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 טרַאװרַאפ

 רעד ואוו ,ןשָאלראפ טינ לָאמנייק טרעוו םַאלּפ רעשידיי רעד
 עטסנעּפָאװראפ יד ןיא יצ ,לארשי ץרא ןיא יצ ,ךיז טניפעג דיי
 יד ןיא ייס ןוא ,בושי ןטכידעג ןיא ייס ,תוצופת יד ןיא ןדנעגעג
 רעכילט-ג רעד םיא ןיא םעילט ,ןטנעניטנַאק יד ןופ ןשינרעדליוו
 ,תימינפה הדוקנ יד ,יקלא ץוצינ רעד .קנופ

 -רעד רע ,םַאלפ רעד ךיז טמַאלפעצ ןדיי ענעביוהעג ייב

 ץרַאה ןייז ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר ענייז עלַא םיא טמרַאוװ

 טקריואב ןענייז עלַא .םישוח ענייז עלַא ןוא המשנ ןייז ,חומ ןייז

 .רעייפ ןכילט-ג םנופ

 טייג רעכלעו ,שאה דומע רעד זיא םאלּפ רעשידיי רעד
 .געוו ןשידיי ןייז ןדיי םעד טםזייוו ןוא סיוארַאפ

 ,רעקלעפ ןופ ןשינרעדליו יד ךרוד ,תוירבדמ ןוא םימי ךרוד
 תקירּפ ןוא טסייגיירפ ןופ ,תיסרוקיּפא ןוא גיונפָא ןופ תוביבס ךרוד
 ןוא ןדיי םעד םַאלּפ רעשידיי רעד טלארטשאב ,םימש תוכלמ לוע
 .ןיירא תיתחת לואש ןיא ןלַאפניירא טינ םיא טזָאל

 ,טליפ ןוא טריּפש רעכלעוו ןדיי םענעביוהעג םעד זיא ליואוו

 ןשידיי םעד דנעה עקיטסייג ענייז טימ שממ ןַא טּפַאט ןוא ,טעז

 .שאה דומע םעד ,םַאלפ

 רעד ,רעטלאק רעד ,ץראה םע רעד "דיי ךמע, רעד וליפא

 ןצראה ןיא םיא ייב ךיױא ,םַאלּפ ןשידיי םנופ ,רעטרעטייוורעד

 רָאנ םיא ןבָאה שא רעגרעב .קנופ רעכילט-נ ַא .קנופ א טעילט

 ...ןשעלראפ טינ םיא ןענָאק ייז רעבָא ,ןטָאשרַאפ

 ,הקושת ַא קלָאפ ןופ ןדיי םייב לָאמַא ךיז טקעוװרעד סע ןעוו

 ןָאק ,הבושת וצ רעגאב ַא ,הטרח ןופ ליפעג ַא ,טייקנעביוהרעד וצ

 ךיז טעוו קנופ רעכילט-ג רעד ןוא ,ׁשֵא יד ןלסײרטּפָא ךיז ןופ רע

 | ..ארפעמ ארענתמד אתלגנרתכ ...ןעמאלפעצ



 םעד ןפלעה וצ חכ ןקידלַאװעג א ןבָאה םיבוט םוי עשידיי
 ןוא ןטרעלקעגפיױא םעד ייס ,דיסח םעד ייס ,,ןדמל םעד ייס .ןדיי

 םוצ רוקמ ןקילייה םוצ ןרעטנענרעד ךיז לָאז רע ,ץראה םע םעד ייס

 .םַאלפ ןשידיי םוצ ןוא לַאװק ןקיניײא

 ןעניפעג עכלעוו םיבומ םוי עשידיי רעביא ךעלטיּפַאק יד

 רענעייל ןכעלטיא ןעמעראוורעד רעכיז ןלעוװ ,ךוב ןעקיזָאד ןיא ךיז

 ןקידנענערב םוצ ןוא לַאװק ןקילייה םוצ ןרעטנענרעד םיא ןוא

 .םֵאלפ םענעשַאלענסױא לָאמנייק

 ךעלטיּפַאק יד זַא ןקנעדעג רעבָא ףרַאד רענעייל רעבושח רעד |

 ענעדישראפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז םיבוט םוי עשידיי יד רעביא

 םייצ רעד ןיא ,המחלמ טלעוװו עטצעל יד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןרָאי

 ה"בקה ןעוו רעטעּפש ןוא לארשי ץרא רעביא טַאדנַאמ ןשילננע טנופ

 יד ןענעקרענָא ןלָאז ייז ,רעקלעפ עטקינייאראפ יד טקריוואב םמָאה

 -ענוצ םיא ןופ ןשירָאטסיה ןופ לייט ַא ףיױא שטָאכ הנידמ עשידיי

 הלואג יד זַא ןעניימ טינ ןלָאז םיעות יד ידכ דנַאל ןקילייה ןשגָאז

 ...ןעמוקעג ןיוש זיא

 ןשנואוועג זיא ,לטיּפַאק בוט םוי ןכעלטיא ןופ ןענעייל ןראפ

 רענעי רעבָא ,רעד ןעוו ,םוטַאד םעד ןעז רעירפ ןלָאז רענעייל רעד

 .ןרָאװעג ןבירשעג זיא לטיּפַאק

 עיפַארגָאנָאמ עצרוק א ךוב םניא ןעניפעג טעוװ רענעייל רעד

 הירבט ןיא הבצמ סנעמעוו ףיוא ,ל"ז ם"במר ןופ ,לודגה רשנ םנופ

 :לוטיט ןדנעגָאז ליפ םעד טצירקעגסיוא ןעזעג בָאה ךיא

 השמכ םק אל השמ דע השממ

 ךעלטיּפַאק קיצנאווצ ךוב םניא ןעז ךיוא טעוװ רענעייל רעד |
 עקיזָאדיד .ם"ירה ישודיח לעב רעד ,ל"ז יבר רערעג ןטשרע ןגעוו
 עיּפַארגָאנָאמ רעד ןופ לייט רעטשרע רעד ןענייז ךעלטיּפַאק קיצנאווצ
 ."יבר רערעג רעטשרע רעד ,

 עקילייה סָאד ןכוזַאב וצ ןעוועג הכוז ךיא בָאה ד"ישת רָאי ןיא
 הלודגה היסנכ רעטרעפ רעד ןיא ןעמונעג לײטנַא ךיוא בָאה'כ ,דנַאל
 | | ,לארשי תדונא ןופ



 ןעוו .דמעמ ןקילייה םענעי ןסנערַאפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא

 רעד ןיא ןעמונעג לײטנַא ןבָאה ,םיאריו םידרח טנזיױט ןעצ רעביא
 :זַא יינספיוא טרימַאלקָאּפ ןוא ,הלודנה היסנכ רעד ןופ גנונעפערעד
 |  ,אוה דח לארשיו אוה ךירב אשדוק אתיירוא

 ןקילייה םנופ ןליימ עלַא רעביא רענעייל םעד קעװַא ריפ ךיא

 רעביא ,ופי ,ביבא לת ,הפיח ,תפצ ,הירבט ,םילשורי רעביא ,דנַאל

 ןלָאמ ןוא גרעב עשידיי רעביא ,תובשומ ןוא םיצוביק ץעשידיי

 וניחא ןופ םימבש ענעדישראפ ןשיװצ ןוא רענטרענ ןוא רעדלעפ

 א ןּפַאכנָא ןכעלטיא טץעווס זַא ,חיטבמ ךייא ןיב ךיא ,לארשי ינב

 ץרא וצ ץעביל יד ןוא .לארשי ץרא ןכוזַאב וצ הקושת ַא ןוא קשח

 .ןרעוו טקראטשראפ רענעייל םייב טעוו לארשי

 ידכ ,שידיי ןיא ןבירשעג הנווכ םימ זיא רּפס רעקיזָאד רעד
 ןעמעראװ ןוא ןרעטנענרעד ןענָאק ךיוא ךיז ןלָאז ןשטנעמ םקלָאפ
 ,םַאלפ ןשידיי םייב

 ןַאמצראווש רדיאמ

 םינברה דעו ןופ דבכנ שאר כשוי

 ,עדַאנַאק -- געּפיניװ ןיא
 ח"ישת ,טבש



 טלַאהניא

 םיבוטיםוי : לייט רעטשרע

 א א א ר טא טא ראו ר טאא א א אה נאטא א חסּפ
 יא א א א ראג א א א א א טא א תועובש
 יי א א א טא א א אטא א ראג אנא אי באב העשת
 יא ר ר א אטא א נא אטא יא א אנא א הנשה שאר
 יי יי א ר רע טא א ראט רעוא '--- --- רוּפכ םוי
 טי טא ר נא ר ר עא א טא ירא ראג טא א א תוכוס
 טי יי ר א א טא א טא טא א טא יא הרות תחמש
 א טא יא ר א א א טא א א א א ר א הכונח
 יי א א א א ירא נא טא יא טא א א א םירוּפ

 לייט רעטיײװצ
 יי א טא א טא טא עא סטריט וארא ר עא עא םי"במר

 יבר רערעג רעטשרע רעד : לייט רעטירד
 א א א א רע ראג רע א א א ר ראו המדקה ַא םוקמב

 א ר א ר טא ראג ראג ראג ר יבר רערעג ןטשרע ןופ טרובעג

 טי א א א ר ראאא א א א טא א א דירַאי רעטרעטשעצ

 א א עא א א א ראטע טא ץינעשזָאק ןייק טרָאפ לארשי 'ר

 היה היי היה הוי הייד הייד תיח  ךײה -=+ =-- ץינעשזָאק ןיא הנותח יד

 א א א טא א א כא א ראה טייהדניק סריאמ עשטיא

 וי א ר א א ראג רע א א אבא דיגמ רעצינעשזָאק רעד

 הייד =הדיז חד טוה =הליחח היי  החלח = הייד =.ךיששח םירבח ןוא םייבר סדיגמ םעד
 טי א ראט א ר טא ר א א אטא א תונלדתש סדיגמ םעד

 תהי- ההחה התחה אשה טחחח ןטחה שהיה חשד ןתח א טרעװ יוליע רעשיליוּפ רעד
 א א א א א א א א א ר אאא טסעק רעצינעשזָאק

 א הא א א א טא א א א ראג א א שודקה דיי רעד

 טי א א א א א א ראה אכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד

 היה היה היה התחז היחה היחח היד ךשח עליטסוא ןיא הנותח עסיורג יד

 שדה החי החח ןחח שיחח הוה הוה הייד טתחח חיה טוה טיט ןדחח ךחח קצָאק

 א א א ראט א אפ רעיפ קילײה א טנערב װָאשַאמָאט ןיא

 א ר א א ראא ידי שיח היה ךדחח ששה = --- ליי רצרָאװ רעד

 טי א א א טא יא נא ראט רעה דנאטשפיוא רעכילרעניא רעד

 2 א א ר ר אטא אטא טא ראו בייל רענעסָאלשרַאפ רעד

 יי א א ראט ראג ראג נא טא ראש ןיבר רעקצָאק ןופ הריטּפ יד

 היד הוד הי הוה היד היה הח הח תחח הי ךחח קצָאק ןופ םישרוי יד

 לייט רעטרעפ

 תהיח היה הקלח קשיא היה שיחה טיט תייש/ יייש/ יח טשח === --- לארשי ץרא
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 ֹא

