלט נאָך פֿון די מצװת ,װי דו פֿלעגסט אַ מאָל האַלטן ,װען דו ביסט
געװען דעם רבֿס טאָכטער .הײַנט שטײסטו אין דער הײם אױף אַ שטריק ,װי אַ טענצערין און
הױדעסט זיך טאָ אַהין טאָ אַהער ,בילד צו ייִדישקײט ,בילד צו גױשקײט .אױ ,שװעסטער האָב
איך מורא ,אַז דעם הױדען װעסטו אַ מאָל גיבן אַזאַ טראַך אַראָפּ אױף דער ערד ,אַז דו װעסט
זיך צעדראַפּן דײַנע בײנער ,לײַב און לעבן.
דװאָסיע :133פֿאַר װאָס שעלטסטו מיך ,ברודער? װאָס זאָל איך טאָן ,ס'איז הײַנט געװאָרן אַן
אַנדערע נײַע װעלט.
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גלײב מיר ,ברודער ,אַז די ערשטע צײַט האָט מײַן מאַן און מײַנע קינדער געהאַט מיט מיר גוט
צו טאָן ,עס איז זײ אָנגעקומען גענוג ביטער מיך צוגעװױנען צו דעם לעבן .נאָר װי זאָגט מען
עס ,אַז דעם אײבערשטן איז ניחא איז מיר אױך ניחא ,נעכײַ בודע טאַק.
שץ :נעכײַ בודע טאַק .איז נישטאָ קײן עוף ,איז אַ ראַק אױף שבת .די נײַע װעלט הײסט דען צו
פֿאַרגעסן אין דײַנע פֿײַנע עלטערן ,שװעסטער און ברידער? הײסט דיר דען די נײַע װעלט צו
פֿאַרלירן דאָס ייִדישע מענטשלעכע האַרץ? אױסברענגען אַזױ פֿיל געלט אױף פּוסטע באַלן און
מאָדנע שמאַטעס און ניט שפּענדן עפּעס אױף די אָרעמע ברידער? מילא ,דו יאַק 134דו ...אָבער
פֿאַר דײַנע קינדער װעסטו גוט באַשטראָפֿט װערן ,װײַל דו ביסט די מאַמע און דו װעסט מוזן
אָפּגעבן דין־וחשבון פֿאַר דײַנע קינדער ,װאָס דו האָסט זײ געלאָזט אָפּרײַסן פֿון ייִדישקײַט .װי
אַזױ שעמסטו זיך ניט פֿאַר דעם טױטן בילד פֿון אונדזער טאַטן ,זכרונו לבֿרכה( ,ער טײַזט אױפֿן
בילד אױף דער װאַנט) .זײַן גליק װאָס דו װאַרפֿסט אים אױך ניט אַרױס פֿון דײַן שטוב .זעסט
װי ער קוקט אַראָפּ צו דיר מיט זײַנע צװײ טױטע אױגן און איז בלאַס פֿאַר צאָרן װאָס ער זעט
צו בײַ דיר אין שטוב (זי פֿאַרדעקט די אױגן מיט אַ טיכל) .געדענקסט װי דו ביסט געװען זײַן
אױג אין קאָפּ ,װי ער פֿלעגט דיך קושן און בענטשן .געדענקסט ,שבת אין שטוב פֿלעגסטו זיצן
לעבן אים און אים אונטערגעהאָלפֿן זײַנע זיסע זמירות ,װי ער פֿלעגט זינגען.

ער דערמאָנט איר אַ ייִדישן מאָטיװ װי דער טאַטע פֿלעגט זינגען .ער זינגט ביז זי װערט
עקזאַלטירט און פּרוּװט אים לאַנגזאַם מיטצוהעלפֿן מיט אַ פֿרומער מינע .אין דעם
מאָמענט קומט אַרײַן פֿעליקס און טראָגט אַ פֿאַרװיקלטן פּאַקעט אין דער האַנט און זינגט
זיך צו "עך ,דובינושקאַ טי מאָיאַ .ראַז ,דװאַ"...135

 132דאָס מאָל "פֿעאָדאָסיע" און ניט "פֿעדאָסיאַ"
 133דאָס מאָל "דװאָסיע"
 134אוקראַיִניש – װי
 135אַ רוסיש פֿאָלקסליד – עך ,דו ,מײַן דובינעלע (אַ גראָבער שטאָק) ,אײנס ,צװײ...
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באָראָדאַטע136

ס'פּאַסט ניט ,אַז ס'זאָל הענגען בײַ אונדז אין שטוב אַזאַ
פּײסעכעס( .137ער קריכט אַרױף אַראָפּצונעמען דאָס בילד פֿון דער װאַנט).

לאַפּסערדאַק מיט

שׂימחה :זאָג נאָר דו ,פֿערדישער למדן ,דו װײסט װער דאָס בילד איז? דאָס איז מײַן און דײַן
מאַמאַשעס טאַטע ,דײַן זײדע .ער איז געװען דער גרעסטער ראַבינער אין גאַליציע( .צו
פֿעאָדאָסיען ,בײז) נו ,דװאָסיע?!
פֿעליקס :און איז געװען אַ קבצן ,און מײַן מיסיס עליזאַבעט האָט געװוּנען דעם ערשטן פּרײַז און
איז געװען עפּעס גרעסער פֿון אַ דרױבענער רבֿ איז געװען .זי איז געװען די קעניגין פֿון סקאָט...
פֿון סקאָטלאַנד.
שׂימחה :גיב אַהער ,דו ,סקאָט ,138דאָס הײליקע בילד .דאָס טוט קײן גױ נישט .איר זענט ערגער
פֿון גױים .איר װעט פּגרן און קײן זכר װעט פֿון אײַך נישט בלײַבן ,און אַזױנע טױטע ייִדן האָבן
איבערגעלעבט טױזנטער יאָר און װעלן אײַך אַלע איבערלעבן .איך נעם עס צו מיר אַהײם...
קוק אָן ,װי די טאָכטער שטײט ...זי זאָל זיך אָנרופֿן אַ װאָרט ...אױ!
דװאָסיע :װאָס זאָל איך טאָן ,אַז גאָט איז ניחא ,ברודער ,איז...

שׂימחה :רוף מיך נישט "ברודער"! דו האָסט קײן טאַטן נישט! אַטפֿו! (אָפּ)
פֿעליקס :נעכײַ בודע טאַק! אַיאָ ,מאַמאַשע?

דװאָסיע :אױ ,לאָזט מיך אַלע געמאַך( .איז אָפּ)
פֿעליקס :נעכײַ בודע טאַק .די מאַמאַשע איז אױך עפּעס הײַנט פּישיכאָלאָגיש( .ער קריכט אַרױף
דאָס בילד אױפֿצוהענגען) דאָ ,שײן אױג ,דאָ ,שײנער שטערן .אַ מאָן אַמור( .עס קומט אַרײַן
אָלגע מיט איר פֿאָטער .זי איז בײז) אָלגע ,זע ,איך האָב אַ קאַצאַפּיט .קוק אָן!
פּאַװעל :קאַפּאַציטעט פֿערד װערט דאָס בילד!
אָלגאַ( :צום פֿאָטער) װער האָט דיך געבעטן ,אַז דו זאָלסט די ייִדישקע גאָר אַרײַננעמען צו אונדז
אין שטוב?
פּאַװעל :װאָס האָב איך געזאָלט טאָן ,טאָכטער? דו װײסט דאָך ,אַז װען איר זענט אַלע געװען
אין דער שװײַץ ,האָט זי דער באַראָן אַרײַנגעבראַכט צו אונדז .זי האָט אים געװיס געזאָגט ,אַז
מיר זײַנען אירע װײַטע קרובֿים .װי אַזױ זשע האָט מיר געפּאַסט אים אָפּצוזאָגן

 136פֿאַרצױגן פֿון רוסיש  -אַ באַבערדיקטער
 137פֿאַרקריפּלט – מיט פּאות
 138רוסיש – װילדע חיה ,בהמה ,נבֿלה
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נאָך אַזאַ גרױסן אומגליק ,װי איר האָט געטראָפֿן ,אַן עלנטע יתומה.
אָלגאַ :װי לאַנג ביסטו עס געװאָרן דער באַזאָרגער פֿון יתומות? און דײַן אײגענע טאָכטער איז
דיר נישט נאָענטער ,אַז דו קענסט מיך אומגליקלעך מאַכן? (אָלגע װײנט)
פּאַװעל :װאָס מײנסטו מיט דעם ,טאָכטער?
אָלגאַ :יאָ! די ייִדישקע האָט אונדז געבראַכט אומגליק אין שטוב .זינט זי איז דאָ ,דאַכט זיך מיר,
אַז דער באַראָן קוקט זיך שױן מער נישט אום אױף מיר װי פֿריִער .ער פּראָטעזשירט זי .ער
האָט זי ליב.139
פֿעליקס( :אַרױפֿשפּרינגנדיק פֿון בענקל) אָ ,זאָסי .כ'האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס .איך האָב זי
ליב .יאָ ,יאָ .זי איז אַזױ שטיל ,אַזױ שײן ,אַזױ פֿאַרװײנט ...אָ ,ראַכיל ,ראַכיל!...
אָלגאַ :אָט האָסטו דיר ,ער אױך.
פּאַװעל :נאָר דאָס האָט מיר געפֿעלט .עי ,סינאָק מײַנער ,דו פֿאַרגעסט ,אַז דעם גאָלאָװאַס
טאָכטער איז דײַן כּלה.
פֿעליקס :װאָס דולסטו מיר מײַן

האָלאָװאַ140

מיט דײַן גאָלאָװאַ .האַלט זי דיר פֿאַר דײַנעט װעגן.

פּאַװעל :שטיל ,באָלװאַן!
פֿעליקס :איך װעל דיר ענטפֿערן װי פֿראַנץ האָט געענטפֿערט שילערן :אַ באָלװאַן האָט אַ
באָלװאַן ,פּאַפּאַשע! כ'האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס .דו ,פּראָסטאַק ,דו װײסט דען עפּעס פֿון
אַמאָר? דו װײסט מער נישט ,נאָר "פּיניאָנדזע ,"141שמיניאָנדזע".
אָלגאַ :נו ,נעם דיר צו דײַן "סינאָק" .לאָזט מיך אַלײן ,זי דאַרף באַלד קומען מיר געבן די פּיאַנע־
לימוד ,142װעל איך מיט איר אַלײן איבעררעדן.
פּאַװעל( :גלעט אים) נו ,נו ,זײַ נישט בײז אױף דײַן טאַטן .דו װײסט דאָך ,װיפֿל איך גיב דיר,
זשאַלעװע דיר קײן מאָל ניט פֿון דײַן פֿאַרגעניגן װעגן .האָב נאָר ליב דײַן טאַטן און פֿאָלג אים.
װעסטו אַלץ אױספֿירן .קום ,זונעניו ,מיר װעלן איבעררעדן געלאַסן( .בײדע אָפּ .אָלגע גײט צו

צום פּיאַנאָ און הײבט 143אָן שפּילן .רחל דערהערט ,קומט אַרױס פֿון איר צימער און זעצט זיך
לעבן איר אױף אַ שטול.144

 139א"כּ  -ער ליבט זי
 140רוסיש – קאָפּ ,אַ װאָרטשפּיל – האָלאָװאַ  -בירגעמײַסטער און אױך דער קאָפּ
 141פֿאַרצױגן פֿון פּױליש  -געלט
 142א"כּ  -פּיאַנע־שטונדע
 143א"כּ  -פֿאַרנג אָן
 144א"כּ  -זעסל
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אָלגע( :הײבט זיך אױף אומגעדולדיק) אַך ,איך בין איצט נישט אױפֿגעלײגט צום שפּילן .זעץ
זיך דאָ ,איך װיל מיט דיר אַ ביסל צו דיסקוטירן.

רחלע :זײער אָנגענעם ,אָלגאַ( .זעצט זיך לעבן אַ טישל ,אַנטקעגן אָלגען)
אָלגאַ :איך צװײפֿל אַפֿילו ,145אױב אונדזער איצטיקע אונטעררעדונג זאָל זײַן פֿאַר דיר אַזױ
אָנגענעם .יעדן פֿאַלס מוז איך עס אָפֿן אַרױסזאָגן :זאָלסט װיסן ,ראָזאַ ,146אַז איך בין דיר אַ
שׂונא.
רחלע :אום גאָטס װילן ,אָלגאַ .װעלכן
מיט עפּעס 148באַלײדיקט?

אַנלאַס147

האָב איך דיר דערצו געגעבן? האָב איך דיך

אָלגע :דורכאױס ניט .דו האָסט אײגנטלעך קײן שולד .דו ביסט נאָר די סיבה 149פֿון מײַן
שלעכטער שטימונג .150דאָס איז אײגנטלעך אַלגעמײנע מענטשן־שװעריקײט ,151װאָס אונדזער
פֿרױען־געשלעכט באַזיצט עס מער װי אַנדערע ,און דאָס איז די אײפֿערזוכט .איך זאָג 152דיר
אָפֿן ,אַז זינט כ'האָב באַמערקט װי אַזאַ שײנער נאָבעלער פֿײַנער מאַן װי דער באַראָן נעמט אין
דײַן גורל אַזאַ װאַרעמען אָנטײל ,פֿיל איך אין מיר אַ מין נשמה־אומרו ,אַפֿילו אַ פֿאַרדראָס.
רחל :איך פֿאַרשטײ נישט! דאַרף דען דאָס אַ מענטש זיך ערגערן װען ער זעט ,אַז אַ מענטש
פּראָטעזשירט אַן עלנטן נאָענטן מענטשן?153
אָלגאַ :דער מענטש איז אָבער אַ מאַן און דו ביסט אַ פֿרױ ,און װי אַ פֿרױ דערװעקט עס אין
מיר די גרעסטע אײפֿערזוכט.
רחל :איך װײס ניט פֿאַר װאָס .די זאַך איז אַ סך אײנפֿאַכער װי דו זעסט זי אָן .דער נאָבלער
מאַן האָט געטאָן זײַן מענטשנפֿליכט און מיר געראַטעװעט מײַן לעבן .יאָ ,און מײַן פֿליכט איז
געװיס אים דאַנקבאַר צו זײַן.
אָלגאַ :מיר קענען די פֿראַזעס ,מיר װײסן ,אַז דאַנקבאַרקײט אין אַזאַ פֿאַל איז דער ערשטער
שטאַפּל ,װאָס פֿירט אַרױף צום הױכן ציל :ליבע.
רחלע :פֿאַר װאָס קרענקסטו מיך ,אָלגאַ ,און פֿאַרדעכטיקסט מיך אין אַזױנע געפֿילן װאָס קענען
מיר קײן מאָל אױף די געדאַנקען נישט קומען.
אָלגאַ :און זײ טאָרן דיר אױף די געדאַנקען נישט קומען .איך מוז דיר דערמאָנען ,זאָלסט װיסן,
אַז ער

 145א"כּ  -זאָגאַר
 146דאָס מאָל – "ראָזאַ" און ניט רחל
 147עס מײנט באַלײדיקונג
 148א"כּ  -עטװאַס
 149א"כּ  -אורזאַכע
 150א"כּ  -לױפֿע
 151א"כּ  -שװערע
 152א"כּ  -בעשטײ
 153א"כּ  -נעבענמענש
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איז אַ נאָבעלער קריסט פֿונעם גרעסטן אַדל ,און דו ביסט נישט מער װי אַ פּראָסטע זשידאָװקע.
רחלע :האָ ,האָ ,דו גײסט שױן צו װײַט ,מײַן ליבע אָלגאַ.
אָלגאַ :דו זעסט װי דו האָסט נישט אין זיך אַ טראָפּן זעלבסטגעפֿיל .באַלײדיקסט זיך אַפֿילו נישט
װען מע זידלט דיך .דאָס איז די נידעריקע נאַטור פֿון דײַן גאַנצער ייִדישער נאַציע :דאָס בײגן
זיך ,דאָס קריכן.
רחלע :האָסט אַ גרױסן נאַרישן פֿעלער ,154אָלגאַ ,װען דו האָסט געזען אין מײַן געדולד אַן אַרט
פֿעיִקײט נישט זײַן בכּוח 155צו פֿאַרטײדיקן מײַן ערע קעגן אַן אומזיסטן קעגנער .איך האָב
געשװיגן ,אָבער איך האָב דיר ניט פֿאַרשװיגן .אין מײַן שװײַגן פֿאַר דער פּערזענלעכער
באַלײדיקונג איז געליגן מער שטאָלץ װי קלײנמוטיקײט ,איך האָב מיך אין דעם מאָמענט אַ סך
פֿעסטער פֿון דיר! איך האָב געשװיגן איך זאָל ניט אױסזען בײַ דיר אין די אױגן פֿאַר אַזאַ
נידעריקע מאַרקפֿרױ 156װי דו האָסט אױסגעזען בײַ מיר.
אָלגאַ :דו װאַגסט עס?
רחלע :דו האָסט עס געװאָלט.
אָלגע :איך האַס דיך!
רחל :דאָס איז דײַן זאַך .איך מאַך מיך װײניק דאַרױס ,אָבער אַז איך האָב באַמערקט ,אַז דו
האַסט ניט נאָר מיך פּערזענלעך ,נאָר דו האַסט ייִדן ,מײַן הײליקע נאַציע ,װעלכעס ערע איך בין
גרײט צו פֿאַרטײדיקן מיט מײַן גאַנץ לעבן .דאָ האָסטו ,פֿרױלין ,צו פֿיל ריזיקירט .דו װײסט,
אומגליקלעכע ,װעמען האָסטו געװאַגט צו באַלײדיקן? דײַן אײגענע נאַציע ,װאָס דו קענסט זי
נישט ,װאָס דו װילסט זי נישט קענען און װאָס דו האָסט נישט די װערט זי צו קענען .אַ
טױזנטיאָריקע שטאָלצע נאַציע ,װאָס צײלט אַזױ פֿיל בכּבֿודיקע געלערנטע ,בראַװע העלדן און
באַרימטע קינסטלער .אַ נאַציע ,װאָס מיט איר מאָראַל און זיטלעכקײט האָט פֿאַרדינט דעם
רעספּעקט פֿון אַ גאַנצער װעלט .זאָל װאַגן צו שענדן אַזאַ אומפֿאַרשעמט באַשעפֿעניש ,װי דו
ביסט?...
אָלגע:

 154א"כּ
 155א"כּ
 156א"כּ
 157א"כּ

רחל?157

-

נאַרטום
אומשטאַנדע
מאַרקװײַב
דאָס אָ װאָרט איז אױסגעמעקט
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רחל :קײן װאָרט מער! איצט בין איך דײַן שאַרפֿריכטער און דו די פֿאַראורטײלטע פֿאַרברעכערין!
אַן אײגענע טאָכטער פֿון איר פֿאָלק 158זאָל ניט אָנכאַפּן בײַם האַרצן װען זי הערט װי אירע
אײגענע ברידער און שװעסטער ,גראָזגרױע און יונגע מענער ,אומשולדיקע פֿרױען און פּיצעלעך
קינדער װערן אומברחמנותדיק אױסגעשאָכטן אין מיטן העלן טאָג ,און זײער בלוט פֿליסט אין
דעם געװיסן? דאָס האָסטו די נידעריקע נאַטור זיך לאָזן אומאַרמען פֿון די פֿאַרבלוטיקטע הענט
פֿון דײַן פֿאָלקס מערדער .דאָס הײסט בײַ דיר זעלבסטגעפֿיל צו קריכן צו די שׂונאים ,און אָנבײגן
זיך פֿאַר זײ אַבי צו באַקומען זײער גלעט און לאַסקע .מיר לאָזן זיך בעסער 159טױטן אײדער
אָנבײגן אונדזער שטאָלצן קערפּער ,װאָס האַלט אין דער הײך די הײליקע פֿאָן פֿון אונדזער
ייִחוס! װער ביסטו און װאָס ביסטו? פֿאַר װאָס פֿרעגסטו זיך ניט אַלײן? קײן ייִדישקײט װילסטו
נישט ,קײן גױישקײט קענסטו נישט .גיב זשע אַרױס אַם װײניקסטן די מענטשלעכקײט .װאָס,
דאָס אױך נישט? ביסטו דאָך געפֿערלעכער פֿון אַ װילדער חיה .האַ ,איצט האָב איך מורא פֿאַר
דיר! אַװעק פֿון מײַנע אױגן ,דו ,חיה אין מענטשן־געזיכט!
פֿעליקס( :קומט אַרײַן) טױט אָדער טוראַנדאָט! װאָס איז דאָ פֿאַר אַזאַ קוראַזש? (צו אָלגען) דו
מײנסט אַן אמתן ,שװעסטער ,אַז דו ביסט די לוקרעציאַ באָרדזשיאַ? דו װעסט װאַגן צו באַלײדיקן
מײַן געטין? איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס .גײ ,גײ ,מע בענקט ניט נאָך דיר( .אָלגע גײט
אַרױס אױפֿגערעגט .פֿעליקס גײט צו רחלען) נו ,נו ,מײַן ליבע ,שרעק דיך נישט ,מײַן ליבע,
פֿאַר דעם רױבער דעם אײַפֿל .איך בין דײַן רעטער אין דער געפֿאַר ,דײַן ראָמעאָ .נו ,זײַ שױן
פֿרײלעך און קוק שױן גלײַך אין די אױגן( .ער װיל זי אַ גלעט טאָן ,זי שטופּט אים אָפּ)
רחלע :אָט האָסטו דיר אַ נײַ אָנשיקעניש אױף מיר ,אַ נײַער גלות.
פֿעליקס :װי אַזױ רופֿסטו מיך פּאָ יעװרײסקי?
רחלע :גלות ,גלות .פֿאַרשטײסט װאָס דאָס באַדײַט? ביסט דאָך אַ שפּראַכן־קענער.

 158א"כּ  -נאַציאָן
 159א"כּ  -ליבער
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פֿעליקס :גוליש ,קאַטיש ...האַ ,דער גולאַש?! עס איז מיט פּאַפּריקע געפֿעפֿערט און אַזױ ביטער.
רחלע :יאָ ,אונדזער גלות איז אױך געפֿעפֿערט און גוט ביטער ...האָסט רעכט.
פֿעליקס :װי איך פֿאַרשטײ פּאָ העװרײסקו ...160איך געדענק נאָך װי דײַן ברודער נחמיה האָט אַ
מאָל מיט מיר געלערנט פּאָ העװרײסקי .און ער האָט ליב געהאַט אָלגאַן און זי האָט אים ניט
געװאָלט  ,װײַל ער איז אַ זשידיאָנאָק .און דיך האָב איך ליב ,כאָטש דו ביסט אַ זשידאָװקע .דו
װײנסט? אױ ,האָב איך דיך אױך ליב אַז דו װײנסט .אַלע מײדלעך װאָס איך קען ,נאָר זײ לאַכן
און לאַכן ,אַזױ מיאוס און דו װײסט אַזױ שײן .דו געדענקסט װי יענער קײַזער האָט אַ געשרײ
געטאָן ‒ "איך װאָלט געגעבן אַ קעניגרײַך פֿאַר אַ פֿערד" .איך גיב אַװעק אַלע מײַנע פֿערדלעך
פֿאַר דיר( .ער װיל פֿאַלן אױף די קני).

קומט אָן פּאַװעל
פּאַװעל :אַלץ מיט דײַנע פֿערד? נו ,גײ ,מײַן סינאָק ,טו זיך אָן ,װעסטו גײן מיט דער מאַמאַ און
אָלגאַן אין צירק ,װעסטו זען שײנע פֿערדלעך .איך האָב גענומען אַ לאָזשע.
פֿעליקס :איך װיל שױן נישט די פֿערדלעך ,איך װיל בעסער אָ דאָס...
פּאַװעל :יאָ ,גוט ,גוט...
פֿעליקס :זי װיל אָבער נישט לאַכן ...זי איז זײער קאַטאָליש.
פּאַװעל :מעלאַנכאָליש ,װילסטו זאָגן .נו ,גײ ,לאָז מיך מיט איר אַלײן ,איך װעל זי לאַכנדיק
מאַכן ,זי װעט שױן לאַכן .נו ,גײ ,גײ!

פֿעלעקס :אָ ,פּאַפּאַשע ,האָב איך דיך ליב( .ער װאַרפֿט איר פֿון דער װײַטן קושן .גײט אָפּ).
פּאַװעל( :פֿאַררײכערט אַ ציגאַר און אין דער צײַט פֿאַרזשמורעט אײן אױג און דאָס אַנדערע איז
אָפֿן און קוקט אױף איר פֿאָרשנדיק ).װי איך זע ,איז דיר דאָ סקוטשנע .װאָס ,האַ? כאָטש איך
װײס ניט פֿאַר װאָס ,מיר דאַכט ,אַז ס'פֿעלט דיר דאָ גאָרניט .און דער באַראָן רעקאָמענדירט דײַן
שײנע שטים .פֿאַר װאָס זשע אין אַן אמתן ביסטו עפּעס ניט! װאָס ,האַ?..
רחל :װאָס זשע ,פֿעטער ,איך האָב גאָר קײן סיבה נישט צו זײַן נישט אױפֿגעלײגט? מײַן

 160א"כּ  -ניט פֿעסטגעשטעלט – יעװרײסקי ,יעװרײסקו ,העװרײסקי ,העװרײסקו
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ליבע מוטער האָב איך פֿאַרלױרן ,פֿון מײַן ברודער נחמיה האָב איך קײן ידיעה ניט .פֿון אַלע
זײַטן הערט מען שלעכטע בשׂורות ,פֿון אונדזערע אָרעמע קדושים 161ברידער.
פּאַװעל :דאָך ביסטו ניט עלנט .ביסט דאָך דאָ נישט קײן פֿרעמדע און דאָ אין הױז איז דאָך
פֿרײלעך.
ראָזאַ :162דאָס װוּנדערט מיך טאַקע ,פֿעטער .װי קען זײַן אין אַ ייִדיש הױז אַזױ פֿרײלעך אין דער
צײַט װען אונדזערע ברידער שעכטן מען אױס אומברחמנותדיק ,װי די שאָף.
פּאַװעל :דײַנע ייִדן זײַנען זיך אַלײן שולדיק .װער הײסט זײ זיך האַלטן אין די אַלע זאַבאַבאָנעס?
פֿאַר װאָס װילן זײ זיך נישט אַסימילירן מיט די קריסטן? װי אַזױ זאָלן אונדז די גױם ליב האָבן,
אַז בײַ ייִדן איז יעדער גױ טריפֿה?
ראָזאַ :איך מײן אַנדערש ,װי אַזױ קענען אונדז די גױים ליב האָבן ,אַז מיר האָבן זיך אַלײן פֿײַנט.
און עס איז דאָ טריפֿהנע ייִדן ,ערגער פֿון גױים.
פּאַװעל( :אַ בלאָז דעם רױך און אַ זשמורע מיטן אײגל) װער זשע נױט דיך ,אַז דו זאָלסט װױנען
בײַ טריפֿהנע ייִדן? אַז עס געפֿעלט נישט ,זוכט מען זיך אַן אַנדער פּלאַץ און מע ציט זיך אַרױס
פֿון די טריפֿהנע ייִדן.
רחל :163װי איך פֿאַרשטײ ,גיט איר מיר אָנצוהערן ,אַז איך מעג זיך אַרױסציִען פֿון דאַנעט.
פּאַװעל( :באַשלאָסן) טאַקע די נאַכט ,טאַקע באַלד.
רחל :װאָס ,איר מײנט עס ערנסט? װאָס האָב איך אײַך אַזױ שלעכטס געטאָן ,פֿעטער?
פּאַװעל :ראשית  ,רוף מיך נישט "פֿעטער"" .װאָס האָב איך אײַך אַזױ שלעכטס געטאָן"?
בוצים 164װײסט זי נישט .דו האָסט מיר געבראַכט אומגליק אין שטוב .װײסטו דען נישט ,אַז
מײַנע קינדער זײַנען בײַ מיר טײַערער װי דו אין גאַנצן? דאָס איז די פּאָדיאַקע 165װאָס איך האָב
דיך אַרײַנגענומען צו מיר אין שטוב ,פֿאַר רחמנות? זאָלסט מיך אומגליקלעך מאַכן? װײניק איז
דיר נאָך װאָס דו רעדסט אָפּ מײַן אָלגען איר חתן ,דעם יונגן באַראָן ,האָסט נאָך אַ העזה מײַן
אײנציקן זון ,װאָס ער איז מײַן אױג אין קאָפּ ,פֿאַרדרײען אים זײַן קאָפּ מיט ליבעס .װאָס ,האַ?
(ער װײַזט איר די קוליקעס).

 161א"כּ  -געמאַרטעטע
 162א"כּ  -ניט פֿעסטגעשטעלט דער נאָמען פֿון דער העלדין – איבער הױפּט "רחלע" ,און אַ מאָל – "ראָזאַ"
 163א"כּ " -ראָזאַ" װערט װידער "רחל"
 164עס מײנט  -פּלוצעם
 165לאָקאַליזם – דאַנקבאַרקײט  -פֿון אוקראַיִניש – דיאַקוּװאַטי – באַדאַנקען
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אינעם כּתבֿ־יד  -זײַטל 26

רחל :מײַן גאָט ,װאָס טוט זיך דאָ מיט מיר? (זי װײנט)
פּאַװעל :קוק אָן .זי רעװעט נאָך ...איך האָב נישט קײן װײך האַרץ פֿון אַ ייִדענע ,װאָס צעגײט
זיך באַלד פֿון אױגן־װאַסער( .שץ מיט נעכען קומען אָן) האָ ,אָט גײען טאַקע די מחותנים( .צו
שׂימחה) איר האָט װידער געבראַכט דער יתומה עסן? װאָס ,האַ? בײַ מיר אין שטוב איז נישט
קײן כּשרע רעסטאָראַציע .װילט איר זי קאָרמענען מיט לאָקשענעם קוגל נעמט מען זי צו זיך
אַהײם ,בײַ מיר אין שטוב איז ניט קײן אַנשטאַלט פֿאַר יתומים .נעמט זי און גײט מיט איר.

ראָזאַ :166איר דאַרפֿט אײַך נישט ערגערן ,איך גײ אַלײן( .זי גײט אַרײַן אין איר צימער)
נעכע :איך װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .אין אַזאַ קעלט ,און שפּעט בײַ נאַכט...
שץ :װאָס זשע? דו מײנסט עס טאַקע ערנסט ,פּאַװעל? דו װײסט ,אַז דאָס איז די גרעסטע עבֿירה
אין דער װעלט?

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
פּאַװעל :אַזױ? די גרעסטע עבֿירה? אָטשען פּריאַטנאָ .167קלײנע עבֿירהלעך האָב איך זײער פֿיל
געטאָן .װיל איך טאַקע עס איצט װיסן דעם מײן פֿון אַ גרױסער עבֿירה (ראָזאַ קומט אַרױס מיט
אַ רענצל אין דער האַנט ,אָנגעטאָן) .און נעמט אײַך צונױף אײַערע כּשרע טעפּלעך מיט דער
גאַנצער כּשרער משפּחתע און ,טאַקע די אױך ,במחילה ,כּבֿוד הלא הוא התורני המופֿלג מהור"ר
ר' שׂימחה שץ מק"ק קאָנסטאַנטין ישן ,ואשתו הכבֿודה הדריפּקע המפֿורסמת מרת נעכע תחיה,
און גײט אײַך אַלע צו אַלדע שװאַרץ יאָר .נו ,מאַרש!

דװאָסיע ,אָלגאַ ,פֿעליקס עלעגאַנט געקלײדט קומען אָן פֿון רעכטס.
פּאַװעל :װאָס? איר זענט נאָך נישט אַװעקגעגאַנגען?
פֿעליקס :פּאַפּאַשאַ ,װוּהין גײט זי?
פּאַװעל :זעסט שױן װער זי איז? זי האָט געמײנט ,אַז מיר זײַנען שױן אַלע אַװעקגעגאַנגען אין
צירק ,האָט זי זיך געװאָלט אַרױסגנבֿענען פֿון דער שטוב און אַנטלױפֿן .אַ שײנע פּאָדיאַקע.

ראָזאַ װײנט אױף דער ברוסט פֿון נעכע .גײען אָפּ.
פֿעאָדאָסיע :נו ,אַז איר איז ניחא איז מיר אױך ניחא ,ניכײַ בודע טאַק!
שץ :קום ,נשמה ,168קום ,לאָמיר אַװעק פֿון דער געפֿערלעכער שלאַנגען־נעסט .קום מיט אונדז
אין אונדזער אָרעם שטיבל ,מיר װעלן טײלן מיט דיר דעם לעצטן ביסן .מיר זײַנען רײַכער פֿון

 166א"כּ  -אַן איבערגאַנג פֿון "רחל" צו "ראָזאַ"
 167רוסיש – זײער אָנגענעם
 168א"כּ  -זעעלע
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זײ ,מיר האָבן אַ גאָט .האָ ,אײגענע שׂונאים זענען ערגער פֿון די פֿרעמדע .קום ,לאָמיר אַנטלױפֿן
פֿון זײ .קום! (זײ װילן זיך לאָזן גײן צום אַרױסגאַנג)

ביז דאָ אַן אױסגעמעקטער אָפּשניט
דװאָסיע :אַז איר איז ניחא ,איז מיר אױך ניחא ,נעכײַ בודע טאַק.

פֿעליקס :נײן ,מוטער! מיר איז נישט ניחא ,מיר איז נישט "נעכײַ בודע טאַק"( .ער װיל צולױפֿן
צו רחלען כּדי זי נישט לאָזן גײן)
דורך דעם פֿענצטער זעט מען אַ שליטן בײַם פּאַראַדנע כאָד מיט צװײ מענטשן ,באַראָן און נחמיה
בן־עמי.
רחלע :נחמיה ,מײַן ברודער.
נחמיה :מײַן טײַערע שװעסטער!
פֿעליקס :נחמיה!

פֿאָרהאַנג פֿאַלט
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אינעם כּתבֿ־יד איז דאָס זײַטל ניט נומערירט

 2אַקט
פּערסאָנאַזשן:
די זעלבע װאָס אין ערשטן אַקט.
פּעשקאָװ ‒ אַ פֿאָטאָגראַף פֿון אַ יאָר 32
פֿאַרשײדענע לײַט װאָס קומען זיך פֿאָטאָגראַפֿירן
צמח ‒ אַ יונג קינד פֿון אַ יאָר  ,12אַ לערן־ייִנגל בײַ נחמיה
פֿאַרשײדענע קינדער ,תּלמידים פֿון שץ

די בינע שטעלט פֿאָר אַן אַטעליע פֿון אַ מאָלער .לינקס פֿון די צושױער ‒ אַ טיר ,װאָס
פֿירט אַרײַן אין נחמיהס אַלגעמײנער װױנונג ,איבער דער טיר אַ באַלקאָן מיט טרעפּ,
װאָס פֿירט אַרײַן אין נחמיהס קאַבינעט .לעבן דער הינטערשטער טיר אַ שײן טישל מיט
צװײ פֿאָטעלן .העכער אױף אַ טרעפּל נחמיהס אַרבעטפּלאַץ .ער זיצט און מאָלט אַן
אײלבילד .לעבן אים שטײט ראָזאַ 169און צמח און קוקן זיך צו .די װענט זענען באַהאָנגען
מיט לאַנדשאַפֿטן פֿון דער פּאַלעסטינער געגנט .רעכטס פֿון די צושױער ‒ אַ טיר װאָס
פֿירט אין דרױסן .ניט װײַט ‒ אַ טיש מיט בענקלעך ,170אױף דעם טיש אַ װאַזע .ניט
װײַט פֿון דעם טיש אַ שראַנק מיט פּאָטאָגראַפֿישע בילדער .לעבן אים אַ ביוראָ פֿאַרן
פֿאָטאָגראַף .דער שטאָף 171פֿונעם הינטערגרונט איז אַ פֿאָהאַנג .װען מען צעעפֿנט אים
זעט מען דעם עטודיאה 172מיט דער פֿאָטאָגראַפֿישער מאַשין .לאַנגע פֿענצטערװאַנט און
אַנדערע פֿאָטאָגראַפֿישע מאַשינען .דאָס אָרט פֿון פֿאָטאָגראַפֿירן .בײַם אַרױפֿגײן פֿון
פֿאָרהאַנג שטײט פּעשקאָף לעבן ביוראָ און גיט אָפּ אַ קונה זײַנע פֿאָטאָגראַפֿישע בילדער,
װעלכער באַצאָלט אים און לאָזט זיך אַרױסגײן .שׂימחה שץ זיצט לינקס בײַ נחמיהס
טיש און שרײַבט אונטער װערטער פֿון אַ ליד אונטער די נאָטן ,װאָס ער דאַרף שטודירן
מיט זײַנע תּלמידים.
נחמיה :פֿאַרשטײסטו ,מײַן קינד ,װאָס איך האָב דיר דערקלערט? די אָפּטײלונגען פֿון שאָטן און
פּערספּעקטיװ 173װעסטו שפּעטער לערנען אין פּאַריזער אַקאַדעמיע ,װוּהין מיר װעלן דיך
אַװעקשיקן שטודירן.

 169דער
 170א"כּ
 171א"כּ
 172דער
 173א"כּ

זעלבער שפּיל  -אַ מאָל ראָזאָ ,אַ מאָל "רחל" אָדער "רחלע"
 זעסל די לענעןמײן איז ניט קלאָר  -עס װײַזט אױס ,אַז עס רעדט זיך װעגן אַ סטודיאָ־װינקל
 -פּערספּעקטיװע
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צמח :איר האָט דאָך ,דאַכט מיר ,געזאָגט ,מײַסטער ,אַז די בעסטע גאַלעריע בילדער איז אין
דער שטאָט מינכען אין בײַערן.
נחמיה :אױך דאָרטן װעסטו זײַן און זיך באַקענען מיט דער אַרבעט פֿון די באַרימטע קינסטלער
 ראַפֿאַעל ,מיקעלאַנדזשעלאָ ,רעמבראַנדט און דער גלײַכן .דען ‒ די אַלע שײנע קונסט ,איבערהױפּט,

אינעם כּתבֿ־יד  -זײַטל 1
די מאָלערײַ און די פּלאַסטיק איז מער אַנטװיקלט בײַ די אומות־העולם װי בײַ אונדזער פֿאָלק.174
צמח :איך װײס פֿאַר װאָס .װײַל משה רבינו האָט אונדז פֿאַרבאָטן ‒ ,לא־תעשׂה לך פּסל כּל
תּמונה.
נחמיה :דאָס איז געװען אַ רעליגיעזער פֿאַרבאָט אין יענער צײַט װען קײן קונסט האָט נאָך ניט
עקזיסטירט ,און יעדער סלױפּ ,אױסגעהאַקטע פֿיגור פֿון האָלץ אָדער פֿון שטײן האָט דאָס עם־
הארצישע 175פֿאָלק געהאַלטן פֿאַר הײליק און דאָס פֿאַרגעטערט ,און משה האָט דעמאָלט געמוזט
אָפּהיטן זײַן גײַסטיק פֿאָלק פֿון אַזא עם־הארצישקײט ,176אָבער זינט די גריכן האָבן אַנטװיקלט
די עלעניסטישע קונסט ,קוקן מיר מיט אַנדערע אױגן אױף די בילדער ,און מיר שעצן אין זײ
נאָר די קונסט ,נישט דעם אינהאַלט.
רחל :פּונקט װי אַ ייִדישער פֿרומער גאָלד־אַרבעטער פּראָדוצירט גאָלדענע צלמלעך צו פֿאַרקױפֿן
און קוקט אױף זײ נאָר פֿאַר אַ סחורה ,177בעת דער קױפֿער באַטראַכט עס גוט פֿאַר זײַן הײליקן
קעגנשטאַנד.
נחמיה :דערפֿאַר מוזן מיר אַרײַנגײן צו די אומות־העולם אין גאָרטן אָנצורײַסן בלומען פֿון דער
קונסט נאָר כּדי צו פֿאַרצירן אונדזערע נאַציאָנאַלע סוזשעטן ,ניט װי אַנדערע פֿון אונדז טוען,
װען זײ גײען אַרײַן אין פֿרעמדע קונסט־גערטנער ,װערן זײ אַזױ פֿאַרכּישופֿט ,אַז זײ פֿאַרבלײַבן
שױן דאָטן אױף שטענדיק און װעלן זיך מער צום אונדזער פֿאָלק ניט אומקערן.
רחל :פּונקט אַזױ די פֿרומע ייִדן קױפֿן פֿון אײביק אָן דאַװ בײַ גריכן פֿון דאָרטן דער גױם קײן
אײנציק178...

נעכע :זאָל איך דיר װידער אַרײַנברענגען די מילך צי װעסט טרינקן אין שטוב? (נחמיה טוט אַ
הוסט) כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .ער הוסט שױן װידער .אױף מײַן שװאָגער דעם רשע און
 174א"כּ
 175א"כּ
 176א"כּ
 177א"כּ
 178דער

 נאַציאָן דומע דומקײט אַרטיקעלזאַץ איז אומפֿאַרשטענדלעך
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מײַן שװעגערין די טריפֿניאַטשקע געזאָגט געװאָרן .גאָט זאָל מיך ניט שטראָפֿן פֿאַר די רײד( .זי
קלאַפּט זיך אין מױל)

אינעם כּתבֿ־יד איז דאָס זײַטל ניט נומערירט ,אָבער עס זעט אױס װי דער צװײטער
װאַריאַנט פֿון דער פֿריִערדיקער סצענע ,זײַטל 40

נחמיה:
 ...די מאָלערײַ און די פּלאַסטיק איז מער אַנטװיקלט בײַ די אומות־העולם װי בײַ אונדזער נאַציאָן.
צמח :איך װײס פֿאַר װאָס .װײַל משה רבינו האָט אונדז פֿאַרבאָטן ‒ ,לא־תעשׂה לך פּסל כּל
תּמונה.
נחמיה :דאָס איז געװען אַ רעליגיעזער פֿאַרבאָט אין יענער צײַט װען קײן קונסט האָט נאָך ניט
עקזיסטירט ,און יעדער סלױפּ ,אױסגעהאַקטע פֿיגור פֿון האָלץ אָדער פֿון שטײן האָט דאָס דומע
פֿאָלק געהאַלטן פֿאַר הײליק און דאָס פֿאַרגעטערט ,און משה האָט דעמאָלט געמוזט אָפּהיטן זײַן
גײַסטיק פֿאָלק נישט פֿון אַזא דומקײט ,אָבער זינט די גריכן האָבן אַנטװיקלט די עלעניסטישע
קונסט ,קוקן מיר מיט אַנדערע אױגן אױף די בילדער ,און מיר שעצן אין זײ נאָר די קונסט,
נישט דער אינהאַלט.
רחל :פּונקט װי אַ ייִדישער פֿרומער גאָלד־אַרבעטער פּראָדוצירט גאָלדענע צלמלעך צו פֿאַרקױפֿן
און קוקט אױף זײ נאָר פֿאַר אַן אַרטיקעל ,בעת דער קױפֿער באַטראַכט עס גוט פֿאַר זײַן הײליקן
קעגנשטאַנד.
שץ :ס'פֿאַרשטײט זיך .פּונקט װי אַ פֿרומער ייִדישער גאָלד־אַרבעטער פֿאַבריצירט גאָלדענע
צלמלעך נאָר צום פֿאַרקױפֿן ,ער זאָל קענען פֿאַר זײַן הױזגעזינד דערפֿאַר קױפֿן פֿיש אױף שבת.
אָבער בײַם גױ ,װאָס ער קױפֿט עס ,איז דאָס צלמל הײליק און ער קושט עס געשמאַק ,און דעם
ייִדן האָט קײן מאָל ניט אָנגעכאַפּט דער חשק זיך צו שײדן.
נחמיה :דערפֿאַר מוז ער אַרײַנגײן צו די אומות־העולם אין גאָרטן אָנצורײַסן בלומען פֿון דער
קונסט נאָר כּדי צו פֿאַרצירן אונדזערע נאַציאָנאַלע סוזשעטן ,ניט װי אַנדערע פֿון אונדז טוען,
װען זײ גײען אַרײַן אין פֿרעמדע קונסט־גערטנער ,װערן זײ אַזױ פֿאַרכּישופֿט ,אַז זײ פֿאַרבלײַבן
שױן דאָטן אױף שטענדיק און װעלן זיך מער צו אונדז ניט אומקערן.
שץ :ס'פֿאַרשטײט זיך .װיפֿל יאָרן זיצן ייִדן בײַ די גרעקן 179צו קױפֿן בײַ זײ קאָרפֿירער אתרוגים
און ס'איז נאָך קײן אײן ייִד ניט אײַנגעפֿאַלן 180צו װערן אַ גרעק ,181און קײן אײן גרעק האָט
זיך ניט אָנגעכאַפּט אַ חשק זיך מגייר זײַן כּדי ער זאָל קענען בענטשן אַן אתרוג.

