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בתיק כתבי היד של  כאבן שאין לה הופכין שכב ,עמי-בן ,מחזהו האחרון של אברהם גולדפאדן

 תוספות של פתקאותשכלל, בין היתר, והדהוי לקוי מצבו ה .יורק בארכיון ייוו"א בניוגולדפאדן 

הקריאה  על עוד יותר והקש ,בלאו הכי בכתב ידו הצפוףבין דפיו שגולדפאדן הוסיף  ,מתפוררות

ונכללו  בהתאם לעלילת המחזה והפתקאות הדפיםסודרו  לאחר עבודה דקדקנית בו.והמחקר 

 הערההמילים שלא פוענחו הוקלדו בתוספת ר. ברובו, הוקלד והואפוענח  . כתב הידחדשבעימוד 

הכוללות גם  ,שולייםהמילים ברוסית ובאוקראינית תורגמו ליידיש בהערות  .המציינת זאת

השורות המחוקות הוקלדו בצורה לשוניים שהמחזה משופע בהם. -הדוביאורים למשחקי המילים 

ואל מחד גיסא  במלואה רסה המקוריתהגכדי שהקורא יוכל להתוודע אל  מבחינה גראפית מודגשת

רסה קורי של גולדפאדן וכתב היד של הג. כתב היד הממאידך גיסא כה שנעשתה בהלאכת הערימ

כאן לראשונה. אני מקווה כי בכך  לא הודפסו מעולם ומתפרסמים ,מאוסף פרלמוטר ,המעובדת

יכולה  יוזמה זו לא היתהגולדפאדן למחקר.  מחזהו האחרון ורחב היריעה של להנגשת תרמתי

 ,ירהא ,מיכאל פלזנבאום אשר פענחומסירותו הבלתי נלאית של  ידענותו, להצליח לולא כישוריו

 את שני כתבי היד. באורתוגרפיה עדכנית הקלידוהעיר 
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 בן־עמי
 ָאדער

 דער זון ֿפון מַײן ֿפָאלק

 

 נַאציָאנַאל־ּפַאטריָאטישע מוזיקַאלישע דרַאמע

 

 ַאקטן מיט ּפרָאלָאג און עּפילָאג 4אין 

 

 און סּפעציעל געשריבן ֿפַאר מַײן יִידישן ֿפָאלק ֿפַארֿפַאסטָאריגינעל 

 ֿפון

 ַאֿברהם גָאלדֿפַאדען

 

 1906נָאװעמבער  8
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 ּכותל־מערֿבי אין גַאנץ טיֿפן טרױער רדעבַײ 

 זיצט די ַאלמנה ֿפַארטרַאכט

 מױער, יזי ֿפרעגט בַײ דעם װעכטער װָאס היט דָארט ד

 זָאג, שומר, װי הַאלט די נַאכט

 װָאס הָאט נָאך ניט געשלָאגן דער זײגער דער צַײט

 די הָאזן הָאבן נָאך ניט געװעקט

 כט איז נָאך ֿפינצטער, צום טָאג איז נָאך װַײטַאדי נ

 ן בַאדעקטדי הימלען מיט װָאלק

 װי לַאנג װעט געדױערן

 דָאס װַארטן און טרױערן

 ָא! ‒װען װעל איך די קינדער מַײנע זען 

 זינט זײ זענען ֿפַארטריבן

 בין איך עלנט געבליבן

 מיך טרײסטן קומט קײנער צו גײן.

 

 כָאר

 עס טָאגט, עס טָאגט!

 ניט געװײנט, ניט געקלָאגט!

 1נדערַאזייעדער ב

 ֿפון דַײנע קינדער

 לעבן לעבן

 הָאֿפן און גלײבן

 די נַאכטװען ס'װעט ַאװעקגײן 

 און ַאלע צוזַאמען

 קומען צו דער מַאמען

 ּפרַאכט! 2זי זען אין ַאמָאליקער

 

                                                           
 ַאזונדערב –װ . נָארמַאטיקינדער - בַאזינדער –צוליב דעם גרַאם  1
 זען אין ַאמָאלעדיקע ּפרַאכטזי  –א"ּכ(  –ַײטער װ)־יד אינעם ּכתֿב 2
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 ּפרָאלָאג

 

 3ַאזשןּפערזָאנ

 יָאר 32יונגער־מַאן ֿפון ‒ ָאיענשטַאטער בַארָאן ֿפָאן ה

 4בלומבערגדָאקטער 

 5הָאטעל־בַאלעבָאס

 הָאטעל־דינער

 שטובמײדל

 6ַא יִידיש מײדל

 הָאטעל "דע ֿפרַאנס" אין ָאדעס.די סצענע שטעלט )מיט זיך( ֿפָאר ַאן עלעגַאנטן צימער אין 
גרױס ֿפענצטער  ‒ַא טיר, װָאס ֿפירט אין שלָאֿפצימער. רעכטס ַא ‒ לינקס ֿפון )די( צושױער 

. בַײם אױֿפגײען ֿפון ֿפָארהַאנג איז דער 8די ַארַײנגַאנג־טיר ‒. אין דער מיט 7אױף דער גַאס
שטײט מיט ַא רעכענונג אין  9װירטצוזַאמענלײגן בַאגַאזש. דער הָאטעל־דינער בַאשעֿפטיקט מיט 

  .10דער הַאנט. ֿפון דרױסן הערט זיך ַא רעש, װָאס קומט ֿפון דער װַײטן

 בַאלעבָאס: הָאסט ַאלץ צוזַאמענגעּפַאקט?

 דינער: כ'הָאב געהערט...

ַאװעקגעגַאנגען צו זַײן עסטרַײכישן בַאלעבָאס: מַאך עס שנעלער. דער יונגער בַארָאן איז 

. ער אַײלט זיך 11װָאס שנעלער צוגרײטןנסול און הָאט בַאֿפױלן אים די רעכענונג קָא

לענגער  ֿפילַאװעקצוֿפָארן. ַא שָאד, ַאזַא נָאבלער רַײכער גַאסט, ַא רַײזנדער. ער װָאלט געקענט 

 ַאלע בעסטע געסט צעלױֿפן זיך. ,בלַײבן. ַאן אומגליק

ַאלע ַאז די געסט בלַײבן ניט לַאנג און עס קומען  ,ֿפַאר מיר איז בעסער דינער: כ'הָאב געהערט.

 געלט(.‒ )ער װַײזט מיט די ֿפינגער ָאן ֿפרישע. כַאּפ איך ַאלע מָאל ַא ֿפרישן  טָאג

 בַאלעבָאס: שטיל, בָאלװַאן.

 דינער: כ'הָאב געהערט. 

 : ַאלץ איז ֿפַארטיק? און די רעכענונג? שנעל...)קומט ַארַײן ֿפון דרױסן(בַארָאן 

                                                           
 ּפערזָאנען -א"ּכ  3
 בלוממבערג -א"ּכ  4
 װירטההָאטעל  -א"ּכ  5
 מעדכען -א"ּכ  6
 צו דער שטרַאסע -א"ּכ  7
 אַײנגַאנגַא טיר צום  -א"ּכ  8
 ־הביתבַאלעבָאס, בעל 9

 ַײטװֿפון  -א"ּכ  10
 צו מַאכן -א"ּכ  11
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הָאט  . ַאנטשולדיקט, הער בַארָאן, איר: ַאלץ איז ֿפַארטיק)דערלַאנגט די רעכענונג(בַאלעבָאס 

 געזָאגט, ַאז איר דַארֿפט לענגער בלַײבן דָא, און אַײלט זיך ַאזױ.

װָאס אַײך קומט. ָאבער איר הָאט ניט קײן  ‒בַארָאן: איך הָאב געֿפָאדערט בַײ אַײך די רעכענונג 

 רעכט צו ֿפָאדערן בַײ מיר ַא רעכענונג ֿפון מַײנע הַאנדלונגען. מַאכט עס שנעל.

ט זָאגן, ַאז דָא, אין מַײן הָאטעל זענט בַאלעבָאס: ָאן ֿפַארצַײיונג, הער בַארָאן. איך הָאב געװָאל

 איר זיכער. איר זענט ַא קריסט און הָאט ניט װָאס מורא צו הָאבן.

. איך בין ַא מענטש און בַײ ַא מענטשן איז דָא ערגערס ֿפון מורא, 12בַארָאן: מורא הָאט ַא חיה

. די שַאנדע... עס בַאלײדיקט יעדעס מענטשלעכע געֿפיל צו זען, 13בַאזיצט עס ניטָאס ַא חיה װ

 ע געהערט צו א רַאסע ֿפון װילדע בעסטיעס.ַאז מ

 ?14ַארוםװַאלעבָאס: ס'איז װָאר. ָאבער, ב

װָאס געװַאלדן, די בַארָאן: איר זוכט בַײ מיר ַאן ענטֿפער? ענטֿפערן אַײך דען ניט דַײטלעך 

זעט  עס הערט זיך ַא רעש. ער עֿפנט אױף דָאס ֿפענצטער און קוקט ַארױס(שטײען אין דרױסן. )

דָאס איז ניט קײן גלַײכער קַאמף צװישן איר דען ניט דַײטלעך דָארט די שױדערלעכע בילדער? 

דָאס איז ניט דער רעװָאלט ֿפון שװַאכע קעגן זײערע מעכטיקע  .מַאכטןצװײ שטַארקע 

ַאלײן רײצט ָאן די װעלט צערַײסן זַײנע צוטרױלעכע  עראונטערדריקער. הַא, דער ֿפעסטיק

הָא, איר זעט װי ַא װילדע  )דער רעש װערט שטַארקער(.. שעֿפעלעך, װעלכע ער מוז בַאשיצן

נָאך ַא טױב און װיל זי צערַײסן.  , װי ַא גַײער לױֿפט15חיה לױֿפט נָאך ַאן אומשולדיק ָאּפֿפער

ָאט, הָאט ער זי געכַאּפט, זי רַײסט זיך אױס ֿפון אים און ַאנטלױֿפט... שנעל קומט... מיר מוזן זי 

 )ער מיט דעם דינער לױֿפן ַארױס(. רַאטעװען.

(: ַא געזונטער קערל. דער מערדער הָאט זיך ֿפַאר אים )קוקט ַארױס ֿפונעם ֿפענצטערבַאלעבָאס 

דערשרָאקן. ער הָאט אים ַא שלַײדער געטָאן צו דער ערד און ַארױסגעריסן דָאס מײדל ֿפון זַײנע 

 הענט. ער הָאט זי גערַאטעװעט און לױֿפט ַאהער.

יז צעריסן, עס זעט זיך ָאן א דבַארָאן מיטן דינער ברענגען ַארַײן ַא צעשלָאגן מײדל, איר העמ
 דער ַאקסל.

)דער דינער גיסט ָאן ַא גלָאז װַאסער!  )דער בַאלעבָאס לױֿפט ַארױס(בַארָאן: שנעל, ַא דָאקטער! 
זי ציטערט אױף, עֿפנט אױף די אױגן, קוקט זיך ַארום מיט װַאסער און שּפריצט איר אין ּפנים. 

שלָאֿפצימער און זי העלף מיר זי ַארַײנברענגען אין  שרעק און מַאכט זײ װידער מיד צו(

ֿפירן זי לינקס צו צום שלָאֿפצימער. דער )ער מיטן דינער ַאװעקלײגן אױֿפן בעט. זי איז שװַאך. 
ֿפירן זי ַארַײן  -ט ַײבֿפַארבַאלעבָאס, ָאנקומענדיק מיט דעם דָאקטער, זעען װידער דעם בַארָאנס 

דער בַארָאן טוט ַא ֿפַאל אױף ַא ֿפָאטעל אױֿפגערעגט און װישט זיך דעם שטערן  –אין צימער 
דָאס  16עס קומט ַארַײן –. דער בַאלעבָאס לױֿפט ַארױס ֿפון צימער און טוט ַא קלונג מיט ַא טיכל
 שטובמײדל(.

                                                           
 טיער -א"ּכ  12
 הָאט עס ניט 13
 ָאס?װֿפַאר  14
 קרבן 15
 ערשַײנט -א"ּכ  16
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)ס'מײדל גײט בַאלעבָאס: לױף ַארַײן אין צימער און העלף מיט װָאס מען װעט דיר בַאֿפעלן. 
זײ הָאבן דָאך  דער בַאלעבָאס קוקט ַארױס דורכן ֿפענצטער(.ַארַײן אינעם שלָאֿפצימער. 

 )ָאּפ(הָאטעל איז בַאװַאכט, מען דַארף גײן הײסן צושליסן דעם טױער.  17ָאּפגעטרָאטן. דער

 ֿפצימער.דָאקטער קומט ַארױס ֿפונעם שלָא

 בַארָאן: װי הַאלט עס, הער דָאקטער?

מוז זיך נָאר ּפַאציענטין דעם שטובמײדל. די  18קײן געֿפַאר. איך הָאב ַאלץ דערקלערטדָאקטער: 

  .19אױסרוען

 .ֿפון װין רַײזנדערבַארָאן ֿפָאן הָאיענשטעטער  -בַארָאן: איך הָאב די ערע זיך ֿפָארצושטעלן, 

מַאכט שײנע  21ֿפינקלשטײן. דער הומַאניזם בלומבערגיעקֿב  20ּפרַאקטיצירנדיקער דָאקטערדָאקטער: 

 יָארהונדערט. 23םהער בַארָאן? אין דעם ֿפַארגַאנגענע 22ֿפָארשריטן אין אונדזער לַאנד. )???(

בַארָאן: ַא שטיק מיטל־ַאלטער הָאט ֿפַארבלָאנדזשעט ַאהער, דָאך דַארף זיך דער ֿפָארשריט מיט 

 װערן ַא מענטש.  25ביז דער מענטש װעט 24און ַארבעטן אוממידלעך ָאּפשרעקן ֿפון אײנצלנע ֿפַאלן

 

  3זַײטל יד ־ֿבתּכ אינעם

 

 .27רעֿפָארם אירע קרבנות 26געװיס ֿפָאדערט די ָא

ֿפילט שטענדיק אױס אױף אונדזער ָארעם ֿפָאלק  זינדנבָאקדער דָאקטער: ָאבער דער ערשטער 

מיט נַאטור, מיט בלוט, און הָאבן אױך ַא  28ט???(-)טרביתאונדזער  מיט צָאלן דער מענטשהײט

ָאן רעכט,  -גרױסן טײל אין קַאמף, און װען ס'קומט צו דער רעכענונג װערן מיר אױסגעשטריכן 

)דער יָא!? ֿפַארדינט אונדזער רַאסע ַאזַא אײביקע ֿפַארַאכטונג און ֿפַארֿפָאלגונג ֿפון אַײער רַאסע? 

 שלָאֿפצימער(גײט ַארַײן אינעם דינער ברענגט ַארַײן ַא רעצעּפט. דער דָאקטער 

 : אַײנּפַאקן די זַאכן?)צום בַארָאן(דינער 

 )ער רוקט עּפעס ַארַײן דעם דינער אין דער הַאנט(בַארָאן: לָאז מיך בלַײבן. 

 דינער: ַא דַאנק. כ'הָאב געהערט...

                                                           
 דָאס -א"ּכ  17
 געָארדענט -א"ּכ  18
 מוז נָאר רוהע הַאבען -א"ּכ  19
 ַארצט -א"ּכ  20
 די הומַאניטעט -א"ּכ  21
 ָארט איז ניט לעזבַארװדָאס  22
 געזעגנטן -א"ּכ  23
 ָאנערמידליך -א"ּכ  24
 מוז -א"ּכ  25
 דיעזע -א"ּכ  26
 ָאּפֿפער -א"ּכ  27
 ָארט איז ניט לעזבַארװדָאס  28
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ַאן כט ַא ביסל רו די נערװן צו בַארוִיקן. ידָאקטער )קומט ַארַײן(: עס איז קײן געֿפַאר. זי ברו

 29עס הָאט אֿפשר ָאנגענעם דער גַאנצער אומשטַאנד.עס איז אַײך געװיס אומ ָארעם קינד.

אונטערװעגן, אונטער  31. יָא, ַא רַײזנדער איז דָאך שטענדיק30געשטערט אַײערע געשעֿפטן

 אומדערװַארטע צוֿפַאלן. עס װעט לַאנג ניט דױערן. 

בַארָאן: װי אומָאנגענעם מיר איז דער גַאנצער אומשטַאנד, הָאט עס מיר גָאר ניט געשטערט 

דער אײגנטלעכער צװעק ֿפון מַײנע רַײזעס.  32, װַײל )דָאס איז(געשעֿפטן , װי איר מײנט,מַײנע

מַײן בַארוף, װי ַאן עטנָאלָאג, )איז( צו ֿפָארשן נַאטור און מענטשן, צו שטודירן טעָארעטיש און 

)ֿפון ַאלע ֿפעלקער, ֿפון זײער געבורט ביז אין דער העכסטער ּפרַאקטיש די קולטור־געשיכטע 
נַאציָאן־בַאצִיונגען  33ַאלע ֿפעלקער הָאט בַאזונדער )טָאן?(צװישן  שטוֿפע ֿפון איר ַאנטװיקלונג(.

איך הָאב געזוכט צו אױף זיך מַײן גרױסע אױֿפמערקזַאמקײט און דָאס איז: די יִידישע נַאציָאן. 

געֿפינען ַא געװיסן צוזַאמענבַאנד, ַא געװיסע רעלַאציָאן צװישן איר ַאלטער געשיכטע און דער 

נגענהײט ֿפון דער נַאציָאן שטײט אין נַײער, און כ'הָאב געֿפונען װי מערקװירדיק די ֿפַארגַא

   34 )ג...עלען( װידערשּפרוך מיט איר קעגנװַארט. װי קריסט זענען

 4זַײטל  ־ידאינעם ּכתֿב  ,7 ֿפונעם זַײטלהמשך 

 

 װי ַא צעטלױס איז ניט נומערירט און זעט א יד־ּכתֿבֿפונעם  6ַײטערדיקע זַײטל װדָאס 

 ,36טױזנטער זײערע אומגליקלעכע קדושיםטױזנטער און איבער  35עס גײען איבער אינעם זּכרון

ברידער, װעלכע שטעלן אױף יעדן טָאג די אױערן צו הערן די שמועה ֿפון דעם ֿפרײהײט־הָארן 

ֿפון זײער עלנט און ָאנשטָאט דעם זיסן שטים דערהערן זײ ּפלוצעם  37װָאס װעט זײ אױסלײזן

רַא! לָאמיר הו ‒. ַאלע שרַײען 38דָאס װילדע רעװען ֿפון זײערע ּפַײניקער, די קרײצטרעגער

און די װילדע געשרײען װעקן די אומגליקלעכע אױף ֿפון זײערע זיסע טרױמען  ‒אױסרױלן יִידן! 

און כַאּפן זיך אױף און שטײען אױג צו אױג מיט זײערע טירַאנישע מערדער. אין זײערע אױגן 

ּפלוצעם מערקװירדיק ֿפַײער, זײ בַאקומען ַאן איבערנַאטירלעכן מוט... און װי צינדט זיך ָאן 

שַײטערהױֿפנס ָאן שרעק... נָאר מיט  זײ ַארױף אױף די ברענענדיקע יקע העלדן  טרעטןמוט

 שטימען שרַײען זײ אױס "שמע יׂשראל" און שטַארבן!צמוטיקע שטָאל

 

 

 

                                                           
 ֿפיללַײכט -א"ּכ  29
 ֿפון אַײערע געשעֿפטן -א"ּכ  30
 איממער -א"ּכ  31
 עס ֿפעלט אינעם ּכתֿב־יד 32
 ניט קלָאר 33
 גוֿפא ־ידאינעם ּכתֿב 4זַײטל  ,7 ֿפן זַײטלױֿפונעם טעקסט איז אהמשך  34
 געדעכטניס -א"ּכ  35
 געמַארטערטע -א"ּכ  36
 ערלעזען -א"ּכ  37
 ײצצוגעקר -א"ּכ  38
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   4 זַײטל ־ידֿבתאינעם ּכ

געװױנט געװען צו הערן ֿפון דעם ֿפָאלק שרעקלעכע לעגענדעס. מַײנע אױערן ֿפון קינדהײט ָאן ... 

אין דער  ‒ 39געגנטהײטיעדער געשיכטע־ֿפָארשער הָאט מיר זַײן ַאלטע געשיכטע געװיזן דָאס 

ֿפַארגַאנגענהײט ֿפון דער נַאציע ליגט ֿפיל דערהײבנס, אידעָאלָאגיש. דָאס ֿפָאלק הָאט אױך 

העלדנמוט. בעת איך הָאב  לײגט ֿפַאר דער װעלט ּפרָאבעס ֿפון גַײסטיקער קרַאֿפט אוןָאּפגע

ָאט די טַאקע  ‒ַאלע לענדער די יִידישע געטָאס הָאב איך מיך זעלבסט געֿפרעגט אין בַאזוכט 

 ֿפון דער דערהױבענער נַאציע? 40שטַאמען

גײן אין די געטָאס און צו  ‒דָאקטער: ַאנטשולדיקט, דָאס איז דער ֿפעלער ֿפון ַא סך געלערנטע 

אױף דעם גַאנצן ֿפָאלק. הָאט  41געװיסן סָארט מעׂשיותאורטײלן ֿפון דעם ָארעמען לעבן ֿפון ַא 

 דען ניט יעדע נַאציע זַײן ּפרָאלעטַאריַאט? דערלױבט איר מיר רײכערן?

בַארָאן: ביטע... זײער ריכטיק. איך הָאב שּפעטער געזען, ַאז אין דעם איז שולדיק אונדזער 

דער ֿפעלער װָאס מיר שרַײבן צו דעם ֿפָאלק איז אונדזער  ‒ 42אינערֿפַארענהײטאײגענע 

ו ֿפַארשײדענע אײנֿפַאכע העסלעך צאײגענער און אײגנשַאֿפטן זַײנען זײערע. עס איז מיר 

װעלכע ליגן צעװָארֿפן אין ֿפעלד און קענען ניט אינטערעסירן ַאֿפילו דעם גרעסטן  43שטײנער

געלערנטן, װען ער זעט װָאס ֿפָאריבער, נָאר דער ֿפָארשער װָאס הָאט ָאּפגענומען דָאס שטיקל 

נען צװישן דעם הױֿפן שטײנער אױך ַא סך אײדל־שטײנער ֿפון ַא ֿפעלד צו קולטיװירן קען געֿפי

 –גרױסער װערט. ( 

 בַאלעבָאס: הָאט איר עּפעס נײטיק צו בַאֿפעלן?

 דָאקטער: איצט נײן )ֿפַארלױֿפיק ניכט(.

בַארָאן: )און איך הָאב געֿפונען ַאזַא אײדלשטײן.( בַײ מַײן רַײזע אין ָאריענט, בַאזוכנדיק ַאלע 

אין ּפַאלעסטינע הָאב איך געֿפונען זיצן ַא מָאלער, װָאס הָאט קָאּפירט די ַאלטע  מערקװירדיקײטן

 ּכותל־מערֿבי. 44װַאנט, װָאס איר רוֿפט זי

 דָאקטער: קענט איר העברעִיש?

 

 5 זַײטל ־ידאינעם ּכתֿב

 

בַארָאן: איך שטודיר זי. ּכדי גרונטלעך קענען דעם ֿפָאלקסגַײסט ֿפון יעדער נַאציע מוז מען 

דעם  װָאס איך הָאב געהַאט מיטרַאכן. אין ַא קורצן געשּפרעך אומבַאדינגט צו לערנען די שּפ

מערקװירדיקע ּפערזָאן ֿפון אַײער רַאסע,  ַאעסלט געװָארן. יונגן קינסטלער בין איך צו אים צוגעֿפ

, זַײן רײדן הָאט מיך ֿפַארֿפירט. 45װָאס מען טרעֿפט אֿפשר זעלטן אין דער ָא צַײט. זַײן הײסערעס

                                                           
 גָאר ניט קלָאר 39
 זַײנען די די נָאכקָאממען -א"ּכ  40
 ֿפַאבל -א"ּכ  41
 ָארט איז אומֿפַארשטענדלעךװדער בַאדַײט ֿפונעם  42
 ָארט איז אומֿפַארשטענדלעךװדער בַאדַײט ֿפונעם  43
 נענט עס -א"ּכ  44
 ָארט איז אומֿפַארשטענדלעךװדער בַאדַײט ֿפונעם  45
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געזיכט ליגט דער שטעמּפל ֿפון ֿפיזישע און ער איז מער גָאט װי מענטש! אױף זַײן בלַאס 

מָארַאלישע לײדן. װי אַײערע מַארטירער ֿפונעם מיטל־ַאלטער. זַײנע הימלישע אױגן געבן ַארױס 

בַאהַאלט אין זיך די . און זַײן גרױסער שטערן 46דעם רעֿפלעקט ֿפון זַײן ליכטיקער נשמה

ן מַײן רַאנג, מַײן ן זַײן קעגנװַארט הָאב איך ֿפַארגעסיא ‒ֿפון ַא גרױסן דענקנער  47לקײטעגעני

, ַאז אין דעם מָאמענט הָאט זיך מיר בַאשטײןאון שעם מיך ניט אַײך צו  –רַײכטום, מַײן שטעלע 

געדַאכט ַאז ער שטײט אין געװיסן גרַאד העכער ֿפון מיר. מיר זַײנען געװָארן די אינטימסטע 

, ביז דער צוֿפַאל װעט ֿפרַײנד און מיר זעצן ֿפָאר אױך ֿפון דער װַײטן אונדזער קָארעסּפָאנדענץ

 אונדז װידער צוזַאמענברענגען.

 דָאקטער: װי איז זַײן נָאמען?

בַארָאן: איך קען אים אונטער דעם נָאמען בן־עמי. דָאס איז ָאבער זַײן ּפסעװדָאנים װי ַא 

 זשורנַאליסט, זַײן ריכטיקן נָאמען הָאט מיך ניט אינטערעסירט צו װיסן.

. )און לױֿפט צוריק. בײדע כַאּפן זיך אױף און װילן צוגײן צו 48שטובמױד: זי איז װַאך געװָארן

װעלכע קוקט זיך  ,רחלע ‒דער טיר. דָאס מײדל קומט ַארױס אױף אירע ּפלײצעס ָאנגעלענט 

 ַארום מיט ַא ֿפַארװיסטענעם בליק(.

 װּו בין איך?  :49מײדעלע

דלט געֿפַאר. דָאס איז דער הער דָאקטער װָאס בַאהַאנ דער בַארָאן: אין ַא זיכער ָארט, אױסער

 אַײך. 

, װָאס הָאט אַײך גערַאטעװעט ֿפון און דער מַאןהער נָאבלער דָאקטער: און דָאס איז דער 

 מערדערס הַאנט.

 

 6 זַײטל ־ידאינעם ּכתֿב

 

 .(ן צו דער טירלױֿפװיל )זי  רחל: און װּו איז מַײן מוטער, מַײן טַײערע מוטער? 

אַײך ניט לָאזן גײן אין געֿפַאר צו בַאצָאלן  50מיר קענען )מיטן דָאקטער הַאלטן זי צו(בַארָאן: 

ברענגען זי מיט אַײער לעבן ֿפַאר אַײער מוטערס לעבן, מיר קענען שיקן ַא מענטשן, ַאז ער זָאל 

זי שרַײבט, בַארָאן )ַאהער. שרַײבט אױף דעם ַאדרעס ֿפון אַײער הױז. דָא איז טינט און ַא ֿפעדער. 
 .(קומט ַארַײןדער בַאלעבָאס קלינגט. 

דָאס הױז, װּו אױגנבליקלעך אױֿפזוכן אױף דעם ַאדרעס גײט  וט אוןזַײט ַאזױ גהער בַאלעבָאס, 

 (...51)זי מיט אים דערקָאכטעדָאס מײדל װױנט און ברענגט איר מוטער ַאהער. 

  בײדע ָאּפ() דָאקטער: װַארט, איך גײ אױך מיט אַײך. 

                                                           
 זעעלע -א"ּכ  46
 דעם געניוס -א"ּכ  47
 ַאכטװער -א"ּכ  48
 רחל -עס דַארף זַײן  49
 װיר מוזען -א"ּכ  50
 די ָא רעמַארק איז גָאר אומֿפַארשטענדלעך 51
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 .װײנט(רחל )ָא, מַײן טַײערע מוטער! װער װײסט װָאס מיט דיר איז געשען! : ערחל

. מיר 52אַײך, ֿפרױלײן! שרעקט אַײך ניט. מיר זַײנען ניט קײן װילדע חיותבַארוִיקט בַארָאן:  

 . װָאס קוקט איר זיך ַארום?צו טָאן ַײדערזענען מענטשן, קײנער הָאט ניט קײן רעכט אַײך ל

 רחלע: געהערט איר אױך צו יענער רַאסע מענטשן?

 בַארָאן: זע איך אױך אױס װי אײנער ֿפון זײ?

נ־נ־נ־נײן! ָאבער איר זענט ַאלע געװױנט אונדז צו  :)גיט ַא קוק אױף אים ֿפַארשעמט(רחלע 

 ֿפַארַאכטן און ֿפַארֿפָאלגן.

  .53איך זָאל אױך בַאגײן ַאזַא טיּפשותבַארָאן: ֿפַאר װָאס רעכנט איר, ַאז 

 רחלע: װַײל איר רעכנט, ַאז אונדזער רַאסע איז ניט אומשטַאנד ֿפַײן צו זַײן.

דָאך װָאלט איר נישט גוט בַארָאן: אױב אין אונדזער רַאסע איז דָא ַא סך נישט קײן ֿפַײנע לַײט, 

 ? 54געטָאן װען איר זָאלט מיך אַײנרעכענען צװישן זײ. נישט אמת

כ'בין אַײך  מַײן גָאט! מיט װָאס הָאב איך ַאזױ געזינדיקט? װָאס בין איך שולדיק?: )װײנט( רחלע

 שולדיק? 

ֿפַארבלָאנדזשעט )הָאט זיך( ב, װָאס ױט עלנטעשולדיק װי ַאן ֿפיל בַארָאן: איר זענט ּפונקט ַאזױ 

 די רױבֿפײגל. צװישן

 רחל: און ֿפון װָאס ֿפַאר ַא סָארט ֿפײגל זענט איר?

 

 7 זַײטל ־ידאינעם ּכתֿב

 

אין זײער מױל אױף דער  ֿפרידןֿפון  ָאס ברענגען דעם אײלבערטבַארָאן: ֿפון דעם סָארט, װ

 .װעלט

 בין איך ַא געֿפַאנגענע? (טינט לָאז)ער װּו איז מַײן מוטער? לָאזט מיך.  !רחל: מַײן מוטער

מיטן בעסטן װילן קען ! איר זענט אױסער דער געֿפַאר! 55זָאל דיך בַאשיצןדער הימל בַארָאן: 

אַײך רט איר טָאאין דער ָא שטָאט  ָאבעראיך אַײך נישט דערלױבן ַארױסצוגײן אױף דער גַאס, 

 ן. הָאט איר ַאחוץ אַײער מוטער נָאך ֿפרַײנט, בַאקַאנטע אין ַאנדערע שטעט.געֿפינעמער נישט 

, און ןרַײזאױף צַײט  ַאנגעז ַא לר אין ברודער, עטַײער רחל: ַאחוץ מַײן מוטער הָאב איך נָאך ַא

 מיר הָאבן לַאנג ֿפון אים נישט געהערט. אױסער אים הָאבן מיר װַײטע קרוֿבים אין װַארשע.

 בין אין דער שטָאט בַאקַאנט. זײער נָאמען? איךבַארָאן: געדענקט איר 

 רחל: די מַארגָאלינס.

                                                           
 ערעיט -א"ּכ  52
 ײטדומה -א"ּכ  53
 רָאװ -א"ּכ  54
 ע דיר היממעלרַאװבע -א"ּכ   55
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ַאהין קען איך  .עם הױזמַארגָאלין? איך בין גוט בַאקַאנט אין ד ּפעטרָאװיטשבַארָאן: ּפַאװעל 

 56. איך װעל ַאֿפילוַא זיכערן מענטשן אַײך מיט אַײער מוטער בַאגלײטן, ָאדער שיקן מיט אַײך

 , אױב איר װעט דערלױבן. שטײןדי רַײזע־קָאסטן בַא

 רחל: איך דַארף נישט קײן ֿפרעמדע שטיצע, איך דערנער מיך ֿפון מַײן ּפרָאֿפעסיע.

 ?...57אױב איך מעג אַײך ֿפרעגן ?...איז זיבַארָאן: און 

 רחל: מוזיק־לערערקע.

הַײזער רעקָאמענדירן, אױב מַײן רַײכע  נָאבלע אין ַא סךאַײך איך װעל  ַאלזָאבַארָאן: 

 לעסטיק זַײן.ּפרָאטעקציע װעט אַײך ניט 

 מוטער?טַײערע רחל: ָאבער, מַײן מוטער, װּו איז מַײן 

 נו, װָאס הערט מען?  )דָאקטער קומט ַארַײן(ָאט קומט מען  נישט ֿפַארצװײֿפלט. נָארבַארָאן: 

: װָאס מַאכט מַײן ליבע מוטער? הָאט איר זי געזען? הָאט איר איר )לױֿפט מוטיק ַאנטקעגן(לע רח

 ַאז איך לעב? איז איר גָאר ניט געשען? ,געזָאגט

יַאסק מיט די הענט צום ל)רחלע טוט ַא ֿפרײלעכן ּפעס הָאט איר גָאר ניט געשען. דָאקטער: 
 ט אײניקע ֿפרױען.למיט אומגערינגאיך בין געװען אין איר צימער און זי געטרָאֿפן ליגן הימל( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 רזָאגַא -א"ּכ  56
 ען איך ֿפרַאגען דַארף?װ -א"ּכ  57
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 ניט נומערירט -־יד  אינעם ּכתֿב

 

 ַאקט 1

 ּפערסָאנַאזשן:

  45ּפַאװעל איסַאַאקָאװיטש מַארגָאלין, ֿפון ַא יָאר 

  40ֿפעָאדָאסיע, זַײן װַײב ֿפון ַא יָאר 

  22ָאלגַא, ֿפון ַא יָאר 

  19ֿפעליקס, ֿפון ַא יָאר 

 רָאװלעך בערדל,יִידיש געקלײדט, ַא גׂשימחה שץ, ֿפעָאדָאסיעס ברודער, לערער ֿפון העברעִיש, 

 יָאר 50

 , זעט אױס עלטער ֿפון איר עלטער52נעכע, זַײן װַײב, ַא יִידענע ֿפון ַא יָאר 

 נעכעס געשטָארבענער שװעסטער ַא קינד ,20רחלע, מוזיק־לערערין, ַא יָאר 

 יָאר 24נחמיה, איר ברודער, לַאנדשַאֿפט־מָאלער, ליטערַארישער נָאמען בן־עמי, 

 ֿפון דער דומע, מיט ַא רױטער נָאז סעקרעטַאר מַאטװײ גריגָאריעװיטש,

זײ צװײ טירן. צװישן די צושױערס בַײ די מַארגָאלינס. לינקס ֿפון  צימערעלעגַאנטער 

און ַא ברענענדיקער קַאמין. אין  ַא טיר ‒. רעכטס און ַא רַײכער טיש ֿפָאטעלן ַא ּפיַאנָא,
נטערגרונט ַא היֿפירט אין ַאן עלעגַאנטן ֿפָארצימער. אין װָאס  ַא טיר 58נטערגרונטהי

 2, בַאלױכטן ֿפון דרױסן מיט 59טיר, דורך װעלכער זעט זיך דער ּפַארַאדנע ּפָאדיעזד
, עלעגַאנטער מױער מיט שנײ בַאדעקט. בַײם לַאמטערן. עס זעט זיך ַארױס ַא גַאס

געדעקטן טיש זיצן און הַאלטן אין עסן און טרינקען ּפַאװעל איסַאַאקָאװיטש, מַאטװײ 
קײסקע קָאסטיום", לינקס ֿפון ּפַאװעל זיצט זַײן ַא "זשָא גריגָאריעװיטש און ֿפעליקס אין

דרײט זיך ַארום אין שטוב, הײמיש, שץ ׂשימחה  ָאלגַא. , לעבן אירעדָאסיָאֿפעװַײב 
 ּפיַאנָא, קלַאּפט רײכערט ַא סיגַארעט, קוקט אױף די בילדער, און בַאלד גײט ער צו צום

  אױף די קלַאװישן, זינגט זיך עּפעס צו.

 )טרינקט(! 60װַאשעמַאטװײ גריגָאריעװיטש צו ּפַאװלען: זַא 

 אין דער דומע. 62! איך װעל דורך דַײן ּפרָאטעקציע װערן טשלען61ּפַאװעל: נַא זדָארָאװיטשקע

 

                                                           
 ָאן, דריטער ּפלַאן ֿפון דער בינעהינטערשטער ֿפ –הינטערגרונט  58
 ױזַארַײנגַאנג אין ה־ּפטױדער ה -רוסיש  59
 ֿפַאר אַײער געזונט! -וסיש ר 60
 !ײםלח –וסיש ר 61
 ֿפונעם רוסישן ּפַארלַאמענט -מיטגליד ֿפון דער דומע  –וסיש ר 62
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  2 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 )טרינקען( ...64בַײם טרָאִיצע )טרינקט אױס און גיסט װידער ָאן(װָאס, הַא? ! 63געלט ניע ּפָאטשָאם

 ,רהׂשַא יִיד דַארף זָאגן ע ...ּכוסהטע 10 ...ן בַײ דירעׂשימחה שץ: ַא שײנע טרָאִיצע! געלט גײ

 65???ַא ּכוח  10,, איז , עׂשרת הדברות10יִיד איז בגמריה , 10איז די צָאל  דָאס

גײסט דָאך ּפַאװעל: בַײ דיר, ר' ׂשימחה שץ. ר' ׂשימחה, הָאסט דָאך אױך ליב ַא ּכוסה! ח־ח־ח! 

 און בריתן, ביסט דָאך געװױנט צו מַאכן ַא ברכה! ח־ח־ח!!! אױף חתונות

 לװיות אױך און בין אױך געװױנט צו מַאכן ַא מלא!שץ: איך גײ צו 

 .67, לערן מיך אױך אױס ּפָא יעװרעיסקי66ֿפעליקס: מלא, מלא... דיַאדיע

 יתגדל...‒ שץ: זָאג נָאך 

 ֿפעליקס: ַא סקַאנדַאל.

 ֿפעָאדָאסיע: װָאס זָאגסטו מיט אים קדיש, ברודער? איך לעב דָאך נָאך.

ער װעט נָאך ַאלץ קײן קדיש ניט  שץ: הָאב קײן מורא נישט. װעסט אױסלעבן דַײנע יָארן און

 קענען. 

: ַאזױ, שװעסטער, גיס דו ַאלײן ָאן דַײן ברודער ַא ּכוס. נָא? ר' ׂשימחה, )צו ֿפעָאדָאסיע(ּפַאװעל 

 װָאס ֿפַאר ַא ברכה מַאכט מען, ַאז ַא דַאמע דערלַאנגט ַא ּכוס? 

 שץף בורא ּפרי אדמה.

 ָאמן! )ֿפַארגלָאצט די אױגן(ֿפעָאדָאסיע: 

ע זשידָאװסקי זַאבַאבָאנעס! קענסט דיך ַאלץ ניט ָאלגַא: מַאמַאשע, ֿפּוי, װידער מיט דַײנ

 68צו....ָאּפגעװױנען. ביסט דָאך שױן 

  איך בין הונגעריק װי ַא ֿפערד. .69בַײ די קָאסט שײן ??? דירֿפעליקס: 

הַא, הַא. דָאס מאכיל וגט! ר' ׂשימחה שץ.  )גיט ַא קוק אױף אים און שָאקלט מיטן קָאּפ(ּפַאװעל: 

 װָאס? הַא? ָאלגע, װי הײסט עס?ער... ײבַײ אונדז אױך ֿפַארַאנען ֿפון גָאלע א

 ָאלגע: ָאמלעט מיט קָאנֿפיטור...

 

 

 

                                                           
 !ױסס'געלט מַאכט ניט א –וסיש ר 63
 ָאִיצע איז ַא קריסטלעכע חגארט 64
 ט איז ניט קלָאררָאײן װא 65
 ֿפעטער -וסיש ר 66
 יִידישױף א –וסיש ר 67
 רניט קלָא 68
 זַאץ איז אומֿפַארשטענדלעך רדע 69
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 3 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 ט. איר מעגט עסן דעם...ממלעט איז בַאריהַאֿפעליקס: װָאי, װָאי, ַאה... 

 מלעט?הַאּפַאװעל: שױן װידער? װָאס ֿפַאר ַא 

אים בַײ אײן טיש געגעסן אין גרַאנד הָאטעל  מיט  70דער ????ֿפעליקס: איך קען אים בעסער ֿפון 

 אין ּפַאריז.

 )ֿפַארקנײטשט מיט די ּפלײצעס(װָאס ּפלױדערט ער?  )צו ָאלגען(ּפַאװעל: 

 ֿפון שעקסּפירן. העלדַא ָאלגע: ָאט דער הַאמלעט איז 

װָאס  ,יןמַײנער ַא בַאקַאנטער ּפָאלנישער ַארטיסט ײנעראֿפעליקס: און מַײן הַאמלעט איז ֿפון 

 שּפילט הַאמלעט בַארימט.

 זַא װַאשע!טרינקט( )! 71מַאטװײ: ָאברַאזָאװַאני, ַאנַארכיסט, שעלמַא

, װָאס ּפַאװעל: ר' ׂשימחה שץ, הָאסט טַאקע ׂשכל װי די קַאץ. ַאז דו װילסט בַײס ניט צו ּכוסען

װַארֿפט זיך מיט אונדזערע מאכלים און הָאט זיך  ַאֿפילו דַײן יתומה רחלע װָאס, הַא?נישט ּכשר? 

ַא יִיד מוז נָאר עסן נָאכן שולן ערוך? ַא  , הַא?װָאסָאנגעדונגען בַײ דיר איר טרָאגן ּכשר עסן? 

קען נישט בעסער הלכות ַאכילה ֿפון דַײנע ירושלימער בטלנים? ח־ח־ח... ֿפרַאנצײזישער קָאך 

דיר חלומט זיך ַאלץ די יִידישע מאכלים, װָאס מיר הָאבן געגעסן בַײ דַײן טַאטן, דעם  װָאס, הַא?

)ֿפעליקס ? ח־ח־ח... רי־בַארעלעךּכל נדוציא מיט הָאניק, צרות קנײדלעך, מױף קעסט: השװער, א

ּפרָאגרעס, ציװיליזַאציע,  ‒, מיט איר רוקט זיך און מיראױך די ַאלטע צַײטן! די צַײט לַאכט אױך( 

 ַאסימילַאציע!

 רַאציע, קָארָאנַאציע!ָאֿפעליקס: רעסט

 מַאטװײ: ַאנַארכיסט, שעלמַא!

  רטע ּפָאטרַאװעס. ליזיהָאט זיך שױן אױך צוגעװױנט צו די ציװיּפַאװעל: ַאֿפילו דַײן שװעסטער 

 בודע טַאק!א. נעכַײ ַאז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניח ֿפעָאדָאסיע:

ּפַאװעל: דו הערסט זי? װָאס איז אױך געװען ַא ּכשרע בהמה װי דו. איז שױן, אױב הָאסט 

 ...72געװּונטשען
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טריֿפענע מאכלים. דַארף אין נָאך דַײן מױל ליגט די גַאנצע ציװיליזַאציע בהמה!  ֿפענעַא טרישץ: 

איז  73מען זיך ניט קװעלן צולײגן ֿפרעמדע שּפרַאכן, נָאר ַארַײנרַײֿפן עטלעכע בלעטלעך סװינינע

ער שױן ֿפַארטיק געבילדעטער. װען שױן עסן טריֿפות איז שױן גלַײכער בַײ ַאן אמתן גױ אײדער 

 בַײ ַא טריֿפענעם יִיד צו עסן חזיר.  

 ּפַאװעל: עי, עי, ר' ׂשימחה שץ!

 יך װי די קַאץ.שץ: איך הער ד

 ּפַאװעל: גרַאמּפערלעך! זָאגסט גרַאמען אױך? 

 ׂשימחה: װילסט ָאן גרַאמען? נו, הער איך דיך װי דעם קָאטער.

ָאלגַא: נו זָאל שױן זַײן גענוג. װען עס קומען זיך צונױף קָאנסערװַאטיװע מיט ליבערַאלע מוז 

 הײס סערװירן קַאֿפע! , מַאמַאשע )הײבט זיך אױף ֿפון טיש( .74טיטשקעװערן ַא ס

ּפַאװעל מיט אים ֿפַארײכערן סיגַארן. אין דער צַײט  אוןמַאטװײ  ֿפעָאדָאסיע איז ָאּפ.
לבָאם. ֿפעליקס ֿפַאררײכערט ּפיַאנע. ָאלגע קוקט ַארַײן אין ַאן ַא דער זעצט זיך שץ צו

 ַא סיגַאר.

 זינגט מען ָאּפערַאס. ּפַאװעל: װָאס טערעלעקעסטו מיר דַײנע יִידישע ניגונים. בַײ אונדז 

 כָאלעריַא ּפיסטיקַאנַא.ֿפון דער ָאּפערַא  שּפילן עּפעס ָאלגעָאט װעט ֿפעדָאסיַא: 

 ."קַאװַאלעריַא רוסטיקַאנַא"ָאלגַא: מַאמַאשע! 

 ָאט הָאסטו דיר די צװײטע טעג יום־טוֿב, ר' ַאהרון משה שץ. ּפַאװעל: 

דער זשידָאװקַא. ָאה רַאחיל, רַאחיל! מָאיָא  ענלעךֿפעליקס: דער דיַאדיע זעט אױס װי 
 .75נַאסלַאזשדעניע

! טֿפו מיט דַײן זשידָאװסקע װָאדקע. דער קָאּפ הָאט זיך 76מַאטװײ: ּפָא אוליצַאם סלָאנַא װָאדילי
 מיר ֿפַארדרײט. 

 גַאנוס. ‒גַאלי ‒ הָאט געזָאגט גַאלי ‒ ֿפעליקס: און די ערד דרײט זיך דָאך, 
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 ּפַאװעל: װערט דָאס געלט װָאס ער הָאט מיר געקָאסט. גַאלעלעיס ֿפערד!

 ...77ּפעס. הָאסט מיט! דער ּפַאּפַאשע איז עֿפעליקס: די גַאלעלעיס ֿפערד

 װָאס, הַא?ּפַאװעל: װערט דָאס געלט װָאס ער הָאט מיר געקָאסט. 

אַײנרַאזבַאלעװעט, הָאסט אים צו אױג געשיקט אױף ָאלגע: װָאס איז ער שולדיק? הָאסט אים 
מיט  78רַײזן אין ֿפַארשײדענע הױּפטשטעט. און ַאז מע דערטױֿפט מען ַאזױ רוען ַא מָאלָאקָאסָאס

ַא סך געלט הָאט איר די ֿפַארדָארבענע געזעלשַאֿפט ֿפַארדָארבן. ֿפַאר װָאס הָאסטו אים ניט 
דעם  79געלָאזט מַאכן ַאן ַאקַאדעמישע שטודיעס? ַאך, ּפַאּפַא, איך הָאב ֿפַארגעסן דיר צו װַײזן

 סיורּפריז װָאס מיר הָאבן בַאקומען. ָאט גײ איך דיר אים ברענגען. הָא, מַאטװײ גריגָאריעװיטש
 )זי נעמט אים געַארעמט(.אין ּפַאּפַאס קַאבינעט זיך אױסרוען. איז מיד. קומט ַארַײן 

 )ָאּפ רעכטס(יַא װָאדקַא, טֿפו! ַאנַארכיסט! מַאטװײ: ּפַארשיװַא

ּפַאװעל: איך זָאל אים געװען געבן אין ַא גימנַאזיום, ַאז ער הָאט ניט קײן חשק ניט, מע הָאט 
ער טױג  יאים צװײ מָאל אױסגעװָארֿפן, און װי ער הָאט קײן קָאּפ צום לערנען  זָאלסטו זען װ

רעכענען, ער הָאט ֿפָארט ַאן אױג אין קָאּפ  זיך גוט אױס צו מסחר, צו געלט אינקַאסירן, צו
 ֿפַארמָאגט.

און קען קײן  : ַא שײנע דערצִיונג הָאסטו אים געגעבן. ַא יונג רעדט ַאלע שֿבעים לשונותשץ
מען אײן לשון ריכטיק, איר רעדט שױן ניט ֿפון יִידישקײט. ביסטו דָאך נָאך ַא יִיד, ויחי, לערנט 

ַא קינד ער זָאל װיסן ַאם װײניקסטן די נעמען ֿפון די נֿביאים, גיבורים, חכמים ֿפון אונדזער 
לָאשיקעס ֿפון די רַאסעס  80יִידישער געשיכטע. ַאנו גיב אים דָאך ַא ֿפרעג װי הײסן די סּפריטנע

ֿפערדלעך, װעט ער זײ דיר ַאלע אױסרעכענען אױף די ֿפינגער. ַא יִידיש קינד זָאל ניט װיסן ֿפון 
אױך ניט! ָאבער װי גוט ער קען אױסװענד די ער קען גױִיש  ...דיש סֿפר... דָאס שענסטעקײן יִי

 טעַאטער הגדה צו זָאגן מיט די טענצערינס ויהי פריץ בלילה...

ּפַאװעל: װָאס הָאסטו געװָאלט, ר' ׂשימחה שץ? איך זָאל אים ֿפַאראידלען? איך הָאב אים 
 אוממיסטנע ַארױסגעריסן ֿפונעם יִידישן גָאט! איך הָאב אים בַײ צַײטנס 
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ַארױסרַאטעװען ֿפונעם דעסּפָאטישן רעליגיעזן דרוק װָאס איך הָאב אים ַאזױ ֿפַארַאכטעט. געזוכט 
געװָאלט צערַײסן די קײטן, װָאס װָאלטן אים געדריקט זַײן גַאנץ לעבן צו בלַײבן יָא, איך הָאב 

ַאן אומגליקלעך יִיד ֿפון דעם אומגליקלעכן יִידישן ֿפָאלק. ַא שײנע דערצִיונג הָאבן מיר געװּוסט 
, אין די בתי־מדרשים... ַא שײנער ּתכלית װָאלט ֿפון אים בַײ יִידן געװָארן ַא יִיד ַא שליח צדיק

. קען ער דורך ַא ּפרָאטעקציע װערן מיט דער צַײט ַא טשלען אין ַא רֿב אין ַא קלײן שטעטל..
װָאס  ַײן דָאסײם זמקהלװַאי װָאלט נָאר  װָאס, הַא?. 81דער דומע, זיך דערדינען צו ַא הױכן טשין

איך װינטש. זעסטו װי דו קוקסט אים ָאן... הָאט דעם גָאלָאװַאס טעכטערל אױף אים געװָארֿפן 
עֿברה ַאז ס'װעט װערן ַא שידוך. װָאס ֿפַארקרימט , זי גײט אױס נָאך אים, און ס'איז ַאן ַאן אױג

 איר אַײך, ר' ׂשימחה שץ? װילסט אֿפשר נישט? 

 שץ: איך װיל ניט? ֿפון מַײנעט װעגן? איך מײן, יענער צד װעט ניט װעלן.

 ּפַאװעל: װָאסי? איך בין קײן מיוחס ניט? 

)ער שץ: נָאך װי ַאזױ. ָאט װעל איך דיר ַאֿפילו אױסרעכענען ַאלײן דַײן יִיחוס אױף די ֿפינגער 
ערשטנס ביסטו ַא מיוחס! צװײטנס ביסטו ֿפַארבײגט דעם מינדסטן ֿפינגער ֿפון דער הַאנט(. 

דריטנס ביסטו ַא ֿפַײנער  ער שּפרינגט ָאּפ(, –)ער ֿפַארבײגט דעם צװײטן ֿפינגער געבילדעט 
ֿפערטנס ביסטו ניט קײן גנֿב  ער שּפרינגט ָאּפ(, –דעם דריטן ֿפינגער  )ער ֿפַארבײגטגוטער מַאן 

און ֿפינֿפטנס הָאסטו קײן מָאל קײן ליגן ער שּפרינגט ָאּפ(,  –טן ֿפינגער 4)ער ֿפַארבײגט דעם 
ער שּפרינגט ָאּפ און בלַײבט בַײם ֿפַארמַאכטן  –טן ֿפינגער 5)ער ֿפַארבײגט דעם ניט געזָאגט 

 מינדסטן(.

, ַאז ער הָאט ניט קײן גרָאשן בַײ זַײן נשמה און דַארף בַײ מיר ּפַאװעל: װָאס זשע איז זַײן יִיחוס
 לַײען געלט?

שץ: ַאזעלכע יִידן װי דו הָאבן אים אַײנגעמָאנט ֿפַאר ַא מיוחס. ַא מָאל איז דער גױ בַײ דיר 
און  ,געװען ַא טריֿפה, הַײנט ביסטו בַײ אים טריֿפה. עס גלוסט זיך דיר צו ֿפַארדינגען זַײן דירה

הַײנט זָאגט ער אױף דיר  ,הָאסטו אױף אים געזָאגט דעם חרםזַײנע קלובן און הָאטעלן. ַא מָאל 
 ט  סאון טו ,החרם
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, דו הָאסט  82* ַא מָאל ביסטו געװען דערַאז ס'ֿפַאלט דער קָאּפ ַארָאּפ. ַא געֿפערלעכן שּפַאן, 
 און צרורהס, און ַאז דו הָאסט זיך 83*װַײזן אירע דָאקומענטן ֿפון דער ּתורה עּפעס אױסצּו

געבליבן גָאר  הױלער ציגַײנער, און ער איזַאלײן ֿפון דעם יִיחוס, ביסטו געבליבן ַא  אױסגעטָאן
ַא לַאנד בעט ער אױך. ַאנדערש שטײט אים נישט ָאן צו געבן זַײן  84*בַײ זַײן יִיחוס ֿפון זַײנע 

 לן ציגַײנער.הױ ַאטָאכטער 

 ּפעטשיק ּפַאװעל: איך װעל אים ַא װַײז טָאן די בָאמבע װעט ער זיך דערשרעקן. נָאך ַא צענדל
 װעט ער מיר ֿפַאלן צו די ֿפיס. 

אױסרעכענען די ֿפינגער, דָאס ָארט  85קען איך דיר ַאֿפילושץ: אױב ַאזױ איז עּפעס ַאנדערש. 
 און דעם טָאג ַאֿפילו, װען ער װעט ַאלײן ֿפירן זַײן טָאכטער מיט דַײן זון אונטער דער חוּפה.

 נו, נו, װען? װָאס, הַא?ּפַאװעל: ַאיָא? 

 מוז מען בַאגַײסטערט װערן ֿפון דעם גַײסטיקן.שץ: ַאז מע דַארף זָאגן ַא נֿבואה 

 טָא זָאג זשע װען.)גיסט ָאן װַײן און טרינקט( ּפַאװעל: 

 װעלן װַאקסן הָאר. שץ: װען דָא

ָאלגַא לױֿפט ַארַײן ֿפרײלעך און טרָאגט ַא סַאמעטן קעסטעלע אין דער הַאנט, נָאך איר 
 די מוטער און ֿפעליקס.

. 86גלידער ֿפון טורן־ֿפַאראײן־געשטַאלןָאלגַא: זע נָאר, ּפַאּפַא, דו װײסט דָאך, ַאז מיר זענען מיט
הָאט דער  הָאט מען די נָאבעלסטע רַײכסטע מיטגלידער געטײלט ּפרעמיעס. 87אין ָאװנט

ּפרעזידענט מיר און דער מוטער אױך צוגעטרָאגן ָאט די ּפרעמיע בַײם ַאלגעמײנעם ָאּפלָאד. עס 
 הָאט מיר ָאבער ניט געּפַאסט דַאן עס צו עֿפענען, װעלן מיר איצט זען דעם סורּפריז.

, ֿפַאר װָאס ניט? מיר זענען די אײנציקע יִידן אין דעם קריסטלעכן ּפַאװעל: ַאנו. ר' ׂשימחה שץ
יִידישע ֿפרױען.  ֿפַאראײן. קוק כָאטש ָאן װי מע שעצט אונדז, און װי מען הָאנָארירט אונדזערע

  װָאס, הַא?מיוחסים, 

 .מע נעמט ַארױס ַא סך גרױסע ציבעלעסמע עֿפנט דָאס קעסטעלע און 

 ַאלע: ֿפּוי!

מיר ֿפּוי?... איר װַארֿפט אַײך מיט ַאזַא טַײערער ציװיליזַאציע? גיט עס מיר, און נעכע  שץ: װָאס
 װעט עס מיר אַײנהַאקן מיט דער גענדזענער שמַאלץ, װעלן מיר אױך װערן ציביליזירט.