 תוישק ריפ עיינ

 ןריראב טינ רָאי-יײה לע ךיא סָאװ םעד ראפ ,יתובר ,לחומ רימ טייז

 םנופ ןוויטָאמ עלא ןזָאלכרוד לעװ ךיא :הדגה רעד ןופ סהנתשנ המ יד

 ןגעו טינ ,רורמ ןגעוו טינ ןוא הצמ ןגעוו טינ .רדס ןכיירטסייג ןוא ןכעלרעה

 ךיא לעװ ןמוקיפא םעד וליפא -- תוסוכ עברא יד ןגעװו טינ ןוא תסורח

 ... רָאי-ייה ןזָאלכרוד

 ןא ןעו ,רדס םייב קילגמוא ןא ןפערט הלילח ךיז טעװ רעמָאט ,ייא

 ןוא ,ףוע לטרעפ א ףױא "רורמ תליכא לע; הכרב יד ןכאמ טעװ ץראה-םע

 (הוצמ-רב ןייז ןופ ךָאנ טקנעדעג רע עכלעװ) "תמא תרות ונל ןתנ רשא;

 טיירגעגוצ טָאה רעגיוש רעדָא בייו ןייז סָאװ ,שיפ עטליפעג יד ףיוא

 ...חסּפ דובכל

 טינ רָאי-ייה טכאמעגּפָא ךיז ייב בָאה ךיא ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ,אלימ

 ךיא ליוו ,םינינע ןקידחסּפ ןגעוו לעקיטרא ןקידחסּפ ןיימ ןיא ןטכארטאב וצ

 ןטימ טינ ,םכח ןטימ טינ ."םינב העברא; יד טימ וליפא "ןרעדאב, טינ ךיז

 ,..לואשל עדוי וניאש ןטימ טינ המכו המכ תחא לע ןוא ,םת ןטימ טינ ,עשר

 זיא סָאװ טימ ,הנתשנ המ ."הנתשנ המ; עיינ א ןגערפ ךיז טליו סע

 ןכָאנ ךיילג טָאה סָאװ קלָאפ ןשיניפ םעד ןופ קלָאפ עשידיא סָאד שרעדנא

 קלָאפ א ןרָאװעג זיא ןוא טײקיגנעהּפָאמוא ןייז ןעמוקאב דנאטשליטשנעּפָאוװ

 ...?ךיילג רעקלעפ עלא טימ

 סָאװ ,ןעלזניא ןעניּפיליפ יד שרעדנא ןענייז סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 גערב םייב טגיל סָאװ ,לארשי ץרא ןופ ,םי ןשיפיצאּפ ןטימ ןיא ךיז ןעניפעג

 ...?םי ןשידנעללטימ םנופ

 עלא ןופ טלדנאהאב לאטורב יוזא לארשי טרעוו סָאװראפ ,הנתשנ המ

 ט"ג ןגעװ טנרעלעג טלעװ רעד טָאה דיא רעד לייו ראפרעד יצ ? רעקלעפ

 ןוא רשוי ןגעו ,ןלאעדיא ענעביוהרעד ןוא עקיטסייג ןגעוו ,עיגילער ןוא

 עכלעזא ןבעגעג טלעװ רעד ןבָאה ןדיי לייו ,ראפרעד יצ ....? טייקיטכערעג

 ריפ יד ןיא דייר עקידרעייפ-םאלפ רעייז טקיביײאראפ ןוא םיאיבנ עכעלטעג

 ...?לבייב -- סע ןפור םייוג יד יו רעדָא ,ך"נת םנופ רעכיב קיצנואווצ ןוא

9 
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 ןעלזניא ןעניּפיליפ יד שרעדנא טרָאפ ןענייז סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ,סעיגילער עלא ןופ עלעגיוו סָאד ,םוטקילײה ןופ דנאל סָאד ,לארשי ץרא ןופ

 רעדניק יד ןריגער .,ןעלזניא ענעי ףיוא ,טרָאד ?טלעװ יד ןשרעהאב סָאװ

 יד ,רעגייטש-סנבעל רעייז טיול ,סיוא ןטרָאד ךיז ןבעל סע ןוא דנאל םנופ

 | ,דנאל-רעטומ רעדָא רעטָאפ רעייז ןיא טלצרָאװראפ ןענייז סָאװ

 רעקידנריּפוקָא רעד ןופ טביוראב לאטורב יוזא ןדיי ןרעוו סָאװראפ

 יד ןענייז יצ ?םיאטח עכלעו ראפ ?דניז עכלעו ראפ ?טכאמ-ןטאדנאמ

 ,ייז ןוא ,ןדיי ןזָאלדנאל ןוא טילּפ ןכעלטיא ראפ ןפָא ןעוועג י"א ןופ ןרעיוט

 -עגנָא ןבָאה ןטסירָארעט יד ןעו טשרע ןרָאװעג טקאהראפ ןענייז ,ןרעיוט יד

 ...?ןטקנוּפ עשירעטילימ ןרעװלוּפעצ ןוא ןקירב ןסיירפיוא ןביוה

 רעד ןעוו ןאד ,ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ךָאד ןיא "ריּפאּפ רעסייוו; רעד

 ןוא ווארב ןוא ...דנאלגנע ןיא ןביולג ןוא הנומא טאהעג ךָאנ טָאה בושי

 ...עכעלרעפעג עקיטנייה יד וליפא ןעוועג ךָאנ ןאד ךָאד ןענייז ךעלטנרָא

 יד ןופ הבוט רעד ראפ טפמעקעג רעניפיליפ יד זיולב ןעד ןבָאה יצ

 סָאװ טימ ...?רעריטרעזעד ןעוועג ןענייז ןדיא יד ןוא ,רעקלעפ עטקינייראפ

 יו רעמ ןעוװעג הכוז ,ןעניּפיליפ יד ןופ טָאטש-טּפױה יד ,אלינאמ טָאה

 | ,..? םילשורי

 רעניואוונייא עלא ןופ דיירפ יד ןוא טלעװ רעד ןופ ןיורק יד ,םילשורי

 -ָאלב ןטָארד עקיכעטש טימ ,טָאּפש וצ ןוא דנאש וצ טגיל ,דרע רעד ןופ

 עלא וצ טלעטשעגסיױא ןוא טמיוצראפ ןענייז רעניואוונייא עריא ,טרידאק

 טינ םיורט רעד ,הרהט ןוא ,השודק ןופ טָאטש יד ,םילשורי ;ןייּפ ןוא תורצ

 א ןפרָאװעגנָא טָאה עכלעוו ,רעקלעפ עלא ןופ ךיוא רָאנ ,לארשי ןופ זיולב

 סָאװ םעד ץָארט ןוא ןלאשראמדלעפ סרעלטיה ףיוא וליפא קערש ןוא דחּפ

 -מָאב וצ יז יטפומ דנארג "ןקילייה; םנופ המכסה עלופ יד טאהעג ןבָאה ייז

 ךיז ןעמ טליּפש םילשורי טימ ...טגאוועג טינ טרָאפ סע ייז ןבָאה ,ןרידראב

 -עג טשינוצ רענעלּפ עשלעווייט ערעייז טָאה טפארק עמייהעג א סעּפע .טינ

 ןרָאװעג טריראב טינ םיחצור סרעלטיה ןופ זיא םילשורי .טכאמ

 ,דנאטשוצ-גירק ןרָאװעג טרעלקרעד ָאי רעבָא טציא זיא םילשורי ןיא

 ןופ ...לבייב יד "ןבילא ןוא "ןריטקעפסער, סָאװ רעדניק ןופ ?ןעמעוו ןופ

 ןגײל ןוא ...םילהת ךעלטיּפאק ןייג ןּפָאלש ןראפ ןעגניז סָאװ ,םידימלת
 ...הרימש א סלא ך"נת םעד ןעשיק ןרעטנוא סנּפָאקוצ
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 טָאטש-טּפיוה יד ,אלינאמ טלדנאהאב יוזא רענאקירעמא יד ןטלָאװ יצ

 ...?ןעניּפיליפ יד ןופ

 ןוא ,םילשורי ןופ אלינאמ שרעדנא טרָאפ זיא סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ...?לארשי ץרא ןופ ןעלזדניא ןעניּפיליפ יד