נעכע :זאָל איך דיר אַהער אַרײַנברענגען די ציגענע מילך צי װעסט טרינקן אין שטוב? (נחמיה
טוט אַ הוסט) כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .ער הוסט שױן װידער .אױף מײַן שװאָגער דער רשע
 179רוסיש  -גריכן
 180א"כּ  -אָנגעפֿאַלן
 181רוסיש  -אַ גריך
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מרושע געזאָגט געװאָרן מיט מײַן שװעגערין די טריפֿניאַטשקע( .זי קלאַפּט זיך מיט האַנט אין
מױל) .גאָט זאָל מיך ניט שטראָפֿן פֿאַר די רײד.
שץ :נעכע!
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רחל :לאָז זײַן שטיל ,מומע .מיר האָבן אײַך געזאָגט ,אַז נחמיה דאַרף פֿון גאָרניט װיסן ,װאָס
בײַ אונדז איז פֿאָרגעגאַנגען ,ער זאָל זיך ניט אױפֿרעגן ,ער איז קראַנק( .נעכע קלאַפּט זיך אין

מױל).
שץ :נו ,גײ ,גײ אַרײַן און הער זיך אױף צו קלאַפּן אין די צײן ,קענסט זײ נאָך צעברעכן ,װעל
איך דיר דאַרפֿן אַרײַנשטעלן נײַע( .נעכע איז אָפּ לינקס).

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט ביזן זײַטל  7פֿונעם כּתבֿ־יד
פּעשקאָװ ( :צו אַ יונגן־מאַן ,װאָס האַלט זײַן בילד) נו ,װאָס זשע װילט איר פֿון מיר? ס'איז
דאָך אײַער ריכטיק בילד.
מאַן :װאָס מײַן בילד? דערפֿאַר זאָל איך אײַך נאָך צאָלן געלט? קוק אָן אַ נאָז װי אַ שופֿר .האָב
איך דען אַזאַ נאָז? הײַנט ,װי איז נאָך אַן אױער? און װאָס האָט איר מיר אַרױסגעשלאָגן אַן
אױג? איך האָב ,ב"ה ,צװײ אױערן און קוק ,ב"ה ,אױף בײדע אױגן.
פּעשקאָװ :מע קען דול װערן פֿון אײַך .פֿריִער האָב איך אײַך פֿאָטאָגראַפֿירט אַן־פֿאַס ,פֿאָרט
גלײַך ,האָט איר געשריגן ,אַז איך האָב אײַך צעפּלײטשט די נאָז .איצט האָב איך אײַך געמאַכט
מי ט אײן זײַט ,אװדאַי ,אַז איר האַלט אַזױ דעם קאָפּ ,איז דער אַנדערער אױער און דאָס אױג
פֿון יענער זײַט ,װײַל דאָס איז אין פּראָפֿיל.
מאַן :אײַערע לשונות פֿאַרשטײ איך ניט .איך װײס מײן ניט ,אַז איך בין ניט איך ,װי ער האָט
מיך געמאַכט פֿאַר אַן אַנדערן און לאָז אײַך דער אַנדערער באַצאָלן .איך שענק אײַך דעם
אַדערױף( .אָפּ)
פּעשקאָװ :עס איז אַן אומגליק מיט דעם נאַרישן 182אומגעהובלעװעטן פּראָסטן נאַראָד ,183יעדער
האָט זיך זײַן נאַרישן קאַפּריז און מיך רעגט עס אױף .מיט דעם באַלעב איך דעם אַרטיסט דעם
מײַסטער ,װאָס זײַן קונסט איז נאָר פֿאַר מבֿינים פֿונעם אינטעליגענטן קלאַס און פֿאַרשטײען צו
באַצאָלן אַ גרױסן פּרײַז.
שץ :אײנער לעבט בײַם אַנדערן אין טעות .בײַ אײַך גײט עס אָבער שנעלער

 182א"כּ  -דומען
 183רוסיש  -פֿאָלק
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מיט דער מאַשין װי בײַ אײלבילד־מאָלער מיט די בילדער ,װײַל ביז ער מאָלט אױס אַ פֿײגל קען
ער דערװײַל אױפֿפֿאַסן אַן אָקס ,בעת איר באַקט אָפּ אַלע מינוט הײסע בולקעס און כאַפּט אַלע
מאָל אַ פֿרישן גראָשן.
פּעשקאָװ :איך װעל מוזן אַרױס פֿון דעם געטאָ און זיך אַרײַנציִען אין דעם פֿראַנצײזישן
קװאַרטאַל ,אַם װײניקסטן װעלן אַהין קומען נאָבלערע מענטשן ,און דאָ האָט מען נאָר צו טאָן
מיט חס דריגות ,די נידעריקסטע שיכט פֿון ייִדישן פעביל 184מיט זײערע שמוציקע מאַנערן ,װאָס
כאַפּט מיך אָן אַן עקל און מאַכט מיך נערװעז.
נחמיה :װען איר זאָלט שטעלן אַ פּאַראַלעל ,אַפֿילו אונדזער נידעריקסטער פעביל מיט דעם
פעביל פֿון אַן אַנדערן פֿאָלק װעט איר אױך געפֿינען ,אַז אונדזער פּלעבײ שטײט פֿיל העכער
אין פֿעיִקײט װי אַנדערע .אױב איר האָט געלײענט 185די געניעלע רוסישע שרײַבער ,װעלכע
שילדערן נאַטירלעך 186די נידעריקע שיכט פֿון זײער פֿאָלק ,װאָס רופֿן זײ "באָסיאַקעס" ,שטעלט
זײ אין פּאַראַלעל מיט אונדזערע פעביל פֿונעם געטאָ ,װעט איר אַלײן מוזן קומען צו דער
איבערצײַגונג ,אַז אונדזער שטײט אַ סך העכער אין מאָראַל און זיטלעכקײט ,אונדזער ייִדישער
פּראָלעטאַריאַט איז אפֿשר עם־הארציש ,187אָבער ערלעך ,לעכערלעך ,אָבער ניט שעדלעך ,אין
אונטערשײד פֿון יענע פֿאַרשיכּורטע באָסיאַקעס זענען פֿון נאַטור אַזױ װילד ,אַז אונטערצינדן אַ
פֿאַבריק מיט אַרבעטער ,װעלכע װעלן פֿאַרברענט װערן ,איז בײַ זײ אַ שפּילעכל און הרגענען
אַ מענטשן איז בײַ זײ אַ װאָענדיקער גאַנג .געפֿערלעכע אינדיװידומס ,שעדלעך פֿאַר זיך און
פֿאַר דער געזעלשאַפֿט.
אמתע188

רחל :מײַן טײַערער ברודער איז אַזױ פֿאַרליבט אין אונדזער געליבט פֿאָלק װי אַן
מוטער אין איר פֿאַרצערטלט אײנציק קינד ,װאָס װיל גאָר קײן פֿעלער ניט זען אין אים .און
דאָך געפֿינען זיך בײַ אונדז ,דװקא אינעם אינטעליגענטן קלאַס ,אַ סך שעדלעכע מענטשן ,װאָס
מע געפֿינט זײ ניט בײַ קײן שום אומה ולשון .דאָס זענען אונדזערע אײגענע ייִדישע שׂונאים.
דערפֿאַר בין איך צו מאָל ניט אַזױ בײז אױף די גױם ,װאָס האָבן אונדז אומזיסט פֿײַנט .דאָס
ייִדנטום לײַדט פֿון אַן אַלטער כראָנישער קראַנקהײט – קראַצשמערצן – .און אַזױ לאַנג װי די
קראַץ װעט עקזעסטירן ,װעלן מיר מוזן תּמיד לײַדן שמערצן .קען זיך אונדזער קראַנקהײט קײן
מאָל ניט פֿאַרבעסערן.

 184דאָס װאָרט זעט אױס װי פֿאַרצױגן פֿון ענגלישן "פּיפּל" און באַדײַט "לומפּ"
 185א"כּ  -געלעזען
 186א"כּ  -נאַטור טרײַ
 187א"כּ  -דום
 188א"כּ  -װאַרע
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װי איך קען נישט בײז זײַן אױף די עגיפּטישע פֿליגן ,װאָס זײ פּראָװאָצירן מיט זײערע פֿליגן־
בײַסן געװיסע הױט־קראַנקהײטן ,װען מיר װױנען דאָרטן .איז װײניקסטן דענסטמאָל פֿאָרן מיר
איבער אױך אין אַ רײנער געגנט ,זענען מיר פֿרײַ פֿון זײער שעדלעכקײט ,װאָס העלפֿט אונדז
אָבער? אונדזערע פֿײַנע שײנע רײנע געגנטן  ,אַז מיר פֿירן מיט זיך אַהין מיט אײניקע גיפֿטיקע
מיקראָבן ,װאָס פֿאַרדאָרבן אונדזער נאַציאָנאַלן קערפּער ,אונדזער יונגן צװיט ,װאָס האַלט בײַם
װאַקסן .דערפֿאַר האָט מײַן טײַערער ברודער רעכט ,װען ער זאָגט ,אַז אונדזער װיכטיקע
אױפֿגאַבע דאַרף זײַן – זיך אָפּגעבן זאָרגפֿעלטיקער מיט דערציִונג פֿון די יונגע קינדער פֿונעם
נײַעם דור  ,אום אָפּהיטן זײ פֿונעם שעדלעכן אײַנפֿלוס .און פֿון די אַלטע איז ניט צו רעדן ,זײ
זענען שױן ניט צום פֿאַרבעסערן .קום ,ברודער ,אַרײַן עפּעס טרינקען ,שטרענג זיך ניט אַזױ
אײַן.
שץ :איך האָב שױן געענדיקט און אונטערגעשריבן די װערטער .נחמיה ,איך גײ אין מײַן חדר
שטודירן מיט מײַנע תּלמידימלעך און זײ דערװיגן אױף דער נאַכט אָדער צו אַ פּראָבע .צמחל,
דו װעסט אַלײן אײַנשטודירן( .איז אָפּ)
נחמיה( :בעת ער לײגט אַװעק די אַרבעט) אײַ ,שװעסטער־לעבן ,װאָס איז פֿאַר אַ װוּנדער ,אַז
אונדזער פֿאָלק איז אַזױ פֿאַרנאַכלעסטיקט ,און װאָס איז ער נעבעך שולדיק ,װען אַ געװײנלעכער
פֿאַמיליע־מענטש זאָל זיך האַלטן אַ גאַנץ נאַר אין אַן אַריבערציִען פֿון קװאַרטיר צו קװאַרטיר,
װאָלטן אױך געמוזט אַ סך זאַכן פֿון זײַן װירטשאַפֿט געשעדיקט װערן ,אַ סך גלאָזװאַרג צעבראָכן
װערן ,און אַ סך װערטפֿולע זאַכן 189פֿאַרלױרן װערן .בפֿרט אַ פֿאָלק ,װאָס האַלט זיך זײַן גאַנץ
לעבן אין אײן ציִען פֿון לאַנד צו לאַנד ,צװײ טױזנט יאָר ,און װערט נאָך אױפֿן װעג באַרױבערט
פֿון די װאַלד־גזלנים ,װאָס פֿאַר אַ װוּנדער ,אַז אַ סך פֿון זײַנע גוטע מעלות ,גײַסטיקע װערטפֿולע
זאַכן האָבן געמוזט טאָן אים פֿאַרלאַסן גײן .אױ ,מײַן אָרעם פֿאָלק ,װיפֿל האָסטו פֿאַרלױרן פֿון
דײַן ערשטער װערט אין דער לאַנגער צײַט פֿון דײַן אַרומװאַלגערן זיך אין גלות( .באַגײַסטערט)
אױ ,דער געדאַנק צו זען דיך ,מײַן טײַער פֿאָלק ,אין דײַן אַמאָליקן גלאַנץ .פֿילט אױס אַלע
װינקלען פֿון מײַן

 189א"כּ  -װערטהזאַכען
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געטרײַעם האַרץ ,און בלאָזט אױף אין מיר דאָס הײליקע פֿײַער ,װאָס גליט אונטערן אַש פֿון
דער פֿאַרגאַנגענהײט ,און צינד אָן אין מיר דעם פֿונק פֿון דער האָפֿענונג צו פֿאַרטרײַבן די
פֿינצטערע שאָטנס פֿון דער קעגנװאַרט צו באַלױכטן די גלענצנדיקע צוקונפֿט( .ער הוסט .רחל

פֿירט אים אַרײַן אין הינטערשטן צימער .צמח גײט זײ נאָך .אַלע אָפּ).
פּעשקאָװ אַ ייִדענע( :קומט אַרײַן פֿון לינקס און טראָגט אַ בילד צו פּעשקאָװן) איך פֿאַרשטײ
ניט ,װאָס האָט איר מיר דאָ אָנגעשמאַנדשעבעדט?
פּעשקאָװ :װאָס איז שױן װידער?
ייִדענע :קוקט אָן ,איך בין ,ב"ה ,אַ רײנער מענטש און װאַש זיך אַלע טאָג דעם האַלדז מיט
כּשרער זײף און איר נעמט און שמירט מיר אים אױס מיט סאַזשע .דערפֿאַר זאָל איך אײַך צאָלן
געלט?
פּעשקאָװ :נאַרישע ייִדענע ,לאָזט אײַך דערקלערן ,דאָס איז דער שאָטן .קוקט אײַך צו אין
שפּיגל ,װעט איר זען ,אַז אײַער פּנים און די באָרד װאַרפֿן אַ קלײנעם שאָטן אױפֿן האַלדז .דאָס
מוז זײַן.
ייִדענע :װאָס מיר שאָטן ,װאָס מיר שמאָטן? ...מײַן האַלדז איז קלאָר װי דער געפֿאַלענער שנײ
און איך װעל אײַך ניט צאָלן ביז איר װעט מיר אים ניט װײַס מאַכן .איך בעט אײַך ניט איר
זאָלט מיך אָנשמירגען.
פּעשקאָװ :נו ,גײט ,גײט ,עס װעט שױן זײַן רעכט( .ייִדענע אָפּ .פּעשקאָװ בײז) דאָס איז אַ
נאַראָד! (ער לײגט צונױף די זאַכן און שמיצט זיך) אַטפֿו זאָלן זײ װערן! דאָס מאַכט מיך נערװעז.
צום טײַפֿל! (גײט אַװעק הינטערן פֿאָרהאַנג)

באַראָן( :קומט אַרײַן .קוקט זיך אַרום .גײט צו צו די בילדער און באַטראַכט זײ מיט אַ בינאָקל,
זעצט זיך אין אַ פֿאָטעל און װישט מיט אַ טיכל די ברילן .באַטראַכטנדיק) מערקװירדיק! װי
פּראַקטיש דער מענטש זאָל ניט זײַן ,װי פֿעסט זאָל ניט זײַן זײַן װילן ,װי שטאַרק זאָל ניט זײַן
זײַן איבערצײַגונג ,קומט אַ קלײנער אומדערװאַרטער צופֿאַל און צעשטערט מיט אַ מאָל אַלע
זײַנע פּלענער .אומזיסט זוכט דער מענטש אױפֿצולעזן די פּראָבלעמען פֿון אַ לעבן .איך ,דער
פֿאָרשער  ,װאָס מײַן באַרוף איז – לױט געשיכטלעכע קװאַלן נאָכצופֿאָרשן די אומשטאַנד ,די
סיבות פֿון יעדער באַזונדערנער דערשײַנונג אין דער נאַטור װי אױך אין סאָציאַלן לעבן פֿונעם
מענטשן ,זאָל פֿאַרגעסן אױסצופֿאָרשן

~ ~ 46
אינעם כּתבֿ־יד  -זײַטל 7

אַ גוט באַקאַנטע פּערזאָן ,װאָס גײט פֿאָר אין זײַן אײגענעם "איך" .איך ,דער פֿאַקטישער
דענקער ,װאָס איז געװױנט מיט מאַטעמאַטישער פּינקטלעכקײט אױסצורעכענען אַלע עװאָלוציעס
פֿונעם מענטשנס געדאַנקען און באַטראַכטונגען ,זאָל פּלוצעם אַרײַנפֿאַלן אין אַ
סענטימענטאַליטעט פֿון אַ האַרצן־געפֿיל ,װאָס לאַכט זיך אױס פֿון אַלע רעכענונגען ...איך פֿיל
אין מײַן לעבן אַ מערקװירדיקע פֿאַרענדערונג ,איך הײב אָן צו זײַן נישט דער ,װאָס איך בין
געװען( .טראַכט) איך האָב מיך גוט אױסגערעכנט ,אַז די דאַנקבאַרקײט פֿון דעם אומשולדיקן
מײדל ראַשעל זאָל זיך ניט אױסבילדן אין ליבע צו אַזאַ פּערזאָן ,װאָס זי קען אים ניט
דערגרײכן .190איך האָב עס געװאָלט צו פֿאַרהיטן ,מיט אײן מאָל דײַטלעך אָפּהאַקן די
באַקאַנטשאַפֿט ,האָט מיך די באַקאַנטשאַפֿט מיט איר ברודער געצװוּנגען מיך װידער מיט איר
זיך באַגעגענען .איך האָב זי געװאָלט פֿאַרהיטן און כ'בין אַלײן אַרײַנגעפֿאַלן ‒ זי װעט דאָך די
רעליגיע פֿון איר נאַציע ניט בײַטן 191פֿאַר קײן זאַך אױף דער װעלט .איך ,דער העלד פֿון אַ
ראָמאַן (שמײכלט) .דער אינסטינקט גרײַפֿט בלינד און איז שטאַרקער פֿון אונדזער װילן .איצט
באַגרײַף איך ,אַז מײַן װעלן זיך צוריקציִען דאָס איז שױן דער קאַמף ,װאָס דאָס האַרץ פֿאָדערט
אַרױס דעם קאָפּ ,און דאָס האַרץ האָט ענדלעך געטיקט – איך האָב ליב ראַשעל.192

נחמיה ,ראָזאַ ,צמח קומען אַרײַן – צמח לױפֿט צום בילד און אַרבעט.
ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט ,װאָס הײבט זיך אָן אױפֿן זײַטל  3פֿונעם כּתבֿ־יד
באַראָן( :גײט זײ אַנטקעגן און גרײַפֿט זײ בײדע בײ די הענט) נו ,װי גײטס מײַנע ליבע פֿרײַנד?
די װערטער פֿון אײַער ברודער האָבן רעכט געהאַט ,װען ער האָט באַמערקט ,אַז דער צופֿאַל
איז שטאַרקער פֿון אונדזער װילן און פֿאַראורטײלט אַ מאָל דעם דענקנערס פּלענער .אַ רײַזנדער,
װאָס פֿאָרט אַרױס פֿון זײַן הײם ,פֿעסט אַנטשלאָסן צו דערגרײכן אַ געװיסן ציל ,װאָס ער (האָט)
בײַ זיך אױספּלאַנירט ,קומט דער צופֿאַל און שעדט אים אונטער מערקװירדיקע אומדערװאַרטע
אַװאַנטורן און צװינגט אים צו זײַן אַ פֿאַרמיטלער צוזאַמענפֿירן מענטשן ,193װאָס האָבן זיך
פֿאַרלױרן .די באַקאַנטשאַפֿט מיט אַ ברודער פֿון אײן זײַט ,די באַקאַנטשאַפֿט מיט דער שװעסטער
פֿון דער אַנדערער .און די אינטימע ליבע מענטשן ,װאָס האָבן זיך פֿאַרלױרן פֿאַר צופֿאַל,
צוזאַמענברענגען .דערצײלנדיק אים די געשיכטע פֿון אַ פֿרױלין ראַשעל ,האָט ער גאָר ניט
געצװײפֿלט ,אַז דאָס איז ניט זײַן שװעסטער ,און כ'האָב געמוזט מיט אים אױגנבליקלעך לױפֿן
אײַך זען – ער האָט אײַך געפֿונען .איך האָב מײַן מיסיע 194אױסגעפֿילט 195און דענק ,אַז איך

 190א"כּ
 191א"כּ
 192א"כּ
 193א"כּ
 194א"כּ
 195א"כּ

-

עררײַכען
אַ טעכנישער פֿעלער  -געביטן
איך ליבע ראַשעלען
פּערזאָנען
מיסיאָן
ערפֿילט
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האָב פֿאַרדינט צו זײַן אַ װידערבינדער פֿון דעם דריטן ,װעלן מיר
טריומװיראַט!

שאַפֿן196

אַ גליקלעכן

נחמיה און רחל( :דריקן אים די הענט) זײער ,זײער אָנגענעם!
רחל :װען גאָט האָט אַזױ געװאָלט ,װי
(דאָס) 198איז אומאױסדריקלעך.

קענען197

מיר ,זײַנע קינדער ,זײַן קעגן אונדזערע פֿרײַנד,

ב אַראָן :נאָר נישט אַזױ סענטימענטאַל ,נישט אַזױ שטאָלץ .מיט אײַער ליבן ברודער זענען מיר
פֿריִער באַקאַנט װי מיט אײַך .ער איז אין דער ערשטער רײ .אַזױ אַרום ,199װי בעט עס מײַן
ליבער אידעאַליסט – נאָך שטענדיק 200באַשעפֿטיקט נישט אײַער אידעאַל?
נחמיה :מיר ,װאָס זענען ,לײַדיר ,ניט אַזעלכע פֿאַרצערטלטע קינדער פֿון דער מאַטעריעלער
קעגנװאַרט ,פֿאַרגינט אונדז צו לעבן מיט אונדזער אידעאַל (װײַזט אָן 201אױף אַ בילד) איר האָט
מיך געטראָפֿן צום ערשטן מאָל אין ירושלים 202קאָפּירנדיק די נאַטור־געגנטן ,כּדי צו מאַכן אַ
בילד .אונטערטעראַנט מוזן מיר פֿאַרבינדן דאָס רעאַליסטישע מיט דעם אידעאַליסטישן .איצט
קומט די דערהױבענע פֿאַנטאַזיע און פּאָעזיע .איר זעט ,אױפֿן מױער זיצט די אַלעגאָרישע אַלמנה
בת־ציון אין איר טרױערקלײד און בעט בײַ גאָט ,ביז זי װעט געהאָלפֿן װערן ,זאָל ער איר
דערװײַל דורכפֿירן און װײַזן אירע ליבע קינדער ,װאָס זײַנען צעזײט אין דער גאַנצער װעלט.
גאָט דערהערט איר געבעט .דאָס צװײטע בילד איז לעבעדיקער .עס גײען איר פֿאַרבײַ 203אירע
קינדער ,מוטיקע בראַװע קעמפֿער ,יעדער אין אַ מיליטער־קאָסטיום פֿון זײַן לאַנד װוּ ער װױנט,
און זאָגן איר צו 204מיט די פֿענער אין די הענט ,צו קעמפֿן אױך פֿאַר איר זעלבסטשטענדיקײט,
און איר אָנטאָן די הײליקע קרױן ,װען די צײַט װעט קומען( .פּעשקאָװ גײט צו צו דער גרופּע
און באַטראַכט דאָס בילד) נאַטירלעך זעט מען נאָר דעם אומרױם ,עס איז נאָך ניט פֿאַרטיק ,דאַן
קומט נאָך דער לעבעדיקער קאָלאָריט פֿון די פֿאַרבן ,די שאַטירונגען און די פּערספּעקטיװ.
צמח :װאָס הײסט פּערספּעקטיװ ,הער מײַסטער?
נחמיה :איך האָב דיר שױן ,מײַן קינד ,דערקלערט ,אַז דו װעסט דײַטלער לערנען אין די
אַקאַדעמיעס ,װוהין מיר װעלן דיך שיקן שטודירן .איך האָב אײַך ,עס דאַכט מיר ,דערצײלט ,אַז
דאָס קינד האָב איך געטראָפֿן

 196א"כּ
 197א"כּ
 198א"כּ
 199א"כּ
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אין ירושלים ,געבראַכט צװישן אַנדערע עמיגראַנטן־יתומים ,װאָס האָבן פֿאַרלױרן זײערע
עלטערן אין די אומרוען .איך האָב אים אַדאָפּטירט פֿאַר מײַן שילער אים צו לערנען אַ
האַנטװערק ,ער זאָל זײַן אַ מאָלער פֿון דער ייִדישער צוקינפֿטיקער יוגנט אַרבעטסטום ,געבילדעט
און אַ געטרײַער קעמפֿער פֿאַר זײַן פֿאָלק.205
צמח :און װען איך װעל שױן קענען גוט מאָלן אַ בילד ,װעל איך נאָר אױסמאָלן װי איך האָב
זיך אױסבאַהאַלטן אונטערן בעט און נאָר געציטערט ,װען די מערדער האָבן אונדז באַפֿאַלן ,מײַן
פֿאָטער און די טײַערע מוטער (װײנענדיק) און האָבן זי געקױלעט און געטראָטן מיט די פֿיס ,און
זײער בלוט איז צוגעשװוּמען צו מיר( .ער װײנט)
רחל :נו ,נו ,קינד ,אַז דו װעסט פֿאַרגיסן דײַנע אױגן מיט טרערן ,װעסטו ניט זען צו מאָלן .גײ,
שטודיר אָן דײַן העברעיִשע רעדע ,װאָס דו װעסט די נאַכט האַלטן צו באַקומען אַ שײנע פּרעמיע.

(זי פֿירט אים אַרױס .בעת באַראָן און נחמיה פֿאַרענדיקן מיטן בילד).
פּעשקאָװ( :קוקנדיק די גאַנצע צײַט אױפֿן בילד) איר װעט מיר אַנטשולדיקן ,מײַסטער ,װען איך
װעל אײַך אױפֿמערקזאַם מאַכן ,אַז דער סוזשעט פֿון אײַער( ...עס לױפֿט אַרײַן אַ ייִדל מיט אַ
רױט בערדל) װאָס איז שױן װידער?
אַ ייִדל :װוּ איז ערגעץ דער פֿאָטאָגראַף?
פּעשקאָװ( :גײט צו) װאָס װילט איר?
אַ ייִדל :דאָס בין איך? עס הײבט זיך אַפֿילו ניט אָן .איר זעט דאָך ,אַז איך בין אַ רױטער און
װער האָט מיר געמאַכט גאָר אַ שװאַרץ בערדל? הײַנט ,אַז מײַן כּלה װעט באַקומען דאָס בילד
װעט זי מײנען ,אַז דאָס איז גאָר אַן אַנדער און זי קען איר חתן מיט רױטע האָר װאָס איז איר
אַזױ געפֿעלן.
פּעשקאָװ :אָך ,אױב איר װילט קען איך אָפּפֿאַרבן מיט רױטער פֿאַרב .זאָגט זשע אַז איר װילט
אַ פֿאָטאָגראַפֿיע מיט פֿאַרבן .דאָס קאָסט טײַערער.

אַ ייִדל :װעט מיר קאָסטן טײַערער? אָט האָט ער מיך פֿאַרסטראַשעט .מאַכט נאָר ,מאַכט( .איז
אָפּ)
פּעשקאָװ( :פֿאַרקנײטשט מיט די פּלײצעס און קומט צוריק צום בילד) איך האָב אײַך געװאָלט
נאָר דאָס באַמערקן ,אַז דער סוזשעט פֿון אײַער בילד איז ענג נאַציאָנאַליסטיש .איך מײן ,אַז
דער קינסטלער מוז זײַן אומפּאַרטײיִש און אױסװעלן פֿאַר זיך אַלגעמײנע טעמעס פֿון אַלע
אַנדערע ראַסעס פֿון דער גאַנצער װעלט .װי מײנט איר ,הער באַראָן? (רחל קומט צוריק מיט

צמחן און בעט דעם באַראָן זיך זעצן צום טישל ,אַנטקעגן איר).
נחמיה :מיר ,ייִדישע קינסטלער ,מוזן נאָר אױסװײלן טעמעס פֿון אונדזער געשיכטע ,װי רפֿאל

 205א"כּ  -נאַציאָן
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מיט זײַנע מאַדאָנעס־בילדער .גענוג שױן געזונגען "מה יפֿית" פֿאַר אַלע פּריצים ,גענוג קאָקעטירן
מיט אונדזערע פֿעיִקײטן אַנדערע פֿעלקער ,אַבי צו געװינען בײַ זײ אַ שמײכל .עס איז פֿאַלש
װילן אונדז ניט קענען אַפֿילו מיט אונדזערע בעסטע מעלות .האָבן מיר ,ייִדן ,װײניק אױפֿצוצאָלן
געניעלע מענטשן ,װאָס האָבן מיטגעאַרבעט און מאַכן נאָך װעגן דער אַלגעמײנער מענטשהײט,
אין אַלע בראַנזשעס פֿון דער קונסט ,װיסנשאַפֿט און אינדוסטריע .װידער ,דעם כּלל ייִדנטום איז
פֿון זײ קײן מאָל קײן טױג ניט אױסגעקומען .אונדזערע געניעלע מענער ,װאָס די װעלט האָט
געמוזט אָפּשאַצן זײער װערט ,האָבן ניט געקענט באַאײַנפֿלוסן די שׂונאים ,זײ זאָלן שעצן און
ליב האָבן אונדזער גאַנצע ראַסע ,ניט יוצא זײַן פֿאַר זי .זײ אַלײן האָבן אונדז אָפּגעזונדערט פֿון
זיך און אונדז פֿאַרשלאָסן אין די געטאָס און דערנאָך באַשולדיקן זײ אונדז ,אַז מיר איזאָלירן
זיך .טוען מיר זײ צוליב און באַפֿרײַדן זיך מיט זײ ,און נעמען אָן זײער שפּראַך ,זײערע מנהגים,
זײער קולטור ,און גײען מיט זײ צוזאַמען צו פֿאַרגיסן אונדזער בלוט פֿאַר זײערע קאַפּריזן,
בלײַבט אױך אײנער פֿון אונדזערע העלדן ,גראָד צופֿעליק ,מיט אַ גאַנצן קאָפּ און פֿאַרדינט אַ
הױכן ראַנג ,װיל מען אים נישט געבן .װילן מיר דערפֿאַר נישט דינען ,באַשולדיקט מען אונדז,
אַז מיר װילן נישט אױספֿילן אונדזער מיליטער־פֿליכט .װילן מיר זיך בילדן ,206לאָזט מען אונדז
נישט אַרײַן אין די שולן .װילן מיר װערן אײנפֿאַכע ערדאַרבעטער ,פֿאַרבאָט מען אונדז קױפֿן
ערד און מע טרײַבט אַרױס פֿון די דערפֿער .װערן מיר אַרבעטזאַטע ערלעכע בעל־מלאָכות,
נעמט מען אונדז נישט אָן אין די פֿאַבריקן .מוזן מיר זיך נעמען צו דער מחיה בזויה און זיך מאַכן
אַן אָרעם שענקל .מאַכט פֿאָניע אַ בילבול ,אַז מיר פֿאַרשיכּורן נעבעך זײערע ניכטערע שיכּורים.
גיסן מיר אונטער װאַסער ,שרײַט מען ,אַז מיר באַגנבֿענען דעם אַקציז .װילן מיר אַװעקפֿאָרן צו
אַלדע שװאַרץ יאָר ,גיט מען אונדז קײן פּאַס נישט .אַנטלױפֿן מיר אַזױ ,שרײַט מען ,אַז מיר
גנבֿענען די גרענעץ .װילן מיר שױן בלײַבן אױף צרות ,באַשולדיקט מען אונדז ,אַז מיר װילן
לעבן .ענדלעך ,װילן מיר שױן שטאַרבן ,הײסט עס אַז מיר זײַנען בונטאָװשטשיקעס און מיר
שמאַכטן אין קראַטעס .207נײן ,ברידער ,עס איז שױן נישט צום אױסהאַלטן פֿון די פֿרעמדע
שטיפֿמוטערס ,און עס איז די עכסטע צײַט פֿאַר אונדזער פֿאָלק זיך באַשטרעבן צו װערן
זעלבסשטענדיק און אַלע אונדזערע בעסטע קראַפֿטן פֿאַרװענדן ליבער פֿאַר אונדזער פֿאָלק און
אונדזער אײגן לאַנד.

הוסט .גײט צו צום באַראָן.

 206אױסבילדן ,לערנען ,שטודירן
 207עס מײנט – אין טורמע
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פּעשקאָװ :יאָ ,װי קומט מען אָבער צום אײגענעם לאַנד? עפּעס אַזױ לײַכט טוט עס זיך װי
ס'רעדט זיך? אַ קונסט צו בױען לופֿט־שלעסער און חלומען זיסע חלומות.
רחל :פֿאַר װאָס זענט איר אַזױ שלעכט צו זען װי אונדזער עלנט פֿאָלק אומברחמנותדיק 208איז
באַרױבט פֿון זײַן מאַטעריעלן און גײַסטיקן פֿאַרמעגן ,קומט איר און נאָך אזױנע װי איר ,בײַ
אים רױבן זײַן לעצט ביסל טרײסט און האָפֿענונג .איז דען אונדזער לאַנד אָנגעזאָגן ,װי סדום
און עמורה ,אָדער פֿאַרשיט געװאָרן װי גערקולאַן און פּאָמפּעוס ,װאָס מע דאַרף דינגען פֿרעמדע
אַרבעטער כּדי אױסצוגראָבן זײערע אוצרות? קענט איר דען דענקען ,אַז דער מלאך־טובֿ פֿון
דער צוקונפֿט װעט ברענגען די גוטע בשׂורה פֿון באַפֿרײַיונג פֿאַר אַלע אונטערדריקטע פֿעלקער,
נאָר פֿאַר אונדז ניט? לאָזן נאָר פּרוּװן אױפֿשטײן און אונדזערע גרױסע געלערנטע ,קינסטלער,
פּובליציסטן ,דאַקטיסטן 209און אונדזערע געשעפֿטס־לײַט ,210װאָס גליט נאָר אין זײ אַ פֿונק
ייִדישקײט ,װעלן זיך ברידערלעך פֿאַראײניקן צוזאַמען ,װי לײַכט װאָלטן זײ געקענט אָפּקױפֿן
אונדזער שטיקל נחלה ,און באַזעצן אונדזערע הײמלאַנדסלאָזע 211ברידער .זוכט װאָר ,דר'
באַראָן ,איר זענט דאָך אַ פֿעלקער־פֿאָרשער און אַ גרױסער פּאָליטיקער .מיר אַפּעלירן צון אײַער
אומפּאַרטעיִשן ראַט און איר דאַרפֿט אונדז ניט אָפּזאָגן.212
פּעשקאָװ :לױט 213מײַן מײנונג ,אָפּצוקױפֿן אַ פֿאַרלױרן לאַנד ,װאָס איז באַרױבט ,איז נאָר אַן
אײנפֿאַכע קאָמערציעלע ספּעקולאַציע .אַ לאַנד קױפֿט מען אָפּ ,אַ פֿאַרלױרן לאַנד ,דאַרף מען
צוריקטרײַבן דורך אַ רעװאָלוציע בײַ אַ גינסטיקער צײַט און געלעגנהײט .די רעװאָלוציע מוז
אָבער נישט פֿאָרקומען אױף דער זעלבער טעריטאָריע װי דאָס לאַנד געפֿינט זיך .דאָס פּראַקטישע
איז צו גרינדן אין פּאַלעסטינע פֿאַרשײדענע זעלבסט־אינסטיטוציעס ,װי אַ צענטראַל אָרט פֿאַר
דער דאָרטיקער געבילדעטער יוגנט ,װאָס װעלן זיך אײַנאײגענען די לאַנדסשפּראַך ,זײַן
באַלאַנדערט 214אין אַלע געאָגראַפֿישע פּונקטן פֿון דעם לאַנד ,און װען עס װעט קומען די צײַט,
װען די טערקישע געבילדעטע יוגנט װעט זיך אױך רעװאָלטירן אַראָפּצוּװאַרפֿן פֿון זיך דעם
דעספּאָטישן יאָך ,דאַן װעט די דאָרטיקע ייִדישע יוגנט אױך קענען אױפֿהײבן די פֿרײַהײט־פֿאָן,
און ניט װאַרפֿן אײַן די העלדן אַרױספֿאָדערן זײער גערעכטלעך הײמלאַנד ,פֿאַר 215אַלע אונדזערע
גלײבנס־ברידער

 208א"כּ – אונערבאַרעמלעך
 209אומפֿאַרשטענדלעך װאָס דאָס מײנט .עס קען זײַן אַ טעכנישער פֿעלער – דאַנטיסטן
 210א"כּ – געלטקעניקע
 211א"כּ – הײמאַטסלאָזע
 212א"כּ – אַנטזאַגען
 213א"כּ – נאָך
 214עס מײנט – װעט זיך באַזעצן
 215א"כּ – װעגן
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פֿון פֿאַרשײדענע לענדער בלײַבן געטרײַ זײערע רעגירונגען און קעמפֿן דאָרט יעדער פֿאַר זײַן
לאַנד ,װוּ ער װױנט .נאָר שטענדיק 216שטײען פֿאַרטיק בײַם ערשטן סיגנאַל פֿון דאָרטן זיך
אָנרופֿן מיט אַ מאַטעריעלער און פֿיזישער הילף ,זײ צושיקן געלט אין זשענעװע אונדזערע
סטראַטעגן ,217װ אָס האָבן געװיזן זײער בילדונג אין ציװיליזירטע לענדער און דאַן – איז דער
זיג געװוּנען.
רחל :דערפֿאַר ,ברודער ,האָבן מיר ניט װאָס מורא צו האָבן .װאָס אַלע מוסר־ספֿרים ,דרשות פֿון
די גרעסטע רבנים האָבן נישט געקענט װירקן אױפֿצוהאַלטן דעם ייִדישן גײַסט אין דעם ייִדן,
ס'װעט קומען גאָר אַ קלײן שײגעצל מיט אַ רױט העמדל און װעט אים דערמאָנען ,אַז ער זאָל
זיך ניט פֿאַרגעסן ,אַז ער איז אַ ייִד! (עס קומט פֿון דער רעכטער זײַט אַ מאַן ,זיך פֿאָטאָגראַפֿירן.

פּעשקאָװ רעדט מיט אים און פֿירט אים אַרונטער הינטערן פֿאָרהאַנג).
נחמיה :עס איז צײַט ,הער באַראָן ,אַרײַנגײן אין אונדזער לערן־צימער ,218פֿאָרזעצן אונדזערע
העברעיִשע שטודיעס .צמחל ,קום מיט אונדז ,װעסטו הערן װי מײַן תּלמיד איז אַ מתמיד און
האָט פֿאָרשריטן געמאַכט אין דער העברעיִשער ליטעראַטור.

באַראָן :אַ רבי מוז גײן פֿאָרױס( .אַלע דרײַ זענען אַרױף אױף די טרעפּ .רחל – אין דער
הינטערשטער טיר).
פֿון רעכטס קומען אָן
שץ( :אין באַגלײטונג פֿון פֿעליקס) װאָס זשע מאָראָטשעסטו מיר מײַן קאָפּ .גײ רעד דו אַלײן
מיט איר איבער! װאָס טוסטו גאָר אין גאַנצן דאָ? דײַן פּאַפּאַשע װעט געװױר װערן װעט ער
אונדז אַלע איבערקערן.
פֿעליקס :בראַװאָ! כ'האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס .ער האָט זיך דערשראָקן ,אַז איך האָב אױף
אים אַ געשרײ געטאָן ,און די ערד דרײט זיך דאָך!
שץ :שלעכט האָסטו געטאָן .דו דאַרפֿסט ניט שרײַען אין דער ערד!
פֿעליקס :װאָס איז? איך טאָר נישט גײן צו מײַנע ראָדסטװעניקעס ?219נחמיה איז אַ מאָל געװען
מײַן רבי

 216א"כּ – איממער
 217א"כּ – סטראַטעגיקער
 218א"כּ – שטודירציממער
 219פֿאַרצױגן פֿון רוסיש – קרובֿים ,משפּחה ,אײגענע
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און האָט מיך ליב געהאַט .און ראַכיל! װי רופֿט איר זי פּאָ יעװרײסקי? ראָ ...ראָכעלע?
שץ :װאָס מיר רחלע? װוּ זענען ערגעץ דײַנע פֿערדלעך? איך קוק דיך אָן און איך דערקען דיך
גאָר ניט .עפּעס ביסטו געװאָרן גאָר ערנסט .בלאַס ...װוּ איז ערגעץ דײַן פֿרעכקײט? װאָס איז
מיט דיר?
פֿעליקס :דיאַדיאַ ,ביסט זיך אַ גוטעטשקער ייִדליק .כ'װעל דיר זאָגן װסיאַ
ליב רחלען.

פּראַװדאַ220

איך האָב

שץ :אַ װוּנדער צי דו האָסט ליב .אַ װעלכעס מײדל האָסטו דען נישט ליב? דו האָסט דען מער
צו טאָן װײ ,װי ליב צו האָבן מײדלעך .און פֿערדלעך האָסטו גענוג!
פֿעליקס :נײן ,נײן ,דיאַדיע ,זאָגט עס ניט .איך קען אײַך ניט אָביאַסניאַיען 221אַזױ גוט .עפּעס
זינט ר ...רחלע איז אַרײַן צון אונדז אין שטוב ,װײס איך אַלײן ניט װאָס מיר איז געװאָרן .עפּעס
איז זי ניט װי יענע ,װאָס האַלדזען מיך ,קושן מיך ,טרינקען מיט מיר ,טאַנצן מיט מיר ,זײ האָבן
זיך מיר צו געניסן .זי װיל אױף מיר ניט קוקן ,לאָזט אַראָפּ אירע אײגעלעך ,אַזױ אומעטיק ,זי
װײנט אַזױ שײן און שװײַגט אַזױ זיס ...און װען איך טראַכט װעגן 222איר װער איך אױך אַזױ
אומעטיק און פֿיל עפּעס אָט דאָ ...װאָס מיר עסן ,װאָס מיר פֿערד? ...אין דר'ערד ,אין דר'ערד...

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
שץ :ער איז גוט אָפּגעקאָכט!
פֿעליקס :האָ ,מאָן אַמור .דײַנע שײנע אױגן ,דײַן שײנער שטערן ,דו ביסט מיר דאָ...
שץ :פֿון אַ װאָסער בוך האָסטו עס אױסגעלערנט?
פֿעליקס :ס'איז מײַן אײגנס .איר לאַכט פֿון מיר ,דיאַדיע ,אַזױ קאַלט ,און דאָ ברענט מיר אַזױ
דאָס האַרץ .כ'האָב מורא ,איך זאָל ניט פֿאַרברענט װערן.
שץ :עס שאַט ניט ,אױב דו ביסט אַסיקורירט ,מעג עס ברענען!
פֿעליקס :דיאַדיע ,אַז זי װעט ניט זײַן מײַנע ,האָב איך מורא ,אַז איך װעל זיך שיסן.
שץ :זאָל איך אַרײַנרופֿן אַ פּריסטאַװ?223
פֿעליקס :דיאַדיע! איך װיל זי זען ,מיט איר רעדן ,זי איז בעסער פֿון אײַך ,זי לאַכט ניט פֿון מיר.
שץ :נו ,גײ זשע ,רעד מיט איר אַלײן .װאָס װילסטו פֿון מיר?