 גט ַארַײן די ציבעלעס אין דער קעשענע. ַאלע צעלױֿפן זיך.ער לײ

 

                                                           
 ָארט איז ניט לעזבַארװדָאס  82
 ָארט איז ניט לעזבַארװדָאס  83
 ניט לעזבַארָארט איז װדָאס  84
 זָאגַאר –א"ּכ  85
 ָארט איז אומֿפַארשטענדלעךװֿפונעם ײן דער מ 86
 ַאבענד –א"ּכ  87
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 !88קַאי עליעס! נו, װּו איז ערגעץ מַאטװײ? מיר װעלן גײן כַאּפן ַא ּפַאלקע ּפַאװעל:

 שץ: װײסט, איך הָאב מיט דיר עּפעס צו רעדן.

ּפַאװעל: איך הָאב איצט צו דיר קײן צַײט ניט. איך דַארף גײן מיט דעם יִידן הגדול זָאגן ַא ביסל 
 . 89ם מלך טרעףאונדזער ּתהילים איז ֿפונע‒ ּתהילים, נָאר נישט דַײן ּתהילים ֿפונעם מלך דוד, 

טריֿפה מיטן גוף, ָאבער ַא יִידישע  ַאֿפילו דער מלך איז בַײ דיר טריֿפה. נָאר מעגסט זַײןשץ: 
איך זָאל דיך בעטן צו נשמה הָאט דָאך געמוזט בלַײבן אין דיר. מע הָאט מיך געשיקט צו דיר 

 ִידן. איך װײס, די גױם גיבסטו גענוג.װעגן אומגליקלעכע יגעבן עּפעס 

הָאב איך ַא נוץ, איך הָאב מיט זײ געשעֿפטן. און מיט דַײנע יִידישע קהילות ּפַאװעל: ֿפון די גױם 
געהער איך מיך װײניק ָאן און װיל מער ֿפון זײ ניט װיסן. דערצו זענען הַײנט ביטערע צַײטן, די 

 בעסטע געשעֿפטן ליגן איצט אין דער ערד.

די בעסטע שץ: איז טַאקע דָאס גלַײכסטע ֿפַאר דיר דָאס צו גײן אין דער ערד, װעסטו מַאכן 
 געשעֿפטן.

 אין דער הַאנט, נָאך איר דער בַאדינער. 90ַײן מיט ַא קַארטעָאלגַא קומט ַאר

 ָאלגע: ּפַאּפַא, דער בַארָאן קומט. איך דַארף מיט אים זַײן ַאלײן, ַאנטשולדיקט.

 ּפַאװעל גײט ַארַײן צו זיך, רעכטס אין דער טיר.

 ֿפַארבעט ַארַײן. )צום בַאדינער( ָאלגע: 

 דער בַאדינער איז ָאּפ.

 )קושט איר די הַאנט(. װי גײטס, ֿפרױלין?בַארָאן: הָא, 

איך מערק,  )בַארָאן נעמט ּפלַאץ און קוקט זיך ַארום(.ָאלגע: װילקָאמען, ביטע, נעמען זי ּפלַאץ. 
ַאז איר זענט אין אונדזער ֿפערלעגענהײט, הער בַארָאן. עס מוז װירקלעך אומָאנגענעם זַײן, װען 

ע טרעֿפט צוֿפעליק גָאר ַאן ַאנדערע, מען קומט און הָאֿפט צו טרעֿפן ַא געװּונטשטע ּפערזָאן, און מ
 װָאס מע װּונטשט זי ניט.

בַאשײדנקײט װיל מיך צװינגען אַײך צו מַאכן ַא קָאמּפלימענט און אַײך זָאגן,  91רבַארָאן: אַײע
ַאז איר זענט זײער ליבענסװירדיק און קענט אױך הָאבן ַא רעכט, װי ַאנדערע, מע זָאל אַײך 

 גערן הָאבן.

 

 

 

                                                           
 ַא שטעקן –רוסיש  88
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ט הָא אוןַא ֿפַארערער ֿפון מוזיק העֿפליכקײט. איר זענט ָאבער  92רשמײכלט מיך אַײעעס ָאלגע: 
 מיט דער נַאטור װעלכע אײגנשַאֿפט הָאט ,ּפערזָאנען װָאס בַאזיצן מוזיקַאלישן טַאלַאנט גערן

*93... 

 בַארָאן: איר זענט ניט שלעכט בַאלױנט, ֿפרױלין.

 ױסגעמעקט.ֿפון דָא ָאן און ביזן סוף איז דָאס ָא זַײטל א

דעם מיטלװעג. איך הָאב ליב עקסטרעמע. איז  94יט ליבנװָאס הָאט איך בין ַא ּפערזָאן, ָאלגע: 
זַײן גָאר גרױס ָאדער גָאר קלײן. קלײן װיל איך ניט זַײן, גרױס קען איך ניט זַײן.  95בעסער

 ,ַא מָאמענט ֿפון נערװָאזע און מען ֿפילט עטװָאס דערֿפַאר קומט אױף ַאזעלכע מענטשן װי איך
 ענטשן ַארום זיך.ַאלע מ ,דערװײטיקן צָאןַא װי 

בַארָאן: איך קען ַאזױ ניט אורטײלן, גנעדיקע ֿפרױלין, װען ַא מענטש ֿפילט װי ַא דערװײטיקטן 
אֿפשר ליגט דער אומגערעכט. צָאן ַאלע מענטשן, איז אױך קײן בַאװַײז, ַאז ַאלע מענטשן זענען 

 געשטימט., װָאס הָאט די ּפערזָאן געמַאכט מיאוס 96ֿפעלער אין דיר ַאלײן. מע דַארף װיסן די סיבה

ָאלגע: ֿפילט איר ַא ֿפַארגעניגן אין דעם צו װיסן די סיבה װָאס ַא ֿפרױ קען מיאוס געשטימט 
 מַאכן?

 בַארָאן: ֿפַארגעניגן? געװיס ניט. איך קען זי נָאר בַאדױערן װען עס זָאל מיך דַארֿפן אינטערעסירן.

ֿפן ָאלגע: מיט בַאדױערן קען ַא מענטש, װָאס ֿפילט, ַאז ער איז אומגליקלעך, אױך ניט געהָאל
װערן. און די ֿפליכט ֿפון ַאזַא אינטעליגענטן נָאבעלן מַאן, װי איר זענט, צו לערנען און װַײזן 

 דעם מענטשן דעם ריכטיקן װעג װי אים אױסצוקורירן ֿפון זַײן נערװעזער שטימונג.

 בַארָאן: עס איז ָאּפהענגיק ֿפון דעם צי װיל יענער ָאננעמען ַאזַא רַאט.

 ָאלגע: זײער גערן.

דער אײנציקער װעג זָאל זַײן אין ַאן ערנסטער בַאשעֿפטיקונג און ַא  בַארָאן: איך גלײב, ַאז
נוצלעכער ַארבעט. איבער הױּפט לעבט מען ניט אין גַאנצן ֿפַאר זיך, ַאם װײניקסטן עטװַאס ֿפַאר 

דַאן דער מיאוסגַאנג  ,97יענעם. טָאן נָאר גוטס, צום װױל און בעסטן ֿפון זַײנע נָאענטע מענטשן
 ע ברענגט צו ַא ֿפעלער ֿפַאר זיך און ֿפַאר יענעם.ברענגט צו מעלַאנכָאליע און מעלַאנכָאלי

 דער דינער ברענגט ַארַײן ַא סערװיז מיט ֿפרוכטן און װַײן.

 ױסגעמעקט.אדָאס זַײטל ביז דָא איז 

 ליבענסװערדיק. געניסען זי ביטע.. איר זענט 98ָאלגע: איך דַאנק אַײך

 בעת ער געניסט גײט זי צו צום שּפיגל, ֿפַארריכט זיך די הָאר.

                                                           
 אירע -א"ּכ  92
 ָארטװאומלעזבַאר  93
 בט ניכטיל -ּכ א" 94
 װעדערנטע -ּכ א" 95
 אורזַאכע -ּכ א" 96
 בענמענטשןענ -א"ּכ  97
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 בין איך שײן? )װענדט זיך צו אים קָאקעטיש(ָאלגע: 

 )ּפױזע(בַארָאן: זײער שײן. 

קומט איר די לעצטע צַײט ַאזױ זעלטן צון אונדז. עס װּונדערט מיך, װָאס איר  99ָאלגע: ֿפַאר װָאס
ליב, געגעבן ַאן ַאזיל,  100בַאזוכט די לעצטע צַײט ַאזױ זעלטן דָאס הױז, װָאס הָאט אַײך זײער

, װָאס הָאט דָאס גליק ּפרָאטעזשירט װערן ֿפון ַאזַא הױכער ּפערזָאן װי איר 101ַאן ָארעם מײדל
 זענט.

 ױסגעמעקט.ַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

 בין אײגנטלעך ניט ֿפַארֿפליכטעט יענעם ַארױסצוזָאגן מַײנע געדַאנקען,איך  )ֿפַארלײגט(בַארָאן: 
 )ער קוקט אױֿפן זײגער(. נָאר דערֿפַאר, װַײל יענער איז נַײגעריק.

 ַארױס, זָאגט ַארױס, איך בעט אַײך.ָאלגע: זָאגט 

בַארָאן: איך קום זעלטן ַאהער צוליב אײנציקן ּפרינציּפ, װַײל איך װײס, ַאז װען ַא מענטש איז 
ַײן בַאגנַאדיקטער ֿפון דעם געװען געצװּונגען צו יענעמס הילף, איז ער בַײ זיך ַארָאּפגעֿפַאלן צו ז

ַאהער ניט ַאזױ ָאֿפט. איך זָאל ניט אױסזען בַײ דעם מײדל װי ַא קום איך . דערֿפַאר גנעדיקטן
שולדנער, װָאס קומט ַאלע מָאל בַײ איר ָאנמָאנען ַא שולד דער דַאנקבַארקײט ֿפַארן גוטן טַאט, 
װָאס איך הָאב איר ַא מָאל צוֿפעליק געטָאן, בעת איך הָאב נָאר געטָאן מַײן מענטשלעכע ֿפליכט, 

ַײטערדיקער ָאּפשניט איז װדער ) ָאן.װָאס ַאן ַאנדער אױף מַײן ּפלַאץ װָאלט אױך בַאדַארֿפט ט
 דָאס מײדל זָאל ניט צו ֿפיל דַאנק שולדיק זַײן. איך װיל ֿפַארהיטן, ַאז( ױסגעמעקט.א

און שולדן צװישן זיך. דערלױבט איר מיר אױסצונוצן  ָאלגע: ָאבער מיר הָאבן קײן ֿפַארֿפליכטן
זַאמען דעם צו ֿפַײערן מיט אונדז צו 102"ניטלנַאכט"אַײערע געֿפעליקײט און אַײך בעטן צו קומען 

 קריסטמעס דָא.

)קוקט אױף דעם  .װעט מיר דערלױבן װעט מיר געװיס ָאנגענעם זַײן 103װען די לַאגעבַארָאן: 
 זײגער( 

? איר צײלט געװיס 104קוקט איר ַאזױ יעדע מינוט אױף אַײער זײגער סָאלגע: איך דַאנקע. װָא
 די מינוטן װָאס איך לַאנגװיל אַײך?

 ֿפון מיר אױסרַײסן קָאמּפלימענטן, בעת די סיבה איז  105בַארָאן: איר זוכט ּתמיד
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ַארום דַארף איך װַארטן בַײ דער בַאן אײנעם ֿפון מַײנע  106ַא גַאנץ ַאנדערע. אין ַא שעה
 . 107אינטימסטע ֿפרַײנד, װעלכער הָאט מיר אין ַא בריװ געמָאלדן זַײן ָאנקומען

אַײנקױֿפונגען. ָאבער איך זע, ַאז דער ֿפָאטער און איך מוז אױך מַאכן אײניקע ַאך, ַאזױ... ָאלגע: 
 קומט און ֿפירט אַײך צו אַײער ּפרָאטעזשע, װעלכע װעט אַײך געװיס ניט לַאנגװַײליקן. ַאדיע.

אים ליבלעך די הַאנט און ַארױסגײענדיק קוקט אױף אים און אױף איר  108טדערלַאנג
 ֿפָאטער, װָאס ֿפירט ַארַײן געַארעמט רחלען.

נדז, הער בַארָאן, װָאס מיר הָאבן איבערגענומען אַײער ּפַאװעל: איר װעט ניט בײז זַײן אױף או
ָארט ֿפון ּפרָאטעקציע. איר זענט געװען דער ערשטער, װָאס הָאט דָאס מײדל ּפרָאטעזשירט און 

  .109דָאס זעלבעמיר זַײנען ממשיך צו טָאן 

 .ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א

װי גײטס, ֿפרױלין? איך אַײך ֿפרעגן  111מעגאיר די הַאנט(  110)הײבט זיך אױף, דערלַאנגטבַארָאן: 
, ַאז איר שרעקט זיך שױן מער ניט ֿפַאר מיר, װי בַײם ערשטן מָאמענט ֿפון אונדזער ניט װָאר

איר הָאט אַײך נישט געקענט ֿפָארשטעלן, ַאז ֿפון דער זעלבער רַאסע, װָאס הָאט בַאגעגעניש. 
שמערצן, זָאל דערשַײנען אײנער, װָאס זָאל אַײך אױסקורירן ֿפון די שמערצן  112אַײך ֿפַארשַאֿפן

 ָאּפַאטיש. ניט װָאר?  הָאמע ‒

, רעדן װעגן מַײן געליבטן דָארחל: דָאס ָאנגענעמע געֿפיל צו זַײן אױף ַא מָאמענט אױך ַא גַאסט 
ֿפַאך, הָאט מיר שױן גענוג געלינדערט מַײנע שמערצן, נָאר ּכדי צו ֿפילן מוז מען לעבן, און 

, בין איך אַײך שולדיק ַא דַאנק, װָאס איר הָאט מיר גערַאטעװעט דערֿפַאר, אײדעלער מענטש
 דָאס לעבן און מיך אַײנקװַארטירט צװישן ַאזױנע גוטע מענטשן. 

 .113קרוֿבים בלוטּפַאװעל: ס'ֿפַארשטײט זיך, און מיר זענען דָאך אױך אירע אײגענע, 

בַארָאן: דָאס, װָאס איך הָאב אַײך גערַאטעװעט, איז ַא בלַאסער צוֿפַאל. ַאנדערע אױף מַײן 
 װָאלטן עס אױך געטָאן.  114רטָא

ליבער הער, װָאס הָאבן מיר צושטעלן דער מעגלעכקײט די  ײן, זָאגט עס ניט,רחל: נײן, נ
, װָאלט ער, װָאלט איך... דער ֿפַאקט זָאגט, ַאז נָאר איר זענט געװען גָאטס שליח, 115בַאדינגונגען

 .116ײטדַאנקבַארקאון נָאר אַײער ּפערזָאן קומט מַײן אײניקסטע 
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ּפַאװעל: אױך מיר דַארֿפן אַײך בַאדַאנקען װָאס איר הָאט אין אונדזער הױז ַארַײנגעברַאכט דָאס 
 טַײערע טַײבעלע.

רחל: איך בין װירקלעך געװען דָאס עלנטע טַײבעלע, װָאס הָאט געמוזט ַאנטלױֿפן ֿפון איר נעסט, 
ן ֿפַארֿפָאלגט ֿפון װילדע רױבֿפײגל. ַאן ַאנדער טױב הָאט מיך געברַאכט אין ַא זיכער ָארט צװיש

ַאנטשולדיקן, װָאס אַײער ֿפרַײנדשַאֿפט קען מיך ניט מַײנע ליבע ֿפרַײנד. איר מוזט מיר, ָאבער, 
, ַאזױ װַײט, ַאז איך זָאל קענען אױסמעקן דעם הײסן שטעמּפל, מיט װָאס צװײ אױֿפמונטערן
ָאבן געשטעמּפלט מַײן הַארץ, ֿפון מַײן קינדהײט ָאן. די דערינערונגען ֿפון מַײן הּפערזָאנען 

 117ליבן אײנציקן ברודער, װָאס איך הער שױן ֿפון אים ניט ַא )לַאנגע(טַײערער מוטער און מַײן 
 )װײנט(צַײט, און װער װײסט צי ער לעבט נָאך. 

בַארָאן: נָאר ניט ֿפַארצװײֿפלט. דער צוֿפַאל, װָאס הָאט אַײך צוריקגעגעבן דָאס לעבן, װעט 
 װָאס איר זוכט. און מיר װעלן אַײך העלֿפן זוכן. ,118דערהַאלטן בַײם לעבן יענעם

ע... ֿפרױלין, דָאס איז שױן ניט שײן ֿפון דיר זָאלסט מַאכן אומעטיק ַאזַא ליבן הערן.  ּפַאװעל: ע...
ֿפַײער  119דו װײסט דָאך, ַאז זַײן ֿפַארגעניגן איז דיך צו הערן שּפילן און זינגען. ַאנו, ּפָאדַאװַײ

  װילװער עס טרינקט דער  ‒און מיר װעלן ַא ביסל אונטערגיסן, עס זָאל ֿפרײלעכער װערן 
 )ער בַאֿפעלט צו ברענגען שַאמּפַאניער(מּפַאניער. געװיס ַא גוט גלעזל שַא

צו  װעל איך ניט װַאגןבַארָאן: דַאנקע. װי אומגעמײן מיך ֿפרײט דָאס ֿפרױלין זינגען צו הערן, 
צו דרינגלעך. עס װעט איר ניט ּפַאסן מיר ָאּפזָאגן און איך װעל זי ניט צװינגען קעגן איר זַײן 
 װילן.

 ן װי זי װעט מיר ָאּפזָאגן.ּפַאװעל: ָאבער מיר מעגן זי בעטן, און לָאמיך זע

 מע ברענגט שַאמּפַאניער.

. 121גרײט 120רחל: װען איך קען מענטשן ַאן ַאנטשולדיק־ֿפַארגעבן ֿפַארשַאֿפן, בין איך שטענדיק
איך הָאב אַײך ניט אײן מָאל ֿפָארגעזונגען ֿפון ָאּפערַאס. עס גיבט ָאבער נָאך ַא סָארט מוזיק, 

 בַאליבטע טעמעס. װָאס ליגט אין איר ַא געֿפיל און ּפָאעזיע, װעלכע זענען מַײנע 
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, זײ דערמָאנען 122ִידישע לידער, װעלכע מַײן ברודער הָאט זײ געשַאֿפןדָאס זענען די ָאריגינעלע י
מיר אין מַײן קינדהײט און בַאגַײסטערן מיך ֿפַאר מַײן נַאציע. ַאזױנע סָארטן מָאטיװן קענען, 

 רַאסע, װָאס ֿפַארשטײט ניט דעם טעקסט.ָאבער, װײניק אינטערעסירן ַא מענטשן ֿפון ַא ֿפרעמדער 

איך הָאב דעם  123איך הָאב אין מַײנע רַײזעס בַאזוכט ַא סך סינַאגָאגעס און כָאטשבַארָאן: 
די שּפרַאך  124טעקסט ניט ֿפַארשטַאנען, זַײנען מיר דָאך ס'רוֿב מעלָאדיעס געֿפעלן געװָארן, װַײל
די מעלָאדיעס  ֿפון דער מוזיק איז ַאלגעמײן ֿפַאר ַאלע און די נָאטן זענען קָאסמָאּפָאליטיש, הָאבן

, זײער נַאציָאנַאלן טָאן װָאס קומט ֿפון הַארצן, מוז 125דָאך זײער אײגענע ָאריגינַאלקײט
 אַײנדרינגען אין הַארצן. און דָאס קענט איר ניט בַאצװײֿפלען, ַאז מיר הָאבן אױך ַא הַארץ.

 .126רחל: איך װעל אַײך ֿפָארזינגען ַאן ַאלעגָאריש ליד ֿפון אונדזער נַאציע

 

 טַײבעלע 127דָאס ֿפַארטריבענע

1. 

 ֿפַאריָאגט ֿפון איר נעסט, ֿפַארטריבן גַאנץ װַײט,

 עלנט אין װַאלד װי ַא שטײן

 ַאזױ ֿפליט ַארום ַא גַאנץ לַאנגע צַײט

 ַא טַײבעלע אײנע ַאלײן.

 עס ברױזן די שטורעמס, עס רעגנט, עס הָאגלט,

 יעדעס בַאהַאלט זיך אין זַײן געמַאך,

 נָאר זי ַאלײן איז ֿפון איר הײם ֿפַארװָאגלט

 און הָאט ניט איר אײגענעם דַאך.

 לעכט איז מיר ָאן דיר, מַײן טַײבעלע!ש

 קרָא, קרָא!‒ ַאזױ הערט מען זי קרעכצן 

 דערמָאן דיך אין דַײן געליבט װַײבעלע

 קרָא, קרָא! ‒און רוף מיך ַאהײם שױן 
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2 . 

 עס זיצן אױף צװַײגן ֿפיל ֿפײגעלעך, איך זע,

 מיר ַאזַא יָאר.‒ און ּפיסקלען זיך 

 ַא לעבן ַא זיס איז דָארט צװישן זײ,

 נָאר איך אײנע הָאב ניט מַײן ּפָאר. 

 איך הָאב מיך געלָאזט ֿפון ֿפרעמדע ֿפַארֿפירן,

 דערֿפַאר זיך ֿפַארזינדיקט שטַארק בַײ מַײן "ער".

 , הָאב איך שּפעט ערֿפַארן )ֿפַארשטַאנען(ַאז ֿפרעמדס איז ניט אײגנס

 ער װיל מיך ניט קענען שױן מער.

 שלעכט איז מיר ָאן דיר, מַײן טַײבעלע!

 קרָא, קרָא!‒ אױ, בענק איך נָאך דיר שטַארק 

 דערמָאן דיך אין דַײן געליבט װַײבעלע

  קרָא, קרָא!‒ און רוף מיך ַאהײם שױן, 
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3. 

 איך ֿפלי דָאך ַארום אין גרעסטע געֿפַאר,

 ַאֿפילו די לוֿפט איז ניט ֿפרַײ.

 ױבן טרעֿפט מיך דער רױבֿפױגל שַאַאר,ֿפון א

 ֿפון אונטן דעם נעגערס ַא בלַײ. 

 מע רַײסט מַײנע ֿפעדערן, צוּפן און ֿפליקן,

 מ'הָאט שױן אױך בלוט גענוג מיר געצַאּפט,

 אױ, זָאלסט דַײן געליבטע איצט װעלן ָאנקוקן

 װָאלט דיך אױך בַײם הַארצן ֿפַארכַאּפט.

 שלעכט איז מיר ָאן דיר, מַײן טַײבעלע!

 קרָא, קרָא!‒ אױ, בענק איך נָאך דיר שטַארק 

 ך אין דַײן געליבט װַײבעלעדערמָאן די

 קרָא, קרָא!‒ און רוף מיך ַאהײם שױן 
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4. 

 קײן ּפלַאץ אױף דער ערד, װי גרױס זי מעג זַײן,

 יעדער איז גרױס אױף זַײן גוט,

 די טױבן לָאזן מיך גָאר ניט ַארַײן,

 די רױבֿפײגל זוכן מַײן בלוט.

 כ'זע שױן די ֿפרעמד שמעקט מיט סּכנות,

 װער װײסט? װער װײסט, װָאס קען זַײן מַײן ענדע,

 רעטן מַײן לעבן קען נָאר דַײן רחמנות

 בַאהַאלט מיך שױן גיך אין דַײן נעסט.

       * 

 און װען איך הער קרעכצן ַא װַײבעלע

 קרָא!‒ נָאך דער הײם דער ֿפַארלױרענער 

 דערקען איך ַא קול, ַאז דָאס טַײבעלע

 קרָא, קרָא!‒ איז די יִידישע אומה 

 

קוקט בַארָאן און ּפַאװעל ַאּפלָאדירן. דער בַארָאן הײבט זיך אױף, דריקט איר די הַאנט. 
 .אױֿפן זײגער

װי ָאנגענעם מיר איז מיט אַײך צו ֿפַארברענגען, מוז איך מיך ַאנטשולדיקן, װַײל איך  בַארָאן:
. איך הָאף, איר װעט מיר ניט אײן מָאל מוז גײן װַארטן אױף מַײן אינטימען ֿפרַײנד בַײ דער בַאן

 דָאס ֿפַארגעניגן געבן. 

ביזן ַארַײנגַאנג און װיל אים בַאגלײט  128רָאזַא*ּפַאװעל בַאגלײט ַארױס דעם בַארָאן. 
ַארַײנגײן אין איר צימער לינקס. ׂשימחה שץ שטעקט ַארַײן דעם קָאּפ ֿפון דעם 

  .129אונטערשטן כָאד

ט ניטָא. מיר מוזן זיך שטוּפן דורך דער ַײן, נעכע, די ּפריצים זענען איצשץ: קום ַארַײן, קום ַאר
אונטערטיר. הַא, ָאט איז טַאקע רחלע. נעכע הָאט דיר געברַאכט עסן. גײ גיכער, טרָאג ַארַײן 

 דעם מיטָאג אין איר צימער.

 מע טרָאגט ַארַײן עסנװַארג און ַא טישטעך.

 נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. סטַײטש, רחלע, װי עסט עס ניט ַא מענטש ַא גַאנצן טָאג?

 

                                                           
 רחלע –ַא ֿפעלער, עס דַארף זַײן  128
 דורכגַאנג –רוסיש  129



 ~26 ~ 
 

 15 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 

ב איך גָאר רחל: איך בין שױן געװױנט צום ּתענית. זינט מַײן טַײערע מוטער איז געשטָארבן הָא
 )װײנט( .ניט אין זינען צו עסן. און ֿפון מַײן טַײערן ברודער נחמיה איז קײן ידיעה ניטָא

זַײן, איז זינט מַײן טַײערע שװעסטער, דַײן מַאמע, ַא גוטע מליצה זָאל זי  )װײנט אױך(נעכע: 
געשטָארבן, טרָאג איך ַא ליכט אין שיל ַארַײן און מַײן ׂשימחה זָאגט ַאלע טָאג קדיש, און בעט 

יונג קינד ניט ַא ום ַאהײם קומען. דערװַײל טָאר איך לגָאט, ַאז דַײן טַײערער נחמיה זָאל בש
ָאּפלָאזן און זַאמלען ּכוח, ביז דער אײבערשטער װעט העלֿפן. איך הָאב דיר דָאך ָאּפגעבַאקן 

איבערכליָאנען דָאס , דָאס קען מען עסן אומגעװַאשן ַאֿפילו, עס זָאל דיר ניט אײער־קיכעלעך
 הערצעלע. מיר װײסן זיך, ַאז דו װעסט ניט עסן בַײ זַײן שװעסטער דװָאסיע די טריֿפניַאטשקע.

דיך הערן, װעט זי דיך װידער ַארױסטרַײבן. זי װעט זי  שץ: שששי... זי װעט דיר הײסן, װען
 ֿפעָאדָאסיע. ‒הײסט שױן ניט דװָאסיע 

 )זי קלַאּפט זיך אין מױל(.דװָאסיע, גָאט זָאל מיך ניט שטרָאֿפן ֿפַאר די רײד  –נעכע: זָאל זַײן ֿפע 

שץ: און עס שטײט איר שױן ניט ָאן צו רעדן מיט ַאזַא ּפרָאסטער יִידענע װי דו ביסט. זי איז 
 שױן געװָארן ַאריסטָאקרעציע. 

רֿפואה, ַאז זי זָאל זיך בָאדן אין טֿפו, ניט ֿפַאר קײנעם יִידן געדַאכט. איך װײס ַא נעכע: טֿפו, 
 קלַײען.

רחלען  .שץ: עס װעט איר שױן קײן טָאטער אױך ניט העלֿפן. זי לַײדט ֿפון דער ּפַאנען־כודָאבע
זי ָאן קרום אין שטוב.  װי זי קוקט 130קען זי דען לַײדן און ַאלע דָא אין שטוב?... איך זע דען ניט

ן די יִידישע גױם. ֿפַארדינסט דיר, איך װײס באמת ניט װָאס דַארֿפסטו דָא זַײן צװיש )צו רחלען(
דַאנקען גָאט, ַאלײן, און װי ָארעם איך בין, קענסטו בַײ אונדז איבערזַײן די צַײט ביז מיר װעלן 

 עּפעס הערן ֿפון דַײן ברודער נחמיה.

רחל: איר װײסט דָאך, ֿפעטער, דער אײדעלער מַאן, דער בַארָאן, הָאט מיך דָא אַײנקװַארטירט 
ָאֿפן, און עס ּפַאסט מיר ניט ָאּפצוזָאגן דעם מלאך־הגואל, נָאך דעם אומגליק װָאס מיך הָאט געטר

װָאס הָאט מיר גערַאטעװעט דָאס לעבן. ביז גָאט װעט העלֿפן, און מיר װעלן עּפעס הערן ֿפון 
 מַײן טַײערן ברודער... איך בין זײער אומעטיק.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 איך מערק דען ניט -ּכ א" 130
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זַײ נישט ֿפַארצװײֿפלט, מַײן קינד. בטחון און געדולד, װַארט נָאר ַא קַאּפעלע, עס װעט ַאלץ שץ: 
זענען  ,טרײסט אין גלות. מיר, יִידן דָאס איז אונדזער גַאנצע דו װײסט דָאך, ַאזאיבערגײן. 

געבענטשט געװָארן צו װַארטן. דערװַײל דַארף ַאזַא שװַאך קינד, װי דו ביסט, ָאּפהיטן דָאס 
גיך טרָאג ַארַײן רחלען דעם מיטָאג, גיכער. שטײ ניט, װַײל בַאלד קען געזונט. גײ עסן. נעכע, 

 זיך ָאנטרָאגן מַײן שװָאגער ּפַאװעל, װעט ער דיך ַארױסטרַײבן מיט מיר אין אײנעם.

 )קלַאּפט זיך(נעכע: װער? ּפַאװיל דער ּכל־בױניק? גָאט זָאל מיך ניט שטרָאֿפן ֿפַאר די רײד. 

ֿפעלט אים און הָאט  "ּפגם"ֿפון דעם  שץ: רוף אים ניט ּפַאװיל, נָאר ֿפַײװל. דָאס ּפינטעלע יִיד
דער גָאט, װָאס הָאט דיר  )צו רחלען(אױף דעם ָארט ַארַײנגעזעצט ַא ּפינטעלע גױ. נו, גײ, גײ. 

הענט, װעט דיך רַאטעװען אױך ֿפון די יִידישע, נָאר זַײ  גױישע די דָאס לעבן ֿפוןגערַאטעװעט 
נישט ֿפַארצװײֿפלט, מַאך דיר נישט קַאליע דָאס לעבן, װָאס גָאט הָאט דיר געשענקט. קרעֿפטיק 

 ר װעלן אױך אין דיר נחת דערלעבן.זיך און היט ָאּפ דַײן געזונט. נָאר ַא קַאּפעלע געדולד. מי

  נקס.גײט ָאּפ לי 131ַארָאז

לד ַא קַאּפעלע. דָאס איז דער אײנציקער זיסער טרָאּפן אין דעם שץ: הָאב נָאר בטחון און געדו
 )ער זינגט(ביטערן ּכוס ֿפון דעם ָארעמען מענטשנס לעבן. 

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע

1. 

 דער מענטש ּפלָאגט זיך שװער, הָאט גָארניט ֿפון זַײן מי, װען

 און צרות ֿפילט רַײטן אים ֿפון ַאלע זַײטן צו

 ס'זָאל אײביק ַאזױ זַײן? מעגלעךאיז  ,גָאט ַאך,‒ ער טרַאכט 

 װָאס טױג מיר ַאזַא לעבן ֿפון לױטער אומגליק, נױט און ּפַײן?

 געװײנט געקלָאגטדי צַײט געיָארמערט ניט מענטש! 

 הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זָאגט:

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע!

 נָאר נישט ֿפַארצװײֿפלט, נײן.

 געדולד נָאר ַא טרָאּפעלע.

 װעט ַאלץ איבערגײן.

 כַאּפסט ַא קלַאּפעלעאון װען דו 

 ֿפון שיקזַאלס שלָאג ַאלײן

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע

 עס װעט דיר נָאך גוט גײן.

                                                           
  װידער ַא מָאל "רָאזַא" ַאנשטָאט "רחלע" 131
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2 . 

 שװער, זַײן לעבן איז ֿפַארשקלַאֿפט,דער ַארבעטער ּפלָאגט זיך 

 אין קערקע־שָאּפ ניצט ער אױס זַײן גַאנצע מוט און קרַאּפט.

 נױט טרַאכט ער: ַאך, גָאט, ֿפַאר װָאס זָאל צװינגען מיך די

 ֿפַארקױֿפן געזונט און לעבן ֿפַאר ַא ּפיסנע שטיקל ברױט?

 שקלַאף! נָאר נישט געיָאמערט, נישט געװײנט געקלָאגט!

 הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זָאגט:

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע,

 נָאר ניט ֿפַארצװײֿפלט, נײן,

 געדולד נָאר ַא טרָאּפעלע

 װעט ַאלץ איבערגײן.

 און װען אין דער שָאּפעלע

 ען דיך גײןבַאהַאנדלט מ

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע,

 עס װעט דיר נָאך גוט גײן.

3. 

 װען דער יִיד אױסצָאלן איז מער חוֿבות נישט אומשטַאנד,

 און װערט ֿפַארֿפָאלגט ביז צום טױט אין ַא בַארבַארן־לַאנד,

 טרַאכט ער: ַאך, גָאט גערעכטער, ֿפַאר װָאס קוקסטו ַאװעק

 צי װיל ֿפון דַײן געטרַײ ֿפָאלק איצט ַארַײנמַאכן גָאר ַאן עק

 יִיד! נָאר נישט געיָאמערט, נישט געװײנט געקלָאגט!

 הער! די זיסע שטימע װי זי טרײסט און זָאגט:

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע,

 נָאר ניט ֿפַארצװײֿפלט, נײן,

 געדולד נָאר ַא טרָאּפעלע

 װעט ַאלץ איבערגײן.

 און װען דָאס קַאצַאּפעלע

 מײןדיך גע בַאהַאנדלט 

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע,

 עס װעט דיר נָאך גוט גײן.
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ַײן, טרָאגט ַא מענעריש בַײציקל־היטל אין דער הַאנט. גײט צו צום )קוקט ַאר: 132ֿפעָאדָאסיע
 װָאס שטײסטו דָא ַאלײן, ׂשימחה? שּפיגל.(

שץ: װָאס, איך בין דיר דָא איבעריק? װעסט מיך אֿפשר הײסן אױך ַארױסװַארֿפן װי דַײן 

רַאכט עסן איך בין דָא ניט ַאלײן. מַײן נעכע הָאט געב מקנא.דו ביסט זי ניט  סשװעגערין, װָא

רחלען דער יתומה. זי הַאלט נָאך ֿפון די מצװת, װי דו ֿפלעגסט ַא מָאל הַאלטן, װען דו ביסט 

געװען דעם רֿבס טָאכטער. הַײנט שטײסטו אין דער הײם אױף ַא שטריק, װי ַא טענצערין און 

הױדעסט זיך טָא ַאהין טָא ַאהער, בילד צו יִידישקײט, בילד צו גױשקײט. אױ, שװעסטער הָאב 

דעם הױדען װעסטו ַא מָאל גיבן ַאזַא טרַאך ַארָאּפ אױף דער ערד, ַאז דו װעסט  איך מורא, ַאז

 זיך צעדרַאּפן דַײנע בײנער, לַײב און לעבן.

: ֿפַאר װָאס שעלטסטו מיך, ברודער? װָאס זָאל איך טָאן, ס'איז הַײנט געװָארן ַאן 133דװָאסיע

 ַאנדערע נַײע װעלט.

   18 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

גוט געהַאט מיט מיר און מַײנע קינדער ַאז די ערשטע צַײט הָאט מַײן מַאן גלײב מיר, ברודער, 

װי זָאגט מען  עס איז זײ ָאנגעקומען גענוג ביטער מיך צוגעװױנען צו דעם לעבן. נָארצו טָאן, 

 , נעכַײ בודע טַאק.אױך ניחאאיז ניחא איז מיר  דעם אײבערשטןס, ַאז ע

די נַײע װעלט הײסט דען צו ױף שבת. אַא רַאק : נעכַײ בודע טַאק. איז נישטָא קײן עוף, איז שץ

ֿפַארגעסן אין דַײנע ֿפַײנע עלטערן, שװעסטער און ברידער? הײסט דיר דען די נַײע װעלט צו 

? אױסברענגען ַאזױ ֿפיל געלט אױף ּפוסטע בַאלן און ֿפַארלירן דָאס יִידישע מענטשלעכע הַארץ

ָאבער  ...דו 134יַאק ומָאדנע שמַאטעס און ניט שּפענדן עּפעס אױף די ָארעמע ברידער? מילא, ד

, װַײל דו ביסט די מַאמע און דו װעסט מוזן ֿפַאר דַײנע קינדער װעסטו גוט בַאשטרָאֿפט װערן

ָאּפגעבן דין־וחשבון ֿפַאר דַײנע קינדער, װָאס דו הָאסט זײ געלָאזט ָאּפרַײסן ֿפון יִידישקַײט. װי 

)ער טַײזט אױֿפן ַאזױ שעמסטו זיך ניט ֿפַאר דעם טױטן בילד ֿפון אונדזער טַאטן, זכרונו לֿברכה, 
זעסט זַײן גליק װָאס דו װַארֿפסט אים אױך ניט ַארױס ֿפון דַײן שטוב.  ד אױף דער װַאנט(.ביל

װי ער קוקט ַארָאּפ צו דיר מיט זַײנע צװײ טױטע אױגן און איז בלַאס ֿפַאר צָארן װָאס ער זעט 

דו ביסט געװען זַײן  יװ געדענקסט. (מיט ַא טיכל )זי ֿפַארדעקט די אױגןצו בַײ דיר אין שטוב 

שבת אין שטוב ֿפלעגסטו זיצן  ,געדענקסט .בענטשןקושן און ֿפלעגט דיך , װי ער אױג אין קָאּפ

 לעבן אים און אים אונטערגעהָאלֿפן זַײנע זיסע זמירות, װי ער ֿפלעגט זינגען.

ער דערמָאנט איר ַא יִידישן מָאטיװ װי דער טַאטע ֿפלעגט זינגען. ער זינגט ביז זי װערט 
עקזַאלטירט און ּפרּוװט אים לַאנגזַאם מיטצוהעלֿפן מיט ַא ֿפרומער מינע. אין דעם 
מָאמענט קומט ַארַײן ֿפעליקס און טרָאגט ַא ֿפַארװיקלטן ּפַאקעט אין דער הַאנט און זינגט 

 ...135"דובינושקַא טי מָאיַא. רַאז, דװַא ך,ע"זיך צו 

                                                           
 ניט "ֿפעדָאסיַא" דָאס מָאל "ֿפעָאדָאסיע" און 132
 ָאסיע"װדדָאס מָאל " 133
 װי –אוקרַאִיניש  134
 װײ...ײנס, צעך, דו, מַײן דובינעלע )ַא גרָאבער שטָאק(, א –ַא רוסיש ֿפָאלקסליד  135
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מיסיס בילד ֿפון  רעַײעטדָאס איז דָאס קוק, מַאמַאשע, װָאס מיר הָאבן געקױֿפט. ֿפעליקס: 

. קוק (ער צעּפַאקט דָאס בילד ֿפון ַא ֿפערדל)עליזַאבעט, װָאס הָאט געװינען דעם ערשטן ּפרַײז. 

הָאט עס  און געקױֿפט מיר ָאלגַא טָאן דָאס קלײנע קעּפעלע. דָאס הָאזי ָאן ּפַאמעלעך, קוק 

 עס דַארֿפן קומען נָאבעלע קריסטן אױף דעם קריסטמַאס־בַאל., װַײל געהײסן אױֿפהענגען
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מיט  לַאּפסערדַאק 136ס'ּפַאסט ניט, ַאז ס'זָאל הענגען בַײ אונדז אין שטוב ַאזַא בָארָאדַאטע

 )ער קריכט ַארױף ַארָאּפצונעמען דָאס בילד ֿפון דער װַאנט(. .137ּפײסעכעס

ׂשימחה: זָאג נָאר דו, ֿפערדישער למדן, דו װײסט װער דָאס בילד איז? דָאס איז מַײן און דַײן 

)צו מַאמַאשעס טַאטע, דַײן זײדע. ער איז געװען דער גרעסטער רַאבינער אין גַאליציע. 
 נו, דװָאסיע?!ֿפעָאדָאסיען, בײז( 

נען דעם ערשטן ּפרַײז און מיסיס עליזַאבעט הָאט געװּוֿפעליקס: און איז געװען ַא קבצן, און מַײן 

. זי איז געװען די קעניגין ֿפון סקָאט... ַא דרױבענער רֿב איז געװעןאיז געװען עּפעס גרעסער ֿפון 

 ֿפון סקָאטלַאנד.

דָאס הײליקע בילד. דָאס טוט קײן גױ נישט. איר זענט ערגער  ,138, דו, סקָאטׂשימחה: גיב ַאהער

יִידן הָאבן טױטע בלַײבן, און ַאזױנע  ֿפון גױים. איר װעט ּפגרן און קײן זכר װעט ֿפון אַײך נישט

איבערגעלעבט טױזנטער יָאר און װעלן אַײך ַאלע איבערלעבן. איך נעם עס צו מיר ַאהײם... 

 קוק ָאן, װי די טָאכטער שטײט... זי זָאל זיך ָאנרוֿפן ַא װָארט... אױ! 

 ..., ברודער, איזדװָאסיע: װָאס זָאל איך טָאן, ַאז גָאט איז ניחא

 (ָאּפ)נישט! ַאטֿפו!  ןר"! דו הָאסט קײן טַאטׂשימחה: רוף מיך נישט "ברודע

 יָא, מַאמַאשע?ֿפעליקס: נעכַײ בודע טַאק! ַא

 )איז ָאּפ(דװָאסיע: אױ, לָאזט מיך ַאלע געמַאך. 

ַארױף קריכט ער )ֿפעליקס: נעכַײ בודע טַאק. די מַאמַאשע איז אױך עּפעס הַײנט ּפישיכָאלָאגיש. 
)עס קומט ַארַײן דָא, שײן אױג, דָא, שײנער שטערן. ַא מָאן ַאמור. דָאס בילד אױֿפצוהענגען( 

 יט. קוק ָאן! ָאלגע, זע, איך הָאב ַא קַאצַאּפָאלגע מיט איר ֿפָאטער. זי איז בײז( 

 ֿפערד װערט דָאס בילד! ּפַאװעל: קַאּפַאציטעט

גָאר ַארַײננעמען צו אונדז װער הָאט דיך געבעטן, ַאז דו זָאלסט די יִידישקע  )צום ֿפָאטער(ָאלגַא: 

 ?אין שטוב

ּפַאװעל: װָאס הָאב איך געזָאלט טָאן, טָאכטער? דו װײסט דָאך, ַאז װען איר זענט ַאלע געװען 

 . זי הָאט אים געװיס געזָאגט, ַאזצו אונדזאין דער שװַײץ, הָאט זי דער בַארָאן ַארַײנגעברַאכט 

 זָאגן צוגעּפַאסט אים ָאּפמיר װי ַאזױ זשע הָאט  מיר זַײנען אירע װַײטע קרוֿבים.

                                                           
 ַא בַאבערדיקטער -וסיש רֿפון ױגן ֿפַארצ 136
 מיט ּפאות –קריּפלט רֿפַא 137
 בהמה, נֿבלהװילדע חיה,  –וסיש ר 138
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 .ַאן עלנטע יתומה ,הָאט געטרָאֿפן י איראומגליק, װגרױסן נָאך ַאזַא 

ביסטו עס געװָארן דער בַאזָארגער ֿפון יתומות? און דַײן אײגענע טָאכטער איז  י לַאנגָאלגַא: װ

 )ָאלגע װײנט(אומגליקלעך מַאכן? מיך סט נעקדיר נישט נָאענטער, ַאז דו 

 ּפַאװעל: װָאס מײנסטו מיט דעם, טָאכטער?

די יִידישקע הָאט אונדז געברַאכט אומגליק אין שטוב. זינט זי איז דָא, דַאכט זיך מיר, יָא! ָאלגַא: 

ער  .מער נישט אום אױף מיר װי ֿפרִיער. ער ּפרָאטעזשירט זישױן ַאז דער בַארָאן קוקט זיך 

 .139הָאט זי ליב

זי ַא רעװָאלװער, איך שיס. איך הָאב הָאב כ'ָא, זָאסי.  ל(בענק ןֿפו נדיקשּפרינגַארױֿפ)ֿפעליקס: 

 , רַאכיל, רַאכיל!...ָא... ײן, ַאזױ ֿפַארװײנט, ַאזױ שטילש ױזַאזי איז ָא, יָא. יליב. 

 ָאלגַא: ָאט הָאסטו דיר, ער אױך.

עם גָאלָאװַאס , סינָאק מַײנער, דו ֿפַארגעסט, ַאז דיּפַאװעל: נָאר דָאס הָאט מיר געֿפעלט. ע

 טָאכטער איז דַײן ּכלה.

 מיט דַײן גָאלָאװַא. הַאלט זי דיר ֿפַאר דַײנעט װעגן. 140מיר מַײן הָאלָאװַא סטודולװָאס ֿפעליקס: 

 ּפַאװעל: שטיל, בָאלװַאן!

ט שילערן: ַא בָאלװַאן הָאט ַא ֿפעליקס: איך װעל דיר ענטֿפערן װי ֿפרַאנץ הָאט געענטֿפער

עּפעס ֿפון דו, ּפרָאסטַאק, דו װײסט דען  .לװער, איך שיסָאהָאב ַא רעװכ' בָאלװַאן, ּפַאּפַאשע!

 ", שמיניָאנדזע".141נָאר "ּפיניָאנדזעמער נישט, דו װײסט  ?ַאמָאר

לָאזט מיך ַאלײן, זי דַארף בַאלד קומען מיר געבן די ּפיַאנע־. ָאלגַא: נו, נעם דיר צו דַײן "סינָאק"

 , װעל איך מיט איר ַאלײן איבעררעדן.142לימוד

װיֿפל איך גיב דיר, נו, נו, זַײ נישט בײז אױף דַײן טַאטן. דו װײסט דָאך,  )גלעט אים(ּפַאװעל: 

ֿפון דַײן ֿפַארגעניגן װעגן. הָאב נָאר ליב דַײן טַאטן און ֿפָאלג אים. זשַאלעװע דיר קײן מָאל ניט 

)בײדע ָאּפ. ָאלגע גײט צו מיר װעלן איבעררעדן געלַאסן. ו, עניזונקום, װעסטו ַאלץ אױסֿפירן. 
שּפילן. רחל דערהערט, קומט ַארױס ֿפון איר צימער און זעצט זיך  ָאן 143צום ּפיַאנָא און הײבט

 .144לעבן איר אױף ַא שטול
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זעץ ַאך, איך בין איצט נישט אױֿפגעלײגט צום שּפילן.  )הײבט זיך אױף אומגעדולדיק(ָאלגע: 

 מיט דיר ַא ביסל צו דיסקוטירן. װילאיך זיך דָא, 

 ל, ַאנטקעגן ָאלגען(טישַא  לעבן זיך טזעצ)רחלע: זײער ָאנגענעם, ָאלגַא. 

אונטעררעדונג זָאל זַײן ֿפַאר דיר ַאזױ , אױב אונדזער איצטיקע 145ָאלגַא: איך צװײֿפל ַאֿפילו

איך בין דיר ַא ַאז , 146רָאזַאמוז איך עס ָאֿפן ַארױסזָאגן: זָאלסט װיסן,  סָאנגענעם. יעדן ֿפַאל

 ׂשונא.

הָאב איך דיר דערצו געגעבן? הָאב איך דיך  147אום גָאטס װילן, ָאלגַא. װעלכן ַאנלַאסרחלע: 

 בַאלײדיקט? 148מיט עּפעס

ֿפון מַײן  149שולד. דו ביסט נָאר די סיבה קײןדורכאױס ניט. דו הָאסט אײגנטלעך  ָאלגע:

װָאס אונדזער  ,151שװעריקײט־ָאס איז אײגנטלעך ַאלגעמײנע מענטשן. ד150שלעכטער שטימונג

דיר  152זָאג ַאנדערע, און דָאס איז די אײֿפערזוכט. איךֿפרױען־געשלעכט בַאזיצט עס מער װי 

ָאֿפן, ַאז זינט כ'הָאב בַאמערקט װי ַאזַא שײנער נָאבעלער ֿפַײנער מַאן װי דער בַארָאן נעמט אין 

 דַײן גורל ַאזַא װַארעמען ָאנטײל, ֿפיל איך אין מיר ַא מין נשמה־אומרו, ַאֿפילו ַא ֿפַארדרָאס.

רחל: איך ֿפַארשטײ נישט! דַארף דען דָאס ַא מענטש זיך ערגערן װען ער זעט, ַאז ַא מענטש 

 ?153לנטן נָאענטן מענטשןּפרָאטעזשירט ַאן ע

ָאלגַא: דער מענטש איז ָאבער ַא מַאן און דו ביסט ַא ֿפרױ, און װי ַא ֿפרױ דערװעקט עס אין 

 מיר די גרעסטע אײֿפערזוכט.

רחל: איך װײס ניט ֿפַאר װָאס. די זַאך איז ַא סך אײנֿפַאכער װי דו זעסט זי ָאן. דער נָאבלער 

און מַײן ֿפליכט איז לעבן. יָא, מַאן הָאט געטָאן זַײן מענטשנֿפליכט און מיר גערַאטעװעט מַײן 

 געװיס אים דַאנקבַאר צו זַײן.

ָאלגַא: מיר קענען די ֿפרַאזעס, מיר װײסן, ַאז דַאנקבַארקײט אין ַאזַא ֿפַאל איז דער ערשטער 

 שטַאּפל, װָאס ֿפירט ַארױף צום הױכן ציל: ליבע.

ֿפַארדעכטיקסט מיך אין ַאזױנע געֿפילן װָאס קענען  לע: ֿפַאר װָאס קרענקסטו מיך, ָאלגַא, אוןרח

 ר קײן מָאל אױף די געדַאנקען נישט קומען.מי

ָאלגַא: און זײ טָארן דיר אױף די געדַאנקען נישט קומען. איך מוז דיר דערמָאנען, זָאלסט װיסן, 

 ַאז ער 
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 זשידָאװקע.  ּפרָאסטע עם גרעסטן ַאדל, און דו ביסט נישט מער װי ַאאיז ַא נָאבעלער קריסט ֿפונ

 גײסט שױן צו װַײט, מַײן ליבע ָאלגַא.רחלע: הָא, הָא, דו 

געֿפיל. בַאלײדיקסט זיך ַאֿפילו נישט אין זיך ַא טרָאּפן זעלבסטָאלגַא: דו זעסט װי דו הָאסט נישט 

דָאס בײגן  ער יִידישער נַאציע:נַאטור ֿפון דַײן גַאנצנידעריקע װען מע זידלט דיך. דָאס איז די 

 זיך, דָאס קריכן.

װען דו הָאסט געזען אין מַײן געדולד ַאן ַארט , ָאלגַא, 154נַארישן ֿפעלערהָאסט ַא גרױסן רחלע: 

ן קעגנער. איך הָאב טצו ֿפַארטײדיקן מַײן ערע קעגן ַאן אומזיס 155ֿפעִיקײט נישט זַײן בּכוח

געשװיגן, ָאבער איך הָאב דיר ניט ֿפַארשװיגן. אין מַײן שװַײגן ֿפַאר דער ּפערזענלעכער 

ם מָאמענט  ַא סך בַאלײדיקונג איז געליגן מער שטָאלץ װי קלײנמוטיקײט, איך הָאב מיך אין דע

ֿפעסטער ֿפון דיר! איך הָאב געשװיגן איך זָאל ניט אױסזען בַײ דיר אין די אױגן ֿפַאר ַאזַא 

 װי דו הָאסט אױסגעזען בַײ מיר. 156נידעריקע מַארקֿפרױ

 ָאלגַא: דו װַאגסט עס?

 רחלע: דו הָאסט עס געװָאלט.

  ָאלגע: איך הַאס דיך! 

ז דו ַאז איך הָאב בַאמערקט, ַארחל: דָאס איז דַײן זַאך. איך מַאך מיך װײניק דַארױס, ָאבער 

ערע איך בין  סנָאר דו הַאסט יִידן, מַײן הײליקע נַאציע, װעלכע הַאסט ניט נָאר מיך ּפערזענלעך,

גרײט צו ֿפַארטײדיקן מיט מַײן גַאנץ לעבן. דָא הָאסטו, ֿפרױלין, צו ֿפיל ריזיקירט. דו װײסט, 

דו קענסט זי  אומגליקלעכע, װעמען הָאסטו געװַאגט צו בַאלײדיקן? דַײן אײגענע נַאציע, װָאס

נישט, װָאס דו װילסט זי נישט קענען און װָאס דו הָאסט נישט די װערט זי צו קענען. ַא 

װָאס צײלט ַאזױ ֿפיל בּכֿבודיקע געלערנטע, ברַאװע העלדן און  טױזנטיָאריקע שטָאלצע נַאציע,

בַארימטע קינסטלער. ַא נַאציע, װָאס מיט איר מָארַאל און זיטלעכקײט הָאט ֿפַארדינט דעם 

גַאנצער װעלט. זָאל װַאגן צו שענדן ַאזַא אומֿפַארשעמט בַאשעֿפעניש, װי דו  רעסּפעקט ֿפון ַא

 ביסט?...

 157רחל?ָאלגע: 
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! ֿפַארברעכערין און דו די ֿפַאראורטײלטעאיצט בין איך דַײן שַארֿפריכטער  רחל: קײן װָארט מער!

װען זי הערט װי אירע זָאל ניט ָאנכַאּפן בַײם הַארצן  158ַאן אײגענע טָאכטער ֿפון איר ֿפָאלק

און שװעסטער, גרָאזגרױע און יונגע מענער, אומשולדיקע ֿפרױען און ּפיצעלעך  אײגענע ברידער

קינדער װערן אומברחמנותדיק אױסגעשָאכטן אין מיטן העלן טָאג, און זײער בלוט ֿפליסט אין 

טע הענט דעם געװיסן? דָאס הָאסטו די נידעריקע נַאטור זיך לָאזן אומַארמען ֿפון די ֿפַארבלוטיק

, און ָאנבײגן לבסטגעֿפיל צו קריכן צו די ׂשונאיםדָאס הײסט בַײ דיר זעֿפון דַײן ֿפָאלקס מערדער. 

טױטן אײדער  159ֿפַאר זײ ַאבי צו בַאקומען זײער גלעט און לַאסקע. מיר לָאזן זיך בעסער זיך

ָאנבײגן אונדזער שטָאלצן קערּפער, װָאס הַאלט אין דער הײך די הײליקע ֿפָאן ֿפון אונדזער 

װער ביסטו און װָאס ביסטו? ֿפַאר װָאס ֿפרעגסטו זיך ניט ַאלײן? קײן יִידישקײט װילסטו יִיחוס! 

נישט, קײן גױישקײט קענסטו נישט. גיב זשע ַארױס ַאם װײניקסטן די מענטשלעכקײט. װָאס, 

דָאס אױך נישט? ביסטו דָאך געֿפערלעכער ֿפון ַא װילדער חיה. הַא, איצט הָאב איך מורא ֿפַאר 

 דו, חיה אין מענטשן־געזיכט!דיר! ַאװעק ֿפון מַײנע אױגן, 

דו  )צו ָאלגען(קורַאזש? װָאס איז דָא ֿפַאר ַאזַא טױט ָאדער טורַאנדָאט! ( ַארַײן )קומט: ֿפעליקס

מײנסט ַאן אמתן, שװעסטער, ַאז דו ביסט די לוקרעציַא בָארדזשיַא? דו װעסט װַאגן צו בַאלײדיקן 

)ָאלגע גײט . ר, גײ, מע בענקט ניט נָאך דימַײן געטין? איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך שיס. גײ
שרעק דיך נישט, מַײן ליבע, מַײן ליבע,  נו, נו, ֿפעליקס גײט צו רחלען( .ַארױס אױֿפגערעגט

שױן נו, זַײ דעם רױבער דעם אַײֿפל. איך בין דַײן רעטער אין דער געֿפַאר, דַײן רָאמעָא. ֿפַאר 

 )ער װיל זי ַא גלעט טָאן, זי שטוּפט אים ָאּפ(. ֿפרײלעך און קוק שױן גלַײך אין די אױגן

 יר ַא נַײ ָאנשיקעניש אױף מיר, ַא נַײער גלות.ד ָאט הָאסטוחלע: ר

 ֿפעליקס: װי ַאזױ רוֿפסטו מיך ּפָא יעװרײסקי?