 -אמיה יד ןופ סנסופ וצ ,ךשוח ירה יד רעטניה ,םיקחרמ עטייוו יד ןיא

 -גארפ ןופ תוניכש ןיא ,(דנאלייט) םאיס ןוא עידניא ןשיװצ .,גרעב-ןעייל

 ,אמרוב הנידמ א ץעגרע ךיז טניפעג ,ןיילא עניכ ןוא עניכ-ָאדניא רעשיזיוצ

 טרעדנוה טכא טנזיוט קיסיירד ןוא טרעדנוה ייווצ לכה ךס טגָאמראפ עכלעוו

 -יזא טעמכ ןופ גנורעקלעפאב א טימ דנאל ליימ טארדאווק קיסיירד ןוא ןיינ

 וצ טרעהעג ךיוא טָאה אמרוב עקיזָאד יד ןוא ,טנייה ןלייצ ןדיא ליפיוו ליפ

 ..."ןוא -- עירעּפמיא רעשיטירב רעד

 טנעקרענא אמרוב זיא סָאװראפ ?לארשי ץרא ןופ אמרוב הנתשנ המ

 גנוריגער א טימ .הנידמ עקיגנעהּפָאמוא עירפ סלא דנאלגנע ןופ ןרָאװעג

 רעניואונייא רעמרוב יד ןוא .ךיילג רעדנעל טימ דנאל א שממ ,ךלמה דיכ

 -הכולמ םענעגייא ןא ןריפנָא ןענָאק וצ גונעג ?טריזיליוויצ , ןיוש ןענייז

 סָאװ ,טעשזדוב םענעגייא ןא טימ ,ײצילָאּפ טימ ,יימרא ןא טימ טאראּפא

 ,טנעמאלראּפ םענעגייא ןא ןופ טמיטשאב טרעוו

 טינ ךָאנ ןענייז ייז .טייו יוזא טינ ךָאנ ןטלאה ןדיי ,ןיינ ? ןדיי ןוא

 ..,ליימ טארדאווק טנזיוט 10 זיב 9 ןופ דנאל ןגייא ןא ןטלאווראפ וצ קיאעפ

 | ?הנתשנ המ

 -רָאמ) ץנאניפ ראפ .ןרָאטסינימ טלעװ רעד טלעטשעגוצ ןבָאה ןדיי

 ראפ ,(דנאלגנע ןיא ,עשילעב-רָאה) גנוריפ גירק ראפ ,(עקירעמא ןיא יוטנעג

 ךיז ןוא טנידעג ןבָאה ןדיי ;(דנאלסור ןיא ווָאניװטיל) םינינע עכעלרעסיוא

 -- רעקלעפ ענעדיישראפ ייב ,רעטילימ ןיא ןעגנאר עכיוה וצ טנידרעד

 תורוחס ראפ קרעמ-טלעוו טכוזעגסיוא ,סעירטסודניא-טלעוו טיובעגרעדנאנאפ

 -ָאה ,ךיירקנארפ ,דנאלגנע ,דנאלסור ,ןלױּפ ,דנאלשטייד ראפ :ןעמעלא ראפ

 ,יתובר ,ריא טסייױו רשפא ?רעניואוונייא רעמרוב יד ןוא ...עיגלעב ,דנאל

 טזָאל ,אברדא ?ןפאשעג ןוא טעטסיילעג סעּפע טלעװ רעד ראפ ןבָאה ייז סָאװ

 ראבקנאד ראפרעד ךייא לע ךיא ,טייקירעגיינ ןיימ רימ טליטש .,ןסיוו סע רימ

 טיירפאב ןיא יז ,יירפ זיא אמרוב -- הרוש עטשרעטנוא יד רעבָא . . . ןייז

 ...עינאטיוב סיורג ןופ טכאמ רעלאינָאלָאק רעד ןופ ,דנאלגנע ןופ ןרָאװעג

 -- םנופ קלָאפ אמרוב סָאד שרעדנא טרָאפ זיא סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ...?םימעה לכמ ונתרחב התא
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 יד ןבָאה סָאװראפ ?לארשי ץרא ןופ אמרוב שרעדנא זיא סָאװ טימ

 אמרוב םניא ץלָאטש ןוא דיירפ ליפ יוזא ןזָאלבעגנירא רעדנעלגנע עבלעז

 עיצאזיליויצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עלעגיוו סָאד ,לארשי ץרא ןיא ןוא דנאל

 ליפיוזא ,טייקטרעטיבראפ ליפיוזא ,רעצ ליפיוזא םויה דע טכאזרואראפ יז טָאה

 ...?לארשי קלָאפ ןראפ ןוא דנאל ןקילייה ןראפ ,ךיז ראפ דנאש

 ...?הנתשנ המ

 כא לֹא כא לא א

 עראדנעגעל עסיורג סָאד ,עידניא רעטרעקלעפאב טכידעג רעייז רעד ןיא

 ןעגנוזעג םעטָא ןיא ןיא טציא טרעוװ ,סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ ןופ דנאל

 1948 רָאי ןיא םשה הצרי םא רָאיארעביא -- "ןירוח ינב האבה הנשלע

 רַעד ןעוועקירבעצ טינ ךיז ןלָאז טייצנשיווצ ןיא ביוא ךעלדנעטשראפטסבלעז)

 טיירפאב לָאמעלא ראפ לָאמניײא עידניא עקיטכעמ יד טעװ ,(.. ,בייל ןטימ רעב

 יז ןרעװש יוזא .הטילּפ ןכאמ ןטרָאד ןופ ןלעװו רעדנעלגנע יד שממ .,ןרעוו

 ָאא לָאמ םעד טגיונעג ,רימ ןענייז ...לבייב רעד ןופ טייקילייה רעד ייב

 דנאל סָאד זיא דנאלגנע ?טינ סָאװראפ .סעיינ רעקיזָאד רעד ןיא ןביולג וצ

 קיגָאװ ןיא טרָאװ א סריא .עיצאזיליויצ רעטילבעצ ןוא רוטלוק רעכיוה ןופ

 ךיז יא םתס טינ ןזיא טסילאיצָאס רעד ילטא ,בזכיו ילטא שיא אל --

 ןוא טרעזייבעצ לישטריושט סָאװ .ןגיל א ןגָאז הלילח לָאז סָאװ ,םדו רשב א

 זיא טגָאזעג .יינש רעקירָאיאראפ רעד יװ ןָא ןילטא טייג ךיז טמורבעצ

 רע ,החמש לש תודועס ןעװארּפ ידנאג טעװ םיתינעת טאטשנא ...טגָאזעג

 לדניּפש ןייז ןגיילקעווא טעװ רע ,ןעדנעל ענייז ןופ קאז ןייז ןעמענּפָארא טעוו

 ,תולג ןעווארּפ ןרעהפיוא טעװ רע ;ןיירא לאטש ןיא גיצ ןייז ןלעטשניירא ןוא

 רעדנעלגנע יד .ןרעו וצ טיירפאב תמא ןא ףיוא דניצא ךיז טיירג עידניא

 ןשידניא םוצ ליואו ןוא טוג סע זיא .ןטערטּפָא ןטרָאד ןופ הליחמב ןלעוו

 ןשידניא םעד ייס ןוא רעמרוב יד ייס ,רעניּפיליפ יד ייס ןשטניוו רימ .קלָאפ

 ,המשנ רעזדנוא ןופ שינעפיט רעד ןופ החלצה ןוא הכרב קלָאפ

 טגערפ סע ןוא ןצראה ןשידיא םייב ןצראה םייב טגָאנ סע רעבָא

 הכוז טינ ךָאנ לארשי ץרא טָאה סָאװראפ ?הנתשנ המ :ןיילא ךיז ןופ ךיז

 | ?טנעמָאמ ןכעלקילג םעד טָא וצ ןעוועג

 *א הא א לא +



 13 ' יי חספ

 ןעגנוטייצ ? םילשורי ןופ םירצמ שרעדנא זיא סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ןטלאה רעדנעלגנע יד זא ,ּפעק עטיירב טימ ןוא תויתוא עסיורג טימ ןביירש

 הכרב ןוא לזמ טימ ןייז סע לָאז .םירצמ ןופ ןעיצסיורא םייב טָא-טָא ךיז

 ,ןדייב ראפ

 ,טינ רעדָא ךיז טליו סע יצ ,טייצ-חסּפ טרָאפ טנייה רעבָא ךָאד זיאס

 טרָאפ זיא סָאװ טימ ?הנתשנ המ ,ןיילא ךיז ןופ יוזא טָא ,סע ךיז טגערפ

 ןופ ,עטמעשראפ יד ,עטרעדנואווראפ יד ,עטרעגאלאב יד ,םילשורי שרעדנא

 ...?עכעליירפ ןוא עקידנכאל ,עקידעבעל ,עטיירפאב טָא-טָא יד םירצמו

 ןעועג רימ ןענייז טכענק -- םירצמב הערפל ונייה םידבע ,תמא זיאס

 םילשורי ןוא טיירפאב םירצמ זיא רעביראד ,ונ ,םירצמ ןיא סהערּפ יד וצ

 ןריפפיוא ןבָארג םנופ טצומשאב ןוא טקידיילאב ,טקידלאווגראפ ,טריניאור

 ,טנאּפוקָא םנופ ךייז

 ,..? םילשורי ןופ םירצמ שרעדנא זיא סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ינב יד ןופ לאעמשי ינב יד שרעדנא ןענייז סָאװ טימ ,הנתשנ המ