ביז דאָ איז דער אױסגעמעקטער אָפּשניט
פֿעליקס :איך װײס ,זי װיל איך זאָל קענען לערנען פּאָ יעברעיסקי װי אַלע ייִדלעקעס .איך װעל
איר צוזאָגן

 220קאַליע רוסיש – דער גאַנצער אמת
 221קאַליע רוסיש – דערקלערן
 222א"כּ  -פֿון
 223רוסיש – אַ געגנט־פּאָליציאַנט
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צו לערנען חומש מיט קאַשע ,צו עסן שבת־קאַװע כּלה ,צו גײן אין דער סינאַגאָגע און שרײַען
מיט אַלע ייִדלעקעך – אײַ־אײַ־יאײַ!
שץ :נו ,ביסט דאָך אַ פֿאַרטיקער ייִד.
פֿעליקס :יאָ ,אַ ייִד!...
שץ :יאָ ,אַ ייִד־דיאָט! גײ נאָר אַרײַן צון איר ,זי װעט דיך שױן ליב האָבן( .פֿעליקס איז אָפּ) אַזאַ
תּכלית האָבן מײנסטנס פֿון אונדזערע משׂכילים געמאַכט פֿון זײערע קינדער .זײ ,די העברעיער
האָבן זי פֿאַרבאָטן ,געטױט אין די קינדער די העברעיִשע שפּראַך ,און דערנאָך אַלײן געשריִען,
אַז זי איז אַ טױטע שפּראַך .זײ האָבן אַלײן די קינדער פֿאַרגױיִשט און דערנאָך געשריִען ,אַז
דאָס ייִדנטום גײט צו גרונט .און װאָס איז שולדיק דאָס קינד?...
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .גײ נאָר ,זע ,װאָס האָט זיך געטראָפֿן .פֿעליקס איז געשטאַנען
און האָט עפּעס גערעדט מיט רחלען .פּלוצלינג איז אים די פֿיס ,מישטײנס געזאָגט,
אונטערגעהאַקט געװאָרן און ער האָט אַ פֿאַל געטאָן אױף די קני ,עפּעס װי אַ חולה־נופֿל (שרײַט
אױס און קלאַפּט זיך אין מױל) .איך האָב אים געהײסן באַשמירן מיט שפּײַעכץ די ליטקעס .װיל
ער ניט .גײ נאָר דו אַרײַן ,זע װאָס דאָס איז ,צי דאַרף מען רופֿן אַ דאָקטער.
שץ( :אַרױסגײענדיק) בהמה 224דאַרף קײן דאָקטער ניט .ער לערנט זיך צו זײַן אַ ייִד און פֿאַלן
כּנעיס .אָט װעסטו זען װי ער װעט אַלײן אױפֿשטײן( .בײדע אָפּ אין רחלס צימער ,לינקס)

פֿון רעכטס קומט אַרײַן
פּאַװעל( :קוקט זיך ארום) ניטאָ קײנער .מײַן תּכשיט איז געװיס בײַ איר .אױף אַזאַ אָ אומגליק
האָב איך מיך ניט גערעכנט .מײַן ערשטער פּלאַן איז נישט געראָטן .איך האָב זײ דערװײַטערט
פֿון דער שטוב ,כאַפּט ער זיך אַרױס צון איר אָן מײַן װיסן .איך מוז נאָך אױספּראַװען 225דעם
פּלאַן ,מיט אַ בן־ייִד מוז מען גײן מיט גוטן.

פֿעליקס( :גײט אַרױס פֿון רחלס צימער ,פֿון לינקס ,דערזעט דעם פֿאָטער און בלײַבט שטײן
פֿאַרלעגן) האָ ,פּאַפּאַשע...
פּאַװעל :װאָס האָסטו זיך אַזױ דערשראָקן פֿאַר מיר ,מײַן טײַערער סינאָק? װײסט דען נישט ,אַז
דײַן טאַטע האָט דיך ליב װען דו פֿאָלגסט אים? איך װײס װאָס דו טוסט דאָ - ,האָסט ליב
ראַכילען .אַבי דיר מאַכט פֿאַרגעניגן ,בין איך צופֿרידן .װען האָב איך זיך געמישט צו דײַנע
מײדלעך? און װאָס איז זי ערגער פֿון אַנדערע?

 224א"כּ  -בהמהמען
 225דאָ  -פֿאַרריכטן
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פֿעליקס :פּאַפּאַשע ,זי איז בעסער פֿון אַנדערע קאָזי ,226נאָר זי האָט מיך אָבער ניט אַזױ ליב װי
די אַנדערע.
פּאַװעל :דאָס זאָל דיך ניט אַרן .לאָז זי נאָר דערפֿילן דעם גרױסן נדן ,װאָס איך װעל דיר געבן,
װעט זי באַלד לױפֿן מיט דיר חתונה האָבן .אָט װאָס האָב איך דיך געזוכט ,איך זאָל דיר זאָגן,
אַז איך האָב באַקומען אַ בריװ פֿון אונדזערע אָדעסער קאָמיסיאָנערן ,אַז דאָרטן איז שרעקלעך,
ס'איז אַ ר עװאָלוציע און קײנער איז ניט זיכער מיט זײַן פֿאַרמעגן .דו װײסט דאָך ,אַז אונדזער
גאַנץ קאַפּיטאַל איז דאָרט פֿאַרשטעקט בײַ די ייִדן און פּריצים .מוזסטו אױגנבליקלעך פֿאָרן אַהין
מיט דעם ערשטן צוג און אײַנקאַסירן אונדזער קאַפּיטאַל ,װײַל עס שטײט אין אַ געפֿאַר .אַז דו
װעסט עס ברענגען צוריק ,דאָס איז דאָך דײַן גאַנצער נדן .נו ,װעלן מיר באַלד פּראַװען אַ
װעסעליע .227זעסט ,װאָס פֿאַר אַ פּאַפּאַ דו האָסט? װאָס ,האַ?

פֿעליקס :יעי באָגו ,228פּאַפּע ,אַז דו זאָגסט ניט קײן ליגן( ...פֿאַלט אים אױפֿן האַלדז און קושט
אים) טײַערער פּאַפּאַ!
פּאַװעל :נאָר ניט פֿאַרלירן קײן צײַט ,דער צוג גײט אין דרײַ פֿערטל שעה אַװעק .קום ,פּאַקעװע
זיך אײַן ,מאַך דיך פֿאַרטיק.
פֿעליקס :פּאַפּאַ ,איך װיל מיך געזעגענען מיט איר און איר דערצײלן...
פּאַװעל :נײן ,מײַן קינד ,װעסט קאַליע מאַכן ...מיר װעלן בעסער 229מאַכן שפּעטער אַן
איבערראַשונג .זאָלסט מיר באַלד שרײַבן װאָס דאָרט טוט זיך און נישט צוריקקומען ביז איך
װעל דיר ניט הײסן .נו ,קום ,קום שנעלער! (בײדע אָפּ)
נחמיה( :מיטן באַראָן קומען אַראָפּ פֿון די טרעפּ ,רעדנדיק) מיר האָבן אײַך צו פֿיל פֿאַרהאַלטן,
נאָר דערפֿאַר װאָס איר שײדט זיך פֿון אונדז ,230בעט איך אײַך נאָר אײן זאַך - ,איר זאָלט מיך
ניט האַלטן פֿאַר אַזאַ טרױמער און שװערמער ,231װי איך װײַז אײַך אױס .איך בין לײַדנט אין
מײַן אײנציקער טרײסט ,מײַן לעבנס־אָטעם איז מײַן אידעאַל ,און װי אַ מענטש ,װאָס ער טרענקט
זיך ,פֿרײט אים אױך נאָר די סעקונדע ,דאָס שטרױעלע ,232װאָס ער רײַסט זיך אין איר אָן .װי
מער קען מיך פֿרײען דער מאָמענט ,װאָס דער צופֿאַל האָט מיר צוגעשיקט אַ מענטשן־פֿרײַנדלעכע
האַנט .טאָרט איר אַזאַ האַנט צוריקציִען?
באַראָן( :דריקט זײַן האַנט) מײַן האַנט ליגט שױן לאַנג אין אײַערער ,און איך בין גרײט 233אײַך
דאָ צו שטײן אַזױ װײַט ,װי מײַן מעגלעכקײט װעט מיר דערלױבן .איך האָב באַשלאָסן אפֿילו234
אײַך צוגרײטן 235אַ װילע הינטער דער שטאָט ,װוּ די פֿרישע לופֿט װעט אײַך קרעפֿטיקן.

 226דער כּתבֿ איז ניט קלאָר ,עס זעט אָבער אױס װי "קאָזי" ,מערצאָל פֿון "קאָזאַ"  -אַ ציג
 227רוסיש  -אַ שׂימחה ,אַ פֿײַערונג
 228רוסיש – אין גאָטס נאָמען
 229א"כּ  -ליבער
 230א"כּ  -איר נעמט אַפּשיד פֿון אונז
 231אומפֿאַרשטענלעך װאָס דאָס באַדײַט
 232א"כּ  -די שטרױ
 233א"כּ  -בערײַט
 234א"כּ  -זאָגאַר
 235א"כּ  -פֿאָרבערײַטען
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אינעם כּתבֿ־יד  -זײַטל 16
נחמיה :נישט די הילף האָב איך פֿון אײַך געװאַרט .236איך פֿאָדער אײַער גײַסטיקע הילף .איך
דאַרף ,אַז אײַער נשמה 237זאָל ירשענען דעם גײַסטיקן אוצר ,װאָס איך װעל אײַך איבערלאָזן
נאָך מײַן אָפּלעבן .איר זעט װי איך בין ערנסט קראַנק און װעל לאַנג ניט לעבן.238
באַראָן :נאָר ניט פּעסימיסטיש .אַ

סך239

שװערערע פֿון אײַך לעבן איבער אַ סך געזונטע.

נחמיה :איר זענט מיר געקומען צו רעכטער צײַט .אױף מײַן פֿיזישן אָרגאַניזם לײג איך ניט קײן
סך אַכט ,240איך האָב מײַן גוף נאָר געהאַלטן פֿאַר אַן אַרון־קודש צו באַהאַלטן אין אים די קדשי־
קדשים פֿון מײַנע הײליקע געפֿילן – די טײַערע אוצרות פֿון מײַנע זכרונות 241און האָפֿענונגען.
די ליבע צו מײַן אומגליקלעך געמאַרטעט פֿאָלק און זײַן בטחון אױף אַ בעסטער צוקונפֿט איז
געװען שטענדיק מײַן אידעאַל .מײַנע געדאַנקען זענען געװען באַשעפֿטיקט מיט געפֿינען אַזאַ
װיכטיקע פּערזאָן ,װאָס זאָל קענען ממשיך זײַן 242הײליקע מיסיעס ,243נאָך מײַן אָפּלעבן.

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
דער געדאַנק האָט מיט דער צײַט געבױרן אין מיר די האָפֿענונג ,די האָפֿענונג פֿאַר אַ בטחון,
און דער בטחון ,די נבֿואה און די באַגײַסטערונג פֿון דער קולטור פֿון אַלע נאַציעס ,די פּערזאָן
דאַרף זײַן פֿיזיש געזונט צו באַזיצן די קראַפֿט אַרײַנצובלאָזן דעם פֿרישן נאַציאָנאַלן גײַסט אין
אונדזער פֿאַרנאַכלעסיקטן פֿאָלקס־אָרגאַניזם ,אים אױפֿלעבן צו אַ נײַ לעבן.

ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט
דאָס בילד פֿון מײַן באַגײַסטערונג האָט זיך לאַנגזאַם לאַנגזאַם איבערגעצױגן מיט פֿלײש און
אָדערן ,און שטײט אין דער װירקלעכקײט פֿאַר מיר לעבעדיק אין אײַער פּערזאָן!
באַראָן :איר האָט ,מײַן ליבער פֿרײַנד ,װאַרשײַנלעך שױן פֿאַרגעסן מײַנע ערשטע װערטער בײַ
אונדזער ערשטער באַגעגענונג ,אַז איך בין גרײט מיט לײַב און נשמה אײַך בײַצושטײן ,און אַז
איך בין אַן אײבערפֿרײַנד פֿון אײַער ראַסע ,און צײל מיך ניט צװישן אײַערע גלױבנס־ברידער.
נחמיה :אַזױנע קלײנע הונדערטסטע

 236א"כּ  -ערװאַרטעט
 237א"כּ  -זעעלע
 238א"כּ  -און האָב לאַנג ניט צו לעבן
 239א"כּ  -פֿיעלע
 240א"כּ  -אַכטע איך װעניג
 241א"כּ  -ערינערונגען
 242א"כּ  -פֿאָרטזעטצען
 243א"כּ  -מיסיאָנען
 244אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר

***244

האָבן ניט געהאַט די קראַפֿט צו פֿאַרצאַמען דעם װעג
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אינעם כּתבֿ־יד – דאָס זײַטל איז ניט נומערירט און איז ניט קײן המשך פֿונעם פֿריִערדיקן.

באַראָן:
 ...װאָס מײַן װעלטאַנשױיונג איז אַ סך גרעסער ,אױסגעבײנטער *** – 245צו אַרבעטן פֿאַר דער
גאַנצער מענטשהײט ,בעת אײַערע אַנשױיונגען זענען באַגרענעצט אין אַ קלײנער ראַם פֿון אײַער
נאַציאָנאַליטעט און אַבעט נאָר פֿאַר אײַער פֿאָלק.
נחמיה :די מענטשהײט צו פֿאַרבעסערן איז אַ װיכטיקע ,אָבער אַ שװערע אױפֿגאַבע .מיר מוזן
דערװײַל לאָזן אַנדערע מער גליקלעכע פֿעלקער ,װעלכע האָבן מער צײַט ,װעלכע האָבן אַ
פּאָליטישע און עקאָנאָמישע מאַכט ,װעלכע באַזיצן רויִק אײַן זײער אײגן הײם מיט זײערע
געטרײַע גלױבנס־ברידער ,אַלע צוזאַמען ,יעדער אונטער זײַן נאַציאָנאַלן דאַך .און זײער שטים
װערט אָנגענומען אינעם אַלגעמײנעם װעלט־קאָנצערט .אָבער אונדזערע צעװאָרפֿענע ברידער
זענען נאָך אַלײן נישט פֿאַרזאָרגט .מיר זענען נאָר ניט־געבעטענע טאָלערירטע שכנים .מיר זענען
די פּאַריער פֿון דער מענטשהײט! ...מיר זענען אַזױ קלײן בײַ דער װעלט אין די אױגן ,אַז מע
פֿרעגט אונדז קײן דעה נישט .און װען מיר זאָגן אַ קלוג װאָרט ,װיל מען אונדז ניט הערן .װי
אַזױ זשע קענען מיר מיטאַרבעטן מיט אײַך ,אַנדערע ,אַז מיר װערן שטענדיק געטריבן פֿון אָרט
צו אָרט ,און װען אונדז באַװעליקט אַנידערזעצן זיך אין אַ רויִק װינקל ,װערן מיר געשטערט
פֿון די האַרץ רײַסנדיקע געשרײען און ביטער געװײן פֿון אונדזערע דערמאָרדעטע ברידער ,און
ציטערן יע דע מינוט פֿאַר אונדזער אײגן לעבן ,אַז יענע גליקלעכע זאָלן אױף אונדז ניט אָנפֿאַלן.
דערפֿאַר מוזן מיר פֿאַר אַלעמען זיך באַשטרעבן צו באַזעצן אונדזערע געניעלע נע־ונד־ברידער
אין זײער אײגענער רויִקער הײם ,װוּ זײ װעלן אױך קענען דאָרט אַרבעטן מיט דער גרעסטער
מוט און פֿלײס ,װי אַלע אַנדערע ,פֿאַר דעם פּראָגרעס פֿון דער גאַנצער מענטשהײט.
באַראָן :איך גלײב ,די לאַגע פֿון אײַער פֿאָלק און זײַנע האָפֿענונגען קענען פֿאַרלױפֿיק מײַן האַרץ
אַזױ טיף ניט באַרירן ,װי אײַערס .אין מײַן גײַסט קען איך ניט זען די װיזיע װאָס איר זעט ,דאָך
בין איך מיט דער גרעסטער פֿאַרטיקײט גרײט אײַך מיטצוהעלפֿן לױט מײַן מעגלעכקײט .אײן
זאַך מוז איך אײַך באַשטײן ,אַז פֿון איצט אָן װעל איך מיך מער װי פֿריִער באַשטרעבן צו לופֿטן
דעם ענין פֿון מײַנער מיסטעריעזער געבורט ,אױף װעלכער איר האָט מיך אױפֿמערקזאַם געמאַכט.
מיר מוזן װאַ רטן ביז איך װעל גרונטלעך נאָכפֿאָרשן מײַן פֿאַרגאַנגענהײט ,דערנאָך װעל איך
באַשליסן 246צי שטײט מײַן לעבן אין קאָנטאַקט מיט אײַערע װוּנטשן און לעבן.
נחמיה :דיר צו פֿיל...

סוף פֿונעם אױסגעמעקטן אָפּשניט און פֿונעם ניט־נומערירטן זײַטל

 245אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
 246א"כּ  -זען פֿון מײַן לעבן צו שליסן
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אינעם כּתבֿ־יד – זײַטל  17און דאָס איז דער המשך פֿונעם זײַטל 13
נחמיה :אַזױנע קלײנע הונדערטסטע *** 247האָבן ניט געהאַט די קראַפֿט צו פֿאַרצאַמען דעם
װעג פֿון גרױסע גײַסטלער ,װאָס מוזן זיך באַגעגענען און זיך פֿאַראײניקן כּדי אױסצופֿירן אַ
גרױסע מיסיע אין דער װעלט .האָט איר אײַך ניט געשטעלט די פֿראַגע – װי קומט עס װאָס מיר
האָבן זיך פּלוצלינג באַגעגענט? װאָס און װער האָט אײַך געפֿירט גראַדע אין דער שטאָט צו זײַן
דער שליח צו ראַטעװען אַ מײדל דאָס לעבן? װעלכע איז גראַדע מײַן שװעסטער? פֿאַר װאָס
בײַ אונדזער ערשטער באַגעגענונג זענען מיר בײדע פֿאַרציטערט געװאָרן ,װי בלעטער פֿון אַ
בױם  ,װאָס ציִען די זאַפֿט פֿון אײן װאָרצל? װער װעט זאָגן ,אַז דאָס איז אַ צופֿאַל? נײן ,דאָס איז
מער פֿון אַ צופֿאַל ,דאָס איז אײנע פֿון די געהײמע נאַטור־געזעצן ,דאָס מיסטעריעזע פּראָבלעם
פֿון ספּיריטיזם ,װאָס דער שװאַכער מענטש װעט זיך נאָך לאַנג קװעלן מיטן ענטפֿער .248דאָס
זענען די אינזיכבאַרע צאַרטע פֿעדעם אין דער פּלאַנעטן־װעלט ,װאָס בינדט צונױף פֿאַרשײדענע
גײַסטער ,דאָס איז דער טעלעגראַף אָן דראָט ,דורך װעלכע עס קאָרעספּאָנדירן צװישן זיך די
נשמות ,װאָס זוכן זיך צו באַגעגענען און געפֿינען זיך ענדלעך יאָ.

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
און איצט ,װען מיר זענען שױן אַזױ נאָענט באַקאַנט ,װאָס װוּנדערט אײַך מיר צו אַנטדעקן צו
װעלכער ראַסע איר געהערט און װער זענען געװען אײַערע עלטערן.
באַראָן :דער אַלטער באַראָן הױדענשטעטער האָט מיר פֿון קינדהײט אָן דערצײלט פֿאַר װאָס איך
רוף אים פֿעטער 249און נישט פֿאָטער .האָט ער נישט געפֿונען פֿאַר נױטיק מיר דערקלערן און,
מעגלעך ,איך האָב נישט געװאַגט בײַ אים אױספֿאָרשן .ער האָט מיך אַזױ שטאַרק ליב געהאַט
און ניט געשפּאַרט בײַ גרעסטע אומקאָסטן מיר געבן ,אַ הױכע בילדונג ,און מיך צוגעגרײט צו
*** 250גרעסטע שטאַטסמענער ,װאָס די רעגירונג שטיצט זיך אױף זײ .איך האָב אױך ,מײַן
פֿרײַנד ,דעם זעלבן גורל 251װאָס איר .אין אידעאַל איז אױך געװען אױפֿצוטאָן עפּעס גרױס,
נוצלעכס פֿאַר דער לײַדנדיקער מענטשהײט .מײַנע געדאַנקען זענען אױך געװען באַשעפֿטיקט
מיט אױפֿצוזוכן אַן אינטעליגענטן מאַן ,איך זאָל קענען זיך טײלן 252מיט אים מיט מײַנע מײנונגען
און געפֿילן ,און איך האָב אײַך געפֿונען .נאָר אין אײן זאַך זענען מיר מיט אײַך פֿאַרשײדן ,װאָס
די לאַגע פֿון אײַער פֿאָלק און זײַנע האָפֿענונגען קען מײַן האַרץ נאָך ניט אַזױ טיף דערגרײכן,
װי אײַערס .און מײַן גײַסט קען נאָך ניט זען די װיזיע װי איר זעט זי .באַזונדער בין איך מיט
דער גרעסטער פֿאַרטײדיקונג גרײט אײַך מיטצוהעלפֿן.

 247אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
 248א"כּ  -צו ענטרעד לאָזען
 249א"כּ  -אָנקעל
 250אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
 251א"כּ  -שיקזאַל
 252א"כּ  -װעקסלען
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נחמיה :דער צופֿאַל ,װאָס האָט אונדז צוזאַמענגעבראַכט ,װעט מוזן זײַן אַרבעט פֿאַרענדיקן.253
איך בין זיכער ,אַז איר װעט מיר שטײן צו רעכטער האַנט אױף דעם הױכן באַרג פֿון מײַן פֿאָלקס־
האָפֿענונג און װעט זען זײַן װידעראױפֿלעבן .האָ ,איר האַלט מיך ניט פֿאַר קײן טרױמער? איז
דען אונדזער גאַנץ לעבן נישט װי אַ טרױם? לעבט דען נישט יעדער מענטש איבער בעת זײַן
חלום װי זײַן מזל פֿאַלט אױס צו גוטן צי אַ שלעכטן? נײן ,איר קענט ניט זײַן אַזױ שלעכט פֿון
דעם שװאַכן מענטשן אַװעקנעמען זײַן שטיצע .דאָס ביסל האָפֿענונג אין זײַן גלױבן אין דער
צוקונפֿט .אײַ ,װי גוט איז פֿאַרן אומגליקלעכן דאָס גלױבן .עס מעג זײַן ניט װאָר ,און זײַן
האָפֿענונג ,זי מעג זיך אַפֿילו ניט פֿאַרװירקלעכן .מײַן פֿאָלק איז ניט טױט .ער לעבט ,נאָר ער
לײַדט צו פֿיל ,צו פֿיל...
רחל :מײַן טײַערער ברודער שטרענגט זיך צו פֿיל אָן .קום ,דערפֿריש זיך צו דער
צערשטרױיונג ,254װאָס מיר גרײטן דיר פֿאָר .עס װעט דיך דערמוטיקן .און איר ,הער באַראָן!
באַראָן :און איך װעל גײן פֿאָרלױפֿיק צוגרײטן 255די װילע ,װוּ די געזונטע לופֿט װעט אײַך אַ
סך קרעפֿטיקן ,און אײַערע געטרײַע שװעסטער װעט װאַכן איבער אײַער געזונט־צושטאַנד.
אַדיע ,מײַנע ליבע פֿרײַנד! (זײ באַגלײטן אים אַרױס).
שץ( :מיט נעכע קומען אַרױס פֿון דער טיר ,פֿון לינקס) יאָ ,קינדער ,גרײט זיך צו צום אָװנט .דו,
רחלע ,מאַך פֿאַרטיק עפּעס צוצובײַסן .די מומע נעכע װעט דיר העלפֿן .און דו ,נחמיה ,לײג
אַװעק די אַרבעט ,װאַש זיך אַרום און דערפֿריש זיך .איך װעל דיר ברענגען מײַנע קלײנע
תּלמידימלעך ,די נײַע מכּבי'עלעך ,װי דו רופֿסט זײ .דאָס איז דאָך דײַן *** 256און װעסט זײ
דרשהנען ,און זײ װעלן דיר זינגען .איך װעל דערװײַל דאָ צוראַמען די געצײַג און מאַכן מער
פּלאַץ( .אַלע גײן אַרײַן אין צימער .שץ באַשעפֿטיקט זיך מיט אַװעקראַמען די פּילדען און

טישלעך ,זײ שטעלן אין אַ װינקל .אין דער צײַט ,רעכטס ,קומען אַרײַן אָלגאַ מיט דער מוטער,
פֿערן בײַ די הענט אַ בײַציקל .אָנגעטאָן אין ברײטע הױזן און מענער־היטלעך .זײ גײען צו צו
פּאַשקאָװן).
פֿעאָדאָסיע :קען מען זיך בײַ אײַך טעלעגראַפֿירן?
אָלגאַ :איז נאָך צײַט זיך איצט פֿאָטאָגראַפֿירן?
אָלגאַ :אום גאָטעס װילן ,מאַמאַשע .לאָז מיך רעדן .איז נאָך צײַט צו פֿאָטאָגראַפֿירן?

 253א"כּ  -באַענדען
 254דער מײן פֿונעם װאָרט איז ניט קלאָר
 255א"כּ  -אײַנריכטען
 256אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
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פּעשקאָװ :לײַדער ,עס איז שױן צו שפּעט .איר קענט קומען מאָרגן אין דער פֿרי.
אָלגאַ :נישטאָ קײנער .איך בין נאָר נײַגעריק צו װיסן צי דער באַראָן קומט אַהער .האָ ,דער
פֿעטער שׂימחה ...פֿעטער ,איר באַלעבאַטעװעט 257דאָ װי בײַ זיך אין דער הײם .ס'איז אײַך דאָ
פֿרײלעך .אײַער רחל איז שױן מער ניט פֿאַרװײנט .זי האָט איר ברודער און דער באַראָן קומט
געװיס אױך אַהער צו הערן זי זינגען לידעלעך .װאָס ,נײן? װאָס קוקט איר אַזױ היסטעריש?
שץ( :די גאַנצע צײַט מוסטערט זײ בײדע מיט די אױגן) איך קוק ניט אױף דיר .איך קוק אױף
דער ייִדענע פֿון פּונטשעװער קנאָבלעסע!

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
דװאָסיע :איך בין ניט קײן ייִדענע ,איך בין שױן אַ מאַדאַם ,ב"ה.
שץ :אַ מאַדאַם! אַ קאַטשקע האָט אױך אַ פּרעטענזיע און שטאָלצירט ,אַז זי געהערט צו דעם מין
פֿון פֿײגל ,זי זעט אָבער ,אַז אָנשטאָט דאָס שײנע מײַלעכל פֿון אַ טױב ,קלאַפּט צו מיט איר פּיסק
אױף אַ פֿײַנער לאָנקע האָנקלעפּלעך *** 258אָנשטאָט דער לאָנקע .שײנע פֿיס פֿון אַ זשוראַװעל,
טעלעפּעט זי מיט עפּעס אַ פּאָר ברײטע פֿײַפֿעצעס ,און זי קאַטשעט זיך װי אַ מעוברתטע ייִדענע,
און אָנשטאָט דאָס זיסע קולכל פֿון אַ קאַנאַריקל ,קאַליאַקעט זי מיט איר צעדראַפּעט קול אַ
גאַנצע נאַכט ,װי אַ הײזעריקע שװיגער.
אָלגאַ :יאָ ,יאָ ,אָבער װען איר קומט אײַך צונױף ,איז ניטאָ קײן פֿרידן צװישדן אײַך.

שץ :כ'האָב געװאָלט נעכע זאָל זי זען װעט זי זיך געװיס אַ מעשׂה אָנטאָן .נעכע ,נעכע( .נעכע
קומט) קום אַהער ,זע נאָר ,האָסטו (זי) 259דערקענט? (נעכע קומט אַרױס) דאָס איז דײַן שװעגערין,
װאָס פֿלעגסט מיט איר תּמיד גײן צו תּשליך.
דװאָסיע :קום ,טאָכטער .װאָס טױג דיר רעדן מיט די קבצנים.
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .אַזױ גײסטו אױף דער גאַס? מיט אַ פּאָר מאַצבילשע פּלודערן?
װאָס ,האָסטו ניט עפּעס אַ קלײדל אױף זיך? (אָלגאַ מיט דער מוטער לאָזן אַרױס אַ בלאָז) און
װײסט לײגן איר די רעדלעך?
שץ :דאָס גײען זײ קאַטשען מצות אין דער בלאָטע  ,און דער חובֿ ,דו אָביאַזאַנע ,260שעמט זיך
ניט פֿאַר אונדז .דײַן שװעסטער ,עליה השלום ,איז געװען אַן אמתע ייִדישע טאָכטער און אַן
ערלעכע פֿרומע נשמה .זע װאָס פֿאַר אַ טײַערע קינדער זי האָט דערצױגן( .די קינדער פֿון דער
תּלמוד־תּורה קומען אָן) אָט קומען אונדזערע ייִדישע קינדערלעך .קומט ,שטעלט אײַך אױס
אונטערן פֿאָרהאַנג ,מיר װעלן אים איבערנױטן.

ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט

 257א"כּ  -װירשאַפֿט
 258אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
 259א"כּ  -דאָס אָ װאָרט פֿעלט
 260רוסיש – מאַלפּע
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די קינדער מיט שׂימחהן אַרונטער אונטערן פֿאָרהאַנג ,פֿון דער זײַט פֿאָרהאַנג פֿון בײדע
זײַטן זעצן זיך אױס עלטערע מענטשן און די עלטערן פֿון די קינדער און אױך פֿרעמדע
משׂכּילים .בעת נחמיה קומט אַרײַן פֿון דער רעכטער טיר אין באַגלײטונג פֿון זײַן
שװעסטער ,הערט מען אַ קינדערכאָר פֿון אונטערן פֿאָרהאַנג .דער פֿאָרהאַנג צעעפֿנט
זיך און אין מיטן ,צװישן די קינדער שטײט צמח אָנגעטאָן גאַלאַ און הײבט אָן צו רעדן:
לאחי ולרעי הנעורים היושבים לבטח בארץ מולדתם ואשר אזננהם קשובות לזעקת שבר בת
עמם בעת צרה ןצעקה ,להם אשה דעי למרחיק .וגם אתם אחי ואחותי היתומים האומללים אשר
עינכם ראו שׂונאינו בשבט עברתם אשר הרבו ,טבחו אבותיכם היקרים ואחותכם חללו חרב
בראש חוצות ולא נעילו על היללים ויונקים אשר יקאלו בדם אימהים המדוקרים לעיניהם .לכם
אקרא קומו התעוררו להדליק נר תמיד בל ביתיכם בעד נשמת הקדושים הנאדבים בחייהם .והיה
הנר הזה כעמוד אש להאיר לכם הדרך החושך ,נתיבות חײכם האפלת אשר תלכו בהם עד תביאו
בשלום אל אדמת קדשינו .וכאם רנינן גבור חיל מימי קדם .שאו ביד שם אלכם לפידי אש ,אש
אהבה לעם סגולתינו ,וביד ימנכם שופרות האבל ותריעו תרועה גדולה להעיר לבית כל אחינו
הצעירים בכל קצוי תבל .עד תפול חומת ברזל המבדלת בין איש ואיש ונקוה קוממיות לארצנו
להרים נס הדרור והחופש על כל הר גבוה! והיה ביום ההוא ובחוצות כל עיר ועיר נראו גם בני
בנהם מצבות לזכרונכם אשר תספרנה לדור אחרון מעשיכם מקדם ומיליו יקרא שמותיכם
הקדושים אשר נלחמו בראש גדודות אנשי חיל מלחמת תנופה בעד הצרור והחופש ,בעד אמאותנו
ובעד עמנו וארצנו סלה!

אלע אָנװעזנדע אַפּלאָדירן
שׂימחה שץ :די צװײטע אָפּטײלונג פֿון מײַן פּראָגראַם איז שױן מוזיקאַליש .אַנו ,חבֿרה ,יעדערער
נאָך זײַן רײ וגם אני בתוכם.
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די גאולה
ערשטער:
װױל

(איז)261

דעם ,װאָס װעט אַ מאָל דערלעבן

זײַן בײַ דער גדולה
װען שופֿרות װעלן סיגנאַלן געבן
צו דעם ייִדנס גאולה.
װען צוריק װעט גאָט קײן ציון
ברענגען זײַנע קינדער,
װעלן פֿעלקער אַהין פֿליִען
צו זען דעם גרױסן װוּנדער.262
אױ ,ייִדישע קינדער ,װעט דאָס זײַן אַ צײַט
װער ס'װעט עס נאָר דערלעבן,
זי מעג זײַן װי נאָענט ,זי מעג זײַן װי װײַט,
מיר דאַרפֿן נאָר האָפֿן און שטרעבן.
צװײטער:

(כאָר װי דערפֿילט)
דער סיני װעט צום יום־טובֿ טײַערן
זײַן פֿײַערװערק אױסניצן
מיט זײַנע ראַקעטן װעט ער פֿײַערן
מיט דונערן און בליצן.
און אַ שײַן פֿון פֿײַער־שטראַלן,
װעט מען דערזען אַ װוּנדער,
און גאָטס קול װעט דאָרטן דערשאַלן:
"כ'האָב װידער מײַנע קינדער!"

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
 261א"כּ  -דאָס אָ װאָרט פֿעלט
 262א"כּ  -די גרױסע װינדער
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כאָר חזרט איבער
דריטער:
העקסע263

אױך די מדבר ,די אַלטע

װעט זיך יום־טובֿדיק באַקלײדן
מיט פֿרישע קװאַלן און

געװיקסן264

װעט זי טראַקטירן יעדן.
זי געדענקט נאָך װי אין איר זאַמד די זײדעס
זענען  40יאָר געגאַנגען,
איצט האָט זי דערלעבט די

פֿרײדן265

די אײניקלעך צו עמפֿאַנגען.
אױ ,ייִדישע קינדער...

און אַזױ װײַטער...

פֿערטער:
אַ שלום־עליכם דיר אַ ברײטער
דו ,אַלטער באאס – מצרים
קוק אָן דײַנע צוגעקנײטער
אין זײער לאַנד דעם פֿרײַעם!
אונדזערע מכּות און כװאַראָבעס,
צי קענסט זיך נאָך דערמאָנען?
האָבן מיר געמאַכט די ערשטע פּראָבעס
װי שײן מען קנאַקט טיראַנען.

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
פֿינפֿטער:
עפֿן גיך אױף דײַנע טירן
דו ,אַלטער פֿרײַנד לבֿנון
לאָז דײַנע קינדער דורכמאַרשירן
מיט זײערע פֿרײַהײט־פֿאָנען.

 263דײַטשמעריש  -אַ מכשפֿה
 264א"כּ  -געװעקסע
 265א"כּ  -פֿרײדעס
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נו ,װאָס האָפֿסטו ,אַלטער

דידאָ266

נעם אין דער האַנט דײַן לירע,
זע – ישׂראל און יהודה
דיר קומען זינגען שירה.

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
שׂימחה שץ:
קײן שׂינאה װעט ניט זײַן בײַ קײנעם,
אױס זידלען זיך און פּאַטשן!
אַ פֿאַס ביר װעלן זױפֿן אין אײנעם
פֿראַנצײזן מיט די דײַטשן.
עס װעלן שפּאַצירן װעלף מיט צאַפּעס
פֿרײַנדלעך גאַנצע אָרדעס...
און טערקן װעלן זיך מיט קאַצאַפּעס
סמאָטשיק אין די מאָרדעס.

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
שװעלבעלעך װעלן זיך מאַכן נעסטן
אין מײַלער פֿון קאָקאָדילן,
און קעניגן װעלן מיט אַנאַרכיסטן
מיט באָמבעס אין פֿוסבאָל שפּילן,
מיט זײַן אַרבעטער אַן עקספּלואַטאַטאָר
װעט טײלן זײַן קאַסע אין גאַנצן
און מיט אַ רביצין אַ רעפֿאָרמאַטער
אַ כּשר־טענצל טאַנצן.

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
קײן לױער װעט מער ניט זאָגן ליגן,
קײן זשורנאַליסט ,קײן שדכן...
פֿאָניע װעט זען אַ פּױער לײַטער ליגן
 266אוקראַיִניש  -זײדע
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און װעט זײ ניט צעלאַדכן.
עס װעלן רינדער ,שאָף און װידער
זיך לעקן מיט װילדע טיגערס,
און צו די אײדעמס װעלן ליבע־לידער
זינגען זײערע שװיגערס!

אױ ,ייִדישע קינדער ...און אַזױ װײַטער...
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן!

אַלע אַפּלאָדירן .רחל איז מונטער און קוקט אױף איר ברודער ,װעלכער זיצט פֿאַרטראַכט
פֿאַרטיפֿט אין זײַנע געדאַנקען.
רחל טוט אַ װוּנק צום עולם .די קינדער אַראָפּ פֿון דער פּלאַטפֿאָרמע און שטעלן זיך אין
צװײ רײען פֿון בײדע זײַטן.
רחל :נו ,טײַערער ברודער ,האָבן דיך נאָך ניט צערשטרײט די פֿײַנע קינדער מיט זײער מוטיקן
נאַציאָנאַלן גײַסט? דאָס איז דאָך דײַן בעסטער נחת.
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דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט
נחמיה( :פֿאַרטראַכט ,באַגײַסטערט) עס גײען איבער אין מײַן זכּרון טױזנטער פֿון אונדזערע
אַמאָלעדיקע פֿאַרפֿאָלגטע געמאַרטירטע ברידער ,װעלכע שטעלן אױף אַלע טאָג די אױערן צו
הערן דאָס זיסע קול פֿון משיחס שופֿר ,װאָס װעט זײ באַפֿרײַען פֿון דעם עלנט ,און אָנשטאָט
דעם דערבאַרן זײ גאָר די שרעקלעכע קולות פֿון זײערע פּײַניקער ,די קרײצצוגן מיט זײער װילד
געשרײ :לאָמיר אױסקױלן די ייִדן! און דאָס װילדע געשרײ װעקט בײַ אומגליקלעכע אױך פֿון
זײער זיסן חלום און פּלוצעם זעען זײ זיך פּנים־אל־פּנים מיט זײערע טיראַנישע מערדער .אין די
אױגן פֿון די אומגליקלעכע צינדט זיך אָן מיט אַ מערקװירדיקער ליכטיקער גלאַנץ .זײ באַקומען
אַן איבערנאַטירלעכן מוט ,שפּאַנען צו מיט שטאָלצן טריט ,זײ דענקען אױף זײער נאַקעטער
ברוסט צו די שאַרפֿע שפּיצן פֿון זײער שװײַיונג שװערסטן .און װי מוטיקע גיבורים טרעטן זײ
אַרױף אױף דעם ברענענדיקן שײַטערהױפֿן אָן שרעק ,נאָר מיט אַ מוטיקער שטאָלצער שטים
שרײַען זײ אױס :שמע ,ישׂראל – און שטאַרבן( .אױפֿן פֿאָן ענדערט זיך די נאַכט און עס װערט
טאָג) און לאַנגזאַם ,לאַנגזאַם פֿאַרשװוּנדן די קולות פֿון דער פֿאַרגאַנגענהײט ,נאָך דערװאַכט װי
אין אַ חלום .די גרױ־שװאַרצע נעפּלען פֿון מיטל־אַלטער צעגײען זיך און בײַ דער העלער שײַן
פֿון דער אױפֿקלערונג ,איך זע אױך װי מײַן פֿאָלק לעבט װידער! אױף די אַלטע קבֿרים זענען
אױפֿגעװאַקסן פֿרישע בלומען פֿון די נײַע דורות בײַ די שטאַרקע אײניקלעך פֿון זײערע געניעלע
זײדעס.

ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט
איך ,דאָס גליקלעכע קינד פֿון דער נײַער צײַט ,האָב איך װידער געװאָלט אַראָפּװאַרפֿן פֿון זיך
דאָס שװאַרצע טרױערקלײד פֿון דער אומגליקלעכער פֿאַרגאַנגענהײט און זיך אױספּוצן יום־
טובֿדיק ,גלײַך מיט אַלע מײַנע נאָענטע חבֿרים .די *** 267צו דיר פֿאַר צײַט פֿונעם נײַעם פּאָרל
 פֿרײַהײט און פּראָגרעס! מיר האָבן שױן אַפֿילו געהאַלטן אין די הענט די זיגפֿאָן פֿונעם טריומצוגפֿונעם לאַנג דערװאַרטן זיג פֿון דער מענטשהײט פֿאַר די טױערן פֿונעם  20יאָרהונדערט ,אַ פֿונק,
װען אַלע טישן פֿון דער גלײַכקײט זענען געװען געדעקט ,װען די בלענדנדע באַלױטונג פֿון דער
פֿרײהײטס־פֿאַקעל האָט געשעמעריקט ,װען די שאַמפּאַניער־גלעזער פֿון דער ברידערלעכקײט
זענען געװען אָנגעגאָסן .האָט זיך געטאָפֿן אַ שרעקלעך ערײגנס 268װאָס האָט געמאַכט שטײען
אַלע געסט .אָנשטאָט װאָס מיר האָבן געװאַרטן אױף דער געטלעך שײנער כּלה ,אױסגעפּוצט
זױבער מיט איר

 267אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
 268דאָס װאָרט איז אומפֿאַרשטענדלעך
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מיט װאָס – בלױען הימל־מאַנטל ,מיט אַ זיסן פֿרידלעכן שמײכל און איר ליכטיק פּנים איז זײ
גאָר דערשינען ,אױ װײ! מיט העסלעך פֿײַנטלעכער מינע ,געבליצט מיט אַ פֿײַער בײזע טײַװלישע
אױגן ...געקריצט מיט אירע גרױסע שאַרפֿע צײן ,װי אַ מכשפֿה ,און אירע קלײדער זענען געװען
רױט ...פֿאַרפֿלעקט מיט פֿרישן מענטשנבלוט .שױדערהאַפֿט!!! װאָס? איז דאָס אױך אַ חלום? נײן,
נײן ,דאָס איז די ר ײנע װירקלעכקײט! ס'איז ניט פֿינצטער ,ס'איז ליכטיק! און בײַ דער שײַן פֿון
דעם געמאָנטן פֿרימאָרגן זע איך װי זיך חזרן איבער 269די זעלבע שױדערהאַפֿטלעכע בילדער.
איך זע װידער אַן עטאַפּ פֿון מײַנע יונגע גײַסטרײַכע ברידער געשלאָסן אין קײטן און געטריבן
אין די װײַטע שנײ־סטעפּן פֿון סיביריען! איך זע װי די אומשולדיקע פֿאַמיליען שמײכלען אין די
קערקערס פֿאַר אומזיסטיקע בלבולים .נײן ,נײן ,ס'איז ניט קײן חלום! איך זע מיט מײַנע אױגן
אַרום מײַן קאָפּ פֿליִען און פּאַטשן מיט זײערע פֿליגל שטעקלעך־פֿאָרמאַט פֿון מײַנע צעריסענע
ספֿר־תּורות! אײַ ,אײַ ,עס שפּריצט מיר אין פּנים אַ פֿאָנטאַן פֿון הײס־זידנדיק בלוט פֿון מײַנע
פֿריש דערמאָרדעטע ברידער ,שװעסטער ,טאַטעס ,מוטערס און פּיצל קינדער! ...האַ? װאָס איז
זײ די צװאַנציק טױזנט יאָריקע געטין הומאַניטעט ,װאָס האָט אונדז אַלע אָרעמע אונטערדריקטע
געטרײסט און ג עהײסן גלײבן אין אַ גלענצדיקער צוקופֿט? װאָס שװײַגט זי איצט? פֿאַר װאָס
שרײַט זי אַם װײניקסטן ניט כאָטש אױף די טיראַנען בלוטזױגערס ,װאָס פֿאַרשאַפֿן אַ בושה איר
ראַסע .270װאָס? זי ליגט פֿאַרשיכּורט ,די בולערין 271און די אָרעמע אירע רײנע ליבהאָבער און
העל באַלײַכטע סאָליסטן און אונדז ,אָרעמע אונטערדריקטע ,לאָזט זי אין דער פֿינצטער ,מאַכט
זיך פֿון אונדז ניט! קינדער! עס איז די העכסטע צײַט צו דערמאָנען זיך אין זיך אַלײן! מעגן די
טיראַנען אַלע האָהנען 272די קעפּ אָפּדרײען .טאָג װעט מוזן װערן פֿאַר אַלע גלײַך!!! האָ ,איך
גלײב אין דעם גרױסן טאָג ,װען אַלע נאַציעס װעלן זיך רײַכען פֿרײַנדלעך די הענט ,און מיר
מוזן זיך באַשטרעבן צו װערן די אַמאָליקע זעלבסטשטענדיקע נאַציע ,מע זאָל אונדז אױך קענען
אױסשטרעקן די פֿרײַנדלעכע האַנט מיט כּבֿוד ,גלײַך מיט אַנדערע! ניט װי איצט ,װען מיר שטופּן
זײ אונדזערע הענט און זײ דרײען אַװעק פֿון אונדז די קעפּ מיט פֿאַראַכטונג ,װײַל מיר װילן זײ
און זײ אַלײן אָנרײדן ,אַז מיר זענען קײן נאַציע ניט ,װײַל מיר האָבן פֿאַרלױרן אונדזער מוט,
אונדזער נאַציאָנאַלן גײַסט ,אונדזער געפֿיל צו דער זעלבסטשטענדיקײט ,װײַל מיר זעען אױס
בײַ אַלע אין די אױגן װי אַן אָפּגעשטאָרבענע אַלטע ראַסע ,װי פּאַראַזיטן ,װאָס

 269א"כּ
 270א"כּ
 271דער
 272דער

 איבערהאָלען מאַכן איר ראַסע צו שאַנדעמײן פֿונעם װאָרט איז ניט קלאָר ,אפֿשר – באַלערינע
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לעבן ניט ,נאָר עקזיסטירן ...אונדזער נאַציע איז טױט? עס זאָל לעבן אונדזער נאַציע! ייִדישע
קינדער! לאָמיר זיך נאָר אַלע פֿאַראײניקן און אױפֿהײבן אונדזער זיגרײַכע פֿאָן פֿון אונדזערע
אַמאָליקע גבורים אנשי־שם און איבערצײַגן די װעלט ,אַז מיר לעבן נאָך! אַז מיר האָבן אױך,
װי אַלע ,אַן אײגן לאַנד און קענען זײַן גלײַך מיט אַלע - ,אַ זעלבסטשטענדיקע גרױסע נאַציע!!!
אַלע ...הוראַ הידד!