 רחלע: גלות, גלות. ֿפַארשטײסט װָאס דָאס בַאדַײט? ביסט דָאך ַא שּפרַאכן־קענער.
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 און ַאזױ ביטער.געֿפעֿפערט גולַאש?! עס איז מיט ּפַאּפריקע  דערֿפעליקס: גוליש, קַאטיש... הַא, 

 און גוט ביטער... הָאסט רעכט. טֿפעֿפערגערחלע: יָא, אונדזער גלות איז אױך 

ַא הָאט  נחמיהאיך געדענק נָאך װי דַײן ברודער  ...160עװרײסקוהאיך ֿפַארשטײ ּפָא  ֿפעליקס: װי

און זי הָאט אים ניט ָאלגַאן ער הָאט ליב געהַאט עװרײסקי. און המיט מיר געלערנט ּפָא מָאל 

, װַײל ער איז ַא זשידיָאנָאק. און דיך הָאב איך ליב, כָאטש דו ביסט ַא זשידָאװקע. דו געװָאלט

ַאלע מײדלעך װָאס איך קען, נָאר זײ לַאכן  .סטנדו װײ ַאז דיך אױך ליב איך הָאב ױ,א װײנסט?

און לַאכן, ַאזױ מיאוס און דו װײסט ַאזױ שײן. דו געדענקסט װי יענער קַײזער הָאט ַא געשרײ 

איך גיב ַאװעק ַאלע מַײנע ֿפערדלעך ַא קעניגרַײך ֿפַאר ַא ֿפערד". עבן איך װָאלט געג" ‒ געטָאן

 אױף די קני(. ער װיל ֿפַאלן)ֿפַאר דיר. 

 ָאן ּפַאװעלקומט 

נו, גײ, מַײן סינָאק, טו זיך ָאן, װעסטו גײן מיט דער מַאמַא און  ?ֿפערד ַײנעַאלץ מיט דּפַאװעל: 

 איך הָאב גענומען ַא לָאזשע. אין צירק, װעסטו זען שײנע ֿפערדלעך. ןָאלגַא

 ָא דָאס...ֿפערדלעך, איך װיל בעסער די ֿפעליקס: איך װיל שױן נישט 

 .., גוט, גוט.ּפַאװעל: יָא

 .זײער קַאטָאלישֿפעליקס: זי װיל ָאבער נישט לַאכן... זי איז 

װילסטו זָאגן. נו, גײ, לָאז מיך מיט איר ַאלײן, איך װעל זי לַאכנדיק  ,ישמעלַאנכָאלּפַאװעל: 

 !גײ, גײ . נו,מַאכן, זי װעט שױן לַאכן

 (ער װַארֿפט איר ֿפון דער װַײטן קושן. גײט ָאּפ.) .הָאב איך דיך ליבָא, ּפַאּפַאשע, עקס: ֿפעל

און דָאס ַאנדערע איז אױג  אײןזשמורעט ֿפַארצַײט  און אין דער )ֿפַאררײכערט ַא ציגַארּפַאװעל: 
כָאטש איך איז דיר דָא סקוטשנע. װָאס, הַא? װי איך זע,  ֿפָארשנדיק.(ָאֿפן און קוקט אױף איר 

רעקָאמענדירט דַײן און דער בַארָאן גָארניט. דָא ֿפעלט דיר 'סַאז מיר דַאכט, װײס ניט ֿפַאר װָאס, 

 ..װָאס, הַא?שײנע שטים. ֿפַאר װָאס זשע אין ַאן אמתן ביסטו עּפעס ניט! 

 ןמַײ ?װָאס זשע, ֿפעטער, איך הָאב גָאר קײן סיבה נישט צו זַײן נישט אױֿפגעלײגט: רחל
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. ֿפון ַאלע יטנידיעה הָאב איך קײן  נחמיהליבע מוטער הָאב איך ֿפַארלױרן, ֿפון מַײן ברודער 

 .ברידער 161קדושים ֿפון אונדזערע ָארעמע בׂשורות,ע טזַײטן הערט מען שלעכ

ּפַאװעל: דָאך ביסטו ניט עלנט. ביסט דָאך דָא נישט קײן ֿפרעמדע און דָא אין הױז איז דָאך 

 ֿפרײלעך.

דָאס װּונדערט מיך טַאקע, ֿפעטער. װי קען זַײן אין ַא יִידיש הױז ַאזױ ֿפרײלעך אין דער  :162רָאזַא

 צַײט װען אונדזערע ברידער שעכטן מען אױס אומברחמנותדיק, װי די שָאף. 

װער הײסט זײ זיך הַאלטן אין די ַאלע זַאבַאבָאנעס? ּפַאװעל: דַײנע יִידן זַײנען זיך ַאלײן שולדיק. 

ליב הָאבן,  גױםרן מיט די קריסטן? װי ַאזױ זָאלן אונדז די ֿפַאר װָאס װילן זײ זיך נישט ַאסימילי

 ַאז בַײ יִידן איז יעדער גױ טריֿפה?

ֿפַײנט. ַאלײן איך מײן ַאנדערש, װי ַאזױ קענען אונדז די גױים ליב הָאבן, ַאז מיר הָאבן זיך  :רָאזַא

 גױים. ע יִידן, ערגער ֿפוןאון עס איז דָא טריֿפהנ

ט דיך, ַאז דו זָאלסט װױנען נױװער זשע  (אײגלַא בלָאז דעם רױך און ַא זשמורע מיטן )ּפַאװעל: 

ישט, זוכט מען זיך ַאן ַאנדער ּפלַאץ און מע ציט זיך ַארױס בַײ טריֿפהנע יִידן? ַאז עס געֿפעלט נ

 ֿפון די טריֿפהנע יִידן. 

 יך ַארױסצִיען ֿפון דַאנעט. ז מעגװי איך ֿפַארשטײ, גיט איר מיר ָאנצוהערן, ַאז איך  :163רחל

 טַאקע בַאלד.טַאקע די נַאכט,  )בַאשלָאסן(ּפַאװעל: 

 רחל: װָאס, איר מײנט עס ערנסט? װָאס הָאב איך אַײך ַאזױ שלעכטס געטָאן, ֿפעטער? 

, רוף מיך נישט "ֿפעטער". "װָאס הָאב איך אַײך ַאזױ שלעכטס געטָאן"? אשיתרּפַאװעל: 

נישט. דו הָאסט מיר געברַאכט אומגליק אין שטוב. װײסטו דען נישט, ַאז זי װײסט  164בוצים

װָאס איך הָאב  165דָאס איז די ּפָאדיַאקעמַײנע קינדער זַײנען בַײ מיר טַײערער װי דו אין גַאנצן? 

װײניק איז זָאלסט מיך אומגליקלעך מַאכן? ? , ֿפַאר רחמנותדיך ַארַײנגענומען צו מיר אין שטוב

מַײן  הזהע ַאנָאך  בַארָאן, הָאסטיונגן גען איר חתן, דעם מַײן ָאל ָאּפ טסדיר נָאך װָאס דו רעד

װָאס, הַא? . מיט ליבעס אים זַײן קָאּפאיז מַײן אױג אין קָאּפ, ֿפַארדרײען ער אײנציקן זון, װָאס 

 .(ער װַײזט איר די קוליקעס)
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 26 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 

 װײנט(זי ): מַײן גָאט, װָאס טוט זיך דָא מיט מיר? רחל

ַא יִידענע, װָאס צעגײט  ֿפון... איך הָאב נישט קײן װײך הַארץ ךָאנּפַאװעל: קוק ָאן. זי רעװעט 

)צו הָא, ָאט גײען טַאקע די מחותנים.  מיט נעכען קומען ָאן( )שץאױגן־װַאסער.  ֿפוןזיך בַאלד 
איז נישט אין שטוב בַײ מיר הַא?  ,װָאסאיר הָאט װידער געברַאכט דער יתומה עסן?  ׂשימחה(

װילט איר זי קָארמענען מיט לָאקשענעם קוגל נעמט מען זי צו זיך  רעסטָארַאציע.קײן ּכשרע 

 . מיט איר גײטנעמט זי און  , בַײ מיר אין שטוב איז ניט קײן ַאנשטַאלט ֿפַאר יתומים.ַאהײם

 (י גײט ַארַײן אין איר צימער)ז ., איך גײ ַאלײןערגערןנישט  אַײךאיר דַארֿפט  :166ָאזַאר

 בַײ נַאכט...און שּפעט נעכע: איך װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. אין ַאזַא קעלט, 

די גרעסטע עֿבירה דו װײסט, ַאז דָאס איז  מײנסט עס טַאקע ערנסט, ּפַאװעל?דו ? זשע : װָאסשץ

  אין דער װעלט?

 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

. קלײנע עֿבירהלעך הָאב איך זײער ֿפיל 167ַאטנָאגרעסטע עֿבירה? ָאטשען ּפריַאזױ? די ּפַאװעל: 

)רָאזַא קומט ַארױס מיט ֿפון ַא גרױסער עֿבירה ײן מװיסן דעם  איצטגעטָאן. װיל איך טַאקע עס 
און נעמט אַײך צונױף אַײערע ּכשרע טעּפלעך מיט דער  ַא רענצל אין דער הַאנט, ָאנגעטָאן(.

ר "המוֿפלג מהור א התורניּכֿבוד הלא הוגַאנצער ּכשרער משּפחתע און, טַאקע די אױך, במחילה, 

ר' ׂשימחה שץ מק"ק קָאנסטַאנטין ישן, ואשתו הכֿבודה הדריּפקע המֿפורסמת מרת נעכע תחיה, 

 און גײט אַײך ַאלע צו ַאלדע שװַארץ יָאר. נו, מַארש! 

  גַאנט געקלײדט קומען ָאן ֿפון רעכטס.עלעדװָאסיע, ָאלגַא, ֿפעליקס 

 ּפַאװעל: װָאס? איר זענט נָאך נישט ַאװעקגעגַאנגען?

 װּוהין גײט זי? ֿפעליקס: ּפַאּפַאשַא,

אין  ּפַאװעל: זעסט שױן װער זי איז? זי הָאט געמײנט, ַאז מיר זַײנען שױן ַאלע ַאװעקגעגַאנגען

 ַא שײנע ּפָאדיַאקע.  , הָאט זי זיך געװָאלט ַארױסגנֿבענען ֿפון דער שטוב און ַאנטלױֿפן.צירק

 גײען ָאּפ. נעכע. דער ברוסט ֿפון װײנט אױף רָאזַא

 אױך ניחא, ניכַײ בודע טַאק!ֿפעָאדָאסיע: נו, ַאז איר איז ניחא איז מיר 

שלַאנגען־נעסט. קום מיט אונדז לָאמיר ַאװעק ֿפון דער געֿפערלעכער קום,  ,168נשמה: קום, שץ

אין אונדזער ָארעם שטיבל, מיר װעלן טײלן מיט דיר דעם לעצטן ביסן. מיר זַײנען רַײכער ֿפון 
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לָאמיר ַאנטלױֿפן הָא, אײגענע ׂשונאים זענען ערגער ֿפון די ֿפרעמדע. קום,  זײ, מיר הָאבן ַא גָאט.

 ֿפון זײ. קום! )זײ װילן זיך לָאזן גײן צום ַארױסגַאנג( 

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא ַאן א

 דװָאסיע: ַאז איר איז ניחא, איז מיר אױך ניחא, נעכַײ בודע טַאק.

ער װיל צולױֿפן )מיר איז נישט ניחא, מיר איז נישט "נעכַײ בודע טַאק".  וטער!מנײן, ֿפעליקס: 
 (לָאזן גײןצו רחלען ּכדי זי נישט 

בַארָאן און נחמיה מיט צװײ מענטשן, בַײם ּפַארַאדנע כָאד דורך דעם ֿפענצטער זעט מען ַא שליטן 
 בן־עמי.

 .נחמיה, מַײן ברודעררחלע: 

 נחמיה: מַײן טַײערע שװעסטער!

 ֿפעליקס: נחמיה!

 ֿפָארהַאנג ֿפַאלט
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 זַײטל ניט נומערירט איז דָאס־יד אינעם ּכתֿב

 ַאקט 2

 ּפערסָאנַאזשן:

 װָאס אין ערשטן ַאקט. די זעלבע

  32ַא ֿפָאטָאגרַאף ֿפון ַא יָאר ‒ ּפעשקָאװ 

 ֿפַארשײדענע לַײט װָאס קומען זיך ֿפָאטָאגרַאֿפירן

 ַא לערן־יִינגל בַײ נחמיה ,12ַא יונג קינד ֿפון ַא יָאר ‒ צמח 

 ֿפַארשײדענע קינדער, ּתלמידים ֿפון שץ

 

ַא טיר, װָאס  ‒ ֿפון די צושױער . לינקסַא מָאלער ןֿפוַאן ַאטעליע די בינע שטעלט ֿפָאר 
איבער דער טיר ַא בַאלקָאן מיט טרעּפ, ער װױנונג, ַאלגעמײנ נחמיהסאין ַארַײן ֿפירט 

מיט  לטיש ןשײװָאס ֿפירט ַארַײן אין נחמיהס קַאבינעט. לעבן דער הינטערשטער טיר ַא 
צװײ ֿפָאטעלן. העכער אױף ַא טרעּפל נחמיהס ַארבעטּפלַאץ. ער זיצט און מָאלט ַאן 

ן צמח און קוקן זיך צו. די װענט זענען בַאהָאנגען או 169אײלבילד. לעבן אים שטײט רָאזַא

װָאס ַא טיר  ‒ ֿפון די צושױער . רעכטסֿפון דער ּפַאלעסטינער געגנט לַאנדשַאֿפטן מיט
ניט . ַאזעװַא טיש  , אױף דעם170ַא טיש מיט בענקלעך ‒ װַײט טי. נֿפירט אין דרױסן

ֿפַארן לעבן אים ַא ביורָא ּפָאטָאגרַאֿפישע בילדער. װַײט ֿפון דעם טיש ַא שרַאנק מיט 
איז ַא ֿפָאהַאנג. װען מען צעעֿפנט אים הינטערגרונט  ֿפונעם 171שטָאףער ֿפָאטָאגרַאף. ד

מיט דער ֿפָאטָאגרַאֿפישער מַאשין. לַאנגע ֿפענצטערװַאנט און  172זעט מען דעם עטודיאה
רױֿפגײן ֿפון ַאַאנדערע ֿפָאטָאגרַאֿפישע מַאשינען. דָאס ָארט ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפירן. בַײם 

ּפ ַא קונה זַײנע ֿפָאטָאגרַאֿפישע בילדער, ֿפָארהַאנג שטײט ּפעשקָאף לעבן ביורָא און גיט ָא
װעלכער בַאצָאלט אים און לָאזט זיך ַארױסגײן. ׂשימחה שץ זיצט לינקס בַײ נחמיהס 

ֿפון ַא ליד אונטער די נָאטן, װָאס ער דַארף שטודירן טיש און שרַײבט אונטער װערטער 
 מיט זַײנע ּתלמידים. 

ֿפון שָאטן און ָאּפטײלונגען די װָאס איך הָאב דיר דערקלערט? טו, מַײן קינד, ֿפַארשטײס: נחמיה

, װּוהין מיר װעלן דיך ער ַאקַאדעמיעװעסטו שּפעטער לערנען אין ּפַאריז 173ּפערסּפעקטיװ

 שיקן שטודירן.ַאװעק
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איז אין בילדער , געזָאגט, מַײסטער, ַאז די בעסטע גַאלעריע רימ, דַאכט דָאך צמח: איר הָאט

 בַײערן. אין מינכעןדער שטָאט 

ענען מיט דער ַארבעט ֿפון די בַארימטע קינסטלער קן זיך בַאאו : אױך דָארטן װעסטו זַײןנחמיה

די ַאלע שײנע קונסט, איבער  ‒. דען דער גלַײכןרַאֿפַאעל, מיקעלַאנדזשעלָא, רעמברַאנדט און  -

 הױּפט, 

 

 1 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 .174ז מער ַאנטװיקלט בַײ די אומות־העולם װי בַײ אונדזער ֿפָאלקאידי מָאלערַײ און די ּפלַאסטיק 

לא־תעׂשה לך ּפסל ּכל  ‒װַײל משה רבינו הָאט אונדז ֿפַארבָאטן,  ֿפַאר װָאס. צמח: איך װײס

 ּתמונה.

ניט הָאט נָאך  קײן קונסט: דָאס איז געװען ַא רעליגיעזער ֿפַארבָאט אין יענער צַײט װען נחמיה

הָאט דָאס עם־ עקזיסטירט, און יעדער סלױּפ, אױסגעהַאקטע ֿפיגור ֿפון הָאלץ ָאדער ֿפון שטײן

 געמוזט הָאט דעמָאלטמשה  און, הײליק און דָאס ֿפַארגעטערט ֿפַארגעהַאלטן ֿפָאלק  175הארצישע

ַאנטװיקלט  בן, ָאבער זינט די גריכן הָא176עם־הארצישקײט ֿפון ַאזאֿפָאלק גַײסטיק זַײן ָאּפהיטן 

מיר שעצן אין זײ און די עלעניסטישע קונסט, קוקן מיר מיט ַאנדערע אױגן אױף די בילדער, 

 אינהַאלט. נישט דעםנָאר די קונסט, 

 י ַא יִידישער ֿפרומער גָאלד־ַארבעטער ּפרָאדוצירט גָאלדענע צלמלעך צו ֿפַארקױֿפןרחל: ּפונקט װ

, בעת דער קױֿפער בַאטרַאכט עס גוט ֿפַאר זַײן הײליקן 177און קוקט אױף זײ נָאר ֿפַאר ַא סחורה

 .קעגנשטַאנד

דערֿפַאר מוזן מיר ַארַײנגײן צו די אומות־העולם אין גָארטן ָאנצורַײסן בלומען ֿפון דער : נחמיה

ֿפַארצירן אונדזערע נַאציָאנַאלע סוזשעטן, ניט װי ַאנדערע ֿפון אונדז טוען,  קונסט נָאר ּכדי צו

, װערן זײ ַאזױ ֿפַארּכישוֿפט, ַאז זײ ֿפַארבלַײבן װען זײ גײען ַארַײן אין ֿפרעמדע קונסט־גערטנער

 שױן דָאטן אױף שטענדיק און װעלן זיך מער צום אונדזער ֿפָאלק ניט אומקערן.

דַאװ בַײ גריכן ֿפון דָארטן דער גױם קײן ביק ָאן ּפונקט ַאזױ די ֿפרומע יִידן קױֿפן ֿפון אײרחל: 

 178...אײנציק

נחמיה טוט ַא נעכע: זָאל איך דיר װידער ַארַײנברענגען די מילך צי װעסט טרינקן אין שטוב? )
ָאגער דעם רשע און װ. ער הוסט שױן װידער. אױף מַײן שכ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן הוסט(

                                                           
 נַאציָאן -ּכ א" 174
 דומע -ּכ א" 175
 ײטדומק -ּכ א" 176
 ַארטיקעל -ּכ א" 177
 דער זַאץ איז אומֿפַארשטענדלעך 178
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)זי עגערין די טריֿפניַאטשקע געזָאגט געװָארן. גָאט זָאל מיך ניט שטרָאֿפן ֿפַאר די רײד. װמַײן ש
 קלַאּפט זיך אין מױל(

 

װײטער װי דער צױס זַײטל ניט נומערירט, ָאבער עס זעט א איז דָאס־יד אינעם ּכתֿב
 40װַאריַאנט ֿפון דער ֿפרִיערדיקער סצענע, זַײטל 

 

 נחמיה: 

 ַאנטװיקלט בַײ די אומות־העולם װי בַײ אונדזער נַאציָאן.... די מָאלערַײ און די ּפלַאסטיק איז מער 

לא־תעׂשה לך ּפסל ּכל  ‒צמח: איך װײס ֿפַאר װָאס. װַײל משה רבינו הָאט אונדז ֿפַארבָאטן, 

 ּתמונה.

נחמיה: דָאס איז געװען ַא רעליגיעזער ֿפַארבָאט אין יענער צַײט װען קײן קונסט הָאט נָאך ניט 

ֿפון הָאלץ ָאדער ֿפון שטײן הָאט דָאס דומע עקזיסטירט, און יעדער סלױּפ, אױסגעהַאקטע ֿפיגור 

ֿפָאלק געהַאלטן ֿפַאר הײליק און דָאס ֿפַארגעטערט, און משה הָאט דעמָאלט געמוזט ָאּפהיטן זַײן 

גַײסטיק ֿפָאלק נישט ֿפון ַאזא דומקײט, ָאבער זינט די גריכן הָאבן ַאנטװיקלט די עלעניסטישע 

ין זײ נָאר די קונסט, קונסט, קוקן מיר מיט ַאנדערע אױגן אױף די בילדער, און מיר שעצן א

 נישט דער אינהַאלט.

רחל: ּפונקט װי ַא יִידישער ֿפרומער גָאלד־ַארבעטער ּפרָאדוצירט גָאלדענע צלמלעך צו ֿפַארקױֿפן 

ל, בעת דער קױֿפער בַאטרַאכט עס גוט ֿפַאר זַײן הײליקן עַארטיק ןאון קוקט אױף זײ נָאר ֿפַאר ַא

 קעגנשטַאנד.

לד־ַארבעטער ֿפַאבריצירט גָאלדענע ּפונקט װי ַא ֿפרומער יִידישער גָא שץ: ס'ֿפַארשטײט זיך.

צלמלעך נָאר צום ֿפַארקױֿפן, ער זָאל קענען ֿפַאר זַײן הױזגעזינד דערֿפַאר קױֿפן ֿפיש אױף שבת. 

ָאבער בַײם גױ, װָאס ער קױֿפט עס, איז דָאס צלמל הײליק און ער קושט עס געשמַאק, און דעם 

 .הָאט קײן מָאל ניט ָאנגעכַאּפט דער חשק זיך צו שײדןיִידן 

ַארַײנגײן צו די אומות־העולם אין גָארטן ָאנצורַײסן בלומען ֿפון דער  ער נחמיה: דערֿפַאר מוז

קונסט נָאר ּכדי צו ֿפַארצירן אונדזערע נַאציָאנַאלע סוזשעטן, ניט װי ַאנדערע ֿפון אונדז טוען, 

װען זײ גײען ַארַײן אין ֿפרעמדע קונסט־גערטנער, װערן זײ ַאזױ ֿפַארּכישוֿפט, ַאז זײ ֿפַארבלַײבן 

 ן זיך מער צו אונדז ניט אומקערן.שױן דָאטן אױף שטענדיק און װעל

צו קױֿפן בַײ זײ קָארֿפירער אתרוגים  179שץ: ס'ֿפַארשטײט זיך. װיֿפל יָארן זיצן יִידן בַײ די גרעקן

, און קײן אײן גרעק הָאט 181צו װערן ַא גרעק 180און ס'איז נָאך קײן אײן יִיד ניט אַײנגעֿפַאלן

 זיך ניט ָאנגעכַאּפט ַא חשק זיך מגייר זַײן ּכדי ער זָאל קענען בענטשן ַאן אתרוג. 

)נחמיה נעכע: זָאל איך דיר ַאהער ַארַײנברענגען די ציגענע מילך צי װעסט טרינקן אין שטוב? 
ָאגער דער רשע װכ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. ער הוסט שױן װידער. אױף מַײן שטוט ַא הוסט( 

                                                           
 גריכן -רוסיש  179
 ָאנגעֿפַאלן -ּכ א" 180
 ַא גריך -רוסיש  181
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)זי קלַאּפט זיך מיט הַאנט אין  עגערין די טריֿפניַאטשקע.װרושע געזָאגט געװָארן מיט מַײן שמ
 גָאט זָאל מיך ניט שטרָאֿפן ֿפַאר די רײד.  מױל(.

 נעכע! שץ:

 

 3 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

נחמיה דַארף ֿפון גָארניט װיסן, װָאס מיר הָאבן אַײך געזָאגט, ַאז ן שטיל, מומע. ַײלָאז זרחל: 

)נעכע קלַאּפט זיך אין בַײ אונדז איז ֿפָארגעגַאנגען, ער זָאל זיך ניט אױֿפרעגן, ער איז קרַאנק. 
 מױל(.

שץ: נו, גײ, גײ ַארַײן און הער זיך אױף צו קלַאּפן אין די צײן, קענסט זײ נָאך צעברעכן, װעל 

 )נעכע איז ָאּפ לינקס(.איך דיר דַארֿפן ַארַײנשטעלן נַײע. 

 ־ידֿפונעם ּכתֿב 7ַײטל ױסגעמעקט ביזן זַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

 נו, װָאס זשע װילט איר ֿפון מיר? ס'איז (ַא יונגן־מַאן, װָאס הַאלט זַײן בילד ) צו ּפעשקָאװ:

 דָאך אַײער ריכטיק בילד.

ַא נָאז װי ַא שוֿפר. הָאב  מַאן: װָאס מַײן בילד? דערֿפַאר זָאל איך אַײך נָאך צָאלן געלט? קוק ָאן

אױער? און װָאס הָאט איר מיר ַארױסגעשלָאגן ַאן איך דען ַאזַא נָאז? הַײנט, װי איז נָאך ַאן 

 אױג? איך הָאב, ב"ה, צװײ אױערן און קוק, ב"ה, אױף בײדע אױגן.

ּפעשקָאװ: מע קען דול װערן ֿפון אַײך. ֿפרִיער הָאב איך אַײך ֿפָאטָאגרַאֿפירט ַאן־ֿפַאס, ֿפָארט 

גלַײך, הָאט איר געשריגן, ַאז איך הָאב אַײך צעּפלײטשט די נָאז. איצט הָאב איך אַײך געמַאכט 

ט אײן זַײט, אװדַאי, ַאז איר הַאלט ַאזױ דעם קָאּפ, איז דער ַאנדערער אױער און דָאס אױג מי

 ֿפון יענער זַײט, װַײל דָאס איז אין ּפרָאֿפיל.

מַאן: אַײערע לשונות ֿפַארשטײ איך ניט. איך װײס מײן ניט, ַאז איך בין ניט איך, װי ער הָאט 

שענק אַײך דעם  . איךמיך געמַאכט ֿפַאר ַאן ַאנדערן און לָאז אַײך דער ַאנדערער בַאצָאלן

 )ָאּפ(ַאדערױף. 

יעדער  ,183נַארָאדּפרָאסטן אומגעהובלעװעטן  182ּפעשקָאװ: עס איז ַאן אומגליק מיט דעם נַארישן

מיט דעם בַאלעב איך דעם ַארטיסט דעם  הָאט זיך זַײן נַארישן קַאּפריז און מיך רעגט עס אױף.

מַײסטער, װָאס זַײן קונסט איז נָאר ֿפַאר מֿבינים ֿפונעם אינטעליגענטן קלַאס און ֿפַארשטײען צו 

 בַאצָאלן ַא גרױסן ּפרַײז.

 שץ: אײנער לעבט בַײם ַאנדערן אין טעות. בַײ אַײך גײט עס ָאבער שנעלער 

 

 

                                                           
 דומען -א"ּכ  182
 ֿפָאלק -רוסיש  183
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 4 זַײטל -־יד אינעם ּכתֿב

 

בילד־מָאלער מיט די בילדער, װַײל ביז ער מָאלט אױס ַא ֿפײגל קען למיט דער מַאשין װי בַײ אײ

הײסע בולקעס און כַאּפט ַאלע מינוט ַאלע ער דערװַײל אױֿפֿפַאסן ַאן ָאקס, בעת איר בַאקט ָאּפ 

 מָאל ַא ֿפרישן גרָאשן.

ּפעשקָאװ: איך װעל מוזן ַארױס ֿפון דעם געטָא און זיך ַארַײנצִיען אין דעם ֿפרַאנצײזישן 

ין קומען נָאבלערע מענטשן, און דָא הָאט מען נָאר צו טָאן קװַארטַאל, ַאם װײניקסטן װעלן ַאה

מיט זײערע שמוציקע מַאנערן, װָאס  184עבילפֿפון יִידישן  מיט חס דריגות, די נידעריקסטע שיכט

 כַאּפט מיך ָאן ַאן עקל און מַאכט מיך נערװעז. 

, ַאֿפילו אונדזער נידעריקסטער פעביל מיט דעם װען איר זָאלט שטעלן ַא ּפַארַאלעלנחמיה: 

ֿפון ַאן ַאנדערן ֿפָאלק װעט איר אױך געֿפינען, ַאז אונדזער ּפלעבײ שטײט ֿפיל העכער  פעביל

די געניעלע רוסישע שרַײבער, װעלכע  185אין ֿפעִיקײט װי ַאנדערע. אױב איר הָאט געלײענט

די נידעריקע שיכט ֿפון זײער ֿפָאלק, װָאס רוֿפן זײ "בָאסיַאקעס", שטעלט  186שילדערן נַאטירלעך

ֿפונעם געטָא, װעט איר ַאלײן מוזן קומען צו דער זײ אין ּפַארַאלעל מיט אונדזערע פעביל 

איבערצַײגונג, ַאז אונדזער שטײט ַא סך העכער אין מָארַאל און זיטלעכקײט, אונדזער יִידישער 

אין ר ערלעך, לעכערלעך, ָאבער ניט שעדלעך, , ָאבע187ּפרָאלעטַאריַאט איז אֿפשר עם־הארציש

אונטערשײד ֿפון יענע ֿפַארשיּכורטע בָאסיַאקעס זענען ֿפון נַאטור ַאזױ װילד, ַאז אונטערצינדן ַא 

ֿפַאבריק מיט ַארבעטער, װעלכע װעלן ֿפַארברענט װערן, איז בַײ זײ ַא שּפילעכל און הרגענען 

מס, שעדלעך ֿפַאר זיך און ַא מענטשן איז בַײ זײ ַא װָאענדיקער גַאנג. געֿפערלעכע אינדיװידו

 ֿפַאר דער געזעלשַאֿפט. 

 188רחל: מַײן טַײערער ברודער איז ַאזױ ֿפַארליבט אין אונדזער געליבט ֿפָאלק װי ַאן אמתע

מוטער אין איר ֿפַארצערטלט אײנציק קינד, װָאס װיל גָאר קײן ֿפעלער ניט זען אין אים. און 

סך שעדלעכע מענטשן, װָאס אינעם אינטעליגענטן קלַאס, ַא דװקא  ,דָאך געֿפינען זיך בַײ אונדז

מע געֿפינט זײ ניט בַײ קײן שום אומה ולשון. דָאס זענען אונדזערע אײגענע יִידישע ׂשונאים. 

דערֿפַאר בין איך צו מָאל ניט ַאזױ בײז אױף די גױם, װָאס הָאבן אונדז אומזיסט ֿפַײנט. דָאס 

די װי און ַאזױ לַאנג  –קרַאצשמערצן.  –יִידנטום לַײדט ֿפון ַאן ַאלטער כרָאנישער קרַאנקהײט 

װעט עקזעסטירן, װעלן מיר מוזן ּתמיד לַײדן שמערצן. קען זיך אונדזער קרַאנקהײט קײן קרַאץ 

 מָאל ניט ֿפַארבעסערן. 
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בײז זַײן אױף די עגיּפטישע ֿפליגן, װָאס זײ ּפרָאװָאצירן מיט זײערע ֿפליגן־ װי איך קען נישט

דָארטן. איז װײניקסטן דענסטמָאל ֿפָארן מיר בַײסן געװיסע הױט־קרַאנקהײטן, װען מיר װױנען 

איבער אױך אין ַא רײנער געגנט, זענען מיר ֿפרַײ ֿפון זײער שעדלעכקײט, װָאס העלֿפט אונדז 

, ַאז מיר ֿפירן מיט זיך ַאהין מיט אײניקע גיֿפטיקע ָאבער? אונדזערע ֿפַײנע שײנע רײנע געגנטן

ונגן צװיט, װָאס הַאלט בַײם מיקרָאבן, װָאס ֿפַארדָארבן אונדזער נַאציָאנַאלן קערּפער, אונדזער י

רעכט, װען ער זָאגט, ַאז אונדזער װיכטיקע װַאקסן. דערֿפַאר הָאט מַײן טַײערער ברודער 

ֿפונעם דערצִיונג ֿפון די יונגע קינדער  מיטֿפעלטיקער גרָאזזיך ָאּפגעבן  –אױֿפגַאבע דַארף זַײן 

און ֿפון די ַאלטע איז ניט צו רעדן, זײ  ., אום ָאּפהיטן זײ ֿפונעם שעדלעכן אַײנֿפלוסנַײעם דור

קום, ברודער, ַארַײן עּפעס טרינקען, שטרענג זיך ניט ַאזױ . זענען שױן ניט צום ֿפַארבעסערן

 אַײן.

שץ: איך הָאב שױן געענדיקט און אונטערגעשריבן די װערטער. נחמיה, איך גײ אין מַײן חדר 

ַא ּפרָאבע. צמחל,  צוט ָאדער נַאכ רעגן אױף דװירעשטודירן מיט מַײנע ּתלמידימלעך און זײ ד

  )איז ָאּפ(דו װעסט ַאלײן אַײנשטודירן. 

װָאס איז ֿפַאר ַא װּונדער, ַאז אַײ, שװעסטער־לעבן,  (עטדי ַארב ַאװעק)בעת ער לײגט נחמיה: 

נעבעך שולדיק, װען ַא געװײנלעכער אונדזער ֿפָאלק איז ַאזױ ֿפַארנַאכלעסטיקט, און װָאס איז ער 

נַאר אין ַאן ַאריבערצִיען ֿפון קװַארטיר צו קװַארטיר, ַאמיליע־מענטש זָאל זיך הַאלטן ַא גַאנץ ֿפ

געשעדיקט װערן, ַא סך גלָאזװַארג צעברָאכן  װירטשַאֿפט ןװָאלטן אױך געמוזט ַא סך זַאכן ֿפון זַײ

װָאס הַאלט זיך זַײן גַאנץ ֿפַארלױרן װערן. בֿפרט ַא ֿפָאלק,  189װערן, און ַא סך װערטֿפולע זַאכן

און װערט נָאך אױֿפן װעג בַארױבערט  לעבן אין אײן צִיען ֿפון לַאנד צו לַאנד, צװײ טױזנט יָאר,

ַא סך ֿפון זַײנע גוטע מעלות, גַײסטיקע װערטֿפולע , װָאס ֿפַאר ַא װּונדער, ַאז ֿפון די װַאלד־גזלנים

זַאכן הָאבן געמוזט טָאן אים ֿפַארלַאסן גײן. אױ, מַײן ָארעם ֿפָאלק, װיֿפל הָאסטו ֿפַארלױרן ֿפון 

 בַאגַײסטערט()דַײן ַארומװַאלגערן זיך אין גלות.  דַײן ערשטער װערט אין דער לַאנגער צַײט ֿפון

אױ, דער געדַאנק צו זען דיך, מַײן טַײער ֿפָאלק, אין דַײן ַאמָאליקן גלַאנץ. ֿפילט אױס ַאלע 

 װינקלען ֿפון מַײן 
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װָאס גליט אונטערן ַאש ֿפון  ָאזט אױף אין מיר דָאס הײליקע ֿפַײער,און בלגעטרַײעם הַארץ, 

דעם ֿפונק ֿפון דער הָאֿפענונג צו ֿפַארטרַײבן די דער ֿפַארגַאנגענהײט, און צינד ָאן אין מיר 

)ער הוסט. רחל שָאטנס ֿפון דער קעגנװַארט צו בַאלױכטן די גלענצנדיקע צוקונֿפט. ֿפינצטערע 
 ֿפירט אים ַארַײן אין הינטערשטן צימער. צמח גײט זײ נָאך. ַאלע ָאּפ.( 

איך ֿפַארשטײ  קומט ַארַײן ֿפון לינקס און טרָאגט ַא בילד צו ּפעשקָאװן() :דענעַא יִי ּפעשקָאװ

 ניט, װָאס הָאט איר מיר דָא ָאנגעשמַאנדשעבעדט? 

 ּפעשקָאװ: װָאס איז שױן װידער?

יִידענע: קוקט ָאן, איך בין, ב"ה, ַא רײנער מענטש און װַאש זיך ַאלע טָאג דעם הַאלדז מיט 

אױס מיט סַאזשע. דערֿפַאר זָאל איך אַײך צָאלן נעמט און שמירט מיר אים ּכשרער זײף און איר 

 געלט?

קוקט אַײך צו אין ּפעשקָאװ: נַארישע יִידענע, לָאזט אַײך דערקלערן, דָאס איז דער שָאטן. 

שּפיגל, װעט איר זען, ַאז אַײער ּפנים און די בָארד װַארֿפן ַא קלײנעם שָאטן אױֿפן הַאלדז. דָאס 

 מוז זַײן.

יִידענע: װָאס מיר שָאטן, װָאס מיר שמָאטן?... מַײן הַאלדז איז קלָאר װי דער געֿפַאלענער שנײ 

און איך װעל אַײך ניט צָאלן ביז איר װעט מיר אים ניט װַײס מַאכן. איך בעט אַײך ניט איר 

 זָאלט מיך ָאנשמירגען. 

דָאס איז ַא  )יִידענע ָאּפ. ּפעשקָאװ בײז(ּפעשקָאװ: נו, גײט, גײט, עס װעט שױן זַײן רעכט. 

ַאטֿפו זָאלן זײ װערן! דָאס מַאכט מיך נערװעז. )ער לײגט צונױף די זַאכן און שמיצט זיך(  נַארָאד!

 )גײט ַאװעק הינטערן ֿפָארהַאנג(צום טַײֿפל! 

)קומט ַארַײן. קוקט זיך ַארום. גײט צו צו די בילדער און בַאטרַאכט זײ מיט ַא בינָאקל, בַארָאן: 
מערקװירדיק! װי  די ברילן. בַאטרַאכטנדיק( זעצט זיך אין ַא ֿפָאטעל און װישט מיט ַא טיכל

ּפרַאקטיש דער מענטש זָאל ניט זַײן, װי ֿפעסט זָאל ניט זַײן זַײן װילן, װי שטַארק זָאל ניט זַײן 

זַײן איבערצַײגונג, קומט ַא קלײנער אומדערװַארטער צוֿפַאל און צעשטערט מיט ַא מָאל ַאלע 

ֿפון ַא לעבן. איך, דער אומזיסט זוכט דער מענטש אױֿפצולעזן די ּפרָאבלעמען זַײנע ּפלענער. 

לױט געשיכטלעכע קװַאלן נָאכצוֿפָארשן די אומשטַאנד, די  –ֿפָארשער , װָאס מַײן בַארוף איז 

סיבות ֿפון יעדער בַאזונדערנער דערשַײנונג אין דער נַאטור װי אױך אין סָאציַאלן לעבן ֿפונעם 

 מענטשן, זָאל ֿפַארגעסן אױסצוֿפָארשן
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איך, דער ֿפַאקטישער  ּפערזָאן, װָאס גײט ֿפָאר אין זַײן אײגענעם "איך". גוט בַאקַאנטעַא 

, װָאס איז געװױנט מיט מַאטעמַאטישער ּפינקטלעכקײט אױסצורעכענען ַאלע עװָאלוציעס דענקער

ֿפונעם מענטשנס געדַאנקען און בַאטרַאכטונגען, זָאל ּפלוצעם ַארַײנֿפַאלן אין ַא 

ױס ֿפון ַאלע רעכענונגען... איך ֿפיל סענטימענטַאליטעט ֿפון ַא הַארצן־געֿפיל, װָאס לַאכט זיך א

אין מַײן לעבן ַא מערקװירדיקע ֿפַארענדערונג, איך הײב ָאן צו זַײן נישט דער, װָאס איך בין 

איך הָאב מיך גוט אױסגערעכנט, ַאז די דַאנקבַארקײט ֿפון דעם אומשולדיקן  )טרַאכט(געװען. 

ען אים ניט זיך ניט אױסבילדן אין ליבע צו ַאזַא ּפערזָאן, װָאס זי קמײדל רַאשעל זָאל 

לעך ָאּפהַאקן די װָאלט צו ֿפַארהיטן, מיט אײן מָאל דַײט. איך הָאב עס גע190דערגרײכן

בַאקַאנטשַאֿפט, הָאט מיך די בַאקַאנטשַאֿפט מיט איר ברודער געצװּונגען מיך װידער מיט איר 

 דידָאך זי װעט  ‒  כ'בין ַאלײן ַארַײנגעֿפַאלן און זיך בַאגעגענען. איך הָאב זי געװָאלט ֿפַארהיטן

ֿפַאר קײן זַאך אױף דער װעלט. איך, דער העלד ֿפון ַא  191בַײטןַאציע ניט רעליגיע ֿפון איר נ

דער אינסטינקט גרַײֿפט בלינד און איז שטַארקער ֿפון אונדזער װילן. איצט  )שמײכלט(.רָאמַאן 

בַאגרַײף איך, ַאז מַײן װעלן זיך צוריקצִיען דָאס איז שױן דער קַאמף, װָאס דָאס הַארץ ֿפָאדערט 

  .192איך הָאב ליב רַאשעל –ט ן דָאס הַארץ הָאט ענדלעך געטיקּפ, אוַארױס דעם קָא

 צמח לױֿפט צום בילד און ַארבעט. –נחמיה, רָאזַא, צמח קומען ַארַײן 

 ־ידֿפונעם ּכתֿב 3ֿפן זַײטל ױָאן אײבט זיך ָאס הװ, ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א   

נו, װי גײטס מַײנע ליבע ֿפרַײנד?  גײט זײ ַאנטקעגן און גרַײֿפט זײ בײדע בײ די הענט()בַארָאן: 

די װערטער ֿפון אַײער ברודער הָאבן רעכט געהַאט, װען ער הָאט בַאמערקט, ַאז דער צוֿפַאל 

ט ַא מָאל דעם דענקנערס ּפלענער. ַא רַײזנדער, לאיז שטַארקער ֿפון אונדזער װילן און ֿפַאראורטײ

)הָאט( װָאס ֿפָארט ַארױס ֿפון זַײן הײם, ֿפעסט ַאנטשלָאסן צו דערגרײכן ַא געװיסן ציל, װָאס ער 

שעדט אים אונטער מערקװירדיקע אומדערװַארטע בַײ זיך אױסּפלַאנירט, קומט דער צוֿפַאל און 

, װָאס הָאבן זיך 193טשןַאװַאנטורן און צװינגט אים צו זַײן ַא ֿפַארמיטלער צוזַאמענֿפירן מענ

ֿפַארלױרן. די בַאקַאנטשַאֿפט מיט ַא ברודער ֿפון אײן זַײט, די בַאקַאנטשַאֿפט מיט דער שװעסטער 

, װָאס הָאבן זיך ֿפַארלױרן ֿפַאר צוֿפַאל, ליבע מענטשן ֿפון דער ַאנדערער. און די אינטימע

צוזַאמענברענגען. דערצײלנדיק אים די געשיכטע ֿפון ַא ֿפרױלין רַאשעל, הָאט ער גָאר ניט 

דָאס איז ניט זַײן שװעסטער, און כ'הָאב געמוזט מיט אים אױגנבליקלעך לױֿפן ײֿפלט, ַאז געצװ

 איךַאז  ,און דענק 195אױסגעֿפילט 194ער הָאט אַײך געֿפונען. איך הָאב מַײן מיסיע –אַײך זען 
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ַא גליקלעכן  196ןֿפַאדריטן, װעלן מיר ש ֿפון דעםצו זַײן ַא װידערבינדער הָאב ֿפַארדינט 

 טריומװירַאט!

 זײער, זײער ָאנגענעם! )דריקן אים די הענט(נחמיה און רחל: 

מיר, זַײנע קינדער, זַײן קעגן אונדזערע ֿפרַײנד,  197קענעןרחל: װען גָאט הָאט ַאזױ געװָאלט, װי 

 .איז אומאױסדריקלעך 198)דָאס(

זענען מיר  ַארָאן: נָאר נישט ַאזױ סענטימענטַאל, נישט ַאזױ שטָאלץ. מיט אַײער ליבן ברודערב

, װי בעט עס מַײן 199ֿפרִיער בַאקַאנט װי מיט אַײך. ער איז אין דער ערשטער רײ. ַאזױ ַארום

 בַאשעֿפטיקט נישט אַײער אידעַאל? 200נָאך שטענדיק –ליבער אידעַאליסט 

נחמיה: מיר, װָאס זענען, לַײדיר, ניט ַאזעלכע ֿפַארצערטלטע קינדער ֿפון דער מַאטעריעלער 

איר הָאט  אױף ַא בילד( 201)װַײזט ָאן מיט אונדזער אידעַאלקעגנװַארט, ֿפַארגינט אונדז צו לעבן 

קָאּפירנדיק די נַאטור־געגנטן, ּכדי צו מַאכן ַא  202מיך געטרָאֿפן צום ערשטן מָאל אין ירושלים

איצט בילד. אונטערטערַאנט מוזן מיר ֿפַארבינדן דָאס רעַאליסטישע מיט דעם אידעַאליסטישן. 

זיצט די ַאלעגָארישע ַאלמנה  מױעראון ּפָאעזיע. איר זעט, אױֿפן  קומט די דערהױבענע ֿפַאנטַאזיע

איר בת־ציון אין איר טרױערקלײד און בעט בַײ גָאט, ביז זי װעט געהָאלֿפן װערן, זָאל ער 

װעלט. גַאנצער אירע ליבע קינדער, װָאס זַײנען צעזײט אין דער דורכֿפירן און װַײזן דערװַײל 

אירע  203עבעדיקער. עס גײען איר ֿפַארבַײגָאט דערהערט איר געבעט. דָאס צװײטע בילד איז ל

מוטיקע ברַאװע קעמֿפער, יעדער אין ַא מיליטער־קָאסטיום ֿפון זַײן לַאנד װּו ער װױנט, קינדער, 

ֿפַאר איר זעלבסטשטענדיקײט, אױך מיט די ֿפענער אין די הענט, צו קעמֿפן  204און זָאגן איר צו

גײט צו צו דער גרוּפע  )ּפעשקָאװ. , װען די צַײט װעט קומעןקרױןדי הײליקע און איר ָאנטָאן 
 עס איז נָאך ניט ֿפַארטיק, דַאןנַאטירלעך זעט מען נָאר דעם אומרױם,  און בַאטרַאכט דָאס בילד(

 קומט נָאך דער לעבעדיקער קָאלָאריט ֿפון די ֿפַארבן, די שַאטירונגען און די ּפערסּפעקטיװ. 

 צמח: װָאס הײסט ּפערסּפעקטיװ, הער מַײסטער?

נחמיה: איך הָאב דיר שױן, מַײן קינד, דערקלערט, ַאז דו װעסט דַײטלער לערנען אין די 

ַאקַאדעמיעס, װוהין מיר װעלן דיך שיקן שטודירן. איך הָאב אַײך, עס דַאכט מיר, דערצײלט, ַאז 

 ב איך געטרָאֿפןהָאדָאס קינד 
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יתומים, װָאס הָאבן ֿפַארלױרן זײערע ־אין ירושלים, געברַאכט צװישן ַאנדערע עמיגרַאנטן

איך הָאב אים ַאדָאּפטירט ֿפַאר מַײן שילער אים צו לערנען ַא . ןאין די אומרוע עלטערן

הַאנטװערק, ער זָאל זַײן ַא מָאלער ֿפון דער יִידישער צוקינֿפטיקער יוגנט ַארבעטסטום, געבילדעט 

 .205און ַא געטרַײער קעמֿפער ֿפַאר זַײן ֿפָאלק

אױסמָאלן װי איך הָאב  נָארוט מָאלן ַא בילד, װעל איך צמח: און װען איך װעל שױן קענען ג

מערדער הָאבן אונדז בַאֿפַאלן, מַײן און נָאר געציטערט, װען די  זיך אױסבַאהַאלטן אונטערן בעט

און הָאבן זי געקױלעט און געטרָאטן מיט די ֿפיס, און )װײנענדיק(  טער און די טַײערע מוטערֿפָא

 )ער װײנט(זײער בלוט איז צוגעשװּומען צו מיר. 

רחל: נו, נו, קינד, ַאז דו װעסט ֿפַארגיסן דַײנע אױגן מיט טרערן, װעסטו ניט זען צו מָאלן. גײ, 

שטודיר ָאן דַײן העברעִישע רעדע, װָאס דו װעסט די נַאכט הַאלטן צו בַאקומען ַא שײנע ּפרעמיע. 

 .()זי ֿפירט אים ַארױס. בעת בַארָאן און נחמיה ֿפַארענדיקן מיטן בילד

ך איר װעט מיר ַאנטשולדיקן, מַײסטער, װען אי ט אױֿפן בילד()קוקנדיק די גַאנצע צַײּפעשקָאװ: 

)עס לױֿפט ַארַײן ַא יִידל מיט ַא ער סוזשעט ֿפון אַײער... װעל אַײך אױֿפמערקזַאם מַאכן, ַאז ד
 ?װָאס איז שױן װידער רױט בערדל(

 איז ערגעץ דער ֿפָאטָאגרַאף? ּוַא יִידל: װ

 װָאס װילט איר?)גײט צו( ּפעשקָאװ: 

זיך ַאֿפילו ניט ָאן. איר זעט דָאך, ַאז איך בין ַא רױטער און ַא יִידל: דָאס בין איך? עס הײבט 

װער הָאט מיר געמַאכט גָאר ַא שװַארץ בערדל? הַײנט, ַאז מַײן ּכלה װעט בַאקומען דָאס בילד 

װעט זי מײנען, ַאז דָאס איז גָאר ַאן ַאנדער און זי קען איר חתן מיט רױטע הָאר װָאס איז איר 

 ַאזױ געֿפעלן.

ָאּפֿפַארבן מיט רױטער ֿפַארב. זָאגט זשע ַאז איר װילט  ּפעשקָאװ: ָאך, אױב איר װילט קען איך

 ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע מיט ֿפַארבן. דָאס קָאסט טַײערער. 

)איז ַא יִידל: װעט מיר קָאסטן טַײערער? ָאט הָאט ער מיך ֿפַארסטרַאשעט. מַאכט נָאר, מַאכט. 
 ָאּפ(

איך הָאב אַײך געװָאלט  )ֿפַארקנײטשט מיט די ּפלײצעס און קומט צוריק צום בילד(ּפעשקָאװ: 

נָאר דָאס בַאמערקן, ַאז דער סוזשעט ֿפון אַײער בילד איז ענג נַאציָאנַאליסטיש. איך מײן, ַאז 

מוז זַײן אומּפַארטײִיש און אױסװעלן ֿפַאר זיך ַאלגעמײנע טעמעס ֿפון ַאלע דער קינסטלער 

)רחל קומט צוריק מיט ַאנדערע רַאסעס ֿפון דער גַאנצער װעלט. װי מײנט איר, הער בַארָאן? 
 (.ן און בעט דעם בַארָאן זיך זעצן צום טישל, ַאנטקעגן אירצמח

 נחמיה: מיר, יִידישע קינסטלער, מוזן נָאר אױסװײלן טעמעס ֿפון אונדזער געשיכטע, װי רֿפאל
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 , גענוג קָאקעטירן"מה יֿפית" ֿפַאר ַאלע ּפריציםמיט זַײנע מַאדָאנעס־בילדער. גענוג שױן געזונגען 

מיט אונדזערע ֿפעִיקײטן ַאנדערע ֿפעלקער, ַאבי צו געװינען בַײ זײ ַא שמײכל. עס איז ֿפַאלש 

אױֿפצוצָאלן  הָאבן מיר, יִידן, װײניקװילן אונדז ניט קענען ַאֿפילו מיט אונדזערע בעסטע מעלות. 

געניעלע מענטשן, װָאס הָאבן מיטגעַארבעט און מַאכן נָאך װעגן דער ַאלגעמײנער מענטשהײט, 

װידער, דעם ּכלל יִידנטום איז ס ֿפון דער קונסט, װיסנשַאֿפט און אינדוסטריע. זשענברַאאין ַאלע 

נער, װָאס די װעלט הָאט ֿפון זײ קײן מָאל קײן טױג ניט אױסגעקומען. אונדזערע געניעלע מע

צן זײער װערט, הָאבן ניט געקענט בַאאַײנֿפלוסן די ׂשונאים, זײ זָאלן שעצן און געמוזט ָאּפשַא

ניט יוצא זַײן ֿפַאר זי. זײ ַאלײן הָאבן אונדז ָאּפגעזונדערט ֿפון  ליב הָאבן אונדזער גַאנצע רַאסע,

און דערנָאך בַאשולדיקן זײ אונדז, ַאז מיר איזָאלירן  זיך און אונדז ֿפַארשלָאסן אין די געטָאס

 טוען מיר זײ צוליב און בַאֿפרַײדן זיך מיט זײ, און נעמען ָאן זײער שּפרַאך, זײערע מנהגים, זיך.

צוזַאמען צו ֿפַארגיסן אונדזער בלוט ֿפַאר זײערע קַאּפריזן, און גײען מיט זײ  זײער קולטור,

בלַײבט אױך אײנער ֿפון אונדזערע העלדן, גרָאד צוֿפעליק, מיט ַא גַאנצן קָאּפ און ֿפַארדינט ַא 

בַאשולדיקט מען אונדז,  ,הױכן רַאנג, װיל מען אים נישט געבן. װילן מיר דערֿפַאר נישט דינען

לָאזט מען אונדז  ,206װילן מיר זיך בילדן ליכט.ַאז מיר װילן נישט אױסֿפילן אונדזער מיליטער־ֿפ

נישט ַארַײן אין די שולן. װילן מיר װערן אײנֿפַאכע ערדַארבעטער, ֿפַארבָאט מען אונדז קױֿפן 

ערד און מע טרַײבט ַארױס ֿפון די דערֿפער. װערן מיר ַארבעטזַאטע ערלעכע בעל־מלָאכות, 

דער מחיה בזויה און זיך מַאכן  מוזן מיר זיך נעמען צו נעמט מען אונדז נישט ָאן אין די ֿפַאבריקן.

 מַאכט ֿפָאניע ַא בילבול, ַאז מיר ֿפַארשיּכורן נעבעך זײערע ניכטערע שיּכורים. ַאן ָארעם שענקל.

װילן מיר ַאװעקֿפָארן צו גיסן מיר אונטער װַאסער, שרַײט מען, ַאז מיר בַאגנֿבענען דעם ַאקציז. 

ַײט מען, ַאז מיר ַאלדע שװַארץ יָאר, גיט מען אונדז קײן ּפַאס נישט. ַאנטלױֿפן מיר ַאזױ, שר

 לדיקט מען אונדז, ַאז מיר װילןװילן מיר שױן בלַײבן אױף צרות, בַאשוגנֿבענען די גרענעץ. 

און מיר  בונטָאװשטשיקעסלעבן. ענדלעך, װילן מיר שױן שטַארבן, הײסט עס ַאז מיר זַײנען 

נײן, ברידער, עס איז שױן נישט צום אױסהַאלטן ֿפון די ֿפרעמדע  .207שמַאכטן אין קרַאטעס

זיך בַאשטרעבן צו װערן טערס, און עס איז די עכסטע צַײט ֿפַאר אונדזער ֿפָאלק שטיֿפמו

און ַאלע אונדזערע בעסטע קרַאֿפטן ֿפַארװענדן ליבער ֿפַאר אונדזער ֿפָאלק און  זעלבסשטענדיק

 אונדזער אײגן לַאנד. 

 .. גײט צו צום בַארָאןהוסט

 

 

 

 

 

                                                           
 ױסבילדן, לערנען, שטודירןא 206
 טורמעאין  –ײנט עס מ 207
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עּפעס ַאזױ לַײכט טוט עס זיך װי ? אײגענעם לַאנדּפעשקָאװ: יָא, װי קומט מען ָאבער צום 

 ס'רעדט זיך? ַא קונסט צו בױען לוֿפט־שלעסער און חלומען זיסע חלומות.