 ...?לארשי

 שלא ףיוא ,עּפָארײא ץנאג ןעיובפיוא ןפלָאהעג ןבָאה לארשי ינב יד

 טל רעמ ליפ ןבעגעג ייז ןבָאה ,רוטלוק ןוא עיצאזיליוויצ ןופ ןטיבעג

 ,טנעצָארּפ רעייז

 ןענאהראפ זיא ט-ג א זא טייהשטנעמ רעד טנרעלעג ןבָאה לארשי ינב יד

 ןוא ןיירא םלועה תוניּפ עברא ןיא ןגָארטעגרעדנאנאפ טָאבעג ןעצ ענייז ןוא

 רעקידמאז רעד ןופ ןגערב יד ייב ןבילבעג ןייטש ןענייז ייז ?לאעמשי ינב יד

 םוצ טכארבעג ליוא ךעלסעפ יו רעמ טינ טלעװ רעד ראפ ןבָאה ןוא רבדמ

 קדצ ןופ ןלאעדיא עלא טרעכאשראפ טלעװ יד יװ רָאנ טקוק ןוא .ןפיוקראפ

 דובכ רעיא רעביא טעבכ -- ןראפ רוטלוק ןוא עיצאזיליוויצ ןופ ,רשוי ןוא

 עינ א ןרעקאלפוצרעדנאנאפ ןעניד ףראד רעכלעװ ,ליוא ןקידנקניטש

 ,המחלמ טלעוו

 -- לאעמשי ינב יד ןוא ...תוחול עכעלטעג יד ןגָארט לארשי ינב יד

 ..,.!לױא ראפ רעכאמ-רעכאש ןוא ףױלכָאנ א ראפ סָאװ ...ליוא ךעלסעפ יד

 .י.תורבדה תרשע יד ףיוא עגארפכָאנ עכאווש א ראפ סָאװ ןוא

 ןוא עטלא יד ןצראה ןשידיא םנופ ןשינעפיט יד ןופ ךיז טסייר סע

 ...!?הנתשנ המ -- אישק עיינ קינייא

 .ז"שת)
 יא לא לַא לא לא
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 ב

 ...תואלפנ טארא םירצמ ץראמ דחאצ ימיכ

 טרעייפעג לָאז רע ןעוועג הכוז חסּפ רָאנ טָאה ,םילגר שולש עלא ןופ

 ,םענראפ רעדנוזאב ץנאג א טימ ,ןטנעניטנָאק עלא ףיוא ,ןדיי עלא ןופ ןרעוו

 ןזעירעטסימ םענעטלאהאב א סעּפע טגָאמראפ ,בוט-םוי רעד ,חסּפ

 -ראפ ןוא רעהפיוא ןָא טלדורּפש סָאװ לאווק א ,דיירפ ןוא החמש ןופ לאווק

 ...םייה רעשידיי רעד ןופ ךעלעקניו עלעקנוט עלא טכיל טימ טציילפ

 ןזעיגילער ןוא טכארּפ טימ ןרָאװעג טרעייפעג זיא חסּפ רעשידיי רעד

 םעד ןעוועג בירקמ טָאה ןעמ ןעו ,שדקמה תיב ןופ ןטייצ יד ןיא ייס ,ץייר

 ןיא ,עינַאּפש ןיא ןוא לבב ןיא ,רעדנעל-תולג יד ןיא ייס ןוא ,חסּפ ןברק

 ;ןמית ןיא ןוא עקירפא ןיא ,תונידמ עשיעּפָאריײא-חרזמ יד ןיא ןוא דנאלשטייד

 ענעטלאהאב יד ןיא ןוא ןרעלעק יד ןיא ייס ןוא ןצאלאּפ עכעלצנירּפ יד ןיא ייס

 טָאה םוטעמוא -- עיציזיוװקניא רעד ראפ קערש ןוא ארומ בילוצ ,תומוקמ

 ,םירדס עכעלרעייפ יד ןיא ןעמונעג לייטנא החּפשמ עשידיי עצנאג יד

 ,עטרעלקעגפיוא ייס ןוא םינלטב ייס ,םיסרוקיּפא ייס ןוא עמורפ ייס

 עדוי וניאש רעד ןוא םת רעד ,עשר רעד ןוא םכח רעד :םינב ריפ עלא

 ,רדס ןכעלרעייפ םייב ָאד ןענייז עלא -- לואשל

 ןוא ,טינרָאג ןופ טלאה ןוא טינ טבױלג רעכלעוו ,עשר רעד וליפא

 ,עמאמ-עטאט הבוט א רע טוט ךָאד ,טקא לאינָאמערעצ ןצנאג םנופ ּפִא טכאל

 תופוע עטעפ יד טימ ךעלדיינק יד טסע רע ןוא ,רעגיווש ןוא רעווש רעדא

 ...הכרב א ןָא ...ןייו ןטױר ,ןטוג םנופ תוסוכ עכעלטע ךָאנ טקנירט ןוא

 רע טקנירט ןעקנירט רעבָא ...ןמוזמו ןכומ ינירה רעדָא ,דוחי םשל םעד ןָא

 .י.רע טסע ןסע ןוא

 .ןעגנורעייפ-החּפשמ עוויטקעלָאק ןיא טלדנאווראפ ןרעוו טכענ-םירדס יד

 "ףיט רענעטלאהאב רעד -- טינ יצ ,תוישק ריפ יד ָאי טגערפ ןעמ יצ

 טינ טלמירד ןוא טינ טפָאלש רעכלעוו ,חוכ רעזעירעטסימ ,רעטלצרָאװעגניײא

 טיוה סמוקאב רע .ךאוו טרעוװ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ רעצרעה יד ןיא

 סיפ יד זיב ּפָאק ןופ םעד וליפא טימ טסייר ןוא ףיוא טבעל רע ,רענייב ןוא

 ירא רעכלעוו ,ייבאר רעשיױג רעד וליפא ...ןדיי ןטרילימיסא ,ןטשייוגראפ
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 טּפעלש רע ,םוטנטסירק וצ םוטנדיי ןרעטנעענרעד וצ רָאי ץנאג א םישעמ טעב

 ןיא ןדאלנייא םיא לָאז ןעמ םימחר ךיז טעב ןוא ןלוש עשידיי ןיא םיחלג

 ,ייבאר רעד ןוא לבייב רעד ןופ ןדלעה יד "טמיר;ג חלג רעד ..,"שטריושט: רעד

 אזא וליפא ...טנעמאטסעט םעינ םנופ ןדלעה יד טמיר ,קירדנעמש רעד

 ךָאד זומ רע ןוא ןפלעה טינ ךיז ןָאק רע .זָאלפליה טרעוװ רוגיפ עשיגארט

 ןגעו ,םירצמ תאיצי ןגעוו ,חסּפ ןגעוו ןלייצרעד םידוהאי עטריפראפ ענייז

 ...הדגה רעד ןֹופ םינב ריפ יד ןגעוו ןוא רדס

 ןריפנעמאזוצ ןָאק רעכלעוו ,חוכ ןכעלפיירגאבמוא ןא טָאה חסּפ לייוו

 ןוא עקיבױלג ,ענעריורפעג ןוא עטלאק ,עטנעָאנ ןוא עטייוו ןעלמאזראפ ןוא

 הנומא טימ ןעמעוו ,ןעמיראוורעד בוט-םוי רעד טוט ןעמעלא -- עקיבױלג-טינ

 ןייזטסואוואב ןכעלמיטסקלָאפ ןוא ץלָאטש ןלאנָאיצאנ טימ ןעמעוו ,ןביולג ןוא

 ,..ןייו ןקראטש טימ רָאנ ןעמעוו ןוא

 28 לֹא לֹא הַא לא

 טקריװ רעכלעוו חוכ רעזעירעטסימ רעקיזָאד רעד ךעלטנגייא זיא סָאװ

 סָאװ ,לאווק רענעי טָאה ןעמָאנ א ראפ סָאװ ?געט-חסּפ יד ןיא קראטש יוזא

 ןוא טלארטשב ,טיינאב ןוא ּפָא טשירפ ןוא ןרָאי רעטנזיוט ןיוש טלדורּפש

 ?ןדיי םעד טיירפרעד

 !!!הלואג רעד ןיא הנומא עפיט יד יו שרעדנא סעּפע טינ זיא סע

 הלגנה תרות ןיא ןעוועג קסוע ןבָאה סָאװ יד ייס ,םימכח עשידיי עלא

 םניא ןבָאה עלא -- הלבק רעד ןיא טפיטראפ ךיז ןבָאה סָאװ יד ייס ןוא

 ,גנוייירפאב רעייז טליפרעד ,הלואג ןופ געט יד ןיא ,םירצמ תאיצי ןופ בוט-םוי

 עכעלרעּפרעק יד ,ףוג םנופ גנויירפאב יד טריטנעצקא ןבָאה לייט א

 :טפאשטכענק ןופ גנויירפאב

 הקזח דיב םשמ וניקלא 'ה ונאיצויו םירצמב הערפל וניה םידבע

 .(ןחספ לש הדגה) 'יױטנ עודזבו

 ,הלואג רעכעלרעּפרעק רעד טימ טינ ךיז ןענעגונאב םימכח לייט א ןוא

 רעד ,ףוג רעד ץוח א זיא םירצמ ןיא .הלואג עקידהמשנ יד זיא רקיע רעד

 ןעועג םישוח ףניפ עלא ןוא ץראה סָאד ,הבשחמ יד ,המשנ יד ךיוא ,רמוח

 ,תולג ןיא
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 טנָאקעג טינ ןבָאה ייז זא ,טעטכענקראפ יוזא ןעוועג טרָאד ןענייז ייז

 :הלואג רענעגייא רעייז ןגעוו ןרעה

 ...השק הדובעמו זוחר רצוקמ השמ לא ועמש אלו

 -טכענקראפ רערעטיב רעייז בילוצ ןהשמ וצ טרעהעג טינ ןבָאה ןדיי

 ...טנעָאנ ןענייז הלואג רעד ןופ טירט יד זא ,"ןעזרעד, טינ ןבָאה ייז .טפאש

 ,רעזיילסיוא רעד ,לאוג רעד ךיז טזייוואב טָא-טָא זא ,טריּפשרעד טינ ןבָאה יז

 יזא ךיז ןבָאה םירצמ ןופ ןייגסיורא םייב הלואג ןופ ןטנעמָאמ יד

 יד ןיא ,תופוקת עלא ןיא זא ,לארשי ןופ ןצראה םניא טלצרָאװראפ ףיט

 -- ןופ ןטייצ עטסכעלקערש יד ןיא ,סעכָאּפע עקיטולב ,עטסרעטצניפ

 ןשע תורמתו ,שאו ,םד

 -ומרעד ןוא טקראטשעג ,טמיראוורעד ,ןטכיולאב ןטנעמָאמ הלואג ענעי ןבָאה

 ...געוו-תולג ןגנאל ,ןגנאל ןייז ףיוא ןדיי םעד טקיט

 ,טיירפווב שממ ,ןביוהרעד טליפעג ךיז ןדיי ןבָאה חסּפ ןופ געט יד ןיא

 זיא ןסיורדניא שטָאכ .טפאשטכעגק ןוא תודבע ןופ טזיילעגסיוא ךעלרעניא

 ,םראדנאשז רערוכיש-בלאה רעדָא קינשזארטס רעקידמשוגמ רעד ןענאטשעג

 טינ הלילח לָאז רע ןדיי םעד ןעוועטאר סָאד ,שפנ םנופ הלואג יד

 טינ לָאמנייק ןיוש טלָאװ רע טענאוו ןופ האמוט ירעש ןונ יד ןיא ןלאפניירא

 וצ טקריװעגטימ טָאה ,טסייג םנופ הלואג ענעיײטַא ,ןעמוקעגסיורא טנָאקעג

 ,טכיל רעכעלטעג טימ בוט-םוי םעד ןלארטשאב

 ןיא אקווד זיא שרוש ןייז שטָאכ ,םירצמ ּתאיצי ןופ טקא רעצנאג רעד

 .תווצמ-טּפיוה עלא טעמכ ןופ סיורא רע טנייש ךָאד ,חסּפ

 -- םירצמ-תאיצי וצ תוכייש א טָאה ןיליפת

 ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל ,ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היה

 .('ט ,ג'י תומש) םירצממ 'ה ךאיצוה די קחחב יכ

 רכז א ראפ ןוא ,טנאה ןייד ףיוא ןכייצ א ריד ראפ ןייז סע לָאז;

 טימ לייוװ ,ליומ ןייד ןיא ןייז לָאז הרות סטָאג ,(ןיליפת) ןגיוא ענייד ןשיווצ

 ."םירצמ ןופ ןגיוצעגסיורא ךיד ט-ג טָאה טנאה רעקראטש א

 -- טימ ךיז טקידנע תיציצ ןופ השרּפ יד
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 .םיקלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקלא 'ה ינא......

 -עגנָא ןבָאה רעקלעפ עטריזיליויצ עלא עכלעוו ,תורבדה תרשע יד

 -- ןֶָא ךיז ןביוה ,עיצאזיליוויצ רעייז ןופ דוסי סלא ןעמונ

 .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנָא

 ןופ טריפעגסיורא ךיד טָאה רעכלעוו ,רעקראטש ןייד טיג ןיב ךיא;

 ."טפאשטכענק ןופ םירצמ דנאל

 ,עטשרע עלא ןופ רעטשרע רעד ,בוט-םוי רעשידיי טּפױוה רעד ,תבש

 "עג טלעטשעגטסעפ תישארב ןופ השרּפ רעטשרע רעד ןיא ןיוש זיא רעכלעוו

 :טנכייצאב שודיק ןיא רעטעּפש טרעוו ,ןרָאװ

 ...םירצמ תאיציל רכז שדוק יארקמל הלחת

 ,םירצמ תאיצי ןופ ןעלצרָאװ ייז ןענייז עלא ,תוכוס ןוא תועובש יוזא
 ךעלרעּפרעק ייס קלָאפ עשידיי סָאד טיירפאב טָאה םירצמ תאיצי לייוו

 ...קיטסייג ייס ןוא

 םניא טרָא ליפיוזא ןעמונראפ טינ טלָאװ ןיילא הלואג עכעלרעּפרעק

 ןא ,הלואגד אתלחתא ,טשרע טניימ ןיילא הלואג עכעלרעּפרעק :םוטנדיי

 ...עקיד-תוינחור יד ,עקילייה יד ,עטקנעבעגסיוא יד ,הלואג יד טינ ןוא ...,בױהנָא

 ךיז ףיט יוזא ןעועג חוכב טינ טלָאװ ןיילא גנויירפאב עכעלרעּפרעק

 רעד ןופ ףױל םניא לָאר אוא ןליּפש ןוא םוטנדיי םניא ןעלצרָאװראפ וצ
 | | ,עטכישעג רעשידיי