אױפֿן פֿאָן זעט מען די אױפֿגעדעקטע זון מיט שטראַלן .דער הימל װערט רױטלעך.
דער פֿאָרהאַנג פֿאַלט.

~ ~ 68
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 3אַקט

פּערסאָנאַזשן:
פּאַװעל איסאַאַקאָװיטש מאַרגאָלין – געקלײדעט אין פֿראַק מיט אַ הײבעלע אױף די האָר
פֿעאָדאָסיע – רײַך געקלײדעט מיט אַ קװעישע

***273

פֿריזור

אָלגאַ  -באַלמעסיק רײַך געקלײדעט געשמאַקפֿול "אַ ליאַ מאָד"
באַראָן – אין פֿראַק
מאַטװײ גריגאָריעװיטש – אין אַן אַלטן טשינאָװניק־פֿראַק מיט מעשענע קנעפּ  -אַ הױכע
פֿאָטערמערדער קראַגן
דער גאָלאָװאַ פֿון דער דומאַ מיט זײַן טאָכטער
אַן אַלטער פּאָלקאָװניק אין זײַן אוניפֿאָרם מיט זײַן אַלטער פֿרױ
אַ פֿראַנצײזישער פּאַריקמאַכער – אין אַ רױטן אַטלאַסענעם פֿראַק מיט זײַן פֿרױ ,אַ פּאַריזער
קאָקעטקע
אַן ענגלענדער מיט זײַן פֿרױ
דערנאָך ‒ נחמיה ,שׂימחה שץ ,נעכע און פֿעליקס

די סצענע שטעלט מיט זיך פֿאָר אַ פּראַכטפֿולן סאַלאָן בײַ מאַרגאָלינען ,מיט רײַכע
פֿאָטעלן .רעכטס פֿון די צושױער זעט אַרױס דורך דער אַרקע אַ באַלײַכטן סאַלאָן ,װאָס
פֿירט אין דרױסן .לינקס פֿון די צושױער – דורך דער אַרקע זעט מען אַרױס אַן
אונטערגאָרטן – אין דער מיטלסטער אַרקע זעט מען אַרױס אַ העל באַלױכטן עסצימער.
אין דער טיף אַ העל לײַכטענדער קריסטבױם .מע הערט שפּילן די מוזיק .בײַם אױפֿגאַנג
פֿון פֿאָרהאַנג זעט מען שפּאַצירן געסטפּאָרלעך ,מען איז פֿרײַ ,געאַרעמט.

 273דער מײן פֿונעם װאָרט איז ניט קלאָר ,דאָס צװײטע װאָרט איז ניט לעזבאַר
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דאָס ערשטע פּאָרל:
זי :איר גלײבט 274עס װירקלעך ,אַז דער יונגער באַראָן װעט זיך פֿאַרליבן אין דעם ייִדישן
װױכערעס טאָכטער?
ער :װער װײסט? אפֿשר איז ער פֿאַרליבט .זי איז זײער היפּש און פֿאַרשטײט דעם שיק.

דאָס צװײטע פּאָרל:
ער :אױך דער פֿראַנצײזישער פּאַריקמאַכער מיט זײַן פֿרױ זענען אײַנגעלאַדן?
זי :אַן אינטערעס װעקן ניט די פּאַריזער מאַנערן אָבער עפּעס אַ בורלעסק.

דאָס דריטע פּאָרל:
אָלגאַ :איר זענט דער

לײב275

פֿונעם באַל ,אױך דער שולדנער פֿון דעם־אָ אָװנט.

באַראָן :איר זענט זײער ליבע־װירדיק.

דאָס 4־טע פּאָרל:
מאַטװײ :פּריזנאַטסיאַ ,276איך האָב ניט ליב צו דרײען זיך מיט די באַבעס.277
פֿעאָדאָסיע :יאַקע װי שוטניק.278
מאַטװײ :איך קען ניט די
באַבע .פּאָידיאָם

קיטײַסקע279

צערעמאָניעס .פּאַװעל איסאַאַקאָװיטש ,נעם דיר צו דײַן

װיפּיעם!280

פּאַװעל :נישט איבער דער מאָס .דו קענסט זיך נאָך פֿאַרכלינען און אָנמאַכן אַ סקאַנדאַל .פֿאַרגעס
ניט ,אַז דאָ זענען אַלע סליװקעס פֿון דער װעלט.
מאַטװײ :פּליעװאַט

מעניע!281
װײַזן282

פֿראַנצױזין :מעסיע מאַדאַם ,שטעלט אײַך אױס אין דער רײ און איך װעל אײַך
"אַ לאַ מאַדאַם מאַקסים"( .מוזיק שפּילט .אַלע שטעלן זיך אױס .זי װײַזט זײ די מאַנירן .אַלע

מאַכן איר נאָך ,אױך דװאָסיע ,קאָמיש .מע שפּילט אַ טאַנץ .אַלע טאַנצן)
באַראָן קומט אַרײַן און רעדט עפּעס מיט פּאַװעלן.

 274א"כּ  -זי גלױבען
 275א"כּ  -לעװע
 276רוסיש – זיך מודה זײַן
 277רוסיש – װוּלגאַר  -פֿרױען
 278אוקראַיִניש – איר זענט אַ װיצלער
 279רוסיש – כינעזישע
 280רוסיש – קום ,לאָמיר אױסטרינקען!זי
 281רוסיש – איך שפּײַ זיך אױס!
 282א"כּ  -צײַגן

די פֿיגורן
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אָלגאַ( :קומט צו) אָבער װאָס הײסט דאָס ,הער באַראָן ,איר פֿילט זיך װי פֿאַרלאָזן ,אפֿשר
עלנט?283
באַראָן :עס טוט מיר זײער לײַד די געזעלשאַפֿט צו פֿאַרלאָזן ,דאָך בײַם בעסטן װילן איז מיר
אוממעגלעך צו בלײַבן .לײענט איבער די טעלעגראַם ,װאָס איך האָב איצט באַקומען.284
אָלגאַ( :לײענט) "טײַערער רודאָלף ,דער פֿעטער באַראָן האַדענשטאַטער ליגט אין דעם לעצטן
צוגען .285קומט שנעל מיט עקסטראַ־צוג" .עס טוט מיר זײער לײַד!
באַראָן :אַזױ אַרום ,286איך מוז מיך געזעגענען .287איך װינטש אײַך אַ גוטע אונטערהאַלטונג.
אַדיע! (איז אָפּ .ער נעמט בײַ אַלע די הענט ,אױך בײַ פֿעאָדאָסיען).
פֿעאָדאָסיע :איך האָף ,אַז איר װעט אונדז נאָך

באַערדיקן288

מיט אײַער װיזיט.

אָלגאַ :מאַ־מאַשע!
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די געזעלשאַפֿט זעצט זיך אױס האַלב רונד .די פֿראַנצױזין זינגט אַ שאַנסאָנעט מיט אַ
טאַנץ .אַלע אַפּלאָדירן .די באַדינער ברענגען אַרײַן אַ בריװ .אָלגאַ נעמט אים און טראָגט
אים צו צום פֿאָטער .ער גײט צו אין אַ װינקל ,עפֿנט דעם בריװ ,לײענט אים מיט די
אױגן און װערט פּלוצעם בלאַס .די הענט הײבן אים אָן צו ציטערן.
אָלגאַ :װאָס איז געשען ,פּאַפּאַ? שנעל ,אַ דאָקטער! (די באַדינער לױפֿן אַרום ,טראָגן צו .פּאַװעל
קען ניט ענטפֿערן ,פֿאַלט אױף אַ קױקע אָן כּוחות ,289מיט אײן האַנט שטרעקט ער איר אױס דעם
בריװ).
דװאָסיע :װאָס איז געשען ,טאָכטער? פּאַװעל ,װאָס איז דאָס ,װײ איז מיר( .זי גײט צו אים
ראַטעװען ,בינדט אים אױף דעם האַלדזטיכל .אָלגאַ ברענגט אָדעקאָלאָן ,רײַבט אים די שלײפֿן.
די געסט ציִען זיך לאַנגזאַם .דער דאָקטער קומט).
דװאָסיע :פּאַװעל ,שטאַרק דיך ,לאָז דיך ניט אָפּ ,װײ איז מיר!

אָלגאַ :פּאַפּאַ ,מוטער ,פּאַפּאַ ,איז דיר לײַכטער? (פּאַװעל עפֿנט אױף די אױגן)
דװאָסיע :אַ דאַנק דעם השם התברך ,ער האָט געעפֿנט די אױגן! אָלגאַ ,טאָכטער ,װאָס שטײט
דאָרט אין בריװ .לײען העכער .װײ איז מיר!

 283א"כּ  -זי װינטשען אײנס פֿאַרלאַסען ,װיסטע מעגלעך?
 284א"כּ  -ערהאַלטען האַבע
 285גוססט
 286א"כּ  -אַלזאָ
 287א"כּ  -עמפּפֿעהלען
 288פֿעאָדאָסיע נוצט דאָס װאָרט "באַערדיקן" אַנשטאָט "באַערן"
 289א"כּ  -אָנמאַכט

~ ~ 71
אָלגאַ( :לײענט)  12אַ זײגער 290בײַ נאַכט קומט דער עקסטראַ־צוג פֿון 291אָדעסאַ .קומט
עמעצער 292צו דער באַן צו נעמען אײַער זון פֿעליקס ,ער איז שװער פֿאַרװוּנדעט אין אַ קאַמף
מיט פּאָליצײ האָט ער זיך אָנגעשלאָסן מיט דער ייִדישער זעלבטשוץ־פּאַרטײ ,און איז פֿאַרװוּנדעט
געװאָרן .מיר ה אָבן אים געבראַכט אין האָספּיטאַל ,ער האָט געבעטן אים װאָס שנעלער שיקן
אַהײם .293די הוצאָות װעלן רעכלעך אַראָפּגענומען װערן .דאָקטער פֿינקעלשטײן.
אָלגאַ :יאָ ,װער קען איצט פֿאָרן? שיק גיך אַריבער צו נחמיהן און בעט אים ער זאָל צופֿאָרן צו
דער באַן.
דװאָסיע :לאָז ער מונטערן זײַן ברודער שׂימחהן װעט אים הײמישער זײַן .װײ איז מיר .אַזאַ
אומגליק( .באַדעקט די אױגן)
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פּאַװעל( :שװאַך) זײ האָבן מיר אים דערהרגעט ,די מערדער!
אָלגאַ :דער בריװ שרײַבט ,אַז ער איז נאָר פֿאַרװוּנדעט .מיט הערצליכער הילף װעלן מיר אים
ראַטעװען .אָבער ניט זײַ פֿאַרצװײפֿלט ,פּאַפּאַ .איך האָב געשיקט אים ברענגען.
פּאַװעל( :װײַטער די גאַנצע צײַט 294שװאַך) אָלגאַ ,מײַן טאָכטער ,מיר זענען רויִנירט .אונדזער
קינד איז פֿאַרלױרן אין אײנעם מיט אונדזער פֿאַרמעגן .װער האָט אים געהײסן ,װער האָט אים
געשיקט ,ער זאָל...
דװאָסיע :דו האָסט אים אַלײן פֿאַרשיקט ,גאָט װײסט דעם *** ,295דאָס קינד האָט ניט געװאָלט
פֿאָרן ,אָבער ס'איז פֿאַרפֿאַלן .אַז גאָט איז ניחא...
פּאַװעל :דו טענהסט אַלץ מיט דײַן גאָט? גײ בענטש אים דערפֿאַר!
דװאָסיע :אױ־אױ־אױ! דאָס איז דערפֿאַר ,װײַל איך האָב אים אױפֿגעהערט צו בענטשן ,און דו
האָסט אים אָנגעהױבן צו שעלטן! װײ איז מיר!

נחמיה מיט שׂימחהן מיט אַ באַדינער ברענגען אַרײַן דעם פֿאַרװוּנדעטן פֿעליקס .בײַם
אָנבליק װערט מער געשרײען.
דװאָסיע און אָלגאָ :מײַן טײַער קינד! מײַן טײַערער ברודער.

פּאַװעל רײַסט נאָר אָפּ פֿון זיך דעם ראָק ,צערײַסט דאָס העמד ,צעװײנט זיך,
אומאַרעמדיק פֿעליקסן .אין דער צײַט לײענט נחמיה דעם בריװ .שׂימחה הערט זיך
אונטער.
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פּאַװעל :די מערדער האָבן אים דערהרגעט .װען װאָלט אים גאָר אײַנגעפֿאַלן ער זאָל זיך גאָר
אָננעמען פֿאַר דעם ייִדן .עס האָבן אים די חבֿרה אַזױ פֿאַרייִדישט .װער האָט אים געלערנט
אײַנשטעלן זײַן לעבן פֿאַר די אָרעמע שלעפּערס ,װאָס ער קען זײ גאָר ניט?
נחמיה :װער אים האָט געלערנט? אַ בעסטער לערער פֿון זײַן טאַטן .דער צײַטגײַסט! האָ ,איר,
קינדער־מערדער! איר ,עלטערן ,האָט געזוכט צו פֿאַרלעשן אין אײַערע קינדער דעם פֿונק
ייִדישקײט ,און װען דאָס בראַװע קינד האָט דערזען װי אוממענטשלעך אײַערע פֿרײַנד האַנדלען
קעגן זײַנע אומשולדיקע ברידער ,האָט זיך אין אים אָנגעצונדן דאָס הײליקע פֿײַער .די העלדנמוט
פֿון זײַנע זײדעס ,די מכּביער ,צו קלאַפּן קעגן זײַנע שׂונאים ,װאָס איר קושט זײ אין די הענט .אַ
שײנעם סורפּריז האָבן אײַערע טײַערע פֿרײַנד געמאַכט צו זײער יום־טובֿ ,װאָס איר האָט געמאַכט
פֿאַר 296זײ! זײ האָבן אײַך און אים נישט געװאָלט קענען לעבעדיקערהײט ,און בײַ אונדז איז
טײַער אַפֿילו טױטערהײט .ער איז בײַ

אינעם כּתבֿ־יד – זײַטל 5
אונדז אַ קדיש ,אַ הײליקער מאַרטירער .זײַן טױטער קערפּער איז בײַ אונדז הײליקער און
געטרײַער פֿון אײַערע לעבעדיקע .שׂימחה שץ ,שיקט נאָך דער חבֿרה־קדישא ,לאָזן זײ אים
צונעמען ,אַ ייִדיש קינד ,פֿון זײַנע טריפֿה עלטערן .װײנען קענט איר? קען עמעצער קדיש זאָגן
נאָך זײַן כּשרער נשמה .הער שׂימחה ,זאָגט קדיש .יתגדל...

אַלע צעװײנען זיך היסטעריש .דער פֿאָרהאַנג פֿאַלט שנעל.

 296א"כּ  -אױף
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 4אַקט
פּערסאָנאַזשן:
נחמיה ‒ ראָזאַ ‒ שׂימחה שץ ‒ נעכע ‒ באַראָן ‒ אָלגאַ ‒ אַ מנין ייִדן ‒ חתונה־כאָר

די בינע שטעלט מיט זיך פֿאָר אַ שײנע װילע הינטער דער שטאָט .לינקס פֿון די צושױער
‒ דער פֿאַסאַד פֿון דעם הױז מיט אַ לאָדן .גלײַך ‒ קאָרידאָר און אַ באַלקאָן מיט טרעפּ
אַראָפּ .רעכטס ‒ אַ קלײן הײַזל אַרומגעצױמט מיט בײמער .אין דער מיט ‒ אַ פֿאָנטאַן
מיט בלומען־בײטן .אַ גאָרטנטישל מיט גאָרטן־בענקלעך ,לעבן דעם טישל ,אונטער אַ
בױם ‒ אַ גראָזבאַנק .פֿון יענער זײַט שטאַכעטן פֿון דער װילע זעט זיך אַרױס אַ ברײטער
װעג .פֿון גאַנץ װײַט זעען זיך אַרױס הײַזער פֿון דער שטאָט .בײַם אױפֿגאַנג פֿון דעם
פֿאָרהאַנג זעט מען זיצן ‒ רײזעלע אױף אַ גאָרטן־פֿאָטעל ,297אָנגעשפּאַרט אױפֿן טישל,
פֿאַרטראַכט .נעכע שטײט לעבן איר.
נעכע :איך האָב צוגעשטעלט די מילך .איך װיל ,אַז נחמיה זאָל אױסטרינקען אַ גלאָז מילך מיט
פּוטער ,כּל־זמן זי איז נאָך װאַרעם ,דאָס װעט אים מאַכן גוט צום לײכעץ .װאָס זיצסטו עפּעס
אַזױ און דאגהסט .װאָס שפּילסטו ניט עפּעס?
רײזעלע :ער האָט זיך געלײגט אָפּרוען ,װיל איך אים ניט שטערן .אַך ,װי רויִק דאָ איז און
שטיל .די לופֿט שמעקט אַזױ .איר פֿילט עס? (טראַכט)
נעכע :איך האָב ניט פֿאַר דיר געזאָגט .צוליב דעם קאַטער קען איך אַזױ ניט פֿילן ,אָבער איך
האָב שױן מײַן רפֿואה .כ'װעל מיר מאַכן פֿאַרן שלאָף אַ גאָגעל־מאָגעל ,װעט מיר איבערגײן.
רײזעלע :איר זענט אַלײן ,מומע ,אַ גוטער דאָקטער .מומע ,איך װיל אײַך עפּעס פֿרעגן .אַז איר
זענט יונג געװען ,אַזױ װי איך ,האָט איר עמעצן ליב געהאַט?
נעכע :יאָ ,אַז איך בין געװען אין דײַנע יאָרן ,האָב איך שױן געהאַט מיט מײַן באַשערטן דאָס
ערשטע קינד ,װאָס מײַן גאַנץ לעבן איז געהאָנגען אין אים.
רײזעלע :נישט דאָס קינד מײן איך .איך מײן ,אײַער באַשערטן האָט איר ליב געהאַט?
נעכע :ס'פֿאַרשטײט זיך .איך האָב אים שטענדיק ליב געהאַט צו הערן זינגען זמירות,

 297א"כּ  -גאָרטנזעסל

~ ~ 74

אינעם כּתבֿ־יד – זײַטל 2
נישט נאָר איך ,אַפֿילו אַלע װײַבער אין שיל פֿלעגן זיך מחיה זײַן ,װען ער האָט אַרײַנגעשטעקט
זײַן פֿינגער אין גאָרגל און האָט אַרױסגעשריגן "שמעקאָלײני" ,אָבער הײַנט האָט שױן זײַן
גאָרגל קײן ייִדישן טעם ניט ,ער גרײט זיך שױן אױף מױשע זקנים.298
רײזעלע :חוץ זײַן זינגען האָט זיך אײַך נישט געטראָפֿן אין אײַער לעבן ליב צו האָבן?
נעכע :יאָ ,מײַן ליבע איז געװען רעטשענע קאַשע מיט גענדזנשמאַלץ .ס'דערװיקט מיך פּשוט.
רײזעלע :איך מײן ,צי האָט איר נישט געהאַט אָדער געפֿילט בײַם האַרצן אַ מין קלעמעניש ,אַ
מין אָנגענעם ציטערניש ,אַ ציִעניש צו אַ קעגנשטאַנד ,װאָס איר האָט ליב געהאַט?
נעכע :אױ ,אױ ,אױ ,נישט אײן מאָל פֿלעגט מיך ציִען בײַם האַרצן .איך בין שיעור אַנידערגעפֿאַלן,
אַזױ האָט מיר געחלושט מײַן האַרץ דעם לעצטן יום־כּפור ,כ'האָב געהאַט אַ שװערן תּענית.
ס'איז אָבער מיט גאָטס הילף איבערגעגאַנגען.
רײזעלע( :נעמט איר האַנט און לײגט זי צו צו איר האַרץ) אַנו ,לײגט צו אײַער האַנט .איר פֿילט
װי מיר איז שװער צו אָטעמען? עפּעס ליגט דאָ װי אַ שטײן .אַך ,איך זאָל קענען אַרױסגעבן,
װאָלט מיר גרינגער געװאָרן.
נעכע :נעם װערעמקרױט ,דער װאָרעם איז דיר אַרונטערגעגאַנגען אונטערן לעפֿל ,און נאָגט
דיך.
רײזעלע :יאָ ,ער נאָגט מיך...
נעכע :דאָס קומט פֿון אַ גוט־אױג אָדער פֿון אַן איבעריק ביסן .דאָס בעסטע איז אַרײַנשטעקן
דעם פֿינגער אין מױל און דאָס אַרױסגעבן .עס װערט באַלד ליכטיקער אין די אױגן.
רחלע :299איר האָט רעכט .װען איך זאָל קענען אַרױסגעבן װאָס מיר דריקט בײַם האַרצן ,װאָלט
מיר געקענט לײַכטער װערן .איך האָב אָבער קײן פֿאַרטרױטן מענטשן אין דער װעלט איך זאָל
אים קענען עפֿענען מײַן האַרץ .אַך ,איך װער דערשטיקט.
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .װאָס איז דיר עפּעס?
רײזעלע :מומע ,דער באַראָן געפֿעלט אײַך?
נעכע :פֿע! דער באַראָן איז אַ גױ .ער איז אַפֿילו אַ גוטער ,ער איז פֿאַר אַ ייִדן אַ כּפּרה.

 298פֿאַרצױגן פֿון מושבֿ־זקנים
 299דער שפּיל מיטן נאָמען קומט אַלץ װײַטער  -רחל ,רחלע ,ראָזאַ ,רײזעלע
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רײזעלע :ער האָט מיך געראַטעװעט( .מע הערט נחמיה הוסטן)
נעכע :אױ ,נחמיה האָט זיך אױפֿגעכאַפּט .איך װעל גײן זען ,אַז די מילף זאָל ניט אױסלױפֿן( .זי
איז אָפּ ,רעכטס)
נחמיה באַװײַזט זיך ,אין אַ כאַלאַט געקלײדט .בלאַס .גײט אַראָפּ ,זעצט זיך לעבן דער שװעסטער
און גלעט זי.
רײזעלע :װי פֿילסטו זיך ,טײַערער ברודער? עס איז שױן צײַט דו זאָלסט אײַננעמען די מעדיצין.
װאַרט ,איך װעל עס אָנגיסן .װיפֿל האָב איך געװאַרט אױף דער פֿרײד ,איך זאָל קענען מײַן
ברודער באַדינען ,אָבער ניט מיט אַ מעדיצין.
נחמיה :אױב די מעדיצין קען מיר העלפֿן צי נײן דאָס אונטערליגט נאָך אַ צװײפֿל .פּאָזיטיװ פֿיל
איך ,אַז די האַנט ,װאָס גיסט מיר אָן ,דערקװיקט מיך מער װי די מעדיצין .איך זופּ דעם זיסן
נעקטאַר פֿון דײַן געטרײַשאַפֿט און לעבע ,אַז איך פֿיל מיך אין דעם מאָמענט פֿולקאָם געזונט,
מונטער און גליקלעך.

 Xאַ צוגאָב אױף די ראַנדן פֿונעם זײַטל:
נאָך מער פֿרײט עס מיך  ,אַז איך זע ,אַז די װירדיקע שװעסטער פֿון דײַן ברודער און טײלסט
מיט אים זײַן נאַציאָנאַלן גײַסט ,און דײַן יוגנט און דײַן שײנקײט האָט דיך ניט אַ תּל (אַאטעל)
געמאַכט ,אָפּצולײקענען דײַן ליבן האַרץ פֿון אונדזערן עלנטן אומגליקלעכן פֿאָלק ,און צו
דערנאָענטן דעם נאַציאָנאַלן גײַסט אין די הערצער פֿון אונדזערע ייִדישע פֿרױען .אָט דאָס,
שװעסטער ,טו דאָס .אונדזערע פֿרױען נײטיקן זיך מער אין דער ייִדישער דערציִונג װי די מענער.
זײ טראָגן אױף זיך די ערשטע פֿאַראַנטװאָרטלעכקײט פֿאַרן צוקונפֿטיקן דור.

 Xסוף פֿונעם צוגאָב
דו װײסט דאָך ,אַז דאָס גרעסטע פֿאַרגעניגן בײַ אַ מענטשן מאַכט אים אַ זאַך ,װאָס ער האָט
פֿאַרלױרן און געפֿונען זי אומגעריכט 300װידער.
רײזעלע :איך װײס עס!
נחמיה :נו ,און אַז דו װײסט עס ,דאַרפֿסטו דאָך אױך זײַן פֿרײלעך ,װאָס דו האָסט געפֿונען דײַן
פֿאַרלױרענעם ברודער .פֿאַר װאָס זשע ביסטו אַזױ מיאוסגעשטימט? די סיבה איז אין מײַן
קראַנקהײט?301
רײזעלע :איך האָף ,אַז דו װעסט זײַן געזונט און לעבן .גאָט װעט דאָך ניט װעלן צוריקנעמען בײַ
מיר די מתּנה ,װאָס ער האָט מיר געשענקט – מײַן אײנציקע טרײסט אין מײַן לעבן .אָבער...
אַך...

 300א"כּ  -אונפערהאפפט
 301א"כּ  -זײַן דאָס זײַן מײַנע קראַנקהײט די אורזאַכע?
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נחמיה :אָבער דאָך ...דו מוזסט דאָך האָבן צוטרױען און אױפֿריכטיק זײַן צו דײַן אײנציקן
געטרײַעם פֿרײַנד אין דער װעלט .עפֿן פֿאַר מיר ,שװעסטער ,אױף דײַן האַרץ און לאָז מיך
לײענען דאָרט דאָס קאַפּיטל ,װאָס דיר איז דאָס שװער צו פֿאַרשטײן .אפֿשר װעל איך עס דיר
קענען דײַטלעך דערקלערן .איך בין זײער אומרויִק ,װאָס פֿון אונדזער פֿרײַנד ,דעם באַראָן ,איז
ביז איצט קײן בריװ ניט געװען .איך האָב אָנגעגרײט אַ בריװ אים צו פֿרעגן די סיבה פֿון זײַן
צו לאַנגער אָפּװעזנהײט.
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רײזעלע :דאָס אומבאַרויִקט מיך אױך זײער .ער איז דאָך אונדזער אַלגעמײנער פֿרײַנד( .זי
שװײַגט .לאָזט אַראָפּ די אױגן ,הײבט זײ אױף צום ברודער .זי קעמפֿט .ענדלעך װענדט זי זיך
צון אים אַנטשלאָסן) ברודער! איך האָב קײנעם איצט ניט אין דער װעלט ,נאָר דיך .און װי פֿאַר
גאָט מוז איך מיך פֿאַר דיר איצט מתװדה זײַן ,און אױסרעדן מײַן האַרץ .איך זאָג 302דיר אָפֿן,
אַז אױסער דעם געפֿיל פֿון דער רײנער דאַנקבאַרקײט ,האָב איך צון אונדזערן פֿרײַנד נישט
געהאַט .דו קענסט מיר גלײבן דערפֿאַר ,װײַל די צרות און לײַדן ,װאָס האָבן מיך אומאױפֿהערלעך
פֿאַרפֿאָלגט ,האָבן פּאַראַליזירט אין מיר אַלע האַרץ־געפֿילן ,אױסער די זיסע זכרונות אין אונדזער
טײַערער מוטער און אין דיר ,װאָס האָט מיר געגעבן מוט צו לעבן .פּלוצלעך...
נעכע :טרינק אױס די מילך װאַרעמערהײט ,עס װעט דיר גוט מאַכן .און מאַך ח־ח־ח־ח ...ס'װעט
אַרױס דער לײכעץ .רײזעלע ,דו האָסט מיר ,דאַכט זיך ,געזאָגט ,אַז ס'נאָגט דיר עפּעס בײַם
האַרצן .מאַכן דיר אַ פּאָר װײכע אײער?

ראָזאַ :303נײן ,איך דאַנק אײַך .מומע ,איך דאַרף איבעררעדן מיט מײַן ברודער( .304נעכע איז אָפּ)
נחמיה :נו ,און פּלוצלינג?...
ראָז אַ :אָט דער צופֿאַל װיל אין מיר דערװעקן גאָר אַ נײַ געפֿיל ,װאָס איך האָב עס ביז אַהער
ניט געקענט .אונדזער אָלגאַ איז אָן אַ גרונט און אָן אַ סיבה געװאָרן שלעכט קעגן מיר און האָט
מיר אָפֿן דערקלערט ,אַז אין דעם איז שולדיק איר אײפֿערזוכט ,באַמערקנדיק ,אַז דער נאָבלער
באַראָן נעמט אין מײַן גורל װאַרעמע טײל 305און דורך דעם פֿאַרנאַכלעסיקט ער אירע אינטימע
באַקאַנטשאַפֿט .איך האָב עס פֿון אָנהײב ניט פֿאַרשטאַנען ,נאָר זײַענדיק מיט מיר אַלײן ,האָב
איך באַמערקט ,אַז איר אײפֿערזוכט האָט אין מיר דערװעקט גאָר אַ שפּאָגל נײַ געפֿיל ,און מיר
דערמאָנט צו קוקן מיט אַנדערע אױגן אױף מײַן װײַבלטײטער ,306װי איך בין געװױנט .יאָ ,אַ נײַ
געפֿיל האָט אײַנגעזוכט מײַן האַרץ

 302א"כּ  -געשטײ
 303װידער אַן איבערגאַנג פֿון רײזעלע צו ראָזאַ
 304א"כּ  -איך האָב דאָ צו רעדן מיט מײַן ברודער
 305א"כּ  -טײלנאַהמע
 306ניט קלאָר דער באַדײַט
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און האָט פֿון דעם געפֿאָדערט די זעלבע ליבע ,װאָס איך האָב געהאַט צו דיר און צו אונדזער
פֿאַרשטאָרבענער מוטער.

פֿון דאָ אָן און ביזן זײַטל  10פֿונעם כּתבֿ־יד דער טעקסט איז אױסגעמעקט מיט אַ בלײַער.
נחמיה :קינד ,דאָס איז ניט דאָס זעלבע ,דאָס איז אַן אַנדער סאָרט...
ראָזאַ :גאַנצע נעכט האָב איך געקעמפֿט מיט מײַן נײַעם געדאַנק ,מיט מײַן פֿרעמדן גײַסט ,איך
זאָל אים אױסמײַדן נאָר .װאָס מער האָב איך געזוכט אים צו פֿאַרטרײַבן ,מער האָט ער זיך
געזוכט אין מיר אײַנצודרינגען.
נחמיה :זײער ריכטיק!
ראָזאַ :האָ ,דאַן האָב איך ,ברודער ,אַרױסגעזען ,אַז מײַנע שמערצן האָבן זיך נאָך ניט געענדערט,
און אַלע מײַנע פֿיזישע און מאָראַלישע לײַדן זענען גאָר ניט אַזױ שמערצלעך אין פֿאַרגלײַך307
מיט די נײַע גײַסטיקע לײַדן .איך האָב מיר אַלײן דערקלערט ,אַז עס קען גאָר קײן מינדסטע
ה אָפֿענונג ניט זײַן .נישט ער װעט נישט אױפֿהערן מיט אַ הױכן ראַנג זיך אַראָפּלאָזן צון אַן
אָרעמען מײדל ,נישט איך װעל צום אָפּפֿער נישט ברענגען מײַנע אידעאַלן פֿון ייִדישקײט,
דערציִונג האָט מיר פֿון קינדװײַז אָן אײַנגעזאַפּט אין מײַן פֿלײש און בלוט .איך האָב מיך אַלײן
געשטראָפֿט ,אַלײן אָנגעשריגן אױף מיר װי װאַגט גאָר מײַן האַרץ ליב האָבן אַ פּערזאָן פֿון דער
ראַסע ,װאָס פֿאַרפֿאָלגט אומאױפֿהערלעך אונדזער פֿאָלק .און װאָס מער האָב איך זיך
באַשטרעבט דעם געדאַנק מיר אַרױסצושלאָגן פֿונעם קאָפּ ,האָט ער זיך אין דער שטיל װאָס
טיפֿער אַרײַנגעגנבֿעט צו מיר אין האַרצן .האָ ,ברודער ,דאָס האַרץ איז אַ סך שטאַרקער בײַ
אונדז אין קאַמף מיט דעם קאָפּ .ברודער ,איך בין מער ניט קײן שװאַכע צימערפֿרױ .308דאָס
האַרץ האָט געזיגט ,איך האָב אים ליב און ...אומגליקלעך( .זי װײנט)

נחמיה :טײַערע ליבע שװעסטער( ...ער קושט זי אין שטערן .מע זעט דורך די שטאַכעטן אָנקומען
שׂימחה שץ ,ער טראָגט אַ רעצעפּט אין דער האַנד און קוקט זיך יעדע 309מינוט אום)
שׂימחה שץ :אָט האָסטו דעם רעצעפּט און זאָל גאָט געבן ,אַז עס זאָל שױן זײַן צון אַ רפֿואה.
װוּ איז נעכע? נעכע! (קומט אַרױס)

 307א"כּ  -קעגן
 308א"כּ  -פֿרױען־צימער
 309א"כּ  -אַלע
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שץ :גײ גיכער אַהײם ,איך װעל דערװײַל בלײַבן דאָ .דער חסר־דעהניק װיל גאָר ניט אַרײַננעמען
אין מױל אַרײַן .איך האָב איבערגעלאָזט דעם שמשׂ ער זאָל אים היטן ,ער זאָל ניט אַרױסגײן
פֿון דער שטוב( .נעכע טוט זיך אָן און גײט אַװעק) אַ שײנער תּכשיט פֿון ייִדן געװאָרן ,אױף
אַלע אונדזערע ייִדישע שׂונאים געזאָגט געװאָרן .מײַן שװעסטער ליגט אין שפּיטאָל געפֿערלעך
קראַנק און װעט זיך אפֿשר דערפֿון אױסשטײן אַן אָפּעראַציע .אָלגאַ ,װײסט מען ניט װוּהין זי
איז אַהינגעקומען ,און דער איז גאָר קײן מענטש ניט .דער טױט פֿון זײַן זון האָט אים אַזױ
דערשלאָגן דעם קאָפּ ,אַז ער האָט זײַן גאַנצן שׂכל פֿאַרלױרן .איך האַלט אים בײַ מיר און מיר
היטן אים אָפּ זײַן אײנציקע טרײסט און דערשטרױיונג ,אַז דער תּהילים( ...מען זעט צופֿאָרן אַ
פֿיאַקער ,פֿון װעלכן עס גײט אַרױס דער באַראָן) איך האָב ניט קײן טעות ,אַז דאָס איז דער
באַראָן? (אַלע קוקן זיך אום און כאַפּן זיך אױף)
באַראָן :האָ ,ר' שׂימחה ,זײַט אַזױ גוט און נעמט אַראָפּ פֿונעם װאָגן ,און טראָגט אַרײַן די
פֿלעשער ,װאָס דאָרט שטײען( .שץ גײט עס טאָן .באַראָן װענדט זיך פֿרײלעך צו נחמיהן און
ראָזע) װאָס מאַכט איר ,מײַנע פֿרײַנד? נו ,װי גײט עס? איך לײען אין אײַערע פּנימער ,אַז איר
זענט בײדע מיאוסגעשטימט .קען 310איך פֿרעגן װאָס איז די סיבה פֿון דעם?
נחמיה :לאָמיר איצט װעגן די אומאָנגענעמע זאַכן ניט רעדן .איך זע ,אַז איר זענט אױפֿגעלײגט.
קענען מיר אײַך בעטן ,אַז איר זאָלט אונדז אױך דערצײלן װעגן דער פֿרײלעכער סיבה ,װעלכע
װעט אונדז אױך פֿאַרגענינגן מאַכן.
באַראָן :מײַנע פֿרײַנד ,איז װירקלעך איצט איבערנאַטירלעך ...איך האָב אײַך פֿריִער נישט געזאָגט
די סיבה פֿון מײַן אָפּרײַזע .קורץ ,איך בין גערופֿן געװאָרן קײן װין כּדי אױסהערן די סודות פֿון
מײַן געבורט.
שץ :זאָל איך די פֿלעשער אַרײַנטראָגן אין שטוב? דאָ הײבט זיך עפּעס אָן אַ נײַער עסק .צמחל,
לײג אַװעק די אַרבעט און קום ,העלף מיר טראָגן( .צמחל העלפֿט אים .זײ טראָגן אַרײַן די

פֿלעשער אין שטוב)
באַראָן :זינט איר ,מײַן פֿרײַנד ,האָט מיך געפֿרעגט װעגן מײַנע עלטערן און איך האָב פּאָזיטיװ
נישט געװוּסט צו ענטפֿערן ,בין איך מיר אַלײן געװאָרן אַ רעטעניש 311און מײַנע געדאַנקען
זענען געװען

 310א"כּ  -דאַרף איך
 311א"כּ  -רעדזיל
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תּמיד באַשעפֿטיקט - ,װער זענען װירקלעך געװען די שליחים ,װאָס האָבן מיך געבראַכט אױף
דער װעלט? ענדלעך בין איך עקסטראַ טעלעגראַפֿיש גערופֿן געװאָרן קײן װין און כ'האָב
געטראָפֿן מײַן פֿעטער ,דעם אַלטן באַראָן ,געפֿערלעך קראַנק .ער האָט מיך צוגערופֿן צו זײַן
בעט און ,דריקנדיק פֿרײַנדלעך מײַן האַנט ,האָט ער מיר דערצײלט דאָס װײַטערדיקע - ,מיט
עטלעך און דרײַסיק יאָר צוריק האָט ער געװױנט אין פּראָג און איז געװען זײער אינטים באַקאַנט
מיט אַן אַלטן בכּבֿודיקן געלערנטן מאַן .דער אַלטער מאַן האָט קײנעם ניט געהאַט ,אױסער אײן
אײניקל ,װאָס ער האָט בײַ זיך דערצױגן ,פֿון זײַן אײנציקער טאָכטער ,װעלכע האָט חתונה
געהאַט מיט דעם צװײטן מאַן קעגן זײַן װילן ,און איז אַװעק פֿון אים .בײַ די שרעקלעכע
פּאָליטישע אומרוען  ,װאָס זענען געװען אין פּראָג ,האָט דער אַלטער געפֿילט ,אַז ער װעט עס
ניט איבערלעבן און האָט געבעטן דעם באַראָן הױענשטאַטער ,זײַן פֿרײַנד ,װאָס האָט זיך געזאָלט
איבערציִען קײן װין ,אַז ער זאָל מיט אים טאָן דעם חסד של אמת און מיטנעמען מיט זיך דאָס
צװײיאָריקע אײניקל ,מיך .מיט גרױסן קאַפּיטאַל ,װאָס ער גיט אים איבער ,און זאָל אים האַלטן
בײַ זיך ביז ער װעט װערן פֿיליאָריק קינד ,ער זאָל אים באַשװױרן ,און האָט איבערגעגעבן אַ
קעסטעלע מיט שריפֿטן און דעם גאַנצן קאַפּיטאַל .דער קינדלאָזער באַראָן האָט עס געטאָן און
האָט מיך דערצױגן און ליב געהאַט װי אַן אײגן קינד .ער האָט מיך אַדאָפּטירט ,דערצױגן ,צו
זײַן אין דער צוקונפֿט אײנער פֿון די באַרימטע מלוכה־לײַט און האָט זיך געהיט מיר צו אַנטדעקן
די סודות פֿון מײַן געבורט ,ביז ענדלעך ער איז געפֿערלעך קראַנק געװאָרן ,נאָר אױף דער
עלטער די קראַנקע מענטשן װערן צו מאָל איבערגלױביש .אין זײַן פֿיבערישן פֿאַראַקזיס פֿלעגן
אים שרעקן װילדע חלומות ,אַ שרעקלעך בילד - ,דער צעלטער אין אַ געשטאַלט פֿון מײַן זײדן
האָט אים געמיט און געשראָקן ,פֿאַר װאָס ער האָט ניט געהאַלטן זײַן װאָרט און פֿאַרלײקנט פֿאַר
זײַן אײניקל די ירושה .איצט  ,ער זאָל קענען רויִק שטאַרבן ,האָט ער מיר אַלץ אַנטדעקט און
מיר איבערגעגעבן אַ גרױסן קאַפּיטאַל ,און נאָך גאָר אַ גרעסערער קאַפּיטאַל פֿאַר מיר איז
געװען דאָס קעסטעלע ,אין װעלכן איך האָב געלײענט ,אַז מײַן זײדע איז אײנער פֿון די גרעסטע
דאָקטױרים און געלערנטע ראַבינער פֿון יענער צײַט - ,ר' יעקבֿ אָפּענהײם .און דאָס קעסטעלע
אַנטהאַלט אַ סך װיסנשאַפֿטלעכע אַרטיקלען פֿון רעליגיעזן אינהאַלט ,װאָס ער אַלײן האָט
אָנגעשריבן.312

 312א"כּ  -פֿערפֿאַסט
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ער איז געװען פֿעסט אין זײַן גלױבן ,אַז זײַן אײניקל װעט געװיס זײַן פֿרום װי ער ,און װעט
ממשיך זײַן 313זײַנע אידעען װעגן דער צוקונפֿט פֿון זײַן פֿאָלק און אַלט פֿאָטערלאַנד .און דאָס
איז דאָס קעסטעלע מיט דעם טײַערן אוצר ,װאָס מיר װעלן שפּעטער צוזאַמען איבערלײענען.
אַזױ אַרום ,מײַן ליבער פֿרײַנד בן־עמי ,אײַער נבֿואה האָט אָנגעטראָפֿן .אײַער גאָט איז מײַן גאָט,
אײַער פֿאָלק איז מײַן פֿאָלק .איך בין זײער שטאָלץ און ערפיהיט ,314װאָס איך בין אַ ייִד!
נחמיה מיט דער שװעסטער( :איבערגערעשט .די הענט אױפֿהײבנדיק) – דאַנקען גאָט!315
גראַטולירן! (זײ דריקן אים די הענט .אין דעם מאָמענט האָט געפּלאַצט דאָרט אַ פֿלאַש

שאַמפּאַניער).
שץ( :לױפֿט אַרױס דערשראָקן) בנאמנות ,איך בין ניט שולדיק .די פֿלאַש האָט פֿון זיך אַלײן
אױסגעזעצט .דאָס איז ניט קײן שאַמפּאַניער ,דאָס איז דינאַמיט .עס איז מיר שיעור די נשמה ניט
אַרױס .מײַן נעכע איז שיעור אַן אַלמנה ניט געבליבן.
באַראָן :עס שאַט ניט! איר זעט ,דער װײַן אַלײן איז פֿרײלעך און איז פֿאַר פֿרײד
אַרױסגעשפּרונגען פֿון דער פֿלאַש .בײַ אונדז איז הײַנט אַ יום־טובֿ.
רײזעלע :אַ הײליקער יום־טובֿ ,אַן אמתער ,ייִדישער .עס האָט זיך אױסגעקלערט ,אַז אונדזער
פֿרײַנד ,דער באַראָן ,װאָס אַלע האָבן אים געהאַלטן פֿאַר אַ גױ ,איז אַ ייִד ,אַן אמתער ייִד!
שץ( :גיסט אָן און טרינקט) אַ ייִד? װי איך בין אַ ייִד .נו ,לחײם! (ער טקינקט) איך װעל אײַך
זאָגן דעם אמת ,איך האָב אַלץ פּחד געהאַט פֿאַר אײַך ,אַז איך האָב געמײנט ,אַז איר זענט אַ
גױ ,טאָמער דערלאַנגט איר מיר פּלוצלינג מיט אַלעם אַ האַנט ...אָבער אַצינד האָב איך נאָר
מורא איר זאָלט מיר ניט אױסטרינקען דעם װײַן .שלום־עליכם .נו ,לחײם.