איז  208אומברחמנותדיקרחל: ֿפַאר װָאס זענט איר ַאזױ שלעכט צו זען װי אונדזער עלנט ֿפָאלק 

איר, בַײ  בַארױבט ֿפון זַײן מַאטעריעלן און גַײסטיקן ֿפַארמעגן, קומט איר און נָאך אזױנע װי

אים רױבן זַײן לעצט ביסל טרײסט און הָאֿפענונג. איז דען אונדזער לַאנד ָאנגעזָאגן, װי סדום 

און עמורה, ָאדער ֿפַארשיט געװָארן װי גערקולַאן און ּפָאמּפעוס, װָאס מע דַארף דינגען ֿפרעמדע 

ַארבעטער ּכדי אױסצוגרָאבן זײערע אוצרות? קענט איר דען דענקען, ַאז דער מלאך־טוֿב ֿפון 

, קונֿפט װעט ברענגען די גוטע בׂשורה ֿפון בַאֿפרַײיונג ֿפַאר ַאלע אונטערדריקטע ֿפעלקערדער צו

נָאר ֿפַאר אונדז ניט? לָאזן נָאר ּפרּוװן אױֿפשטײן און אונדזערע גרױסע געלערנטע, קינסטלער, 

, װָאס גליט נָאר אין זײ ַא ֿפונק 210און אונדזערע געשעֿפטס־לַײט 209ּפובליציסטן, דַאקטיסטן

רלעך ֿפַאראײניקן צוזַאמען, װי לַײכט װָאלטן זײ געקענט ָאּפקױֿפן יִידישקײט, װעלן זיך ברידע

ברידער. זוכט װָאר, דר'  211אונדזער שטיקל נחלה, און בַאזעצן אונדזערע הײמלַאנדסלָאזע

דָאך ַא ֿפעלקער־ֿפָארשער און ַא גרױסער ּפָאליטיקער. מיר ַאּפעלירן צון אַײער איר זענט בַארָאן, 

 .212גןאומּפַארטעִישן רַאט און איר דַארֿפט אונדז ניט ָאּפזָא

איז נָאר ַאן  ,מַײן מײנונג, ָאּפצוקױֿפן ַא ֿפַארלױרן לַאנד, װָאס איז בַארױבט 213ּפעשקָאװ: לױט

אײנֿפַאכע קָאמערציעלע סּפעקולַאציע. ַא לַאנד קױֿפט מען ָאּפ, ַא ֿפַארלױרן לַאנד, דַארף מען 

צוריקטרַײבן דורך ַא רעװָאלוציע בַײ ַא גינסטיקער צַײט און געלעגנהײט. די רעװָאלוציע מוז 

נישט ֿפָארקומען אױף דער זעלבער טעריטָאריע װי דָאס לַאנד געֿפינט זיך. דָאס ּפרַאקטישע  ָאבער

איז צו גרינדן אין ּפַאלעסטינע ֿפַארשײדענע זעלבסט־אינסטיטוציעס, װי ַא צענטרַאל ָארט ֿפַאר 

דער דָארטיקער געבילדעטער יוגנט, װָאס װעלן זיך אַײנאײגענען די לַאנדסשּפרַאך, זַײן 

און װען עס װעט קומען די צַײט,  ֿפישע ּפונקטן ֿפון דעם לַאנד,געָאגרַא אין ַאלע 214בַאלַאנדערט

װַארֿפן ֿפון זיך דעם ַארָאּפצּו װען די טערקישע געבילדעטע יוגנט װעט זיך אױך רעװָאלטירן

דעסּפָאטישן יָאך, דַאן װעט די דָארטיקע יִידישע יוגנט אױך קענען אױֿפהײבן די ֿפרַײהײט־ֿפָאן, 

אונדזערע  ַאלע 215ערעכטלעך הײמלַאנד, ֿפַארדי העלדן ַארױסֿפָאדערן זײער גאַײן  ַארֿפןאון ניט װ

 גלײבנס־ברידער

 

 

 

 

                                                           
 ונערבַארעמלעךא – א"ּכ 208
 דַאנטיסטן –. עס קען זַײן ַא טעכנישער ֿפעלער ײנטָאס דָאס מװאומֿפַארשטענדלעך  209
 געלטקעניקע – א"ּכ  210
 ַאטסלָאזעײמה –א"ּכ  211
 ַאנטזַאגען – א"ּכ 212
 נָאך – א"ּכ 213
 װעט זיך בַאזעצן –ײנט עס מ 214
 װעגן – א"ּכ 215
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און קעמֿפן דָארט יעדער ֿפַאר זַײן ן געטרַײ זײערע רעגירונגען בַײבלֿפון ֿפַארשײדענע לענדער 

ערשטן סיגנַאל ֿפון דָארטן זיך  בַײםשטײען ֿפַארטיק  216לַאנד, װּו ער װױנט. נָאר שטענדיק

שיקן געלט אין זשענעװע אונדזערע צוָאנרוֿפן מיט ַא מַאטעריעלער און ֿפיזישער הילף, זײ 

איז דער  –ָאס הָאבן געװיזן זײער בילדונג אין ציװיליזירטע לענדער  און דַאן װ, 217סטרַאטעגן

 זיג געװּונען. 

װָאס ַאלע מוסר־סֿפרים, דרשות ֿפון װָאס מורא צו הָאבן. רחל: דערֿפַאר, ברודער, הָאבן מיר ניט 

די גרעסטע רבנים הָאבן נישט געקענט װירקן אױֿפצוהַאלטן דעם יִידישן גַײסט אין דעם יִידן, 

קומען גָאר ַא קלײן שײגעצל מיט ַא רױט העמדל און װעט אים דערמָאנען, ַאז ער זָאל  ס'װעט

זיך ֿפָאטָאגרַאֿפירן.  )עס קומט ֿפון דער רעכטער זַײט ַא מַאן,זיך ניט ֿפַארגעסן, ַאז ער איז ַא יִיד! 
 ּפעשקָאװ רעדט מיט אים און ֿפירט אים ַארונטער הינטערן ֿפָארהַאנג(.

, ֿפָארזעצן אונדזערע 218ן, ַארַײנגײן אין אונדזער לערן־צימערנחמיה: עס איז צַײט, הער בַארָא

העברעִישע שטודיעס. צמחל, קום מיט אונדז, װעסטו הערן װי מַײן ּתלמיד איז ַא מתמיד און 

 אין דער העברעִישער ליטערַאטור.הָאט ֿפָארשריטן געמַאכט 

אין דער  –)ַאלע דרַײ  זענען ַארױף אױף די טרעּפ. רחל בַארָאן: ַא רבי מוז גײן ֿפָארױס. 
 הינטערשטער טיר(.

 ֿפון רעכטס קומען ָאן

װָאס זשע מָארָאטשעסטו מיר מַײן קָאּפ. גײ רעד דו ַאלײן  )אין בַאגלײטונג ֿפון ֿפעליקס(שץ: 

דַײן ּפַאּפַאשע װעט געװױר װערן װעט ער מיט איר איבער! װָאס טוסטו גָאר אין גַאנצן דָא? 

 אונדז ַאלע איבערקערן.

דערשרָאקן, ַאז איך הָאב אױף ֿפעליקס: ברַאװָא! כ'הָאב ַא רעװָאלװער, איך שיס. ער הָאט זיך 

 ט זיך דָאך!אים ַא געשרײ געטָאן, און די ערד דרײ

 ו געטָאן. דו דַארֿפסט ניט שרַײען אין דער ערד! טשץ: שלעכט הָאס

? נחמיה איז ַא מָאל געװען 219װָאס איז? איך טָאר נישט גײן צו מַײנע רָאדסטװעניקעסֿפעליקס: 

 מַײן רבי 

 

 

 

 

 

                                                           
 איממער – א"ּכ 216
 סטרַאטעגיקער – א"ּכ 217
 שטודירציממער – א"ּכ 218
 ײגענעקרוֿבים, משּפחה, א –ֿפון רוסיש ױגן ֿפַארצ 219
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 רָאכעלע?און הָאט מיך ליב געהַאט. און רַאכיל! װי רוֿפט איר זי ּפָא יעװרײסקי? רָא... 

קוק דיך ָאן און איך דערקען דיך  װּו זענען ערגעץ דַײנע ֿפערדלעך? איךשץ: װָאס מיר רחלע? 

געװָארן גָאר ערנסט. בלַאס... װּו איז ערגעץ דַײן ֿפרעכקײט? װָאס איז גָאר ניט. עּפעס ביסטו 

 מיט דיר?

ָאב איך ה 220ֿפעליקס: דיַאדיַא, ביסט זיך ַא גוטעטשקער יִידליק. כ'װעל דיר זָאגן װסיַא ּפרַאװדַא

 ליב רחלען. 

שץ: ַא װּונדער צי דו הָאסט ליב. ַא װעלכעס מײדל הָאסטו דען נישט ליב? דו הָאסט דען מער 

 צו טָאן װײ, װי ליב צו הָאבן מײדלעך. און ֿפערדלעך הָאסטו גענוג!

ַאזױ גוט. עּפעס  221איך קען אַײך ניט ָאביַאסניַאיעןֿפעליקס: נײן, נײן, דיַאדיע, זָאגט עס ניט. 

זינט ר... רחלע איז ַארַײן צון אונדז אין שטוב, װײס איך ַאלײן ניט װָאס מיר איז געװָארן. עּפעס 

ר, זײ הָאבן איז זי ניט װי יענע, װָאס הַאלדזען מיך, קושן מיך, טרינקען מיט מיר, טַאנצן מיט מי

 ַאזױ אומעטיק, זיָאּפ אירע אײגעלעך, אױף מיר ניט קוקן, לָאזט ַאר װיל יז זיך מיר צו געניסן.

איר װער איך אױך ַאזױ  222װײנט ַאזױ שײן און שװַײגט ַאזױ זיס... און װען איך טרַאכט װעגן

 דָא... װָאס מיר עסן, װָאס מיר ֿפערד?... אין דר'ערד, אין דר'ערד... טאומעטיק און ֿפיל עּפעס ָא

 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

 גוט ָאּפגעקָאכט!שץ: ער איז 

 ַאמור. דַײנע שײנע אױגן, דַײן שײנער שטערן, דו ביסט מיר דָא... ֿפעליקס: הָא, מָאן

 שץ: ֿפון ַא װָאסער בוך הָאסטו עס אױסגעלערנט?

, דיַאדיע, ַאזױ קַאלט, און דָא ברענט מיר ַאזױ ֿפעליקס: ס'איז מַײן אײגנס. איר לַאכט ֿפון מיר
 דָאס הַארץ. כ'הָאב מורא, איך זָאל ניט ֿפַארברענט װערן.

 ביסט ַאסיקורירט, מעג עס ברענען!שץ: עס שַאט ניט, אױב דו 

 ֿפעליקס: דיַאדיע, ַאז זי װעט ניט זַײן מַײנע, הָאב איך מורא, ַאז איך װעל זיך שיסן.

 ?223שץ: זָאל איך ַארַײנרוֿפן ַא ּפריסטַאװ

 ֿפעליקס: דיַאדיע! איך װיל זי זען, מיט איר רעדן, זי איז בעסער ֿפון אַײך, זי לַאכט ניט ֿפון מיר.

 װָאס װילסטו ֿפון מיר?ַאלײן. שץ: נו, גײ זשע, רעד מיט איר 

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא איז דער א

ֿפעליקס: איך װײס, זי װיל איך זָאל קענען לערנען ּפָא יעברעיסקי װי ַאלע יִידלעקעס. איך װעל 
 איר צוזָאגן

                                                           
 דער גַאנצער אמת  –קַאליע רוסיש  220
 דערקלערן –קַאליע רוסיש  221
 ֿפון -א"ּכ  222
 ּפָאליציַאנט־ַא געגנט –רוסיש  223
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צו לערנען חומש מיט קַאשע, צו עסן שבת־קַאװע ּכלה, צו גײן אין דער סינַאגָאגע און שרַײען 
 אַײ־אַײ־יאַײ! –מיט ַאלע יִידלעקעך 

 שץ: נו, ביסט דָאך ַא ֿפַארטיקער יִיד.

 ֿפעליקס: יָא, ַא יִיד!...

ַאזַא  )ֿפעליקס איז ָאּפ(שץ: יָא, ַא יִיד־דיָאט! גײ נָאר ַארַײן צון איר, זי װעט דיך שױן ליב הָאבן. 
כילים געמַאכט ֿפון זײערע קינדער. זײ, די העברעיער ׂשּתכלית הָאבן מײנסטנס ֿפון אונדזערע מ

ן די קינדער די העברעִישע שּפרַאך, און דערנָאך ַאלײן געשרִיען, זי ֿפַארבָאטן, געטױט איהָאבן 
ַאז זי איז ַא טױטע שּפרַאך. זײ הָאבן ַאלײן די קינדער ֿפַארגױִישט און דערנָאך געשרִיען, ַאז 

 ם גײט צו גרונט. און װָאס איז שולדיק דָאס קינד?...דָאס יִידנטו

גײ נָאר, זע, װָאס הָאט זיך געטרָאֿפן. ֿפעליקס איז געשטַאנען נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. 
און הָאט עּפעס גערעדט מיט רחלען. ּפלוצלינג איז אים די ֿפיס, מישטײנס געזָאגט, 

שרַײט קני, עּפעס װי ַא חולה־נוֿפל )אונטערגעהַאקט געװָארן און ער הָאט ַא ֿפַאל געטָאן אױף די 
איך הָאב אים געהײסן בַאשמירן מיט שּפַײעכץ די ליטקעס. װיל  .אױס און קלַאּפט זיך אין מױל(

 דַארף מען רוֿפן ַא דָאקטער.  צי גײ נָאר דו ַארַײן, זע װָאס דָאס איז, ער ניט.

רף קײן דָאקטער ניט. ער לערנט זיך צו זַײן ַא יִיד און ֿפַאלן ַאד 224בהמה( )ַארױסגײענדיקשץ: 
  . )בײדע ָאּפ אין רחלס צימער, לינקס(נעיס. ָאט װעסטו זען װי ער װעט ַאלײן אױֿפשטײןּכ

 ֿפון רעכטס קומט ַארַײן

ָא אומגליק ּתכשיט איז געװיס בַײ איר. אױף ַאזַא ניטָא קײנער. מַײן  )קוקט זיך ארום(ּפַאװעל: 
איז נישט גערָאטן. איך הָאב זײ דערװַײטערט מַײן ערשטער ּפלַאן  הָאב איך מיך ניט גערעכנט.

דעם  225ֿפון דער שטוב, כַאּפט ער זיך ַארױס צון איר ָאן מַײן װיסן. איך מוז נָאך אױסּפרַאװען
 מיט ַא בן־יִיד מוז מען גײן מיט גוטן.  ,ּפלַאן

)גײט ַארױס ֿפון רחלס צימער, ֿפון לינקס, דערזעט דעם ֿפָאטער און בלַײבט שטײן ֿפעליקס: 
 הָא, ּפַאּפַאשע...ֿפַארלעגן( 

ּפַאװעל: װָאס הָאסטו זיך ַאזױ דערשרָאקן ֿפַאר מיר, מַײן טַײערער סינָאק? װײסט דען נישט, ַאז 
הָאסט ליב  -, דַײן טַאטע הָאט דיך ליב װען דו ֿפָאלגסט אים? איך װײס װָאס דו טוסט דָא

כט ֿפַארגעניגן, בין איך צוֿפרידן. װען הָאב איך זיך געמישט צו דַײנע בי דיר מַארַאכילען. ַא
 מײדלעך? און װָאס איז זי ערגער ֿפון ַאנדערע?

 

 

 

 

 

 

                                                           
 בהמהמען -א"ּכ  224
 ֿפַארריכטן -דָא  225
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, נָאר זי הָאט מיך ָאבער ניט ַאזױ ליב װי 226יּפַאשע, זי איז בעסער ֿפון ַאנדערע קָאזּפַאֿפעליקס: 
 די ַאנדערע.

ּפַאװעל: דָאס זָאל דיך ניט ַארן. לָאז זי נָאר דערֿפילן דעם גרױסן נדן, װָאס איך װעל דיר געבן, 
, זָאגן הָאב איך דיך געזוכט, איך זָאל דיר ָאסװװעט זי בַאלד לױֿפן מיט דיר חתונה הָאבן. ָאט 

בַאקומען ַא בריװ ֿפון אונדזערע ָאדעסער קָאמיסיָאנערן, ַאז דָארטן איז שרעקלעך, איך הָאב ַאז 
עװָאלוציע און קײנער איז ניט זיכער מיט זַײן ֿפַארמעגן. דו װײסט דָאך, ַאז אונדזער ס'איז ַא ר

גַאנץ קַאּפיטַאל איז דָארט ֿפַארשטעקט בַײ די יִידן און ּפריצים. מוזסטו אױגנבליקלעך ֿפָארן ַאהין 
דו  , װַײל עס שטײט אין ַא געֿפַאר. ַאזמיט דעם ערשטן צוג און אַײנקַאסירן אונדזער קַאּפיטַאל

יק, דָאס איז דָאך דַײן גַאנצער נדן. נו, װעלן מיר בַאלד ּפרַאװען ַא װעסט עס ברענגען צור
 װָאס, הַא?ַא ּפַאּפַא דו הָאסט? . זעסט, װָאס ֿפַאר 227װעסעליע

)ֿפַאלט אים אױֿפן הַאלדז און קושט  ...ַאז דו זָאגסט ניט קײן ליגן , ּפַאּפע,228ֿפעליקס: יעי בָאגו
 טַײערער ּפַאּפַא!אים( 

דרַײ ֿפערטל שעה ַאװעק. קום, ּפַאקעװע  ּפַאװעל: נָאר ניט ֿפַארלירן קײן צַײט, דער צוג גײט אין
 זיך אַײן, מַאך דיך ֿפַארטיק.

 ֿפעליקס: ּפַאּפַא, איך װיל מיך געזעגענען מיט איר און איר דערצײלן...

מַאכן שּפעטער ַאן  229ּפַאװעל: נײן, מַײן קינד, װעסט קַאליע מַאכן... מיר װעלן בעסער
און נישט צוריקקומען ביז איך  איבעררַאשונג. זָאלסט מיר בַאלד שרַײבן װָאס דָארט טוט זיך

  )בײדע ָאּפ(װעל דיר ניט הײסן. נו, קום, קום שנעלער! 

מיר הָאבן אַײך צו ֿפיל ֿפַארהַאלטן,  )מיטן בַארָאן קומען ַארָאּפ ֿפון די טרעּפ, רעדנדיק(נחמיה: 
מיך איר זָאלט  -, בעט איך אַײך נָאר אײן זַאך, 230נָאר דערֿפַאר װָאס איר שײדט זיך ֿפון אונדז

װי איך װַײז אַײך אױס. איך בין לַײדנט אין  ,231זַא טרױמער און שװערמערניט הַאלטן ֿפַאר ַא
מַײן אײנציקער טרײסט, מַײן לעבנס־ָאטעם איז מַײן אידעַאל, און װי ַא מענטש, װָאס ער טרענקט 

װָאס ער רַײסט זיך אין איר ָאן. װי  ,232ֿפרײט אים אױך נָאר די סעקונדע, דָאס שטרױעלע זיך,
הָאט מיר צוגעשיקט ַא מענטשן־ֿפרַײנדלעכע  דער צוֿפַאלמער קען מיך ֿפרײען דער מָאמענט, װָאס 
 הַאנט. טָארט איר ַאזַא הַאנט צוריקצִיען?

אַײך  233אין אַײערער, און איך בין גרײט מַײן הַאנט ליגט שױן לַאנג )דריקט זַײן הַאנט(בַארָאן: 
 234װי מַײן מעגלעכקײט װעט מיר דערלױבן. איך הָאב בַאשלָאסן אֿפילו ,װַײטדָא צו שטײן ַאזױ 

 װילע הינטער דער שטָאט, װּו די ֿפרישע לוֿפט װעט אַײך קרעֿפטיקן.ַא  235אַײך צוגרײטן

 

                                                           
 ַא ציג -װי "קָאזי", מערצָאל ֿפון "קָאזַא" ױס דער ּכתֿב איז ניט קלָאר, עס זעט ָאבער א 226
 ַא ׂשימחה, ַא ֿפַײערונג -רוסיש  227
 אין גָאטס נָאמען –רוסיש  228
 ליבער -א"ּכ  229
 איר נעמט ַאּפשיד ֿפון אונז -א"ּכ  230
 ָאס דָאס בַאדַײטװאומֿפַארשטענלעך  231
 ױדי שטר -א"ּכ  232
 בערַײט -א"ּכ  233
 זָאגַאר -א"ּכ  234
 ֿפָארבערַײטען -א"ּכ  235
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איך ֿפָאדער אַײער גַײסטיקע הילף. איך . 236נחמיה: נישט די הילף הָאב איך ֿפון אַײך געװַארט
זָאל ירשענען דעם גַײסטיקן אוצר, װָאס איך װעל אַײך איבערלָאזן  237דַארף, ַאז אַײער נשמה

 .238זעט װי איך בין ערנסט קרַאנק און װעל לַאנג ניט לעבןאיר נָאך מַײן ָאּפלעבן. 

 שװערערע ֿפון אַײך לעבן איבער ַא סך געזונטע.  239ר ניט ּפעסימיסטיש. ַא סךבַארָאן: נָא

נחמיה: איר זענט מיר געקומען צו רעכטער צַײט. אױף מַײן ֿפיזישן ָארגַאניזם לײג איך ניט קײן 
ן־קודש צו בַאהַאלטן אין אים די קדשי־, איך הָאב מַײן גוף נָאר געהַאלטן ֿפַאר ַאן ַארו240ַאכטסך 

און הָאֿפענונגען.  241די טַײערע אוצרות ֿפון מַײנע זכרונות –קדשים ֿפון מַײנע הײליקע געֿפילן 
די ליבע צו מַײן אומגליקלעך געמַארטעט ֿפָאלק און זַײן בטחון אױף ַא בעסטער צוקונֿפט איז 

מיט געֿפינען ַאזַא געװען שטענדיק מַײן אידעַאל. מַײנע געדַאנקען זענען געװען בַאשעֿפטיקט 
 , נָאך מַײן ָאּפלעבן. 243סהײליקע מיסיע 242װיכטיקע ּפערזָאן, װָאס זָאל קענען ממשיך זַײן

 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

מיט דער צַײט געבױרן אין מיר די הָאֿפענונג, די הָאֿפענונג ֿפַאר ַא בטחון, דער געדַאנק הָאט 
קולטור ֿפון ַאלע נַאציעס, די ּפערזָאן  און דער בטחון, די נֿבואה און די בַאגַײסטערונג ֿפון דער

ַאלן גַײסט אין דַארף זַײן ֿפיזיש געזונט צו בַאזיצן די קרַאֿפט ַארַײנצובלָאזן דעם ֿפרישן נַאציָאנ
  צו ַא נַײ לעבן.טן ֿפָאלקס־ָארגַאניזם, אים אױֿפלעבן אונדזער ֿפַארנַאכלעסיק

  ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א

לַאנגזַאם איבערגעצױגן מיט ֿפלײש און  הָאט זיך לַאנגזַאםדָאס בילד ֿפון מַײן בַאגַײסטערונג 
 ָאדערן, און שטײט אין דער װירקלעכקײט ֿפַאר מיר לעבעדיק אין אַײער ּפערזָאן! 

בַארָאן: איר הָאט, מַײן ליבער ֿפרַײנד, װַארשַײנלעך שױן ֿפַארגעסן מַײנע ערשטע װערטער בַײ 
אונדזער ערשטער בַאגעגענונג, ַאז איך בין גרײט מיט לַײב און נשמה אַײך בַײצושטײן, און ַאז 
 איך בין ַאן אײבערֿפרַײנד ֿפון אַײער רַאסע, און צײל מיך ניט צװישן אַײערע גלױבנס־ברידער. 

 הָאבן ניט געהַאט די קרַאֿפט צו ֿפַארצַאמען דעם װעג 244הונדערטסטע *** חמיה: ַאזױנע קלײנענ
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 בַארָאן:

צו ַארבעטן ֿפַאר דער  – 245איז ַא סך גרעסער, אױסגעבײנטער ***... װָאס מַײן װעלטַאנשױיונג 

גַאנצער מענטשהײט, בעת אַײערע ַאנשױיונגען זענען בַאגרענעצט אין ַא קלײנער רַאם ֿפון אַײער 

  .נַאציָאנַאליטעט און ַאבעט נָאר ֿפַאר אַײער ֿפָאלק

ע אױֿפגַאבע. מיר מוזן נחמיה: די מענטשהײט צו ֿפַארבעסערן איז ַא װיכטיקע, ָאבער ַא שװער

ר, װעלכע הָאבן מער צַײט, װעלכע הָאבן ַא דערװַײל לָאזן ַאנדערע מער גליקלעכע ֿפעלקע

אײגן הײם מיט זײערע  ַאכט, װעלכע בַאזיצן רוִיק אַײן זײערּפָאליטישע און עקָאנָאמישע מ

 םשטי זַײן נַאציָאנַאלן דַאך. און זײער געטרַײע גלױבנס־ברידער, ַאלע צוזַאמען, יעדער אונטער

ֿפענע ברידער װערט ָאנגענומען אינעם ַאלגעמײנעם װעלט־קָאנצערט. ָאבער אונדזערע צעװָאר

זענען נָאך ַאלײן נישט ֿפַארזָארגט. מיר זענען נָאר ניט־געבעטענע טָאלערירטע שכנים. מיר זענען 

!... מיר זענען ַאזױ קלײן בַײ דער װעלט אין די אױגן, ַאז מע ּפַאריער ֿפון דער מענטשהײטדי 

װי  ֿפרעגט אונדז קײן דעה נישט. און װען מיר זָאגן ַא קלוג װָארט, װיל מען אונדז ניט הערן.

מיטַארבעטן מיט אַײך, ַאנדערע, ַאז מיר װערן שטענדיק געטריבן ֿפון ָארט  ַאזױ זשע קענען מיר

צו ָארט, און װען אונדז בַאװעליקט ַאנידערזעצן זיך אין ַא רוִיק װינקל, װערן מיר געשטערט 

ֿפון די הַארץ רַײסנדיקע געשרײען און ביטער געװײן ֿפון אונדזערע דערמָארדעטע ברידער, און 

דע מינוט ֿפַאר אונדזער אײגן לעבן, ַאז יענע גליקלעכע זָאלן אױף אונדז ניט ָאנֿפַאלן. ציטערן יע

דערֿפַאר מוזן מיר ֿפַאר ַאלעמען זיך בַאשטרעבן צו בַאזעצן אונדזערע געניעלע נע־ונד־ברידער 

אין זײער אײגענער רוִיקער הײם, װּו זײ װעלן אױך קענען דָארט ַארבעטן מיט דער גרעסטער 

 ַאנדערע, ֿפַאר דעם ּפרָאגרעס ֿפון דער גַאנצער מענטשהײט.מוט און ֿפלײס, װי ַאלע 

קענען ֿפַארלױֿפיק מַײן הַארץ בַארָאן: איך גלײב, די לַאגע ֿפון אַײער ֿפָאלק און זַײנע הָאֿפענונגען 

, דָאך זעט איראין מַײן גַײסט קען איך ניט זען די װיזיע װָאס ַאזױ טיף ניט בַארירן, װי אַײערס. 

בין איך מיט דער גרעסטער ֿפַארטיקײט גרײט אַײך מיטצוהעלֿפן לױט מַײן מעגלעכקײט. אײן 

זַאך מוז איך אַײך בַאשטײן, ַאז ֿפון איצט ָאן װעל איך מיך מער װי ֿפרִיער בַאשטרעבן צו לוֿפטן 

דעם ענין ֿפון מַײנער מיסטעריעזער געבורט, אױף װעלכער איר הָאט מיך אױֿפמערקזַאם געמַאכט. 

רטן ביז איך װעל גרונטלעך נָאכֿפָארשן מַײן ֿפַארגַאנגענהײט, דערנָאך װעל איך מיר מוזן װַא

 צי שטײט מַײן לעבן אין קָאנטַאקט מיט אַײערע װּונטשן און לעבן. 246בַאשליסן

 נחמיה: דיר צו ֿפיל... 

 ַײטל־נומערירטן זאון ֿפונעם ניט ָאּפשניטױסגעמעקטן סוף ֿפונעם א
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 13און דָאס איז דער המשך ֿפונעם זַײטל  17 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

 

הָאבן ניט געהַאט די קרַאֿפט צו ֿפַארצַאמען דעם  247***נחמיה:  ַאזױנע קלײנע הונדערטסטע 

צוֿפירן ַא סזיך ֿפַאראײניקן ּכדי אױ ֿפון גרױסע גַײסטלער, װָאס מוזן זיך בַאגעגענען און װעג

װי קומט עס װָאס מיר  –הָאט איר אַײך ניט געשטעלט די ֿפרַאגע גרױסע מיסיע אין דער װעלט. 

הָאבן זיך ּפלוצלינג בַאגעגענט? װָאס און װער הָאט אַײך געֿפירט גרַאדע אין דער שטָאט צו זַײן 

דער שליח צו רַאטעװען ַא מײדל דָאס לעבן? װעלכע איז גרַאדע מַײן שװעסטער? ֿפַאר װָאס 

בַײ אונדזער ערשטער בַאגעגענונג זענען מיר בײדע ֿפַארציטערט געװָארן, װי בלעטער ֿפון ַא 

, װָאס צִיען די זַאֿפט ֿפון אײן װָארצל? װער װעט זָאגן, ַאז דָאס איז ַא צוֿפַאל? נײן, דָאס איז בױם

מער ֿפון ַא צוֿפַאל, דָאס איז אײנע ֿפון די געהײמע נַאטור־געזעצן, דָאס מיסטעריעזע ּפרָאבלעם 

. דָאס 248װעט זיך נָאך לַאנג קװעלן מיטן ענטֿפער ֿפון סּפיריטיזם, װָאס דער שװַאכער מענטש

רע צַארטע ֿפעדעם אין דער ּפלַאנעטן־װעלט, װָאס בינדט צונױף ֿפַארשײדענע זענען די אינזיכבַא

גַײסטער, דָאס איז דער טעלעגרַאף ָאן דרָאט, דורך װעלכע עס קָארעסּפָאנדירן צװישן זיך די 

  נשמות, װָאס זוכן זיך צו בַאגעגענען און געֿפינען זיך ענדלעך יָא.

 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

זענען שױן ַאזױ נָאענט בַאקַאנט, װָאס װּונדערט אַײך מיר צו ַאנטדעקן צו מיר און איצט, װען 

 װעלכער רַאסע איר געהערט און װער זענען געװען אַײערע עלטערן.

בַארָאן: דער ַאלטער בַארָאן הױדענשטעטער הָאט מיר ֿפון קינדהײט ָאן דערצײלט ֿפַאר װָאס איך 

ק מיר דערקלערן און, און נישט ֿפָאטער. הָאט ער נישט געֿפונען ֿפַאר נױטי 249ֿפעטעררוף אים 

מעגלעך, איך הָאב נישט געװַאגט בַײ אים אױסֿפָארשן. ער הָאט מיך ַאזױ שטַארק ליב געהַאט 

און ניט געשּפַארט בַײ גרעסטע אומקָאסטן מיר געבן, ַא הױכע בילדונג, און מיך צוגעגרײט צו 

גרעסטע שטַאטסמענער, װָאס די רעגירונג שטיצט זיך אױף זײ. איך הָאב אױך, מַײן  250***

גרױס, װָאס איר. אין אידעַאל איז אױך געװען אױֿפצוטָאן עּפעס  251ד, דעם זעלבן גורלנַײֿפר

נוצלעכס ֿפַאר דער לַײדנדיקער מענטשהײט. מַײנע געדַאנקען זענען אױך געװען בַאשעֿפטיקט 

מיט אים מיט מַײנע מײנונגען  252מיט אױֿפצוזוכן ַאן אינטעליגענטן מַאן, איך זָאל קענען זיך טײלן

נָאר אין אײן זַאך זענען מיר מיט אַײך ֿפַארשײדן, װָאס געֿפונען.  אַײךב און געֿפילן, און איך הָא

די לַאגע ֿפון אַײער ֿפָאלק און זַײנע הָאֿפענונגען קען מַײן הַארץ נָאך ניט ַאזױ טיף דערגרײכן, 

װי אַײערס. און מַײן גַײסט קען נָאך ניט זען די װיזיע װי איר זעט זי. בַאזונדער בין איך מיט 

 אַײך מיטצוהעלֿפן. טדער גרעסטער ֿפַארטײדיקונג גרײ
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  18 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

 

. 253נחמיה: דער צוֿפַאל, װָאס הָאט אונדז צוזַאמענגעברַאכט, װעט מוזן זַײן ַארבעט ֿפַארענדיקן

איך בין זיכער, ַאז איר װעט מיר שטײן צו רעכטער הַאנט אױף דעם הױכן בַארג ֿפון מַײן ֿפָאלקס־

הָא, איר הַאלט מיך ניט ֿפַאר קײן טרױמער? איז  הָאֿפענונג און װעט זען זַײן װידעראױֿפלעבן.

דען אונדזער גַאנץ לעבן נישט װי ַא טרױם? לעבט דען נישט יעדער מענטש איבער בעת זַײן 

חלום װי זַײן מזל ֿפַאלט אױס צו גוטן צי ַא שלעכטן? נײן, איר קענט ניט זַײן ַאזױ שלעכט ֿפון 

ג אין זַײן גלױבן אין דער דעם שװַאכן מענטשן ַאװעקנעמען זַײן שטיצע. דָאס ביסל הָאֿפענונ

עס מעג זַײן ניט װָאר, און זַײן צוקונֿפט. אַײ, װי גוט איז ֿפַארן אומגליקלעכן דָאס גלױבן. 

הָאֿפענונג, זי מעג זיך ַאֿפילו ניט ֿפַארװירקלעכן. מַײן ֿפָאלק איז ניט טױט. ער לעבט, נָאר ער 

 לַײדט צו ֿפיל, צו ֿפיל...

ום, דערֿפריש זיך צו דער רחל: מַײן טַײערער ברודער שטרענגט זיך צו ֿפיל ָאן. ק

 , װָאס מיר גרײטן דיר ֿפָאר. עס װעט דיך דערמוטיקן. און איר, הער בַארָאן!254צערשטרױיונג

די געזונטע לוֿפט װעט אַײך ַא  ּודי װילע, װ 255בַארָאן: און איך װעל גײן ֿפָארלױֿפיק צוגרײטן

סך קרעֿפטיקן, און אַײערע געטרַײע שװעסטער װעט װַאכן איבער אַײער געזונט־צושטַאנד. 

 )זײ בַאגלײטן אים ַארױס(.דיע, מַײנע ליבע ֿפרַײנד! ַא

גרײט זיך צו צום ָאװנט. דו,  ,יָא, קינדער )מיט נעכע קומען ַארױס ֿפון דער טיר, ֿפון לינקס(: שץ

רחלע, מַאך ֿפַארטיק עּפעס צוצובַײסן. די מומע נעכע װעט דיר העלֿפן. און דו, נחמיה, לײג 

ַאװעק די ַארבעט, װַאש זיך ַארום און דערֿפריש זיך. איך װעל דיר ברענגען מַײנע קלײנע 

ט זײ און װעס 256***, װי דו רוֿפסט זײ. דָאס איז דָאך דַײן ּתלמידימלעך, די נַײע מּכבי'עלעך

דרשהנען, און זײ װעלן דיר זינגען. איך װעל דערװַײל דָא צורַאמען די געצַײג און מַאכן מער 

ילדען און ּפ)ַאלע גײן ַארַײן אין צימער. שץ בַאשעֿפטיקט זיך מיט ַאװעקרַאמען די ּפלַאץ. 
, רעכטס, קומען ַארַײן ָאלגַא מיט דער מוטער, טישלעך, זײ שטעלן אין ַא װינקל. אין דער צַײט

נט ַא בַײציקל. ָאנגעטָאן אין ברײטע הױזן און מענער־היטלעך. זײ גײען צו צו ֿפערן בַײ די הע
 ּפַאשקָאװן(.

 ֿפעָאדָאסיע: קען מען זיך בַײ אַײך טעלעגרַאֿפירן?

 ֿפָאטָאגרַאֿפירן? ָאלגַא: איז נָאך צַײט זיך איצט

 ָאלגַא: אום גָאטעס װילן, מַאמַאשע. לָאז מיך רעדן. איז נָאך צַײט צו ֿפָאטָאגרַאֿפירן?
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 19 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

 ּפעשקָאװ: לַײדער, עס איז שױן צו שּפעט. איר קענט קומען מָארגן אין דער ֿפרי.

ָאלגַא: נישטָא קײנער. איך בין נָאר נַײגעריק צו װיסן צי דער בַארָאן קומט ַאהער. הָא, דער 

דָא װי בַײ זיך אין דער הײם. ס'איז אַײך דָא  257ֿפעטער, איר בַאלעבַאטעװעטֿפעטער ׂשימחה... 

ֿפרײלעך. אַײער רחל איז שױן מער ניט ֿפַארװײנט. זי הָאט איר ברודער און דער בַארָאן קומט 

 געװיס אױך ַאהער צו הערן זי זינגען לידעלעך. װָאס, נײן? װָאס קוקט איר ַאזױ היסטעריש?

אױף דיר. איך קוק אױף  איך קוק ניט )די גַאנצע צַײט מוסטערט זײ בײדע מיט די אױגן(שץ: 

 דער יִידענע ֿפון ּפונטשעװער קנָאבלעסע!

 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

 ב"ה.ניט קײן יִידענע, איך בין שױן ַא מַאדַאם,  דװָאסיע: איך בין

ַא קַאטשקע הָאט אױך ַא ּפרעטענזיע און שטָאלצירט, ַאז זי געהערט צו דעם מין  שץ: ַא מַאדַאם!

יט איר ּפיסק , קלַאּפט צו מָאנשטָאט דָאס שײנע מַײלעכל ֿפון ַא טױב ֿפון ֿפײגל, זי זעט ָאבער, ַאז

ָאנשטָאט דער לָאנקע. שײנע ֿפיס ֿפון ַא זשורַאװעל,  258***לעך ּפנקלעַא ֿפַײנער לָאנקע הָאױף א

טעלעּפעט זי מיט עּפעס ַא ּפָאר ברײטע ֿפַײֿפעצעס, און זי קַאטשעט זיך װי ַא מעוברתטע יִידענע, 

און ָאנשטָאט דָאס זיסע קולכל ֿפון ַא קַאנַאריקל, קַאליַאקעט זי מיט איר צעדרַאּפעט קול ַא 

 גַאנצע נַאכט, װי ַא הײזעריקע שװיגער.

 ען איר קומט אַײך צונױף, איז ניטָא קײן ֿפרידן צװישדן אַײך.ָאלגַא: יָא, יָא, ָאבער װ

נעכע שץ: כ'הָאב געװָאלט נעכע זָאל זי זען װעט זי זיך געװיס ַא מעׂשה ָאנטָאן. נעכע, נעכע. )
דָאס איז דַײן שװעגערין,  )נעכע קומט ַארױס(דערקענט?  259)זי(ו טקום ַאהער, זע נָאר, הָאס קומט(

 .װָאס ֿפלעגסט מיט איר ּתמיד גײן צו ּתשליך

 דװָאסיע: קום, טָאכטער. װָאס טױג דיר רעדן מיט די קבצנים.

? גַאס? מיט ַא ּפָאר מַאצבילשע ּפלודערןַא מעׂשה ָאנטָאן. ַאזױ גײסטו אױף דער  נעכע: כ'װעל מיר

 און (ַא בלָאז)ָאלגַא מיט דער מוטער לָאזן ַארױס װָאס, הָאסטו ניט עּפעס ַא קלײדל אױף זיך? 

 װײסט לײגן איר די רעדלעך?

, שעמט זיך 260, און דער חוֿב, דו ָאביַאזַאנע קַאטשען מצות אין דער בלָאטעשץ: דָאס גײען זײ 

ניט ֿפַאר אונדז. דַײן שװעסטער, עליה השלום, איז געװען ַאן אמתע יִידישע טָאכטער און ַאן 

די קינדער ֿפון דער ערלעכע ֿפרומע נשמה. זע װָאס ֿפַאר ַא טַײערע קינדער זי הָאט דערצױגן. )
דזערע יִידישע קינדערלעך. קומט, שטעלט אַײך אױס ָאט קומען אונ ּתלמוד־ּתורה קומען ָאן(

 אים איבערנױטן. אונטערן ֿפָארהַאנג, מיר װעלן

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א
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מיט ׂשימחהן ַארונטער אונטערן ֿפָארהַאנג, ֿפון דער זַײט ֿפָארהַאנג ֿפון בײדע די קינדער 
ֿפון די קינדער און אױך ֿפרעמדע זַײטן זעצן זיך אױס עלטערע מענטשן און די עלטערן 

ילים. בעת נחמיה קומט ַארַײן ֿפון דער רעכטער טיר אין בַאגלײטונג ֿפון זַײן מׂשּכ
ֿפָארהַאנג. דער ֿפָארהַאנג צעעֿפנט שװעסטער, הערט מען ַא קינדערכָאר ֿפון אונטערן 

 גַאלַא און הײבט ָאן צו רעדן: זיך און אין מיטן, צװישן די קינדער שטײט צמח ָאנגעטָאן

ואשר אזננהם קשובות לזעקת שבר בת לאחי ולרעי הנעורים היושבים לבטח בארץ מולדתם 

אשר עמם בעת צרה ןצעקה, להם אשה דעי למרחיק. וגם אתם אחי ואחותי היתומים האומללים 

עינכם ראו ׂשונאינו בשבט עברתם אשר הרבו, טבחו אבותיכם היקרים ואחותכם חללו חרב 

לעיניהם. לכם בראש חוצות ולא נעילו על היללים ויונקים אשר יקאלו בדם אימהים המדוקרים 

אקרא קומו התעוררו להדליק נר תמיד בל ביתיכם בעד נשמת הקדושים הנאדבים בחייהם. והיה 

אש להאיר לכם הדרך החושך, נתיבות חײכם האפלת אשר תלכו בהם עד תביאו  הנר הזה כעמוד

בשלום אל אדמת קדשינו. וכאם רנינן גבור חיל מימי קדם. שאו ביד  שם אלכם לפידי אש, אש 

שופרות האבל ותריעו תרועה גדולה להעיר לבית כל אחינו אהבה לעם סגולתינו, וביד ימנכם 

המבדלת בין איש ואיש ונקוה קוממיות לארצנו  ברזלל חומת והצעירים בכל קצוי תבל. עד תפ

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 

תנופה בעד הצרור והחופש, בעד אמאותנו  נלחמו בראש גדודות אנשי חיל מלחמת הקדושים אשר

 ובעד עמנו וארצנו סלה! 

 אלע ָאנװעזנדע ַאּפלָאדירן

ׂשימחה שץ: די צװײטע ָאּפטײלונג ֿפון מַײן ּפרָאגרַאם איז שױן מוזיקַאליש. ַאנו, חֿברה, יעדערער 

 נָאך זַײן רײ וגם אני בתוכם.
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 די גאולה

 

 ערשטער:

 דעם, װָאס װעט ַא מָאל דערלעבן 261)איז(װױל 

 ער גדולהזַײן בַײ ד

 װען שוֿפרות װעלן סיגנַאלן געבן

 צו דעם יִידנס גאולה. 

 װען צוריק װעט גָאט קײן ציון

 ברענגען זַײנע קינדער,

 װעלן ֿפעלקער ַאהין ֿפלִיען

 . 262צו זען דעם גרױסן װּונדער

 אױ, יִידישע קינדער, װעט דָאס זַײן ַא צַײט

 װער ס'װעט עס נָאר דערלעבן,

 י מעג זַײן װי נָאענט, זי מעג זַײן װי װַײט,ז

 מיר דַארֿפן נָאר הָאֿפן און שטרעבן.

 צװײטער:

 )כָאר װי דערֿפילט(

 דער סיני װעט צום יום־טוֿב טַײערן

 זַײן ֿפַײערװערק אױסניצן

 מיט זַײנע רַאקעטן װעט ער ֿפַײערן

 מיט דונערן און בליצן.

 און ַא שַײן ֿפון ֿפַײער־שטרַאלן,

 װעט מען דערזען ַא װּונדער,

 גָאטס קול װעט דָארטן דערשַאלן:און 

 "כ'הָאב װידער מַײנע קינדער!"

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

                                                           
 ָארט ֿפעלטװדָאס ָא  -א"ּכ  261
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 כָאר חזרט איבער

 דריטער:

 263אױך די מדבר, די ַאלטע העקסע

 װעט זיך יום־טוֿבדיק בַאקלײדן

 264מיט ֿפרישע קװַאלן און געװיקסן

 װעט זי טרַאקטירן יעדן. 

 זײדעס זי געדענקט נָאך װי אין איר זַאמד די

 יָאר געגַאנגען, 40זענען 

  265איצט הָאט זי דערלעבט די ֿפרײדן

 די אײניקלעך צו עמֿפַאנגען.

 און ַאזױ װַײטער... אױ, יִידישע קינדער...  

 ֿפערטער:

 ַא שלום־עליכם דיר ַא ברײטער

 מצרים –דו, ַאלטער באאס 

 קוק ָאן דַײנע צוגעקנײטער

 אין זײער לַאנד דעם ֿפרַײעם!

 אונדזערע מּכות און כװַארָאבעס, 

 צי קענסט זיך נָאך דערמָאנען?

 הָאבן מיר געמַאכט די ערשטע ּפרָאבעס

 װי שײן מען קנַאקט טירַאנען.

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

 ֿפינֿפטער:

 עֿפן גיך אױף דַײנע טירן

 דו, ַאלטער ֿפרַײנד לֿבנון

 לָאז דַײנע קינדער דורכמַארשירן

 מיט זײערע ֿפרַײהײט־ֿפָאנען.
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  266נו, װָאס הָאֿפסטו, ַאלטער דידָא

 נעם אין דער הַאנט דַײן לירע,

 יׂשראל און יהודה –זע 

 דיר קומען זינגען שירה.

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

 ׂשימחה שץ:

 קײן ׂשינאה װעט ניט זַײן בַײ קײנעם,

 אױס זידלען זיך און ּפַאטשן!

 אײנעם ַא ֿפַאס ביר װעלן זױֿפן אין

 ֿפרַאנצײזן מיט די דַײטשן.

 עס װעלן שּפַאצירן װעלף מיט צַאּפעס

 ֿפרַײנדלעך גַאנצע ָארדעס...

 און טערקן װעלן זיך מיט קַאצַאּפעס 

 סמָאטשיק אין די מָארדעס.

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

 שװעלבעלעך װעלן זיך מַאכן נעסטן

 אין מַײלער ֿפון קָאקָאדילן,

 כיסטןאון קעניגן װעלן מיט ַאנַאר

 מיט בָאמבעס אין ֿפוסבָאל שּפילן,

 מיט זַײן ַארבעטער ַאן עקסּפלוַאטַאטָאר

 װעט טײלן זַײן קַאסע אין גַאנצן

 און מיט ַא רביצין ַא רעֿפָארמַאטער

 ַא ּכשר־טענצל טַאנצן.

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

 קײן לױער װעט מער ניט זָאגן ליגן,

 קײן זשורנַאליסט, קײן שדכן...

 ַא ּפױער לַײטער ליגןֿפָאניע װעט זען 
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 און װעט זײ ניט צעלַאדכן.

 און װידערעס װעלן רינדער, שָאף 

 זיך לעקן מיט װילדע טיגערס,

 און צו די אײדעמס װעלן ליבע־לידער

 זינגען זײערע שװיגערס!

 און ַאזױ װַײטער...אױ, יִידישע קינדער... 

 

 נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן! 

טרַאכט קוקט אױף איר ברודער, װעלכער זיצט ֿפַאר ַאלע ַאּפלָאדירן. רחל איז מונטער און
 .ֿפַארטיֿפט אין זַײנע געדַאנקען

זיך אין  רחל טוט ַא װּונק צום עולם. די קינדער ַארָאּפ ֿפון דער ּפלַאטֿפָארמע און שטעלן
 צװײ רײען ֿפון בײדע זַײטן.

נו, טַײערער ברודער, הָאבן דיך נָאך ניט צערשטרײט די ֿפַײנע קינדער מיט זײער מוטיקן רחל: 

 נַאציָאנַאלן גַײסט? דָאס איז דָאך דַײן בעסטער נחת.
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 ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

עס גײען איבער אין מַײן זּכרון טױזנטער ֿפון אונדזערע  )ֿפַארטרַאכט, בַאגַײסטערט(נחמיה: 

ַאמָאלעדיקע ֿפַארֿפָאלגטע געמַארטירטע ברידער, װעלכע שטעלן אױף ַאלע טָאג די אױערן צו 

הערן דָאס זיסע קול ֿפון משיחס שוֿפר, װָאס װעט זײ בַאֿפרַײען ֿפון דעם עלנט, און ָאנשטָאט 

, די קרײצצוגן מיט זײער װילד דעם דערבַארן זײ גָאר די שרעקלעכע קולות ֿפון זײערע ּפַײניקער

ֿפון און דָאס װילדע געשרײ װעקט בַײ אומגליקלעכע אױך געשרײ: לָאמיר אױסקױלן די יִידן! 

די ן ים מיט זײערע טירַאנישע מערדער. איּפנ־אל־ען זײ זיך ּפניםזײער זיסן חלום און ּפלוצעם זע

גלַאנץ. זײ בַאקומען ַא מערקװירדיקער ליכטיקער מיט  זיך ָאן אױגן ֿפון די אומגליקלעכע צינדט

ַאן איבערנַאטירלעכן מוט, שּפַאנען צו מיט שטָאלצן טריט, זײ דענקען אױף זײער נַאקעטער 

טן. און װי מוטיקע גיבורים טרעטן זײ סברוסט צו די שַארֿפע שּפיצן ֿפון זײער שװַײיונג שװער

ַארױף אױף דעם ברענענדיקן שַײטערהױֿפן ָאן שרעק, נָאר מיט ַא מוטיקער שטָאלצער שטים 

)אױֿפן ֿפָאן ענדערט זיך די נַאכט און עס װערט און שטַארבן.  –זײ אױס: שמע, יׂשראל שרַײען 
, נָאך דערװַאכט װי און לַאנגזַאם, לַאנגזַאם ֿפַארשװּונדן די קולות ֿפון דער ֿפַארגַאנגענהײטטָאג( 

ער העלער שַײן ַאלטער צעגײען זיך און בַײ ד־אין ַא חלום. די גרױ־שװַארצע נעּפלען ֿפון מיטל

איך זע אױך װי מַײן ֿפָאלק לעבט װידער! אױף די ַאלטע קֿברים זענען  ֿפון דער אױֿפקלערונג,

ֿפון זײערע געניעלע אױֿפגעװַאקסן ֿפרישע בלומען ֿפון די נַײע דורות בַײ די שטַארקע אײניקלעך 

 זײדעס.

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א

 איך, דָאס גליקלעכע קינד ֿפון דער נַײער צַײט, הָאב איך װידער געװָאלט ַארָאּפװַארֿפן ֿפון זיך

דָאס שװַארצע טרױערקלײד ֿפון דער אומגליקלעכער ֿפַארגַאנגענהײט און זיך אױסּפוצן יום־

צו דיר ֿפַאר צַײט ֿפונעם נַײעם ּפָארל  267***גלַײך מיט ַאלע מַײנע נָאענטע חֿברים. די  ,ֿבדיקטו

צוג ֿפילו געהַאלטן אין די הענט די זיגֿפָאן ֿפונעם טריומֿפרַײהײט און ּפרָאגרעס! מיר הָאבן שױן ַא -

יָארהונדערט, ַא ֿפונק,  20ַארטן זיג ֿפון דער מענטשהײט ֿפַאר די טױערן ֿפונעם ֿפונעם לַאנג דערװ

װען ַאלע טישן ֿפון דער גלַײכקײט זענען געװען געדעקט, װען די בלענדנדע בַאלױטונג ֿפון דער 

גלעזער ֿפון דער ברידערלעכקײט ־ָאט געשעמעריקט, װען די שַאמּפַאניערֿפַאקעל ה־ֿפרײהײטס

װָאס הָאט געמַאכט שטײען  268עטָאֿפן ַא שרעקלעך ערײגנסָאט זיך גזענען געװען ָאנגעגָאסן. ה

ַאלע געסט. ָאנשטָאט װָאס מיר הָאבן געװַארטן אױף דער געטלעך שײנער ּכלה, אױסגעּפוצט 

 זױבער מיט איר
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בלױען הימל־מַאנטל, מיט ַא זיסן ֿפרידלעכן שמײכל און איר ליכטיק ּפנים איז זײ  –מיט װָאס 

לעכער מינע, געבליצט מיט ַא ֿפַײער בײזע טַײװלישע דערשינען, אױ װײ! מיט העסלעך ֿפַײנטגָאר 

גרױסע שַארֿפע צײן, װי ַא מכשֿפה, און אירע קלײדער זענען געװען אױגן... געקריצט מיט אירע 

רױט... ֿפַארֿפלעקט מיט ֿפרישן מענטשנבלוט. שױדערהַאֿפט!!! װָאס? איז דָאס אױך ַא חלום? נײן, 

ײנע װירקלעכקײט! ס'איז ניט ֿפינצטער, ס'איז ליכטיק! און בַײ דער שַײן ֿפון נײן, דָאס איז די ר

די זעלבע שױדערהַאֿפטלעכע בילדער.  269דעם געמָאנטן ֿפרימָארגן זע איך װי זיך חזרן איבער

און געטריבן  איך זע װידער ַאן עטַאּפ ֿפון מַײנע יונגע גַײסטרַײכע ברידער געשלָאסן אין קײטן

אין די װַײטע שנײ־סטעּפן ֿפון סיביריען! איך זע װי די אומשולדיקע ֿפַאמיליען שמײכלען אין די 

קערקערס ֿפַאר אומזיסטיקע בלבולים. נײן, נײן, ס'איז ניט קײן חלום! איך זע מיט מַײנע אױגן 

ע ַארום מַײן קָאּפ ֿפלִיען און ּפַאטשן מיט זײערע ֿפליגל שטעקלעך־ֿפָארמַאט ֿפון מַײנע צעריסענ

סֿפר־ּתורות! אַײ, אַײ, עס שּפריצט מיר אין ּפנים ַא ֿפָאנטַאן ֿפון הײס־זידנדיק בלוט ֿפון מַײנע 

װָאס איז ֿפריש דערמָארדעטע ברידער, שװעסטער, טַאטעס, מוטערס און ּפיצל קינדער!... הַא? 

עמע אונטערדריקטע רזײ די צװַאנציק טױזנט יָאריקע געטין הומַאניטעט, װָאס הָאט אונדז ַאלע ָא

עהײסן גלײבן אין ַא גלענצדיקער צוקוֿפט? װָאס שװַײגט זי איצט? ֿפַאר װָאס געטרײסט און ג

בלוטזױגערס, װָאס ֿפַארשַאֿפן ַא בושה איר ניט כָאטש אױף די טירַאנען  ןסטקניײװַאם שרַײט זי 

און די ָארעמע אירע רײנע ליבהָאבער און  271. װָאס? זי ליגט ֿפַארשיּכורט, די בולערין270רַאסע

מע אונטערדריקטע, לָאזט זי אין דער ֿפינצטער, מַאכט העל בַאלַײכטע סָאליסטן און אונדז, ָארע

זיך ֿפון אונדז ניט! קינדער! עס איז די העכסטע צַײט צו דערמָאנען זיך אין זיך ַאלײן! מעגן די 

הָא, איך  !די קעּפ ָאּפדרײען. טָאג װעט מוזן װערן ֿפַאר ַאלע גלַײך!! 272טירַאנען ַאלע הָאהנען

יך רַײכען ֿפרַײנדלעך די הענט, און מיר גלײב אין דעם גרױסן טָאג, װען ַאלע נַאציעס װעלן ז

מוזן זיך בַאשטרעבן צו װערן די ַאמָאליקע זעלבסטשטענדיקע נַאציע, מע זָאל אונדז אױך קענען 

אױסשטרעקן די ֿפרַײנדלעכע הַאנט מיט ּכֿבוד, גלַײך מיט ַאנדערע! ניט װי איצט, װען מיר שטוּפן 

ַארַאכטונג, װַײל מיר װילן זײ זײ אונדזערע הענט און זײ דרײען ַאװעק ֿפון אונדז די קעּפ מיט ֿפ

און זײ ַאלײן ָאנרײדן, ַאז מיר זענען קײן נַאציע ניט, װַײל מיר הָאבן ֿפַארלױרן אונדזער מוט, 

אונדזער נַאציָאנַאלן גַײסט, אונדזער געֿפיל צו דער זעלבסטשטענדיקײט, װַײל מיר זעען אױס 

 בַײ ַאלע אין די אױגן װי ַאן ָאּפגעשטָארבענע ַאלטע רַאסע, װי ּפַארַאזיטן, װָאס
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אונדזער נַאציע איז טױט? עס זָאל לעבן אונדזער נַאציע! יִידישע לעבן ניט, נָאר עקזיסטירן... 

קינדער! לָאמיר זיך נָאר ַאלע ֿפַאראײניקן און אױֿפהײבן אונדזער זיגרַײכע ֿפָאן ֿפון אונדזערע 

מיר הָאבן אױך, ַאמָאליקע גבורים אנשי־שם און איבערצַײגן די װעלט, ַאז מיר לעבן נָאך! ַאז 

ענדיקע גרױסע נַאציע!!! שטַא זעלבסט -לַײך מיט ַאלע, ע, ַאן אײגן לַאנד און קענען זַײן גװי ַאל

 ַאלע... הורַא הידד! 