 ןרָאװעג טלדנאווראפ רעדיװ רעטעּפש זיא הלואג עכעלרעּפרעק לייוו

 טפאלקשראפ רעדיוו טייצ וצ טייצ ןופ זיא ףוג רעשידיי רעד ,טפאשטכענק ןיא

 קיביײא ףיוא ןיוש זיא שפנ עשידיי סָאד ,המשנ עשידיי יד רעבָא .. .ןןרָאװעג

 רעשידיי רעד קנאד א ,טָאה טסייג רעשידיי רעד ...טיירפאב ןבילבראפ

 ןבילבראפ זיא קיליײה .ןרילימיסא ןוא ןפאלקשראפ טזָאלעג טינ ךיז ,תונשקע

 ..."דיי עלעטניּפ; סָאד ראבריראבמוא ;ןדיי םנופ שפנ סָאד ןוא המשנ יד

 זאג ענייק ,תוטיחש ענייק ,ןעמָארגָאּפ ענייק ,לארשי אנוש ןייק ,ןושלו המוא ןייק

 סָאד ןקעמוצסיוא םינב-ער עשירעטערראפ יד ןופ ןגעיעג עדליוו ענייק ,סנוויוא

 קיטש-דמש ערעייז עלא -- ןעגנולעג טינ ָאד זיא לארשי ןופ טייקטלייוורעדסיוא

 םעיינ םנופ הרושב רעד טימ םיחלג םיללּפתמ עשידיי ראפ ןעגנערב וצ
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 שפנה תלואג יד ,חסּפ רעשידי רעד ,ןפלָאהעג טינ ָאד טָאה ,טנעמאטסעט

 ןטכינראפ יז טעװ ןוא טרעטעמשעצ ןעמעלא יז טָאה ףוגה תלואג ןוא

 ,דוסי ןזיב

 לא יא יא יא *א

 רעד ,טכאמעג דנילב טינ טָאה עיצאלימיסא ענעטלָאשראפ יד ןעמעוו

 ,לארשי ןיא לגנארעג םעד דנציא טעז

 קידנלעטשנדירפוצ טשרע דניצא בגא זיא עכלעוו) עגארפ עצנאג יד

 טינ ןעוועג זיא ,לארשי ןיא םעלבָארּפ -ךוניח םעד םורא (ןרָאװעג טעטכילשעג

 הלואג רעד טימ זיולב ןענעגונאב טלָאװעג ךיז ןבָאה "ענרעדָאמ , יד יו רעמ

 גנויירפאב יד ןייז ךיוא זומ סע :ןגָאז ןדיי עזעיגילער יד ןוא ...ףוג םנופ

 ,..טסייג םנופ

 םהילע הלגנש דע ,ץימחהל וניתובא לש םקצב קיּפסה אלש םוש לע

 ...םלָאגו אוה ךורב שודקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ

 טָאה טפארק-גנורענרעד עשידיי יד ןעוו ,טנעמָאמ ןטצעל עמאס םניא

 שודקה ןופ תולגתה סָאד ןזיוואב ךיז טָאה ,ןרעו טעטכינראפ םייב ןטלאהעג

 ...טזיילעגסיוא ייז טָאה ןוא אוה ךורב

 ןעשעג דניצא ךיוא זיא יוזא ןוא םירצמ תאיצי ייב ןעוועג זיא יוזא

 ...לארשי ןיא ,סיזירק ןרעטיב םניא

 עטמיטשעג-קניל יד ןופ סרעריפ ערעפיט יד ,ערעגילק יד ,ערעסעב יד

 ראפ ּפעק ערעייז ןגיובעג ןבָאה ייז .טליפרעד סע ןבָאה ןשטנעמ-סגנוריגער

  ,םוטנדיי םנופ שפנה תלואג רעד

 םהרבא עקידנרעק ,עלופ ,ןדיי זא --- זייוולייט --- ןעוועג הדומ ןבָאה ייז

 םנופ גנויירפאב עזיױלב יד ןריטּפעצקא טינ ןענָאק ,ןדיי עקידבקעיו קחצי

 סָאד ןוא ףוג רעד ,עדייב ביוא ,הלואג ןגעוװ ןייז טינ דייר ןייק ןָאק סע .ףוג

 .ןעמאזוצ טינ ןעייג שפנ

 ...תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 רעדנוו רעטייוו ךיוא ךיא לעװ םירצמ ןופ סיורא טסיב וד יװ יוזא; |
 , .. ןזייוואב
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 .םתרובג לכמ ושוב םיױג וארי

 ,..?הרובג רעיז טימ ןעמעש ךיז ןלעוו ןוא ןעז סע ןלעוװ רעקלעפ;,

 ,0"ט--ן"ט ,'ז הכימ)

 ,( "זעתר)

 ג

 ...סטי'נב העברא יד

 םירצמ ןופ סיורא ןענייז ןדיי :גנואיירפאב ןופ בוט-םוי רעד זיא חסּפ

 -- ןפאלקש ןופ ;ןירוח ינב ןרָאװעג טכאנרעביא םידבע ןופ ,קלָאפ יירפ סלא

 םאלפ ןטימ ,טנאה ןיא הלואג ןופ לקאפ ןטימ ,ןשטנעמ עקידנפמעק ,עצלָאטש

 רעייפ טימ טּפאכעגמורא זיא ןרָאד רעד ,לכוא ונניאו שאב רעוב הנסה ןופ

 ןעגנאגעג םאלפ ןכעלטעג םעד-טָא טימ .טנערבראפ טינ רע טרעװ ךָאד ןוא

 ,ןעמָארגָאּפ ךרוד ןוא תוטיחש ךרוד ,רעסאוו ןוא רעייפ ךרוד ,תוירבדמ ךרוד

 | ,סעיצנאטס-גנוקיליטראפ ןוא סנוויוא-זאג ךרוד

 ןבעל רימ סָאװ ,סנ רעסיורג א שממ טינ סע זיא ? אֹלּפ ןייק טינ סע זיא

 ןבעל וצ ןליו םענרעזיא ,ןקראטש א טימ ,תוחוכ עטיינאב טימ םשה ךורב

 רעקיליה ,רענייר ,רעלאעדיא רעכעה רָאנ ,ךיילג רעקלעפ טימ ןיולב טינ

 ...!תומוא ערעדנא עלא יוװ

 טכארּפ טימ טעװארּפעג טרעוו סָאװ ,רדס םנופ הנווכ יד עקאט זיא סָאד

 טקנאד ןעמ ,ט-ג טביול ןעמ .גנאזעג טימ ןוא ביול טימ ,ללה טימ ,דיירפ ןוא

 -ךאו רענעי ןיא רעפעשאב םוצ טגניז ןעמ ,םידסח ענייז ראפ ךרבתי םשה

 טיילגאב טרעװ רדס רעלופטכארּפ רעד ."םירומש ליל; א זיא סע .טכאנ

 .ןעגנאזעג עלא ןופ גנאזעג ןטימ ,םירישה ריש ןכעלטעג ןטימ

 רעד ןיולב טינ ,דיסח רעקידרעייפ-םאלפ רענעביוהעג רעד זיולב טינ

 לופ ,החמש אלמ טרעװ דיי רעטושּפ רעד וליפא רָאנ ,הרות-ןב רעדָא ןדמל

 סע .געט-חסּפ עסיורג יד ןיא טייקנביהרעד רעכעלרעניא ןוא דיירפ טימ

 .שפנ םנופ הלואג יד ןוא ףוג םנופ הלואג יד ,הלואג ןופ ןמז זיא

 לא לא לא לא א
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 -ראפ ךָאנ .ןרעטשנגרָאמ רעד ךיז טזייוואב ,טייגראפ טכאנ יד רָאפעב

 ןא זיא עטכישעג יד -- תורח טמוק תודבע ךָאנ ,הלואג טמוק גנופאלקש

 ,שמשה תחת שדח לכ ןיאו ,עטלא

 יד יוזא יו דימת ךיז טלגנאר ,הלואג וצ הכוז זיא סָאװ רוד רעד

 ךרוד ןרעוו ןלאפראפ טינ ןוא ןענירעצ טינ לאז יז ןטלאהוצפיוא הלואג

 רעד ,םכח רעד :םינב העברא יד רעטנוא ןעמוק ָאד ןוא ,ןעגנובייר עקניניילק

 תותוא טימ טזייואב רעכעלטיא .לואשל עדוי וניאש רעד ןוא םת רעד ,עשר

 יד ןוא ...טייהיירפ יד טפמעקעגסיוא טָאה ,רע רָאנ ןוא ,רע זא ,םיתפומו

 וניאש רעד ןוא םת רעד ,עשר רעד ךָאד ןענייז סָאד ,ָאי ,ונ ?ערעדנא

 ...לואשל עדוי

 תויתוא ענבָארד יד ןיא רעדנאנאפ ךיז טביילק ,רעפיט ןיירא טקוק

 ענוואי ,ךעלטייד ןוא רָאלק ןעז ריא טעװ ,לגנארעג טלעװ ןשיגארט םנופ

 רעד זיא רעדיָא-טָא ,רעגניפ ןבָארג ןטימ טלטייט רעכעלטיא יװ ,ענסאיוו

 יד ןטכינראפ וצ ךיז טנּפָאװאב רעכלעו רעד ,רעדניצ-המחלמ רעד ,עשר

 עדוי וניאש רעד ןוא םת רעד ךָאד ןענייז ייז ,עניילק יד ןוא ...טלעוו

 ןייב א ןּפאכ ,דסח םחל ןסע עכלעוו ,רעליּפש-םירוּפ ,רעּפעלשכָאנ ..,.לואשל

 ...שיט ןטריוורעס-ךייר ,ןשיצירּפ םנופ

 .יוזא ךיוא טגָאז ברעמ רעד ןוא .חרזמ רעד טגָאז ,רעפעגמוא ,יוזא

 זיא סע רעװ תמא ןא ףיוא ךיוא טסייו רע .םינב העברא יד ךיוא טָאה רע

 ,..גָאט רעד יו רעכיז םיא ייב זיא סָאד ,םכח רעד זיא רע זא .עשר רעד

 עדוי וניאש רעד ןוא םת רעד ןוא ,טלעוו א ןעגנילשנייא ליוו עשר רעד

 ,סרעּפעלשכָאנ ענייז ןענייז לואשל

 טדער ןעמ יװ ןוא .טפאשטכענק ןגעוװ ןוא הלואג ןגעוו ייז ןדייר עלא

 ןענייז טרָאד זא ,גנאל תורוד-רוד ןופ ןיוש ךָאד רימ ןסייוו ,הלואג ןגעוו

 וניאש רעד ןוא םת רעד ,עשר רעד ,םכח רעד :םינב העברא יד ןענאראפ

 ,לואשל ץדוי

 ןגָאלש ךיז ייז ןלָאז ?םיקסע עדמערפ ןיא ןעלבירג ךיז סָאװ וצ רעבָא

 .החונמב זדנוא ןזָאל ןוא ןשיק ןיא ּפָאק

 רעשיטילָאּפ רעד .ורוצ טינ ךיוא רעבָא זדנוא ןזָאל םינב העברא יד

 ,הלחמ רעבלעז רעד ןופ טּפאכראפ ךיוא זיא ,לארשי תנידמ רעזדנוא ןיא ףמאק

 רעד יא ,עשר רעד יא ,םכח רעד יא ןאראפ רעכיז ןענייז לארשי ןיא

 .לואשל עדוי וניאש רעד יא ןוא םת
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 םנופ הניחב רעד ןיא זיא יז זא "רעכיזע ךיז ייב זיא ייטראּפ עדעי
 ,עשר רעד זיא ,רענעי קר ,רענעי ןוא .םכח