צמח :ברוך הבא בשם ד'! (ער גיט אים די האַנט .באַראָן קושט אים)
נחמיה :איר זעט ,װי די צופֿאַלן אַלײן איז ניט קײן בלאַסע נסים און האָבן זײערע געװיסע
געהײמע סיבות ,װאָס דינען אײַך אומגעקראַפֿטלעך פֿאַרן מענטשנס פֿאַרשטאַנד ,און איצט דענק
איך ,װען אונדזער באַקאַנטשאַפֿט האָט געקענט אַרױסרופֿן צװישן אונדז ,מענער ,אַזאַ שטאַרקע
אינטימקײט 316האָט זײ באַדאַרפֿט אַרױסרופֿן נאָך אַ גרעסערע סימפּאַטיע צװישן פֿאַרשײדענע
געשלעכטן ,נאָר די

 313א"כּ
 314דער
 315א"כּ
 316א"כּ

 פֿאָרטזעטצעןמײן פֿונעם װאָרט איז ניט קלאָר
 גאָט זײַ דאַנק! -אינטימיטעט
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שטאָפֿן ליגן באַהאַלטן טיף אין האַרצן און דאַרפֿן עקספּלאָדירן .איך װיל פּראָבירן צולײגן אַ
צעמדל 317צו אײַער האַרץ ,מײַן טײַערער פֿרײַנד און גלײבנסברודער און אײַך פֿרעגן - ,האָט
איר באַהאַלטן דאָרט אַ מאָל אין אַ װינקעלע אַ ביסל ברען־מאַטעריאַל פֿון געטלעכער רײנער
ליבע צו דעם רײנעם אומשולדיקן מלאך ,װעלכער איז פֿיל מיט הײסער סימפּאַטיע צון אײַך?
זאָלט איר באַלד עקספּלאָדירן! (באַראָן מיט ראָזען קוקן זיך אָן מיט הימלישער פֿרײד און

לײדנשאַפֿט .זײ אַלמירן זיך מיט נחמיהן .אַלע װישן זיך די אױגן פֿון פֿרײדן־טרערן)

שץ :אױב אַזױ ,עס קומט דאָך אַ מזל־טובֿ אױך .מײַן נעכע װעט זיך שױן יאָ אַ מעשׂה אָנטאָן.
און איצט האָב איך מורא ,אַז אײַער לעבן װעט קאָסטן דאָס לעבן פֿון צװײ װיכטיקע פּערזאָנען.
איך זאָל מיך ניט אָנשיכּורן .נו ,מזל־טובֿ( .אַ פֿרײלעכער ,װאַרפֿט ער אַ גלעזל צו דער ערד,

װײנט פֿאַר פֿרײד און טאַנצט).

באַראָן :איצט ,ליבער ברודער ,איז געקומען די צײַט ,אַז אײַער נבֿואה זאָל זיך פֿאַרװירקלעכן.
מײַן קאַפּיטאַל איז גרױס .װי איך האָב אײַך פֿריִער דערקלערט מײַן פּראַקטישן פּלאַן ,װעלן מיר
אַלע זיך פֿאַרטיק מאַכן צו דער רײַזע קײן פּאַלעסטינע ,כּדי גרינדן דאָרטן אַ צענטראַלע
אינסטיטוציע פֿאַר אונדזער יוגנט .איר ,ר' שׂימחה ,בלײַבט דאָ װי אַ דירעקטאָר פֿון דער ייִדישער
שול ,װאָס איך װעל בױען פֿאַר די היגע יונגע קינדער ,צו דערציִען זײ אין דעם נאַציאָנאַלן
גײַסט .אונדזער צמחלען װעלן מיר שיקן אין די גרעסטע קונסט־אַקאַדעמיעס צו פֿאַרענדיקן זײַן
אַמט פֿאַר אַלע *** 318פֿון די דאָרטיקע שולן בײַ אונדז.
נחמיה :האָ ,איצט קען איך רויִק אײַך איבערלאָזן דאָס גרױסע צוקונפֿט־פֿעלד ,אױף װעלכן איר
װעט באַאַרבעטן צום גליק־אױפֿבליִען פֿון אונדזער טײַערן פֿאָלק.
ראָזאַ :ליבער ברודער! זײַ זשע איצט דו ניט פֿאַרצװײפֿלט .װעסט נאָך זײַן געזונט און מיר װעלן
צוזאַמען אַ סך נחת האָבן.

נחמיה :טרײסט מיך ניט ,ליבע שװעסטער ,איך בין איבערגליקלעך און קודם־כּל (צו אַלעמען
ערשט) װיל איך נאָך דיך זען מיט מײַנע אױגן אונטער דער חופּה .ר' שׂימחה ,איר גײט אין
שטאָט אַרײַן און ברענגט אַ מנין ייִדן מיט...

ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט

 317ניט קלאָר דער מײן
 318איין װאָרט איז ניט לעזבאַר
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שץ :אַ קשיא צי איך װעל שױן גײן? איך װעל לױפֿן .נאָר גײט אײַך אַרײַן אין צימער ,װײַל
פֿאַר נחמיהן איז דאָ אַ ביסל קיל .און פֿאַר מיר אױך .איך װעל מיך דערװאַרעמען מיט אַ ביסל
קאַלטן װײַן.

אַלע גײען אַרײַן אין דעם הױז .עס װערט טונקל .פֿון יענער זײַט שטאַכעטן זעט מען זיך
דרײען אַ פֿיגור ,געקלײד אין שװאַרצן .זי קוקט זיך אַרום פֿון אַלע זײַטן .ענדלעך עפֿנט
זי באַהיטזאַם דאָס טירל ,קומט אַרײַן ,קוקט זיך אַרום.
אָלגאַ :צװײ נעכט ,אַז איך באַװאַך דאָס אָרט ,נאָכצופֿאָרשן צי קומט ער אַהער .ענדלעך האָב
איך דערזען דאָס ,װאָס איך האָב נישט דערװאַרט ...ער איז געקומען און מע טראָגט פֿלעשער
װײַן .װאָס איז דאָס פֿאַר אַ שׂימחה? מיך האָט ער פֿאַרנאַכלעסיקט און זי זוכט ער .דער נאָבעלער
גרױסער באַראָן האָט זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון זײַן הױכן ראַנג צו דעם נידעריקן אָרעמען װעזן?
איך װאָלט אים נאָך געװאָלט זען ,דעם שטאָלצן( .זי גײט אַרױף אױף די טרעפּ און קוקט אַרײַן
דורך די העל באַלײַכטע פֿענצטער) האַ ,װאָס זע איך? ער שטײט מיט איר .און דער בלאַסער
מאַן ,איר ברודער ,נעמט אָן זײערע בײדע הענט און שליסט זײ צוזאַמען .הײבט אױף די הענט
און בענטשט זײ .די פֿאַלשע ,װאָס האָט געשפּילט די ראָלע פֿון אַ בלוט הייסער ייִדישקע,
פֿאַרבינדט זיך מיט אַ קריסט? האָ ,װען איך װאָלט געװוּסט ,אַז דער שטײן קען זײ טרעפֿן און
צעשמעטערן זײ אַלע די קעפּ ,װאָלט דער מאָמענט געװען בײַ מיר דער גליקלעכסטער .װאָס?
זײ קושן זיך ,דען האַלטן בעכערס אין די הענט און מע טרינקט ...דאָס בלוט פֿון מײַן האַרץ .אָט,
האָט איר אַ מזל־טובֿ! (זי טוט אַ װאָרף אַ שטײן .דאָס פֿענצטער צעשמעטערט זיך ,און זי פֿאַלט
אױף דעם גראָז נאַזנדיק .אַלע לױפֿן אַרױס – װאָס איז דאָ געשען?)
שץ( :לױפֿט צו) װער ליגט דאָ? עס דאַכט זיך ,אָלגאַ.
אַלע :אָלגאַ!!!
שץ :װײ איז מיר ,אָלגאַ ,װאָס איז מיט דיר? װי קומט זי אַהער? העלפֿט מיר זי אױפֿמונטערן.

(באַראָן און ראָזאַ קומען צו העלפֿן זי אױפֿהײבן און אַרײַנזעצן אין אַ פֿאָטעל און זי מונטערן .זי
עפֿנט לאַנגזאַם די אױגן ,קוקט זיך אַרום פֿאַרװוּנדן).
שץ :אָלגאַ ,טײַערע ,װאָס איז מיט דיר?
ראָזאַ :אָלגאַ ,טײַערע ,לאָז דיך ניט אָפּ!
באַראָן :זי איז קראַנק .לױפֿט נאָך אַ דאָקטער!
אָלגאַ :איך בין ניט קראַנק ...שיקט ניט ...איך גײ אַלײן!
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ראָזאַ :װוּהין גײן? בלײַב דאָ מיט אונדז ,דײַנע פֿרײַנד .עס װעט דיר גאָר נישט פֿעלן .איך װעל
דיך ליב האָבן װי אַן אײגענע שװעסטער ,איך װעל זיך מיט דיר טײלן מיט אַלץ .װעסט זײַן
גליקלעך.
אָלגאַ :גליקלעך? װער ,איך? איך? דו זאָגסט עס? דו ,װאָס דו האָסט געשטערט מײַן גליק .דו
האָסט אונדז גענאַרט .ביסט גוט און פֿרום .און װעסט ניט לאָזן זיך אומאַרמען פֿון די בלוטיקע
הענט פֿון דײַנע פֿאָלקס־מערדער .איצט...
אַלע :דער באַראָן איז אַ ייִד.
אָלגאַ :אַ ייִד? יאָ ,שױן גוט ...לאָזט מיך אָפּ .טרײַבט מיך אַרױס .איך פּאַס ניט פֿאַר אײַך!
נחמיה :װער טרײַבט דיך? קענסט זײַן מיט אונדז אַלע ,האָסט נאָר אַראָפּגעבלאָנדזשעט פֿון גלײַכן
װעג .קער דיך אום צו דײַנע ברידער און שװעסטער .װעסטו זיך געפֿינען גליקלעך .קער זיך
אום צו דײַן פֿאָלק ,האָסט עס װידער געפֿונען.
אָלגאַ :איך זאָל געפֿינען דאָס ,װאָס איך האָב נישט פֿאַרלױרן ,איך זאָל זיך אומקערן צום פֿאָלק,
פֿון װעלכן איך בין גאָר נישט אַװעקגעגאַנגען .בין איך דען געװען אַ ייִדיש קינד? װאָס האָב
איך דען געװוּסט פֿון ייִדישקײט? װער האָט געקענט װיסן ,אַז ס'איז דאָ אַזױנע ייִדן װי דער הער
און װי דו? פֿון אײן ייִדן האָב איך געװוּסט ,אין ער האָט מיר גאָר ניט געקענט געפֿעלן .ער
פֿלעגט באָרגן אַ קריסטן טױזנט רובל און גענומען בײַ אים װעקסלען אױף דרײַ טױזנט.
באַראָן :אָבער צװישן אײדעלע־לײַט ,צװישן פֿײַנע מענטשן װעט אײַך געפֿעלן .עס װעט אײַך
אױפֿמונטערן ,באַלעבן.
אָלגאַ :איר רעדט פֿון לעבן? אַ טױטע צװישן לעבעדיקע! ח־ח־ח ...מײַן האַרץ איז צעריסן אױף
שטיקלעך ,און דאָס איז אַזױ מאַטעריעל ,װאָס מע קען עס צוריק צוזאַמענקלעפּן? אַנדערע,
אין 319אַזאַ לאַגע נעמען זיך דאָס לעבן .איך בין אָבער צו שטאָלץ אױף "איך" ,איך זאָל אים
פֿאַרניכטן .איך קען נאָר אָפּשטאַרבן פֿון דעם אַרט ,װאָס האָט מיר ניט געגליקט און אַװעקפֿאָרן
אין אַן אַנדער זאָנע ,פֿרײַענלאַנד ,װוּ איך קען אָנהײבן 320גאָר אַ נײַ לעבן .און װען פֿאָלגן אײַער
לערע ,װאָס איר האָט מיר אַ מאָל געגעבן :איך װעל אַרבעטן כּדי װערן זעלבסטשטענדיק און
װעל אָנהײבן צו לעבן פֿאַר יענעם ,ניט פֿאַר זיך .איך װעל װידמען דאָרט מײַן צײַט צו
װױלשטעטיקע אַנשטאַלטן ,כּדי ניט *** 321זײַן װי ,מעגלעך ,מײַנע נאָענטע מענטשן און
גלײבנסברידער און אונטערדריקטע אומשולדיקע .פֿון אײַך פֿאָדער איך נאָר (שײן געפֿאַלן
*** .)322אָנשטאָט װאָס איר האָט

 319א"כּ  -בײַ
 320א"כּ  -באַגינען
 321איין װאָרט איז ניט לעזבאַר
 322איין װאָרט איז ניט לעזבאַר
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מיך געװאָלט שטיצן ,בעט איך אײַך צו שטיצן אײַנסטװײלן 323דאָ מײַנע אָרעמע אומגליקלעכע
עלטערן ,װאָס האָבן נישט פֿאַרשטאַנען מיך צו דערציִען ,ביז איך װעל ניט זײַן אַלײן אומשטאַנד
זײ פֿון דער װײַטנס צו העלפֿן .זײַ מיר מוחל ,324ראָזאַ ,אױב איך האָב דיך אומזיסט געערגערט.
פֿאַרגיב מיר ,נחמיה ,דער אָלגאַ ,װאָס האָט דיך אַ מאָל יונגערהײט ניט פֿאַרשטאַנען צו שעצן.
איך פֿאָר אַװעק פֿון אײַך ,פֿון דעם אָרט אױף אײביק .אױב איר װילט ,געדענקט מיך װױל .קוקט
ניט אױף מיר אַזױ מיט מיטלײַד .בײַ אײַך איז אַ שׂימחה .איך װיל אײַך ניט שטערן .פֿרײט אײַך.
( זי לאָזט זיך אַװעקגײן ,קערט זיך אום בײַם טירל ,װײנענדיק) אַדיע! (אָפּ)

פֿאָרהאַנג פֿאַלט לאַנגזאַם.
פֿאַרװאַנדלונג

דער װײַטערדיקער אָפּשניט איז אױסגעמעקט מיט טינט.
עס לאָזט זיך אַראָפּ אַן אײנפֿאַך צימער .די װױנונג פֿון שׂימחה שץ .לעבן אַן אײנפֿאַך
טישל ליגט אַ חומש .פֿון אײן זײַט זיצט ר' שמריה דער שמשׂ ,װאָס באַדינט פּאַװלען.
פֿון דער אַנדערער זײַט בענקל זיצט פּאַװעל קױם לעבעדיק ,325נישט צו דערקענען,
פֿאַרװאַקסן .די האָר אין אומאָרדענונג ,מיט אַ יאַרמלקע אױפֿן קאָפּ ,די אױגן קוקן
פֿאַרװאָרן ,אָן אַן אױסדרוק .בײַם אױפֿגאַנג פֿון פֿאָרהאַנג – זינגט ער הױך :מהפך
פשטא מונח אתנחתה! – עטלעכע מאָל.
נעכע( :קומט אַרײַן מיט אַ שערל אין דער האַנט) איך האָב שױן אַלע סגולות אױסגעפּרוּװט און
עס העלפֿט אים ניט .מען דאַרף נאָך פּרוּװן אים אָפּשפּרעכן מיט אַ טױטער האַנט .דערװײַל װעל
איך פּרוּװן אים אָפּשערן אַ ביסל די האָר און אים אונטערעכערן( .זי טוט עס)
שמריה :פֿאַר װאָס גיט איר אים בעסער ניט אַרײַן אין אַ שפּיטאָל?
נעכע :דאָרט װעט ער זײַן אױף הפֿקר ,און דאָ קענען מיר אים באַדינען געטרײַער .ער איז דאָך
יללעה 326און מיר אַן אײגענער .ער איז רויִק און ליאַרעמט ניט .איר װײסט ,ער זאָגט תּהילים
אין דער הױך און קדיש( .זי גײט אַרױס)

פּאַװעל :מהפך פשטא( ...עס פֿאַלט אים אַראָפּ די יאַרמלקע)

 323דער
 324א"כּ
 325א"כּ
 326דער

מײן פֿונעם װאָרט איז ניט פֿאַרשטענדלעך
 פֿאַרצײ דאָס װאָרט פֿעלטמײן פֿונעם װאָרט איז ניט פֿאַרשטענדלעך
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שמריה :נישט אַזױ הױך( .ער טוט אים אָן צוריק די יאַרמלקע) איר װײסט עס ,אַז באַלד צײַט צו
גײן קדיש זאָגן אין שיל.
פּאַװעל :קדיש? יתגדל ויתקדש...
שמריה :נישט דאָ ,אין שיל .שטילער ,שטילער...
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נעכע קומט אַרײַן ,טראָגט פֿײַערקױלן ,רעכערט אים אונטער און זאָגט דערבײַ אַ שפּרוך.
פּאַװעל פֿאַרהוסט זיך און זי זאָגט – נאַ זדאָראָװיע.327
שמריה :איר װעט אים צום איבעריקן פֿאַרטשאַדן דעם מוח .ער געדענקט גאָר ניט פֿון פֿריִער.
נעכע :גאָר ניט .אַז מע רעדט מיט אים ,קוקט ער אָן .זײַן בעסטע הײלונג איז נאָר קדיש פֿאַר
זײַן זון.

שמריה :לאָמיך טאַקע גײן ,װײַל ער װעט פֿאַרשפּעטיקן קריאת־שמע( .ער טוט אים אָן און זאָגט
אים – קדיש ,קדיש!)
פּאַװעל הערט אים (געהאָרכט) אױטאָמאַטיש און זאָגט – קדיש ,קדיש .ער גײט אַרױס.
שמריה און ער קושן די מזוזה .פֿון דער אַנדערער זײַט קומט שׂימחה שץ.
שץ( :אױפֿגעלײגט) קוק אָן ,זי האָט שױן װידער אָנגעמאַכט אַ טשאַד מיט אירע רפֿואות .עס
װעט אים שױן גאָר ניט העלפֿן .לײג בעסער אַװעק דײַן קלאַפּערגעצײַג און קום .מען דאַרף דיך
נײטיק דאָרטן האָבן.
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן! װאָס איז עפּעס געשען?
שץ :דאָס גאַנצע לעבן טוט זיך נאָר אַ מעשׂה אָנטאָן און לעבט נאָך .אַנדערע האָבן זיך שױן אין
דער צײַט געשאָסן ,פֿאַרסמט ,פֿאַרטשאַדעט ,און װײַטער אַרײַנגעװאָרפֿן .גענוג זיך מעשׂות
אָנגעטאָן ,און דו לעבסט נאָך און װעסט נאָך גײן טאַנצן אױף אַ חתונה .מזל טובֿ! אונדזער
חנה 328איז צו מזל אַ כּלה געװאָרן!
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן! מיט װעמען?
שץ :װידער? כ'האָב דיר מורא שױן זאָגן מיט װעמען ,װײַל דו װעסט זיך נאָך אַ מעשׂה אָנטאָן.
מיט דעם באַראָן.

 327רוסיש – צו געזונט!
 328חנה אָנשטאָט רחל
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נעכע :װאָס מײנט מיט דעם באַראָן? מיט דעם גױ? כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן.
שץ :איך האָב געזאָגט ,אַז זי װעט עס ניט אױסהאַלטן .בהמה בצורת באַראַן .ער איז נישט קײן
גױ .ער האָט געבראַכט דאָקומענטן ,זײַן ייִחוס־בריװ .ער איז אַ ייִד ,אַ כּשרער ייִד .זײַן זײדע איז
געװען אַ פֿרומער ייִד פֿון אַ גרעסערן ייִחוס .ער איז געשטאָרבן און אים איבערגעלאָזט אַ
באָמבע ,אָבער װאָס פֿאַר אַ באָמבע! מיליאָנען .און ער װעט חתונה האָבן מיט חנהלען און װעלן
אַלע פֿאָרן קײן ארץ ישׂראל.
נעכע :כ'װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .קײן ארץ ישׂראל פֿאָרט מען שטאַרבן.
שץ :פֿאַר אַלטע לײַט .איצט פֿאָרן די יונגע ,צו לעבן און לעבעדיק מאַכן ,און לעבעדיק מאַכן
אַלע טױטע ייִדן ,װאָס זענען אָפּגעשטאָרבן פֿון אונדז .און מיר בלײַבן דאָ ,ער קױפֿט אָפּ אַ גרױס
הױז ,צו מאַכן
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אַ גרױסן חדר און איך װעל זײַן דער גאַנצער בעל־הבית ,דער משגיח מיט אַ גובערנאַטאָרסקע
געהאַלט .איך האָב שױן געשיקט נאָך אַ מנין ייִדן און נאָך דער חופּה .גײ נאָר גיך און טו זיך
אָן ,נאָר נישט קײן מעשׂה .דײַן זײַדן קלײד און פּוץ זיך אױך װי אַן אײגענע מחותניתטע צו
חנהלעס חתונה .אַיאָ ,מיר האָבן אַ גרױסן גאָט!

נעכע :איך בין נישט װערט אים צו דערמאָנען( .זי קלאַפּט זיך אין די צײן)
שץ :קלאַפּ זיך נישט אַרױס די צײן! װעסט דאַרפֿן עסן געבראָטענע קאַטשקעס אין דער װאָכן.
מיר װערן גבֿירים .נו ,גײ ,ברענג מיר אַרײַן דעם קאַפּעלוש ,איך דאַרף געבן חופּה־וקידושין!
נעכע( :לױפֿט אַרױס פֿרײלעך ,טאַנצנדיק ,און פּליאַסקעט מיט די הענט) איך דאַנק דיר ,גאָטעניו!
איך װעל מיטנעמען חלשות־טרױבן טאָמער װערט דער כּלה עפּעס ניט גוט .מזל טובֿ ,מזל טובֿ

(טאַנצן פֿרײלעך אַרױס)
ביז דאָ דער אױסגעמעקטער אָפּשניט
נחמיה :איר זעט ,מײַנע טײַערע ,אַז די פֿאַרפֿאָלגונגען פֿון די שׂונאים אױף די ייִדישע מענטשן
זענען ניט אַזױ געפֿערלעך ,װי די פֿאַרפֿאָלגונגען פֿון אונדזערע ייִדישע עלטערן אױף זײערע
קינדערס ייִדישער נשמה - ,די צוקונפֿט פֿון דעם גאַנצן ייִדנטום ,די הײליקע פֿלאַמען פֿון אונדזער
נאַציע .דער נײַער דור מיט זײַן פֿרישן מוטיקן גײַסט .מע זאָל דערלעבן אַרײַנצופֿירן זײער פֿאָלק
אין דעם אײגענעם געבענטשטן לאַנד ,װי אַ זעלבסטשטענדיקע נאַציע גלײַך מיט אַלע נאַציעס
פֿון דער װעלט.
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עפּילאָג
(די בינע) 329שטעלט פֿאָר אַ צימער ‒ בײַם הינטערגרונט אַ גרױסער פֿאָרהאַנג – באַראָן
*** 330גאַ לאַ מיט חנהן אין אַ חופּה־קלײד שטײען אונטער דער חופּה ,לעבן זײ נחמיה
אױך אין גאַלאַ ,נאָר בלאַס .דער כאָר פֿון מענער און קינדער זינגען.
שץ מיט נעכען קומען אָן בײַם שלוס פֿון מזל־טובֿ ,װען אַלע צעקושן זיך ,װערט נחמיה
שװאַך און קען ניט שטײן.
נחמיה :די פֿיס ( ...מיט אַ שװערער שטים) פֿעטער ,פֿירט אַרײַן דעם עולם אין יענעם הױז ,װוּ
עס איז אָנגעגרײט אַ טיש און מאַכט אײַך פֿרײלעך( .אַלע גײן אַרױס ,אױסער צמח מיט די חתן

כּלה)
חנה :ברודער ,װאָס איז מיט דיר? שטאַרק זיך.
נחמיה :איך האָב אײַך געבעטן איר זאָלט זיך ניט שרעקן ,נישט טרױערן ,נישט װײנען .איך פֿיל
מײַן לעצטע שעה 331איז נאָענט .איך בין איבערגליקלעך און פֿרײלעך ,װאָס איך זע אײַך פֿריש
און מונטער .אַזױנע מענטשן װי מיר שטאַרבן ניט! זײ לעבן אָפּ און געבן איבער דאָס (נידריגע)
לעבן אַנדערע .איר זענט בײדע איין נשמה ,און איין נשמה גײט איבער צון אײַך און װעט פֿאָרט
לעבן אין אײַך מיט אַלע אירע װוּנטשן ,שטרעבונגען און האָפֿענונגען ,מיט אַ פֿרש יונג פֿײַער
צו אַרבעטן פֿאַר אונדזער טײַער ליבער אומגליקלעך פֿאָלק ,און װעט זען זײַן װידעראױפֿלעבן.
דערפֿאַר איז דער מאָמענט בײַ מיר דער הײליקסטער ,דער גליקלעכסטער און פֿאַרגינטער מײַן
גאַנץ לעבן .מיט דעם ,װײס איך ,באַריר איך דאָ אײַערע הענט .זעצט אײַך לעבן מיר ,װי איך
אײַך איבערגיסן מײַן לעצטן אָטעם ,332מײַן גײַסט ,איר זאָלט קענען פֿילן מיט מײַן נשמה און זען
מיט אײנע אױגן די נבֿואה ,די װיזיע װאָס איך האָב געטרױמט בעת 333מײַן גאַנץ לעבן .צמחל...
דו ,יונגער שײנער שפּערלינג (דרור) פֿון דער נײַער צײַט .קוק זיך צו ,און מיט דער צײַט זאָלסטו
ענדיקן דאָס בילד פֿון מײַן אידעאַל .זײַ אַ מוסטער פֿון דײַן קונסט ,װאָס זי האָט דיר געגעבן אַ
גאָט ,אַ תּורה ,און זײַ שטאָלץ פֿון דײַן געשיכטע און צײַג איבער אַלע דײַנע יונגע חבֿרים ,אַז
מע קען זײַן אַ געבילדעטער ייִד( .פֿון אונטן עפֿנט זיך דער פֿאָרהאַנג) .זעט ,װי די אַלמנה בת־
ציון אין איר טרױערקלײד פֿרעגט דעם שומר מה *** 334און בעט גאָט ‒ אױב אירע קינדער,
װאָס זענען צעזײט אין דער װעלט ,לעבן נאָך און צי װעלן זיי זיך דערמאָנען אין איר ,און קומען
אױך צו רעכטער צײַט זיך שטעלן אונטער איר פֿאָן צו העלפֿן איר פֿאָליטישער
זעלבסטשטענדיקײט און נאַציאָנאַלן גליק מיט דער זעלבער טרײַשאַפֿט און איבערגעגעבנהײט
װי זײ זענען טרײַ די פֿענער פֿון די נאַציעס ,װוּ זײ װױנען און באַשיצן זײ מיט זײער מוט און
בלוט.

 329עס פֿעלט אינעם כּתבֿ־יד
 330דאָס װאָרט איז ניט לעזבאַר
 331א"כּ  -שטונדע
 332א"כּ  -הױך
 333א"כּ  -װאַרענד
 334אײן װאָרט איז ניט לעזבאַר
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.2
.3
.4

מאַרשירט335

ייִדיש מיליטער פֿון מאַראָקאָ,

די מוזיק שפּילט אַן אָריענטאַלישן מאַרש .עס
אַביסיניע ,מיט זײערע פֿענער.
עסטרײַכיש־ייִדיש מיליטער מיט זײער מאַרש.
פֿראַנצײזישע מאַרסעליעזע – עס מאַרשירן פֿראַנצײזישע ייִדישע מיליטער ,געפֿירט פֿון קאַפּיטאַן
דרײפֿוס...
רוסישער מאַרש – עס מאַרשירן רוסיש־ייִדישע מיליטער ,אַלע מײנסטס פֿאַרװוּנדעטע.336

 .5אַמעריקאַנער־ייִדיש מיליטער מיט זײער נאַציאָנאַלער פֿאָן ,יעקע דידל מאַרש.
זיך337

דער טראָמײט בלאָזט אַ תּרועה גדולה ,די פּױק טוט אַ שטאַרקן קלאַפּ  -דאָס בילד בײַט
מאָמענטאַל  -אַ שטאַרק באַלײַכטע קאָלאָנאַדע מיט טרעפּ ,אַ פֿאַסאַד פֿון אַ ריזיקן טעמפּל – די
אַלמנה בלײַבט שטײן אין אַ גאָלד־בריליאַנטן קאָסטיום מיט אַ פֿרײדיקן שמײכל .אין דער
רעכטער האַנט  -אַ לאַנגע בלױ־װײַסע פֿאָן ,אין דער לינקער האַלט זי אין דער הײך אַ ברענענדיק
פֿרײַהײט־פֿאַקעל .אַלע פֿאַלן כּורעים ,הײבן זיך אױף מיט אײן – הוראַ!!!
נחמיה װיל זיך אױפֿהײבן מיט אַ פֿרײדעניש רײ  -פֿאַלט צוריק  -אַ פֿײַערפֿלאַם פֿליט אַרױס פֿון
אים צום מגן־דוד  ,װאָס (געפֿינט זיך )338אױף איר קאָפּ ,װעלכער שימערירט מיט פֿאַרשײדענע
פֿאַרבן.
דער אָרקעסטער שפּילט "התיקוה".

 335א"כּ
 336א"כּ
 337א"כּ
 338א"כּ

-

פּאַססירט
געראַניעטע
פֿאַרװעקסלט זיך
די אָ װערטער פֿעלן אינעם כּתבֿ־יד

~~1

בן־עמי
אַ פֿאָלקס־שטיק 1אין  3אַקטן מיט אַ פּראָלאָג און אַן עפּילאָג

פֿון אַבֿרהם גאָלדפֿאַדען
פּערזאָנען:2
פּאַװעל פּעטראָװיטש מאַרגאָלין
פֿעדאָסיאַ ,זײַן װײַב
אָלגאַ
פֿעליקס
רחלע ,אַ פּיאַנע־לערערין
עזרא ,איר ברודער ,אַ מאָלער ,זשורנאַליסט (רופֿט זיך בן־עמי)
נעכע ,זײער מוטערס אַ שװעסטער
שׂמחה שץ ,איר מאַן ,פֿעאָדאָסיעס 3ברודער ,העברעיִשער לערער
מאַטװײ גריגאָריעװיטש ,אַ טשלען פֿון דער "דומע" ,אַ שיכּור
באַראָן הײַענשטעטער ,פֿון װין
פּעשקאָװ ,אַ פֿאָטאָגראַפֿיסט 4בײַ עזראן
האָטעלװירט5

דינער
שטובמיאָדכען6

אַ רױט ייִדל
באַדינטע
יתומים
פֿאָלק
פֿאַרשײדענע

מיליטער7

 1פֿאָלקס־פּיעסע
 2פּערסאָנאַזשן
 3אינעם כּתבֿ־יד טרעפֿן זיך דרײַ װאַריאַנטן פֿון דעם אָ נאָמען  -פֿעדאָסיאַ ,פֿעאָדאָסיאַ ,פֿעדאָסיע
 4פֿאָטאָגראַף
 5באַלעבאָס פֿונעם האָטעל
 6שטובמײדל
 7מיליטער־לײַט

~~2
פּראָלאָג
עלעגאַנטער צימער אין אַ גראַנד־האָטעל אין אָדעס .פֿון לינקס  -אַ טיר ,װעלכע פֿירט
אין שלאָפֿצימער .פֿון רעכטס  -אַ גרױס פֿענצטער אין דרױסזן אַרײַן .8אױפֿן פֿאָן – 9אַ
טיר ,װאָס פֿירט אין קאָרידאָר.
בײַם פֿאָרהאַנג־אױפֿגײן הערט זיך אַ גערױש אױף דער גאַס .דינער (איז) באַשעפֿטיקט
מיט פּאַקן.
באַלעבאָס שטײט מיט אַ רעכענונג אין דער האַנט.
באַלעבאָס :האָסט אַלץ צוזאַמענגעפּאַקט?
דינער :איך האָב געהערט!
באַלעבאָס :מאַך עס שנעלער ,דער יונגער באַראָן אײַלט זיך אַװעקצופֿאָרן .אַ שאָד ,10אַזאַ
רײַכער נאָבלער גאַסט װאָלט געקענט לענגער בלײַבן .אַלע בעסטע געסט צעלױפֿן זיך.
דינער :פֿאַר מיר איז בעסער װען די געסט בלײַבן נישט לאַנג ,און עס קומען אָן אַלע טאָג
פֿרישע .כאַפּ איך אַלע מאָל פֿרישע( ...מימיק פֿון געלט)
באַלעבאָס :שטיל ,באָלװאַן!

דינער :איך האָב געהערט( .פּאַקט)
באַראָן ,באַװײַזט זיך אין דער מיטלסטער טיר ,געקלײדט גאַלאַנט.
באַראָן :איז אַלץ פֿאַרטיק? די רעכענונג ,שנעל!
באַלעבאָס :אַלץ איז פֿאַרטיק( .דערלאַנגט אַ רעכענונג) .אַנטשולדיקט ,הער באַראָן ,איר האָט
מיר געזאָגט ,אַז איר װילט דאָ פֿאַרבלײַבן אַ לענגערע צײַט ,און איר אײַלט זיך אַזױ.
באַראָן :איך האָב געפֿאָדערט פֿון אײַך די רעכענונג פֿאַר מײַנע האַנדלונגען ,מאַכט עס שנעל.
באַלעבאָס :זײַט מיר מוחל ,איך האָב געמײנט צו זאָגן ,אַז דאָ ,אין מײַן האָטעל ,זענט איר זיכער.
איר זענט אַ קריסט און האָט נישט װאָס מורא צו האָבן.
באַראָן :מורא האָט אַ חיה .11און בײַ מענטשן איז דאָ ערגערס פֿון מורא .די בושה ,12עס
באַלײדיקט יעדעס מענטשלעכע געפֿיל צו זען ,אַז ער געהערט צו אַ ראַסע פֿון װילדע בעסטיעס.13

באַלעבאָס :עס איז װאָר .אָבער פֿאַר װאָס( ?14עס לאָזט זיך הערן אַ גערױש.)15

 8אינעם כּתבֿ־יד (װײַטער – א"כּ) – אויף דער שטראַסע
 9א"כּ  -אים הינטערגרונט
 10א"כּ – שאַדע
 11א"כּ – טיער
 12א"כּ – שאַנדע
 13א"כּ – בעסטיען
 14א"כּ – װאַרום
 15א"כּ – גערױש הערבאַר
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באַראָן :איר זוכט בײַ מיר אַן ענטפֿער ?16ענטפֿערן אײַך איז דען נישט דײַטלעך ,גענוג די שטימען
פֿון דרױסן? (עפֿנט אױף דאָס פֿענצטער ).זעט איר דען נישט דײַטלעך דאָרט די שױדערהאַפֿטע
בילדער? אַ? איר זעט װי אַ װילדע חיה יאָגט נאָך זײַן אַן אומשולדיקן קרבן .17װי אײנער לױפֿט
נאָך אַ טױב און װיל זי צערײַסן .אָט־אָט האָט ער זי געכאַפּט .זי רײַסט זיך אױס פֿון אים און
לױפֿט װײַטער .קומט שנעל ,מיר מוזן זי ראַטעװען( .גײט אַרױס מיטן דינער.)18
באַלעבאָס( :בײַם פֿענצטער) אַ געזונטער קערל! דער מערדער האָט זיך פֿאַר אים דערשראָקן,
ער האָט אים אַ שלײַ דער געטאָן צו דער ערד ,און אַרױסגעריסן די פֿרױ פֿון זײַנע הענט ...ער
לױפֿט אַהער( .גײט עפֿענען די טיר).

באַראָן און דער דינער פֿירן רחל ,זי איז בלאַס ,די האָר צעשױבערט .אַ שטיק העמד
פֿון אַקסל איז אָפּגעריסן ,אַנטבלױזט ,עס זעט זיך בלוט ,זי איז אָנמעכטיק.
באַראָן :שנעל אַ דאָקטער! (דער באַלעבאָס איז אָפּ .)19װאַסער! (דינער נעמט אַ פֿלאַש װאַסער
פֿון טיש ,באַשפּריצט איר פּנים .20זי עפֿנט אױף די אױגן ,קוקט זיך אַרום מיט שרעק ,שליסט די
אױגן) .העלף מיר זי אַרײַנברענגען אין שלאָפֿצימער ,זי לײגן אױף אַ בעט ,זי איז שװאַך( .פֿירן

זי אין שלאָפֿצימער).
באַלעבאָס און דער דאָקטער פֿירן רחלען אין צימער ,באַראָן זעצט זיך אױפֿגערעגט אין
אַ פֿאָטעל ,21װישט דעם שװײס מיט אַ טיכל .באַלעבאָס לױפֿט אַרױס ,קלינגט .עס קומט
אַרײַן די דינסט.
באַלעבאָס :לױף אַרײַן אין צימער און העלף מיט װאָס דער דאָקטער װעט דיר באַפֿעלן( .דינסט
איז אָפּ)( .קוקט דורך דעם פֿענצטער) זײ האָבן אָפּגעטראָטן ,דער האָטעל איז באַװאַכט .מע דאַרף
גײן הײסן צושליסן דעם טױער( .איז אָפּ)
עס קומט אַרײַן דער דאָקטער.22
באַראָן :װי האַלט עס ,הער דאָקטער?
דאָקטער :קײן געפֿאַר .כ'האָב אַלץ דערקלערט דער שטובמױד .די פּאַציענטין מוז נאָר האָבן רו.

באַראָן :איך האָב דעם כּבֿוד זיך פֿאָרצושטעלן .באַראָן הײַענשטעטער .אַ רײַזנדער פֿון װין( .גיט
אים די האַנט ,װײַזט אים זיך אַװעקזעצט).
דאָקטער :פּראַקטיציר־דאָקטער יעקבֿ פֿינקלשטײן( .באַראָן גיט אים אַ סיגאַר .ער פֿאַררײכערט).
עס איז אײַך געװיס ניט אָנגענעם דער גאַנצער אומשטאַנד ,עס האָט אײַך אפֿשר געשטערט פֿון
אײַערע געשעפֿטן?

 16א"כּ  -אַנטװאָרט
 17א"כּ  -אָפּפֿער
 18א"כּ  -אָב מיט דינער
 19א"כּ  -װירט אַפּ
 20א"כּ  -שפּריצט איר פּנים
 21א"כּ  -האָט אין אַ זעסל אױפֿגערעגט
 22א"כּ  -דאָקטער דערשײַנט
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באַראָן :װי אומאָנגענעם מיר איז דער גאַנצער אומשטאַנד ,האָט עס מיר גאָר נישט געשטערט
פֿון מײַנע געשעפֿטן ,דען דער אײגנטלעכער צװעק פֿון מײַן רײַזע ,איך בין אַן עטנאָלאָג ,23מײַן
באַרוף איז צו פֿאָרשן נאַטור און מענטשן ,צו שטודירן טעאָרעטיש און פּראַקטיש די נאַטור־
געשיכטע פֿון אַלע פֿעלקער .צװישן אַלע פֿעלקער האָט באַזונדער אײן נאַציע געצױגן אױף זיך
די גרעסטע אױפֿמערקזאַמקײט ,און דאָס איז ‒ די ייִדישע נאַציע .געװיס האָט יעדע נאַציע איר
געשיכטע ,24אירע פֿעלער ,אָבער די פֿעלער ,װאָס מיר שרײַבן צו דער דאָזיקער נאַציע זײַנען
אונדזערע אײגענע ,און די גוטע אײגנשאַפֿטן זײַנען זײערע.

די דינסט קומט אַרײַן פֿונעם שלאָפֿצימער ,גײט צו צו דער מיטלסטער טיר .דער דאָקטער
פֿרעגט זי מיט מימיק װאָס מאַכט די פּאַציענטין .זי ענטפֿערט ‒ אַלץ אין אָרדענונג.
געניעלע26

איך האָב די געלעגנהײט זיך צו באַקענען מיט פֿאַרשײדענע 25גרױסע געלערנטע און
קינסטלער .בעת מײַן רײַזע איבערן נאָענטן מיזרח ,27באַזוכנדיק אַלע מערקװירדיקײטן אין
פּאַלעסטינע ,געפֿין איך זיצן אַ יונגן מאָלער ,װאָס קאָפּירט דעם אַלטן מױער ,װעלכן ייִדן רופֿן
אָן" 28כּותל־מערבֿי.
דאָקטער :קענט

איר29

העברעיִש?

דינסט לױפֿט צוריק ,טראָגט קלײדער.
באַראָן :איך לערן די שפּראַך .30מיר האָבן זיך גוט באַפֿרײַנדעט און פֿירן פֿון דער װײַטנס אַ
קאָרעספּאָנדענץ־פֿאַרבינדונג.31
דאָקטער :װי איז זײַן נאָמען?
באַראָן :איך קען אים אונטער דעם נאָמען בן־עמי .דאָס איז אָבער זײַן פּסעװדאָנים װי אַ
זשורנאַליסט ,זײַן ריכטיקן נאָמען האָט מיך ניט אינטערעסירט צו װיסן.

עס קומט אַרײַן די שטובמײדל .בײדע שפּרינגען אױף און לױפֿן צו צו דער טיר .דאָס
מײדל פֿירט אַרױס אױף אירע פּלײצעס 32רחלען מיט אַ דערװידערט בליק.
רחל :װוּ בין איך דאָ?
באַראָן :אין אַ זיכער אָרט ,אױסער געפֿאַר .דאָס איז דער הער דאָקטער װאָס באַהאַנדלט אײַך.

דאָקטער :און דאָס איז דער הער באַראָן ,װאָס האָט אײַך געראַטעװעט פֿון מערדערס הענט.
 23א"כּ  -מײַן באַרוף אַלס עטנאָלאָג
 24א"כּ  -פֿאַבעל
 25א"כּ  -מאַנכע
 26א"כּ  -זשעניעלע
 27א"כּ  -בײַ מײַנער רײַזע אום אָריענט
 28א"כּ  -גענאַנט בײַ די יודען
 29א"כּ  -קענען זי
 30א"כּ  -איך שטודירע די שפּראַכע
 31א"כּ  -מיר האָבן געשלאָסן די אינטימסטע פֿרײַנדשאַפֿד און זעצן אױך פֿאָרט פֿון װײַטנס אונדזער
קאָרעספּאָנדענץ.
 32א"כּ  -שולטער
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רחל :און װוּ איז מײַן מוטער ,מײַן טײַערע מוטער?

װיל צוגײן צו דער טיר ,אַלע פֿאַרהאַלט זי.33
באַראָן :מיר קענען אײַך ניט לאָזן גײן אין געפֿאַר צו באַצאָלן מיט אײַער לעבן פֿאַר אײַער
מוטערס לעבן ,מיר קענען שיקן אַ מענטשן ,אַז ער זאָל ברענגען זי אַהער .שרײַבט אױף דעם
אַדרעס פֿון אײַער הױז .דאָ איז טינט און אַ פֿעדער.

זי שרײַבט ,באַראָן קלינגט .עס קומט אַרײַן דער באַלעבאָס.
זײַט אַזױ גוט ,גײט און װאָס גיכער זוכט אױס לױט דעם אָ אַדרעס דאָס הױז ,װוּ דאָס מײדל
װױנט און ברענגט איר מוטער אַהער.
דאָקטער :װאַרט ,איך גײ אױך מיט אײַך.

גײט אַרױס צוזאַמען מיטן באַלעבאָס.34
רחל (װײנט) :מײַן גאָט! מיט װאָס האָב איך אַזױ געזינדיקט? װאָס בין איך שולדיק?
באַראָן :איר זענט פּונקט אַזױ שולדיק װי אַן אָרעם טײַבעלע ,װאָס האָט זיך פֿאַרבלאָנדזשעט
צװישן די רױבפֿײגל.
רחל :און פֿון װאָס פֿאַר אַ סאָרט פֿײגל זענט איר?
באַראָן :פֿון דעם סאָרט ,װעלכע ברענגען אַ

שלום־בשׂורה35

אױף דער װעלט.