 װערט רױטלעך.  אױֿפן ֿפָאן זעט מען די אױֿפגעדעקטע זון מיט שטרַאלן. דער הימל

 דער ֿפָארהַאנג ֿפַאלט.
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 ַאקט 3

 

 ּפערסָאנַאזשן:

 געקלײדעט אין ֿפרַאק מיט ַא הײבעלע אױף די הָאר –ּפַאװעל איסַאַאקָאװיטש מַארגָאלין 

 ֿפריזור 273***רַײך געקלײדעט מיט ַא קװעישע  –ֿפעָאדָאסיע 

 בַאלמעסיק רַײך געקלײדעט געשמַאקֿפול "ַא ליַא מָאד" -ָאלגַא 

 אין ֿפרַאק –בַארָאן 

ַא הױכע  -אין ַאן ַאלטן טשינָאװניק־ֿפרַאק מיט מעשענע קנעּפ  –מַאטװײ גריגָאריעװיטש 

 ֿפָאטערמערדער קרַאגן

 דער גָאלָאװַא ֿפון דער דומַא מיט זַײן טָאכטער

 ט זַײן ַאלטער ֿפרױמיַאן ַאלטער ּפָאלקָאװניק אין זַײן אוניֿפָארם 

אין ַא רױטן ַאטלַאסענעם ֿפרַאק מיט זַײן ֿפרױ, ַא ּפַאריזער  –ַא ֿפרַאנצײזישער ּפַאריקמַאכער 

 קָאקעטקע 

 ענגלענדער מיט זַײן ֿפרױַאן 

 נחמיה, ׂשימחה שץ, נעכע און ֿפעליקס‒ דערנָאך 

 

די סצענע שטעלט מיט זיך ֿפָאר ַא ּפרַאכטֿפולן סַאלָאן בַײ מַארגָאלינען, מיט רַײכע 
. רעכטס ֿפון די צושױער זעט ַארױס דורך דער ַארקע ַא בַאלַײכטן סַאלָאן, װָאס ֿפָאטעלן

ע זעט מען ַארױס ַאן דורך דער ַארק –ֿפירט אין דרױסן. לינקס ֿפון די צושױער 
אין דער מיטלסטער ַארקע זעט מען ַארױס ַא העל בַאלױכטן עסצימער.  –אונטערגָארטן 

אין דער טיף ַא העל לַײכטענדער קריסטבױם. מע הערט שּפילן די מוזיק. בַײם אױֿפגַאנג 
 זעט מען שּפַאצירן געסטּפָארלעך, מען איז ֿפרַײ, געַארעמט.ֿפון ֿפָארהַאנג 
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 ערשטע ּפָארל: דָאס

עס װירקלעך, ַאז דער יונגער בַארָאן װעט זיך ֿפַארליבן אין דעם יִידישן  274זי: איר גלײבט

 װױכערעס טָאכטער?

 ער: װער װײסט? אֿפשר איז ער ֿפַארליבט. זי איז זײער היּפש און ֿפַארשטײט דעם שיק.

 דָאס צװײטע ּפָארל:

 אַײנגעלַאדן?ער: אױך דער ֿפרַאנצײזישער ּפַאריקמַאכער מיט זַײן ֿפרױ זענען 

 װעקן ניט די ּפַאריזער מַאנערן ָאבער עּפעס ַא בורלעסק.זי: ַאן אינטערעס 

 דָאס דריטע ּפָארל:

 ֿפונעם בַאל, אױך דער שולדנער ֿפון דעם־ָא ָאװנט. 275ָאלגַא: איר זענט דער לײב

 בַארָאן: איר זענט זײער ליבע־װירדיק.

 ־טע ּפָארל:4דָאס 

 .277מיט די בַאבעסאיך הָאב ניט ליב צו דרײען זיך  ,276מַאטװײ: ּפריזנַאטסיַא

  .278ֿפעָאדָאסיע: יַאקע װי שוטניק

צערעמָאניעס. ּפַאװעל איסַאַאקָאװיטש, נעם דיר צו דַײן  279מַאטװײ: איך קען ניט די קיטַײסקע

  280בַאבע. ּפָאידיָאם װיּפיעם!

. דו קענסט זיך נָאך ֿפַארכלינען און ָאנמַאכן ַא סקַאנדַאל. ֿפַארגעס ּפַאװעל: נישט איבער דער מָאס

 װעלט. ֿפון דערניט, ַאז דָא זענען ַאלע סליװקעס 

  281מַאטװײ: ּפליעװַאט מעניע!

די ֿפיגורן  282ֿפרַאנצױזין: מעסיע מַאדַאם, שטעלט אַײך אױס אין דער רײ און איך װעל אַײך װַײזן

)מוזיק שּפילט. ַאלע שטעלן זיך אױס. זי װַײזט זײ די מַאנירן. ַאלע "ַא לַא מַאדַאם מַאקסים". 
 צן(מַאכן איר נָאך, אױך דװָאסיע, קָאמיש. מע שּפילט ַא טַאנץ. ַאלע טַאנ

 בַארָאן קומט ַארַײן און רעדט עּפעס מיט ּפַאװעלן. 
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ָאבער װָאס הײסט דָאס, הער בַארָאן, איר ֿפילט זיך װי ֿפַארלָאזן, אֿפשר )קומט צו( ָאלגַא: 

  283?עלנט

מיר  איזדי געזעלשַאֿפט צו ֿפַארלָאזן, דָאך בַײם בעסטן װילן  בַארָאן: עס טוט מיר זײער לַײד

 .284װָאס איך הָאב איצט בַאקומעןלײענט איבער די טעלעגרַאם,  אוממעגלעך צו בלַײבן.

ודָאלף, דער ֿפעטער בַארָאן הַאדענשטַאטער ליגט אין דעם לעצטן ר"טַײערער  )לײענט(ָאלגַא: 

 . קומט שנעל מיט עקסטרַא־צוג". עס טוט מיר זײער לַײד!285צוגען

. איך װינטש אַײך ַא גוטע אונטערהַאלטונג. 287געזעגענען , איך מוז מיך286בַארָאן: ַאזױ ַארום

 .(ער נעמט בַײ ַאלע די הענט, אױך בַײ ֿפעָאדָאסיען .)איז ָאּפ ַאדיע! 

 מיט אַײער װיזיט. 288ֿפעָאדָאסיע: איך הָאף, ַאז איר װעט אונדז נָאך בַאערדיקן

 ָאלגַא: מַא־מַאשע!

 

 3 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

  

זעצט זיך אױס הַאלב רונד. די ֿפרַאנצױזין זינגט ַא שַאנסָאנעט מיט ַא די געזעלשַאֿפט 
ברענגען ַארַײן ַא בריװ. ָאלגַא נעמט אים און טרָאגט טַאנץ. ַאלע ַאּפלָאדירן. די בַאדינער 

אים צו צום ֿפָאטער. ער גײט צו אין ַא װינקל, עֿפנט דעם בריװ, לײענט אים מיט די 
 אױגן און װערט ּפלוצעם בלַאס. די הענט הײבן אים ָאן צו ציטערן.

ל )די בַאדינער לױֿפן ַארום, טרָאגן צו. ּפַאװעָאלגַא: װָאס איז געשען, ּפַאּפַא? שנעל, ַא דָאקטער! 
, מיט אײן הַאנט שטרעקט ער איר אױס דעם 289ָאן ּכוחותקען ניט ענטֿפערן, ֿפַאלט אױף ַא קױקע 

 בריװ.(

)זי גײט צו אים דװָאסיע: װָאס איז געשען, טָאכטער? ּפַאװעל, װָאס איז דָאס, װײ איז מיר. 
רַאטעװען, בינדט אים אױף דעם הַאלדזטיכל. ָאלגַא ברענגט ָאדעקָאלָאן, רַײבט אים די שלײֿפן. 

 (ן זיך לַאנגזַאם. דער דָאקטער קומט.די געסט צִיע

 שטַארק דיך, לָאז דיך ניט ָאּפ, װײ איז מיר! דװָאסיע: ּפַאװעל,

 )ּפַאװעל עֿפנט אױף די אױגן(ָאלגַא: ּפַאּפַא, מוטער, ּפַאּפַא, איז דיר לַײכטער? 

דװָאסיע: ַא דַאנק דעם השם התברך, ער הָאט געעֿפנט די אױגן! ָאלגַא, טָאכטער, װָאס שטײט 

 װײ איז מיר!דָארט אין בריװ. לײען העכער. 
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 ָאנמַאכט -א"ּכ  289
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ָאדעסַא. קומט  291ֿפוןבַײ נַאכט קומט דער עקסטרַא־צוג  290ַא זײגער 12 )לײענט(ָאלגַא: 

צו דער בַאן צו נעמען אַײער זון ֿפעליקס, ער איז שװער ֿפַארװּונדעט אין ַא קַאמף  292עמעצער

מיט ּפָאליצײ הָאט ער זיך ָאנגעשלָאסן מיט דער יִידישער זעלבטשוץ־ּפַארטײ, און איז ֿפַארװּונדעט 

ָאבן אים געברַאכט אין הָאסּפיטַאל, ער הָאט געבעטן אים װָאס שנעלער שיקן געװָארן. מיר ה

 . די הוצָאות װעלן רעכלעך ַארָאּפגענומען װערן. דָאקטער ֿפינקעלשטײן.293ַאהײם

ָאלגַא: יָא, װער קען איצט ֿפָארן? שיק גיך ַאריבער צו נחמיהן און בעט אים ער זָאל צוֿפָארן צו 

 דער בַאן.

ן װעט אים הײמישער זַײן. װײ איז מיר. ַאזַא ׂשימחהדװָאסיע: לָאז ער מונטערן זַײן ברודער 

 )בַאדעקט די אױגן(אומגליק. 

 

 4 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

 

 זײ הָאבן מיר אים דערהרגעט, די מערדער! )שװַאך(ּפַאװעל: 

ָאלגַא: דער בריװ שרַײבט, ַאז ער איז נָאר ֿפַארװּונדעט. מיט הערצליכער הילף װעלן מיר אים 

  ּפַאּפַא. איך הָאב געשיקט אים ברענגען.רַאטעװען. ָאבער ניט זַײ ֿפַארצװײֿפלט, 

ָאלגַא, מַײן טָאכטער, מיר זענען רוִינירט. אונדזער  שװַאך( 294די גַאנצע צַײט )װַײטערּפַאװעל: 

קינד איז ֿפַארלױרן אין אײנעם מיט אונדזער ֿפַארמעגן. װער הָאט אים געהײסן, װער הָאט אים 

 געשיקט, ער זָאל...

דָאס קינד הָאט ניט געװָאלט  ,295***, גָאט װײסט דעם דװָאסיע: דו הָאסט אים ַאלײן ֿפַארשיקט

 ֿפָארן, ָאבער ס'איז ֿפַארֿפַאלן. ַאז גָאט איז ניחא...

 ּפַאװעל: דו טענהסט ַאלץ מיט דַײן גָאט? גײ בענטש אים דערֿפַאר!

דװָאסיע: אױ־אױ־אױ! דָאס איז דערֿפַאר, װַײל איך הָאב אים אױֿפגעהערט צו בענטשן, און דו 

 ז מיר!הָאסט אים ָאנגעהױבן צו שעלטן! װײ אי

דעם ֿפַארװּונדעטן ֿפעליקס. בַײם  נחמיה מיט ׂשימחהן מיט ַא בַאדינער ברענגען ַארַײן
 ָאנבליק װערט מער געשרײען. 

 : מַײן טַײער קינד! מַײן טַײערער ברודער. און ָאלגָא דװָאסיע

, צעװײנט זיך, ּפַאװעל רַײסט נָאר ָאּפ ֿפון זיך דעם רָאק, צערַײסט דָאס העמד
עם בריװ. ׂשימחה הערט זיך לײענט נחמיה דאומַארעמדיק ֿפעליקסן. אין דער צַײט 

 אונטער.
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די מערדער הָאבן אים דערהרגעט. װען װָאלט אים גָאר אַײנגעֿפַאלן ער זָאל זיך גָאר  ּפַאװעל:

ָאננעמען ֿפַאר דעם יִידן. עס הָאבן אים די חֿברה ַאזױ ֿפַאריִידישט. װער הָאט אים געלערנט 

 ר ניט?אַײנשטעלן זַײן לעבן ֿפַאר די ָארעמע שלעּפערס, װָאס ער קען זײ גָא

נחמיה: װער אים הָאט געלערנט? ַא בעסטער לערער ֿפון זַײן טַאטן. דער צַײטגַײסט! הָא, איר, 

קינדער־מערדער! איר, עלטערן, הָאט געזוכט צו ֿפַארלעשן אין אַײערע קינדער דעם ֿפונק 

הַאנדלען  יִידישקײט, און װען דָאס ברַאװע קינד הָאט דערזען װי אוממענטשלעך אַײערע ֿפרַײנד

לדיקע ברידער, הָאט זיך אין אים ָאנגעצונדן דָאס הײליקע ֿפַײער. די העלדנמוט קעגן זַײנע אומשו

ֿפון זַײנע זײדעס, די מּכביער, צו קלַאּפן קעגן זַײנע ׂשונאים, װָאס איר קושט זײ אין די הענט. ַא 

געמַאכט צו זײער יום־טוֿב, װָאס איר הָאט געמַאכט  ם סורּפריז הָאבן אַײערע טַײערע ֿפרַײנדשײנע

זײ! זײ הָאבן אַײך און אים נישט געװָאלט קענען לעבעדיקערהײט, און בַײ אונדז איז  296ֿפַאר

 טױטערהײט. ער איז בַײ  טַײער ַאֿפילו

 

 5 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

אונדז ַא קדיש, ַא הײליקער מַארטירער. זַײן טױטער קערּפער איז בַײ אונדז הײליקער און 

חֿברה־קדישא, לָאזן זײ אים ער ׂשימחה שץ, שיקט נָאך ד געטרַײער ֿפון אַײערע לעבעדיקע.

צונעמען, ַא יִידיש קינד, ֿפון זַײנע טריֿפה עלטערן. װײנען קענט איר? קען עמעצער קדיש זָאגן 

 נָאך זַײן ּכשרער נשמה. הער ׂשימחה, זָאגט קדיש. יתגדל...

 היסטעריש. דער ֿפָארהַאנג ֿפַאלט שנעל.ַאלע צעװײנען זיך 
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 1 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

 

 ַאקט 4 

 ּפערסָאנַאזשן:

 חתונה־כָאר‒ ַא מנין יִידן ‒ ָאלגַא ‒ בַארָאן ‒ נעכע ‒ ׂשימחה שץ  ‒רָאזַא  ‒נחמיה 

 

לינקס ֿפון די צושױער די בינע שטעלט מיט זיך ֿפָאר ַא שײנע װילע הינטער דער שטָאט. 

קָארידָאר און ַא בַאלקָאן מיט טרעּפ   ‒דער ֿפַאסַאד ֿפון דעם הױז מיט ַא לָאדן. גלַײך  ‒

ַא ֿפָאנטַאן ‒ ַא קלײן הַײזל ַארומגעצױמט מיט בײמער. אין דער מיט  ‒ַארָאּפ. רעכטס 
מיט בלומען־בײטן. ַא גָארטנטישל מיט גָארטן־בענקלעך, לעבן דעם טישל, אונטער ַא 

ַא גרָאזבַאנק. ֿפון יענער זַײט שטַאכעטן ֿפון דער װילע זעט זיך ַארױס ַא ברײטער ‒ בױם 
בַײם אױֿפגַאנג ֿפון דעם  װעג. ֿפון גַאנץ װַײט זעען זיך ַארױס הַײזער ֿפון דער שטָאט.

, ָאנגעשּפַארט אױֿפן טישל, 297רײזעלע אױף ַא גָארטן־ֿפָאטעל ‒ֿפָארהַאנג זעט מען זיצן 
 ֿפַארטרַאכט. נעכע שטײט לעבן איר.

ינקען ַא גלָאז מילך מיט נעכע: איך הָאב צוגעשטעלט די מילך. איך װיל, ַאז נחמיה זָאל אױסטר

. װָאס זיצסטו עּפעס צום לײכעץ זמן זי איז נָאך װַארעם, דָאס װעט אים מַאכן גוט־ּפוטער, ּכל

 װָאס שּפילסטו ניט עּפעס? .ַאזױ און דאגהסט

רײזעלע: ער הָאט זיך געלײגט ָאּפרוען, װיל איך אים ניט שטערן. ַאך, װי רוִיק דָא איז און 

 )טרַאכט(שטיל. די לוֿפט שמעקט ַאזױ. איר ֿפילט עס? 

ט ֿפילן, ָאבער איך נעכע: איך הָאב ניט ֿפַאר דיר געזָאגט. צוליב דעם קַאטער קען איך ַאזױ ני

 הָאב שױן מַײן רֿפואה. כ'װעל מיר מַאכן ֿפַארן שלָאף ַא גָאגעל־מָאגעל, װעט מיר איבערגײן.

רײזעלע: איר זענט ַאלײן, מומע, ַא גוטער דָאקטער. מומע, איך װיל אַײך עּפעס ֿפרעגן. ַאז איר 

 , ַאזױ װי איך, הָאט איר עמעצן ליב געהַאט?זענט יונג געװען

אין דַײנע יָארן, הָאב איך שױן געהַאט מיט מַײן בַאשערטן דָאס  נעכע: יָא, ַאז איך בין געװען

 ערשטע קינד, װָאס מַײן גַאנץ לעבן איז געהָאנגען אין אים.

 רײזעלע: נישט דָאס קינד מײן איך. איך מײן, אַײער בַאשערטן הָאט איר ליב געהַאט?

 ,זמירותֿפַארשטײט זיך. איך הָאב אים שטענדיק ליב געהַאט צו הערן זינגען ס'נעכע: 
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ער הָאט ַארַײנגעשטעקט  װעןן, זַײן זיך מחיה אין שיל ֿפלעגַאֿפילו ַאלע װַײבער נישט נָאר איך, 

הָאט ַארױסגעשריגן "שמעקָאלײני", ָאבער הַײנט הָאט שױן זַײן זַײן ֿפינגער אין גָארגל און 

 .298ן אױף מױשע זקניםױשזיך גָארגל קײן יִידישן טעם ניט, ער גרײט 

 לעבן ליב צו הָאבן?אַײער חוץ זַײן זינגען הָאט זיך אַײך נישט געטרָאֿפן אין רײזעלע: 

 ס'דערװיקט מיך ּפשוט. איז געװען רעטשענע קַאשע מיט גענדזנשמַאלץ. , מַײן ליבעיָאנעכע: 

ַא  ,געֿפילט בַײם הַארצן ַא מין קלעמענישגעהַאט ָאדער לע: איך מײן, צי הָאט איר נישט ײזער

 ?צו ַא קעגנשטַאנד, װָאס איר הָאט ליב געהַאטמין ָאנגענעם ציטערניש, ַא צִיעניש 

ַאנידערגעֿפַאלן, איך בין שיעור  ײן מָאל ֿפלעגט מיך צִיען בַײם הַארצן.נעכע: אױ, אױ, אױ, נישט א

. ּתענית כ'הָאב געהַאט ַא שװערןדעם לעצטן יום־ּכפור,  ַאזױ הָאט מיר געחלושט מַײן הַארץ

 ס'איז ָאבער מיט גָאטס הילף איבערגעגַאנגען.

ַאנו, לײגט צו אַײער הַאנט. איר ֿפילט ( צו איר הַארץצו זי לײגט נעמט איר הַאנט און )לע: ײזער

ַארױסגעבן,  װי מיר איז שװער צו ָאטעמען? עּפעס ליגט דָא װי ַא שטײן. ַאך, איך זָאל קענען

 .װָאלט מיר גרינגער געװָארן

 און נָאגטאיז דיר ַארונטערגעגַאנגען אונטערן לעֿפל,  מקרױט, דער װָארעםרעעװ נעםנעכע: 

 .דיך

 יָא, ער נָאגט מיך... לע:ײזער

נעכע: דָאס קומט ֿפון ַא גוט־אױג ָאדער ֿפון ַאן איבעריק ביסן. דָאס בעסטע איז ַארַײנשטעקן 

 דעם ֿפינגער אין מױל און דָאס ַארױסגעבן. עס װערט בַאלד ליכטיקער אין די אױגן.

הַארצן, װָאלט  בַײםאיר הָאט רעכט. װען איך זָאל קענען ַארױסגעבן װָאס מיר דריקט  :299רחלע

איך זָאל  ן אין דער װעלטרן. איך הָאב ָאבער קײן ֿפַארטרױטן מענטשעלַײכטער װגעקענט מיר 

 אים קענען עֿפענען מַײן הַארץ. ַאך, איך װער דערשטיקט.

 ?עּפעס װָאס איז דירכ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. נעכע: 

 געֿפעלט אַײך? מומע, דער בַארָאן לע:ײזער

 .איז ַאֿפילו ַא גוטער, ער איז ֿפַאר ַא יִידן ַא ּכּפרה דער בַארָאן איז ַא גױ. ער ֿפע!נעכע: 
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 )מע הערט נחמיה הוסטן(רײזעלע: ער הָאט מיך גערַאטעװעט. 

)זי נעכע: אױ, נחמיה הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט. איך װעל גײן זען, ַאז די מילף זָאל ניט אױסלױֿפן. 
 איז ָאּפ, רעכטס(

געקלײדט. בלַאס. גײט ַארָאּפ, זעצט זיך לעבן דער שװעסטער נחמיה בַאװַײזט זיך, אין ַא כַאלַאט 
 און גלעט זי.

רײזעלע: װי ֿפילסטו זיך, טַײערער ברודער? עס איז שױן צַײט דו זָאלסט אַײננעמען די מעדיצין. 

װַארט, איך װעל עס ָאנגיסן. װיֿפל הָאב איך געװַארט אױף דער ֿפרײד, איך זָאל קענען מַײן 

 מעדיצין.ברודער בַאדינען, ָאבער ניט מיט ַא 

דָאס אונטערליגט נָאך ַא צװײֿפל. ּפָאזיטיװ ֿפיל נחמיה: אױב די מעדיצין קען מיר העלֿפן צי נײן 

איך, ַאז די הַאנט, װָאס גיסט מיר ָאן, דערקװיקט מיך מער װי די מעדיצין. איך זוּפ דעם זיסן 

נעקטַאר ֿפון דַײן געטרַײשַאֿפט און לעבע, ַאז איך ֿפיל מיך אין דעם מָאמענט ֿפולקָאם געזונט, 

  ונטער און גליקלעך. מ

X ַאנדן ֿפונעם זַײטל: ױף די רַא צוגָאב א  

, ַאז איך זע, ַאז די װירדיקע שװעסטער ֿפון דַײן ברודער און טײלסט נָאך מער ֿפרײט עס מיך

גַײסט, און דַײן יוגנט און דַײן שײנקײט הָאט דיך ניט ַא ּתל )ַאאטעל(  נַאציָאנַאלןמיט אים זַײן 

געמַאכט, ָאּפצולײקענען דַײן ליבן הַארץ ֿפון אונדזערן עלנטן אומגליקלעכן ֿפָאלק, און צו 

דערנָאענטן דעם נַאציָאנַאלן גַײסט אין די הערצער ֿפון אונדזערע יִידישע ֿפרױען. ָאט דָאס, 

זיך מער אין דער יִידישער דערצִיונג װי די מענער. שװעסטער, טו דָאס. אונדזערע ֿפרױען נײטיקן 

 די ערשטע ֿפַארַאנטװָארטלעכקײט ֿפַארן צוקונֿפטיקן דור.  זײ טרָאגן אױף זיך

X סוף ֿפונעם צוגָאב 

דו װײסט דָאך, ַאז דָאס גרעסטע ֿפַארגעניגן בַײ ַא מענטשן מַאכט אים ַא זַאך, װָאס ער הָאט 

  .װידער 300ֿפַארלױרן און געֿפונען זי אומגעריכט

 איך װײס עס!רײזעלע: 

נען דַײן אױך זַײן ֿפרײלעך, װָאס דו הָאסט געֿפונחמיה: נו, און ַאז דו װײסט עס, דַארֿפסטו דָאך 

ֿפַארלױרענעם ברודער. ֿפַאר װָאס זשע ביסטו ַאזױ מיאוסגעשטימט? די סיבה איז אין מַײן 

  ?301קרַאנקהײט

ַאז דו װעסט זַײן געזונט און לעבן. גָאט װעט דָאך ניט װעלן צוריקנעמען בַײ רײזעלע: איך הָאף, 

מַײן אײנציקע טרײסט אין מַײן לעבן. ָאבער...  –מיר די מּתנה, װָאס ער הָאט מיר געשענקט 

 ַאך... 
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נחמיה: ָאבער דָאך... דו מוזסט דָאך הָאבן צוטרױען און אױֿפריכטיק זַײן צו דַײן אײנציקן 

. עֿפן ֿפַאר מיר, שװעסטער, אױף דַײן הַארץ און לָאז מיך געטרַײעם ֿפרַײנד אין דער װעלט

לײענען דָארט דָאס קַאּפיטל, װָאס דיר איז דָאס שװער צו ֿפַארשטײן. אֿפשר װעל איך עס דיר 

, דעם בַארָאן, איז קענען דַײטלעך דערקלערן. איך בין זײער אומרוִיק, װָאס ֿפון אונדזער ֿפרַײנד

בריװ אים צו ֿפרעגן די סיבה ֿפון זַײן  ביז איצט קײן בריװ ניט געװען. איך הָאב ָאנגעגרײט ַא

 ָאּפװעזנהײט. צו לַאנגער

 

 4 זַײטל –־יד אינעם ּכתֿב

)זי ֿפרַײנד.  ַאלגעמײנעררײזעלע: דָאס אומבַארוִיקט מיך אױך זײער. ער איז דָאך אונדזער 
שװַײגט. לָאזט ַארָאּפ די אױגן, הײבט זײ אױף צום ברודער. זי קעמֿפט. ענדלעך װענדט זי זיך 

, נָאר דיך. און װי ֿפַאר איך הָאב קײנעם איצט ניט אין דער װעלטברודער!  צון אים ַאנטשלָאסן(

דיר ָאֿפן,  302גָאט מוז איך מיך ֿפַאר דיר איצט מתװדה זַײן, און אױסרעדן מַײן הַארץ. איך זָאג

ַאז אױסער דעם געֿפיל ֿפון דער רײנער דַאנקבַארקײט, הָאב איך צון אונדזערן ֿפרַײנד נישט 

װַײל די צרות און לַײדן, װָאס הָאבן מיך אומאױֿפהערלעך  געהַאט. דו קענסט מיר גלײבן דערֿפַאר,

ֿפַארֿפָאלגט, הָאבן ּפַארַאליזירט אין מיר ַאלע הַארץ־געֿפילן, אױסער די זיסע זכרונות אין אונדזער 

 טַײערער מוטער און אין דיר, װָאס הָאט מיר געגעבן מוט צו לעבן. ּפלוצלעך...

מַאכן. און מַאך ח־ח־ח־ח... ס'װעט ײט, עס װעט דיר גוט הװַארעמער נעכע: טרינק אױס די מילך

עּפעס בַײם  ַארױס דער לײכעץ. רײזעלע, דו הָאסט מיר, דַאכט זיך, געזָאגט, ַאז ס'נָאגט דיר

 הַארצן. מַאכן דיר ַא ּפָאר װײכע אײער? 

 )נעכע איז ָאּפ( .304מומע, איך דַארף איבעררעדן מיט מַײן ברודער נײן, איך דַאנק אַײך. :303רָאזַא

 נחמיה: נו, און ּפלוצלינג?...

ַא: ָאט דער צוֿפַאל װיל אין מיר דערװעקן גָאר ַא נַײ געֿפיל, װָאס איך הָאב עס ביז ַאהער רָאז

קעגן מיר און הָאט ניט געקענט. אונדזער ָאלגַא איז ָאן ַא גרונט און ָאן ַא סיבה געװָארן שלעכט 

מיר ָאֿפן דערקלערט, ַאז אין דעם איז שולדיק איר אײֿפערזוכט, בַאמערקנדיק, ַאז דער נָאבלער 

און דורך דעם ֿפַארנַאכלעסיקט ער אירע אינטימע  305מַײן גורל װַארעמע טײלבַארָאן נעמט אין 

בַאקַאנטשַאֿפט. איך הָאב עס ֿפון ָאנהײב ניט ֿפַארשטַאנען, נָאר זַײענדיק מיט מיר ַאלײן, הָאב 

איך בַאמערקט, ַאז איר אײֿפערזוכט הָאט אין מיר דערװעקט גָאר ַא שּפָאגל נַײ געֿפיל, און מיר 

, ַא נַײ איך בין געװױנט. יָא, װי 306דערמָאנט צו קוקן מיט ַאנדערע אױגן אױף מַײן װַײבלטײטער

 געֿפיל הָאט אַײנגעזוכט מַײן הַארץ
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און הָאט ֿפון דעם געֿפָאדערט די זעלבע ליבע, װָאס איך הָאב געהַאט צו דיר און צו אונדזער 

 ֿפַארשטָארבענער מוטער. 

 .ױסגעמעקט מיט ַא בלַײער־יד דער טעקסט איז אֿפונעם ּכתֿב 10און ביזן זַײטל ָאן ֿפון דָא 

 איז ניט דָאס זעלבע, דָאס איז ַאן ַאנדער סָארט...נחמיה: קינד, דָאס 

רָאזַא: גַאנצע נעכט הָאב איך געקעמֿפט מיט מַײן נַײעם געדַאנק, מיט מַײן ֿפרעמדן גַײסט, איך 

זָאל אים אױסמַײדן נָאר. װָאס מער הָאב איך געזוכט אים צו ֿפַארטרַײבן, מער הָאט ער זיך 

 .געזוכט אין מיר אַײנצודרינגען

 זײער ריכטיק!נחמיה: 

רָאזַא: הָא, דַאן הָאב איך, ברודער, ַארױסגעזען, ַאז מַײנע שמערצן הָאבן זיך נָאך ניט געענדערט, 

 307און ַאלע מַײנע ֿפיזישע און מָארַאלישע לַײדן זענען גָאר ניט ַאזױ שמערצלעך אין ֿפַארגלַײך

די נַײע גַײסטיקע לַײדן. איך הָאב מיר ַאלײן דערקלערט, ַאז עס קען גָאר קײן מינדסטע  מיט

צון ַאן ָאֿפענונג ניט זַײן. נישט ער װעט נישט אױֿפהערן מיט ַא הױכן רַאנג זיך ַארָאּפלָאזן ה

ָארעמען מײדל, נישט איך װעל צום ָאּפֿפער נישט ברענגען מַײנע אידעַאלן ֿפון יִידישקײט, 

צִיונג הָאט מיר ֿפון קינדװַײז ָאן אַײנגעזַאּפט אין מַײן ֿפלײש און בלוט. איך הָאב מיך ַאלײן דער

ריגן אױף מיר װי װַאגט גָאר מַײן הַארץ ליב הָאבן ַא ּפערזָאן ֿפון דער געשטרָאֿפט, ַאלײן ָאנגעש

רַאסע, װָאס ֿפַארֿפָאלגט אומאױֿפהערלעך אונדזער ֿפָאלק. און װָאס מער הָאב איך זיך 

בַאשטרעבט דעם געדַאנק מיר ַארױסצושלָאגן ֿפונעם קָאּפ, הָאט ער זיך אין דער שטיל װָאס 

הַארץ איז ַא סך שטַארקער בַײ  דָאסטיֿפער ַארַײנגעגנֿבעט צו מיר אין הַארצן. הָא, ברודער, 

. דָאס 308אונדז אין קַאמף מיט דעם קָאּפ. ברודער, איך בין מער ניט קײן שװַאכע צימערֿפרױ

 )זי װײנט(הַארץ הָאט געזיגט, איך הָאב אים ליב און... אומגליקלעך. 

)ער קושט זי אין שטערן. מע זעט דורך די שטַאכעטן ָאנקומען נחמיה: טַײערע ליבע שװעסטער... 
 מינוט אום( 309, ער טרָאגט ַא רעצעּפט אין דער הַאנד און קוקט זיך יעדעׂשימחה שץ

ׂשימחה שץ: ָאט הָאסטו דעם רעצעּפט און זָאל גָאט געבן, ַאז עס זָאל שױן זַײן צון ַא רֿפואה. 

 )קומט ַארױס(װּו איז נעכע? נעכע! 
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שץ: גײ גיכער ַאהײם, איך װעל דערװַײל בלַײבן דָא. דער חסר־דעהניק װיל גָאר ניט ַארַײננעמען 

אין מױל ַארַײן. איך הָאב איבערגעלָאזט דעם שמׂש ער זָאל אים היטן, ער זָאל ניט ַארױסגײן 

כשיט ֿפון יִידן געװָארן, אױף ַא שײנער ּת )נעכע טוט זיך ָאן און גײט ַאװעק(ֿפון דער שטוב. 

שע ׂשונאים געזָאגט געװָארן. מַײן שװעסטער ליגט אין שּפיטָאל געֿפערלעך ַאלע אונדזערע יִידי

זי קרַאנק און װעט זיך אֿפשר דערֿפון אױסשטײן ַאן ָאּפערַאציע. ָאלגַא, װײסט מען ניט װּוהין 

איז ַאהינגעקומען, און דער איז גָאר קײן מענטש ניט. דער טױט ֿפון זַײן זון הָאט אים ַאזױ 

צן ׂשכל ֿפַארלױרן. איך הַאלט אים בַײ מיר און מיר דערשלָאגן דעם קָאּפ, ַאז ער הָאט זַײן גַאנ

)מען זעט צוֿפָארן ַא  ..היטן אים ָאּפ זַײן אײנציקע טרײסט און דערשטרױיונג, ַאז דער ּתהילים.
איך הָאב ניט קײן טעות, ַאז דָאס איז דער  ֿפיַאקער, ֿפון װעלכן עס גײט ַארױס דער בַארָאן(

 )ַאלע קוקן זיך אום און כַאּפן זיך אױף( בַארָאן?

, זַײט ַאזױ גוט און נעמט ַארָאּפ ֿפונעם װָאגן, און טרָאגט ַארַײן די הָא, ר' ׂשימחהבַארָאן: 

. )שץ גײט עס טָאן. בַארָאן װענדט זיך ֿפרײלעך צו נחמיהן און ֿפלעשער, װָאס דָארט שטײען
װָאס מַאכט איר, מַײנע ֿפרַײנד? נו, װי גײט עס? איך לײען אין אַײערע ּפנימער, ַאז איר  רָאזע(

 איך ֿפרעגן װָאס איז די סיבה ֿפון דעם?  310זענט בײדע מיאוסגעשטימט. קען

נחמיה: לָאמיר איצט װעגן די אומָאנגענעמע זַאכן ניט רעדן. איך זע, ַאז איר זענט אױֿפגעלײגט. 

קענען מיר אַײך בעטן, ַאז איר זָאלט אונדז אױך דערצײלן װעגן דער ֿפרײלעכער סיבה, װעלכע 

 אױך ֿפַארגענינגן מַאכן. װעט אונדז

ירקלעך איצט איבערנַאטירלעך... איך הָאב אַײך ֿפרִיער נישט געזָאגט בַארָאן: מַײנע ֿפרַײנד, איז װ

די סיבה ֿפון מַײן ָאּפרַײזע. קורץ, איך בין גערוֿפן געװָארן קײן װין ּכדי אױסהערן די סודות ֿפון 

 מַײן געבורט.

דָא הײבט זיך עּפעס ָאן ַא נַײער עסק. צמחל, שץ: זָאל איך די ֿפלעשער ַארַײנטרָאגן אין שטוב? 

)צמחל העלֿפט אים. זײ טרָאגן ַארַײן די ן קום, העלף מיר טרָאגן. לײג ַאװעק די ַארבעט או
 ֿפלעשער אין שטוב( 

בַארָאן: זינט איר, מַײן ֿפרַײנד, הָאט מיך געֿפרעגט װעגן מַײנע עלטערן און איך הָאב ּפָאזיטיװ 

און מַײנע געדַאנקען  311נישט געװּוסט צו ענטֿפערן, בין איך מיר ַאלײן געװָארן ַא רעטעניש

 זענען געװען 
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װער זענען װירקלעך געװען די שליחים, װָאס הָאבן מיך געברַאכט אױף  -ּתמיד בַאשעֿפטיקט, 

ענדלעך בין איך עקסטרַא טעלעגרַאֿפיש גערוֿפן געװָארן קײן װין און כ'הָאב  דער װעלט?

געטרָאֿפן מַײן ֿפעטער, דעם ַאלטן בַארָאן, געֿפערלעך קרַאנק. ער הָאט מיך צוגערוֿפן צו זַײן 

מיט  -, מיר דערצײלט דָאס װַײטערדיקע רעלעך מַײן הַאנט, הָאט דדריקנדיק ֿפרַײנ בעט און,

עטלעך און דרַײסיק יָאר צוריק הָאט ער געװױנט אין ּפרָאג און איז געװען זײער אינטים בַאקַאנט 

געלערנטן מַאן. דער ַאלטער מַאן הָאט קײנעם ניט געהַאט, אױסער אײן מיט ַאן ַאלטן בּכֿבודיקן 

ך דערצױגן, ֿפון זַײן אײנציקער טָאכטער, װעלכע הָאט חתונה אײניקל, װָאס ער הָאט בַײ זי

געהַאט מיט דעם צװײטן מַאן קעגן זַײן װילן, און איז ַאװעק ֿפון אים. בַײ די שרעקלעכע 

ּפָאליטישע אומרוען , װָאס זענען געװען אין ּפרָאג, הָאט דער ַאלטער געֿפילט, ַאז ער װעט עס 

, זַײן ֿפרַײנד, װָאס הָאט זיך געזָאלט רענשטַאטעױהניט איבערלעבן און הָאט געבעטן דעם בַארָאן 

איבערצִיען קײן װין, ַאז ער זָאל מיט אים טָאן דעם חסד של אמת און מיטנעמען מיט זיך דָאס 

, מיך. מיט גרױסן קַאּפיטַאל, װָאס ער גיט אים איבער, און זָאל אים הַאלטן צװײיָאריקע אײניקל

ן הָאט איבערגעגעבן ַא בַײ זיך ביז ער װעט װערן ֿפיליָאריק קינד, ער זָאל אים בַאשװױרן, או

קעסטעלע מיט שריֿפטן און דעם גַאנצן קַאּפיטַאל. דער קינדלָאזער בַארָאן הָאט עס געטָאן און 

װי ַאן אײגן קינד. ער הָאט מיך ַאדָאּפטירט, דערצױגן, צו  און ליב געהַאט הָאט מיך דערצױגן

נטדעקן זַײן אין דער צוקונֿפט אײנער ֿפון די בַארימטע מלוכה־לַײט און הָאט זיך געהיט מיר צו ַא

ַײן געבורט, ביז ענדלעך ער איז געֿפערלעך קרַאנק געװָארן, נָאר אױף דער די סודות ֿפון מ

יס ֿפלעגן מָאל איבערגלױביש. אין זַײן ֿפיבערישן ֿפַארַאקז צועלטער די קרַאנקע מענטשן װערן 

דער צעלטער אין ַא געשטַאלט ֿפון מַײן זײדן  -, ַא שרעקלעך בילד, אים שרעקן װילדע חלומות

ט און געשרָאקן, ֿפַאר װָאס ער הָאט ניט געהַאלטן זַײן װָארט און ֿפַארלײקנט ֿפַאר יהָאט אים געמ

, ער זָאל קענען רוִיק שטַארבן, הָאט ער מיר ַאלץ ַאנטדעקט און זַײן אײניקל די ירושה. איצט

ֿפַאר מיר איז  מיר איבערגעגעבן ַא גרױסן קַאּפיטַאל, און נָאך גָאר ַא גרעסערער קַאּפיטַאל

איך הָאב געלײענט, ַאז מַײן זײדע איז אײנער ֿפון די גרעסטע געװען דָאס קעסטעלע, אין װעלכן 

ר' יעקֿב ָאּפענהײם. און דָאס קעסטעלע  -דָאקטױרים און געלערנטע רַאבינער ֿפון יענער צַײט, 

ַאנטהַאלט ַא סך װיסנשַאֿפטלעכע ַארטיקלען ֿפון רעליגיעזן אינהַאלט, װָאס ער ַאלײן הָאט 

 .312ָאנגעשריבן
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װעט געװיס זַײן ֿפרום װי ער, און װעט  געװען ֿפעסט אין זַײן גלױבן, ַאז זַײן אײניקלער איז 

זַײנע אידעען װעגן דער צוקונֿפט ֿפון זַײן ֿפָאלק און ַאלט ֿפָאטערלַאנד. און דָאס  313ממשיך זַײן

ר צוזַאמען איבערלײענען. איז דָאס קעסטעלע מיט דעם טַײערן אוצר, װָאס מיר װעלן שּפעטע

בן־עמי, אַײער נֿבואה הָאט ָאנגעטרָאֿפן. אַײער גָאט איז מַײן גָאט,  , מַײן ליבער ֿפרַײנדַאזױ ַארום

 װָאס איך בין ַא יִיד! ,314אַײער ֿפָאלק איז מַײן ֿפָאלק. איך בין זײער שטָאלץ און ערפיהיט

 !315דַאנקען גָאט – (איבערגערעשט. די הענט אױֿפהײבנדיקנחמיה מיט דער שװעסטער: )

אין דעם מָאמענט הָאט געּפלַאצט דָארט ַא ֿפלַאש  דריקן אים די הענט.)זײ גרַאטולירן! 
 שַאמּפַאניער(.

בנאמנות, איך בין ניט שולדיק. די ֿפלַאש הָאט ֿפון זיך ַאלײן  )לױֿפט ַארױס דערשרָאקן(שץ: 

אױסגעזעצט. דָאס איז ניט קײן שַאמּפַאניער, דָאס איז דינַאמיט. עס איז מיר שיעור די נשמה ניט 

 ליבן.ַארױס. מַײן נעכע איז שיעור ַאן ַאלמנה ניט געב

איר זעט, דער װַײן ַאלײן איז ֿפרײלעך און איז ֿפַאר ֿפרײד  בַארָאן: עס שַאט ניט!
 .ַארױסגעשּפרונגען ֿפון דער ֿפלַאש. בַײ אונדז איז הַײנט ַא יום־טוֿב

עקלערט, ַאז אונדזער ױסגאהָאט זיך מתער, יִידישער. עס רײזעלע: ַא הײליקער יום־טוֿב, ַאן א
 ֿפַאר ַא גױ, איז ַא יִיד, ַאן אמתער יִיד!ֿפרַײנד, דער בַארָאן, װָאס ַאלע הָאבן אים געהַאלטן 

איך װעל אַײך  )ער טקינקט(ַא יִיד? װי איך בין ַא יִיד. נו, לחײם!  )גיסט ָאן און טרינקט(שץ: 
זָאגן דעם אמת, איך הָאב ַאלץ ּפחד געהַאט ֿפַאר אַײך, ַאז איך הָאב געמײנט, ַאז איר זענט ַא 

ר ָאַא הַאנט... ָאבער ַאצינד הָאב איך נ גױ, טָאמער דערלַאנגט איר מיר ּפלוצלינג מיט ַאלעם
 מורא איר זָאלט מיר ניט אױסטרינקען דעם װַײן. שלום־עליכם. נו, לחײם.

 )ער גיט אים די הַאנט. בַארָאן קושט אים(צמח: ברוך הבא בשם ד'! 

איז ניט קײן בלַאסע נסים און הָאבן זײערע געװיסע  ײןַאל ןצוֿפַאל נחמיה: איר זעט, װי די
אומגעקרַאֿפטלעך ֿפַארן מענטשנס ֿפַארשטַאנד, און איצט דענק אַײך  נעןדיגעהײמע סיבות, װָאס 

דז, מענער, ַאזַא שטַארקע איך, װען אונדזער בַאקַאנטשַאֿפט הָאט געקענט ַארױסרוֿפן צװישן אונ
הָאט זײ בַאדַארֿפט ַארױסרוֿפן נָאך ַא גרעסערע סימּפַאטיע צװישן ֿפַארשײדענע  316אינטימקײט

 געשלעכטן, נָאר די 

 

 

                                                           
 ֿפָארטזעטצען -א"ּכ  313
 ָארט איז ניט קלָארװֿפונעם ײן דער מ 314
 גָאט זַײ דַאנק! -א"ּכ  315
 נטימיטעטאי -א"ּכ  316
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שטָאֿפן ליגן בַאהַאלטן טיף אין הַארצן און דַארֿפן עקסּפלָאדירן. איך װיל ּפרָאבירן צולײגן ַא 
הָאט  -צו אַײער הַארץ, מַײן טַײערער ֿפרַײנד און גלײבנסברודער און אַײך ֿפרעגן,  317צעמדל

־מַאטעריַאל ֿפון געטלעכער רײנער ַא מָאל אין ַא װינקעלע ַא ביסל ברען בַאהַאלטן דָארט איר
ולדיקן מלאך, װעלכער איז ֿפיל מיט הײסער סימּפַאטיע צון אַײך? ליבע צו דעם רײנעם אומש

)בַארָאן מיט רָאזען קוקן זיך ָאן מיט הימלישער ֿפרײד און זָאלט איר בַאלד עקסּפלָאדירן! 
 לײדנשַאֿפט. זײ ַאלמירן זיך מיט נחמיהן. ַאלע װישן זיך די אױגן ֿפון ֿפרײדן־טרערן(

װעט זיך שױן יָא ַא מעׂשה ָאנטָאן. שץ: אױב ַאזױ, עס קומט דָאך ַא מזל־טוֿב אױך. מַײן נעכע 
מורא, ַאז אַײער לעבן װעט קָאסטן דָאס לעבן ֿפון צװײ װיכטיקע ּפערזָאנען. יך א ון איצט הָאבא

)ַא ֿפרײלעכער, װַארֿפט ער ַא גלעזל צו דער ערד, איך זָאל מיך ניט ָאנשיּכורן. נו, מזל־טוֿב. 
 (.װײנט ֿפַאר ֿפרײד און טַאנצט

רװירקלעכן. די צַײט, ַאז אַײער נֿבואה זָאל זיך ֿפַאבַארָאן: איצט, ליבער ברודער, איז געקומען 
רִיער דערקלערט מַײן ּפרַאקטישן ּפלַאן, װעלן מיר ֿפװי איך הָאב אַײך  מַײן קַאּפיטַאל איז גרױס.

טיק מַאכן צו דער רַײזע קײן ּפַאלעסטינע, ּכדי גרינדן דָארטן ַא צענטרַאלע ֿפַארַאלע זיך 
ַא דירעקטָאר ֿפון דער יִידישער אינסטיטוציע ֿפַאר אונדזער יוגנט. איר, ר' ׂשימחה, בלַײבט דָא װי 

שול, װָאס איך װעל בױען ֿפַאר די היגע יונגע קינדער, צו דערצִיען זײ אין דעם נַאציָאנַאלן 
גַײסט. אונדזער צמחלען װעלן מיר שיקן אין די גרעסטע קונסט־ַאקַאדעמיעס צו ֿפַארענדיקן זַײן 

 ֿפון די דָארטיקע שולן בַײ אונדז. 318***ַאמט ֿפַאר ַאלע 

אַײך איבערלָאזן דָאס גרױסע צוקונֿפט־ֿפעלד, אױף װעלכן איר  איך רוִיקנחמיה: הָא, איצט קען 
 אױֿפבלִיען ֿפון אונדזער טַײערן ֿפָאלק.װעט בַאַארבעטן צום גליק־

רָאזַא: ליבער ברודער! זַײ זשע איצט דו ניט ֿפַארצװײֿפלט. װעסט נָאך זַײן געזונט און מיר װעלן 
 צוזַאמען ַא סך נחת הָאבן.

)צו ַאלעמען , איך בין איבערגליקלעך און קודם־ּכל נחמיה: טרײסט מיך ניט, ליבע שװעסטער
װיל איך נָאך דיך זען מיט מַײנע אױגן אונטער דער חוּפה. ר' ׂשימחה, איר גײט אין  ערשט(

 ...שטָאט ַארַײן און ברענגט ַא מנין יִידן מיט

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א

 

 

                                                           
 ײןניט קלָאר דער מ 317
 ָארט איז ניט לעזבַארװין אי 318
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ַײן אין צימער, װַײל װעל לױֿפן. נָאר גײט אַײך ַארשץ: ַא קשיא צי איך װעל שױן גײן? איך 
ֿפַאר נחמיהן איז דָא ַא ביסל קיל. און ֿפַאר מיר אױך. איך װעל מיך דערװַארעמען מיט ַא ביסל 

 קַאלטן װַײן. 

ַאלע גײען ַארַײן אין דעם הױז. עס װערט טונקל. ֿפון יענער זַײט שטַאכעטן זעט מען זיך 
ַארום ֿפון ַאלע זַײטן. ענדלעך עֿפנט  דרײען ַא ֿפיגור, געקלײד אין שװַארצן. זי קוקט זיך

 זי בַאהיטזַאם דָאס טירל, קומט ַארַײן, קוקט זיך ַארום.

רשן צי קומט ער ַאהער. ענדלעך הָאב ָאָאלגַא: צװײ נעכט, ַאז איך בַאװַאך דָאס ָארט, נָאכצוֿפ

ער איז געקומען און מע טרָאגט ֿפלעשער דערזען דָאס, װָאס איך הָאב נישט דערװַארט... איך 

דער נָאבעלער  ַא ׂשימחה? מיך הָאט ער ֿפַארנַאכלעסיקט און זי זוכט ער. װַײן. װָאס איז דָאס ֿפַאר

גרױסער בַארָאן הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט ֿפון זַײן הױכן רַאנג צו דעם נידעריקן ָארעמען װעזן? 

)זי גײט ַארױף אױף די טרעּפ און קוקט ַארַײן איך װָאלט אים נָאך געװָאלט זען, דעם שטָאלצן. 
ס זע איך? ער שטײט מיט איר. און דער בלַאסער הַא, װָא דורך די העל בַאלַײכטע ֿפענצטער(

נעמט ָאן זײערע בײדע הענט און שליסט זײ צוזַאמען. הײבט אױף די הענט מַאן, איר ברודער, 

די ֿפַאלשע, װָאס הָאט געשּפילט די רָאלע ֿפון ַא בלוט הייסער יִידישקע,  און בענטשט זײ.

שטײן קען זײ טרעֿפן און ֿפַארבינדט זיך מיט ַא קריסט? הָא, װען איך װָאלט געװּוסט, ַאז דער 

װָאס? צעשמעטערן זײ ַאלע די קעּפ, װָאלט דער מָאמענט געװען בַײ מיר דער גליקלעכסטער. 

זײ קושן זיך, דען הַאלטן בעכערס אין די הענט און מע טרינקט... דָאס בלוט ֿפון מַײן הַארץ. ָאט, 

ֿפַאלט  ן זיאו ,צעשמעטערט זיך ֿפענצטער . דָאסַא שטײן ףרָאװזי טוט ַא )  הָאט איר ַא מזל־טוֿב!
 (װָאס איז דָא געשען? –ַאלע לױֿפן ַארױס  .אױף דעם גרָאז נַאזנדיק

 װער ליגט דָא? עס דַאכט זיך, ָאלגַא. )לױֿפט צו(שץ: 

 ַאלע: ָאלגַא!!!

שץ: װײ איז מיר, ָאלגַא, װָאס איז מיט דיר? װי קומט זי ַאהער? העלֿפט מיר זי אױֿפמונטערן. 

ַארַײנזעצן אין ַא ֿפָאטעל און זי מונטערן. זי )בַארָאן און רָאזַא קומען צו העלֿפן זי אױֿפהײבן און 
 (., קוקט זיך ַארום ֿפַארװּונדןעֿפנט לַאנגזַאם די אױגן

 שץ: ָאלגַא, טַײערע, װָאס איז מיט דיר?

 רָאזַא: ָאלגַא, טַײערע, לָאז דיך ניט ָאּפ!

 בַארָאן: זי איז קרַאנק. לױֿפט נָאך ַא דָאקטער!

 : איך בין ניט קרַאנק... שיקט ניט... איך גײ ַאלײן!ָאלגַא
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איך װעל  עס װעט דיר גָאר נישט ֿפעלן. רָאזַא: װּוהין גײן? בלַײב דָא מיט אונדז, דַײנע ֿפרַײנד.

איך װעל זיך מיט דיר טײלן מיט ַאלץ. װעסט זַײן דיך ליב הָאבן װי ַאן אײגענע שװעסטער, 

 גליקלעך. 

איך? דו זָאגסט עס? דו, װָאס דו הָאסט געשטערט מַײן גליק. דו  איך? ,ָאלגַא: גליקלעך? װער

בלוטיקע װעסט ניט לָאזן זיך אומַארמען ֿפון די און אונדז גענַארט. ביסט גוט און ֿפרום. הָאסט 

 איצט...  הענט ֿפון דַײנע ֿפָאלקס־מערדער.

 ַאלע: דער בַארָאן איז ַא יִיד.

 ױס. איך ּפַאס ניט ֿפַאר אַײך!ָאלגַא: ַא יִיד? יָא, שױן גוט... לָאזט מיך ָאּפ. טרַײבט מיך ַאר

ֿפון גלַײכן געבלָאנדזשעט ָאּפהָאסט נָאר ַארמיט אונדז ַאלע,  קענסט זַײן: װער טרַײבט דיך? נחמיה

דַײנע ברידער און שװעסטער. װעסטו זיך געֿפינען גליקלעך. קער זיך קער דיך אום צו װעג. 

 װידער געֿפונען.עס דַײן ֿפָאלק, הָאסט אום צו 

ֿפָאלק,  םװָאס איך הָאב נישט ֿפַארלױרן, איך זָאל זיך אומקערן צוָאלגַא: איך זָאל געֿפינען דָאס, 

ֿפון װעלכן איך בין גָאר נישט ַאװעקגעגַאנגען. בין איך דען געװען ַא יִידיש קינד? װָאס הָאב 

װער הָאט געקענט װיסן, ַאז ס'איז דָא ַאזױנע יִידן װי דער הער איך דען געװּוסט ֿפון יִידישקײט? 

הָאט מיר גָאר ניט געקענט געֿפעלן. ער אין ער , טּוסװהָאב איך גע יִידןאײן און װי דו? ֿפון 

 ֿפלעגט בָארגן ַא קריסטן טױזנט רובל און גענומען בַײ אים װעקסלען אױף דרַײ טױזנט.

װעט אַײך געֿפעלן. עס װעט אַײך  בַארָאן: ָאבער צװישן אײדעלע־לַײט, צװישן ֿפַײנע מענטשן

 .אױֿפמונטערן, בַאלעבן

לעבעדיקע! ח־ח־ח... מַײן הַארץ איז צעריסן אױף ָאלגַא: איר רעדט ֿפון לעבן? ַא טױטע צװישן 
ַאנדערע,  שטיקלעך, און דָאס איז ַאזױ מַאטעריעל, װָאס מע קען עס צוריק צוזַאמענקלעּפן?

ַאזַא לַאגע נעמען זיך דָאס לעבן. איך בין ָאבער צו שטָאלץ אױף "איך", איך זָאל אים  319אין
יט געגליקט און ַאװעקֿפָארן ֿפַארניכטן. איך קען נָאר ָאּפשטַארבן ֿפון דעם ַארט, װָאס הָאט מיר נ

. און װען ֿפָאלגן אַײער גָאר ַא נַײ לעבן 320נלַאנד, װּו איך קען ָאנהײבןַײע, ֿפרזָאנעאין ַאן ַאנדער 
לערע, װָאס איר הָאט מיר ַא מָאל געגעבן: איך װעל ַארבעטן ּכדי װערן זעלבסטשטענדיק און 

צו װעל ָאנהײבן צו לעבן ֿפַאר יענעם, ניט ֿפַאר זיך. איך װעל װידמען דָארט מַײן צַײט 
מַײנע נָאענטע מענטשן און  ,מעגלעך ,זַײן װי 321***װױלשטעטיקע ַאנשטַאלטן, ּכדי ניט 

)שײן געֿפַאלן גלײבנסברידער און אונטערדריקטע אומשולדיקע. ֿפון אַײך ֿפָאדער איך נָאר 
 װָאס איר הָאטָאנשטָאט  .(322***

 

 

 

                                                           
 בַײ -א"ּכ  319
 בַאגינען -א"ּכ  320
 ָארט איז ניט לעזבַארװין אי 321
 ָארט איז ניט לעזבַארװין אי 322
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דָא מַײנע ָארעמע אומגליקלעכע  323מיך געװָאלט שטיצן, בעט איך אַײך צו שטיצן אַײנסטװײלן
עלטערן, װָאס הָאבן נישט ֿפַארשטַאנען מיך צו דערצִיען, ביז איך װעל ניט זַײן ַאלײן אומשטַאנד 

רָאזַא, אױב איך הָאב דיך אומזיסט געערגערט. , 324זײ ֿפון דער װַײטנס צו העלֿפן. זַײ מיר מוחל
ַאנען צו שעצן. דיך ַא מָאל יונגערהײט ניט ֿפַארשט , נחמיה, דער ָאלגַא, װָאס הָאטֿפַארגיב מיר

אױב איר װילט, געדענקט מיך װױל. קוקט איך ֿפָאר ַאװעק ֿפון אַײך, ֿפון דעם ָארט אױף אײביק. 
ניט אױף מיר ַאזױ מיט מיטלַײד. בַײ אַײך איז ַא ׂשימחה. איך װיל אַײך ניט שטערן. ֿפרײט אַײך. 