 רעזעיגילער רעצנאג רעד זא ,רעכיז ךיז ייב ןענייז ?אתרק ירוטנ; יד

 ילעוּפ ןוא יחרזמה לעוּפה ,יחרזמ ,לארשי תדוגא ןופ קידנביוהנָא קָאלב

 לייוו ,עשר םנופ הניחב רעד ןיא ייז ןענייז ןעמאזוצ עלא -- לארׂשי תדוגא

 ...עיירפ ןוא םיעשוּפ יד טימ ןכאמ םולש ןָאק ןעמ יוזא יו טינ ןעייטשראפ ייז

 רעד ןוא .םכח רעד זיא רע זא ,רעכיז טביולג קָאלב רעזעיגילער רעד

 עכלעוו ,י"אּפמ יד ןוא ם"ּפמ יד -- ןפערט וצ טכייל זיא סָאד ,ונ ?עשר

 ןוא ןטעטירָאטײױא עזעיגילער יד ןגעק ךיז ןלעטש ןוא תד םעד ןפמעקאב

 ,תישארה תונבר םעד

 רעד ןזיא ם"ּפמ יד זא רעכיז ךיוא זיא י"אּפמ עקיטכעמ ,עקראטש יד

 ,םילובלב טכאמ הנס השמ ,דנאבראפ-ןטעווָאס םוצ ךיז ןענעפנח ייז לייוו ,עשר

 ןוא ?עשר ןייק טינ ןעד רע זיא ,טָארקנאב ייב הלילח טלאה לארשי זא

 עלא ?ןָאפ רעטױר רעד טימ עקניל עלא ןוא ריעצה רמושה רעד זיא ואוו

 ,ןעייטראּפ עטכער ערעדנא עלא ןופ ןוא י"אּפמ ןופ ןגיוא יד ןיא םיעשר ייז ןענייז

 -יירפ ,עוויטאיציניא עטאווירּפ ?ייז ןליוו סָאװ ,ןטסינויצ עניימעגלא יד

 עקידנטיידאבמוא ,עטאוועמת עכלעזא לשמלו המודכ ךָאנ ןוא לדנאה ןיא טייה

 עכעלטלעוו טימ טלגילפאב טינרָאג ןוא שיאזָארּפ ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ

 ,םזינומָאק רעדָא םזילאיצָאס יװ ,ןלאעדיא

 ןגױא יד ןיא םת א יװ סיוא יאדווא טקוק קָאלב רעזעיגילער רעד

 ןייק ןייז טינ ןעמ ןָאק יװ לייו ,"םירבח ענרעדָאמ ,עטריזיליוויצ, יד ןופ

 העּפשה ןיא סע עכלעוו ןבָאה לָאז עיגילער זא ,הזה ןמוב קידנרעדָאפ ,םת

 | ,..לארשי ןיא ןבעל ןכעלטנפע ןפיוא

 ,קאריא ןופ ןוא ןמית ןופ לארשי ינב וניחא טנזיוט רעקילדנעצ יד ןוא

 עכלעזא וצ טניואוועג טינ ךעבענ ןענייז ייז --- רישזלא ןופ ןוא ָאקָאראמ ןופ
 עכלעוו ,ןדיי ןענָאק יוזא יו טינ רָאג ךעבענ ןעייטשראפ ייז ;ןפמאק-רעדירב
 ןוא ןעיוב וצ טָאטשנָא ,טפאש-הכולמ רעייז ןעמוקאבקירוצ טשרע-טָא ןבָאה
 -ראפ וצ ףיוא ,טייצ ןוא טייקיעפ ,עיגרענע ןוא חוכ רעייז ןצונסיוא ,ןפאש
 ןליּפש ןוא םורא ךיז ייז ןגירק -- דנאל עטצישאב ךאווש ךָאנ סָאד ןקיטסעפ
 ןריטסיזקע ןעייטראּפ סָאװ וצ ,טינ ירמגל ןעייטשראפ ייז ?רעייפ טימ ךיז
 ..."םירבח לארשי לכ, ןופ ייטראּפ א --- ןייז ףראד ייטראּפ ןייא .לארשי ןיא ללכב
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 "ָאק םתס ןוא ריעצה רמושה ,ם"ּפמ ,י"אּפמ :ןטסילאיצָאס יילרענעצ

 םיאפור ליפ יוזא סָאװ וצ . ..םזילאיצָאס ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר עלא -- ןטסינומ

 ןכאמ םיאפור יד יװ ןכוסמ יוזא טינ רָאג זיא רעכלעוו ,הלוח םעד ןלייה וצ

 ...?קנארק םיא

 תורח ,תיב ןוא ףלא ,עקניל ןוא עטכער ךיוא ?ןטסינויצ עניימעגלא

 ,ןדיי ןוגריא ןוא ןדיי

 ,ןדיי יחרזמ ,ןדיי לארשי תדוגא ,סעקינאתרק ירוטנ ? ןדיי עזעיגילער ןוא

 ןדיי םתס ןוא ןדיי לארשי תדוגא ילעוּפ ,ןדיי יחרזמה לעוּפה

 ...!ןעגנוטכיר ןוא ןעייטראּפ ןופ עפש אזא סָאװ וצ

 -טרעטילּפשעצ ליפיוזא סָאװ וצ טינ ןעייטשראפ ןדיי עשילאטנעירָא יד

 ? דוריּפ אזא סָאװ וצ ? טייק

 ...?סעקינלואשל עדוי וניאש יד טינ ייז ןענייז ,ונ

 טגושטוטטסא0 -  םתטשהיטאסא0 -  טסאואהשטאפ === טמאאהאאאס=) -  ףסאהוטתממ - - םאמיסוסאמ0 סאסאההיהוו

 רעד ףיוא ןעגנערב ייז ןברוח א ראפ סָאװ !םינב העברא יד ,יוא

 ...לטלעוו ןגייא רעזדנוא ןיא ייס ןוא ,טלעוו רעניימעגלא רעד ןיא ייס ,טלעוז

 עלא ןופ יבר רעטספראש רעד שיטסאקראס טקרעמאב לָאמא טָאה סע

 :ל"צז יבר רעקצָאק רעקילייה רעד ,עסיורג עלא ןופ רעטסערג רעד ,םייבר

 טדערעג קידנעטש טָאה הרות יד ,הרות הרבד םינב העברא ?דגנכ;

 ,םימבח זיולב ליוו הרות יד ...םעטסיס םינב העברא םעד ןגעק ןוא ?דגנכ;

 ...לואשל עדוי וניאש ןייק טינ ןוא םת ןייק טינ ,עשר ןייק טינ

 ןדיי ,רימ ןוא ,תוכמ ןעצ טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז םירצמ יד

 דחאו ,עשר דחאו ,םכח דחא :םינב העברא ןופ הכמ רעד טימ ,הכמ ןייא טימ

 ...לואשל עדוי וניאש דחאו ,םת

 הכמ רעד ןופ ךיוא ןרעװ טזיילעגסיוא ןלעװ רימ זא ןפָאה רימָאל

 ...ונימיב הרהמב

 .((א"ישת .,ןסינ ?)
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 רעדנעל'תולג עטיטנײה ןופ האיצי יד ןוא םירצמ חאיצי

 -קארּפ ןרעװ עכלעוו ,תוצמ עלא טעמכ ,עיגילער עשידיי עצנאג יד

 ןענייז ,געט עקידעכָאװ יד ןיא ייס ןוא בוט-םוי ייס ,תבש ייס ,טריציט

 | ,םירצמ תאיצי ןופ ןשינעעשג עשירָאטסיה יד ףיוא טריזאב עלא

 ךעלשידיי םעד רע טפערט ,תבש-תלבק ךָאנ לוש ןופ םייהא דיי א טמוק

 עקידתבש יד ,רעמיצ-סע ןייז ןריצאב טכיל-תבש יד ,שיט ןטריוורעס ןייפ

 יד טדנעלבראפ ךוטשיט רעסייוו-ינש רעד ,טיטעּפא םעד ןצייר םילכאמ

 ,רוכיש-השעמ ןעקנירט טינ םיא לָאז ןעמ ךיז טעב ןייו רעטיור רעד ,ןגיוא
 ...םכילע-םולש ןעגניז ,תבש םעד ןקיליײה ...ןכאמ שודיק ךעלשידיי רעירפ רָאנ

 ,הנוכ סיורג טימ שודיק טכאמ ןוא די רעד קעוװא ךיז טלעטש

 עקילײה ערעזדנוא ןופ רעטשרע רעד זיא תבש רעד זא טנָאמרעד רע ןוא
 -- געט-בוט-םוי

 ...םירצמ תאיציל רדז

 יד טלייצרעד רעכלעוו ,בוט-םוי רעטקעריד רעד עקאט ךָאד זיא חסּפ

 | ...םירצמ תאיצי ןופ עסכישעג עצנאג

 ןטימ ןָא תורבדה תרשע יד ךָאד ךיז ןביוה ,הרות ןתמ .תועובש

 רעכלעוו ,רעקראטש ןייד ,ט"ג ןייד ןיב ךיא ,ךיקולא 'ה יכנָא ,רוביד ןטשרע

 ,..םירצמ דנאל ןופ טריפעגסיורא ךיד טָאה

 ןבעגעג יא הכוס ןופ הווצמ יד ,שוריפב הרות יד ךיוא טגָאז ,תוכוס

 : ןרָאװעג

 יאיצהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדי ןעמל

 | .(ג"מ ,ג"כ ארקיו םירצמ ץראמ םתוא

 לארשי ןיא ענעריובעגנייא עלא ,געט ןביז ןציז ריא טלָאז תוכוס ןיא;