רחל :אָבער ,מײַן מוטער ,װוּ איז מײַן מוטער? לאָזט מיך( .ער האַלט זי)
באַראָן :בײַם בעסטן װילן קען איך אײַך נישט דערלױבן אַרױסצוגײן אױף דער גאַס ,װײַל אין
דער אָ שטאָט דאַרפֿט איר אײַך נישט געפֿינען מער .האָט איר אױסער אײַער מוטער נאָך פֿרײַנט,
באַקאַנטע אין אַנדערע שטעט.
רחל :אױסער מײַן מוטער האָב איך נאָך אַן אײנציקן ברודער ,עזרא .אַ צײַט ,אַז ער איז אין אַ
רײַזע ,און מיר האָבן לאַנג פֿון אים נישט געהערט .אױסער אים האָבן מיר נאָך װײַטע
אין װאַרשע.

קרובֿים36

באַראָן :געדענקט איר דעם נאָמען? איר בין אין דער שטאָט באַקאַנט.
רחל :די מאַרגאָלינס.
באַראָן :פּאַװעל פּעטראָװיטש מאַרגאָלין? (זי ניקט) איך בין זײער גוט באַקאַנט אין דעם נאָבלן
הױז ,אַהין קען איך אײַך מיט אײַער מוטער באַגלײטן ,אָדער שיקן עמעצן מיט אײַך .איך װעל
אײַך אַװדאי די רײַזע־קאָסטן באַצאָלן ,אױב איר װעט (מיר) דערלױבן.
רחל :איך דאַרף נישט (קײן) פֿרעמדע שטיצע ,איך דערנער מיך פֿון מײַן פּראָפֿעסיע.

 33א"כּ
 34א"כּ
 35א"כּ
 36א"כּ

-

װיל צום טיר ,זײ האַלטן זי צוריק
אַב מיט װירט
עלבירט פֿון פֿרידן
פֿערװאַנדטע
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באַראָן :און דאָס איז ,אױב איך מעג אײַך פֿרעגן?...
רחל :מוזיק־לערערקע.
באַראָן :האָ ,איך קען אײַך אין אַ סך בכּבֿודיקע הײַזער רעקאָמענדירן ,אױב מײַן פּראָטעקציע
װעט אײַך ניט באַלעסטיקן.
רחל :אָבער ,מײַן מוטער ,װוּ איז מײַן מוטער?
באַראָן :זײַט נישט פֿאַרצװײפֿלט.

קומט אַרײַן דאָקטער.
(געזאַנג ביז)

פֿאָרהאַנג

N
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ערשטער אַקט
אַן עלעגאַנטער רײַכער סאַלאָן בײַ די מאַרגאָלינס .לינקס פֿון פּובליקום צװײ טירן.
צװישן די טירן אַ רונדער טיש מיט פֿאָטעלן .רעכטס ‒ אַ טיר .אַ ברענענדיקער קאַמין,
װאָס װאַרפֿט אַ רױטע שײַן אין הױז .אױף די װענט ‒ פֿאַרשײדענע בילדער ,דער צאַר
מיט דער צאַריניע ,די הײליקע צעציליע .אין אַ ראַם אַ בילד פֿון דער נאַקעטער װענוס.
אין אַ װינקל הענגט אַ בילד ,װאָס שטעלט פֿאָר אַ גאַליציאַנער רבֿ מיט אַ שײנער באָרד
און פּאות און אַ יאַרמלקע .סטאַטוען אַרום די װענט .אױפֿן פֿאָן – אַן אַרקע ,װאָס פֿירט
אין אַן עלעגאַנטן פֿאָרצימער .טיפֿער פֿונעם פֿאָרצימער זעט מען אַ גרױס פֿענצטער,
דורך װעלכן עס זעט זיך אַרױס דער פּאַראַדנע פּאָדיעזד ,באַלױכטן פֿון דרױסן מיט צװײ
גרױסע לאַמטערן .עס זעט זיך די גאַס מיט הײַזער ,באַדעקטע מיט שנײ .בײַ אַ געדעקטן
טיש זיצן פֿאַרטיפֿט אין עסן און טרינקען פּאַװעל פּעטראָװיטש ,לעבן אים מאַטװײ און
פֿעליקס אין אַ "זשאָקײסקע קאָסטיום" ,לינקס פֿון פּאַװעלען זיצט זײַן װײַב פֿעדאָסיאַ,
לעבן איר אָלגאַ .שץ דרײט זיך אַרום אין שטוב ,הײמיש ,רײכערט אַ סיגאַרעט ,קוקט
אױף די בילדער ,און באַלד גײט ער צו צום רונדן טישל און טרינקט (פֿון) װײַן .מאַטװײ
טרינקט (זשליאָקעט אױס) 37מיט אַלע אַ גלאָז װײַן.
פּאַװעל :נו ,זאָלן זײ זיך גײן אָפּקילן און טרינקען קאַװע ,38די יונגע־לײַט.

אַלע זינגען ,נאָך דעם אַלע זײַנען אָפּ.39
און מיר אַלע װעלן נאָך נעמען דאָ צו ביסלעך פּונש .װאָס ,האַ? מאַטװײ גריגאָריעװיטש ,מיר
האָבן דאָך נאָך גאָר נישט געטרונקען ,ברודער( ,גיסט אים אָן אַ גלעזל) .דו ,מאַטװײ ,האָסט
שױן פֿאַרדינט אַ סך בליאַשקעס 40און איך ערשט אײנס .נו ,נאַ־זדאָראָװיע( !41טרינקט)
מאַטװײ :דװאַדצאַט פּיאַט

לעט42

געדינט דעם צאַר אין דער דומע ,װערנאָ און פּראַװדױ.43

פּאַװעל :און איך האָב געגעבן פֿאַר דעם אײנעם טשין 44דװאַדצאַט פּיאַט טיסיאַטש 45פֿאַרן
קראַסני קרעסט ,46און דערצו נאָך באַקומען פּאָטשיאָטני פּאָטאָמסטװעני גראַזשדאַנין( .47צו
פֿעאָדאָסיען) נו ,װאָס זאָגסטו צו דײַן פּאַװלען?
אָלגאַ :מאַמאַשע ,לאָז מיך רעדן .איז נאָך צײַט צו פֿאָטאָגראַפֿירן?

 37א"כּ  -שלוקט אָן
 38א"כּ  -קאַפֿע
 39א"כּ  -אַלע זינגען ,דאַן אַב
 40פֿאַרצױגן פֿון רוסיש .בליאַשקע מײנט אַ ספּראָנטשקע פֿון אַ גאַרטל .דאָ  -אַ באַלױנונג־צײכן
 41רוסיש – לחײם!
 42רוסיש – פֿינף און צװאַנציק יאָר
 43רוסיש – געטרײַ
 44רוסיש – פּאָסטן ,שטעלע
 45רוסיש –  25טױזנט רובל
 46רוסיש – רױטער קרײץ
 47רוסיש – ערן־בירגער
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פּעשקאָװ :איך װעל באַלד פֿאַרטיק מאַכן דעם אַפּאַראַט( .גײט אַרױס)
אָלגאַ :נישטאָ קײנער .איך בין נײַגעריק צו װיסן צי דער באַראָן קומט אַהער.

שׂימחה ,מיט פּאַפּירן ,פֿון לינקס.
האַ! דער פֿעטער! פֿעטער ,איר זענט דאָ װי בײַ אײַך אין דער הײם .עס איז אײַך דאָ פֿרײלעך.
אײַער רחלע איז שױן מער נישט פֿאַרװײנט? זי האָט דאָ איר ברודער עזרא ,און דער באַראָן
קומט אױך געװיס אַהער ,צו הערן זינגען אירע לידלעך ...װאָס קוקט איר מיך אַזױ אָן?
שׂימחה :אױף דיר װוּנדערט מיך נישט .איך װוּנדער מיך אױף דער אָבעזיאַנע 48אין פּלודערן.
אַזאַ חיה קען מען נאָר זען בײַ ייִדישע גױים פֿון דער מאָדנער קנאָבלעסע .אױ־װײ ,אױ־װײ,
דװאָסיע אין פּלודערן מיט אַ קאַשקעטל ,און פֿאָרט רײַטנדיק .װי אַזױ האָסטו נישט גאָט אין
האַרצן? די ייִדענע קען זיך נאָך איבערקערן און זיך צעברעכן הענט און פֿיס.
דװאָסיע :דו האַלטסט נאָר אין אײן שעלטן .אַז גאָט איז ליב איז מיר ניחא .ניכײַ בודע טאַק!49
שׂימחה :זי רעדט נאָך מיט גאָט.

פּעשקאָװ רופֿט דװאָסיען הינטערן פֿאָרהאַהג.
אָלגאַ :פֿעטער ,איז דער באַראָן דאָ נישטאָ?
שׂימחה :װאָס דאַרפֿסטו דעם באַראָן?
אָלגאַ :נישט אײַער געשעפֿט ,פֿעטער ,ענטפֿערט װאָס מע פֿרעגט אײַך .איז דער באַראָן דאָ?

שׂימחה :שאַ ,שאַ ,אױב דו װילסט דװקא דעם באַראָן ,װעל איך דיר אים אַרײַנשיקן( .שׂימחה
איז אָפּ)
אָלגאַ :הײסט עס ,קומט דאָך אַהער דער נאָבלער פֿײַנער מאַן.

עזרא קומט .זי בלײַבט אַנטױשט ,לאָזט אַראָפּ דעם קאָפּ ,פֿאַרשעמט.
פֿעדאָסיאַ :אַז דיר איז ניחא ,איז מיר אױך ניחא .ניכײַ בודע טאַק!
פּאַװעל :נאַ זדאָראָװיטשקאַ !50הער מאַטװײ ,בראַט .51אַז איך װעל דורך דײַן פּראָטעקציע װערן
אַ טשלען 52אין דער דומע ,װעלן מיר ערשט (װינקט מיט אַן אױג) געלט ניע פּאָטשיאָם !53װאָס,
האַ? (שלאָגט אָן אין מאַטװײס גלאָז ,גיסט װידער אָן).
פֿעליקס( :טרינקט) קאָמאַנסאַװאַ ,54מאַטװײ גריגאָריעװיטש!

 48רוסיש – מאַלפּע
 49אוקראַיִניש – עס זאָל זײַן אַזױ!
 50רוסיש – צו געזונט!
 51רוסיש – ברודער
 52רוסיש – מיטגליד
 53רוסיש – געלט איז גאָרניט .עס מײנט – כ'װעל געבן װיפֿל מע דאַרף ,כאַבאַר
 54פֿאַרצױגן פֿון פֿראַנצײזיש  - Comment ça va ? -װאָס הערט זיך?
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פּאַװעל :און דיר,

סינאָק55

מײַנער ,קױף איך צוליב דעם

פּראַזדניק56

אַ טײַער פֿערדל.

פֿעליקס (קושט אים) :דאָראָגױ פּאַפּאַשאַ ,57זאָגסט נישט קײן ליגן? איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך
שיס ,הוראַ פֿאַרן פּאַפּאַשאַ! הוראַ פֿאַרן פֿערדל!

שׂימחה קומט אַרײַן.
דיאַדיאַ ,58דיאַדיאַ ,װי זאָגט מען פּאָ יעװרײסקו ?59אַלעקום באַלעקום! (װאַרפֿט זיך אױף קאַנאַפּע)
פּאַװעל :האַהאַ! ברוך הבא ,אַ ייִד ,ר' שׂימחה שץ .װאָס מאַכסטו עפּעס? ביסט געקומען אַװדאי
ברענגען דײַן קעסטקינד (די יתומה) כּשר עסן ,מיר זײַנען דאָך טריפֿהניקעס ,װאָס ,האַ?
שׂימחה :איך בין געקומען װעגן אַ װיכטיק געשעפֿט.
מאַטװײ :געשעפֿט ,געשעפֿט! זשיד!60
פּאַװעל :מיר ליגן איצט נישט אין זינען דײַנע געשעפֿטן .בײַ מיר איז הײַנט אַ יום־טובֿ.
שׂימחה :גוט־יום־טובֿ דיר.
פּאַװעל :האָסט נישט געלײענט אין דער צײַטונג? קוק אָן ,ר' שׂימחה שץ.

(װײַזט61

אים דעם

מעדאַל)
פֿעדאָסיאַ :פֿאַר װאָס ביסטו נישט געקומען מײַן מאַן ,װי אַלע גוטע פֿרײַנד ,אים קראַצולירן,62
װאָס ער באַקומען פֿון קיסר אַ גאָלדענעם מעדאַל פֿאַר דעם "רױטן קראַץ".
פֿעליקס :כככ! "רױטער קרײץ" ,מאַמאַשע.
שׂימחה :איך דאַרף אים נישט קראַצולירן .ער קען זיך אַלײן קראַצן ,אָן מיר.
פּאַװעל :ר' שׂימחה ,אָבער ,אַ ברכה װעסטו דאָך יאָ מאַכן אױף דעם( .װײַזט אױפֿן גלאָז) .ביסט
דאָך געװױנט צו מאַכן אַ ברכה ,כככ! גײסט דאָך אױף חתונות ,אױף בריתן...
שׂימחה :איך גײ צו לװיות אױך .איך בין אױך געװױנט צו מאַכן אַ מלא.
פֿעליקס :מלא ,מלא ...דיאַדיע ,לערן מיך אױס פּאָ יעװרײסקי .װאָס אונדזער עזרא האָט מיך אַ
מאָל געלערנט האָב איך שױן פֿאַרגעסן.
שׂימחה :זאָג נאָך ‒ ,יתגדל...
פֿעליקס :אי סקאַנדאַל!
פֿעדאָסיאַ :ברודער ,װאָס זאָגסטו מיט אים קדיש ,איך לעב נאָך.

 55רוסיש – זונעניו ,דימינוטיװ פֿון "זון"
 56רוסיש – חגא ,יום־טובֿ
 57רוסיש – טײַערער פֿאָטער
 58רוסיש – פֿעטער
 59רוסיש – אױף ייִדיש
 60רוסיש – אַ זידלװאָרט ,עבֿריתּ  -יהודון
 61א"כּ – צײַגט
 62פֿאַרצױגן פֿון "גראַטולירן" ,אַ װאָרטשפּיל
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שׂימחה :האָב (נישט) קײן מורא .דו װעסט אױסלעבן דײַנע יאָרן און ער װעט נאָך אַלץ קײן
קדיש נישט קענען.

פּאַװעל( :צו פֿעאָדאָסיען) גיס דו דערפֿאַר אַלײן אָן אַ כּוס דײַן ברודער( .זי טוט עס .ער נעמט
עס) שטײ ,װאָס פֿאַר אַ ברכה מאַכט מען ,אַז אַ דאַמע דערלאַנגט אַ כּוס?
שׂימחה( :שעפּטשעט) בורי פּרי אַדמה.

פֿעדאָסיאַ( :פֿאַרגלאָצט די אױגן) אָמן רבש"ע (רבונו־של־עולם).
פּאַװעל :מע מוז נאָר עסן נאָכן שולחן־ערוך? אַ פֿראַנצײזישער קאָך פֿאַרשטײט נישט בעסער
הילכות אכילה װי דײַנע בטלנים? דיר חלומט זיך אַלץ די ייִדישע מאכלים װאָס מיר האָבן
געגעסן בײַ דײַן טאַטן ,מײַן שװער ,אױף קעסט ,אַ מוציא מיט האָניק .קנײדלעך ,שקצים מיט
מאָן ,כּל־נידרי־באַרלעך .כככ! (פֿעליקס לאַכט) אַװעק די אַלטע צײַטן .די צײַט רוקט זיך און מיר
מיט איר .פּראָגרעס ,ברודער ,ציװיליזאַציע ,אַסימילאַציע.
שׂימחה :װײַטער ‒ ,רעסטאָראַציע ,פּראָפֿאַנאַציע ,קאָראָנאַציע.
מאַטװײ :אַנאַרכיסט ,שעלמאַ !63נאַ זדאָראָװיע!
פּאַװעל :אַפֿילו דײַן שװעסטער האָט זיך שױן אױך צוגעװױנט צו די מאכלים ,װאָס דאָ.
פֿעדאָסיאַ :אַז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניחא ,ניכײַ בודעט טאַק!
שׂימחה :מיר דאַכט ,אַז עס איז שױן גלײַכער צו עסן טריפֿות בײַ אַ כּשרן גױ ,אײדער בײַ אַ
טריפֿהנעם ייִדן חזיר.
פּאַװעל :ע ...ע ...ר' שׂימחה שץ.
שׂימחה :איך הער דיך װי די קאַץ.
פּאַװעל :גראַמפּערלעך! זאָגסט גראַמען אױך?

שׂימחה :װילסט אָן גראַמען? נו ,הער איך דיך װי דעם קאָטער( .אַלגעמײנער קריג)
אָלגאַ :נו זאָל 64שױן זײַן גענוג .װען עס קומען זיך צונױף קאָנסערװאַטיװע מיט ליבעראַלע מוז
װערן אַ שטיקל סקאַנדאַל .פּאַפּאַשאַ ,די געסט װילן פֿאַרן אַװעקפֿאָרן נאָך אַ ביסל טאַנצן .בעט
דײַן פֿאַרזאָרגטע קרובֿה זי זאָל אונדז שפּילן װאַלסן.65
פֿעדאָסיאַ :אָלגעלע ,דו קענסט דאָך אױך שפּילן ,לאָז דער פֿעטער אױך הערן װי דו שפּילסט
שױן אַזױ װױל די "אונטערמאַצע" פֿון כאָלעריאַ פּיסטיקאַנאַ.
אָלגאַ :מאַמאַשאַ!
פֿעליקס :כככ! פּיציקאַטאָ" ...קאַװאַלעריאַ רוסטיקאַנאַ" ...אַ טשיסטע קאָראָװאַ...66

 63רוסיש – אַ פּלוט ,אַ דרײער
 64א"כּ – לאָז
 65א"כּ – װאַלצער
 66רוסיש – גלײַך צו אַ קו ,אַן אמתע קו
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פּאַװעל :איך װײס נישט צי זי װעט מיך פֿאָלגן .דער פֿעטער װאָס קאָראָװעט 67זי מיט כּשרן
קוגל װעט גיכער בײַ איר פּועלן .נו ,שׂימחה שץ ,רעד דו נאָר איבער מיט דײַן רחלען זי זאָל צו
ליב טאָן און צוליב הײַנטיקן יום־טובֿ ,עפּעס פֿאָרשפּילן און פֿאָרזינגען.
שׂימחה :איך זאָל זי נאָך גײן בעטן זי זאָל משׂמח זײַן אַזױנע ייִדן װאָס מאַכן הוליאַנקעס פֿאַר
אונדזערע שׂונאים? אין אַזאַ צײַט װאָס בײַ אַלע ייִדן איז הײַנט אַזאַ טיפֿער טרױער? איך קען
אױך ניט זײַן דערבײַ.
אָלגאַ :איר דאַרפֿט נישט זײַן בײז ,דיאַדיאַ ,דאָס איז איר פּראָפֿעסיע ,זי גיט מוזיק־לעקציעס און
דאָס איז איר פֿליכט ,זי מוז עס טאָן .דערפֿאַר האַלטן מיר זי בײַ אונדז אין שטוב.
פֿעליקס :קום ,שװעסטער ,רחלען װעל איך בעטן ,זי איז מיר גוט און איך בין איר גוט ,און מיר
װעט זי צו ליב טאָן .מאַמאַשאַ ,נעם דיר דײַן קאַװאַליר( .אָפּ מיט אָלגאַן)

פֿעדאָסיאַ :אַז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניחא ,ניכײַ בודע טאַק! (װיל אַרומנעמען מאַטװײען)
מאַטװײ :װאָס װיל די באָבע פֿון מיר ? איך האָב אַ מאָל געקענט האָפּקען ,הײַנט קען איך נאָר
דאָס( .טרינקט).
פּאַװעל :דו מײנסט אַװדאי ,שׂימחה ,אַז בײַ מיר אין שטוב זינגט מען אײַערע ייִדישע ניגונים,
װאָס הא מהפק פשטא ,מונח אתנחתא ,פזר ,כככ! בײַ אונדז זינגט מען נאָר איטאַליענישע
אָפּעראַס ,לאַ בעלאַ מאָבעלע...
שׂימחה :אַ גדולה אױף דײַן באָבעלע...
פּאַװעל :אַ מכּה דיר אַ כװאָראָבעלע...
שׂימחה :עס איז נישט קײן װערטער נאָבלע ...װאָס טױג מיר דאָס? איך בין נישט געקומען אַהער
זיך משׂמח זײַן מיט דיר ,מען האָט מיך געשיקט פֿון אַ חבֿרה איך זאָל בײַ דיר פּועלן זאָלסט
שענקען עפּעס אַ רײַכע נדבֿה פֿאַר די אומגליקלעכע יתומים .איך װײס ,פֿאַר גױים גיבסטו...
פּאַװעל :פֿון די גױים האָב איך אַ נוץ .און פֿון דײַן ייִדישן קהל װיל איך שױן לאַנג נישט װיסן...
און װידער ,די בעסטע געשעפֿטן ליגן הײַנט אין דער ערד.
שׂימחה :איז טאַקע בעסער פֿאַר דיר זאָלסט גײן אין דער ערד ,װעסט מאַכן די בעסטע געשעפֿטן.

(איז אָפּ).
רחל און פֿעליקס ,קומען אַרײַן.68
פּאַװעל :רחל ,זינג עפּעס אַזױ אָפּעראַ אָדער טאַנץ אַ קאָמאַרינסקאַ.69

רחל זינגט .מע טאַנצט .אַלע זײַנען אָפּ.
דינער און פּאַװעל ,קומען אַרײַן.
דינער :הער באַראָן!

 67עס קומט פֿון רוסישן װאָרט "קאָראָװאַ" ,אַ קו .דאָ  -אַ זידלװאָרט – גיבן עסן אַ קו ,דאָס עסן פֿון אַ קו
 68א"כּ – ערשײַנען
 69קאָמאַרינסקאַ  -רוסישער פֿאָלקסטאַנץ
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קומט אַרײַן דער באַראָן.
פּאַװעל :אַה ,הער באַראָן .זײער אָנגענעם .ביטע ,פּלאַץ צו נעמען( .עס געשעט) אַה ,יע ,שױן אַ
צײַט ,אַז איר האָט אונדז נישט באַערט מיט אײַער באַזוך.
באַראָן :יעדער אומשטאַנד האָט זײַנע סיבות ...70אַלזאָ ,װי גײט'ס? װאָס מאַכן זי? װאָס מאַכט
פֿרײלײן ראַכיל? איז זי שױן מונטערער?
פּאַװעל :װוּ קען איר נאָך זײַן באַקװעמער װי בײַ אײגענע קרובֿים .71מיר נעמען איבער איצט
אײַער אַמט .מיר דאַנקען אײַך װאָס איר פּראָטעזשירט די אָרעמע יתומה ,איר האָט געמאַכט
דעם אָנפֿאַנג און די פֿאָרזעצונג קומט .72איך װעל איר גײן אָנזאָגן די נײַס 73און זי ברענגען
אַהער .איר װעט מיך אַנטשולדיקן ,74הער באַראָן( .פּאַװעל איז אָפּ)

עס קומט אַרײַן אָלגאַ.
באַראָן :אָלגאַ ,װי גײט'ס גנעדיקער פֿרײלײן?
אָלגאַ :איך זע ,75אַז איר זענט אין אײנער פֿאַרלעגנהײט ,עס מוז װירקלעך נישט אָנגענעם זײַן,
װען מע קומט און מען האָפֿט צו טרעפֿן אַ געװוּנטשטע פּערזאָן און מע טרעפֿט אַ ניט־געװוּנטשטע.
באַראָן :אײַער פֿאָרװוּרף װיל מיך צװינגען אײַך צו מאַכן אַ קאָמפּלימענט און אײַך זאָגן ,אַז איר
קענט אױך האָבן אַ רעכט ,װי אַנדערע צו זײַן פֿון די געװוּנטשטע פּערזאָנען ...איר זײַט שלעכט
געלױנט ,פֿרײלײן.
אָלגאַ :איך בין אַ פּערזאָן ,װאָס האָט נישט ליב דעם מיטלװעג ,איך האָב ליב די עקסטרעמע,
ענטװעדער זײַן גרױס אָדער גאָר קלײן .קלײן װיל איך נישט זײַן .גרױס קען איך נישט זײַן.
דערפֿאַר קומט אַ מאָל 76אױף אַזעלכע מענטשן װי איך אַ מאָמענט פֿון נערװעזיטעט ,און מען
פֿילט עפּעס 77אַ װידערװילן צו אַלע מענטשן אַרום זיך.
באַראָן :איך קען אַזױ נישט אורטײלן .די בעסטע מעדיצין פֿאַר אַזאַ נערװעזע פּערזאָן איז נאָר
אַן ערנסטע באַשעפֿטיקונג .דער מיאוס־גאַנג ברענגט צו מעלאַנכאָליע און מעלאַנכאָליע ברענגט
צו פֿעלער פֿאַר זיך װי פֿאַר דעם צװײטן.
אָלגאַ( :דריקט אים די האַנט ).78אַ דאַנק פֿאַר דער לעקציע .פֿאַר װאָס קומט איר די לעצטע צײַט
אַזױ זעלטן צו אונדז? עס װוּנדערט מיך װאָס איר באַזוכט אַזױ זעלטן דאָס הױז װאָס אײַך צוליב
גײען אָן אױפֿנעמען אַן אָרעם מײדל ,װאָס האָט דאָס גליק פּראָטעזשירט צו װערן פֿון אַזאַ
הױכער פּערזענלעכקײט װי איר זענט.

 70א"כּ
 71א"כּ
 72א"כּ
 73א"כּ
 74א"כּ
 75א"כּ
 76א"כּ
 77א"כּ
 78א"כּ

–
–
–
–
–
–
–
–
–

אורזאַכן
פֿערװאַנדטע
פֿאָלגט
נאַכריכט
זי װערדען ענטשולדיגען
מערק
מאַנכעס מאָל
עטװאַס
ריכט אים די האַנד
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באַראָן :נאָר צוליב אײן סיבה – 79װײַל איך װיל נישט אױסזען בײַ דער פֿרײלײן װי אַ קרעדיטאָר,
װאָס קומט יעדעס מאָל בײַ איר אײַנצוקאַסירן די שולד ,װי אַ דאַנקבאַרקײט פֿאַרן גוטן טאַט
װאָס איך האָב איר אַ מאָל געטאָן צופֿעליק.

פּאַװעל פֿירט אַרײַן רחלען.
נו ,װי גײט עס  ,פֿרײלײן? נישט װאָר ,איר שרעקט זיך שױן נישט פֿאַר מיר ,װי בײַ ערשטן
טרױעריקן מאָמענט פֿון אונדזער באַגעגעניש? איר האָט אײַך נישט געקענט פֿאָרשטעלן ,אַז פֿון
דער זעלבער ראַסע ,װאָס האָט אײַך גורם געװען 80שמערצן ,זאָל דערשײַנען אײנער װאָס זאָל
אײַך אױסקורירן פֿון די שמערצן .עס מאַכט אײַך שטױנען .נישט װאָר?
רחלע :אײדלער־מאַן ,איך בין אײַך שולדיק אַ דאַנק ,װאָס איר האָט מיך דערװעקט צום לעבן
און מיך אײַנקװאַרטירט צװישן אַזױנע גוטע מענטשן.
פּאַװעל :פֿאַרשטײט זיך ,אַז מיר דאַרפֿן אים אױך דאַנקען .מיר זײַנען דאָך אירע בלוט־קרובֿים.
באַראָן( :צו אָלגאַ) זעט איר...
אָלגאַ :דער אײדלער הער מײנט ,אַז ער פֿאַרדערט נישט קײן דאַנק ,װײַל ער האָט נאָר געטאָן
זײַן פֿליכט ,װאָס יעדער מענטש אױף זײַן אָרט 81װאָלט עס אױך געװען געדאַרפֿט צו טאָן.
פּאַװעל :װאָס טױגן מיר אײַערע דעבאַטן ,איך װײס דאָך ,אַז דער בעסטער לױן פֿאַר דעם הער,
װען רחלע זאָל אים עפּעס פֿאָרזינגען .ניט אמת ,82הער באַראָן? זינג עפּעס ,רחלע ,אָדער טאַנץ
אַ קאָמאַרינסקע.
רחלע :איך װעל אײַך פֿאָרזינגען דאָס אַלעגאָרישע ליד פֿון אונדזער נאַציע "דאָס דערטריבענע
טײַבעלע".

זינגט

N

באַראָן( :שטײ אױף ,נעמט בײַ איר די האַנט) עס האָט מיר פֿיל פֿאַרגעניגן געמאַכט ,פֿרײלײן .אַ
דאַנק( .נעמט אָלגאַס האַנט) פֿרײלײן...
אָלגאַ :װאָס? איר אײַלט (זיך) שױן?

באַראָן :װי אָנגענעם איז מיר מיט אײַך צו פֿאַרברענגען מוז איך מיך דאָך אַנטשולדיקן( .קוקט
אױף זײַן זײגער) װײַל איך מוז גײן װאַרטן אױף מײַן נאָענטן 83פֿרײַנד בײַ דער באַן .איך האָף,
אַז איר װעט מיר נאָך פֿיל מאָל דאָס פֿאַרגעניגן פֿאַרשאַפֿן .אַדיע( .איז אָפּ).
רחל זינגט ,ביז זי איז אָפּ מיט אַלע.

 79א"כּ
 80א"כּ
 81א"כּ
 82א"כּ
 83א"כּ

–
–
–
–
–

אױס דעם אײנעם גרונד
פֿעאָאורזאַכט
שטעלע
ניכט װאָר
אינטימסטן
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שׂימחה
שׂימחה( :שטעקט אַרײַן דעם קאָפּ) נישטאָ קײנער פֿון די פּריצים? קום אַרײַן ,קום אַרײַן ,נעכע,
האָב קײן מורא נישט .נישטאָ קײנער פֿון די פּריצים.

נעכע קומט אַרײַן מיט אַ קאָרב.
שׂימחה :גײ ,טראָג אַרײַן אונדזער רחלען דאָס עסן .דו װײסט דאָך ,אַז זי װיל נישט עסן בײַ מײַן
שװעסטער די טריפֿניאַטשקע.
נעכע :איך װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן ,װאָס איז געװאָרן פֿון דער פֿרומער דװאָסיע?
שׂימחה :ששש ...אַז זי װעט דערהערן װעסטו כאַפּן אַ פּסק ,הײַנט רופֿט מען זי פֿעדאָסיאַ.
נעכע :פֿע ‒ דאָסיאַ?
שׂימחה :יאָ ,פֿע־דאָסיאַ .עס איז שױן גאָר נישט די שװעגערין ,װאָס דו האָסט מיט איר
אײַנגעקױפֿט הושענות .הײַנט קױפֿט זי שױן אַ קריסטנבױם ,זי איז געװאָרן אַריסטאָקראַציע.
נעכע :איך האָב אַ סגולה מחילה ,זאָל זי זיך באָדן אין קלײַען.
שׂימחה :עס װעט איר שױן קײן טאָטער אױך נישט העלפֿן .נו ,גוט ,גײ ,טראָג אַרײַן דאָס עסן.
שאַ ,אָט גײט טאַקע רחלע.

רחלע
קומט אַרײַן.
נעכע :אױ־אױ־אױ...
שׂימחה :אַהאַ ,זי האָט זיך שױן פֿאַרליאַפּעט .װיפֿל מאָל בעט איך זי ‒ ,לאָמיך טראָגן .נײן ,נאָר
זי װיל טראָגן ,און װען זי טראָגט ,פֿאַרליאַפּעט זי זיך .רחלע ,גײ ,כאַפּ עפּעס איבער .די מומע
נעכע האָט דיר געבראַכט עסן.
נעכע :אַ װײטיק איז מיר .האָסט דאָך נאָך הײַנט אין דײַן מאָל נישט געהאַט .אַ יונג קינד דאַרף
זיך נישט אַזױ אָפּלאָזן .גלײב מיר ,עס טוט מיר אױך באַנג ,איך האָב מיר גענוג אױסגעװײנט
די אױגן( .װײנט)
שׂימחה :הײבט זיך אָן מיט אַ ייִדענע  ,נאָר זי (עס) װײנט .גײ אַרײַן אין דײַן צימער ,רחלע ,װעסט
עפּעס עסן ,װעסט זיך דערפֿרישן.

רחל :פֿעטער ,נישטאָ נאָך אַלץ קײן ידיעה פֿון מײַן ברודער עזרא? (װײנט)
שׂימחה :װידער געװײנט! אַן אומגליק מיט די װײַבער .גלײב מיר ,ער האָט שױן געמוזט זײַן דאָ,
נאָר בײַ דער מהומה װײסט מען ניט קײן אַדרעס .איך האָף צו גאָט ,אַז אונדזער טײַערער עזרא
װעט זיך אױך אָפּזוכן און װעט קומען בשלום ...נו ,גײט ,גײט ,מיר דאַכט זיך ,אָט קומט מען אָן.

(רחלע און נעכע זײַנען אָפּ ,אױף לינקס).
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דװאָסיע

84

קומט אַרײַן ,גײט צו צום שפּיגל ,מעסט זיך אָן אַ ראָװער־קלײד.85
דװאָסיע :ביסט נאָך דאָ ,ברודער?
שׂימחה :װאָס איז ,איך בין דיר אױך איבעריק? קענסט שױן אױך קײן ייִדן נישט אָנקוקן .װי אַזױ
שעמסטו דיך נישט פֿאַר דעם בילד פֿון אונדזער טאַטן ,זכרונו־לבֿרכה ,און לאָזסט אַזױ פֿאַרגױיִשן
דײַן שטוב .אַ גליק ,אַז דו װאַרפֿסט אים אױך נישט אַרױס.
דװאָסיע :גלײב מיר ,ברודער ,אַז די ערשטע צײַט האָט מײַן מאַן געהאַט גענוג מיט מיר צו טאָן,
ביז ער האָט מיך צוגעװױנט ,װי זאָגט מען אױס ,אַז גאָט איז ניחא איז מיר ליב ,ניכײַ בודע
טאַק.
שׂימחה :ניכײַ בודע טאַק .איז נישטאָ קײן עוף איז אױף שבת אַ ראַק .מילא ,ער ,יאַנקל
סבאָרטשיקס 86זון ,יאַק 87ער .דו אָבער ,די טאָכטער פֿון דעם גרױסן צדיק ,ר' אַבֿרהמעלע
טשערנאָבילער ,אַ מופֿלג בתּורה ,דו זאָלסט דערלאַנגען אַזױ פֿאַרגױיִשט דײַן הױז .דײַנע טײַערע
קינדער ,און דעם טאַטן נישט לאָזן אײַנרוען אין קבֿר .זעסט װי ער קוקט אַראָפּ צו דיר מיט זײַנע
צװײ טױטע אױגן און איז בלאַס פֿאַר צאָרן װאָס ער זעט צו בײַ דיר אין שטוב (זי פֿאַרדעקט די
אױגן) .דו ,װאָס דו ביסט געװען זײַן ליבלינג ,װי ער פֿלעגט דיך בענטשן און קושן ,דיך געהאַלטן
הױך און טײַער ,און דו פֿלעגסט אים אונטערהאַלטן דעם אהבֿה רבה אָדער דעם היום הרת
עולום (הײבט אָן זינגען ,זי װערט באַגײַסטערט און זינגט אים מיט).

פֿעליקס
האַלט אין דער האַנט אַ גרױסן פּאַקעט ,זינגט "דובינושקאַ" .דװאָסיע פֿאַרשטעקט זיך
אין אַ װינקל.
פֿעליקס :קוק ,מאַמאַשאַ ,װאָס מיר האָבן געקױפֿט .דאָס איז דאָס נײַע בילד פֿון עליזאַבעט ,װאָס
האָט געװוּנען דעם ערשטן פּרײַז( .װײַזט אַ בילד פֿון אַ זשאָקײסקע פֿערדל) .קוק אָן די פֿיסעלעך,
קוק אָן דאָס קלײנע קעפּעלע .דאָס האָב איך מיט אָלגאַ געקױפֿט ,מיר זאָלן עס דאָ אױפֿהענגען,
װײַל אױף דעם באַל בײַ אונדז צוליב "נאָװי גאָד" 88װעלן קומען נאָבלע קריסטן ,עס פּאַסט
נישט ,אַז בײַ אונדז אין שטוב זאָל הענגען אַזאַ "באָראָדאַטע לאַפּסעדאַק מיט פּײסעכעס".89

(גײט דאָס בילד אַרונטערנעמען).
שׂימחה :זאָג נאָר ,דו ,פֿערדישער למדן ,דו װײסט ,װעמענס 90בילד דאָס איז? דאָס איז מײַן און
דײַן מאַמאַשעס טאַטע ,דײַן זײדע .ער איז געװען דער גרעסטער ראַבינער אין גאַליציע.

 84דװאָסיע און פֿעדאָסיע איז דער זעלבער פּערסאָנאַזש
 85א"כּ – בײַסיקעל דרעס
 86פֿאַרצױגן פֿון סבאָרשטשיק – שטײַערן־קלײַבער
 87אוקראַיִניש  -אַזױ װי
 88רוסיש – נײַיאָר ,ניטל
 89פֿאַרצױגן פֿון רוסיש און געמישט מיט ייִדיש  -אַ ייִד אין אַ קאַפּאָטע ,מיט אַ באָרד און פּאות
 90א"כּ – אַ טעות – װער בילד דאָס איז?

~ ~ 16
פֿעליקס :און איז געװען אַ "קאַבאַצאַן" ,91און מײַן עליזאַבעט האָט געװוּנען דעם ערשטן פּרײַז
און איז געװען עפּעס גרעסער פֿון דײַן ראַבינער .זי איז געװען די קעניגין פֿון סקאָט ...פֿון
סקאָטלאַנד.
שׂימחה :גיב אַהער דאָס הײליקע בילד (רײַסט עס אַרױס) .דאָס טוט קײן גױ נישט .איר זענט
ערגער פֿון גױים .איר װעט פּגרן און קײן זכר װעט פֿון אײַך נישט בלײַבן ,און אַזױנע ייִדן האָבן
איבערגעלעבט טױזנטער יאָר און װעלן אײַך אַלע איבערלעבן .איך נעם עס צו מיר אַהײם...
קוק אָן ,װי די טאָכטער שטײט .זי זאָל זיך (דאָס) אָנרופֿן מיט אַ װאָרט ...אױ!
דװאָסיע :װאָס זאָל איך טאָן ,ברודער? אַז גאָט איז ניחא...
שׂימחה :רוף מיך נישט "ברודער"! דו האָסט קײן טאַטע נישט! אַטפֿו! (איז אָפּ)

דװאָסיע :אױ ,לאָזט מיך אַלע געמאַך( .איז אָפּ)
פֿעליקס :ניכײַ בודע טאַק! אַ פֿערדל צו האָבן איז אַ פֿאַרגעניגן .מע כאַפּט אױף דעם אַ גאַלאָפּ,
קױם אָבער ,ציט מען איבער די לײצעס װאַרפֿט עס אַראָפּ און צעברעכט דעם קאָפּ.

זינגט.
.1
דעם רײַטער מאַכט עס פֿאַרגעניגן
רײַטן אָן אַ סוף
אַ טײַער פֿערדעלע צו קריגן
רײַטן נאָר דאַרױף
דאָס פֿערדעלע מעג װערן מידער
עס אַרט נישט דעם יונגאַטש
עס שמײַסט און רײַסט פֿון אים די גלידער
מיט דער בײַטש
און ציט מען איבער שטאַרק די לײצע
דאָס פֿערדל װערט פֿאַרדריסלעך
אױ הײבט דאָס אױף די מידע פּלײצע
דריגעט מיט די פֿיסלעך
עס רײַסט זיך אָפּ און לױפֿט אַװעק גאַלאָפּ
מע פֿאַלט אַראָפּ און מען צעברעכט דעם קאָפּ
װיאָ־װיו ,עס איז שױן נישט די צײַטן

 91פֿאַרצױגן פֿון קבצן
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װי מען לאָזט אױף זיך נישט רײַטן
קײנער װיל שױן הײַנט נישט ,נײן
פֿאַר דעם רײַטער

"סמירנאָ"92

שטײן

אַראָפּ די מיוחס צו אַלדע רוחות װיו־װיו...

.2
דעם פֿאַבריקאַנט מאַכט עס פֿאַרגעניגן
שקלאַפֿן אָן אַ סוף
אַ גוטן אַרבעטער צו קריגן
און רײַט ער אױף דערױף
דער אַרבעטער װערט מיד
אים אַרט עס קײן מאָל ניט
ער נאָגט און זױגט אים אױס די גלידער ביז אין בלוט
ציט ער איבער שטאַרק די לײצע
דער שקלאַף װערט פֿאַרדריסלעך
אױ ,הײבט ער אױף זײַן מידע פּלײצע
און דריגעט מיט די פֿיסלעך
ער רײַסט זיך אָפּ און באַפֿרײַט זיך מיט אײן

קלאָפּ93

ער װאַרפֿט אַראָפּ דעם "קאָפּ" ,צעברעכט זײַן קאָפּ
װיו־װיו ,עס איז שױן ניט די צײַטן
װיו־װיו ,מען לאָזט אױף זיך ניט רײַטן
דער אַרבעטער װיל הײַנט נישט ,נײן
װי פֿאַר אַ קיסר "סמירנאָ" שטײן
אַראָפּ מיוחס צו אַלדע רוחות ,װיו־װיו...

.3
עס מאַכט די מענער פֿאַרגעניגן

 92רוסיש – מיליטערישער באַפֿעל – שטײן אױסגעצױגן
 93צוליב דעם גראַם – דרומדיקער דיאַלעקט – "קלאָפּ" און ניט "קלאַפּ"
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און שטאָלץ גאָר אָן אַ סוף
אַ װײַבעלע אַ גוט צו קריגן
און שרײַען נאָר דערױף
דאָס װײַבעלע װערט פֿון צרות מיד
עס איז איר בײַ אים שלעכט
ער לומפּט אַרום מיט גוטע ברידער דורך די נעכט
און ער ציט איבער שטאַרק די לײצעס
דאָס װײַבעלע װערט פֿאַרדריסלעך
און הײבט זי אױף איר שװאַכע פּלײצעס
און דריגעט מיט די פֿיסלעך
זי רײַסט זיך אָפּ און גיט די בײַטש אַ

כאָפּ94

װאַרפֿט אים אַראָפּ און ברעכט אַזש דעם קאָפּ
װיו־װיו ,עס איז שױן נישט די צײַטן
װיו־װיו ,מען לאָזט אױף זיך נישט רײַטן
די װײַבער װילן אױך נישט ,נײן
פֿאַר זײערע מענער "סמירנאָ" שטײן

אַראָפּ די מיוחס צון אַלדע רוחות ,װיו־װיו( ...איז אָפּ)

אָלגאַ און פּאַװעל
אױפֿגערעגט.
אָלגאַ :װער האָט דיך געבעטן ,אַז דו זאָלסט גאָר די ייִדישקע אַרײַננעמען צו אונדז אין שטוב
אַרײַן?
פּאַװעל :װאָס האָב איך געזאָלט טאָן ,טאָכטער? דו װײסט דאָך ,אַז װען איר זענט אַלע געװען
אין דער שװײַץ ,האָט זי דער באַראָן אַרײַנגעבראַכט אַהער .זי האָט אים געװיס געזאָגט ,אַז מיר
זײַנען אירע װײַטע קרובֿים ,און װי אַזױ זשע האָט געפּאַסט אים אָפּזאָגן נאָך אַזאַ אומגליק ,װאָס
האָט געטראָפֿן אַן עלנטע יתומה?
אָלגאַ :פֿון װען אָן 95ביסטו עס געװאָרן דער באַזאָרגער פֿון יתומות? און דײַן אײגענע טאָכטער
איז דיר נישט נאָענטער ,אַז דו װילסט זי אומגליקלעך מאַכן?