 )ָאּפ( ַאדיע! ) זי לָאזט זיך ַאװעקגײן, קערט זיך אום בַײם טירל, װײנענדיק(

 לַאנגזַאם.ֿפָארהַאנג ֿפַאלט 

 ֿפַארװַאנדלונג

 

 מיט טינט. ױסגעמעקטַײטערדיקער ָאּפשניט איז אװדער 

 

עס לָאזט זיך ַארָאּפ ַאן אײנֿפַאך צימער. די װױנונג ֿפון ׂשימחה שץ. לעבן ַאן אײנֿפַאך 
ריה דער שמׂש, װָאס בַאדינט ּפַאװלען. משטישל ליגט ַא חומש. ֿפון אײן זַײט זיצט ר' 

, נישט צו דערקענען, 325לעבעדיקֿפון דער ַאנדערער זַײט בענקל זיצט ּפַאװעל קױם 
ֿפַארװַאקסן. די הָאר אין אומָארדענונג, מיט ַא יַארמלקע אױֿפן קָאּפ, די אױגן קוקן 

מהפך זינגט ער הױך:  –רן, ָאן ַאן אױסדרוק. בַײם אױֿפגַאנג ֿפון ֿפָארהַאנג ָאֿפַארװ
 עטלעכע מָאל. –פשטא מונח אתנחתה! 

אױסגעּפרּוװט און  איך הָאב שױן ַאלע סגולות )קומט ַארַײן מיט ַא שערל אין דער הַאנט(נעכע: 

עס העלֿפט אים ניט. מען דַארף נָאך ּפרּוװן אים ָאּפשּפרעכן מיט ַא טױטער הַאנט. דערװַײל װעל 

 )זי טוט עס(איך ּפרּוװן אים ָאּפשערן ַא ביסל די הָאר און אים אונטערעכערן. 

 שמריה: ֿפַאר װָאס גיט איר אים בעסער ניט ַארַײן אין ַא שּפיטָאל?

דינען געטרַײער. ער איז דָאך ער זַײן אױף הֿפקר, און דָא קענען מיר אים בַא נעכע: דָארט װעט

און מיר ַאן אײגענער. ער איז רוִיק און ליַארעמט ניט. איר װײסט, ער זָאגט ּתהילים  326יללעה

 )זי גײט ַארױס( .אין דער הױך און קדיש

  )עס ֿפַאלט אים ַארָאּפ די יַארמלקע(מהפך פשטא... ּפַאװעל: 

                                                           
 ָארט איז ניט ֿפַארשטענדלעךװן ֿפונעם ײדער מ 323
 ײֿפַארצ -א"ּכ  324
 ָארט ֿפעלטװדָאס  -א"ּכ  325
 ָארט איז ניט ֿפַארשטענדלעךװן ֿפונעם ײדער מ 326
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איר װײסט עס, ַאז בַאלד צַײט צו  )ער טוט אים ָאן צוריק די יַארמלקע(שמריה: נישט ַאזױ הױך. 

 .גײן קדיש זָאגן אין שיל

 ּפַאװעל: קדיש? יתגדל ויתקדש...

 ישט דָא, אין שיל. שטילער, שטילער...שמריה: נ
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און זָאגט דערבַײ ַא שּפרוך. ַײערקױלן, רעכערט אים אונטער ֿפנעכע קומט ַארַײן, טרָאגט 
 .327נַא זדָארָאװיע –ּפַאװעל ֿפַארהוסט זיך און זי זָאגט 

 שמריה: איר װעט אים צום איבעריקן ֿפַארטשַאדן דעם מוח. ער געדענקט גָאר ניט ֿפון ֿפרִיער. 

, קוקט ער ָאן. זַײן בעסטע הײלונג איז נָאר קדיש ֿפַאר נעכע: גָאר ניט. ַאז מע רעדט מיט אים

 זַײן זון.

)ער טוט אים ָאן און זָאגט שמריה: לָאמיך טַאקע גײן, װַײל ער װעט ֿפַארשּפעטיקן קריאת־שמע. 
 (קדיש, קדיש! –אים 

קדיש, קדיש. ער גײט ַארױס.  –ּפַאװעל הערט אים )געהָארכט( אױטָאמַאטיש און זָאגט 
 שמריה און ער קושן די מזוזה. ֿפון דער ַאנדערער זַײט קומט ׂשימחה שץ.

זי הָאט שױן װידער ָאנגעמַאכט ַא טשַאד מיט אירע רֿפואות. עס  קוק ָאן, )אױֿפגעלײגט(שץ: 

װעט אים שױן גָאר ניט העלֿפן. לײג בעסער ַאװעק דַײן קלַאּפערגעצַײג און קום. מען דַארף דיך 

 נײטיק דָארטן הָאבן. 

 נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן! װָאס איז עּפעס געשען?

נָאך. ַאנדערע הָאבן זיך שױן אין דָאס גַאנצע לעבן טוט זיך נָאר ַא מעׂשה ָאנטָאן און לעבט שץ: 

דער צַײט געשָאסן, ֿפַארסמט, ֿפַארטשַאדעט, און װַײטער ַארַײנגעװָארֿפן. גענוג זיך מעׂשות 

ָאנגעטָאן, און דו לעבסט נָאך און װעסט נָאך גײן טַאנצן אױף ַא חתונה. מזל טוֿב! אונדזער 

 איז צו מזל ַא ּכלה געװָארן! 328חנה

 נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן! מיט װעמען?

מורא שױן זָאגן מיט װעמען, װַײל דו װעסט זיך נָאך ַא מעׂשה ָאנטָאן. שץ: װידער? כ'הָאב דיר 

 מיט דעם בַארָאן.

                                                           
 צו געזונט! –רוסיש  327
 חנה ָאנשטָאט רחל 328
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 נעכע: װָאס מײנט מיט דעם בַארָאן? מיט דעם גױ? כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן.

שץ: איך הָאב געזָאגט, ַאז זי װעט עס ניט אױסהַאלטן. בהמה בצורת בַארַאן. ער איז נישט קײן 

גױ. ער הָאט געברַאכט דָאקומענטן, זַײן יִיחוס־בריװ. ער איז ַא יִיד, ַא ּכשרער יִיד. זַײן זײדע איז 

. ער איז געשטָארבן און אים איבערגעלָאזט ַא יִיחוסגעװען ַא ֿפרומער יִיד ֿפון ַא גרעסערן 

װָאס ֿפַאר ַא בָאמבע! מיליָאנען. און ער װעט חתונה הָאבן מיט חנהלען און װעלן  בָאמבע, ָאבער

 ַאלע ֿפָארן קײן ארץ יׂשראל.

 נעכע: כ'װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. קײן ארץ יׂשראל ֿפָארט מען שטַארבן.

שץ: ֿפַאר ַאלטע לַײט. איצט ֿפָארן די יונגע, צו לעבן און לעבעדיק מַאכן, און לעבעדיק מַאכן 

ענען ָאּפגעשטָארבן ֿפון אונדז. און מיר בלַײבן דָא, ער קױֿפט ָאּפ ַא גרױס ַאלע טױטע יִידן, װָאס ז

 הױז, צו מַאכן 
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ַא גרױסן חדר און איך װעל זַײן דער גַאנצער בעל־הבית, דער משגיח מיט ַא גובערנַאטָארסקע 

איך הָאב שױן געשיקט נָאך ַא מנין יִידן און נָאך דער חוּפה. גײ נָאר גיך און טו זיך געהַאלט. 

דַײן זַײדן קלײד און ּפוץ זיך אױך װי ַאן אײגענע מחותניתטע צו ָאן, נָאר נישט קײן מעׂשה. 

 חנהלעס חתונה. ַאיָא, מיר הָאבן ַא גרױסן גָאט!

 צײן( )זי קלַאּפט זיך אין דינעכע: איך בין נישט װערט אים צו דערמָאנען. 

װעסט דַארֿפן עסן געברָאטענע קַאטשקעס אין דער װָאכן.  שץ: קלַאּפ זיך נישט ַארױס די צײן!

 מיר װערן גֿבירים. נו, גײ, ברענג מיר ַארַײן דעם קַאּפעלוש, איך דַארף געבן חוּפה־וקידושין! 

איך דַאנק דיר, גָאטעניו!  לױֿפט ַארױס ֿפרײלעך, טַאנצנדיק, און ּפליַאסקעט מיט די הענט() :נעכע

איך װעל מיטנעמען חלשות־טרױבן טָאמער װערט דער ּכלה עּפעס ניט גוט. מזל טוֿב, מזל טוֿב 

 )טַאנצן ֿפרײלעך ַארױס(

 ָאּפשניטױסגעמעקטער ביז דָא דער א

מַײנע טַײערע, ַאז די ֿפַארֿפָאלגונגען ֿפון די ׂשונאים אױף די יִידישע מענטשן נחמיה: איר זעט, 

אױף זײערע  ך, װי די ֿפַארֿפָאלגונגען ֿפון אונדזערע יִידישע עלטערןזענען ניט ַאזױ געֿפערלע

די הײליקע ֿפלַאמען ֿפון אונדזער  ,די צוקונֿפט ֿפון דעם גַאנצן יִידנטום -קינדערס יִידישער נשמה, 

 נַאציע. דער נַײער דור מיט זַײן ֿפרישן מוטיקן גַײסט. מע זָאל דערלעבן ַארַײנצוֿפירן זײער ֿפָאלק

װי ַא זעלבסטשטענדיקע נַאציע גלַײך מיט ַאלע נַאציעס  אין דעם אײגענעם געבענטשטן לַאנד,

 ֿפון דער װעלט.
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 עּפילָאג

בַארָאן  –ַא גרױסער ֿפָארהַאנג נטערגרונט בַײם הי ‒ַא צימער  ֿפָארלט עשט 329)די בינע(
לַא מיט חנהן אין ַא חוּפה־קלײד שטײען אונטער דער חוּפה, לעבן זײ נחמיה ַאג 330***

 .זינגען דער כָאר ֿפון מענער און  קינדער .ר בלַאסנָא ,לַאַאן גיא אױך

שץ מיט נעכען קומען ָאן בַײם שלוס ֿפון מזל־טוֿב, װען ַאלע צעקושן זיך, װערט נחמיה 
 שװַאך און קען ניט שטײן.

װּו  ,ֿפעטער, ֿפירט ַארַײן דעם עולם אין יענעם הױז (םשטי )מיט ַא שװערערנחמיה: די ֿפיס ... 

)ַאלע גײן ַארױס, אױסער צמח מיט די חתן עס איז ָאנגעגרײט ַא טיש און מַאכט אַײך ֿפרײלעך. 
 ּכלה(

 חנה: ברודער, װָאס איז מיט דיר? שטַארק זיך.

ֿפיל נחמיה: איך הָאב אַײך געבעטן איר זָאלט זיך ניט שרעקן, נישט טרױערן, נישט װײנען. איך 

איז נָאענט. איך בין איבערגליקלעך און ֿפרײלעך, װָאס איך זע אַײך ֿפריש  331מַײן לעצטע שעה

 ()נידריגעַאזױנע מענטשן װי מיר שטַארבן ניט! זײ לעבן ָאּפ און געבן איבער דָאס און מונטער. 

איר זענט בײדע איין נשמה, און איין נשמה גײט איבער צון אַײך און װעט ֿפָארט לעבן ַאנדערע. 

װּונטשן, שטרעבונגען און הָאֿפענונגען, מיט ַא ֿפרש יונג ֿפַײער רע איין אַײך מיט ַאלע לעבן א

ֿפָאלק, און װעט זען זַײן װידעראױֿפלעבן.  אומגליקלעך בערילצו ַארבעטן ֿפַאר אונדזער טַײער 

מַײן  און ֿפַארגינטער דער הײליקסטער, דער גליקלעכסטער דערֿפַאר איז דער מָאמענט בַײ מיר

זעצט אַײך לעבן מיר, װי איך   .אַײערע הענט דָאאיך בַאריר  ,װײס איך ,מיט דעם גַאנץ לעבן.

נשמה און זען  מַײן, מַײן גַײסט, איר זָאלט קענען ֿפילן מיט 332ָאטעם מַײן לעצטןאיבערגיסן אַײך 

 ...צמחלמַײן גַאנץ לעבן.  333בעתװָאס איך הָאב געטרױמט  נֿבואה, די װיזיעמיט אײנע אױגן די 

קוק זיך צו, און מיט דער צַײט זָאלסטו  צַײט. ( ֿפון דער נַײערלינג )דרוררעשּפ רער שײנעגוני ו,ד

װָאס זי הָאט דיר געגעבן ַא  ,קונסטדַײן  ֿפון . זַײ ַא מוסטערענדיקן דָאס בילד ֿפון מַײן אידעַאל

גָאט, ַא ּתורה, און זַײ שטָאלץ ֿפון דַײן געשיכטע און צַײג איבער ַאלע דַײנע יונגע חֿברים, ַאז 

בת־װי די ַאלמנה  ,זעט טן עֿפנט זיך דער ֿפָארהַאנג(.)ֿפון אונמע קען זַײן ַא געבילדעטער יִיד. 

אױב אירע קינדער, ‒ גָאט  עטאון ב 334***ציון אין איר טרױערקלײד ֿפרעגט דעם שומר מה 

און קומען  ,איר מָאנען איןזיך דער יזיי װעלן צ און ךנָא לעבן ,דער װעלטאין ט זײװָאס זענען צע

איר ֿפָאליטישער  העלֿפןצַײט זיך שטעלן אונטער איר ֿפָאן צו  ראױך צו רעכטע

איבערגעגעבנהײט  שַאֿפט אוןגליק מיט דער זעלבער טרַײ ןזעלבסטשטענדיקײט און נַאציָאנַאל

מיט זײער מוט און  ײזײ װױנען און בַאשיצן זּו װ ,סנַאציע יֿפון ד טרַײ די ֿפענער זײ זענעןװי 

 בלוט.
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 16זַײטל  –־יד אינעם ּכתֿב

 

 

 

יִידיש מיליטער ֿפון מַארָאקָא,  335מַארשירטדי מוזיק שּפילט ַאן ָאריענטַאלישן מַארש. עס  .1

 ַאביסיניע, מיט זײערע ֿפענער.

 עסטרַײכיש־יִידיש מיליטער מיט זײער מַארש. .2

עס מַארשירן ֿפרַאנצײזישע יִידישע מיליטער, געֿפירט ֿפון קַאּפיטַאן  –ֿפרַאנצײזישע מַארסעליעזע  .3

 דרײֿפוס...

 .336דעטעעס מַארשירן רוסיש־יִידישע מיליטער, ַאלע מײנסטס ֿפַארװּונ –רוסישער מַארש  .4

 

 .ַאמעריקַאנער־יִידיש מיליטער מיט זײער נַאציָאנַאלער ֿפָאן, יעקע דידל מַארש .5

 

 337דָאס בילד בַײט זיך -, די ּפױק טוט ַא שטַארקן קלַאּפ דער טרָאמײט בלָאזט ַא ּתרועה גדולה

די  –ַא שטַארק בַאלַײכטע קָאלָאנַאדע מיט טרעּפ, ַא ֿפַאסַאד ֿפון ַא ריזיקן טעמּפל  -מָאמענטַאל 

ַאלמנה בלַײבט שטײן אין ַא גָאלד־בריליַאנטן קָאסטיום מיט ַא ֿפרײדיקן שמײכל. אין דער 

ַא לַאנגע בלױ־װַײסע ֿפָאן, אין דער לינקער הַאלט זי אין דער הײך ַא ברענענדיק  -רעכטער הַאנט 

 הורַא!!!  –ֿפרַײהײט־ֿפַאקעל. ַאלע ֿפַאלן ּכורעים, הײבן זיך אױף מיט אײן 

 ַא ֿפַײערֿפלַאם ֿפליט ַארױס ֿפון -ֿפַאלט צוריק  -דעניש רײ מיט ַא ֿפרײנחמיה װיל זיך אױֿפהײבן 

( אױף איר קָאּפ, װעלכער שימערירט מיט ֿפַארשײדענע 338אים צום מגן־דוד , װָאס )געֿפינט זיך

 ֿפַארבן.

 .דער ָארקעסטער שּפילט "התיקוה"
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 בן־עמי

 

 ַאקטן מיט ַא ּפרָאלָאג און ַאן עּפילָאג 3אין  1שטיקַא ֿפָאלקס־

 ֿפון ַאֿברהם גָאלדֿפַאדען

 :2ּפערזָאנען

   ּפַאװעל ּפעטרָאװיטש מַארגָאלין

  , זַײן װַײבֿפעדָאסיַא

  ָאלגַא

  ֿפעליקס

  רחלע, ַא ּפיַאנע־לערערין

   , איר ברודער, ַא מָאלער, זשורנַאליסט )רוֿפט זיך בן־עמי(עזרא

  ערנעכע, זײער מוטערס ַא שװעסט

 רעִישער לערערבעהברודער,  3ׂשמחה שץ, איר מַאן, ֿפעָאדָאסיעס

  מַאטװײ גריגָאריעװיטש, ַא טשלען ֿפון דער "דומע", ַא שיּכור

  ֿפון װיןבַארָאן הַײענשטעטער, 

   ןעזראבַײ  4ֿפָאטָאגרַאֿפיסט , ַאּפעשקָאװ

 5הָאטעלװירט

  דינער

 6שטובמיָאדכען

 יִידל ַא רױט 

 בַאדינטע

 יתומים

 ֿפָאלק  

 7ֿפַארשײדענע מיליטער

                                                           
 ּפיעסע־ֿפָאלקס 1
 ּפערסָאנַאזשן 2
 ֿפעדָאסיַא, ֿפעָאדָאסיַא, ֿפעדָאסיע -ַאריַאנטן ֿפון דעם ָא נָאמען װטרעֿפן זיך דרַײ ־יד אינעם ּכתֿב 3
 ֿפָאטָאגרַאף  4
 ֿפונעם הָאטעל בַאלעבָאס 5
 שטובמײדל 6
 לַײטמיליטער־ 7
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 רָאלָאגּפ

ַא טיר, װעלכע ֿפירט  -רַאנד־הָאטעל אין ָאדעס. ֿפון לינקס געלעגַאנטער צימער אין ַא 
ַא  – 9ָאןֿפ ֿפןױא .8אין דרױסזן ַארַײןַא גרױס ֿפענצטער  -אין שלָאֿפצימער. ֿפון רעכטס 

 װָאס ֿפירט אין קָארידָאר. ,טיר

בַײם ֿפָארהַאנג־אױֿפגײן הערט זיך ַא גערױש אױף דער גַאס. דינער )איז( בַאשעֿפטיקט 
 ּפַאקן.מיט 

 בַאלעבָאס שטײט מיט ַא רעכענונג אין דער הַאנט. 

 בַאלעבָאס: הָאסט ַאלץ צוזַאמענגעּפַאקט?

 דינער: איך הָאב געהערט!

, ַאזַא 10בַאלעבָאס: מַאך עס שנעלער, דער יונגער בַארָאן אַײלט זיך ַאװעקצוֿפָארן. ַא שָאד

 רַײכער נָאבלער גַאסט װָאלט געקענט לענגער בלַײבן. ַאלע בעסטע געסט צעלױֿפן זיך.

ֿפַאר מיר איז בעסער װען די געסט בלַײבן נישט לַאנג, און עס קומען ָאן ַאלע טָאג  דינער:

 )מימיק ֿפון געלט(ֿפרישע. כַאּפ איך ַאלע מָאל ֿפרישע... 

 בַאלעבָאס: שטיל, בָאלװַאן!

 ()ּפַאקטדינער: איך הָאב געהערט. 

 .ער מיטלסטער טיר, געקלײדט גַאלַאנטאין ד בַאװַײזט זיך ,בַארָאן

 , שנעל!רעכענונגבַארָאן: איז ַאלץ ֿפַארטיק? די 

. ַאנטשולדיקט, הער בַארָאן, איר הָאט (רעכענונג ַא)דערלַאנגט בַאלעבָאס: ַאלץ איז ֿפַארטיק. 

 מיר געזָאגט, ַאז איר װילט דָא ֿפַארבלַײבן ַא לענגערע צַײט, און איר אַײלט זיך ַאזױ.

 מַײנע הַאנדלונגען, מַאכט עס שנעל. איך הָאב געֿפָאדערט ֿפון אַײך די רעכענונג ֿפַארבַארָאן: 

איך הָאב געמײנט צו זָאגן, ַאז דָא, אין מַײן הָאטעל, זענט איר זיכער.  זַײט מיר מוחל,ָאס: בַאלעב

 איר זענט ַא קריסט און הָאט נישט װָאס מורא צו הָאבן.

, עס 12ס ֿפון מורא. די בושה. און בַײ מענטשן איז דָא ערגער11חיה: מורא הָאט ַא ָאןרבַא

 .13ו ַא רַאסע ֿפון װילדע בעסטיעסבַאלײדיקט יעדעס מענטשלעכע געֿפיל צו זען, ַאז ער געהערט צ

 .(15)עס לָאזט זיך הערן ַא גערױש? 14בַאלעבָאס: עס איז װָאר. ָאבער ֿפַאר װָאס

                                                           
 דער שטרַאסעאויף  –א"ּכ(  –ַײטער װ)־יד אינעם ּכתֿב 8
 אים הינטערגרונט -א"ּכ  9

 ַאדעש – א"ּכ 10
  טיער – א"ּכ 11
  שַאנדע – א"ּכ 12
  בעסטיען – א"ּכ 13
  װַארום – א"ּכ 14
  ױש הערבַארגער – א"ּכ 15
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די שטימען  ? ענטֿפערן אַײך איז דען נישט דַײטלעך, גענוג16איר זוכט בַײ מיר ַאן ענטֿפער בַארָאן:

זעט איר דען נישט דַײטלעך דָארט די שױדערהַאֿפטע  (.)עֿפנט אױף דָאס ֿפענצטערֿפון דרױסן? 

. װי אײנער לױֿפט 17קרבן ןנָאך זַײן ַאן אומשולדיק יָאגטדע חיה לבילדער? ַא? איר זעט װי ַא װי

זיך אױס ֿפון אים און  נָאך ַא טױב און װיל זי צערַײסן. ָאט־ָאט הָאט ער זי געכַאּפט. זי רַײסט

 .(18)גײט ַארױס מיטן דינערמוזן זי רַאטעװען. מיר קומט שנעל,  לױֿפט װַײטער.

ר אים דערשרָאקן, געזונטער קערל! דער מערדער הָאט זיך ֿפַאַא  )בַײם ֿפענצטער(בַאלעבָאס: 

דער געטָאן צו דער ערד, און ַארױסגעריסן די ֿפרױ ֿפון זַײנע הענט... ער ער הָאט אים ַא שלַײ

 (.)גײט עֿפענען די טירלױֿפט ַאהער. 

ַא שטיק העמד  זי איז בלַאס, די הָאר צעשױבערט. ,דינער ֿפירן רחל דערבַארָאן און 
 .טיקט, עס זעט זיך בלוט, זי איז ָאנמעכיסן, ַאנטבלױזֿפון ַאקסל איז ָאּפגער

. װַאסער! )דינער נעמט ַא ֿפלַאש װַאסער (19בַארָאן: שנעל ַא דָאקטער! )דער בַאלעבָאס איז ָאּפ

די אױגן, קוקט זיך ַארום מיט שרעק, שליסט די ױף אזי עֿפנט  .20ֿפון טיש, בַאשּפריצט איר ּפנים

)ֿפירן זי לײגן אױף ַא בעט, זי איז שװַאך. אױגן(. העלף מיר זי ַארַײנברענגען אין שלָאֿפצימער, 
 זי אין שלָאֿפצימער(.

בַאלעבָאס און דער דָאקטער ֿפירן רחלען אין צימער, בַארָאן זעצט זיך אױֿפגערעגט אין 
. עס קומט װישט דעם שװײס מיט ַא טיכל. בַאלעבָאס לױֿפט ַארױס, קלינגט ,21ַא ֿפָאטעל

 ַארַײן די דינסט.

)דינסט ט װָאס דער דָאקטער װעט דיר בַאֿפעלן. בַאלעבָאס: לױף ַארַײן אין צימער און העלף מי
זײ הָאבן ָאּפגעטרָאטן, דער הָאטעל איז בַאװַאכט. מע דַארף איז ָאּפ(. )קוקט דורך דעם ֿפענצטער( 

 )איז ָאּפ(גײן הײסן צושליסן דעם טױער. 

 . 22עס קומט ַארַײן דער דָאקטער

 בַארָאן: װי הַאלט עס, הער דָאקטער? 

 ער שטובמױד. די ּפַאציענטין מוז נָאר הָאבן רו. דָאקטער: קײן געֿפַאר. כ'הָאב ַאלץ דערקלערט ד

)גיט  בַארָאן: איך הָאב דעם ּכֿבוד זיך ֿפָארצושטעלן. בַארָאן הַײענשטעטער. ַא רַײזנדער ֿפון װין.
 אים די הַאנט, װַײזט אים זיך ַאװעקזעצט.(

דָאקטער: ּפרַאקטיציר־דָאקטער יעקֿב ֿפינקלשטײן. )בַארָאן גיט אים ַא סיגַאר. ער ֿפַאררײכערט(. 

, עס הָאט אַײך אֿפשר געשטערט ֿפון יס ניט ָאנגענעם דער גַאנצער אומשטַאנדעס איז אַײך געװ

 אַײערע געשעֿפטן?

                                                           
 ָארטװַאנט -א"ּכ  16
 ָאּפֿפער -א"ּכ  17
 ָאב מיט דינער -א"ּכ  18
 ַאּפװירט  -א"ּכ  19
 ּפנים שּפריצט איר -א"ּכ  20
 הָאט אין ַא זעסל אױֿפגערעגט -א"ּכ  21
 דָאקטער דערשַײנט -א"ּכ  22
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בַארָאן: װי אומָאנגענעם מיר איז דער גַאנצער אומשטַאנד, הָאט עס מיר גָאר נישט געשטערט 

מַײן , 23ֿפון מַײנע געשעֿפטן, דען דער אײגנטלעכער צװעק ֿפון מַײן רַײזע, איך בין ַאן עטנָאלָאג

נַאטור און מענטשן, צו שטודירן טעָארעטיש און ּפרַאקטיש די נַאטור־ צו ֿפָארשןבַארוף איז 

געשיכטע ֿפון ַאלע ֿפעלקער. צװישן ַאלע ֿפעלקער הָאט בַאזונדער אײן נַאציע געצױגן אױף זיך 

די יִידישע נַאציע. געװיס הָאט יעדע נַאציע איר  ‒, און דָאס איז די גרעסטע אױֿפמערקזַאמקײט

װָאס מיר שרַײבן צו דער דָאזיקער נַאציע זַײנען  , אירע ֿפעלער, ָאבער די ֿפעלער,24געשיכטע

 אונדזערע אײגענע, און די גוטע אײגנשַאֿפטן זַײנען זײערע. 

די דינסט קומט ַארַײן ֿפונעם שלָאֿפצימער, גײט צו צו דער מיטלסטער טיר. דער דָאקטער 
 ַאלץ אין ָארדענונג. ‒ֿפרעגט זי מיט מימיק װָאס מַאכט די ּפַאציענטין. זי ענטֿפערט 

 26גרױסע געלערנטע און געניעלע 25לעגנהײט זיך צו בַאקענען מיט ֿפַארשײדענעאיך הָאב די גע

, בַאזוכנדיק ַאלע מערקװירדיקײטן אין 27בעת מַײן רַײזע איבערן נָאענטן מיזרחקינסטלער. 

, װָאס קָאּפירט דעם ַאלטן מױער, װעלכן יִידן רוֿפן ע, געֿפין איך זיצן ַא יונגן מָאלערּפַאלעסטינ

 "ּכותל־מערֿבי. 28ָאן

 העברעִיש?  29אירדָאקטער: קענט 

 דינסט לױֿפט צוריק, טרָאגט קלײדער.

מיר הָאבן זיך גוט בַאֿפרַײנדעט און ֿפירן ֿפון דער װַײטנס ַא  .30בַארָאן: איך לערן די שּפרַאך

 . 31־ֿפַארבינדונגץנדענָאקָארעסּפ

 דָאקטער: װי איז זַײן נָאמען?

דָאס איז ָאבער זַײן ּפסעװדָאנים װי ַא  בַארָאן: איך קען אים אונטער דעם נָאמען בן־עמי.

 שורנַאליסט, זַײן ריכטיקן נָאמען הָאט מיך ניט אינטערעסירט צו װיסן.ז

עס קומט ַארַײן די שטובמײדל. בײדע שּפרינגען אױף און לױֿפן צו צו דער טיר. דָאס 
 רחלען מיט ַא דערװידערט בליק. 32ױף אירע ּפלײצעסמײדל ֿפירט ַארױס א

 ? דָא רחל: װּו בין איך

 איז דער הער דָאקטער װָאס בַאהַאנדלט אַײך. אין ַא זיכער ָארט, אױסער געֿפַאר. דָאס בַארָאן: 

 .אַײך גערַאטעװעט ֿפון מערדערס הענט דָאקטער: און דָאס איז דער הער בַארָאן, װָאס הָאט

                                                           
 מַײן בַארוף ַאלס עטנָאלָאג -א"ּכ  23
 ֿפַאבעל -א"ּכ  24
 מַאנכע -א"ּכ  25
 זשעניעלע -א"ּכ  26
 בַײ מַײנער רַײזע אום ָאריענט -א"ּכ  27
 די יודען בַײגענַאנט  -א"ּכ  28
 קענען זי -א"ּכ  29
 איך שטודירע די שּפרַאכע -א"ּכ  30
הָאבן געשלָאסן די אינטימסטע ֿפרַײנדשַאֿפד און זעצן אױך ֿפָארט ֿפון װַײטנס אונדזער מיר  -א"ּכ  31

 קָארעסּפָאנדענץ.
 שולטער -א"ּכ  32
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 רחל: און װּו איז מַײן מוטער, מַײן טַײערע מוטער? 

 .33הַאלט זיֿפַארװיל צוגײן צו דער טיר, ַאלע 

ַײער לעבן ֿפַאר אַײער בַארָאן: מיר קענען אַײך ניט לָאזן גײן אין געֿפַאר צו בַאצָאלן מיט א

ַאז ער זָאל ברענגען זי ַאהער. שרַײבט אױף דעם  ,מוטערס לעבן, מיר קענען שיקן ַא מענטשן

 . דָא איז טינט און ַא ֿפעדער. ַאדרעס ֿפון אַײער הױז

 .. עס קומט ַארַײן דער בַאלעבָאסזי שרַײבט, בַארָאן קלינגט

, װּו דָאס מײדל זַײט ַאזױ גוט, גײט און װָאס גיכער זוכט אױס לױט דעם ָא ַאדרעס דָאס הױז

 װױנט און ברענגט איר מוטער ַאהער. 

 דָאקטער: װַארט, איך גײ אױך מיט אַײך. 

 .34ַאמען מיטן בַאלעבָאסגײט ַארױס צוז

 : מַײן גָאט! מיט װָאס הָאב איך ַאזױ געזינדיקט? װָאס בין איך שולדיק?)װײנט(רחל 

נדזשעט ֿפַארבלָאהָאט זיך , װָאס ַאן ָארעם טַײבעלעבַארָאן: איר זענט ּפונקט ַאזױ שולדיק װי 

 .צװישן די רױבֿפײגל

 רחל: און ֿפון װָאס ֿפַאר ַא סָארט ֿפײגל זענט איר?

 אױף דער װעלט. 35־בׂשורהשלוםַא בַארָאן: ֿפון דעם סָארט, װעלכע ברענגען 

 )ער הַאלט זי(רחל: ָאבער, מַײן מוטער, װּו איז מַײן מוטער? לָאזט מיך. 

, װַײל אין ער גַאסט דערלױבן ַארױסצוגײן אױף דבַארָאן: בַײם בעסטן װילן קען איך אַײך ניש

נישט געֿפינען מער. הָאט איר אױסער אַײער מוטער נָאך ֿפרַײנט,  ַארֿפט איר אַײךדער ָא שטָאט ד

 בַאקַאנטע אין ַאנדערע שטעט.

. ַא צַײט, ַאז ער איז אין ַא עזרארחל: אױסער מַײן מוטער הָאב איך נָאך ַאן אײנציקן ברודער, 

 36הָאבן מיר נָאך װַײטע קרוֿבים. אױסער אים און מיר הָאבן לַאנג ֿפון אים נישט געהערט ,רַײזע

 אין װַארשע.

 בַארָאן: געדענקט איר דעם נָאמען? איר בין אין דער שטָאט בַאקַאנט.

 רחל: די מַארגָאלינס.

 ןנָאבלבַאקַאנט אין דעם איך בין זײער גוט  )זי ניקט(בַארָאן: ּפַאװעל ּפעטרָאװיטש מַארגָאלין? 

ן מיט אַײך. איך װעל הױז, ַאהין קען איך אַײך מיט אַײער מוטער בַאגלײטן, ָאדער שיקן עמעצ

 אַײך ַאװדאי די רַײזע־קָאסטן בַאצָאלן, אױב איר װעט )מיר( דערלױבן. 

 ֿפון מַײן ּפרָאֿפעסיע.רחל: איך דַארף נישט )קײן( ֿפרעמדע שטיצע, איך דערנער מיך 

                                                           
 װיל צום טיר, זײ הַאלטן זי צוריק -א"ּכ  33
 װירטַאב מיט  -א"ּכ  34
 עלבירט ֿפון ֿפרידן -א"ּכ  35
 ַאנדטעװֿפער -א"ּכ  36
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 בַארָאן: און דָאס איז, אױב איך מעג אַײך ֿפרעגן?...

 רחל: מוזיק־לערערקע.

ע הַײזער רעקָאמענדירן, אױב מַײן ּפרָאטעקציע בַארָאן: הָא, איך קען אַײך אין ַא סך בּכֿבודיק

 װעט אַײך ניט בַאלעסטיקן.

 רחל: ָאבער, מַײן מוטער, װּו איז מַײן מוטער?

 בַארָאן: זַײט נישט ֿפַארצװײֿפלט.

 קומט ַארַײן דָאקטער.

 N)געזַאנג ביז(   

 

 ֿפָארהַאנג
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 ערשטער ַאקט

 

ן ּפובליקום צװײ טירן. די מַארגָאלינס. לינקס ֿפו ַאן עלעגַאנטער רַײכער סַאלָאן בַײ
ַא טיר. ַא ברענענדיקער קַאמין,  ‒ַא רונדער טיש מיט ֿפָאטעלן. רעכטס טירן צװישן די 

ֿפַארשײדענע בילדער, דער צַאר  ‒װָאס װַארֿפט ַא רױטע שַײן אין הױז. אױף די װענט 
װענוס.  רַא בילד ֿפון דער נַאקעטע רַאםמיט דער צַאריניע, די הײליקע צעציליע. אין ַא 

ַא גַאליציַאנער רֿב מיט ַא שײנער בָארד  בילד, װָאס שטעלט ֿפָאר ַא נגטהעאין ַא װינקל 

װָאס ֿפירט  ,ַאן ַארקע –ֿפן ֿפָאן ױא װענט.די און ּפאות און ַא יַארמלקע. סטַאטוען ַארום 
אין ַאן עלעגַאנטן ֿפָארצימער. טיֿפער ֿפונעם ֿפָארצימער זעט מען ַא גרױס ֿפענצטער, 

ױכטן ֿפון דרױסן מיט צװײ דורך װעלכן עס זעט זיך ַארױס דער ּפַארַאדנע ּפָאדיעזד, בַאל
גרױסע לַאמטערן. עס זעט זיך די גַאס מיט הַײזער, בַאדעקטע מיט שנײ. בַײ ַא געדעקטן 

זיצן ֿפַארטיֿפט אין עסן און טרינקען ּפַאװעל ּפעטרָאװיטש, לעבן אים מַאטװײ און טיש 
, ֿפעדָאסיַאזיצט זַײן װַײב  עןֿפעליקס אין ַא "זשָאקײסקע קָאסטיום", לינקס ֿפון ּפַאװעל

. שץ דרײט זיך ַארום אין שטוב, הײמיש, רײכערט ַא סיגַארעט, קוקט לעבן איר ָאלגַא
אױף די בילדער, און בַאלד גײט ער צו צום רונדן טישל און טרינקט )ֿפון( װַײן. מַאטװײ 

 מיט ַאלע ַא גלָאז װַײן.  37(ױס)זשליָאקעט א טרינקט

 , די יונגע־לַײט. 38זיך גײן ָאּפקילן און טרינקען קַאװעּפַאװעל: נו, זָאלן זײ 

 .39ען, נָאך דעם ַאלע זַײנען ָאּפַאלע זינג

און מיר ַאלע װעלן נָאך נעמען דָא צו ביסלעך ּפונש. װָאס, הַא? מַאטװײ גריגָאריעװיטש, מיר 

הָאסט  ,מַאטװײ ,. דו)גיסט אים ָאן ַא גלעזל(הָאבן דָאך נָאך גָאר נישט געטרונקען, ברודער, 

 ט()טרינק! 41און איך ערשט אײנס. נו, נַא־זדָארָאװיע 40שױן ֿפַארדינט ַא סך בליַאשקעס

 . 43געדינט דעם צַאר אין דער דומע, װערנָא און ּפרַאװדױ 42װַאדצַאט ּפיַאט לעטדמַאטװײ: 

ֿפַארן  45דװַאדצַאט ּפיַאט טיסיַאטש 44ּפַאװעל: און איך הָאב געגעבן ֿפַאר דעם אײנעם טשין

. )צו 47, און דערצו נָאך בַאקומען ּפָאטשיָאטני ּפָאטָאמסטװעני גרַאזשדַאנין46קרַאסני קרעסט

 ַײן ּפַאװלען?ֿפעָאדָאסיען( נו, װָאס זָאגסטו צו ד

 ָאלגַא: מַאמַאשע, לָאז מיך רעדן. איז נָאך צַײט צו ֿפָאטָאגרַאֿפירן? 

                                                           
 שלוקט ָאן -א"ּכ  37
 קַאֿפע -א"ּכ  38
 ַאב ַאלע זינגען, דַאן -א"ּכ  39
 ײכן־צױנונגַא בַאל -ַא סּפרָאנטשקע ֿפון ַא גַארטל. דָא ײנט ֿפון רוסיש. בליַאשקע מױגן ֿפַארצ 40
 !ײםלח –רוסיש  41
 ֿפינף און צװַאנציק יָאר –רוסיש  42
 געטרַײ –רוסיש  43
 ּפָאסטן, שטעלע –רוסיש  44
 רובל ױזנטט 25 –רוסיש  45
 ײץױטער קרר –רוסיש  46
 ־בירגערערן –רוסיש  47
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 (ױסַאר)גײט : איך װעל בַאלד ֿפַארטיק מַאכן דעם ַאּפַארַאט. ּפעשקָאװ

 ָאלגַא: נישטָא קײנער. איך בין נַײגעריק צו װיסן צי דער בַארָאן קומט ַאהער.

 , מיט ּפַאּפירן, ֿפון לינקס.ׂשימחה

י בַײ אַײך אין דער הײם. עס איז אַײך דָא ֿפרײלעך. הַא! דער ֿפעטער! ֿפעטער, איר זענט דָא װ

, און דער בַארָאן עזראאַײער רחלע איז שױן מער נישט ֿפַארװײנט? זי הָאט דָא איר ברודער 

 קומט אױך געװיס ַאהער, צו הערן זינגען אירע לידלעך... װָאס קוקט איר מיך ַאזױ ָאן? 

אין ּפלודערן.  48עזיַאנעאיך װּונדער מיך אױף דער ָאב אױף דיר װּונדערט מיך נישט.ׂשימחה: 

ֿפון דער מָאדנער קנָאבלעסע. אױ־װײ, אױ־װײ,  מען נָאר זען בַײ יִידישע גױיםַאזַא חיה קען 

דװָאסיע אין ּפלודערן מיט ַא קַאשקעטל, און ֿפָארט רַײטנדיק. װי ַאזױ הָאסטו נישט גָאט אין 

 איבערקערן און זיך צעברעכן הענט און ֿפיס. הַארצן? די יִידענע קען זיך נָאך

 !  49ט איז ליב איז מיר ניחא. ניכַײ בודע טַאקָאהַאלטסט נָאר אין אײן שעלטן. ַאז ג דװָאסיע: דו

 ט. ָאׂשימחה: זי רעדט נָאך מיט ג

 ָאװ רוֿפט דװָאסיען הינטערן ֿפָארהַאהג.ּפעשק

 דָא נישטָא? ָאלגַא: ֿפעטער, איז דער בַארָאן 

 ׂשימחה: װָאס דַארֿפסטו דעם בַארָאן?

 עגט אַײך. איז דער בַארָאן דָא?ָאלגַא: נישט אַײער געשעֿפט, ֿפעטער, ענטֿפערט װָאס מע ֿפר

)ׂשימחה ׂשימחה: שַא, שַא, אױב דו װילסט דװקא דעם בַארָאן, װעל איך דיר אים ַארַײנשיקן. 
 איז ָאּפ(

 .ָאלגַא: הײסט עס, קומט דָאך ַאהער דער נָאבלער ֿפַײנער מַאן

 ױשט, לָאזט ַארָאּפ דעם קָאּפ, ֿפַארשעמט.קומט. זי בלַײבט ַאנטעזרא 

 ניחא. ניכַײ בודע טַאק! ניחא, איז מיר אױךאיז : ַאז דיר ֿפעדָאסיַא

. ַאז איך װעל דורך דַײן ּפרָאטעקציע װערן 51! הער מַאטװײ, ברַאט50ּפַאװעל: נַא זדָארָאװיטשקַא

! װָאס, 53אין דער דומע, װעלן מיר ערשט )װינקט מיט ַאן אױג( געלט ניע ּפָאטשיָאם 52ַא טשלען

 )שלָאגט ָאן אין מַאטװײס גלָאז, גיסט װידער ָאן(.הַא? 

 ַאטװײ גריגָאריעװיטש!מ ,54ֿפעליקס: )טרינקט( קָאמַאנסַאװַא

                                                           
 מַאלּפע –רוסיש  48
 !ױעס זָאל זַײן ַאז –קרַאִיניש או 49
 צו געזונט! –רוסיש  50
 ברודער –רוסיש  51
 מיטגליד –רוסיש  52
 ֿפל מע דַארף, כַאבַארװיכ'װעל געבן  –ײנט געלט איז גָארניט. עס מ –רוסיש  53
 ָאס הערט זיך?װ -  Comment ça va ?  -  ײזישֿפון ֿפרַאנצױגן ֿפַארצ 54
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 ַא טַײער ֿפערדל. 56, קױף איך צוליב דעם ּפרַאזדניקמַײנער 55ּפַאװעל: און דיר, סינָאק

, זָאגסט נישט קײן ליגן? איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך 57ֿפעליקס )קושט אים(: דָארָאגױ ּפַאּפַאשַא

 שיס, הורַא ֿפַארן ּפַאּפַאשַא! הורַא ֿפַארן ֿפערדל!

 ׂשימחה קומט ַארַײן.

 )װַארֿפט זיך אױף קַאנַאּפע(? ַאלעקום בַאלעקום! 59ּפָא יעװרײסקו , דיַאדיַא, װי זָאגט מען58דיַאדיַא

ּפַאװעל: הַאהַא! ברוך הבא, ַא יִיד, ר' ׂשימחה שץ. װָאס מַאכסטו עּפעס? ביסט געקומען ַאװדאי 

 ברענגען דַײן קעסטקינד )די יתומה( ּכשר עסן, מיר זַײנען דָאך טריֿפהניקעס, װָאס, הַא? 

 ׂשימחה: איך בין געקומען װעגן ַא װיכטיק געשעֿפט.

 !60ַאטװײ: געשעֿפט, געשעֿפט! זשידמ

 ּפַאװעל: מיר ליגן איצט נישט אין זינען דַײנע געשעֿפטן. בַײ מיר איז הַײנט ַא יום־טוֿב.

 יום־טוֿב דיר.־ׂשימחה: גוט

אים דעם  61)װַײזטּפַאװעל: הָאסט נישט געלײענט  אין דער צַײטונג? קוק ָאן, ר' ׂשימחה שץ. 
 מעדַאל(

, 62ַאן, װי ַאלע גוטע ֿפרַײנד, אים קרַאצולירן: ֿפַאר װָאס ביסטו נישט געקומען מַײן מֿפעדָאסיַא

 װָאס ער בַאקומען ֿפון קיסר ַא גָאלדענעם מעדַאל  ֿפַאר דעם "רױטן קרַאץ".

 ֿפעליקס: כככ! "רױטער קרײץ", מַאמַאשע.

 ׂשימחה: איך דַארף אים נישט קרַאצולירן. ער קען זיך ַאלײן קרַאצן, ָאן מיר.

ביסט  )װַײזט אױֿפן גלָאז(.דעם. ּפַאװעל: ר' ׂשימחה, ָאבער, ַא ברכה װעסטו דָאך יָא מַאכן אױף 

 מַאכן ַא ברכה, כככ! גײסט דָאך אױף חתונות, אױף בריתן...דָאך געװױנט צו 

 ׂשימחה: איך גײ צו לװיות אױך. איך בין אױך געװױנט צו מַאכן ַא מלא.

סקי. װָאס אונדזער עזרא הָאט מיך ַא ײ, לערן מיך אױס ּפָא יעװרעֿפעליקס: מלא, מלא... דיַאדי

 הָאב איך שױן ֿפַארגעסן.  מָאל געלערנט

 יתגדל...  ‒ׂשימחה: זָאג נָאך, 

 ֿפעליקס: אי סקַאנדַאל!

 : ברודער, װָאס זָאגסטו מיט אים קדיש, איך לעב נָאך.ֿפעדָאסיַא

                                                           
 ֿפון "זון"װ זונעניו, דימינוטי –רוסיש  55
 ֿב־טוחגא, יום –ש רוסי 56
 טַײערער ֿפָאטער –רוסיש  57
 ֿפעטער –רוסיש  58
 ִידישױף יא –רוסיש  59
 יהודון -ָארט, עֿבריּת װַא זידל –רוסיש  60
 צַײגט –א"ּכ  61
 ָארטשּפילװֿפון "גרַאטולירן", ַא ױגן ֿפַארצ 62
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ׂשימחה: הָאב )נישט( קײן מורא. דו װעסט אױסלעבן דַײנע יָארן און ער װעט נָאך ַאלץ קײן 

 קדיש נישט קענען. 

)זי טוט עס. ער נעמט ַאלײן ָאן ַא ּכוס דַײן ברודער.  גיס דו דערֿפַאר )צו ֿפעָאדָאסיען(ּפַאװעל: 
 שטײ, װָאס ֿפַאר ַא ברכה מַאכט מען, ַאז ַא דַאמע דערלַאנגט ַא ּכוס?עס( 

 בורי ּפרי ַאדמה.)שעּפטשעט( ׂשימחה: 

 .)רבונו־של־עולם(ָאמן רבש"ע  )ֿפַארגלָאצט די אױגן(: ֿפעדָאסיַא

ײט נישט בעסער מע מוז נָאר עסן נָאכן שולחן־ערוך? ַא ֿפרַאנצײזישער קָאך ֿפַארשטּפַאװעל: 

װי דַײנע בטלנים? דיר חלומט זיך ַאלץ די יִידישע מאכלים װָאס מיר הָאבן  אכילה לכותיה

געגעסן בַײ דַײן טַאטן, מַײן שװער, אױף קעסט, ַא מוציא מיט הָאניק. קנײדלעך, שקצים מיט 

ַאװעק די ַאלטע צַײטן. די צַײט רוקט זיך און מיר  )ֿפעליקס לַאכט(מָאן, ּכל־נידרי־בַארלעך. כככ! 

 איר. ּפרָאגרעס, ברודער, ציװיליזַאציע, ַאסימילַאציע. מיט

 רעסטָארַאציע, ּפרָאֿפַאנַאציע, קָארָאנַאציע. ‒ׂשימחה: װַײטער, 

 ! נַא זדָארָאװיע!63מַאטװײ: ַאנַארכיסט, שעלמַא

 ּפַאװעל: ַאֿפילו דַײן שװעסטער הָאט זיך שױן אױך צוגעװױנט צו די מאכלים, װָאס דָא.

 בודעט טַאק! ַאז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניחא, ניכַײ: ֿפעדָאסיַא

ׂשימחה: מיר דַאכט, ַאז עס איז שױן גלַײכער צו עסן טריֿפות בַײ ַא ּכשרן גױ, אײדער בַײ ַא 

 טריֿפהנעם יִידן חזיר. 

 ר' ׂשימחה שץ.  ּפַאװעל: ע... ע...

 איך הער דיך װי די קַאץ. ׂשימחה: 

 זָאגסט גרַאמען אױך? גרַאמּפערלעך! ּפַאװעל: 

 )ַאלגעמײנער קריג(קָאטער.  ׂשימחה: װילסט ָאן גרַאמען? נו, הער איך דיך װי דעם

שױן זַײן גענוג. װען עס קומען זיך צונױף קָאנסערװַאטיװע מיט ליבערַאלע מוז  64ָאלגַא: נו זָאל

װערן ַא שטיקל סקַאנדַאל. ּפַאּפַאשַא, די געסט װילן ֿפַארן ַאװעקֿפָארן נָאך ַא ביסל טַאנצן. בעט 

 .65דַײן ֿפַארזָארגטע קרוֿבה זי זָאל אונדז שּפילן װַאלסן

סט דָאך אױך שּפילן, לָאז דער ֿפעטער אױך הערן װי דו שּפילסט : ָאלגעלע, דו קענֿפעדָאסיַא

 שױן ַאזױ װױל די "אונטערמַאצע" ֿפון כָאלעריַא ּפיסטיקַאנַא.

 ָאלגַא: מַאמַאשַא!

 ...66... "קַאװַאלעריַא רוסטיקַאנַא"... ַא טשיסטע קָארָאװַאֿפעליקס: כככ! ּפיציקַאטָא

                                                           
 ײערַא ּפלוט, ַא דר –רוסיש  63
 לָאז –א"ּכ  64
 ַאלצערװ –א"ּכ  65
 גלַײך צו ַא קו, ַאן אמתע קו –רוסיש  66
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זי מיט ּכשרן  67װעטָאקָארּפַאװעל: איך װײס נישט צי זי װעט מיך ֿפָאלגן. דער ֿפעטער װָאס 
קוגל װעט גיכער בַײ איר ּפועלן. נו, ׂשימחה שץ, רעד דו נָאר איבער מיט דַײן רחלען זי זָאל צו 

 ליב טָאן און צוליב הַײנטיקן יום־טוֿב, עּפעס ֿפָארשּפילן און ֿפָארזינגען.

ׂשימחה: איך זָאל זי נָאך גײן בעטן זי זָאל מׂשמח זַײן ַאזױנע יִידן װָאס מַאכן הוליַאנקעס ֿפַאר 
אין ַאזַא צַײט װָאס בַײ ַאלע יִידן איז הַײנט ַאזַא טיֿפער טרױער? איך קען רע ׂשונאים? אונדזע

 אױך ניט זַײן דערבַײ.

ָאלגַא: איר דַארֿפט נישט זַײן בײז, דיַאדיַא, דָאס איז איר ּפרָאֿפעסיע, זי גיט מוזיק־לעקציעס און 
 דָאס איז איר ֿפליכט, זי מוז עס טָאן. דערֿפַאר הַאלטן מיר זי בַײ אונדז אין שטוב.

: קום, שװעסטער, רחלען װעל איך בעטן, זי איז מיר גוט און איך בין איר גוט, און מיר ֿפעליקס
 )ָאּפ מיט ָאלגַאן(. ָאן. מַאמַאשַא, נעם דיר דַײן קַאװַאלירװעט זי צו ליב ט

 מַאטװײען(נעמען ַארומ)װיל : ַאז דיר איז ניחא איז מיר אױך ניחא, ניכַײ בודע טַאק! ֿפעדָאסיַא 

? איך הָאב ַא מָאל געקענט הָאּפקען, הַײנט קען איך נָאר מַאטװײ: װָאס װיל די בָאבע ֿפון מיר

 )טרינקט(.דָאס. 

ּפַאװעל: דו מײנסט ַאװדאי, ׂשימחה, ַאז בַײ מיר אין שטוב זינגט מען אַײערע יִידישע ניגונים, 

װָאס הא מהפק פשטא, מונח אתנחתא, פזר, כככ! בַײ אונדז זינגט מען נָאר איטַאליענישע 

 בעלע...ָאָאּפערַאס, לַא בעלַא מ

 דולה אױף דַײן בָאבעלע...ׂשימחה: ַא ג

 ּפַאװעל: ַא מּכה דיר ַא כװָארָאבעלע...

װָאס טױג מיר דָאס? איך בין נישט געקומען ַאהער  ע...נָאבלׂשימחה: עס איז נישט קײן װערטער 

זיך מׂשמח זַײן מיט דיר, מען הָאט מיך געשיקט ֿפון ַא חֿברה איך זָאל בַײ דיר ּפועלן זָאלסט 

 כע יתומים. איך װײס, ֿפַאר גױים גיבסטו...שענקען עּפעס ַא רַײכע נדֿבה ֿפַאר די אומגליקלע

ּפַאװעל: ֿפון די גױים הָאב איך ַא נוץ. און ֿפון דַײן יִידישן קהל װיל איך שױן לַאנג נישט װיסן... 

 און װידער, די בעסטע געשעֿפטן ליגן הַײנט אין דער ערד.

. ׂשימחה: איז טַאקע בעסער ֿפַאר דיר זָאלסט גײן אין דער ערד, װעסט מַאכן די בעסטע געשעֿפטן

 )איז ָאּפ(.

 .68קומען ַארַײן ,רחל און ֿפעליקס

 .69זינג עּפעס ַאזױ ָאּפערַא ָאדער טַאנץ ַא קָאמַארינסקַא רחל, ּפַאװעל:

 רחל זינגט. מע טַאנצט. ַאלע זַײנען ָאּפ. 

 דינער און ּפַאװעל, קומען ַארַײן.

 ער בַארָאן!ה :דינער

                                                           
 גיבן עסן ַא קו, דָאס עסן ֿפון ַא קו –ָארט װַא זידל -ָארט "קָארָאװַא", ַא קו. דָא װקומט ֿפון רוסישן  עס 67
 ערשַײנען –א"ּכ  68
 רוסישער ֿפָאלקסטַאנץ -קָאמַארינסקַא  69
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 קומט ַארַײן דער בַארָאן.

ַאה, יע, שױן ַא  )עס געשעט(ן. ביטע, ּפלַאץ צו נעמעּפַאװעל: ַאה, הער בַארָאן. זײער ָאנגענעם. 

 צַײט, ַאז איר הָאט אונדז נישט בַאערט מיט אַײער בַאזוך. 

ס? װָאס מַאכן זי? װָאס מַאכט '... ַאלזָא, װי גײט70סיבותיעדער אומשטַאנד הָאט זַײנע בַארָאן: 

 ֿפרײלײן רַאכיל? איז זי שױן מונטערער?

ען איבער איצט . מיר נעמ71װּו קען איר נָאך זַײן בַאקװעמער װי בַײ אײגענע קרוֿביםּפַאװעל: 

אַײער ַאמט. מיר דַאנקען אַײך װָאס איר ּפרָאטעזשירט די ָארעמע יתומה, איר הָאט געמַאכט  

און זי ברענגען  73נַײס. איך װעל איר גײן ָאנזָאגן די 72קומטדעם ָאנֿפַאנג און די ֿפָארזעצונג 

 )ּפַאװעל איז ָאּפ(הער בַארָאן.  ,74ַאנטשולדיקןװעט מיך איר ַאהער. 

 עס קומט ַארַײן ָאלגַא.

 גנעדיקער ֿפרײלײן? 'סגַא, װי גײטבַארָאן: ָאל

ענעם זַײן, , ַאז איר זענט אין אײנער ֿפַארלעגנהײט, עס מוז װירקלעך נישט ָאנג75זעָאלגַא: איך 

 און מע טרעֿפט ַא ניט־געװּונטשטע.ע ּפערזָאן טֿפט צו טרעֿפן ַא געװּונטשװען מע קומט און מען הָא

און אַײך זָאגן, ַאז איר בַארָאן: אַײער ֿפָארװּורף װיל מיך צװינגען אַײך צו מַאכן ַא קָאמּפלימענט 

קענט אױך הָאבן ַא רעכט, װי ַאנדערע צו זַײן ֿפון די געװּונטשטע ּפערזָאנען... איר זַײט שלעכט 

 געלױנט, ֿפרײלײן.