 ,תוכוס ןיא ןציז ןלָאז

 באה ,(ךעלדייב) תוכוס ןיא זא ןסיװ ןלָאז תורוד רוד ערעייא ידכ,

 ןגיוצעגסיורא ייז בָאה ךיא ןעו ,לארשי ןופ רעדניק יד ןציז טכאמעג ךיא

 ,..?םירצמ דנאל ןופ

 ...םירצמ תאיציל רכז ןיליפת רימ ןגָארט ךָאװ ןטימ ןיא
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 שינעעשעג עסיורג סָאד רָאי ןיא געט עלא זדנוא ןענָאמרעד יוזא

 ,םירצמ תאיצי ןופ

 .('ג הז"ט םירבד) ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 .ףבעל ץנאג ןייד םירצמ ןופ ןייגסיורא סָאד ןעקנעדעג טסלָאז,
 רעכלעוו םורא סקא יד ,הנומא רעשידיי רעד ןופ דוסי רעד זיא סָאד

 | ,עיגילער עשידיי יד ךיז טיירד סע
 טגָאזעגוצ טָאה ט-ג .טנאלּפעגסיוא סיױרָאפ ןופ ןעוועג זיא םירצמ תאיצי

 :ןעמהרבא וצ

 ןדובעי רשא ױגה תא םגו ,הנש תואמ עברא םתוא ונעו סםודבעו

 .("ט ,תישארב) לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,יכנָא ןד

 ןקירדרעטנוא ייז טעװ ןעמ ןוא רעדניק ענייד ןטכענקראפ טעוװ ןעמ,

 ןוא ןטּפשמ ךיז ךיא לעװ רעקירדאב ערעייז טימ ןוא ,רָאי טרעדנוה ריפ

 ...ןגעמראפ סיורג א טימ ןייגסיורא ייז ןלעװ ךָאנרעד

 םירצמ ןופ ןעמונעגטימ ןדיי יד ןבָאה ,זדנוא טלייצרעד הרות יד יו

 רעטנאקאב רעד ןעוװעג זיא סָאד .םישובלמ ערעייט ןוא רעבליז ןוא דלָאג

 יד ןופ ןעמונעגּפָארא ןבָאה ןדיי סָאװ ,םיה תזיב רעד דניצא .םירצמ תזיב

 שרדמ רעד ?ןגיּפשעגסיױא עטיוט יד טָאה םי רעד ןעוו ,םירצמ ענעקנורטרעד

 עטגרָאבעגנָא יד יו רעמ ליפ ןפָארטאב טָאה ,םי םייב ביור רעד זא ,ןבָאה ליוו

 ,אפוג םירצמ ןיא םיצפח

 עשינצבק יװ טינ ,רָאי קיצרעפ רבדמ ןיא ןעגנאגעג ןענייז ןדיי יד

 טּפָאטשעגנָא ,ךייר רעייז ,ךייר ןעוועג ןענייז ייז ,רערעדנאוו ןוא םיחרוא

 "ןענוגראפ, ךיז ןבָאה ייז זא ,ךייר יוזא ןעוועג ןענייז ייז .רעבליז ןוא דלָאג טימ

 ...ץלָאה רעדָא ןייטש ןופ טינ ,דלָאג ןופ אקווד ,הרז הדובע ןא ןכאמ וצ

 רעּפוק ,רעבליז ןוא דלָאג ליפ רעייז טכארבעג ייז ןבָאה רעטעּפש ןוא

 האצוה ילעב עסיורג ןייק ...ןכשמ א ןדליב וצ ןבעוועג ענעלָאװ ערעייט ןוא

 ,גָאט ןכעלטיא ןלאפעג זיא ןמ .ןעוועג טינ ךיוא רבדמ רעד ןיא ייז ןענייז

 -ניירא ןדיי יד ןיוש טָאה עשוהי ןעו ןוא -- בורל טאהעג ייז ןבָאה שיילפ

 יד זדנוא טלייצרעד ,דנאל ןטגָאזעגוצ טיג ןופ םעד וצ ,ןענכ ןייק טריפעג:

 ןבָארגאב ןוא טרעיומראפ ןפָארטעג ןבָאה ןדיי עכלעוו ,תורצוא עיינ ןופ הרות

 -וצ טָאה ט"ג בא (יישר ,ד"ל ,ד"י ארקיו ,עז) רעזייה עשינענכ יד ןיא

 : ןעמהרבא וצ טגָאזעג
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 .י.ןעװעג םייקמ סע רע טָאה לודג שוכרב ןאצי ןכ ירחאו

 תורוד עלא ןיא ןדיי ןפראד סָאד !םירצמ תאיצי ןעוועג זיא סָאד =

 -ראפ ,ןרָאװעג טקיניײּפעג ןוא טקירעדינרעד זיא סעכלעוו קלָאפ א !ןעקנעדעג

 ןופ ןרָאװעג טיירפאב לָאמניא ןעמ זיא רעיא יד רעביא זיב טפאלקש

 םידיגנ עסיורג לָאמאטימ םינצבק ןופ ,שטנעמ עיירפ וצ םידבע ןופ ,תולג

 ,ןמוזמ תועמ טימ רָאנ ,סעיצקא ןוא ןריּפאּפ-טרעװו טימ טינ םידיגנ ,ןרָאװעג

 ןעמ טכאמ ,ןעמ טקידניז ...םיצפח ןוא רעדיילק ערעייט ,רעבליז ןוא דלָאג

 ןכשמ א ןעמ טעדליב ,הבושת ןעמ טוט ,דלָאג ןופ אקווד הרז הדובע ןא

 הרונמ א ,דלָאג ןייר טימ טקעדאב שדוקה ןורָא ןא ,רעבליז ןוא דלָאג ןופ

 ןכשמ ןראפ טנעמאדנופ א ...דלָאג ןופ ןחלש א ,חבזמ א ,דלָאג ןייר ןופ

 ...רעבליז ןופ רָאנ ,טנעמעצ ןופ טינ

 ...?םוטכייר םענעי וצ הגשה א טָאה ריא

 ענעדיישראפ ןופ ןרָאװעג טיירפאב ןדַיי ןענייז דניצא ךיוא ? דניצא ןוא

 ליפ ןופ ןוא ,ָאקָאראמ ןופ ןוא סרּפ ןופ ,לבב ןופ ןוא ןמית ןופ ,רעדנעל

 ןיק ןעגנאגעגפיוא טעמכ ןענייז עלא .רעדנעל-תולג ערעטצניפ ,ערעדנא

 קיצרעפ גנואיירפאב רעייז ךָאנ טרעדנאועג טינ ןבָאה ייז ,לארשי-ץרא

 .יוא ןוא ןענאלּפָארע ףיוא םידיגנ יו ןרָאפעג ןענייז ייז ,רבדמ א ןיא רָאי

 רעבָא ...רענעגעו:טסאל עטריזינאכעמ ףיוא ןוא ןענאב ףיוא ,ןליבָאמָאט

 רעדיילק ערעייט ןָא ,רעבליז ןָא ןוא דלָאג ןָא ,טײלעמירָא ייז ןענייז ןעמוקעג |

 ןוא ּפָאק ןרעביא ךאד א ןָא ,סעװרָאב ןוא טעקאנ שממ ,םיצפח ןָא ןוא

 ..סרעּפרעק עכעלקנערק ערעגָאמ ,עטראדעגסיוא ערעייז ןקעדראפ וצ דגב א ןָא

 ,ײּפש ,תוריד .םעלבָארּפ קיטכיו א סע ןיא אפוג לארשי ןיא ןוא

 קראטש 1יא ןוצר רעד .גונעג ָאטינ זיא טלעג ןוא טעברא ,גנודיילקאב

 -צניפ יד ןיא ענעבילבראפ םויה דע ךָאנ יד ,םיחדנ יד ןביילקוצנעמאזוצ

 ןזולב טימ ,דסח סיורא ןזיוו םילשומ ערעיײז ןוא ,רעדנעל-תולג ערעט

 ןופ ךיז טימ ןעמענטימ ןלָאז ייז הלילחו סח רעבָא .ןדיי יד ןזָאלסױרא

 ...טגָאמראפ ןטרָאד ןבָאה ייז סָאװ סטוג ןוא בָאה רעייז

 ןענאטשראפ קיטכיר טשרע טרעװ םירצמ תאיצי ןופ טייקסיורג יד |

  ,.,טיײקכעלקריװ רעקיטנייה רעד טימ קילבנָא ןיא ןפירגאב ןוא

 גנואיירפאב רעשיטילָאּפ א ,יוזא םתס ןעוועג טינ זיא םירצמ תאיצי

 ,תווצמ ג"ירת ןופ לײט א ,הרות קיטש א ןרָאװעג זיא םירצמ תאיצי .טקא

 ,עיגילער ןוא הנומא רעשידיי רעד ןופ טנעמאדנופ א
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 .ז"ט ,םירבד) ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 -עגוצ ןזיא'ס ליױו ,ןבעל ץנאג ןייד םירצמ תאיצי ןעקנעדעג טסלָאז

 ...רדס ןוא ןאלּפ ןטמיטשאבסיורָאפ א טימ ןעגנאג

 יד ןעמ טפור רעבירעד :טגָאז ,ל"ז גָארּפ ןופ ל"רהמ רעקילייה רעד

 יו טקנוּפ זא ,זדנוא טנרעל סָאד לייו ,רדס ,םירדס טכעניחסּפ עטשרע

 ךיוא זיא יוװוא ,רדס א טימ ןעװעג זיא תולג ןיא טפאשטכענק רעזדנוא

 ,טייקילעפוצ ןייק ןעוועג טינ זיא ץלא ,םיסנ יד .גנואיירפאב יד ןוא הלואג יד

 | | ...רדס א טימ רָאנ

 טרעדנאוועג -- ןרעטלע ערעזדנוא --- ייז ןבָאה ערעדנאוו עמירָא יו

 ןוא רעבליז ןוא דלָאג טימ קעז עלופ טימ רעבָא ,רבדמ רעסיורג רעד ןיא

 ,ןליבָאמָאטױא ןוא ןענאלּפָארע ףיוא ,םיצירּפ עכייר יװ ןוא ...םיצפח ערעייט

 ערעטצניפ ערעייז ןופ רעדירב עקיטנייה ערעזדנוא טרעדנאוועגסיוא ןבָאה

 ...הטורּפ א ןָא ,סענעשעק עקידייל טימ רעבָא ,רעדנעל-תולג

 זא ןפָאה רימָאל ?הלואגד אתלחתא א ,הלחתה א רָאנ סע זיא רשפא |

 רעד ןרעװו םיױקמ דלאב טעװ סע ןוא גָאט רעד זיא טנעָאנ

 ןכ ירחאו ,("ט ,יז הכימ) תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 .לדג שוכרב ואצי

 ךיא לעװ ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא טסיב וד ןעו געסט יד ןיא יווע

 ןוא/ :ןופ סנ רענעי ןעשעג ךיוא טעװ ןאד ןוא ."ןזייוואב רעדנואוו רעטייוו

 ..."ןגעמראפ סיורג א טימ רעדנעל תולג יד ןופ ןרעדנאווסיוא טעװ ריא

 .ב"ישת ,ןסינ)