 94צוליב דעם גראַם – דרומדיקער דיאַלעקט – "כאָפּ" און ניט "כאַפּ"
 95א"כּ – זײַט װי לאַנג
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עס קומט אַרײַן פֿעליקס.
פּאַװעל :װאָס מײנסטו מיט דעם ,טאָכטער?
אָלגאַ :די ייִדישקע האָט אונדז געבראַכט אומגליק אין שטוב .זינט זי איז דאָ ,דאַכט זיך מיר ,אַז
דער באַראָן קוקט זיך מער נישט אום אױף מיר ,װי פֿריִער .ער פּראָטעזשירט זי ,ער האָט זי
ליב.
פֿעליקס( :שפּרינגט אַרונטער פֿון אַ שטול )96אָ ,זאָסי .97איך האָב זי ליב .זי איז זיס ,אַזױ שײן,
אַזױ שטיל ...אַך ,ראַכיל ,ראַכיל!...
אָלגאַ :אָט האָסטו דיר ,ער אױך.
פּאַװעל :נאָר דאָס האָט מיר געפֿעלט .הע ,סינאָק מײַנער ,דו פֿאַרגעסט ,אַז דײַן כּלה איז דעם
גאָלאָװאַס 98טאָכטער.
פֿעליקס :דול מיר נישט מײַן

האָלאָװאַ99

מיט דײַן גאָלאָװאַ .האַלט זי דיר פֿאַר דײַנעט װעגן.

פּאַװעל :שטיל ,באָלװאַן!
פֿעליקס :איך װעל דיר ענטפֿערן װי פֿראַנץ האָט געענטפֿערט שילערן :אַ באָלװאַן האָט אַ
באָלװאַן .פּאַפּאַשאַ ,איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס (זינגט) .דו ,פּראָסטאַק ,דו װײסט דען פֿון
"אַמאָר" ,פֿון ליבע ,דו װײסט נאָר "פּיניאָנדזע" ,100שמיניאָנדזע".

סצענע ‒ זײ שלאָגן זיך.
אָלגאַ :װאָס שװײַגסטו אים? נו ,נעם דיר צו דײַן "סינאָק" און לאָזט מיך אַלײן ,זי דאַרף באַלד
קומען מיר געבן דעם פּיאַנע־לימוד ,101װעל איך מיט איר אַלײן איבעררעדן.
פּאַװעל :נו ,נו ,מײַן אײנציקער סינאָק ,זײַ נישט בײז אױף דײַן נאַרישן טאַטן .דו װײסט דאָך ,אַז
דו פֿירסט אַלצדינג בײַ מיר אױס ,און (איך) זשאַלעװע דיר קײן מאָל נישט פֿון דײַן פֿאַרגעניגן
װעגן .דו האָב נאָר ליב דײַן טאַטן און פֿאָלג אים .קום ,מיר װעלן דערפֿון איבעררעדן געלאַסן.
װאָס ,האַ? (קושט אים גײענדיק .בײדע אָפּ)

אָלגע זעצט זיך צו דער פּיאַנע ,הײבט אָן שפּילן אַן עטיוד .רחלע קומט אַרײַן פֿון איר
צימער ,זעצט זיך לעבן אָלגאַ .אָלגאַ הײבט זיך אומגעדולדיק אױף.
אָלגאַ :אַך ,איך בין איצט נישט אױפֿגעלעגט צום שפּילן .איך בין אױפֿגעלעגט מיט דיר אַ ביסל
צו דיסקוטירן.
רחלע :זײער אָנגענעם ,אָלגאַ.

 96א"כּ – אַ טשער
 97א"כּ – עס איז אומפֿאַרשטענדלעך װי אַזױ קערן זיך אום די װײַבערישע נעמען "זאָסי" און "רחל"
 98רוסיש  -גאָלאָװאַ  -קאָפּ  -דער בירגערמײַסטער
 99רוסיש  -גאָלאָװאַ  -קאָפּ ,אַ װאָרטשפּיל – דול מיר נישט דעם קאָפּ
 100פֿאַרצױגן פֿון פּױליש  -געלט
 101א"כּ – די פּיאַנע שטונדע
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זײ זעצן זיך אַנידער פֿון בײדע זײַטן טיש.
אָלגאַ :איך צװײפֿל אַפֿילו 102אױב אונדזער איצטיקע אונטעררעדונג זאָל זײַן פֿאַר דיר אַזױ
אָנגענעם .יעדן פֿאַל מוז איך דיר עס שױן אָפֿן אַרױסזאָגן :זאָלסט װיסן ,אַז זינט איך האָב
באַמערקט ,אַז דער שײנער נאָבלער באַראָן נעמט אין דײַן גורל 103אַזאַ װאַרעמען אָנטײל ,פֿיל
איך אין מיר אַ מין 104נשמה־אומרו ,105אַפֿילו אַ פֿאַרדראָס.
רחלע :איך פֿאַרשטײ נישט ,דאַרף דען אַ מענטש ערגערן װען ער זעט ,אַז אַ מענטש
פּראָטעזשירט אַן עלנטן אומבאַהאָלפֿענעם מענטשן?
אָלגאַ :דער מענטש איז אָבער אַ מאַן און דו ביסט אַ פֿרױ ,און װי אַ פֿרױ דערװעקט עס אין
מיר די גרעסטע אײפֿערזוכט.
רחלע :דער נאָבלער מאַן האָט געטאָן זײַן מענטשנפֿליכט און מיר געראַטעװעט מײַן לעבן .און
מײַן פֿליכט איז געװיס אים דאַנקבאַר צו זײַן.
אָלגאַ :מיר קענען די פֿראַזעס ,מיר װײסן ,אַז דאַנקבאַרקײט אין אַזאַ פֿאַל איז דער ערשטער
שטאַפּל ,װאָס פֿירט אַרױף צום הױכן ציל :ליבע.
רחלע :פֿאַר װאָס קרענקסטו מיך ,אָלגאַ? פֿאַר װאָס פֿאַרדעכטיקסטו מיך אין אַזױנע געפֿילן װאָס
קענען מיר קײן מאָל אױף די געדאַנקען נישט קומען.
אָלגאַ :און זײ טאָרן דיר אױף די געדאַנקען נישט קומען .איך מוז דיר דערמאָנען ,זאָלסט װיסן,
אַז ער איז אַ נאָבלער קריסט פֿון דעם גרעסטן אַדל ,און דו ביסט מער נישט װי אַן אָרעמע
זשידאָװקע.
רחלע :האָ ,האָ ,דו גײסט שױן צו װײַט ,מײַן ליבע אָלגאַ.
אָלגאַ :דו זעסט װי דו האָסט נישט קײן טראָפּן ערן־געפֿיל .באַלײדיקסט דיך אַפֿילו נישט װען
מע זידלט דיך .דאָס איז די געמײנע נאַטור פֿון דײַן גאַנצער נאַציע :דאָס קריכן ,דאָס פֿײַן אָנבײגן
זיך .פּאַנעלקאַ בײַ די מענער...
רחלע :צי װײסטו ,אומגליקלעכע ,װעמען האָסטו געװאַגט צו באַלײדיקן? דײַן אײגענע נאַציע,
װאָס דו קענסט זי נישט און האָסט נישט די װערט זי צו קענען .אַ טױזנטיאָריקע נאַציע ,װאָס
צײלט אַזױ פֿיל בכּבֿודיקע געלערנטע ,בראַװע העלדן און באַרימטע קינסטלער .אַ נאַציע ,װאָס
מיט איר מאָראַל און זיטלעכקײט האָט פֿאַרדינט דעם רעספּעקט פֿון אַ גאַנצער װעלט ,אַזאַ נאַציע
זאָל װאַגן צו שענדן אַזאַ אומפֿאַרשעמט באַשעפֿענישן ,106װי דו ביסט.
אָלגאַ( :שפּרינגט אױף) דו װאַגסט עס?
רחלע :דו האָסט עס געװאָלט.
אָלגאַ :פֿאַרגעס נישט מיט װעמען דו רעדסט...

 102א"כּ
 103א"כּ
 104א"כּ
 105א"כּ
 106א"כּ
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רחלע :װער ביסטו און װאָס ביסטו? קײן ייִדישקײט װילסטו נישט ,קײן גױישקײט קענסטו נישט.
גיב זשע אַרױס אַם װײניקסטן די מענטשלעכקײט .װאָס ,דאָס אױך נישט? ביסטו דאָך
געפֿערלעכער פֿון אַ װילדער חיה.107
אָלגאַ( :גערירט) איצט גיב מיר דײַן האַנט .איצט ביסטו מײַן

שטאָלצע108

קעגנערין.

פֿעליקס ,לױפֿט אַרײַן צװישן זײ בײדע.
פֿעליקס :װאָס איז דאָ פֿאַר אַזאַ סטאַטשקע ?109דו מײנסט אַן אמתן ,שװעסטער ,אַז דו ביסט די
לוקרעציאַ באָרדזשיאַ? דו װעסט װאַגן צו באַלײדיקן מײַן געטין? איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך
שיס.

אָלגאַ איז אָפּ
נו ,גײ דיר .גײ דיר צו דײַן באַראָן און איך װעל בלײַבן מיט מײַן( ...גײט צו צו רחלען .פֿאַמיליער)
שרעק דיך נישט ,מײַן ליבע ,פֿאַר איר .נו ,זײַ פֿרײלעך און קוק מיר שױן גלײַך אין די אױגן,
מײַן גרעטכען.

װיל איר אַ גלעט טאָן.
רחלע :אָט האָט איר נאָך אַ נײַ אָנשיקעניש אױף מיר ,אַ נײַער גלות.
פֿעליקס :װי אַזױ רופֿסטו מיך פּאָ יעװרײסקי?
רחלע :גלות ,גלות .פֿאַרשטײסט װאָס דאָס באַדײַט? ביסט דאָך אַ שפּראַכן־קענער.
פֿעליקס :גוליש ,קאַטיש ...האַ ,איך װײס שױן ‒ ,גולאַש?! עס איז מיט פּאַפּריקע און אַזױ ביטער.
רחלע :יאָ ,אונדזער גלות איז אױך מיט פֿעפֿער און גוט ביטער ...האָסט רעכט.
פֿעליקס :אַיאָ ,איך פֿאַרשטײ אױך פּאָ יעװרײסקו? איך געדענק נאָך װי דײַן ברודער עזרא האָט
מיט מיר געלערנט פּאָ יעװרײסקי .און מיט אָלגאַן האָט ער אױך געלערנט .מיר האָבן אים אַזױ
ליב געהאַט ,און ער האָט אונדז אױך ליב געהאַט .האָט אים מײַן בײזער פּאַפּאַשאַ אָפּגעזאָגט...
איך האָב דיך אױך ליב ,דו װײסט? אױ ,האָב איך דיך אַזױ ליב װען 110דו װײנסט? איך װיל
שױן נישט יענע מײדלעך און די פֿערדלעך ...געדענקסטו ,װי יענער קײַזער אין טעאַטער האָט
אַ געשרײ געטאָן ‒ "אַ קעניגרײַך פֿאַר אַ פֿערד"( .פֿאַלט אױף די קני).

פּאַװעל ,קומט אַרײַן
פּאַװעל :פֿערד ,פֿערד ,אַלץ מיט די פֿערד .נו ,גײ ,מײַן סינאָק ,טו זיך אָן ,װעסטו גײן מיט דער
מאַמאַשאַ און אָלגאַ אין צירק ,װעסטו זען שײנע פֿערדלעך.
פֿעליקס :איך װיל שױן נישט פֿערדלעך ,איך װיל בעסער זי ,זי ...פּאַפּאַ ,איך װיל זי.
 107א"כּ
 108א"כּ
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פּאַװעל :נו ,גוט ,גוט.
פֿעליקס :יאָ ,זי װיל אָבער נישט לאַכן ...זי איז עפּעס היפּאָ ...דראָמיש.
פּאַװעל :היפּאָכאָנדריש װילסטו זאָגן ,מײַן סינאָק .נו ,גײ ,נו ,גײ ,לאָז מיך מיט איר אַלײן ,איך
װעל זי שױן לאַכנדיק מאַכן ,זי װעט שױן לאַכן בײַ מיר .גײ ,גײ ,מײַן סינאָק.

פֿעלעקס( :קושט אים) איצט האָב איך דיך ליב ,פּאַפּאַשאַ( .גײט אָפּ .װאַרפֿט רחלען אַ קוש)
פּױזע
פּאַװעל( :פֿאַרר ײכערט אַ ציגאַר .זשמורעט צו צײַטן מיט אַן אױג אױף רחלען ,קוקט זי אָן
פֿאָרשנדיק ).װי איך זע ,איז דיר דאָ סקוטשנע .װאָס ,האַ? מיר דאַכט זיך ,עס פֿעלט דיר בײַ
אונדז גאָרניט .װאָס אין אמתן ביסטו עפּעס אַזױ .װאָס ,האַ?

פֿאַרזשמורעט אַן אױג ,בלאָזט דעם רױך.
רחלע :װאָס זשע ,פֿעטער ,איך האָב גאָר קײן סיבה 111צו זײַן נישט אױפֿגעלײגט .מײַן ליבע
מוטער האָב איך פֿאַרלױרן ,פֿון מײַן ברודער עזרא האָב איך שױן אַ (לענגערע) צײַט קײן
נײַעס .112פֿון אַלע זײַטן הערט מען שרעקלעכע נײַעס פֿון אונדזערע אָרעמע ייִדן.
פּאַװעל :דײַנע ייִדן זײַנען זיך אַלײן שולדיק .פֿאַר װאָס װילן זײ זיך נישט אַסימילירן מיט די
קריסטן? װי אַזױ זאָלן אונדז די קריסטן ליב האָבן ,אַז בײַ ייִדן איז יעדער גױ טריפֿה ,װאָס ,האַ?
רחלע :איך מײן אַנדערש ,װי אַזױ קענען אונדז די גױים ליב האָבן ,אַז מיר אַלײן האָבן זיך
פֿײַנט .און עס איז דאָ טריפֿהנע ייִדן ,ערגער װי גױים.
פּאַװעל( :מיט פֿאַרשטעלטן כּעס) װער זשע צװינגט דיך זאָלסט װױנען בײַ טריפֿהנע ייִדן? אַז עס
געפֿעלט נישט ,זוכט מען זיך אַן אַנדער פּלאַץ.
רחלע :װי איך פֿאַרשטײ ,גיט איר מיר אָנצוהערן ,אַז איך זאָל מיך אַרױסציִען פֿון דאַנעט .װאָס
האָב איך אײַך אַזאַ שלעכטס געטאָן ,פֿעטער?
פּאַװעל :ערשטס ,רוף מיך נישט "פֿעטער"" .װאָס האָב איך אײַך אַזאַ שלעכטס געטאָן"? אָט
װײסט זי נישט .דו האָסט מיר געבראַכט אומגליק אין מײַן שטוב .װײסטו דען נישט ,אַז מײַנע
קינדער זײַנען בײַ מיר טײַערער װי דו אין גאַנצן? װײניק איז דיר נאָך װאָס דו האָסט אָפּגערעדט
מײַן אָלגען איר חתן ,דעם באַראָן ,האָסטו נאָך אַזאַ חוצפּה מײַן אײנציקן זון ,װאָס איז מײַן אױג
אין קאָפּ( ,אַלץ העכער און שטאַרקער) פֿאַרדרײען זײַן מוחל מיט ליבעס ,חנדלעך .װאָס ,האַ?
דו ,דו! (װײַזט פֿױסטן).
רחלע( :װײנט) מײַן גאָט ,װאָס טוט זיך דאָ מיט מיר?
פּאַװעל :קוק אָן .זי רעװעט גאָר ...איך האָב נישט קײן װײך האַרץ װי אַ ייִדענע ,װאָס צעגײט
זיך באַלד װי אױגן־װאַסער .בײַ מיר איז קורץ און שאַרף איך זאָג ‒ מאַרש ,גײט מען באַלד!

שׂימחה און נעכע ,קומען אַרײַן.
 111א"כּ – אורזאַכע
 112א"כּ – נאַכריכט
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פּאַװעל :האָ ,אָט גײען טאַקע די מחותנים .איר האָט װידער געבראַכט דער יתומה עסן? בײַ מיר
איז נישט (קײן) כּשרע אַכסניא ,װילט איר זי קאָרמענען מיט לאָקשענעם קוגל נעמט מען זי צו
זיך אַהײם און מע גײט .נו ,מאַרש!

רחלע :איר דאַרפֿט מיך נישט טרײַבן ,איך גײ אַלײן נעמען מײַנע זאַכן( .איז אָפּ)
נעכע :איך װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן .אין אַזאַ קעלט ,בײַ נאַכט...
שׂימחה :װאָס? מײנסט עס טאַקע ערנסט ,פּאַװעל?
פּאַװעל :װאָס ,איך דאַרף זיך צערעמאָניען מיט אײַך? ערנסט ,ערנסט .װײסט דאָך ,אַז איך בין
אַ מענטש מיט פּרינציפּן.
נעכע :איך װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן ...מיט װאָס איז ער?...
שׂימחה :מיט פּרינציפּן ...ציפּן ...װי מע זאָגט ,למשל ‒ ,אַ מענטש מיט בראָדעװקעס און
קאָלטענעס.
נעכע :איך האָב מחילה אַ סגולה .לאָז ער זיך באָדן אין סמאָלע.
שׂימחה :נו ,גײ באָד אים אָפּ.

רחלע ,קומט אַרײַן .מיט אַ רענצל ,אָנגעטאָן.
פּאַװעל :נו ,װאָס טענהט איר אַזױ לאַנג? נעמט אײַך צונױף אײַערע כּשרע טעפּלעך מיט דער
גאַנצער כּשרער משפּחה ,טאַקע די אױך ,במחילה ,כּבֿוד הלא היא התורנו המופֿלג מהורר ר'
שׂימחה שץ מק"ק קאָנסטאַנטין ישן ,ואשתו הכבֿודה הדריפּקע המפֿורסמת מרת נעכע תחיה ,און
גײט אײַך צו אַלדע שװאַרץ יאָר .נו ,מאַרש!

דװאָסיע ,אָלגאַ ,פֿעליקס .אַלע גאַלאַנט געקלײדט.
פּאַװעל :װאָס? איר זענט נאָך נישט אַװעקגעגאַנגען?
פֿעליקס( :באַמערקט רחלען) פּאַפּאַשאַ ,װוּהין גײט זי?
פּאַװעל :זעסט שױן װער זי איז? זי האָט געמײנט ,אַז מיר זײַנען שױן אַלע אַװעקגעגאַנגען ,האָט
זי זיך געװאָלט אַרױסגנבֿענען פֿון דער שטוב און אַנטלױפֿן.

רחל װײנט אױף נעכעס אַקסל.113

Melodrama

שׂימחה :קום ,קום ,טײַער קינד ,לאָמיר אַװעק פֿון דעם שלאַנגען־נעסט .קום מיט אונדז אין
אונדזער אָרעם שטיבל ,מיר װעלן טײלן מיט דיר דעם לעצטן ביסן .מיר זײַנען רײַכער פֿון זײ,
מיר האָבן אַ גאָט.
דװאָסיע :אַז איר איז ניחא ,איז מיר אױך ניחא ,ניכײַ בודע טאַק.

פֿעליקס :מאַמאַשאַ ,מיר איז נישט ניחא ,מיר איז נישט "ניכײַ בודע טאַק"( .זײ קריגן זיך)

 113א"כּ – שולטער
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פֿעליקס װיל צולױפֿן צו רחלען ,פּאַװעל לאָזט נישט .דורך דעם פֿענצטער זעט מען אַ
שליטן מיט צװײ מענטשן ,און באַלד קומט אַרײַן דער באַראָן.
באַראָן( :אױף דער עסטראַדע ,װינטערדיק געקלײדט) מײַן פֿרײַנד בן־עמי!

בן־עמי קומט אַרײַן.
בן־עמי :מײַן טײַערע שװעסטער!
רחל :מײַן טײַערער ברודער!

אַלגעמײנע אומאַרמונג.

פֿאָרהאַנג
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צװײטער אַקט
אַן אַטעליע בײַ עזראן .לינקס ‒ אַ טיר ,װאָס פֿירט אין עזראס פּריװאַטער װױנונג ,פֿון
װעלכער עס הערט זיך פּיאַנע־שפּילן פֿון רחלען .פֿאָרנט שטײט אַ טיש מיט בענקלעך,
לעבן װעלכע זיצט שׂימחה און שרײַבט אונטער װערטער פֿון אַ ליד אונטער די נאָטן.
הינטער אים מיט אַ טרעפּ העכער זיצט עזרא און מאָלט אַן אײל־לאַנדשאַפֿט .אױף די
װענט הענגען פֿאַרשײדענע לאַנדשאַפֿטן .רעכטס ‒ אַ טיר אױף דער גאַס .פֿאָרנט ‒ אַ
רונד טישל מיט בענקלעך ,אױפֿן טישל ליגן פֿאַרשײדענע פֿאָטאָגראַפֿישע בילדער .בײַ
דער װאַנט שטײט אַ טאָװל ,114פֿון אױבן ‒ פֿאַרשײדענע אָפּטײלונגען ,לעבן װעלכער
עס שטײט פּעשקאָװ און פּאַקט אײַן פּאָטאָגראַפֿישע בילדער .אױפֿן פֿאָן ‒ 115אַן אַרקע,
פֿאַרהאָנגען מיט אַ שײנעם פֿאָרהאַנג.
װען דער פֿאָרהאַנג צענעמט זיך ,זעט מען די פֿאָטאָ־סטודיע ,װוּ מע פֿאָטאָגראַפֿירט זיך.
די הינטערשטע לאַנגע װאַנט איז אַ גלעזערנע ,מיט אַ גלעזערנעם דאַך ,דורך װעלכן
עס זעט זיך אַרױס דער הימל .פּעשקאָװ װײַזט 116עמעצן זײַנע בילדער און פּאַקט זײ
אײַן .יענער באַצאָלט אים און גײט אַרױס.
עס קומט אַרײַן אַ רױט ייִדל ,מיט אים אױך שׂימחה.
ייִדל :װאָס רעדט איר? קוקט אָן ,דאָס איז מײַן בילד? דאָס בין איך? דאָס זענט איר אפֿשר ,נישט
איך .ראשית ,האָב איך ,ברוך השם ,אַ רױט בערדל ,און איר האָט עס מיר געמאַכט גאָר שװאַרץ.
װער האָט אײַך געבעטן די טובֿה איר זאָלט מיך אױסשמירן מיט סאַזשע?
שׂימחה :איך װאָלט געפֿרעגט אַ קשיא .װאָס טױג אײַך גאָר אין גאַנצן דאָס רױטע בערדל? בעט
אײַער פֿרױ װעט זי עס אײַך גאָר אין גאַנצן אױסציפּן.
ייִדל :נישט אײַער עסק .מײַן װײַב האָט מיך אַזױ אױך ליב ,והשנית ,מאַכט איר מיר אַ נאָז ,װײ
איז צו מיר ,װי אַ שופֿר .זאָגט מיר אַלײן ,האָב איך דען אַזאַ נאָז?
שׂימחה :דער ייִד האָט רעכט ,װאָס האָט איר אים אין גאַנצן באַדאַרפֿט מאַכן אַ נאָז? כאַפּט זי
דער רוח.
ייִדל :װײ איז מיר .אַ נאָז װי אַ שופֿר ...גזלן ...הײַנט ,װער האָט אײַך געבעטן איר זאָלט מיר
אַרונטערשנײַדן אַן אױער און אַרונטערנעמען אַן אױג? איך האָב ,ברוך השם ,צװײ אַזעלכע
לאַנגע אױערן און צװײ ליכטיקע אױגן ,װי (בײַ) די ביקעס.
שׂימחה :דאָס ,זײַט מיר מוחל ,ר' קרובֿ  ,זענט איר נישט גערעכט ,אַז איר שטײט אַזױ ,האָט איר
באמת נאָר אײן אױער און אײן אױג .אַנו ,שטעלט זיך אַהער ,אױף דער זײַט (דרײט אים אױס).
זעט איר ,אָט האָט איר דאָך אײַער אױער און אײַער אױג אױף דער זײַט.
ייִדל :האָט ער מיך געזאָלט אַרומנעמען פֿון דער זײַט.

 114א"כּ – אַ דעסק
 115א"כּ – אין הינטערגרונט
 116א"כּ – צײַגט
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פּעשקאָװ :ר' ייִד ,לאָמיך אײַך געבן צו פֿאַרשטײן .פֿריִער האָב איך אײַך פֿאָטאָגראַפֿירט אַן־
פֿאַס ,דאָס הײסט גלײַך ,האָט איר געשריגן ,אַז איך האָב אײַך צעפּלעטשט די נאָז .איצט האָב
איך אײַך פֿאָטאָגראַפֿירט אין פּראָפֿיל ,איר פֿאַרשטײט?
ייִדל :איך װײס מער נישט אַז איך בין ניט איך .דאָס איז אַן אַנדערער ,און זאָל אײַך דער
אַנדערער באַצאָלן( .איז אָפּ).
נאַרישן117

פּעשקאָװ :עס איז אַן אומגליק מיט דעם
זיך זײַן נאַרישן קאַפּריז און מיך רעגט עס אױף.

אומגעהובלעװעטן נאַראָד ,118יעדער האָט

עזרא מיט אַ קינד ,קומען אַרײַן.
עזרא :זענט איר שױן פֿאַרטיק ,פֿעטער?
שׂימחה :באַלד ,באַלד.
עזרא :זעסטו ,מײַן קינד ,דאָס זײַנען גאָר די אַלגעמײנע שטריכן .איצט קומען די שאַטירונגען.
נו ,דאָס װעסטו שפּעטער לערנען אין פּאַריז ,װוּהין מיר װעלן דיך שיקן שטודירן.
צמח :איר האָט ,דאַכט זיך ,מיר געזאָגט ,הער מײַסטער ,אַז די בעסטע בילדער־גאַלעריע איז אין
מינכען ,בײַערן.
עזרא :אױך דאָרטן װעסטו זײַן ,און דו װעסט זיך באַקענען מיט די װערק 119פֿון די באַרימטע
קינסטלער פֿון די אומות־העולם .רפֿאל ,מיקעלאַנדזשעלאָ ,רעמבראַנדט און אַנדערע .דען ‒ די
שײנע קונסט ,איבער הױפּט ,די מאָלערײַ און די פּלאַסטיק זײַנען מער אַנטװיקלט בײַ די אומות־
העולם װי בײַ אונדזער פֿאָלק.
צמח :איך װײס פֿאַר װאָס ,הער מײַסטער ,װײַל משה רבינו האָט אונדז פֿאַרבאָטן ,לא־תעשׂה לך
פּסל כּל תּמונה.
עזרא :דאָס איז געװען אַ רעליגיעזער פֿאַרבאָט אין יענער צײַט װען מע האָט נישט פֿאַרשטאַנען
צו שעצן די קונסט און יעדע פלומפע הגור פֿון שטײן אָדער פֿון האָלץ האָט דאָס עם־הארצישע120
פֿאָלק פֿאַרגעטערט ,דערפֿאַר האָט משה רבינו געמוזט װאָרענען זײַן פֿאָלק נישט צו באַגײן די
עם־הארצישקײט ,121אָבער זינט בײַ ד י גריכן האָט זיך אַנטװיקלט די עלעניסטישע קונסט ,קוקן
מיר מיט אַנדערע אױגן אױף די בילדער ,מיר שעצן אין זײ נאָר די שײנע קונסט ,אָבער מיר
בוקן זיך נישט צו דעם קעגנשטאַנד.
שׂימחה :פֿאַרשטײט זיך ,פּונקט װי אַ פֿרומער גאָלד־אַרבעטער מאַכט גאָלדענע צלמלעך און
פֿאַרקױפֿט גױים ,דער ג ױ מאַכט זיך פֿון דעם ייִדישן צלמל אַ גױישן גאָט ,און דער ייִד מאַכט
זיך פֿון דעם גױישן צלמל אַ לאָקשענעם קוגל אױף שבת.

 117אי"כּ  -דומען
 118רוסיש  -פֿאָלק
 119אי"כּ  -באַגעגענען מיט דער אַרבעט
 120אי"כּ  -דומע
 121אי"כּ  -דומהײט
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עזרא 122:איר זעט ,פֿעטער ,קומט אַהער הער פּעשקאָװ ,איר ,װי אַ ספּעציאַליסט ,װעט עס
בעסער באַגרײַפֿן (אַלע קוקן אױפֿן בילד) .אין ירושלים האָב איך מיר נאָר קאָפּירט די נאַטור־
בילדער ,נאָר כּדי צו מאַכן אַ בילד אינטערעסאַנטער ,מוזן מיר פֿאַרבינדן דאָס רעאַליסטישע
מיט דעם אידעאַליסטישן .איצט קומט די דערהױבענע פֿאַנטאַזיע און פּאָעזיע .איר זעט ,אױפֿן123
"כּותל־מערבֿי" זיצט די אַלעגאָרישע אַלמנה בת־ציון אין איר טרױערקלײד און בעט בײַ גאָט,
ביז זי װעט אַ מאָל געהאָלפֿן װערן ,זאָל ער דערװײַל װײַזן און לאָזן דורכמאַרשירן אירע ליבע
קינדער ,װאָס זײַנען צעזײט אין דער װעלט ...גאָט דערהערט איר געבעט ...דאָס צװײטע בילד
איז לעבעדיקער .עס גײען 124פֿאַר איר אַלע אירע קינדער ,דאָס ייִדישע מיליטער פֿון ייִדנלאַנד,
װוּ עס װױנט ,און (זײ) פֿאַרשפּראָכן איר ,מיט די פֿאָנען אין די הענט ,צו קומען װען די צײַט
װעט זײַן צו קעמפֿן פֿאַר איר זעלבסטשטענדיקײט ,און איר אָנטאָן איר אַמאָליקע קרױן.
נאַטירלעך זעט מען נאָר דעם אומרױם ,עס קומט נאָך דער לעבעדיקער קאָלאָריט פֿון די פֿאַרבן,
די שאַטירונגען און די פּערספּעקטיװ .125האָסט פֿאַרשטאַנען?
פּעשקאָװ  :אַנטשולדיקט מיר :װאָס איך האָב צו באַמערקן איז ,אַז דער סוזשעט פֿון דעם בילד
איז ענג נאַציאָנאַליסטיש .איך מײן ,דער קינסטלער דאַרף זײַן אומפּאַרטײיִש און
אַלגעמײנע טעמעס פֿון אַלע אַנדערע נאַציעס פֿון דער װעלט.

אױסקלײַבן126

עזרא :מיר ,ייִדישע קינסטלער ,דאַרפֿן נאָר אױסקלײַבן טעמעס פֿון אונדזער געשיכטע ,װי רפֿאל
מיט זײַנע מאַדאָנען .גענוג שױן צו זינגען "מה יפֿית" פֿאַר אַלע פּריצים .אונדזערע שׂונאים װילן
אונדז איצט נישט קענען אַפֿילו מיט אונדזערע בעסטע מעלות .יאָ ,מיר װעלן קײן מאָל נישט
יוצא זײַן אַנטקעגן אונדזערע אונטערדריקער .זעט ,זײ אַלײן האָבן אונדז פֿאַרשלאָסן אין די
געטאָס און האָבן אונדז באַשולדיקט ,אַז מיר איזאָלירן זיך פֿון זײ .טוען מיר זײ צוליב און נעמען
אָן זײער שפּראַך ,זײער קולטור און גײען מיט זײ צוזאַמען ,פֿאַרגיסן אונדזער בלוט אין די
שלאַכטפֿעלדער פֿון זײערע קאַפּריזן ...בלײַבט גראַדע פֿון אונדזערע העלדן ,צופֿעליק ,אײנער
מיט אַ גאַנצן קאָפּ און פֿאַרדינט אַ הױכן ראַנג .װיל מען אים נישט געבן ,װײַל ער איז אַ ייִד.
װילן מיר דערפֿאַר נישט דינען ,באַשולדיקט מען אונדז ,אַז מיר װילן נישט מאַכן אונדזער
מיליטער־פֿליכט .װילן מיר זיך לערנען ,127לאָזט מען אונדז נישט אַרײַן אין די שולן .װערן מיר
ערלעכע בעל־מלאָכות ,נעמט מען אונדז נישט צו אין די פֿאַבריקן .מוזן מיר זיך נעמען צו דער
מחיה בזויה און זיך מאַכן אַן אָרעם שענקל .מאַכט מען אונדז אַ בילבול ,אַז מיר פֿאַרשיכּורן
זײערע שיכּורים .גיסן מיר צו װאַסער אין ספּירט ,שרײַט מען ,אַז מיר באַגנבֿענען דעם אַקציז.
װילן מיר אַװעקפֿאָרן צו אַלדע שװאַרץ יאָר ,גיט מען אונדז קײן פּאַס נישט .אַנטלױפֿן מיר אַזױ,
שרײַט מען ,אַז מיר גנבֿענען די גרענעץ און מען שיסט אונדז .װילן מיר שױן בלײַבן אױף צרות,
באַשולדיקט מען אונדז ,אַז מיר װילן אױך לעבן .ענדלעך ,װילן מיר שױן שטאַרבן ,הײסט עס
אַז מיר זײַנען רעװאָלוציאָנערן און מען פֿאַרשיקט אונדז לעבנסלענגעך אין סיביר ...נײן ,ברידער,
עס איז שױן נישט צום אױסהאַלטן פֿון די פֿרעמדע שטיפֿמוטערס ,און עס איז די עכסטע צײַט

 122אינעם כּתבֿ־יד איז אַ טעות ‒ אָנשטאָט "עזרא ":שטײט "שימחה":
 123אי"כּ  -אױף דער
 124אי"כּ  -פּאַסירן
 125אי"כּ  -פּראָספּעקטיװע
 126אי"כּ  -װעלן
 127אי"כּ  -בילדן
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פֿאַר אונדזער פֿאָלק צו שטרעבן צו װערן זעלבסשטענדיק .און אַלע אונדזערע בעסטע פֿעיִקײטן
און קראַפֿטן צו פֿאַרװענדן ליבער פֿאַר אונדזער פֿאָלק 128און אונדזער אײגן לאַנד( .הוסט)

פּעשקאָװ רופֿט אָפּ אַ קונה ,רעכטס.
שׂימחה :שטרענג דיך נישט אַזױ אָן ,מײַן ליבער עזרא ,מע מוז דאָך קלײַבן געזונט ביז דעמאָלט
צו דערלעבן.
עזרא :װעלן מיר נישט דערלעבן װעלן אונדזערע אײניקלעך דערלעבן .מע דאַרף אַרבעטן מיט
דער פּראָפּאַגאַנדע אין אָרגאַניזאַציעס .װען אונדזערע קדושים װאָלטן געװאָלט לעבן ,װאָלטן
מיר אױף דער װעלט נישט געװען .זײער טױט האָט אונדז דאָס חיות געגעבן .אױף קבֿרים װאַקסן
מיר שײן.

עס קומט

אַרײַן129

נעכע.

נעכע :ער הוסט שױן װידער .זאָל איך דיר אַרײַנברענגען אַהער די װאַרעמע ציגענע מילך? עס
איז אַ סגולה מחילה צום הוסט( .צו צמחן) און דו ,מײַן טײַערער יתומל? ...קום אַרײַן אין שטוב,
װעסטו עפּעס אַרײַנכאַפּן און פֿאַרטרינקען מיט אַ ביסעלע קאַװע( .נעכע און צמח זײַנען אָפּ)
פֿעליקס ,עלעגאַנט אָנגעטאָן ,מיט אַ צילינדער .לױפֿט צו צו עזראן ,קושט אים.
פֿעליקס :האַ ,פֿעטער!
שׂימחה :נו ,און דעם פֿעטער װילסטו גאָר נישט אַרײַנװאַרפֿן אַ פּאָר קושן?130
פֿעליקס :דעם פֿעטער האָבן מיר שטענדיק ליב געהאַט ,נאָך װען (אַז) ער איז געװען רבי פֿון
העברעיִש .און אָלגאַ האָט אים אױך ליב געהאַט .און דו ...און דו לאַכסט פֿון מיר.
שׂימחה :װאָס טוסטו דאָ? אַז דײַן פּאַפּאַשאַ װעט געװױר װערן װעט ער אונדז אַלע דערהרגענען,
און דיך...
פֿעליקס :און װאָס מיך? איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס .װאָס איז? איך טאָר נישט קומען צו
מײַנע פֿרײַנד? אַזאַ טײַערער פֿעטער (קושט עזראן) און אַזאַ טײַערע רחלע ...װאָס ביסטו עפּעס
אַזױ אומעטיק? ביסט קראַנק? קום אַרײַן אין שטוב ,װעסטו דיך אױסרוען ,איך האָב מיט דיר
עפּעס צו רעדן ...דעם פֿעטער האָב איך נישט ליב .קום( .אָפ מיט עזראן)

שׂימחה :אַ כּלל ,און איך נעם צונױף מײַן אַרבעט און גײ שטודירן( .לײגט צוזאַמען די נאָטן)
פּאַװעל ,קומט פֿון רעכטס.
פּאַװעל( :אַרײַנקומענדיק) מיר דאַכט ,איך האָב געזען מײַן תּכשיט אַהער אַרײַנגײן.
שׂימחה( :באַמערקט אים ,מאַכט זיך נישט װיסנדיק ,לײגט צוזאַמען זײַנע פּאַפּירן) האַ! ויבוא המן!

 128אי"כּ  -נאַציאָן
 129א"כּ  -ערשײַנט
 130אי"כּ  -קיש
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פּאַװעל( :גײט צו נענטער צו אים) ע ...ע ...זײַט מוחל.
שׂימחה( :קען אים נישט) איר דאַרפֿט צום פֿאָטאָגראַף? גײט ,זײַט מוחל ,אַהין ,װעט ער
אַראָפּנעמען אײַער צרה.
פֿאַװעל :חכמות ...שׂימחה שץ .זאָג נאָר װוּ איז מײַן זון?
שׂימחה :השומר בנך אַנוכי?
פּאַװעל :ענטפֿער מיר נישט װי דער מערדער קין .דו רעד מיט מיר װי הנגיד המפורסם ר' שׂימחה
שץ דאַרף רעדן מיט פּאַװעל פּעטראָװיטש מאַרגאָלינען.
שׂימחה :אױב אַזױ ,װעל איך דיר זאָגן "פּאָ פּראָסטאָמו"" ‒ 131סטופּײַ ק טשיאָרטאָװױ
מאַטערי" .132דו ביסט נישט בײַ זיך אױפֿן מיסט ,דו ביסט בײַ אונדז אין שטוב.
פּאַװעל :איך האָב געזען מײַן זון אַהער אַרײַנגײן.
שׂימחה :נו ,װאָס איז? װוּהין איז דײַן זון אַרײַנגעגאַנגען? אין קאָרטנהױז? אין אַ שאַנטאַן? אין אַ
צירק? דאָס אָרט ,װוּ דו שטײסט ,איז הײליק .װאַרף אַראָפּ ,איװאַן ,דײַנע טשאָבאָטעס.133
פּאַװעל :מערדערס האָבן זיך פֿאַרנומען

מיט134

מײַן טײַערן אײנציקן קינד ,װאָס...

שׂימחה :דו האָסט אים געװאָלט מאַכן פֿאַר אַ שלעכטן גױ ,און מיר װעלן
פֿאַר אַ גוטן מענטשן.

פּרובירן135

אים מאַכן

פּאַװעל :פֿאַר אַ גוטן ייִדן ,זאָגט בעסער ,פֿאַרברענט האָט איר געזאָלט װערן אײדער איך האָב
אײַך דערקענט .אָ ,נישט אומזיסט הרגענען אײַך די גױים און האָבן אײַך פֿײַנט.
שׂימחה :אונדז האָבן פֿײַנט די גױים? מײַן טאַטן ,דײַן שװער ,און אונדז ,אַלע ייִדן אין שטעטל
האָבן די פּױערים 136ליב געהאַט ,װײַל מיר האָבן זיך נישט געשטעלט אױבן אָן .אָבער אַזױנע
װאָ כערערס שטופּן זיך אױבן אָן ,װוּ מע דאַרף אײַך נישט ,און אַז דו לײַסט אַ פּריצל טױזנט
רובל ,נעמסטו בײַ אים אַ װעקסל אױף דרײַ טױזנט רובל און מאָנסט בײַ אים פֿינף טױזנט.
אַװדאי ,אַז ער װערט עלטער און װערט אַ טשינאָװניק ,137זאָגט ער נישט אין דער דומע ,אַז
פּאַװעל פּעטראָװיטש איז אַ מערדער ,אַ נידעריקער װאָכערער ,נאָר אַלע ייִדן זײַנע אַזױנע און
מע דאַרף זײ פֿאַרברענען  ,און זײ לאָזן אױס דאָס האַרץ צו אונדז ,אָרעמע .איבער אַזױנע
באַנדיטן ,װי דו ,שלאָגט מען אונדז ,אומשולדיקע.
פּאַװעל :איך בין נישט געקומען מיט דיר זיך אױסטענהן .שיק מיר אים אַרױס.
שׂימחה :ביסט נישט קראַנק אַלײן צו גײן.
פּאַװעל( :הײבט אױף אַ פֿינגער) שׂימחה!

שׂימחה :אַזױ װײַזט מיט די פֿינגער עשׂיו .און יעקבֿ װײַזט אַזױ( .װײַזט אים אַ פֿײַג)
 131א"כּ -
 132א"כּ -
 133א"כּ -
 134א"כּ -
 135א"כּ -
 136א"כּ -
 137רוסיש

פֿאָלקסטימלעך ,פּראָסט און פּשוט
רוסיש – גײ צו טײַװלס מוטער
אוקראַיִניש – גראָבע שטיװל
אױף
זוכן
בױערן
 -אַ באַאַמטער
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פּאַװעל :שׂימחה ,שיק מיר אים אַרױס .איך בעט דיך.

שׂימחה :אַזױ ,אַז דו רעדסט װי אַ ייִד ,פֿאָלג איך דיך( .איז אָפּ)
פּאַװעל( :קריצט מיט די צײן) נו ,נו ,עס װעט אײַך נישט געשענקען װערן.

פֿעליקס
פֿעליקס( :אַרײַנלױפֿנדיק) װאָס טוסטו דאָ ,פּאַפּאַשאַ?
פּאַװעל :הערסטו ,דאָס איך האָב דיך געװאָלט פֿרעגן ‒ ,װאָס טוסטו דאָ?
פֿעליקס :דאָס איז נישט מײַן טאַטנס עסק.
פּאַװעל :װער האָט עס דיך אַזױ געלערנט רעדן מיט אַ טאַטן?
פֿעליקס :דו! דו האָסט דיר צו פֿיל "פּראַװעס" 138גענומען די לעצטע צײַט .פֿלעגסט קײן מאָל
נישט אָפּנעמען קײן "דאָפּראָס" ,139װוּהין איך בין געגאַנגען ,האָסט מיר פֿרײַהײַט געגעבן .איצט
ביסטו געװאָרן מײַן נאַטשאַלניק ,גײסטו מיר נאָך װי אַ שפּיאָן ,װי אַ "טײַני פּאָליציסט" .140דו
װײסט גוט ,אַז איך בין בײַ מײַן טײַערער רחלע און בײַ איר פֿײַנעם ברודער ,מײַן קוזין עזרא.
פּאַװעל( :װישט דעם שװײס) האַ ,װאָ !141זענען זײ שױן בײַ דיר בעסער װי דײַן טאַטע?
פֿעליקס :יאָ ,דו ביסט פֿאַלש ,דו ביסט אַ ליגנער ,דו האָסט מיך געמאַכט פֿאַר אַ גאָרנישט ,פֿאַר
אַ טױגעניכץ ,און זײ ,די פֿײַנע בראַװע מענטשן האָבן מיך שטאָלץ געמאַכט ,און ערשט
דערקלערט װאָס איך בין.
פּאַװעל :װאָס ביסטו?
פֿעליקס :דאָס פֿרעג איך דיך( .שטאַרק) װאָס בין איך? אַ ייִד צי אַ גױ? מײַנע קאָמאַראַדן ,די
גױים ,פֿלעגן מיר פֿאָרװאָרפֿן ,אַז איך בין אַ זשיד .און דאָ האָט די מומע נעכע געזאָגט ,אַז איך
בין אַ גױ( .הױך) זאָג ,װאָס בין איך? װער בין איך?
פּאַװעל :ביסט פּאַװעל פּעטראָװיטשס זון.
פֿעליקס :אַ ליגן! פֿאַלש! דו האָסט געמוזסט הײסן יאַנקל אָדער יאַקל ,און װאָס איז אַזאַ מין
פֿאַװעל פּעטראָװיטש?
פּאַװעל :פּאָטשאָטני פּאָטאָמסטװעני גראַזשדאַנין.142
פֿעליקס :אױ־אױ־אױ ,פֿיגאַראָ דאָ ,פֿיגאַראָ דאָרט ...איך װײס ,איך װײס ,עס האָט דיר געקאָסט
אַ סך געלט .פֿרעג איך דיך ,װאָס פֿאַר אַ רעכט האָסטו געהאַט פֿאַר מײַן געלט אײַנצוקױפֿן אַזױ
פֿיל שמאַטעס? יאָ ,פֿאַר מײַן געלט ,פֿון מײַן נאַסליעדסטװאָ !143װאָס װעל איך טאָן מיט דעם
גאַנצן באַגאַזש ,אַז דו װעסט( ...װײַזט אױף די ערד)

 138פֿאַרצױגן פֿון רוסיש  -פּראַװאַ  -רעכט
 139רוסיש – אױספֿאָרשונג
 140געמישט – רוסיש און קאַליע־ייִדיש – עס מײנט "אַ געהײמער פּאָליצײַ־אַגענט"
 141פֿאַרצױגן פֿון רוסיש ,עס מײנט "אָט אַזױ ,אָט װאָס"
 142רוסיש  -ערן־בירגער
 143רוסיש  -ירושה־געלט
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פּאַװעל :פֿיליקס!
פֿעליקס :איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס!
פּאַװעל :װעמען?