ָאלגַא: איך בין ַא ּפערזָאן, װָאס הָאט נישט ליב דעם מיטלװעג, איך הָאב ליב די עקסטרעמע, 

ױס קען איך נישט זַײן. ענטװעדער זַײן גרױס ָאדער גָאר קלײן. קלײן װיל איך נישט זַײן. גר

אױף ַאזעלכע מענטשן װי איך ַא מָאמענט ֿפון נערװעזיטעט, און מען  76דערֿפַאר קומט ַא מָאל

 ַא װידערװילן צו ַאלע מענטשן ַארום זיך. 77עּפעסֿפילט 

ּפערזָאן איז נָאר בַארָאן: איך קען ַאזױ נישט אורטײלן. די בעסטע מעדיצין ֿפַאר ַאזַא נערװעזע 

גַאנג ברענגט צו מעלַאנכָאליע און מעלַאנכָאליע ברענגט ־וסמיאַאן ערנסטע בַאשעֿפטיקונג. דער 

 צו ֿפעלער ֿפַאר זיך װי ֿפַאר דעם צװײטן.

( ַא דַאנק ֿפַאר דער לעקציע. ֿפַאר װָאס קומט איר די לעצטע צַײט .78)דריקט אים די הַאנטָאלגַא: 

ַאזױ זעלטן צו אונדז? עס װּונדערט מיך װָאס איר בַאזוכט ַאזױ זעלטן דָאס הױז װָאס אַײך צוליב 

, װָאס הָאט דָאס גליק ּפרָאטעזשירט צו װערן ֿפון ַאזַא אױֿפנעמען ַאן ָארעם מײדל גײען ָאן

 הױכער ּפערזענלעכקײט װי איר זענט. 

                                                           
 אורזַאכן  –א"ּכ  70
 ֿפערװַאנדטע –א"ּכ  71
 ֿפָאלגט –א"ּכ  72
 נַאכריכט –א"ּכ  73
 זי װערדען ענטשולדיגען –א"ּכ  74
 מערק –א"ּכ  75
 כעס מָאלמַאנ –א"ּכ  76
 ַאסװעט –א"ּכ  77
 ריכט אים די הַאנד –א"ּכ  78
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 ,דיטָארשט אױסזען בַײ דער ֿפרײלײן װי ַא קרעװַײל איך װיל ני – 79ײן סיבהנָאר צוליב אבַארָאן: 

טַאט דַאנקבַארקײט ֿפַארן גוטן  ַאװי  ,װָאס קומט יעדעס מָאל בַײ איר אַײנצוקַאסירן די שולד

 װָאס איך הָאב איר ַא מָאל געטָאן צוֿפעליק.

 ּפַאװעל ֿפירט ַארַײן רחלען.

, ֿפרײלײן? נישט װָאר, איר שרעקט זיך שױן נישט ֿפַאר מיר, װי בַײ ערשטן נו, װי גײט עס

איר הָאט אַײך נישט געקענט ֿפָארשטעלן, ַאז ֿפון טרױעריקן מָאמענט ֿפון אונדזער בַאגעגעניש? 

זָאל דערשַײנען אײנער װָאס זָאל שמערצן,  80װעןעגורם גװָאס הָאט אַײך  ,דער זעלבער רַאסע

 אַײך אױסקורירן ֿפון די שמערצן. עס מַאכט אַײך שטױנען. נישט װָאר?

װָאס איר הָאט מיך דערװעקט צום לעבן ַא דַאנק, , איך בין אַײך שולדיק דלער־מַאןײרחלע: א

 און מיך אַײנקװַארטירט צװישן ַאזױנע גוטע מענטשן. 

 ן אים אױך דַאנקען. מיר זַײנען דָאך אירע בלוט־קרוֿבים.ֿפַארשטײט זיך, ַאז מיר דַארֿפ ּפַאװעל: 

 זעט איר...  )צו ָאלגַא(בַארָאן: 

, װַײל ער הָאט נָאר געטָאן דלער הער מײנט, ַאז ער ֿפַארדערט נישט קײן דַאנקײָאלגַא: דער א

 װָאלט עס אױך געװען געדַארֿפט צו טָאן. 81ָארט, װָאס יעדער מענטש אױף זַײן זַײן ֿפליכט

ֿפַאר דעם הער,  דעבַאטן, איך װײס דָאך, ַאז דער בעסטער לױןּפַאװעל: װָאס טױגן מיר אַײערע 

ָאדער טַאנץ  ,, הער בַארָאן? זינג עּפעס, רחלע82ניט אמתרזינגען. ָאװען רחלע זָאל אים עּפעס ֿפ

 ַא קָאמַארינסקע.

רטריבענע ון אונדזער נַאציע "דָאס דערחלע: איך װעל אַײך ֿפָארזינגען דָאס ַאלעגָארישע ליד ֿפ

 טַײבעלע".

 N     זינגט 

עס הָאט מיר ֿפיל ֿפַארגעניגן געמַאכט, ֿפרײלײן. ַא )שטײ אױף, נעמט בַײ איר די הַאנט( בַארָאן: 

 ֿפרײלײן... )נעמט ָאלגַאס הַאנט(דַאנק. 

 שױן? )זיך( ָאלגַא: װָאס? איר אַײלט 

)קוקט מוז איך מיך דָאך ַאנטשולדיקן. בַארָאן: װי ָאנגענעם איז מיר מיט אַײך צו ֿפַארברענגען 
ֿפרַײנד בַײ דער בַאן. איך הָאף,  83מַײן נָאענטןױף אטן װַארװַײל איך מוז גײן  אױף זַײן זײגער(

 .)איז ָאּפ(ַאז איר װעט מיר נָאך ֿפיל מָאל דָאס ֿפַארגעניגן ֿפַארשַאֿפן. ַאדיע. 

 חל זינגט, ביז זי איז ָאּפ מיט ַאלע.ר

                                                           
 ײנעם גרונדױס דעם אא –א"ּכ  79
 ֿפעָאאורזַאכט –א"ּכ  80
 שטעלע –א"ּכ  81
 ָארװניכט  –א"ּכ  82
 אינטימסטן –א"ּכ  83
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 ׂשימחה

נישטָא קײנער ֿפון די ּפריצים? קום ַארַײן, קום ַארַײן, נעכע,  )שטעקט ַארַײן דעם קָאּפ(ׂשימחה: 

 ָא קײנער ֿפון די ּפריצים.הָאב קײן מורא נישט. נישט

 נעכע קומט ַארַײן מיט ַא קָארב.

ׂשימחה: גײ, טרָאג ַארַײן אונדזער רחלען דָאס עסן. דו װײסט דָאך, ַאז זי װיל נישט עסן בַײ מַײן 

 שװעסטער די טריֿפניַאטשקע. 

 נעכע: איך װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן, װָאס איז געװָארן ֿפון דער ֿפרומער דװָאסיע?

 .ֿפעדָאסיַאערן װעסטו כַאּפן ַא ּפסק, הַײנט רוֿפט מען זי ׂשימחה: ששש... ַאז זי װעט דערה

 דָאסיַא? ‒נעכע: ֿפע 

ׂשימחה: יָא, ֿפע־דָאסיַא. עס איז שױן גָאר נישט די שװעגערין, װָאס דו הָאסט מיט איר 

 בױם, זי איז געװָארן ַאריסטָאקרַאציע.נאַײנגעקױֿפט הושענות. הַײנט קױֿפט זי שױן ַא קריסט

 בָאדן אין קלַײען. נעכע: איך הָאב ַא סגולה מחילה, זָאל זי זיך

ׂשימחה: עס װעט איר שױן קײן טָאטער אױך נישט העלֿפן. נו, גוט, גײ, טרָאג ַארַײן דָאס עסן. 

 שַא, ָאט גײט טַאקע רחלע. 

 רחלע 

 .ַײןקומט ַאר

 נעכע: אױ־אױ־אױ... 

לָאמיך טרָאגן. נײן, נָאר  ‒ׂשימחה: ַאהַא, זי הָאט זיך שױן ֿפַארליַאּפעט. װיֿפל מָאל בעט איך זי, 

װען זי טרָאגט, ֿפַארליַאּפעט זי זיך. רחלע, גײ, כַאּפ עּפעס איבער. די מומע  זי װיל טרָאגן, און

 הָאט דיר געברַאכט עסן. נעכע 

איז מיר. הָאסט דָאך נָאך הַײנט אין דַײן מָאל נישט געהַאט. ַא יונג קינד דַארף  װײטיקנעכע: ַא 

טוט מיר אױך בַאנג, איך הָאב מיר גענוג אױסגעװײנט עס זיך נישט ַאזױ ָאּפלָאזן. גלײב מיר, 

 )װײנט(די אױגן. 

, נָאר זי )עס( װײנט. גײ ַארַײן אין דַײן צימער, רחלע, װעסט ׂשימחה: הײבט זיך ָאן מיט ַא יִידענע

 עּפעס עסן, װעסט זיך דערֿפרישן. 

 )װײנט( רחל: ֿפעטער, נישטָא נָאך ַאלץ קײן ידיעה ֿפון מַײן ברודער עזרא?

 דָא,געמוזט זַײן ױן שט הָא רגלײב מיר, עַאן אומגליק מיט די װַײבער. ׂשימחה: װידער געװײנט! 

קײן ַאדרעס. איך הָאף צו גָאט, ַאז אונדזער טַײערער עזרא ניט נָאר בַײ דער מהומה װײסט מען 

װעט זיך אױך ָאּפזוכן און װעט קומען בשלום... נו, גײט, גײט, מיר דַאכט זיך, ָאט קומט מען ָאן. 

 (.)רחלע און נעכע זַײנען ָאּפ, אױף לינקס
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 84דװָאסיע

 .85ּפיגל, מעסט זיך ָאן ַא רָאװער־קלײדקומט ַארַײן, גײט צו צום ש

 דװָאסיע: ביסט נָאך דָא, ברודער?

ׂשימחה: װָאס איז, איך בין דיר אױך איבעריק? קענסט שױן אױך קײן יִידן נישט ָאנקוקן. װי ַאזױ 

שעמסטו דיך נישט ֿפַאר דעם בילד ֿפון אונדזער טַאטן, זכרונו־לֿברכה, און לָאזסט ַאזױ ֿפַארגױִישן 

 רֿפסט אים אױך נישט ַארױס.דַײן שטוב. ַא גליק, ַאז דו װַא

דװָאסיע: גלײב מיר, ברודער, ַאז די ערשטע צַײט הָאט מַײן מַאן געהַאט גענוג מיט מיר צו טָאן, 

ביז ער הָאט מיך צוגעװױנט, װי זָאגט מען אױס, ַאז גָאט איז ניחא איז מיר ליב, ניכַײ בודע 

 טַאק.

ער, יַאנקל  ַא רַאק. מילא, ׂשימחה: ניכַײ בודע טַאק. איז נישטָא קײן עוף איז אױף שבת

ער. דו ָאבער, די טָאכטער ֿפון דעם גרױסן צדיק, ר' ַאֿברהמעלע  87זון, יַאק 86סבָארטשיקס

טשערנָאבילער, ַא מוֿפלג בּתורה, דו זָאלסט דערלַאנגען ַאזױ ֿפַארגױִישט דַײן הױז. דַײנע טַײערע 

קינדער, און דעם טַאטן נישט לָאזן אַײנרוען אין קֿבר. זעסט װי ער קוקט ַארָאּפ צו דיר מיט זַײנע 

)זי ֿפַארדעקט די טױטע אױגן און איז בלַאס ֿפַאר צָארן װָאס ער זעט צו בַײ דיר אין שטוב צװײ 
און קושן, דיך געהַאלטן  דו, װָאס דו ביסט געװען זַײן ליבלינג, װי ער ֿפלעגט דיך בענטשן אױגן(.

דעם אהֿבה רבה ָאדער דעם היום הרת  און דו ֿפלעגסט אים אונטערהַאלטן ַײער,ױך און טה

 נגען, זי װערט בַאגַײסטערט און זינגט אים מיט(.)הײבט ָאן זיעולום 

 ֿפעליקס

 ֿפַארשטעקט זיךהַאלט אין דער הַאנט ַא גרױסן ּפַאקעט, זינגט "דובינושקַא". דװָאסיע 
  װינקל.אין ַא 

בילד ֿפון עליזַאבעט, װָאס  ַײענװָאס מיר הָאבן געקױֿפט. דָאס איז דָאס , מַאמַאשַא, קוקֿפעליקס: 

קוק ָאן די ֿפיסעלעך,  לד ֿפון ַא זשָאקײסקע ֿפערדל(.)װַײזט ַא בינען דעם ערשטן ּפרַײז. הָאט געװּו

מיר זָאלן עס דָא אױֿפהענגען,  ,קוק ָאן דָאס קלײנע קעּפעלע. דָאס הָאב איך מיט ָאלגַא געקױֿפט

ע קריסטן, עס ּפַאסט נָאבלװעלן קומען  88װַײל אױף דעם בַאל בַײ אונדז צוליב "נָאװי גָאד"

. 89סעדַאק מיט ּפײסעכעס"נישט, ַאז בַײ אונדז אין שטוב זָאל הענגען ַאזַא "בָארָאדַאטע לַאּפ

 )גײט דָאס בילד ַארונטערנעמען(.

בילד דָאס איז? דָאס איז מַײן און  90װעמענס ,דו װײסטׂשימחה: זָאג נָאר, דו, ֿפערדישער למדן, 

 דַײן מַאמַאשעס טַאטע, דַײן זײדע. ער איז געװען דער גרעסטער רַאבינער אין גַאליציע.

                                                           
 יע איז דער זעלבער ּפערסָאנַאזשָאסיע און ֿפעדָאסװד 84
 בַײסיקעל דרעס –א"ּכ  85
 ַײבער־קלשטַײערן –ֿפון סבָארשטשיק  ױגן ֿפַארצ 86
 װיױ ַאז -רַאִיניש אוק 87
 נַײיָאר, ניטל –רוסיש  88
  ַא יִיד אין ַא קַאּפָאטע, מיט ַא בָארד און ּפאות -מיט יִידיש  און געמישטֿפון רוסיש ױגן ֿפַארצ 89
 בילד דָאס איז? װער –ַא טעות  –א"ּכ  90
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נען דעם ערשטן ּפרַײז עט הָאט געװּו, און מַײן עליזַאב91ֿפעליקס: און איז געװען ַא "קַאבַאצַאן"

און איז געװען עּפעס גרעסער ֿפון דַײן רַאבינער. זי איז געװען די קעניגין ֿפון סקָאט... ֿפון 

 סקָאטלַאנד.

. דָאס טוט קײן גױ נישט. איר זענט )רַײסט עס ַארױס(ׂשימחה: גיב ַאהער דָאס הײליקע בילד 

שט בלַײבן, און ַאזױנע יִידן הָאבן ערגער ֿפון גױים. איר װעט ּפגרן און קײן זכר װעט ֿפון אַײך ני

איבערגעלעבט טױזנטער יָאר און װעלן אַײך ַאלע איבערלעבן. איך נעם עס צו מיר ַאהײם... 

 ַא װָארט... אױ!  מיטדָאס( ָאנרוֿפן )קוק ָאן, װי די טָאכטער שטײט. זי זָאל זיך 

 װָאס זָאל איך טָאן, ברודער? ַאז גָאט איז ניחא...דװָאסיע: 

 ר"! דו הָאסט קײן טַאטע נישט! ַאטֿפו! )איז ָאּפ(ׂשימחה: רוף מיך נישט "ברודע

 )איז ָאּפ( .דװָאסיע: אױ, לָאזט מיך ַאלע געמַאך

ֿפעליקס: ניכַײ בודע טַאק! ַא ֿפערדל צו הָאבן איז ַא ֿפַארגעניגן. מע כַאּפט אױף דעם ַא גַאלָאּפ, 

 קױם ָאבער, ציט מען איבער די לײצעס װַארֿפט עס ַארָאּפ און צעברעכט דעם קָאּפ. 

 .זינגט

1. 

 ט עס ֿפַארגעניגןדעם רַײטער מַאכ

 רַײטן ָאן ַא סוף

 ַא טַײער ֿפערדעלע צו קריגן

 רַײטן נָאר דַארױף

 דָאס ֿפערדעלע מעג װערן מידער

 עס ַארט נישט דעם יונגַאטש

 עס שמַײסט און רַײסט ֿפון אים די גלידער

 מיט דער בַײטש

 און ציט מען איבער שטַארק די לײצע

 דָאס ֿפערדל װערט ֿפַארדריסלעך

 אױ הײבט דָאס אױף די מידע ּפלײצע

 דריגעט מיט די ֿפיסלעך

 עס רַײסט זיך ָאּפ און לױֿפט ַאװעק גַאלָאּפ

 מע ֿפַאלט ַארָאּפ און מען צעברעכט דעם קָאּפ

 עס איז שױן נישט די צַײטן ,װיו־װיָא

                                                           
 ֿפון קבצןױגן ֿפַארצ 91
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 װי מען לָאזט אױף זיך נישט רַײטן

 קײנער װיל שױן הַײנט נישט, נײן

 שטײן 92ֿפַאר דעם רַײטער "סמירנָא"

 װיו...־ַארָאּפ די מיוחס צו ַאלדע רוחות װיו

 

2. 

 דעם ֿפַאבריקַאנט מַאכט עס ֿפַארגעניגן

 סוף  ָאן ַא ֿפןַאלשק

 ַא גוטן ַארבעטער צו קריגן

 און רַײט ער אױף דערױף 

 דער ַארבעטער װערט מיד

 אים ַארט עס קײן מָאל ניט

 ער נָאגט און זױגט אים אױס די גלידער ביז אין בלוט

 ציט ער איבער שטַארק די לײצע

 דער שקלַאף װערט ֿפַארדריסלעך

 זַײן מידע ּפלײצע הײבט ער אױף ,אױ

 און דריגעט מיט די ֿפיסלעך

 93ּפָארַײט זיך מיט אײן קלער רַײסט זיך ָאּפ און בַאֿפ

 צעברעכט זַײן קָאּפ "קָאּפ",ער װַארֿפט ַארָאּפ דעם 

 עס איז שױן ניט די צַײטן ,װיו־װיו

 מען לָאזט אױף זיך ניט רַײטן ,װיו־װיו

 דער ַארבעטער װיל הַײנט נישט, נײן

 װי ֿפַאר ַא קיסר "סמירנָא" שטײן

 װיו...־װיו ,מיוחס צו ַאלדע רוחות ַארָאּפ

 

 

3 . 

 עס מַאכט די מענער ֿפַארגעניגן

                                                           
 ױגןױסגעצאײן שט –מיליטערישער בַאֿפעל  –רוסיש  92
 "קלָאּפ" און ניט "קלַאּפ" –ט דרומדיקער דיַאלעק –צוליב דעם גרַאם  93
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 און שטָאלץ גָאר ָאן ַא סוף

 ַא װַײבעלע ַא גוט צו קריגן

 און שרַײען נָאר דערױף

 דָאס װַײבעלע װערט ֿפון צרות מיד

 עס איז איר בַײ אים שלעכט

 ער לומּפט ַארום מיט גוטע ברידער דורך די נעכט

 ײצעסאון ער ציט איבער שטַארק די ל

 דָאס װַײבעלע װערט ֿפַארדריסלעך

 און הײבט זי אױף איר שװַאכע ּפלײצעס 

 און דריגעט מיט די ֿפיסלעך

 94ּפָאזי רַײסט זיך ָאּפ און גיט די בַײטש ַא כ

 װַארֿפט אים ַארָאּפ און ברעכט ַאזש דעם קָאּפ

 עס איז שױן נישט די צַײטן ,װיו־װיו

 מען לָאזט אױף זיך נישט רַײטן ,װיו־װיו

 ט, נײןדי װַײבער װילן אױך ניש

 ֿפַאר זײערע מענער "סמירנָא" שטײן

 )איז ָאּפ(װיו... ־װיו ,ַארָאּפ די מיוחס צון ַאלדע רוחות

 

 ָאלגַא און ּפַאװעל

 אױֿפגערעגט.

די יִידישקע ַארַײננעמען צו אונדז אין שטוב ָאלגַא: װער הָאט דיך געבעטן, ַאז דו זָאלסט גָאר 

 ַארַײן?

װען איר זענט ַאלע געװען ּפַאװעל: װָאס הָאב איך געזָאלט טָאן, טָאכטער? דו װײסט דָאך, ַאז 

אין דער שװַײץ, הָאט זי דער בַארָאן ַארַײנגעברַאכט ַאהער. זי הָאט אים געװיס געזָאגט, ַאז מיר 

זַײנען אירע װַײטע קרוֿבים, און װי ַאזױ זשע הָאט געּפַאסט אים ָאּפזָאגן נָאך ַאזַא אומגליק, װָאס 

 הָאט געטרָאֿפן ַאן עלנטע יתומה?

אײגענע טָאכטער  רגער ֿפון יתומות? און דַײןביסטו עס געװָארן דער בַאזָא 95ָאלגַא: ֿפון װען ָאן

 ט זי אומגליקלעך מַאכן? ילסאיז דיר נישט נָאענטער, ַאז דו װ

                                                           
 "כָאּפ" און ניט "כַאּפ" –דרומדיקער דיַאלעקט  –צוליב דעם גרַאם  94
 ַאנגװי לזַײט  –א"ּכ  95
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 עס קומט ַארַײן ֿפעליקס.

 טָאכטער? ,ּפַאװעל: װָאס מײנסטו מיט דעם

ַאז  ,זינט זי איז דָא, דַאכט זיך מירָאלגַא: די יִידישקע הָאט אונדז געברַאכט אומגליק אין שטוב. 

װי ֿפרִיער. ער ּפרָאטעזשירט זי, ער הָאט זי  ,ער נישט אום אױף מירדער בַארָאן קוקט זיך מ

 ליב.

. איך הָאב זי ליב. זי איז זיס, ַאזױ שײן, 97ָא, זָאסי (96)שּפרינגט ַארונטער ֿפון ַא שטולֿפעליקס: 

 ַאזױ שטיל... ַאך, רַאכיל, רַאכיל!...

 ָאלגַא: ָאט הָאסטו דיר, ער אױך.

, דו ֿפַארגעסט, ַאז דַײן ּכלה איז דעם ּפַאװעל: נָאר דָאס הָאט מיר געֿפעלט. הע, סינָאק מַײנער

 טָאכטער. 98גָאלָאװַאס

 דַײנעט װעגן. ַארמיט דַײן גָאלָאװַא. הַאלט זי דיר ֿפ 99ֿפעליקס: דול מיר נישט מַײן הָאלָאװַא

 ּפַאװעל: שטיל, בָאלװַאן!

ֿפעליקס: איך װעל דיר ענטֿפערן װי ֿפרַאנץ הָאט געענטֿפערט שילערן: ַא בָאלװַאן הָאט ַא 

דו, ּפרָאסטַאק, דו װײסט דען ֿפון  .)זינגט(, איך שיס לװערָאבָאלװַאן. ּפַאּפַאשַא, איך הָאב ַא רעװ

 , שמיניָאנדזע".100נָאר "ּפיניָאנדזע""ַאמָאר", ֿפון ליבע, דו װײסט 

 זײ שלָאגן זיך. ‒סצענע 

, זי דַארף בַאלד ָאלגַא: װָאס שװַײגסטו אים? נו, נעם דיר צו דַײן "סינָאק" און לָאזט מיך ַאלײן

 ר ַאלײן איבעררעדן., װעל איך מיט אי101ּפיַאנע־לימוד קומען מיר געבן דעם

ּפַאװעל: נו, נו, מַײן אײנציקער סינָאק, זַײ נישט בײז אױף דַײן נַארישן טַאטן. דו װײסט דָאך, ַאז 

דו ֿפירסט ַאלצדינג בַײ מיר אױס, און )איך( זשַאלעװע דיר קײן מָאל נישט ֿפון דַײן ֿפַארגעניגן 

דן געלַאסן. װעגן. דו הָאב נָאר ליב דַײן טַאטן און ֿפָאלג אים. קום, מיר װעלן דערֿפון איבעררע

 )קושט אים גײענדיק. בײדע ָאּפ(װָאס, הַא? 

ון איר שּפילן ַאן עטיוד. רחלע קומט ַארַײן ֿפ ָאלגע זעצט זיך צו דער ּפיַאנע, הײבט ָאן
 אומגעדולדיק אױף. ך. ָאלגַא הײבט זיצימער, זעצט זיך לעבן ָאלגַא

ַא ביסל ָאלגַא: ַאך, איך בין איצט נישט אױֿפגעלעגט צום שּפילן. איך בין אױֿפגעלעגט מיט דיר 

 צו דיסקוטירן.

 רחלע: זײער ָאנגענעם, ָאלגַא. 

                                                           
 ַא טשער –א"ּכ  96
 ַײבערישע נעמען "זָאסי" און "רחל"װדי  ױ קערן זיך אוםי ַאזװעס איז אומֿפַארשטענדלעך  –א"ּכ  97
 דער בירגערמַײסטער -קָאּפ  -גָאלָאװַא  -רוסיש  98
 דול מיר נישט דעם קָאּפ –ָארטשּפיל װקָאּפ, ַא  -גָאלָאװַא  -רוסיש  99

 געלט -ֿפון ּפױליש ױגן ֿפַארצ 100
 די ּפיַאנע שטונדע –א"ּכ  101
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 ֿפון בײדע זַײטן טיש. ַאנידער זײ זעצן זיך

אױב אונדזער איצטיקע אונטעררעדונג זָאל זַײן ֿפַאר דיר ַאזױ  102ָאלגַא: איך צװײֿפל ַאֿפילו

ָאנגענעם. יעדן ֿפַאל מוז איך דיר עס שױן ָאֿפן ַארױסזָאגן: זָאלסט װיסן, ַאז זינט איך הָאב 

ַאזַא װַארעמען ָאנטײל, ֿפיל  103שײנער נָאבלער בַארָאן נעמט אין דַײן גורל בַאמערקט, ַאז דער

 , ַאֿפילו ַא ֿפַארדרָאס. 105נשמה־אומרו 104איך אין מיר ַא מין

ַא מענטש ערגערן װען ער זעט, ַאז ַא מענטש  איך ֿפַארשטײ נישט, דַארף דעןרחלע: 

 עלנטן אומבַאהָאלֿפענעם מענטשן? ַאןּפרָאטעזשירט 

ון דו ביסט ַא ֿפרױ, און װי ַא ֿפרױ דערװעקט עס אין ָאלגַא: דער מענטש איז ָאבער ַא מַאן א

 מיר די גרעסטע אײֿפערזוכט.

רחלע: דער נָאבלער מַאן הָאט געטָאן זַײן מענטשנֿפליכט און מיר גערַאטעװעט מַײן לעבן. און 

 מַײן ֿפליכט איז געװיס אים דַאנקבַאר צו זַײן.

דער ערשטער  ַאזַא ֿפַאל איזָאלגַא: מיר קענען די ֿפרַאזעס, מיר װײסן, ַאז דַאנקבַארקײט אין 

 שטַאּפל, װָאס ֿפירט ַארױף צום הױכן ציל: ליבע.

ר װָאס קרענקסטו מיך, ָאלגַא? ֿפַאר װָאס ֿפַארדעכטיקסטו מיך אין ַאזױנע געֿפילן װָאס ֿפַארחלע: 

 קענען מיר קײן מָאל אױף די געדַאנקען נישט קומען.

װיסן,  זָאלסטָאלגַא: און זײ טָארן דיר אױף די געדַאנקען נישט קומען. איך מוז דיר דערמָאנען, 

רעמע ָאן ַאדל, און דו ביסט מער נישט װי ַאן טלער קריסט ֿפון דעם גרעסַאז ער איז ַא נָאב

 זשידָאװקע. 

 רחלע: הָא, הָא, דו גײסט שױן צו װַײט, מַײן ליבע ָאלגַא.

דיך ַאֿפילו נישט װען  ײדיקסטָאלגַא: דו זעסט װי דו הָאסט נישט קײן טרָאּפן ערן־געֿפיל. בַאל

ֿפַײן ָאנבײגן נַאטור ֿפון דַײן גַאנצער נַאציע: דָאס קריכן, דָאס  מע זידלט דיך. דָאס איז די געמײנע

 ...מענערדי ּפַאנעלקַא בַײ  זיך.

רחלע: צי װײסטו, אומגליקלעכע, װעמען הָאסטו געװַאגט צו בַאלײדיקן? דַײן אײגענע נַאציע, 

ריקע נַאציע, װָאס ט די װערט זי צו קענען. ַא טױזנטיָאװָאס דו קענסט זי נישט און הָאסט ניש

בּכֿבודיקע געלערנטע, ברַאװע העלדן און בַארימטע קינסטלער. ַא נַאציע, װָאס צײלט ַאזױ ֿפיל 

מיט איר מָארַאל און זיטלעכקײט הָאט ֿפַארדינט דעם רעסּפעקט ֿפון ַא גַאנצער װעלט, ַאזַא נַאציע 

 , װי דו ביסט.106צו שענדן ַאזַא אומֿפַארשעמט בַאשעֿפענישן זָאל װַאגן

 דו װַאגסט עס?)שּפרינגט אױף( ָאלגַא: 

 עװָאלט.רחלע: דו הָאסט עס ג

 ָאלגַא: ֿפַארגעס נישט מיט װעמען דו רעדסט...

                                                           
 זָאגַאר –א"ּכ  102
 שיקזַאל –א"ּכ  103
 ַארטײנע א –א"ּכ  104
 זעעלענאונרוהע –א"ּכ  105
 װעזן –א"ּכ  106
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רחלע: װער ביסטו און װָאס ביסטו? קײן יִידישקײט װילסטו נישט, קײן גױישקײט קענסטו נישט. 

גיב זשע ַארױס ַאם װײניקסטן די מענטשלעכקײט. װָאס, דָאס אױך נישט? ביסטו דָאך 

 .107געֿפערלעכער ֿפון ַא װילדער חיה

 קעגנערין. 108דַײן הַאנט. איצט ביסטו מַײן שטָאלצע ָאלגַא: )גערירט( איצט גיב מיר

 ֿפעליקס, לױֿפט ַארַײן צװישן זײ בײדע.

? דו מײנסט ַאן אמתן, שװעסטער, ַאז דו ביסט די 109ֿפעליקס: װָאס איז דָא ֿפַאר ַאזַא סטַאטשקע

צו בַאלײדיקן מַײן געטין? איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך לוקרעציַא בָארדזשיַא? דו װעסט װַאגן 

 שיס. 

 ָאלגַא איז ָאּפ

 )גײט צו צו רחלען. ֿפַאמיליער(גײ דיר. גײ דיר צו דַײן בַארָאן און איך װעל בלַײבן מיט מַײן... נו, 

שרעק דיך נישט, מַײן ליבע, ֿפַאר איר. נו, זַײ ֿפרײלעך און קוק מיר שױן גלַײך אין די אױגן, 

 מַײן גרעטכען. 

 װיל איר ַא גלעט טָאן.

 ת.רחלע: ָאט הָאט איר נָאך ַא נַײ ָאנשיקעניש אױף מיר, ַא נַײער גלו

 ֿפעליקס: װי ַאזױ רוֿפסטו מיך ּפָא יעװרײסקי?

 ביסט דָאך ַא שּפרַאכן־קענער.רחלע: גלות, גלות. ֿפַארשטײסט װָאס דָאס בַאדַײט? 

 גולַאש?! עס איז מיט ּפַאּפריקע און ַאזױ ביטער. ‒ֿפעליקס: גוליש, קַאטיש... הַא, איך װײס שױן, 

 רעכט. רחלע: יָא, אונדזער גלות איז אױך מיט ֿפעֿפער און גוט ביטער... הָאסט

איך געדענק נָאך װי דַײן ברודער עזרא הָאט אױך ּפָא יעװרײסקו?  ײָא, איך ֿפַארשטַאיֿפעליקס: 

מיט מיר געלערנט ּפָא יעװרײסקי. און מיט ָאלגַאן הָאט ער אױך געלערנט. מיר הָאבן אים ַאזױ 

ליב געהַאט, און ער הָאט אונדז אױך ליב געהַאט. הָאט אים מַײן בײזער ּפַאּפַאשַא ָאּפגעזָאגט... 

איך װיל  ?דו װײנסט 110װעןסט?  אױ, הָאב איך דיך ַאזױ ליב ײװך אױך ליב, דו איך הָאב די

שױן נישט יענע מײדלעך און די ֿפערדלעך... געדענקסטו, װי יענער קַײזער אין טעַאטער הָאט 

 )ֿפַאלט אױף די קני(."ַא קעניגרַײך ֿפַאר ַא ֿפערד".  ‒ַא געשרײ געטָאן 

 ּפַאװעל, קומט ַארַײן

יט דער ערד. נו, גײ, מַײן סינָאק, טו זיך ָאן, װעסטו גײן מֿפערד, ֿפערד, ַאלץ מיט די ֿפּפַאװעל: 

 , װעסטו זען שײנע ֿפערדלעך.מַאמַאשַא און ָאלגַא אין צירק

 ֿפעליקס: איך װיל שױן נישט ֿפערדלעך, איך װיל בעסער זי, זי... ּפַאּפַא, איך װיל זי.

                                                           
 װילדעס טיער –א"ּכ  107
 װירדיגע –א"ּכ  108
 ַא שטרַײק.ײסט קריגערַײ. סטַאטשקע ה – סטיטשקע –ֿפַארגרַײזט, עס דַארף זַײן  –א"ּכ  109
 װײנסטַאז דו  –א"ּכ  110
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 ּפַאװעל: נו, גוט, גוט.

 דרָאמיש. ֿפעליקס: יָא, זי װיל ָאבער נישט לַאכן... זי איז עּפעס היּפָא...

ּפַאװעל: היּפָאכָאנדריש װילסטו זָאגן, מַײן סינָאק. נו, גײ, נו, גײ, לָאז מיך מיט איר ַאלײן, איך 

 װעל זי שױן לַאכנדיק מַאכן, זי װעט שױן לַאכן בַײ מיר. גײ, גײ, מַײן סינָאק.

 )גײט ָאּפ. װַארֿפט רחלען ַא קוש(איצט הָאב איך דיך ליב, ּפַאּפַאשַא. )קושט אים( ֿפעלעקס: 

 ּפױזע

, קוקט זי ָאן ײכערט ַא ציגַאר. זשמורעט צו צַײטן מיט ַאן אױג אױף רחלעןֿפַארר)ּפַאװעל: 
איז דיר דָא סקוטשנע. װָאס, הַא? מיר דַאכט זיך, עס ֿפעלט דיר בַײ װי איך זע,  ֿפָארשנדיק.(

 אונדז גָארניט. װָאס אין אמתן ביסטו עּפעס ַאזױ. װָאס, הַא?

 ֿפַארזשמורעט ַאן אױג, בלָאזט דעם רױך.

צו זַײן נישט אױֿפגעלײגט. מַײן ליבע  111הָאב גָאר קײן סיבהװָאס זשע, ֿפעטער, איך רחלע: 

מוטער הָאב איך ֿפַארלױרן, ֿפון מַײן ברודער עזרא הָאב איך שױן ַא )לענגערע( צַײט קײן 

 ָארעמע יִידן. . ֿפון ַאלע זַײטן הערט מען שרעקלעכע נַײעס ֿפון אונדזערע112נַײעס

ט ַאסימילירן מיט די ֿפַאר װָאס װילן זײ זיך נישּפַאװעל: דַײנע יִידן זַײנען זיך ַאלײן שולדיק. 

 קריסטן? װי ַאזױ זָאלן אונדז די קריסטן ליב הָאבן, ַאז בַײ יִידן איז יעדער גױ טריֿפה, װָאס, הַא?

רחלע: איך מײן ַאנדערש, װי ַאזױ קענען אונדז די גױים ליב הָאבן, ַאז מיר ַאלײן הָאבן זיך 

 ֿפַײנט. און עס איז דָא טריֿפהנע יִידן, ערגער װי גױים.

װער זשע צװינגט דיך זָאלסט װױנען בַײ טריֿפהנע יִידן? ַאז עס  ּכעס()מיט ֿפַארשטעלטן ּפַאװעל: 

 געֿפעלט נישט, זוכט מען זיך ַאן ַאנדער ּפלַאץ.

רחלע: װי איך ֿפַארשטײ, גיט איר מיר ָאנצוהערן, ַאז איך זָאל מיך ַארױסצִיען ֿפון דַאנעט. װָאס 

 הָאב איך אַײך ַאזַא שלעכטס געטָאן, ֿפעטער? 

 ָאט"װָאס הָאב איך אַײך ַאזַא שלעכטס געטָאן"? ּפַאװעל: ערשטס, רוף מיך נישט "ֿפעטער". 

מיר געברַאכט אומגליק אין מַײן שטוב. װײסטו דען נישט, ַאז מַײנע װײסט זי נישט. דו הָאסט 

קינדער זַײנען בַײ מיר טַײערער װי דו אין גַאנצן? װײניק איז דיר נָאך װָאס דו הָאסט ָאּפגערעדט 

אײנציקן זון, װָאס איז מַײן אױג מַײן ָאלגען איר חתן, דעם בַארָאן, הָאסטו נָאך ַאזַא חוצּפה מַײן 

ֿפַארדרײען זַײן מוחל מיט ליבעס, חנדלעך. װָאס, הַא?  )ַאלץ העכער און שטַארקער(אין קָאּפ, 

 )װַײזט ֿפױסטן(.דו, דו! 

 מַײן גָאט, װָאס טוט זיך דָא מיט מיר? )װײנט( רחלע: 

 ּפַאװעל: קוק ָאן. זי רעװעט גָאר... איך הָאב נישט קײן װײך הַארץ װי ַא יִידענע, װָאס צעגײט

 מַארש, גײט מען בַאלד! ‒זיך בַאלד װי אױגן־װַאסער. בַײ מיר איז קורץ און שַארף איך זָאג 

 .ׂשימחה און נעכע, קומען ַארַײן
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בַײ מיר חותנים. איר הָאט װידער געברַאכט דער יתומה עסן? מּפַאװעל: הָא, ָאט גײען טַאקע די 

עמט מען זי צו ּכשרע ַאכסניא, װילט איר זי קָארמענען מיט לָאקשענעם קוגל נ (ײן)קאיז נישט 

 זיך ַאהײם און מע גײט. נו, מַארש!

 )איז ָאּפ(איר דַארֿפט מיך נישט טרַײבן, איך גײ ַאלײן נעמען מַײנע זַאכן. רחלע: 

 נעכע: איך װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן. אין ַאזַא קעלט, בַײ נַאכט...

 ׂשימחה: װָאס? מײנסט עס טַאקע ערנסט, ּפַאװעל?

ערנסט, ערנסט. װײסט דָאך, ַאז איך בין  ּפַאװעל: װָאס, איך דַארף זיך צערעמָאניען מיט אַײך?

 ַא מענטש מיט ּפרינציּפן.

 נעכע: איך װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן... מיט װָאס איז ער?...

ַא מענטש מיט ברָאדעװקעס און  ‒ׂשימחה: מיט ּפרינציּפן... ציּפן... װי מע זָאגט, למשל, 

 קָאלטענעס.

 ה ַא סגולה. לָאז ער זיך בָאדן אין סמָאלע.נעכע: איך הָאב מחיל

 מחה: נו, גײ בָאד אים ָאּפ. ׂשי

 .רענצל, ָאנגעטָאןַא רחלע, קומט ַארַײן. מיט 

ּפַאװעל: נו, װָאס טענהט איר ַאזױ לַאנג? נעמט אַײך צונױף אַײערע ּכשרע טעּפלעך מיט דער 

, ּכֿבוד הלא היא התורנו המוֿפלג מהורר ר' גַאנצער ּכשרער משּפחה, טַאקע די אױך, במחילה

ודה הדריּפקע המֿפורסמת מרת נעכע תחיה, און ׂשימחה שץ מק"ק קָאנסטַאנטין ישן, ואשתו הכֿב

 גײט אַײך צו ַאלדע שװַארץ יָאר. נו, מַארש!

 .ַאלע גַאלַאנט געקלײדט ֿפעליקס.דװָאסיע, ָאלגַא, 

 ּפַאװעל: װָאס? איר זענט נָאך נישט ַאװעקגעגַאנגען?

 ּפַאּפַאשַא, װּוהין גײט זי? בַאמערקט רחלען(ֿפעליקס: )

הָאט  ,יר זַײנען שױן ַאלע ַאװעקגעגַאנגעןּפַאװעל: זעסט שױן װער זי איז? זי הָאט געמײנט, ַאז מ

 און ַאנטלױֿפן. זי זיך געװָאלט ַארױסגנֿבענען ֿפון דער שטוב

 Melodrama.   113רחל װײנט אױף נעכעס ַאקסל

קום, קום, טַײער קינד, לָאמיר ַאװעק ֿפון דעם שלַאנגען־נעסט. קום מיט אונדז אין ׂשימחה: 

ביסן. מיר זַײנען רַײכער ֿפון זײ, אונדזער ָארעם שטיבל, מיר װעלן טײלן מיט דיר דעם לעצטן 

 מיר הָאבן ַא גָאט.

 דװָאסיע: ַאז איר איז ניחא, איז מיר אױך ניחא, ניכַײ בודע טַאק.

 )זײ קריגן זיך(ֿפעליקס: מַאמַאשַא, מיר איז נישט ניחא, מיר איז נישט "ניכַײ בודע טַאק". 
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ֿפעליקס װיל צולױֿפן צו רחלען, ּפַאװעל לָאזט נישט. דורך דעם ֿפענצטער זעט מען ַא 
 שליטן מיט צװײ מענטשן, און בַאלד קומט ַארַײן דער בַארָאן.

 מַײן ֿפרַײנד בן־עמי! )אױף דער עסטרַאדע, װינטערדיק געקלײדט(בַארָאן: 

 בן־עמי קומט ַארַײן.

 בן־עמי: מַײן טַײערע שװעסטער!

 רחל: מַײן טַײערער ברודער!

 .ַאלגעמײנע אומַארמונג

 ֿפָארהַאנג
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 צװײטער ַאקט

ַא טיר, װָאס ֿפירט אין עזראס ּפריװַאטער װױנונג, ֿפון  ‒ עזראן. לינקסַאן ַאטעליע בַײ 
ַא טיש מיט בענקלעך, װעלכער עס הערט זיך ּפיַאנע־שּפילן ֿפון רחלען. ֿפָארנט שטײט 

לעבן װעלכע זיצט ׂשימחה און שרַײבט אונטער װערטער ֿפון ַא ליד אונטער די נָאטן. 
אײל־לַאנדשַאֿפט. אױף די הינטער אים מיט ַא טרעּפ העכער זיצט עזרא און מָאלט ַאן 

ַא  ‒אױף דער גַאס. ֿפָארנט  ַא טיר ‒װענט הענגען ֿפַארשײדענע לַאנדשַאֿפטן. רעכטס 
גרַאֿפישע בילדער. בַײ טָארונד טישל מיט בענקלעך, אױֿפן טישל ליגן ֿפַארשײדענע ֿפָא

ֿפַארשײדענע ָאּפטײלונגען, לעבן װעלכער  ‒, ֿפון אױבן 114דער װַאנט שטײט ַא טָאװל
ַאן ַארקע,  ‒ 115ֿפָאןן ֿפױן ּפָאטָאגרַאֿפישע בילדער. אעס שטײט ּפעשקָאװ און ּפַאקט אַײ

 .ֿפַארהָאנגען מיט ַא שײנעם ֿפָארהַאנג

װען דער ֿפָארהַאנג צענעמט זיך, זעט מען די ֿפָאטָא־סטודיע, װּו מע ֿפָאטָאגרַאֿפירט זיך. 
די הינטערשטע לַאנגע װַאנט איז ַא גלעזערנע, מיט ַא גלעזערנעם דַאך, דורך װעלכן 

זַײנע בילדער און ּפַאקט זײ  עמעצן 116זטַײװ עס זעט זיך ַארױס דער הימל. ּפעשקָאװ
 אַײן. יענער בַאצָאלט אים און גײט ַארױס. 

 עס קומט ַארַײן ַא רױט יִידל, מיט אים אױך ׂשימחה.

קוקט ָאן, דָאס איז מַײן בילד? דָאס בין איך? דָאס זענט איר אֿפשר, נישט יִידל: װָאס רעדט איר? 

ס מיר געמַאכט גָאר שװַארץ. איך. ראשית, הָאב איך, ברוך השם, ַא רױט בערדל, און איר הָאט ע

 װער הָאט אַײך געבעטן די טוֿבה איר זָאלט מיך אױסשמירן מיט סַאזשע?

ׂשימחה: איך װָאלט געֿפרעגט ַא קשיא. װָאס טױג אַײך גָאר אין גַאנצן דָאס רױטע בערדל? בעט 

 ּפן.אין גַאנצן אױסצי אַײער ֿפרױ װעט זי עס אַײך גָאר

װײ  ליב, והשנית, מַאכט איר מיר ַא נָאז,יִידל: נישט אַײער עסק. מַײן װַײב הָאט מיך ַאזױ אױך 

 איז צו מיר, װי ַא שוֿפר. זָאגט מיר ַאלײן, הָאב איך דען ַאזַא נָאז?

ׂשימחה: דער יִיד הָאט רעכט, װָאס הָאט איר אים אין גַאנצן בַאדַארֿפט מַאכן ַא נָאז? כַאּפט זי 

 דער רוח.

זָאלט מיר  יִידל: װײ איז מיר. ַא נָאז װי ַא שוֿפר... גזלן... הַײנט, װער הָאט אַײך געבעטן איר

ַארונטערשנַײדן ַאן אױער און ַארונטערנעמען ַאן אױג? איך הָאב, ברוך השם, צװײ ַאזעלכע 

  די ביקעס.)בַײ( ליכטיקע אױגן, װי  לַאנגע אױערן און צװײ

, זענט איר נישט גערעכט, ַאז איר שטײט ַאזױ, הָאט איר ֿבׂשימחה: דָאס, זַײט מיר מוחל, ר' קרו

. )דרײט אים אױס(שטעלט זיך ַאהער, אױף דער זַײט  באמת נָאר אײן אױער און אײן אױג. ַאנו,

 זעט איר, ָאט הָאט איר דָאך אַײער אױער און אַײער אױג אױף דער זַײט.

 יִידל: הָאט ער מיך געזָאלט ַארומנעמען ֿפון דער זַײט.

                                                           
 ַא דעסק – "ּכא 114
 אין הינטערגרונט – "ּכא 115
  ַײגטצ – "ּכא 116
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ֿפרִיער הָאב איך אַײך ֿפָאטָאגרַאֿפירט ַאן־: ר' יִיד, לָאמיך אַײך געבן צו ֿפַארשטײן. ּפעשקָאװ

טשט די נָאז. איצט הָאב געשריגן, ַאז איך הָאב אַײך צעּפלעיר ֿפַאס, דָאס הײסט גלַײך, הָאט א

 רָאֿפיל, איר ֿפַארשטײט?ּפאיך אַײך ֿפָאטָאגרַאֿפירט אין 

יִידל: איך װײס מער נישט ַאז איך בין ניט איך. דָאס איז ַאן ַאנדערער, און זָאל אַײך דער 

 )איז ָאּפ(.ַאנדערער בַאצָאלן. 

יעדער הָאט  ,118נַארָאד אומגעהובלעװעטן 117ּפעשקָאװ: עס איז ַאן אומגליק מיט דעם נַארישן

 זיך זַײן נַארישן קַאּפריז און מיך רעגט עס אױף.

 ., קומען ַארַײןדניעזרא מיט ַא ק

 עזרא: זענט איר שױן ֿפַארטיק, ֿפעטער?

 ׂשימחה: בַאלד, בַאלד. 

קומען די שַאטירונגען.  עזרא: זעסטו, מַײן קינד, דָאס זַײנען גָאר די ַאלגעמײנע שטריכן. איצט

 אין ּפַאריז, װּוהין מיר װעלן דיך שיקן שטודירן.נו, דָאס װעסטו שּפעטער לערנען 

צמח: איר הָאט, דַאכט זיך, מיר געזָאגט, הער מַײסטער, ַאז די בעסטע בילדער־גַאלעריע איז אין 

 מינכען, בַײערן.

ֿפון די בַארימטע  119קרװע יענען מיט דקעזרא: אױך דָארטן װעסטו זַײן, און דו װעסט זיך בַא

די  ‒דען  מיקעלַאנדזשעלָא, רעמברַאנדט און ַאנדערע.קינסטלער ֿפון די אומות־העולם. רֿפאל, 

שײנע קונסט, איבער הױּפט, די מָאלערַײ און די ּפלַאסטיק זַײנען מער ַאנטװיקלט בַײ די אומות־

 העולם װי בַײ אונדזער ֿפָאלק.

איך װײס ֿפַאר װָאס, הער מַײסטער, װַײל משה רבינו הָאט אונדז ֿפַארבָאטן, לא־תעׂשה לך  צמח:

 ּפסל ּכל ּתמונה.

ז געװען ַא רעליגיעזער ֿפַארבָאט אין יענער צַײט װען מע הָאט נישט ֿפַארשטַאנען עזרא: דָאס אי

 120ֿפון שטײן ָאדער ֿפון הָאלץ הָאט דָאס עם־הארצישע צו שעצן די קונסט און יעדע פלומפע הגור

ֿפָאלק ֿפַארגעטערט, דערֿפַאר הָאט משה רבינו געמוזט װָארענען זַײן ֿפָאלק נישט צו בַאגײן די 

י גריכן הָאט זיך ַאנטװיקלט די עלעניסטישע קונסט, קוקן , ָאבער זינט בַײ ד121עם־הארצישקײט

מיר מיט ַאנדערע אױגן אױף די בילדער, מיר שעצן אין זײ נָאר די שײנע קונסט, ָאבער מיר 

 בוקן זיך נישט צו דעם קעגנשטַאנד.

צלמלעך און ׂשימחה: ֿפַארשטײט זיך, ּפונקט װי ַא ֿפרומער גָאלד־ַארבעטער מַאכט גָאלדענע 

ױ מַאכט זיך ֿפון דעם יִידישן צלמל ַא גױישן גָאט, און דער יִיד מַאכט ֿפַארקױֿפט גױים, דער ג

 זיך ֿפון דעם גױישן צלמל ַא לָאקשענעם קוגל אױף שבת.
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, איר, װי ַא סּפעציַאליסט, װעט עס ּפעשקָאװאיר זעט, ֿפעטער, קומט ַאהער הער  122עזרא:

נַאטור־ . אין ירושלים הָאב איך מיר נָאר קָאּפירט די)ַאלע קוקן אױֿפן בילד(בעסער בַאגרַײֿפן 

בילדער, נָאר ּכדי צו מַאכן ַא בילד אינטערעסַאנטער, מוזן מיר ֿפַארבינדן דָאס רעַאליסטישע 

 123ֿפןױא ,איר זעטמיט דעם אידעַאליסטישן. איצט קומט די דערהױבענע ֿפַאנטַאזיע און ּפָאעזיע. 

"ּכותל־מערֿבי" זיצט די ַאלעגָארישע ַאלמנה בת־ציון אין איר טרױערקלײד און בעט בַײ גָאט, 

ַא מָאל געהָאלֿפן װערן, זָאל ער דערװַײל װַײזן און לָאזן דורכמַארשירן אירע ליבע  ביז זי װעט

קינדער, װָאס זַײנען צעזײט אין דער װעלט... גָאט דערהערט איר געבעט... דָאס צװײטע בילד 

יִידישע מיליטער ֿפון יִידנלַאנד,  ֿפַאר איר ַאלע אירע קינדער, דָאס 124איז לעבעדיקער. עס גײען

רשּפרָאכן איר, מיט די ֿפָאנען אין די הענט, צו קומען װען די צַײט ֿפַא (ײ)זאון  ,עס װױנט װּו

, און איר ָאנטָאן איר ַאמָאליקע קרױן. װעט זַײן צו קעמֿפן ֿפַאר איר זעלבסטשטענדיקײט

ר דעם אומרױם, עס קומט נָאך דער לעבעדיקער קָאלָאריט ֿפון די ֿפַארבן, מען נָא נַאטירלעך זעט

 שטַאנען?. הָאסט ֿפַאר125די שַאטירונגען און די ּפערסּפעקטיװ

: ַאנטשולדיקט מיר: װָאס איך הָאב צו בַאמערקן איז, ַאז דער סוזשעט ֿפון דעם בילד ּפעשקָאװ

 126איז ענג נַאציָאנַאליסטיש. איך מײן, דער קינסטלער דַארף זַײן אומּפַארטײִיש און אױסקלַײבן

 ַאלגעמײנע טעמעס ֿפון ַאלע ַאנדערע נַאציעס  ֿפון דער װעלט. 

, װי רֿפאל ֿפון אונדזער געשיכטע אױסקלַײבן טעמעס עזרא: מיר, יִידישע קינסטלער, דַארֿפן נָאר

נען. גענוג שױן צו זינגען "מה יֿפית" ֿפַאר ַאלע ּפריצים. אונדזערע ׂשונאים װילן מיט זַײנע מַאדָא

אונדז איצט נישט קענען ַאֿפילו מיט אונדזערע בעסטע מעלות. יָא, מיר װעלן קײן מָאל נישט 

ײ ַאלײן הָאבן אונדז ֿפַארשלָאסן אין די יוצא זַײן ַאנטקעגן אונדזערע אונטערדריקער. זעט, ז

געטָאס און הָאבן אונדז בַאשולדיקט, ַאז מיר איזָאלירן זיך ֿפון זײ. טוען מיר זײ צוליב און נעמען 

קולטור און גײען מיט זײ צוזַאמען, ֿפַארגיסן אונדזער בלוט אין די  ערָאן זײער שּפרַאך, זײ

ערע העלדן, צוֿפעליק, אײנער שלַאכטֿפעלדער ֿפון זײערע קַאּפריזן... בלַײבט גרַאדע ֿפון אונדז

, װַײל ער איז ַא יִיד. און ֿפַארדינט ַא הױכן רַאנג. װיל מען אים נישט געבןקָאּפ מיט ַא גַאנצן 

װילן מיר דערֿפַאר נישט דינען, בַאשולדיקט מען אונדז, ַאז מיר װילן נישט מַאכן אונדזער 

שולן. װערן מיר , לָאזט מען אונדז נישט ַארַײן אין די 127מיליטער־ֿפליכט. װילן מיר זיך לערנען

ערלעכע בעל־מלָאכות, נעמט מען אונדז נישט צו אין די ֿפַאבריקן. מוזן מיר זיך נעמען צו דער 

מחיה בזויה און זיך מַאכן ַאן ָארעם שענקל. מַאכט מען אונדז ַא בילבול, ַאז מיר ֿפַארשיּכורן 

קציז. זײערע שיּכורים. גיסן מיר צו װַאסער אין סּפירט, שרַײט מען, ַאז מיר בַאגנֿבענען דעם ַא

װילן מיר ַאװעקֿפָארן צו ַאלדע שװַארץ יָאר, גיט מען אונדז קײן ּפַאס נישט. ַאנטלױֿפן מיר ַאזױ, 

שרַײט מען, ַאז מיר גנֿבענען די גרענעץ און מען שיסט אונדז. װילן מיר שױן בלַײבן אױף צרות, 

, הײסט עס בַאשולדיקט מען אונדז, ַאז מיר װילן אױך לעבן. ענדלעך, װילן מיר שױן שטַארבן

יר זַײנען רעװָאלוציָאנערן און מען ֿפַארשיקט אונדז לעבנסלענגעך אין סיביר... נײן, ברידער, ַאז מ

עס איז שױן נישט צום אױסהַאלטן ֿפון די ֿפרעמדע שטיֿפמוטערס, און עס איז די עכסטע צַײט 
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ֿפַאר אונדזער ֿפָאלק צו שטרעבן צו װערן זעלבסשטענדיק. און ַאלע אונדזערע בעסטע ֿפעִיקײטן 

 )הוסט(און אונדזער אײגן לַאנד.  128ֿפַארװענדן ליבער ֿפַאר אונדזער ֿפָאלקאון קרַאֿפטן צו 

 רעכטס. ,ּפעשקָאװ רוֿפט ָאּפ ַא קונה

ׂשימחה: שטרענג דיך נישט ַאזױ ָאן, מַײן ליבער עזרא, מע מוז דָאך קלַײבן געזונט ביז דעמָאלט 

 צו דערלעבן.

רבעטן מיט עזרא: װעלן מיר נישט דערלעבן װעלן אונדזערע אײניקלעך דערלעבן. מע דַארף ַא

, װָאלטן דער ּפרָאּפַאגַאנדע אין ָארגַאניזַאציעס. װען אונדזערע קדושים װָאלטן געװָאלט לעבן

מיר אױף דער װעלט נישט געװען. זײער טױט הָאט אונדז דָאס חיות געגעבן. אױף קֿברים װַאקסן 

 מיר שײן.

 נעכע. 129עס קומט ַארַײן

לך? עס מיַארעמע ציגענע זָאל איך דיר ַארַײנברענגען ַאהער די װנעכע: ער הוסט שױן װידער. 

און דו, מַײן טַײערער יתומל?... קום ַארַײן אין שטוב, )צו צמחן( איז ַא סגולה מחילה צום הוסט. 

 )נעכע און צמח זַײנען ָאּפ(װעסטו עּפעס ַארַײנכַאּפן און ֿפַארטרינקען מיט ַא ביסעלע קַאװע. 

 .עלעגַאנט ָאנגעטָאן, מיט ַא צילינדער. לױֿפט צו צו עזראן, קושט אים ,ֿפעליקס

 עליקס: הַא, ֿפעטער!ֿפ

 ?130ֿפעטער װילסטו גָאר נישט ַארַײנװַארֿפן ַא ּפָאר קושן דעםׂשימחה: נו, און 

ֿפעטער הָאבן מיר שטענדיק ליב געהַאט, נָאך װען )ַאז( ער איז געװען רבי ֿפון דעם ֿפעליקס: 

 העברעִיש. און ָאלגַא הָאט אים אױך ליב געהַאט. און דו... און דו לַאכסט ֿפון מיר.

ַאז דַײן ּפַאּפַאשַא װעט געװױר װערן װעט ער אונדז ַאלע דערהרגענען, ׂשימחה: װָאס טוסטו דָא? 

 און דיך...

ֿפעליקס: און װָאס מיך? איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך שיס. װָאס איז? איך טָאר נישט קומען צו 

און ַאזַא טַײערע רחלע... װָאס ביסטו עּפעס )קושט עזראן( מַײנע ֿפרַײנד? ַאזַא טַײערער ֿפעטער 

ם ַארַײן אין שטוב, װעסטו דיך אױסרוען, איך הָאב מיט דיר ַאזױ אומעטיק? ביסט קרַאנק? קו

 ָאפ מיט עזראן(ֿפעטער הָאב איך נישט ליב. קום. )דעם עּפעס צו רעדן... 

 )לײגט צוזַאמען די נָאטן(ׂשימחה: ַא ּכלל, און איך נעם צונױף מַײן ַארבעט און גײ שטודירן. 

 ., קומט ֿפון רעכטסּפַאװעל

 הָאב געזען מַײן ּתכשיט ַאהער ַארַײנגײן.מיר דַאכט, איך  )ַארַײנקומענדיק(ּפַאװעל: 

 הַא! ויבוא המן!)בַאמערקט אים, מַאכט זיך נישט װיסנדיק, לײגט צוזַאמען זַײנע ּפַאּפירן( ׂשימחה: 

                                                           
 נַאציָאן -אי"ּכ  128
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 ע... ע... זַײט מוחל.)גײט צו נענטער צו אים( ּפַאװעל: 

איר דַארֿפט צום ֿפָאטָאגרַאף? גײט, זַײט מוחל, ַאהין, װעט ער )קען אים נישט( ׂשימחה: 

 ר צרה.ַארָאּפנעמען אַײע

 ֿפַאװעל: חכמות... ׂשימחה שץ. זָאג נָאר װּו איז מַײן זון?

 ׂשימחה: השומר בנך ַאנוכי?

ּפַאװעל: ענטֿפער מיר נישט װי דער מערדער קין. דו רעד מיט מיר װי הנגיד המפורסם ר' ׂשימחה 

 שץ דַארף רעדן מיט ּפַאװעל ּפעטרָאװיטש מַארגָאלינען.

סטוּפַײ ק טשיָארטָאװױ " ‒ 131ׂשימחה: אױב ַאזױ, װעל איך דיר זָאגן "ּפָא ּפרָאסטָאמו"

 . דו ביסט נישט בַײ זיך אױֿפן מיסט, דו ביסט בַײ אונדז אין שטוב.132"מַאטערי

 ּפַאװעל: איך הָאב געזען מַײן זון ַאהער ַארַײנגײן.

אין ַא שַאנטַאן? אין ַא  ׂשימחה: נו, װָאס איז? װּוהין איז דַײן זון ַארַײנגעגַאנגען? אין קָארטנהױז?

 . 133. װַארף ַארָאּפ, איװַאן, דַײנע טשָאבָאטעסװּו דו שטײסט, איז הײליק ,רטצירק? דָאס ָא

 טַײערן אײנציקן קינד, װָאס...מַײן  134מערדערס הָאבן זיך ֿפַארנומען מיטּפַאװעל: 

אים מַאכן  135ׂשימחה: דו הָאסט אים געװָאלט מַאכן ֿפַאר ַא שלעכטן גױ, און מיר װעלן ּפרובירן

 ֿפַאר ַא גוטן מענטשן.

געזָאלט װערן אײדער איך הָאב  ּפַאװעל: ֿפַאר ַא גוטן יִידן, זָאגט בעסער, ֿפַארברענט הָאט איר

 הרגענען אַײך די גױים און הָאבן אַײך ֿפַײנט. אַײך דערקענט. ָא, נישט אומזיסט

ׂשימחה: אונדז הָאבן ֿפַײנט די גױים? מַײן טַאטן, דַײן שװער, און אונדז, ַאלע יִידן אין שטעטל 

ליב געהַאט, װַײל מיר הָאבן זיך נישט געשטעלט אױבן ָאן. ָאבער ַאזױנע  136הָאבן די ּפױערים

כערערס שטוּפן זיך אױבן ָאן, װּו מע דַארף אַײך נישט, און ַאז דו לַײסט ַא ּפריצל טױזנט װָא

רובל, נעמסטו בַײ אים ַא װעקסל אױף דרַײ טױזנט רובל און מָאנסט בַײ אים ֿפינף טױזנט. 

, ַאז , זָאגט ער נישט אין דער דומע137ניקװַאװדאי, ַאז ער װערט עלטער און װערט ַא טשינָא

ר, ַא נידעריקער װָאכערער, נָאר ַאלע יִידן זַײנע ַאזױנע און ּפַאװעל ּפעטרָאװיטש איז ַא מערדע

מע דַארף זײ ֿפַארברענען , און זײ לָאזן אױס דָאס הַארץ צו אונדז, ָארעמע. איבער ַאזױנע 

 בַאנדיטן, װי דו, שלָאגט מען אונדז, אומשולדיקע.

 ּפַאװעל: איך בין נישט געקומען מיט דיר זיך אױסטענהן. שיק מיר אים ַארױס.

 ַאלײן צו גײן.  שט קרַאנקׂשימחה: ביסט ני

 ׂשימחה!)הײבט אױף ַא ֿפינגער( ּפַאװעל: 

 )װַײזט אים ַא ֿפַײג(יו. און יעקֿב װַײזט ַאזױ. ׂשימחה: ַאזױ װַײזט מיט די ֿפינגער עׂש

                                                           
 ֿפָאלקסטימלעך, ּפרָאסט און ּפשוט -א"ּכ  131
 צו טַײװלס מוטערײ ג –רוסיש  -א"ּכ  132
 װלגרָאבע שטי –קרַאִיניש או -א"ּכ  133
 ױףא -א"ּכ  134
 זוכן -א"ּכ  135
 ױערןב -א"ּכ  136
 ַא בַאַאמטער -רוסיש  137
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 ּפַאװעל: ׂשימחה, שיק מיר אים ַארױס. איך בעט דיך.

 )איז ָאּפ(ַאזױ, ַאז דו רעדסט װי ַא יִיד, ֿפָאלג איך דיך. ׂשימחה: 

 נו, נו, עס װעט אַײך נישט געשענקען װערן. )קריצט מיט די צײן(ּפַאװעל: 

 ֿפעליקס

 װָאס טוסטו דָא, ּפַאּפַאשַא?)ַארַײנלױֿפנדיק( ֿפעליקס: 

 װָאס טוסטו דָא? ‒ּפַאװעל: הערסטו, דָאס איך הָאב דיך געװָאלט ֿפרעגן, 

 ֿפעליקס: דָאס איז נישט מַײן טַאטנס עסק.

 װער הָאט עס דיך ַאזױ געלערנט רעדן מיט ַא טַאטן?ּפַאװעל: 

גענומען די לעצטע צַײט. ֿפלעגסט קײן מָאל  138סט דיר צו ֿפיל "ּפרַאװעס"דו הָא ֿפעליקס: דו!

װּוהין איך בין געגַאנגען, הָאסט מיר ֿפרַײהַײט געגעבן. איצט  ,139נישט ָאּפנעמען קײן "דָאּפרָאס"

. דו 140ביסטו געװָארן מַײן נַאטשַאלניק, גײסטו מיר נָאך װי ַא שּפיָאן, װי ַא "טַײני ּפָאליציסט"

 רחלע און בַײ איר ֿפַײנעם ברודער, מַײן קוזין עזרא. װײסט גוט, ַאז איך בין בַײ מַײן טַײערער

 ! זענען זײ שױן בַײ דיר בעסער װי דַײן טַאטע?141הַא, װָא )װישט דעם שװײס(ּפַאװעל: 

ֿפעליקס: יָא, דו ביסט ֿפַאלש, דו ביסט ַא ליגנער, דו הָאסט מיך געמַאכט ֿפַאר ַא גָארנישט, ֿפַאר 

געמַאכט, און ערשט ַא טױגעניכץ, און זײ, די ֿפַײנע ברַאװע מענטשן הָאבן מיך שטָאלץ 

 דערקלערט װָאס איך בין.

 ּפַאװעל: װָאס ביסטו?

װָאס בין איך? ַא יִיד צי ַא גױ? מַײנע קָאמַארַאדן, די  )שטַארק(דָאס ֿפרעג איך דיך.  ֿפעליקס:

הָאט די מומע נעכע געזָאגט, ַאז איך  גױים, ֿפלעגן מיר ֿפָארװָארֿפן, ַאז איך בין ַא זשיד. און דָא

 ער בין איך?זָאג, װָאס בין איך? װ)הױך( בין ַא גױ. 

 ּפַאװעל: ביסט ּפַאװעל ּפעטרָאװיטשס זון.

ֿפעליקס: ַא ליגן! ֿפַאלש! דו הָאסט געמוזסט הײסן יַאנקל ָאדער יַאקל, און װָאס איז ַאזַא מין 

 ֿפַאװעל ּפעטרָאװיטש?

 .142ּפַאװעל: ּפָאטשָאטני ּפָאטָאמסטװעני גרַאזשדַאנין

געקָאסט  ֿפעליקס: אױ־אױ־אױ, ֿפיגַארָא דָא, ֿפיגַארָא דָארט... איך װײס, איך װײס, עס הָאט דיר

ַא סך געלט. ֿפרעג איך דיך, װָאס ֿפַאר ַא רעכט הָאסטו געהַאט ֿפַאר מַײן געלט אַײנצוקױֿפן ַאזױ 

! װָאס װעל איך טָאן מיט דעם 143, ֿפון מַײן נַאסליעדסטװָאֿפיל שמַאטעס? יָא, ֿפַאר מַײן געלט

 )װַײזט אױף די ערד(גַאנצן בַאגַאזש, ַאז דו װעסט... 

                                                           
 רעכט -ַא װּפרַא -ֿפון רוסיש ױגן ֿפַארצ 138
 ֿפָארשונגױסא –רוסיש  139
 ַאגענט"־ּפָאליצַײײמער "ַא געהײנט עס מ –ִידיש ־ירוסיש און קַאליע –געמישט  140
 ָאס"װ, ָאט ױ"ָאט ַאזײנט ֿפון רוסיש, עס מױגן ֿפַארצ 141
 ־בירגערערן -יש רוס 142
 ־געלטירושה -רוסיש  143
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 ּפַאװעל: ֿפיליקס!

 שיס!ֿפעליקס: איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך 

 ּפַאװעל: װעמען?

)כַאּפט ַארױס  .מיך, מיך, מיך. איך װיל נישט לעבן )קלַאּפט זיך אין ברוסט(ֿפעליקס: נישט דיך. 
 דעם רעװָאלװער( 

װָאס װילסטו טָאן, מַײן טַײערער, מַײן זיסער, מַײן אײנציקער סינָאק? נו,  ט צו()לױֿפּפַאװעל: 

קט, איך װעל שױן מער אױף, מַײן קינד. דערצײל דַײן נַארישן טַאטן, װָאס הָאט דיך געקרענ

בַײ מיר אױס. ניט... װײ איז מיר. װען הָאב איך דיר נישט נָאכגעגעבן? װָאס דו װילסט, ֿפירסטו 

נו, זָאל שױן זַײן גענוג. ֿפַאר װָאס הָאסטו מיר בַאלד נישט געזָאגט? דו װילסט רחלען, זָאל זַײן 

ך דיר בַאלד, רחלע. ַאבי דו זָאלסט זַײן געזונט. ַאבי דו זָאלסט לעבן. הַאלב ֿפַארמעגן גיב אי

 זָאלסט חתונה הָאבן מיט איר. זי איז ַא װױל ֿפַײן קינד, נעם זי, נעם זי דיר, ַאֿפילו בַאלד.

 ֿפעליקס: דו זָאגסט ַא ליגן, ּפַאּפַאשַא.

דיר זָאגן. הָאסט  144ָאט דָאס הָאב איך טַאקע ָאנגעהױבן ּפַאװעל: איך שװער דיר בַײ מַײן לעבן.

סער עושר און דיר געבן ַא מיר ֿפַארדרײט דעם קָאּפ. איך װעל דיר חתונה מַאכט װי ַא גרױ

ָאבער אונדזער ֿפַארמעגן איז אין ֿפרעמדע הענט, און דו מוזסט עס אַײנקַאסירן. ָאט  ֿפַארמעגן.

דָאס בין איך דיר געקומען זָאגן: אין ָאדעס הערט מען ַא שרעקלעכע רעװָאלוציע און אונדזער 

סירן ַאאַײנקשטײט אין ריזיקָא. מוזסטו װָאס שנעלער ַאהין ֿפָארן, דָאס געלט צײטליק  145קַאנטָאר

, און לעב דיר גליקלעך 146און בַאלד צוריקקומען, װעלן מיר ּפרַאװען "ַא װעסעליע ּפָא ּפַאנסקי"

 מיט דַײן רחלען און מעגסט מיך ַאֿפילו ניט ָאנקוקן. 

, הָאב איך דיך ליב, ּפַאּפַאשַא. זָאגסט נישט קײן ליגן? ָאט ֿפעליקס: ַאז דו רעדסט װי ַא מענטש

 געזעגענען. װעל איך מיך גײן מיט איר

בַײ נַאכט גײט דער עקסטע  )ַא זײגער(װעל: עס איז בַאלד, מַײן קינד, קײן צַײט ניטש. נַײן ּפַא

דיר איבערגעבן די װעקסלען, די קָאנטרַאקטן.  ‒צוג קײן ָאדעס, און מיר הָאבן נָאך ֿפיל צו טָאן, 

נו, שנעלער, שנעלער, מַײן קינד. קום, ּפַאק דיך אַײן. און ַאז דו װעסט צוריקקומען מיט דער 

 .)ָאּפ מיט ֿפעליקסן(זי שױן ָאנקושן װיֿפל דו װילסט. נו, קום, קום, שנעלער.  בָאמבע װעסטו

 רחל מיט צמחן

 .רחל: איצט, מַײן קינד, קענסטו זיך זעצן דָארט און ַארבעטן ביז דער מַײסטער װעט אױֿפשטײן

 ׂשימחה

 ׂשימחה: דער בַארָאן!

 ט עס דעם ברודער.גײט ַארַײן, ֿפעטער, און מעלד רחלע: הַא, דער בַארָאן!

                                                           
 גענומען -א"ּכ  144
 געשעֿפט -דָא  145
 ַײ די ּפריציםװי בֿב, ־טוַא יום -רוסיש  146
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 .איז ָאּפ און בַאלד קומט ַארַײן דער בַארָאן ׂשימחה

 הַאנט( די )קושט אירבַארָאן: מַײנע בעסטע גרוסן, גנעדיקע ֿפרײלין. 

 עזרא

ֿפון מַײן ֿפַאנטַאזיע. עזרא: זײער װילקָאמען, הער בַארָאן. איר זעט, הער בַארָאן, דעם ּפרָאדוקט 

נָאך דער נישט װָאר מַײנע מיטָאלָאגישע געטין. געװיס, עס איז נָאך נישט ֿפַארטיק. עס קומט 

 ריט, די ֿפַארבן און די ּפערסּפעקטיװ.קָאלָא

 , הער מַײסטער?צמח: װָאס הײסט ּפערסּפעקטיװ

מַײן קינד, ַאז דָאס װעסטו שּפעטער לערנען אין די עזרא: איך הָאב דיר שױן געזָאגט, 

 ַאקַאדעמיעס, װען מיר װעלן דיך שיקן שטודירן.

קינד הָאט מַײן ליבער  רחלע: מיר הָאבן, דַאכט מיר, שױן דערקלערט, הער בַארָאן, ַאז דָאס

 אים ַאדָאּפטירט װי ַא שילער. 147)װען ער הָאט(ברודער געטרָאֿפן אין ירושלים, און 

ֿפַאר דער צוקונֿפטיקער יִידישער יוגנט.  148עזרא: דָאס קינד װעט דינען װי ַא מָארַאל־מוסטער

 ַארבעטזַאם, אינטעליגענט און ַא צוקינֿפטיקער קעמֿפער ֿפַאר זַײן ֿפָאלק.

 יב דָאס קונסט? ביסט ֿפלײסיק?הָאסטו ל )גלעט אים(בַארָאן: 

צמח: יָא, און װען איך װעל שױן קענען גוט מָאלן, װײס איך שױן װָאס ֿפַאר ַא בילד איך װעל 

מַאכן. איך װעל מָאלן ַא בילד װי איך הָאב מיך בַאהַאלטן אונטערן בעט, װען די מערדער זענען 

מַײן ליבע  עֿפַאלן צו אונדז אין שטוב און דערהרגעט מַײן ליבן טַאטן און געקױלעטַארַײנג

 )װײנט(טַײערע מוטער. איך הָאב ַאזױ מורא געהַאט. 

װעסטן נישט זען  149הע, קינד, ַאז דו װעסט דיר קַאליע מַאכן די אױגן, )און()גלעט אים( רחל:  

 זענען אױך געשטָארבן. 150צו ַארבעטן. מיר הָאבן אױך געהַאט עלטערן און )זײ(

 רגעט.צמח: יָא, אַײערע זענען געשטָארבן און מַײנע הָאט מען דערה

יָא, ַאלע הָאט איר געהַאט עלטערן. איר הָאט זיך כָאטש געקװיקט מיט די  )זיֿפצט(בַארָאן: 

ֿפָאטער, מוטער, װָאס זָאלן ָאבער די מענטשן זָאגן, װָאס ֿפון זײער לעבנס־ ‒צױבער־װערטער, 

 צױבער־װערטער אין גַאנצן אױסגעלָאזט געװָארן. װערטערבוך זענען די בײדע 

 עזרא: װָאס מײנט איר מיט דעם?

דער ַאלטער בַארָאן הַײענשטעטער הָאט מיך ֿפון קינדהײט ָאן דערצױגן. ֿפַאר װָאס איך בַארָאן: 

הָאט ער נישט געֿפונעם ֿפַאר נײטיק מיר צו  ,און ניט ֿפָאטער 151רוף אים שטענדיק ֿפעטער

דערקלערן און ֿפָאלגלעך הָאב איך נישט געֿפונען ָאנשטענדיק ֿפון אים צו ֿפָארשן. ָאבער, זינט 

                                                           
 ָאט" איז איבעריקװען ער ה" 147
 מָארַאל -א"ּכ  148
 ָארט "און" ֿפעלטװדָאס  -א"ּכ  149
 " ֿפעלטײָארט "זװדָאס  -א"ּכ  150
 ָאנקל -א"ּכ  151
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גן מַײן ָאּפשטַאמונג הָאב איך מיר געמַאכט ֿפַאר ַאן אױֿפגַאבע איר הָאט מיך געֿפרעגט װע

 נָאכצוֿפָארשן, ביז איך װעל אױסגעֿפינען די מיסטיריעזע ּפרָאבלעם ֿפון מַײן געבורט.

 מקוים צו װערן. 152עזרא: מַײן נֿבואה הײבט ָאן

, װעל איך אַײך אױסלערנען דָאס ליד ֿפון ַא יתומל. איר דַארֿפט צמח: איר זענט אױך ַא יתום

 עס אױך קענען.

 בַארָאן: זינג עס ֿפַאר מיר, מַײן קינד, מיר װעלן עס הערן זײער גערן.

 N     צמח זינגט. )נָאך( געזַאנג

 נו, ַאז איך װעל קומען ֿפון װין, װעל איך אים ברענגען ַא שײנעם ּפרעזענט.

 ? , בַארָאןאַײלט זיך 153רחלע: איר

איז  װָאס איך הָאב דערהַאלטן, מַײן ַאלטער בַארָאן ,154בַארָאן: לױט דער לעצטער ידיעה

 )איז ָאּפ(ָאּפצורַײזן.  156יעדע שעהמיך . רעכן איך 155קרַאנק

צו דעם  דערֿפריש זיך, טו דיך איבער ליבער ברודער, קום, װַאש דיך ַארום,רחלע: איצט, 

, און מער מונטערער. און דו אױך, מַײן קינד. 157ֿפרײלעכן ָאװנט, װָאס מיר הָאבן דיר צוגעגרײט

 )ַאלע זַײנען ָאּפ(

 ., אין רָאװער־קָאסטיומען, ֿפירן די רָאװערןֿפון רעכטס ָאלגַא און דװָאסיע,

 איז ערגעץ דער טעלעגרַאֿפיסט?  װּו )צו ּפעשקָאװן(דװָאסיע: 

 .קומט ַארַײן ּפעשקָאװ,

 קען מען זיך בַײ אַײך טעלעגרַאֿפירן?

 ? זיך איז נָאך צַײט צו ֿפָאטָאגרַאֿפירןעס ָאלגַא: מַאמַאשַא, לָאז מיך רעדן. 

טערן ֿפָארהַאנג. דװָאסיע און הינ)גײט ּפעשקָאװ: איך װעל בַאלד ֿפַארטיק מַאכן דעם ַאּפַארַאט. 
 (.( בַאטרַאכטן די בילדער158ָאלגע )זײ

 ָאלגַא: נישטָא קײנער. איך בין נַײגעריק צו װיסן צי דער בַארָאן קומט ַאהער?

 .מיט ּפַאּפירן, ֿפון לינקס ׂשימחה,

                                                           
 ֿפַאנגט ָאן -א"ּכ  152
 זי -א"ּכ  153
 נַאכריכט -א"ּכ  154
 װױלאומ -א"ּכ  155
 מיט יעדער שטונדע -א"ּכ  156
 ֿפָארבערַײטעט -א"ּכ  157
 " איז איבעריקײָארט "זװדָאס  -א"ּכ  158



 ~34 ~ 
 

עס איז אױך דָא ֿפרײלעך.  הַא, דער ֿפעטער. ֿפעטער, איר זענט דָא װי בַײ זיך אין דער הײם.

שט ֿפַארװײנט? זי הָאט דָא איר ברודער עזרא, און דער בַארָאן קומט אַײער רחלע איז שױן ני

 אױך געװיס ַאהער צו הערן זינגען אירע לידלעך. װָאס קוקט איר מיך ַאזױ ָאן?

אין ּפלודערן.  159ׂשימחה: אױף דיר װּונדערט מיך נישט. איך װּונדער מיך אױף דער ָאבעזיַאנע

ער קנַאבלעסע. אױ־װײ, אױ־װײ, ַאזַא חיה קען מען נָאר זען בַײ יִידישע גױים ֿפון דער מָאדנ

דװָאסיע אין ּפלודערן מיט ַא קַאשקעטל, און ֿפָארט רַײטנדיק. װי ַאזױ הָאסטו נישט גָאט אין 

 הַארצן? די יִידענע קען זיך נָאך איבערקערן און זיך צעברעכן הענט און ֿפיס.

 דװָאסיע: דו הַאלטסט נָאר אין אײן שעלטן. ַאז גָאט איז ליב איז מיר ניחא, ניכַײ בודע טַאק.

 (.)ּפעשקָאװ רוֿפט דװָאסיען אונטערן ַאּפַארַאטימחה: זי רעדט נָאך מיט גָאט. ׂש

 ָאלגַא: ֿפעטער, איז דער בַארָאן דָא נישטָא? 

 ׂשימחה: װָאס דַארֿפסטו דעם בַארָאן?

 ָאלגַא: נישט אַײער געשעֿפט, ֿפעטער. ענטֿפערט װָאס מען ֿפרעגט אַײך. איז דער בַארָאן דָא?

 )איז ָאּפ(איך דיר אים ַארַײנשיקן.  ׂשימחה: שַא, שַא. אױב דו װילסט דװקא דעם בַארָאן, װעל

 ער ֿפַײנער מַאן.נָאבלָאלגַא: הײסט עס, קומט דָאך ַאהער דער 

 קומט. ָאלגַא בלַײבט ַאנטױשט, לָאזט ַארָאּפ דעם קָאּפ, ֿפַארשעמט. עזרא,

ענדלעך הָאסטו זיך דערמָאנט אין דַײן יוגנטֿפרַײנד, אין דַײן ליבן  )בַאטרַאכט זי(עזרא: ָאלגַא! 

 (.)װיל נעמען איר הַאנט? קוזין און לערער. נו, װָאס מַאכסטו

 עזרא, לָאז מיך!  ) גיט נישט די הַאנט(ָאלגַא: 

עזרא: איז דָאס מעגלעך, ַאז ַא יונגע קנָאסּפע, װָאס הָאט ַאזױ שײן אױֿפגעבליט, זָאל ַאװעקדרײען 

ערדיקע ָאל בַאלַײכט און געװַארעמט מיט די ֿפַײאיר קָאּפ ֿפון די זונען־שטרַאלן, װָאס הָאבן זי ַא מ

 ?ֿפלַאמען ֿפון זַײן יוגנט־ליבע

 לָאמיר ֿפַארגעסן אין דעם נעכטן, װָאס װעט זיך שױן נישט אומקערן.ָאלגַא: 

עזרא: ֿפַארגעסן אין דעם נעכטן? בַײ מיר איז ער נָאך ַא הַײנט, ַא מָארגן, און ַא ּתמיד. דַײן 

דעל, ָאגעטלעך בילד הָאט מיר ּתמיד געשװעבט ֿפַאר די אױגן. איך הָאב עס בַאהַאלטן ֿפַאר ַא מ

מַײן אידעַאל.  הקודש הָאט געבױגן־ײליקע ֿפַײער. דער רוחה װָאס ֿפלעגט ָאנצינדן אין מיר דָאס

בתולת בת־ציון מיט דעם ֿפרַײהײטס ֿפַאקעל אין דער צוקונֿפט, און איצט  די געטלעכע יונגֿפרױ,

שטײט ֿפַאר מיר דָאס רײצנדיק בילד ֿפון מַײן אידעַאל. אין דער װירקלעכקײט... איז דען מעגלעך, 

בלוט? איז דען מעגלעך, ַאז אין דער לעבעדיקער ַאז אין די לעבעדיקע ָאדערן ֿפליסט קײן מענטשנ

ברוסט שלָאגט נישט קײן װַארעם געֿפילֿפול הַארץ? קוק מיך ָאן, ָאלגַא, מיט דַײנע שײנע אױגן. 

 רעֿפלעקטירן דַײן געטלעכע נשמה.איך װיל זײ זען, די הימלישע שּפיגלען, װָאס ֿפלעגן 

 מיך נישט, עזרא. קװעסלָאלגַא: 

                                                           
 מַאלּפע –רוסיש  159
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ע געֿפילן ּפַארַאליזירט? לָאמיך הערן, הָאסט דָאך ַא מָאל עזרא: זָאג, ָאלגַא, זענען ַאלע דַײנ

 געהַאט ַאזױנע זיסע װערטער. זָאג, הָאסטו גָאר קײן הַארץ נישט?

 ָאלגַא: איך... איך װײס נישט.

 עזרא: הָאסטו עס אֿפשר ַא ֿפרעמדן ַאװעקגעגעבן?

 ָאלגַא: מעגלעך.

שט געהַאט הָאסט נישט געקענט, הָאסט נישט געטָארט. הָאסט ניעזרא: נײן, עס קען נישט זַײן. 

ײט ָאן, און קײנער אין דער קײן רעכט ַאװעקצוגעבן דָאס, װָאס הָאט געהערט צו מיר ֿפון קינדה

װעלט הָאט נישט געקענט זַײן אומשטַאנד צו שעצן די גרױסע װערט ֿפון ַאזַא קָאסטבַארן שַאץ. 

)ָאלגַא לָאזט ָאבער ֿפון הַײנט ָאן און װַײטער קענען מיר זיך נישט מער. )ָאלגַא װישט די אױגן( 
  גײ!ן שטױסט ער זי ַאװעק ֿפון זיך( ַאאון דזי אום , ער ַארמט נדיקמװילזיך או

. מע הערט ַא קלַאפ אין דער ערד. די אַײנגעֿפַאלענע דװָאסיע איז ֿפַאלט מיד אין ַא ֿפָאטעלעזרא 
 ַארונטער ֿפונעם בענקל און ּכַאּפט זיך אױף.

 .קומטדװָאסיע, 

זַײן מַאשינקע. קום, ַאװעק  דװָאסיע: אױ, װײ איז מיר. איך בין דָאך שיעור נישט דערהרגעט ֿפון

 ֿפון דַאנעט. זײ װעלן מיך משוגע מַאכן. קום.

 ּפעשקָאװ, קומט מיט ַא צעברָאכן בענקל. דװָאסיע און ָאלגַא ָאּפ.

 .קומט ׂשימחה,

 ׂשימחה: זײ קומען. 

  .160קומט מיט ַא מַאשין רחל

 N              געזַאנג 

גלײב באמונה שלמה אין  עזרא: עס איז די העכסטע צַײט צו דערמָאנען זיך אין זיך ַאלײן. איך

ֿפרַײנדלעך די הענט. מוזן מיר זיך  162װעלן זיך דריקן 161דעם גרױסן טָאג, װען ַאלע ֿפעלקער

בַאשטרעבן צו װערן די ַאמָאליקע זעלבסטשטענדיקע נַאציע. זָאל אונדזער ֿפָאלק אױך קענען 

ּפן אױסשטרעקן די ֿפרַײנדלעכע הַאנט מיט ּכֿבוד, גלַײך װי ַאנדערע, נישט װי איצט, װען מיר שטו

, װַײל מיר װילן זײ און זיך ֿפַארַאכטונגאון זײ ֿפַארדרײען די קעּפ מיט  אונדזערע הענטזײ 

אַײנרעדן, ַאז מיר זענען קײן נַאציע נישט, װַײל מיר הָאבן ֿפַארלױרן אונדזער מוט, אונדזער 

נַאציָאנַאלן גַײסט, אונדזער געֿפיל צו דער זעלבסטשטענדיקײט. יִידישע קינדער, לָאמיר זיך ַאלע 

ון אױֿפהײבן די זיגרַײכע ֿפָאן ֿפון אונדזערע ַאלטע גיבורים, ַאנשי שם, און ֿפַאראײניקן א

ס? עס לעבט איבערצַײגן די װעלט, ַאז מיר לעבן נָאך. אונדזער ֿפָאלק איז טױט? װער זָאגט ע

 .אונדזער יִידישער ֿפָאלק
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 ַאלע: ברַאװָא! ברַאװָא!

רבן עס לָאזט זיך הערן ליַארעם און שיסערײ. ַאלע לױֿפן צו די ֿפענצטער, װעלכע בַאֿפַא
 .163זיך אין רױט

)ַאלע ּפעשקָאװ: מיר זענען װַארשַײנלעך ֿפַאררָאטן ֿפון דער ּפָאליצײ, מע הָאט אונדז בַאלַאגערט. 
 לױֿפן ַארױס(

 לױֿפט ַארַײן מיט ַא רַײזעטַאש. ֿפעליקס,

 )קולות װערן שטילער(ֿפעליקס: שרעקט אַײך נישט, שרעקט אַײך נישט, די געֿפַאר איז ֿפַארבַײ. 

ּפרַײזן זיך געזעגענען מיט מַײנע קוזינס, הָאב איך װען איך בין געלָאֿפן ַאהער, ֿפַאר מַײן ָא

געטרָאֿפן דָאס הױז בַאלַאגערט ֿפון הוליגַאנען. איך הָאב ַא רעװָאלװער, איך שיס, און כ'בין 

ַארַײן צװישן מַײנע ברידער ֿפון זעלבסטשוץ ּכדי זײ צוהעלֿפן. ּפלוצעם זע איך צװישן זײ אונדזער 

ַײען צו דער קָאמַאנדע, און אים מַאטװײ גריגָאריעװיטש, איך הָאב אים געבעטן ער זָאל שר

ַאלײן הָאב איך געשיקט צו אונדז ַאהײם, װי בַײם קריסטמַאס־בַאל װעט ער זיך קענען גוט 

מיך געֿפָאלגט, און ַאלע זענען ַאװעק. ָאנטרינקען מיט שַאמּפַאניער מיט מַײן ּפַאּפַאשַא. ער הָאט 

 )װַאנקט(מע הָאט מיר אױך דערלַאנגט ַא שטָאך, נָאר עס מַאכט נישט. 

  (.)עזרא און ׂשימחה טוען עס .אונטער. ער איז ֿפַארװּונדעטרחל: הַאלט אים 

עזרא: ַאך, ער בלוטיקט. הער ּפעשקָאװ, גיב ַא לױף צו צו אים ַאהײם, זָאלן זַײנע עלטערן שנעל 

 )ּפעשקָאװ איז ָאּפ(קומען ַאהער. 

 )שװַאך(.ֿפעליקס: עס מַאכט נישט, ָאט ָא דָא טוט מיר װײ ַא ביסל. 

 ׂשימחה און עזרא לײגן אים אין ַא בעטל.

 שרעק דיך נישט, מַײן גוטער ֿפעליקס, זַײ מונטער. )גלעט אים(עזרא: 

קלעך אין דעם מָאמענט, װַײל דו ביסט לעבן מיר. דַײנע י, איך בין גלֿפעליקס: נישט נָאר מונטער

 איז דער ָאנהײב ֿפון מַײן לעבן. רחלע, הַאלט מיך צו... 164װערטער בַאלעבן מיך, און דער סוף

 ּפַאװעל, דװָאסיע, ָאלגַא, דָאקטער

ֿפרױען מיט שװַארצע מַאנטלען איבער די בַאל־קלײדער, ּפַאװעל אין ַא ֿפרַאק און ַא  די
 .מעדַאל אױֿפן הַאלדז, אין ַא צילינדער און ַאן אײבעררָאק, זײ לױֿפן צו, װײנען

מַײן טַײערער ֿפעליקס, װי קומסטו ַאהער? ַאן אומגליק, ַאן ּפַאװעל: מַײן קינד, װּו איז מַײן קינד? 

 אומגליק!

 ומען, זַײ נישט בײז אױף רחלען, ּפַאּפַאשַא.איך בין ַאלײן געקֿפעליקס: 

 ּפַאװעל: נײן, סינָאק מַײן טַײערער, ַאבי זַײ געזונט. װָאס זָאגט איר, הער דָאקטער? 
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דָאקטער מַאכט ַא טרױעריקע מינע. ַאלע ברעכן זיך די הענט, ּפַאװעל ֿפַאלט איבער זַײן 
 קערּפער, װײנט.

 מַײן קינד איז ֿפַארבַײ!

 ֿפט עס אױף דער ערד.רַײסט ַארונטער ס'הַאלדזטירל, דעם מעדַאל, װַאר

 װײ איז מיר!

 לדיק.וטער, עס איז דָאך קײנער נישט שָאָאלגַא: בַארוִיק זיך, ֿפ

ּפַאװעל: װער נישט שולדיק? װען װָאלט אים געװען אַײנגעֿפַאלן זיך ָאנצונעמען דעם יִידנס 

 קריװדע? דָאס הָאבן די חֿברה אים ַאזױ ֿפַאריִידישט. די מערדער הָאבן אים דערהרגעט!

 עזרא און שצן. ָאלגַא לָאזט אים נישט. לױֿפט מיט די ֿפױסטן צו

 ּפַאװעל: װער הָאט עס אים געלערנט אַײנשטעלן זיך דָאס לעבן ֿפַאר ָארעמע שלעּפערס?

עזרא: װער עס הָאט אים געלערנט? ַא בעסערער לערער ֿפון זַײן טַאטן. דער צַײטגַײסט! דָאס 

ך אױף ברַאװע קינד הָאט דערזען װי אוממענטשלעך, ברוטַאל אַײערע ֿפרַײנד די גױים װַארֿפן זי

אונדזערע אומשולדיקע ברידער, הָאט זיך אין אים דערװעקט דָאס הײליקע ֿפַײער, דער ֿפונק 

יִידישקײט, װָאס איר, אומװירדיקע עלטערן הָאבן געזוכט אין אים צו ֿפַארלעשן. צו קעמֿפן קעגן 

זַײנע ׂשונאים, װָאס איר קושט אין די הענט און מַאכט ֿפַאר זײ בַאלן, זײ הָאבן אַײך, און אונדז 

ון אים ֿפַײנט געהַאט לעבעדיקערהײט, און מיר, בַײ אונדז איז ער טַײער ַאֿפילו ַאלע, א

 טױטערהײט. ער איז בַײ אונדז ַא קדוש, ַא הײליקער מַארטירער.

ֿפעליקס גיט דעם לעצטן קרעכץ... ַאלע װײנען. ּפַאװעל שרַײט װילד, צעמישט. אײניקע 
 הַאלטן אים אונטער.

 יהלך...ן ּכשרער נשמה? צדק לּפניו װײנען קענט איר? קען עמעצער קדיש זָאגן נָאך זַײ

 ן אױף די קני. ַא יָאמערלעך געװײן.זינגט מיטן כָאר. ַאלע ֿפַאל

 ֿפָארהַאנג
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 דריטער ַאקט

 .צימער אין ַא װילע

 .אױף דער בינע ,ענעכע און רחל

 די לוֿפט שמעקט ַאזױ... איר ֿפילט, מומע?רחלע: ַאך, װי רוִיק דָא איז און שטיל. 

ר געזָאגט דעם קָאטער, ָאבער איך הָאב שױן מַײן סגולה מליחה, נעכע: איך הָאב נישט ֿפַאר די

 איך װעל מיר מַאכן נָאך ַא "גָאגל־מָאגל"

רחלע: איר זענט ַאלײן ַא גוטער ֿפַאקטָאר, מומע, איך װָאלט געװָאלט אַײך עֿפעס ֿפרעגן: ַאז 

 איר זענט יונג געװען ַאזױ װי איך, הָאט איר עמעצן ליב געהַאט?

ן בַאשערטן דָאס ערשטע קינד, עליו השלום, הָאב איך נעכע: יָא, ַאז איך הָאב געהַאט מיט מַײ

 .אים ַאזױ ליב געהַאט, ַאז... נָאר, מן הסּתם, איז נישט בַאשערט

 רחלע: נישט דָאס קינד מײן איך, אַײער בַאשערטן הָאט איר ליב געהַאט?

נעכע: ֿפַארשטײט זיך. איך הָאב אים שטענדיק ליב געהַאט צו הערן זינגען ֿפַארן עמוד, ַאֿפילו 

בן זיך מחיה געװען אין שול, ַאז ער הָאט ַארַײנגעשטעקט זַײן ֿפינגער אין גָארגל ַאלע װַײבער הָא

 ...165און זיך ַאזױ שײן געטרעלט, לא עלינו

 רחלע: חוץ זַײן זינגען הָאט זיך אַײך נישט געטרָאֿפן אין לעבן ליב צו הָאבן?

 .נעכע: אױ, אױ, אױ, מַײן ליבן איז שטענדיק געװען רעטשענע קַאשע מיט גענדזנשמַאלץ

איך מײן, צי הָאט איר נישט געֿפילט בַײם הַארצן ַא מין ָאנגענעם צִיעניש, ַא מין  רחלע:

 קלעמעניש?

נעכע: אױ, אױ, אױ, נישט אײן מָאל ֿפלעגט מיך צִיען בַײם הַארצן, איך הָאב געֿפילט ַא מין 

לעצטן יום־ּכפור, ַאזַא שװערן ּתענית  קלעמעניש, ַאז איך בין שיעור ֿפַארחלשט געװָארן דעם

 הָאב איך געהַאט.

ַאנו, לײגט צו אַײער הַאנט. איר ֿפילט װי מיר איז )לײגט צו נעכעס הַאנט צו איר הױט( : רחלע

 שװער צו ָאטעמען? עּפעס ליגט דָא װי ַא שטײן. ַאך, איך זָאל קענען...

דער װָארעם איז דיר ַארונטערגעגַאנגען אונטערן לעֿפל, עס קומט ֿפון ַאן איבעריקן ביסן.  נעכע:

 איך הָאב ַא סגולה...

רעכט. װען איך זָאל קענען ֿפַאר עמעצן ַארױסגעבן װָאס מיר דריקט אין הַארצן, רחלע: איר הָאט 

איך זָאל אים קענען  ,װָאלט מיר לַײכטער געװָארן. איך הָאב ָאבער קײן ֿפַארטרױטן מענטש

 עֿפענען מַײן הַארץ. ַאך, איך װער דערשטיקט.

 איז דיר? סנעכע: װָא

 רחלע: מומע, דער בַארָאן...
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  שטים: עלסרױסן, רעכטס, הערט מען ּפַאװֿפון ד

 מהפך פשטא מונח אתנחת דרך לפניו יהלך

נעכע: אױ, װײ איז מיר. איך מוז שױן לױֿפן צו מַײן חולה אים געבן ַא מחילה סגולה. זינט ער 

איז משוגע געװָארן איבערן אומגליק ֿפון זַײן זון, איז ער ַאזױ צעדולט געװָארן. מיר הָאבן אים 

ֿפָארט ַאן אײגענער... עס ּפַאסט נישט אין  ַארַײנגענומען צו אונדז און איך היט אים ָאּפ...

שּפיטָאל... מַײן שװעגערין מוז שױן זַײן אין שּפיטָאל, װַײל זי הָאט זיך צעברָאכן ַא ריּפ, 

זי איז ַאהינגעקומען. איך  ּוַארָאּפֿפַאלנדיק ֿפון די רעדלעך... און ָאלגַא... מע װײסט גָאר נישט װ

 )איז ָאּפ(.. װעל גײן אים אונטעררײכערן מיט ַא ביסעלע הָאר, עס איז ַא סגולה

 .ֿפון די טרעּפ, עּפעס מונטערעזרא, ׂשימחה, 

 עזרא: איר ֿפַארשטײט שױן, ֿפעטער, װָאס איר הָאט צו טָאן?

 דער ֿפעטער ׂשימחה ֿפַארשטײט נישט? איך לױף שױן טַאקע.  ׂשימחה: װָאס דען?

 .)עזרא גלעט רחלע(רחלע: װָאס איז דער ֿפעטער עּפעס ַאזױ אױֿפגעלײגט? 

ן ׂשימחה הײסט ֿפרײד. און ֿפרײלעך בין איך, װַײל איך לעב ׂשימחה: װַײל איך הײס ׂשימחה. או

 מיט בטחון.

עזרא: ליבע שװעסטער, עֿפן ֿפַאר מיר שױן דַײן הַארץ און לָאז מיך לײענען דָארט דָאס קַאּפיטל, 

 װעל איך עס דיר קענען דערקלערן דַײטלעך. 166װָאס דיר איז שװער צו ֿפַארשטײן. אֿפשר

ר, איך הָאב ליב דעם בַארָאן. איך בין טַײערער ברודע )נָאך ַא קַאמף, בַאשליסט( רחלע:

 אומגליקלעך, װַײל ער איז ַא קריסט.

 רחלעסמיט צװײ ֿפלעשער װַײן, שטעלט זײ אױף דער ערד. ער הָאט געהערט  ׂשימחה,

 .װערטערלעצטע 

, חתן, ברוך ׂשימחה: ַא נעכטיקער טָאג. דער בַארָאן איז ַא יִיד, װי איך בין ַא יִיד. שלום־עליכם

 ן דער ֿפלַאש()גיסט ָאן ֿפוַא יִיד.  ,בָאה

 .מיט עזראן אום ָארעמט זיךקומט מיט ַא קעסטעלע,  בַארָאן,

 בַארָאן: נו, װָאס מַאכט איר, מַײנע ליבע ֿפרַײנד?

)צעברעכט ׂשימחה: נו, ּכלה, כַאּפ אױך ַארַײן ַא שמָאטשקע, דָאס איז דָאך דַײן חתן. מזל טוֿב! 
 (.ַא טעלער

יל איך אַײך נָאך עזרא: ליבע שװעסטער, איך בין איצט װידער גליקלעך, נָאר ֿפַאר ַאלעמען װ

אין דעם גלָאזסַאלָאן. איז  )גײען אױף די טרעּפבײדע זען מיט מַײנע אױגן אונטער דער חוּפה. 
 (.ָאּפ
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ׂשימחה: געװַאלד, ַאז מַײן נעכע װעט דָאס הערן װעט זי זיך ַא מעׂשה ָאנטָאן. נעכע! נעכע! נעכע! 

 װּו ביסטו ערגעץ?

 .קומט ַארַײן נעכע,

עהניקעס מחילה? קום ַאהער, הער עּפעס נַײעס. ד־ֿפַארטרָאגן מיט סגולה ֿפון דעם חסר ביסט ַאלץ

 אונדזער רחלע איז ַא ּכלה געװָארן.

 אױ, איך װעל מיר ַא מעׂשה ָאנטָאן... מיט װעמען? :נעכע

 ׂשימחה: מיט דעם... הָאסט אים שױן געזען עטלעכע מָאל. מיט דעם בַארָאן.

 נעכע: ַאן אומגליק איז מיר! מיט דעם בַארָאן דעם גױ?

ר איז נישט קײן גױ. ער איז ַא יִיד, ַא יחסן. און זַײן זײדע, ַא ׂשימחה: בהמה בצורת ָאדם, ע

מיליָאנען! זעסט, נעכע, װי דָאס  ‒, רער ֿפרומער יִיד הָאט אים איבערגעלָאזט ַא בָאמבעּכש

 רעדל טוט זיך ַא דרײ? 

 זײ זינגען ַא דועט.

1. 

 בַאטרַאכט דעם עושר דָארט דעם שלעכטן טירַאן

 גרױס שטָאלץ איז ער און הַאלט זיך גרױס, יָא, זײער

 ַא נדֿבה, װען עס בעט בַײ אים ַאן ָארעמַאן,

 ָאן מיטלַײד װַארֿפט ער אים ַארױס

 דער ָארעמַאן שטײט, װי ֿפַארצװײֿפלט און קלָאגט

 די הָאֿפענונג שטילערהײט טרײסט אים און זָאגט

 :רעֿפרען

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע, הָאב געדולד ַא טרָאּפעלע

 נישט ּתמיד װעט אים ַאזױ גוט גײן

 װען גײט גוט ַא קַאּפעלע

 ער רוח אים טָאן ַא כַאּפעלעװעט ד

 דָאס רעדל װעט זיך איבערדרײען )ָאמן(

 

2. 

 ַאזױ ֿפיל לַײדן איז דער יִיד שױן נישט אומשטַאנד

 , יָא, זײער ֿפיל נױטּפחד, הונגער, דָארשט און נױט

 מען רױבט און מען שלָאגט אים אין דעם װיסטן רוסלַאנד
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 ער בעט שױן אױף זיך ַאלײן דעם טױט

 ֿפלט און קלָאגטדָאס יִידעלע שטײט װי ֿפַארצװײ

 די הָאֿפענונג שטילערהײט טרײסט אים און זָאגט:

 רעֿפרען:

 װַארט נָאר ַא קַאּפעלע, הָאב געדולד ַא טרָאּפעלע

 די ישועה װעט קומען בַאלד צו גײן

 און דעם צַאר דעם קַאצַאּפעלע

 װעט דער רוח בַאלד טָאן ַא כַאּפעלע

 דָאס רעדעלע װעט זיך איבערדרײען )ָאמן(

3. 

 דער ַארבעטער אין שָאּפאין ַאמעריקע ֿפלעגט זיך זײער 

 ער עסט זיך ָאן מיט שטױב און מיסט, יָא, זײער ֿפיל מיסט

 דערצו נָאך דער שלעכטער בָאס, ֿפַארדרײט אים גָאר דעם קָאּפ

 ֿפַאר הַאלב אומזיסט ער ַארבעט בַײ אים

 דער ַארבעטער זיצט בַײ דעם מַאשינדל און קלָאגט

 די הָאֿפענונג שטילערהײט טרײסט אים און זָאגט:

 , הָאב געדולד ַא טרָאּפעלעװַארט נָאר ַא קַאּפעלע

 דַײן גליק װעט קומען בַאלד צו גײן

 ּפעלעָאאון דעם בָאס מיט דעם ש

 װעט דער רוח בַאלד טָאן ַא כַאּפעלע

 דָאס רעדל װעט זיך איבערדרײען )ָאמן(

 .בײדע ָאּפ

נָאר דער גלָאזסַאלָאן איז שטַארק בַאלױכטן, ֿפון יענער זַײט  ,די בינע װערט טונקלער
ור, געהילט אין שװַארצן. זי קוקט זיך ַארום ֿפון ַאלע ּפַארקַאן זעט מען זיך דרײען ַא ֿפיג

 זַײטן, עֿפנט ֿפָארזיכטיק דָאס גָארטן־טירל, קומט ַארַײן, קוקט זיך ַארום.

 ָאלגַא

און  ענדלעך הָאב איך געזען װָאס איך הָאב נישט דערװַארט... ער איז געקומען ַאהערלגַא: ָא

הָאט זיך נער בַארָאן ער ֿפַײנָאבלדָא איז געװָארן ַא ׂשימחה, מיך הָאב ער ֿפַארנַאכלעסיקט, דער 
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. איך װָאלט אים נָאך געװָאלט 167ַארָאּפגעלָאזט ֿפון זַײן הױכן רַאנג צו דעם אײנֿפַאכן יִידישן מײדל

)שטעלט זיך אױף ַא בַאנק. קוקט ַארַײן אינעם ן קָאמּפלימענטן־מַאכער ענָאבלזען, דעם שטָאלצן 
ער . װָאס זע איך? ער שטײט מיט איר אונטער דער חוּפה. דער ֿפעטבַאלױכטענעם ֿפענצטער(

ׂשימחה טרױט זײ און דער בלַאסער עזרא הײבט אױף זַײנע הענט איבער זײערע קעּפ און 

 בענטשט זײ.

 ."חוּפה וקידושין"עס לָאזן זיך הערן אין דרױסן ברכות 

, ֿפַארבינדט זיך מיט ַא קריסט. נעעט די רָאלע ֿפון ַא בלוט הייסער יִידדי ֿפַאלשע, װָאס שּפיל

זײ געקענט צעשמעטערן די קעּפ, װָאלט איך הָא, װען איך װָאלט געװּוסט, ַאז דער שטײן װָאלט 

געװען די גליקלעכסטע. דער ֿפעטער טרָאגט זײ צו דעם בעכער, זײ טרינקען... דָאס בלוט ֿפון 

 .)װַארֿפט ַא שטײן אין ֿפענצטער, ֿפַאלט אוממעכטיק(מַײן הַארצן... נַאט אַײך ַא מזל־טוֿב! 

 .ןַײקומען ַאר ַאלע,

 רחלע: װָאס איז דָא געשען?

 , קוקט ֿפַארװירט.מונטערן זי. ָאלגַא עֿפנט לַאנגזַאם די אױגן אין ַא ֿפָאטעל, ןזעצן ָאלגַא

 ׂשימחה: ָאלגַא, טַײערע, װָאס איז מיט דיר? 

 ָאלגַא: איך בין קרַאנק, לָאזט מיך ַאװעקגײן.

גײן? בלַײב דָא מיט אונדז, דַײנע ֿפרַײנד, עס װעט דיר גָאר נישט ֿפעלן.  168װעסטורחלע: װּוהין 

איך װעל זיך מיט דיר טײלן מיט ַאלץ. איך װעל דיך ליב הָאבן װי ַאן אײגענע שװעסטער, 

 װעסט זַײן גליקלעך. 

װָאס  געשטערט מַײן גליק, ָאלגַא: איך? גליקלעך? װער? איך? דו זָאגסט עס? דו, װָאס דו הָאסט

, דיך 169דו הָאסט צעברָאכן מַײן הַארץ, און דָאך הָאסטו די געטרַײע טָאכטער ֿפון דַײן ֿפָאלק

 ענט ֿפון דַײנע ֿפָאלקס־מערדער.ַאנטשלָאסן זיך צו לָאזן אומַארמען ֿפון די בלוטיקע ה

 .רחלע: ָאלגַא, דער בַארָאן איז ַא יִיד

 ׂשימחה: ַא יִיד, װי איך בין ַא יִיד. 

 .170בַארָאן: ַא יִיד ֿפון געבורט! ַא יִיד מיט לַײב און נשמה

 .קומט ַארַײן עזרא,

טרַײבט מיך ַארױס, איך ּפַאס נישט ֿפַאר  )שטײט אױף(ָאלגַא: ַא יִיד... שױן גוט... לָאזט מיך ָאּפ 

 אַײך.

                                                           
 מעדכען – ּכ"א 167
 ָארט ֿפעלטװדָאס ָא  - ּכ"א 168
 נַאציָאן – ּכ"א 169
 זעעלע - ּכ"א 170



 ~43 ~ 
 

ָאלגַא, טַײערע, בלַײב דָא מיט אונדז ַאלע, קער דיך װער טרַײבט דיך? ט איר הַאנט( )כַאּפעזרא: 

 אום צו דַײן ֿפָאלק, הָאסט עס װידער געֿפונען

ָאלגַא: איך זָאל געֿפינען דָאס, װָאס איך הָאב נישט ֿפַארלױרן, איך זָאל זיך אומקערן צו ַא ֿפָאלק, 

ִידיש קינד? װָאס הָאב ֿפון װעלכן איך בין גָאר נישט ַאװעקגעגַאנגען. בין איך דען געװען ַא י

הָאב איך געקענט  ןאיך דען געװּוסט ֿפון יִידישקײט? הָאב איך דען געקענט יִידן? אײן און אײנציק

װי ַא מענטש, און אים בין איך געװען  171, װעלכער איז געװען מער ַא מלאךאין דער יוגנט

מיר  ַאװעקצוגעבן מַײן לעבן. ער איז ָאבער ַאװעק און איך הָאב גערעכנט, ַאז ער איז 172גרײט

 אומגעטרַײ געװָארן און הָאט אין מיר ֿפַארגעסן.

עזרא: הַא, ֿפיל געליבטע ָאלגַא, ֿפַאר װָאס ביסטו געקומען אין דער צַײט װען די שװַאכע ֿפלַאמען 

ֿפון מַײן לעבנסליכט לעשט אױס דָאס לעצטע ביסל ֿפעטקײט ֿפון מַײן ֿפיזישן קערּפער און װעט 

 זיך בַאלד אױף אײביק ֿפַארלעשן.

עס איז נישט שּפעט, נײן. זָאג עס נישט, טַײערער. דַײן ליכט איז נישט  )הײבט זיך אױף(ָאלגַא: 

ַאזױ לַאנג װי איך װעל לעבן. ֿפעטער, ֿפַארלָאשן, עס װעט אײביק ברענען אין מַײן הַארצן. 

 בענטש אונדז , גיט אונדז חוּפה וקידושין.

לעבן  הָא, װי גליקלעך בין איך אין דעם הײליקן מָאמענט צו זען מַײנע געליבטע ()שװַאךעזרא: 

. )עס געשעט(ֿפון מַײן ָאּפלעבן. שליסט אַײך ָאן מיט אַײערע הענט  173מיר, אין דער לעצטע שעה

מיט דעם, װָאס איך בַאריר אַײערע הענט װעט איבערגײן מַײן לעצטער לעבנס־הױך אין אַײערע 

 סָאדערן. איר זָאלט קענען מיטֿפילן מַײן נשמה און זען מיט מַײנע אױגן די נֿבואה, די װיזיע, װָא

 געטרױמט װַאכנדיק מַײן גַאנץ לעבן.איך הָאב 

 Nמוזיק, קינדערמַארש              

 ֿפָארהַאנג

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ענגעל  – ּכ"א 171
 ֿפַארטיק – ּכ"א172
 שטונדע – ּכ"א173
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