פֿעליקס :נישט דיך( .קלאַפּט זיך אין ברוסט) מיך ,מיך ,מיך .איך װיל נישט לעבן( .כאַפּט אַרױס
דעם רעװאָלװער)
פּאַװעל( :לױפֿט צו) װאָס װילסטו טאָן ,מײַן טײַערער ,מײַן זיסער ,מײַן אײנציקער סינאָק? נו,
אױף ,מײַן קינד .דערצײל דײַן נאַרישן טאַטן ,װאָס האָט דיך געקרענקט ,איך װעל שױן מער
ניט ...װײ איז מיר .װען האָב איך דיר נישט נאָכגעגעבן? װאָס דו װילסט ,פֿירסטו בײַ מיר אױס.
נו ,זאָל שױן זײַן גענוג .פֿאַר װאָס האָסטו מיר באַלד נישט געזאָגט? דו װילסט רחלען ,זאָל זײַן
רחלע .אַבי דו זאָלסט זײַן געזונט .אַבי דו זאָלסט לעבן .האַלב פֿאַרמעגן גיב איך דיר באַלד,
זאָלסט חתונה האָבן מיט איר .זי איז אַ װױל פֿײַן קינד ,נעם זי ,נעם זי דיר ,אַפֿילו באַלד.
פֿעליקס :דו זאָגסט אַ ליגן ,פּאַפּאַשאַ.
פּאַװעל :איך שװער דיר בײַ מײַן לעבן .אָט דאָס האָב איך טאַקע אָנגעהױבן 144דיר זאָגן .האָסט
מיר פֿאַרדרײט דעם קאָפּ .איך װעל דיר חתונה מאַכט װי אַ גרױסער עושר און דיר געבן אַ
פֿאַרמעגן .אָבער אונדזער פֿאַרמעגן איז אין פֿרעמדע הענט ,און דו מוזסט עס אײַנקאַסירן .אָט
דאָס בין איך דיר געקומען זאָגן :אין אָדעס הערט מען אַ שרעקלעכע רעװאָלוציע און אונדזער
קאַנטאָר 145שטײט אין ריזיקאָ .מוזסטו װאָס שנעלער אַהין פֿאָרן ,דאָס געלט צײטליק אײַנקאַסירן
און באַלד צוריקקומען ,װעלן מיר פּראַװען "אַ װעסעליע פּאָ פּאַנסקי" ,146און לעב דיר גליקלעך
מיט דײַן רחלען און מעגסט מיך אַפֿילו ניט אָנקוקן.
פֿעליקס :אַז דו רעדסט װי אַ מענטש ,האָב איך דיך ליב ,פּאַפּאַשאַ .זאָגסט נישט קײן ליגן? אָט
װעל איך מיך גײן מיט איר געזעגענען.
פּאַװעל :עס איז באַלד ,מײַן קינד ,קײן צײַט ניטש .נײַן (אַ זײגער) בײַ נאַכט גײט דער עקסטע
צוג קײן אָדעס ,און מיר האָבן נאָך פֿיל צו טאָן ‒ ,דיר איבערגעבן די װעקסלען ,די קאָנטראַקטן.
נו ,שנעלער ,שנעלער ,מײַן קינד .קום ,פּאַק דיך אײַן .און אַז דו װעסט צוריקקומען מיט דער
באָמבע װעסטו זי שױן אָנקושן װיפֿל דו װילסט .נו ,קום ,קום ,שנעלער( .אָפּ מיט פֿעליקסן).

רחל מיט צמחן
רחל :איצט ,מײַן קינד ,קענסטו זיך זעצן דאָרט און אַרבעטן ביז דער מײַסטער װעט אױפֿשטײן.

שׂימחה
שׂימחה :דער באַראָן!
רחלע :האַ ,דער באַראָן! גײט אַרײַן ,פֿעטער ,און מעלדט עס דעם ברודער.

 144א"כּ  -גענומען
 145דאָ  -געשעפֿט
 146רוסיש  -אַ יום־טובֿ ,װי בײַ די פּריצים
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שׂימחה איז אָפּ און באַלד קומט אַרײַן דער באַראָן.
באַראָן :מײַנע בעסטע גרוסן ,גנעדיקע פֿרײלין( .קושט איר די האַנט)

עזרא
עזרא :זײער װילקאָמען ,הער באַראָן .איר זעט ,הער באַראָן ,דעם פּראָדוקט פֿון מײַן פֿאַנטאַזיע.
נישט װאָר מײַנע מיטאָלאָגישע געטין .געװיס ,עס איז נאָך נישט פֿאַרטיק .עס קומט נאָך דער
קאָלאָריט ,די פֿאַרבן און די פּערספּעקטיװ.
צמח :װאָס הײסט פּערספּעקטיװ ,הער מײַסטער?
עזרא :איך האָב דיר שױן געזאָגט ,מײַן קינד ,אַז דאָס װעסטו שפּעטער לערנען אין די
אַקאַדעמיעס ,װען מיר װעלן דיך שיקן שטודירן.
רחלע :מיר האָבן ,דאַכט מיר ,שױן דערקלערט ,הער באַראָן ,אַז דאָס קינד האָט מײַן ליבער
ברודער געטראָפֿן אין ירושלים ,און (װען ער האָט) 147אים אַדאָפּטירט װי אַ שילער.
עזרא :דאָס קינד װעט דינען װי אַ מאָראַל־מוסטער 148פֿאַר דער צוקונפֿטיקער ייִדישער יוגנט.
אַרבעטזאַם ,אינטעליגענט און אַ צוקינפֿטיקער קעמפֿער פֿאַר זײַן פֿאָלק.
באַראָן( :גלעט אים) האָסטו ליב דאָס קונסט? ביסט פֿלײסיק?
צמח :יאָ ,און װען איך װעל שױן קענען גוט מאָלן ,װײס איך שױן װאָס פֿאַר אַ בילד איך װעל
מאַכן .איך װעל מאָלן אַ בילד װי איך האָב מיך באַהאַלטן אונטערן בעט ,װען די מערדער זענען
אַרײַנגעפֿאַלן צו אונדז אין שטוב און דערהרגעט מײַן ליבן טאַטן און געקױלעט מײַן ליבע
טײַערע מוטער .איך האָב אַזױ מורא געהאַט( .װײנט)
רחל( :גלעט אים) הע ,קינד ,אַז דו װעסט דיר קאַליע מאַכן די אױגן( ,און) 149װעסטן נישט זען
צו אַרבעטן .מיר האָבן אױך געהאַט עלטערן און (זײ) 150זענען אױך געשטאָרבן.
צמח :יאָ ,אײַערע זענען געשטאָרבן און מײַנע האָט מען דערהרגעט.
באַראָן( :זיפֿצט) יאָ ,אַלע האָט איר געהאַט עלטערן .איר האָט זיך כאָטש געקװיקט מיט די
צױבער־װערטער ‒ ,פֿאָטער ,מוטער ,װאָס זאָלן אָבער די מענטשן זאָגן ,װאָס פֿון זײער לעבנס־
װערטערבוך זענען די בײדע צױבער־װערטער אין גאַנצן אױסגעלאָזט געװאָרן.
עזרא :װאָס מײנט איר מיט דעם?
באַראָן :דער אַלטער באַראָן הײַענשטעטער האָט מיך פֿון קינדהײט אָן דערצױגן .פֿאַר װאָס איך
רוף אים שטענדיק פֿעטער 151און ניט פֿאָטער ,האָט ער נישט געפֿונעם פֿאַר נײטיק מיר צו
דערקלערן און פֿאָלגלעך האָב איך נישט געפֿונען אָנשטענדיק פֿון אים צו פֿאָרשן .אָבער ,זינט

" 147װען ער האָט" איז איבעריק
 148א"כּ  -מאָראַל
 149א"כּ  -דאָס װאָרט "און" פֿעלט
 150א"כּ  -דאָס װאָרט "זײ" פֿעלט
 151א"כּ  -אָנקל
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איר האָט מיך געפֿרעגט װעגן מײַן אָפּשטאַמונג האָב איך מיר געמאַכט פֿאַר אַן אױפֿגאַבע
נאָכצופֿאָרשן ,ביז איך װעל אױסגעפֿינען די מיסטיריעזע פּראָבלעם פֿון מײַן געבורט.
עזרא :מײַן נבֿואה הײבט

אָן152

מקוים צו װערן.

צמח :איר זענט אױך אַ יתום ,װעל איך אײַך אױסלערנען דאָס ליד פֿון אַ יתומל .איר דאַרפֿט
עס אױך קענען.
באַראָן :זינג עס פֿאַר מיר ,מײַן קינד ,מיר װעלן עס הערן זײער גערן.

צמח זינגט( .נאָך) געזאַנג

N

נו ,אַז איך װעל קומען פֿון װין ,װעל איך אים ברענגען אַ שײנעם פּרעזענט.
רחלע:

איר153

אײַלט זיך ,באַראָן?

באַראָן :לױט דער לעצטער ידיעה ,154װאָס איך האָב דערהאַלטן ,מײַן אַלטער באַראָן איז
קראַנק .155רעכן איך מיך יעדע שעה 156אָפּצורײַזן( .איז אָפּ)
רחלע :איצט ,ליבער ברודער ,קום ,װאַש דיך אַרום ,דערפֿריש זיך ,טו דיך איבער צו דעם
פֿרײלעכן אָװנט ,װאָס מיר האָבן דיר צוגעגרײט ,157און מער מונטערער .און דו אױך ,מײַן קינד.

(אַלע זײַנען אָפּ)
אָלגאַ און דװאָסיע ,פֿון רעכטס ,אין ראָװער־קאָסטיומען ,פֿירן די ראָװערן.
דװאָסיע( :צו פּעשקאָװן) װוּ איז ערגעץ דער טעלעגראַפֿיסט?
פּעשקאָװ ,קומט אַרײַן.
קען מען זיך בײַ אײַך טעלעגראַפֿירן?
אָלגאַ :מאַמאַשאַ ,לאָז מיך רעדן .עס איז נאָך צײַט צו פֿאָטאָגראַפֿירן זיך?

פּעשקאָװ :איך װעל באַלד פֿאַרטיק מאַכן דעם אַפּאַראַט( .גײט הינטערן פֿאָרהאַנג .דװאָסיע און
אָלגע (זײ )158באַטראַכטן די בילדער).
אָלגאַ :נישטאָ קײנער .איך בין נײַגעריק צו װיסן צי דער באַראָן קומט אַהער?

שׂימחה ,מיט פּאַפּירן ,פֿון לינקס.

 152א"כּ
 153א"כּ
 154א"כּ
 155א"כּ
 156א"כּ
 157א"כּ
 158א"כּ

-

פֿאַנגט אָן
זי
נאַכריכט
אומװױל
מיט יעדער שטונדע
פֿאָרבערײַטעט
דאָס װאָרט "זײ" איז איבעריק
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האַ ,דער פֿעטער .פֿעטער ,איר זענט דאָ װי בײַ זיך אין דער הײם .עס איז אױך דאָ פֿרײלעך.
אײַער רחלע איז שױן נישט פֿאַרװײנט? זי האָט דאָ איר ברודער עזרא ,און דער באַראָן קומט
אױך געװיס אַהער צו הערן זינגען אירע לידלעך .װאָס קוקט איר מיך אַזױ אָן?
שׂימחה :אױף דיר װוּנדערט מיך נישט .איך װוּנדער מיך אױף דער אָבעזיאַנע 159אין פּלודערן.
אַזאַ חיה קען מען נאָר זען בײַ ייִדישע גױים פֿון דער מאָדנער קנאַבלעסע .אױ־װײ ,אױ־װײ,
דװאָסיע אין פּלודערן מיט אַ קאַשקעטל ,און פֿאָרט רײַטנדיק .װי אַזױ האָסטו נישט גאָט אין
האַרצן? די ייִדענע קען זיך נאָך איבערקערן און זיך צעברעכן הענט און פֿיס.
דװאָסיע :דו האַלטסט נאָר אין אײן שעלטן .אַז גאָט איז ליב איז מיר ניחא ,ניכײַ בודע טאַק.

שׂימחה :זי רעדט נאָך מיט גאָט( .פּעשקאָװ רופֿט דװאָסיען אונטערן אַפּאַראַט).
אָלגאַ :פֿעטער ,איז דער באַראָן דאָ נישטאָ?
שׂימחה :װאָס דאַרפֿסטו דעם באַראָן?
אָלגאַ :נישט אײַער געשעפֿט ,פֿעטער .ענטפֿערט װאָס מען פֿרעגט אײַך .איז דער באַראָן דאָ?

שׂימחה :שאַ ,שאַ .אױב דו װילסט דװקא דעם באַראָן ,װעל איך דיר אים אַרײַנשיקן( .איז אָפּ)
אָלגאַ :הײסט עס ,קומט דאָך אַהער דער נאָבלער פֿײַנער מאַן.

עזרא ,קומט .אָלגאַ בלײַבט אַנטױשט ,לאָזט אַראָפּ דעם קאָפּ ,פֿאַרשעמט.
עזרא :אָלגאַ! (באַטראַכט זי) ענדלעך האָסטו זיך דערמאָנט אין דײַן יוגנטפֿרײַנד ,אין דײַן ליבן
קוזין און לערער .נו ,װאָס מאַכסטו? (װיל נעמען איר האַנט).
אָלגאַ ( :גיט נישט די האַנט) עזרא ,לאָז מיך!
עזרא :איז דאָס מעגלעך ,אַז אַ יונגע קנאָספּע ,װאָס האָט אַזױ שײן אױפֿגעבליט ,זאָל אַװעקדרײען
איר קאָפּ פֿון די זונען־שטראַלן ,װאָס האָבן זי אַ מאָל באַלײַכט און געװאַרעמט מיט די פֿײַערדיקע
פֿלאַמען פֿון זײַן יוגנט־ליבע?
אָלגאַ :לאָמיר פֿאַרגעסן אין דעם נעכטן ,װאָס װעט זיך שױן נישט אומקערן.
עזרא :פֿאַרגעסן אין דעם נעכטן? בײַ מיר איז ער נאָך אַ הײַנט ,אַ מאָרגן ,און אַ תּמיד .דײַן
געטלעך בילד האָט מיר תּמיד געשװעבט פֿאַר די אױגן .איך האָב עס באַהאַלטן פֿאַר אַ מאָדעל,
װאָס פֿלעגט אָנצינדן אין מיר דאָס הײליקע פֿײַער .דער רוח־הקודש האָט געבױגן מײַן אידעאַל.
די געטלעכע יונגפֿרױ ,בתולת בת־ציון מיט דעם פֿרײַהײטס פֿאַקעל אין דער צוקונפֿט ,און איצט
שטײט פֿאַר מיר דאָס רײצנדיק בילד פֿון מײַן אידעאַל .אין דער װירקלעכקײט ...איז דען מעגלעך,
אַז אין די לעבעדיקע אָדערן פֿליסט קײן מענטשנבלוט? איז דען מעגלעך ,אַז אין דער לעבעדיקער
ברוסט שלאָגט נישט קײן װאַרעם געפֿילפֿול האַרץ? קוק מיך אָן ,אָלגאַ ,מיט דײַנע שײנע אױגן.
איך װיל זײ זען ,די הימלישע שפּיגלען ,װאָס פֿלעגן רעפֿלעקטירן דײַן געטלעכע נשמה.
אָלגאַ :קװעסל מיך נישט ,עזרא.

 159רוסיש – מאַלפּע
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עזרא :זאָג ,אָלגאַ ,זענען אַלע דײַנע געפֿילן פּאַראַליזירט? לאָמיך הערן ,האָסט דאָך אַ מאָל
געהאַט אַזױנע זיסע װערטער .זאָג ,האָסטו גאָר קײן האַרץ נישט?
אָלגאַ :איך ...איך װײס נישט.
עזרא :האָסטו עס אפֿשר אַ פֿרעמדן אַװעקגעגעבן?
אָלגאַ :מעגלעך.
עזרא :נײן ,עס קען נישט זײַן .האָסט נישט געקענט ,האָסט נישט געטאָרט .האָסט נישט געהאַט
קײן רעכט אַװעקצוגעבן דאָס ,װאָס האָט געהערט צו מיר פֿון קינדהײט אָן ,און קײנער אין דער
װעלט האָט נישט געקענט זײַן אומשטאַנד צו שעצן די גרױסע װערט פֿון אַזאַ קאָסטבאַרן שאַץ.
(אָלגאַ װישט די אױגן) אָבער פֿון הײַנט אָן און װײַטער קענען מיר זיך נישט מער( .אָלגאַ לאָזט
זיך אומװילנדיק ,ער אַרמט זי אום און דאַן שטױסט ער זי אַװעק פֿון זיך) גײ!

עזרא פֿאַלט מיד אין אַ פֿאָטעל .מע הערט אַ קלאַפ אין דער ערד .די אײַנגעפֿאַלענע דװאָסיע איז
אַרונטער פֿונעם בענקל און כּאַפּט זיך אױף.
דװאָסיע ,קומט.
דװאָסיע :אױ ,װײ איז מיר .איך בין דאָך שיעור נישט דערהרגעט פֿון זײַן מאַשינקע .קום ,אַװעק
פֿון דאַנעט .זײ װעלן מיך משוגע מאַכן .קום.

פּעשקאָװ ,קומט מיט אַ צעבראָכן בענקל .דװאָסיע און אָלגאַ אָפּ.
שׂימחה ,קומט.
שׂימחה :זײ קומען.

רחל קומט מיט אַ מאַשין.160
געזאַנג

N

עזרא :עס איז די העכסטע צײַט צו דערמאָנען זיך אין זיך אַלײן .איך גלײב באמונה שלמה אין
דעם גרױסן טאָג ,װען אַלע פֿעלקער 161װעלן זיך דריקן 162פֿרײַנדלעך די הענט .מוזן מיר זיך
באַשטרעבן צו װערן די אַמאָליקע זעלבסטשטענדיקע נאַציע .זאָל אונדזער פֿאָלק אױך קענען
אױסשטרעקן די פֿרײַנדלעכע האַנט מיט כּבֿוד ,גלײַך װי אַנדערע ,נישט װי איצט ,װען מיר שטופּן
זײ אונדזערע הענט און זײ פֿאַרדרײען די קעפּ מיט פֿאַראַכטונג ,װײַל מיר װילן זײ און זיך
אײַנרעדן ,אַז מיר זענען קײן נאַציע נישט ,װײַל מיר האָבן פֿאַרלױרן אונדזער מוט ,אונדזער
נאַציאָנאַלן גײַסט ,אונדזער געפֿיל צו דער זעלבסטשטענדיקײט .ייִדישע קינדער ,לאָמיר זיך אַלע
פֿאַראײניקן א ון אױפֿהײבן די זיגרײַכע פֿאָן פֿון אונדזערע אַלטע גיבורים ,אַנשי שם ,און
איבערצײַגן די װעלט ,אַז מיר לעבן נאָך .אונדזער פֿאָלק איז טױט? װער זאָגט עס? עס לעבט
אונדזער ייִדישער פֿאָלק.
 160א"כּ  -קאַר
 161א"כּ  -נאַציאָנען
 162א"כּ  -רײַכן
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אַלע :בראַװאָ! בראַװאָ!

עס לאָזט זיך הערן ליאַרעם און שיסערײ .אַלע לױפֿן צו די פֿענצטער ,װעלכע באַפֿאַרבן
זיך אין רױט.163
פּעשקאָװ :מיר זענען װאַרשײַנלעך פֿאַרראָטן פֿון דער פּאָליצײ ,מע האָט אונדז באַלאַגערט( .אַלע
לױפֿן אַרױס)
פֿעליקס ,לױפֿט אַרײַן מיט אַ רײַזעטאַש.
פֿעליקס :שרעקט אײַך נישט ,שרעקט אײַך נישט ,די געפֿאַר איז פֿאַרבײַ( .קולות װערן שטילער)
װען איך בין געלאָפֿן אַהער ,פֿאַר מײַן אָפּרײַזן זיך געזעגענען מיט מײַנע קוזינס ,האָב איך
געטראָפֿן דאָס הױז באַלאַגערט פֿון הוליגאַנען .איך האָב אַ רעװאָלװער ,איך שיס ,און כ'בין
אַרײַן צװישן מײַנע ברידער פֿון זעלבסטשוץ כּדי זײ צוהעלפֿן .פּלוצעם זע איך צװישן זײ אונדזער
מאַטװײ גריגאָריעװיטש ,איך האָב אים געבעטן ער זאָל שרײַען צו דער קאָמאַנדע ,און אים
אַלײן האָב איך געשיקט צו אונדז אַהײם ,װי בײַם קריסטמאַס־באַל װעט ער זיך קענען גוט
אָנטרינקען מיט שאַמפּאַניער מיט מײַן פּאַפּאַשאַ .ער האָט מיך געפֿאָלגט ,און אַלע זענען אַװעק.
מע האָט מיר אױך דערלאַנגט אַ שטאָך ,נאָר עס מאַכט נישט( .װאַנקט)

רחל :האַלט אים אונטער .ער איז פֿאַרװוּנדעט( .עזרא און שׂימחה טוען עס).
עזרא :אַך ,ער בלוטיקט .הער פּעשקאָװ ,גיב אַ לױף צו צו אים אַהײם ,זאָלן זײַנע עלטערן שנעל
קומען אַהער( .פּעשקאָװ איז אָפּ)

פֿעליקס :עס מאַכט נישט ,אָט אָ דאָ טוט מיר װײ אַ ביסל( .שװאַך).
שׂימחה און עזרא לײגן אים אין אַ בעטל.
עזרא( :גלעט אים) שרעק דיך נישט ,מײַן גוטער פֿעליקס ,זײַ מונטער.
פֿעליקס :נישט נאָר מונטער ,איך בין גליקלעך אין דעם מאָמענט ,װײַל דו ביסט לעבן מיר .דײַנע
װערטער באַלעבן מיך ,און דער סוף 164איז דער אָנהײב פֿון מײַן לעבן .רחלע ,האַלט מיך צו...

פּאַװעל ,דװאָסיע ,אָלגאַ ,דאָקטער
די פֿרױען מיט שװאַרצע מאַנטלען איבער די באַל־קלײדער ,פּאַװעל אין אַ פֿראַק און אַ
מעדאַל אױפֿן האַלדז ,אין אַ צילינדער און אַן אײבערראָק ,זײ לױפֿן צו ,װײנען.
פּאַװעל :מײַן קינד ,װוּ איז מײַן קינד? מײַן טײַערער פֿעליקס ,װי קומסטו אַהער? אַן אומגליק ,אַן
אומגליק!
פֿעליקס :איך בין אַלײן געקומען ,זײַ נישט בײז אױף רחלען ,פּאַפּאַשאַ.
פּאַװעל :נײן ,סינאָק מײַן טײַערער ,אַבי זײַ געזונט .װאָס זאָגט איר ,הער דאָקטער?
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דאָקטער מאַכט אַ טרױעריקע מינע .אַלע ברעכן זיך די הענט ,פּאַװעל פֿאַלט איבער זײַן
קערפּער ,װײנט.
מײַן קינד איז פֿאַרבײַ!

רײַסט אַרונטער ס'האַלדזטירל ,דעם מעדאַל ,װאַרפֿט עס אױף דער ערד.
װײ איז מיר!
אָלגאַ :באַרויִק זיך ,פֿאָטער ,עס איז דאָך קײנער נישט שולדיק.
פּאַװעל :װער נישט שולדיק? װען װאָלט אים געװען אײַנגעפֿאַלן זיך אָנצונעמען דעם ייִדנס
קריװדע? דאָס האָבן די חבֿרה אים אַזױ פֿאַרייִדישט .די מערדער האָבן אים דערהרגעט!

לױפֿט מיט די פֿױסטן צו עזרא און שצן .אָלגאַ לאָזט אים נישט.
פּאַװעל :װער האָט עס אים געלערנט אײַנשטעלן זיך דאָס לעבן פֿאַר אָרעמע שלעפּערס?
עזרא :װער עס האָט אים געלערנט? אַ בעסערער לערער פֿון זײַן טאַטן .דער צײַטגײַסט! דאָס
בראַװע קינד האָט דערזען װי אוממענטשלעך ,ברוטאַל אײַערע פֿרײַנד די גױים װאַרפֿן זיך אױף
אונדזערע אומשולדיקע ברידער ,האָט זיך אין אים דערװעקט דאָס הײליקע פֿײַער ,דער פֿונק
ייִדישקײט ,װאָס איר ,אומװירדיקע עלטערן האָבן געזוכט אין אים צו פֿאַרלעשן .צו קעמפֿן קעגן
זײַנע שׂונאים ,װאָס איר קושט אין די הענט און מאַכט פֿאַר זײ באַלן ,זײ האָבן אײַך ,און אונדז
אַלע ,און אים פֿײַנט געהאַט לעבעדיקערהײט ,און מיר ,בײַ אונדז איז ער טײַער אַפֿילו
טױטערהײט .ער איז בײַ אונדז אַ קדוש ,אַ הײליקער מאַרטירער.

פֿעליקס גיט דעם לעצטן קרעכץ ...אַלע װײנען .פּאַװעל שרײַט װילד ,צעמישט .אײניקע
האַלטן אים אונטער.
װײנען קענט איר? קען עמעצער קדיש זאָגן נאָך זײַן כּשרער נשמה? צדק לפּניו יהלך...

זינגט מיטן כאָר .אַלע פֿאַלן אױף די קני .אַ יאָמערלעך געװײן.

פֿאָרהאַנג
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דריטער אַקט
צימער אין אַ װילע.
נעכע און רחלע ,אױף דער בינע.
רחלע :אַך ,װי רויִק דאָ איז און שטיל .די לופֿט שמעקט אַזױ ...איר פֿילט ,מומע?
נעכע :איך האָב נישט פֿאַר דיר געזאָגט דעם קאָטער ,אָבער איך האָב שױן מײַן סגולה מליחה,
איך װעל מיר מאַכן נאָך אַ "גאָגל־מאָגל"
רחלע :איר זענט אַלײן אַ גוטער פֿאַקטאָר ,מומע ,איך װאָלט געװאָלט אײַך עפֿעס פֿרעגן :אַז
איר זענט יונג געװען אַזױ װי איך ,האָט איר עמעצן ליב געהאַט?
נעכע :יאָ ,אַז איך האָב געהאַט מיט מײַ ן באַשערטן דאָס ערשטע קינד ,עליו השלום ,האָב איך
אים אַזױ ליב געהאַט ,אַז ...נאָר ,מן הסתּם ,איז נישט באַשערט.
רחלע :נישט דאָס קינד מײן איך ,אײַער באַשערטן האָט איר ליב געהאַט?
נעכע :פֿאַרשטײט זיך .איך האָב אים שטענדיק ליב געהאַט צו הערן זינגען פֿאַרן עמוד ,אַפֿילו
אַלע װײַבער האָבן זיך מחיה געװען אין שול ,אַז ער האָט אַרײַנגעשטעקט זײַן פֿינגער אין גאָרגל
און זיך אַזױ שײן געטרעלט ,לא עלינו...165
רחלע :חוץ זײַן זינגען האָט זיך אײַך נישט געטראָפֿן אין לעבן ליב צו האָבן?
נעכע :אױ ,אױ ,אױ ,מײַן ליבן איז שטענדיק געװען רעטשענע קאַשע מיט גענדזנשמאַלץ.
רחלע :איך מײן ,צי האָט איר נישט געפֿילט בײַם האַרצן אַ מין אָנגענעם ציִעניש ,אַ מין
קלעמעניש?
נעכע :אױ ,אױ ,אױ ,נישט אײן מאָל פֿלעגט מיך ציִען בײַם האַרצן ,איך האָב געפֿילט אַ מין
קלעמעניש ,אַז איך בין שיעור פֿאַרחלשט געװאָרן דעם לעצטן יום־כּפור ,אַזאַ שװערן תּענית
האָב איך געהאַט.
רחלע( :לײגט צו נעכעס האַנט צו איר הױט) אַנו ,לײגט צו אײַער האַנט .איר פֿילט װי מיר איז
שװער צו אָטעמען? עפּעס ליגט דאָ װי אַ שטײן .אַך ,איך זאָל קענען...
נעכע :דער װאָרעם איז דיר אַרונטערגעגאַנגען אונטערן לעפֿל ,עס קומט פֿון אַן איבעריקן ביסן.
איך האָב אַ סגולה...
רחלע :איר האָט רעכט .װען איך זאָל קענען פֿאַר עמעצן אַרױסגעבן װאָס מיר דריקט אין האַרצן,
װאָלט מיר לײַכטער געװאָרן .איך האָב אָבער קײן פֿאַרטרױטן מענטש ,איך זאָל אים קענען
עפֿענען מײַן האַרץ .אַך ,איך װער דערשטיקט.
נעכע :װאָס איז דיר?
רחלע :מומע ,דער באַראָן...
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פֿון דרױסן ,רעכטס ,הערט מען פּאַװעלס שטים:
מהפך פשטא מונח אתנחת דרך לפניו יהלך
נעכע :אױ ,װײ איז מיר .איך מוז שױן לױפֿן צו מײַן חולה אים געבן אַ מחילה סגולה .זינט ער
איז משוגע געװאָרן איבערן אומגליק פֿון זײַן זון ,איז ער אַזױ צעדולט געװאָרן .מיר האָבן אים
אַרײַנגענומען צו אונדז און איך היט אים אָפּ ...פֿאָרט אַן אײגענער ...עס פּאַסט נישט אין
שפּיטאָל ...מײַן שװעגערין מוז שױן זײַן אין שפּיטאָל ,װײַל זי האָט זיך צעבראָכן אַ ריפּ,
אַראָפּפֿאַלנדיק פֿון די רעדלעך ...און אָלגאַ ...מע װײסט גאָר נישט װוּ זי איז אַהינגעקומען .איך
װעל גײן אים אונטעררײכערן מיט אַ ביסעלע האָר ,עס איז אַ סגולה( .איז אָפּ).

עזרא ,שׂימחה ,פֿון די טרעפּ ,עפּעס מונטער.
עזרא :איר פֿאַרשטײט שױן ,פֿעטער ,װאָס איר האָט צו טאָן?
שׂימחה :װאָס דען? דער פֿעטער שׂימחה פֿאַרשטײט נישט? איך לױף שױן טאַקע.
רחלע :װאָס איז דער פֿעטער עפּעס אַזױ אױפֿגעלײגט? (עזרא גלעט רחלע).
שׂימחה :װײַל איך הײס שׂימחה .או ן שׂימחה הײסט פֿרײד .און פֿרײלעך בין איך ,װײַל איך לעב
מיט בטחון.
עזרא :ליבע שװעסטער ,עפֿן פֿאַר מיר שױן דײַן האַרץ און לאָז מיך לײענען דאָרט דאָס קאַפּיטל,
װאָס דיר איז שװער צו פֿאַרשטײן .אפֿשר 166װעל איך עס דיר קענען דערקלערן דײַטלעך.
רחלע( :נאָך אַ קאַמף ,באַשליסט) טײַערער ברודער ,איך האָב ליב דעם באַראָן .איך בין
אומגליקלעך ,װײַל ער איז אַ קריסט.

שׂימחה ,מיט צװײ פֿלעשער װײַן ,שטעלט זײ אױף דער ערד .ער האָט געהערט רחלעס
לעצטע װערטער.
שׂימחה :אַ נעכטיקער טאָג .דער באַראָן איז אַ ייִד ,װי איך בין אַ ייִד .שלום־עליכם ,חתן ,ברוך
הבאָ ,אַ ייִד( .גיסט אָן פֿון דער פֿלאַש)

באַראָן ,קומט מיט אַ קעסטעלע ,אָרעמט זיך אום מיט עזראן.
באַראָן :נו ,װאָס מאַכט איר ,מײַנע ליבע פֿרײַנד?

שׂימחה :נו ,כּלה ,כאַפּ אױך אַרײַן אַ שמאָטשקע ,דאָס איז דאָך דײַן חתן .מזל טובֿ! (צעברעכט
אַ טעלער).
עזרא :ליבע שװעסטער ,איך בין איצט װידער גליקלעך ,נאָר פֿאַר אַלעמען װיל איך אײַך נאָך
בײדע זען מיט מײַנע אױגן אונטער דער חופּה( .גײען אױף די טרעפּ אין דעם גלאָזסאַלאָן .איז

אָפּ).
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שׂימחה :געװאַלד ,אַז מײַן נעכע װעט דאָס הערן װעט זי זיך אַ מעשׂה אָנטאָן .נעכע! נעכע! נעכע!
װוּ ביסטו ערגעץ?

נעכע ,קומט אַרײַן.
ביסט אַלץ פֿאַרטראָגן מיט סגולה פֿון דעם חסר־דעהניקעס מחילה? קום אַהער ,הער עפּעס נײַעס.
אונדזער רחלע איז אַ כּלה געװאָרן.
נעכע :אױ ,איך װעל מיר אַ מעשׂה אָנטאָן ...מיט װעמען?
שׂימחה :מיט דעם ...האָסט אים שױן געזען עטלעכע מאָל .מיט דעם באַראָן.
נעכע :אַן אומגליק איז מיר! מיט דעם באַראָן דעם גױ?
שׂימחה :בהמה בצורת אָדם ,ער איז נישט קײן גױ .ער איז אַ ייִד ,אַ יחסן .און זײַן זײדע ,אַ
כּשרער פֿרומער ייִד האָט אים איבערגעלאָזט אַ באָמבע ‒ ,מיליאָנען! זעסט ,נעכע ,װי דאָס
רעדל טוט זיך אַ דרײ?

זײ זינגען אַ דועט.
.1
באַטראַכט דעם עושר דאָרט דעם שלעכטן טיראַן
שטאָלץ איז ער און האַלט זיך גרױס ,יאָ ,זײער גרױס
אַ נדבֿה ,װען עס בעט בײַ אים אַן אָרעמאַן,
אָן מיטלײַד װאַרפֿט ער אים אַרױס
דער אָרעמאַן שטײט ,װי פֿאַרצװײפֿלט און קלאָגט
די האָפֿענונג שטילערהײט טרײסט אים און זאָגט

רעפֿרען:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע ,האָב געדולד אַ טראָפּעלע
נישט תּמיד װעט אים אַזױ גוט גײן
װען גײט גוט אַ קאַפּעלע
װעט דער רוח אים טאָן אַ כאַפּעלע
דאָס רעדל װעט זיך איבערדרײען (אָמן)

.2
אַזױ פֿיל לײַדן איז דער ייִד שױן נישט אומשטאַנד
פּחד ,הונגער ,דאָרשט און נױט ,יאָ ,זײער פֿיל נױט
מען רױבט און מען שלאָגט אים אין דעם װיסטן רוסלאַנד
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ער בעט שױן אױף זיך אַלײן דעם טױט
דאָס ייִדעלע שטײט װי פֿאַרצװײפֿלט און קלאָגט
די האָפֿענונג שטילערהײט טרײסט אים און זאָגט:

רעפֿרען:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע ,האָב געדולד אַ טראָפּעלע
די ישועה װעט קומען באַלד צו גײן
און דעם צאַר דעם קאַצאַפּעלע
װעט דער רוח באַלד טאָן אַ כאַפּעלע
דאָס רעדעלע װעט זיך איבערדרײען (אָמן)
.3
אין אַמעריקע פֿלעגט זיך זײער דער אַרבעטער אין שאָפּ
ער עסט זיך אָן מיט שטױב און מיסט ,יאָ ,זײער פֿיל מיסט
דערצו נאָך דער שלעכטער באָס ,פֿאַרדרײט אים גאָר דעם קאָפּ
ער אַרבעט בײַ אים פֿאַר האַלב אומזיסט
דער אַרבעטער זיצט בײַ דעם מאַשינדל און קלאָגט
די האָפֿענונג שטילערהײט טרײסט אים און זאָגט:
װאַרט נאָר אַ קאַפּעלע ,האָב געדולד אַ טראָפּעלע
דײַן גליק װעט קומען באַלד צו גײן
און דעם באָס מיט דעם שאָפּעלע
װעט דער רוח באַלד טאָן אַ כאַפּעלע
דאָס רעדל װעט זיך איבערדרײען (אָמן)

בײדע אָפּ.
די בינע װערט טונקלער ,נאָר דער גלאָזסאַלאָן איז שטאַרק באַלױכטן ,פֿון יענער זײַט
פּאַרקאַן זעט מען זיך דרײען אַ פֿיגור ,געהילט אין שװאַרצן .זי קוקט זיך אַרום פֿון אַלע
זײַטן ,עפֿנט פֿאָרזיכטיק דאָס גאָרטן־טירל ,קומט אַרײַן ,קוקט זיך אַרום.

אָלגאַ
אָלגאַ :ענדלעך האָב איך געזען װאָס איך האָב נישט דערװאַרט ...ער איז געקומען אַהער און
דאָ איז געװאָרן אַ שׂימחה ,מיך האָב ער פֿאַרנאַכלעסיקט ,דער נאָבלער פֿײַנער באַראָן האָט זיך
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אַראָפּגעלאָזט פֿון זײַן הױכן ראַנג צו דעם אײנפֿאַכן ייִדישן מײדל .167איך װאָלט אים נאָך געװאָלט
זען ,דעם שטאָלצן נאָבלען קאָמפּלימענטן־מאַכער (שטעלט זיך אױף אַ באַנק .קוקט אַרײַן אינעם
באַלױכטענעם פֿענצטער)  .װאָס זע איך? ער שטײט מיט איר אונטער דער חופּה .דער פֿעטער
שׂימחה טרױט זײ און דער בלאַסער עזרא הײבט אױף זײַנע הענט איבער זײערע קעפּ און
בענטשט זײ.

עס לאָזן זיך הערן אין דרױסן ברכות "חופּה וקידושין".
די פֿאַלשע ,װאָס שפּילט די ראָלע פֿון אַ בלוט הייסער ייִדענע ,פֿאַרבינדט זיך מיט אַ קריסט.
האָ ,װען איך װאָלט געװוּסט ,אַז דער שטײן װאָלט זײ געקענט צעשמעטערן די קעפּ ,װאָלט איך
געװען די גליקלעכסטע .דער פֿעטער טראָגט זײ צו דעם בעכער ,זײ טרינקען ...דאָס בלוט פֿון
מײַן האַרצן ...נאַט אײַך אַ מזל־טובֿ! (װאַרפֿט אַ שטײן אין פֿענצטער ,פֿאַלט אוממעכטיק).

אַלע ,קומען אַרײַן.
רחלע :װאָס איז דאָ געשען?

זעצן אָלגאַן אין אַ פֿאָטעל ,מונטערן זי .אָלגאַ עפֿנט לאַנגזאַם די אױגן ,קוקט פֿאַרװירט.
שׂימחה :אָלגאַ ,טײַערע ,װאָס איז מיט דיר?
אָלגאַ :איך בין קראַנק ,לאָזט מיך אַװעקגײן.
רחלע :װוּהין װעסטו 168גײן? בלײַב דאָ מיט אונדז ,דײַנע פֿרײַנד ,עס װעט דיר גאָר נישט פֿעלן.
איך װעל דיך ליב האָבן װי אַן אײגענע שװעסטער ,איך װעל זיך מיט דיר טײלן מיט אַלץ.
װעסט זײַן גליקלעך.
אָלגאַ :איך? גליקלעך? װער? איך? דו זאָגסט עס? דו ,װאָס דו האָסט געשטערט מײַן גליק ,װאָס
דו האָסט צעבראָכן מײַן האַרץ ,און דאָך האָסטו די געטרײַע טאָכטער פֿון דײַן פֿאָלק ,169דיך
אַנטשלאָסן זיך צו לאָזן אומאַרמען פֿון די בלוטיקע הענט פֿון דײַנע פֿאָלקס־מערדער.
רחלע :אָלגאַ ,דער באַראָן איז אַ ייִד.
שׂימחה :אַ ייִד ,װי איך בין אַ ייִד.
באַראָן :אַ ייִד פֿון געבורט! אַ ייִד מיט לײַב און נשמה.170

עזרא ,קומט אַרײַן.
אָלגאַ :אַ ייִד ...שױן גוט ...לאָזט מיך אָפּ (שטײט אױף) טרײַבט מיך אַרױס ,איך פּאַס נישט פֿאַר
אײַך.

 167א"כּ
 168א"כּ
 169א"כּ
 170א"כּ

– מעדכען
 דאָס אָ װאָרט פֿעלט– נאַציאָן
 -זעעלע
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עזרא( :כאַפּט איר האַנט) װער טרײַבט דיך? אָלגאַ ,טײַערע ,בלײַב דאָ מיט אונדז אַלע ,קער דיך
אום צו דײַן פֿאָלק ,האָסט עס װידער געפֿונען
אָלגאַ :איך זאָל געפֿינען דאָס ,װאָס איך האָב נישט פֿאַרלױרן ,איך זאָל זיך אומקערן צו אַ פֿאָלק,
פֿון װעלכן איך בין גאָר נישט אַװעקגעגאַנגען .בין איך דען געװען אַ ייִדיש קינד? װאָס האָב
איך דען געװוּסט פֿון ייִדישקײט? האָב איך דען געקענט ייִדן? אײן און אײנציקן האָב איך געקענט
אין דער יוגנט ,װעלכער איז געװען מער אַ מלאך 171װי אַ מענטש ,און אים בין איך געװען
גרײט 172אַװעקצוגעבן מײַן לעבן .ער איז אָבער אַװעק און איך האָב גערעכנט ,אַז ער איז מיר
אומגעטרײַ געװאָרן און האָט אין מיר פֿאַרגעסן.
עזרא :האַ ,פֿיל געליבטע אָלגאַ ,פֿאַר װאָס ביסטו געקומען אין דער צײַט װען די שװאַכע פֿלאַמען
פֿון מײַן לעבנסליכט לעשט אױס דאָס לעצטע ביסל פֿעטקײט פֿון מײַן פֿיזישן קערפּער און װעט
זיך באַלד אױף אײביק פֿאַרלעשן.
אָלגאַ( :הײבט זיך אױף) עס איז נישט שפּעט ,נײן .זאָג עס נישט ,טײַערער .דײַן ליכט איז נישט
פֿאַרלאָשן ,עס װעט אײביק ברענען אין מײַן האַרצן .אַזױ לאַנג װי איך װעל לעבן .פֿעטער,
בענטש אונדז  ,גיט אונדז חופּה וקידושין.
עזרא( :שװאַך) האָ ,װי גליקלעך בין איך אין דעם הײליקן מאָמענט צו זען מײַנע געליבטע לעבן
מיר ,אין דער לעצטע שעה 173פֿון מײַן אָפּלעבן .שליסט אײַך אָן מיט אײַערע הענט (עס געשעט).
מיט דעם ,װאָס איך באַריר אײַערע הענט װעט איבערגײן מײַן לעצטער לעבנס־הױך אין אײַערע
אָדערן .איר זאָלט קענען מיטפֿילן מײַן נשמה און זען מיט מײַנע אױגן די נבֿואה ,די װיזיע ,װאָס
איך האָב געטרױמט װאַכנדיק מײַן גאַנץ לעבן.

מוזיק ,קינדערמאַרש

פֿאָרהאַנג

 171א"כּ – ענגעל
172א"כּ – פֿאַרטיק
173א"כּ – שטונדע
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