 ה

 םיבוט-םוי עלא רעביא בוט:םװי רעד ססּפ

 -רעד ,טיירפרעד בוט-םוי רעכעלטיא ,ןח אלמ זיא בוט-םוי רעכעלטיא

 סיורא םיא טמענ רע .טײקידעכָאװ ןייז ןופ ןדיי םעד ּפָא טשאוו ןוא טשירפ

 םיא טגנערב ןוא ,ןבעל ןטעוװערָאהראפ ןוא ןטעוועצארּפראפ ןעָארג ןייז ןופ

 | ,בוט ולוכש םוי א ןיא ןיירא
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 טּפעשעג טָאה דיי רעד טענאוו ןופ םינורב א זיא בוט-םוי רעכעלטיא

 -סיוא ןוא המשנ עדימ ןייז ןקיווקרעד וצ ןרעסאוו עשירפ ,תורוד עלא ןיא

 - ...ףוג ןטראדעג

 טיירגעג ךיז טָאה ןעמ !בוט-םוי רעשידיי א -- טייקיניילק ןייא

 ,םישובלמ עטסנעש יד .תוחוכ עקיטסייג ןוא עכעלרעּפרעק עלא טימ םיא וצ

 ןוא תובשחמ עטסניר יד טימ ןֹוא ,ףוג ןראפ םילכאמ עטסקאמשעג יד

 ,הגירדמ ילעב ןוא םידיסח ,הרות:-ינב ןדיי ענעביוהעג ןבָאה רעצרעה ערעטיול

  טימ :עביל עכעלרע ,עתמא ,עביל טימ .בוט-םוי ןכעלטיא ןעוועג לבקמ

 ןעיורפ ייס ןוא רענעמ ייס ,ןדיי ןבָאה ,טפאשקנעב ענייר ,עתמא ,טפאשקנעב

 ...בוט-םוי א ןעוועג לבקמ

 עטקנעבראפ טימ ןוא רעצרעה ענעפָא טימ ,גנאזעג טימ ןוא הרות טימ

 ...םייה רעטלא רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא בוט-םוי רעד טגעלפ ,תומשנ

 -טיא ייב ןעזעגסיוא טינ טָאה בוט-םוי רעד זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז |

 ונורכז ,,תמא תפש; רעד ,יבר רערעג רעטלא רעד טגָאז יו .ךיילג ןכעל

 םיא ייב טקוק יוזא ,ךָאװ עצנאג א ךיז טמענראפ דיי רעד יוזא יװ :הכרבל

 ...תבש רעד סיוא

 ,עשידרע טימ ,תוימשג עלָאג טימ ךָאו עצנאג א ּפָא דיי א ךיז טיג

 ןיק טינ ,רעטצינערגאב א ,רענילק א תבש רעד ןזיא .,םינינע עקידעכָאװ

 טימ פא ךָאו עצנאג א דיי רעד רעבָא ךיז טיג ...רענעביוהעג ליפוצ

 ,הרות טנרעל רע ,ךָאװ עצנאג א ךיוא ךיז רעביא טעברא רע ,תוינחור

 טקראטש ,ןטקירדרעטנוא םעד טפלעה רע ,םיבוט-םישעמ ןוא תווצמ טוט

 זיא ,הנמלאו םותי א ףיוא תונמחר טָאה ,קיטפרעדאבטיונ םנופ טנאה יד

 קידלאוג זיא תבש א סנדיי אזא --- ,טייקיטכערעג טוט ןוא םילוח רקבמ

 ...ןותבש תבש שממ ,ןייר ןוא קיליײה ,ךייר ןוא ךיוה

 ןייא ןופ געט יד .בוט-םוי ייב ךיוא ןרעוו טגָאזעג ןומ עבלעז סָאד

 רעבָא ,געט עקידעכָאװ עקאט ,דעומה-לוח יװ ןענייז ,ןטייווצ ןזיב בוט-םוי

 םנופ ןבעל עצנאג סָאד ...בוט-םוי ןקילײה א וצ געט עקידנטיירג ךיוא

 עקידנעמוק וצ הנכה א ,ךיוא גָאט וצ טנייה ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא ןדיי ןרעסעב

 | ...געט בוט-םוי

 םירדח יד ןיא םידמלמ ןגעלפ בוט-םוי ןכעלטיא ראפ ןכָאװ ןוא ןכָאװ

 םעד וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,ןלעטש ןוא םיניד יד רעדניק טימ ןענרעל

 2 ...בוט-םוי םענעי רעדָא
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 טסעק טימ רעדָא .םירוחב טימ ןענרעל טגעלפ טָאטש ןיא בר רעד

 ,בוט-םוי ןקידנעמוק ןגעוו טיילעגנוי

 א ןבָאה סָאװ ,םילכאמ עלעיצעּפס ןגעוו ןריטוקסיד ןגעלפ ןעיורפ

 ,רעכאמ-לטיה ןוא רעטסוש ,רעדיינש --- ,תוכאלמ-ילעב ;בוט-םוי םוצ תוכייש

 ,ןהעש טכאנ עטעּפש יד ןיא ןטעברא ,בוט-םוי ןכעלטיא ראפ ןכָאװ ןגעלפ ---

 קיטראפ ןלָאז ךיש ןוא םישובלמ יד ,ךיז ןופ המשנ יד ןגָאיסיורא ,ךיז ןלייא

 ...בוט-םוי ףיוא ןרעוו

 ןעוו ןעקנעדעג טוג ןגעלפ ייז ךיוא ,רעפרעד עקימורא יד ןופ םייױג יד

 ,סנטשרע ,ןסיו טפראדאב סע ןבָאה ייז .בוט-םוי רעשידיי א סיוא טלאפ סע

 סע טלָאװ דיי רעכלעוו לייוו ,ןיירא טָאטש ןיא געט ענעי ןיא ןעמוק וצ טינ

 .?הרוחס לרע ןא ןפיוקראפ ןוא ןעוועג בוט-םוי ללחמ

 סע ןעװ גנונעכער ןטלאהעג טיײלספרָאד עשיױג יד ןבָאה ,סנטייווצ

 לָאמא תופוע עטעפ ןעגנערב וצ ידכ *אטנעיווש אקסווָאדישז, יד סיוא ןלאפ

 ןעמייה עשידיי יד ראפ לּפָאטראק ךעלקעז ןוא שיפ ךיוא

 טינ סע ןעמ טָאה בוטש רעשידיי רעכלעוו ןיא ,אלימ ,ןיילא בוט-םוי

 ...!בוט-םוי ראפ ןגעװ רָאנ ךָאד ךיז טדער סָאד ?בוט-םוי םעד טליפעג

 ,בוט-םוי אזא ןעוועג זיא ןביוהרעד יו ,קיליײה יװ ,ןייר יוו ,סיז יו

 טציוושעג ,טריטוקסיד טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעוו ,טדערעג טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעוו

 ןקיזָאד םעד ןייז דבכמ ןוא ןעניישאב וצ תונכה טימ טעבראעגנָא טוג ךיז ןוא

 ...?גָאט ןקיליײה

 טלעטש ,רָאי םנופ בוט-םוי ןכעלטיא ראפ ןעועג זיא ץלא סָאד ביוא

 ...!חסּפ בוט-םוי ןראפ גנאל ןכָאװ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רָאפ ךיז

 ןעיורפ ייס ןוא רענעמ ייס ,רעניואווניא עלא ןלאפאב זיא דחּפ א

 ,ץראה םע ןוא דיסח ,הרות-"ןב ןוא ןדמל ,םירָא ןוא ךייר ,גנוי ןוא טלא

 "ניא ךיז ןבָאה עלא -- סרוקיּפא ןוא ןקיבױלג ,ןטרעלקעגפיוא ןוא ןעמורפ

 ,ןלאפאב ןעמעלא ייז זיא דחּפ א שממ ,חסּפ ןראפ ןקָארשרעד וויטקניטס

 יז ןבָאה עלא -- םידמלמ ןוא םיטחוש יד ,םינייד ןוא םינבר יד

 ,םילכ ןרשכ ןופ ןעמעלבָארּפ טימ ,םיניד ןוא תולאש טימ ןָאט וצ טאהעג

 .ייקנעש ןוא ןלוטש ,קנעב ןוא ןשיט ןצארק ,ןבייר ,ןרעייש טימ

 עמורפ זא ,סיורג יוזא ןעװעג זיא ,"ץמח והשמ,; א ראפ ארומ יד

 וליפא ןבָאה ייז ,רענעמ עשידיסח ערעייז טיורטעג טינ וליפא ןבָאה רעבייוו

 ...בר םעד טיורטעג טינ
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 ןגעוו הלאש א ; ןגערפה בר םוצ ענעדיי רעגייטש אזא ןיירא לָאמא טמוק

 | : ,חסּפ ףיוא ילכ א ןרשכ

 ןרׂשכ ילכ יִד ןעמ ןָאק ךורע ןחלוש ןטױל :בר רעד ריא טרעפטנע

 ,שרעדנא זיא ָאד גהנמ רעד רָאנ

 ןעוו ,יבר :ּפָא ךיז טפור יז ןוא דיר סבר םעד ענעדיי יד טפיולראפ

 ...חסּפ ןיא ץמח ןסע טפראדאב ךיא טלָאװ ,ךורע ןחלוש ןפיוא ןקוק לָאז ךיא

 אטא ---.,2:יאאימא עיני געטא, טאמיאיקיקיימאיפ..;גנאוזיקאייו...ןאלקזייזיאפ:..;.וטפששייפ =-.;טשסאאמאא -:;.שאהאיאהאיפ--;.;ןאתסלשטישיאמ -;;ןס0אה אוו -;-.;.אסושייייאוויה-.; ספק -------סטשואשיייקויוש טאש; היזק --.;.ייישיששײו---.;-.סאזווואשי--=סאהתהסהאשטסאס

 ראפ ןייו ןוא תסורח ןוא ןיירכ ןוא שטשרָאב ןטױר םעד דניצא

 | / +תוסוכ עברא
 ...חסּפ םוא ןסעגעג לָאמא ךיוא ןעמ טָאה תוצמ ,טינ טסעגראפ ,ָאי

 הצרי םא ןוָאלרעביא ךיא לעװ םעד ןגעוו ,תוצמ ןקאב ןופ הדובע יד ,אלימ

 ןעגניז טימ הצמ ,הרומש הצמ ןקאב ןגעװ .רָאיארעביא ףיא רדנ ילב םשה

 ןטענק ןוא ונלש םימ ןּפעשנָא ןתעשב תודיסחו הרות ירבד ןדייר ןוא ,ללה

 ץנאג א ןזיא סָאד -- ןיירא ןוויוא ןיא ןצעזניירא ןוא ןעלדער ,ןרעגלעוו

 ,הדובע עקילייה ערעדנוזאב

 .חסּפ ראפ טייצ קיטש א ןגעוו ןרָאװעג טדערעג זיא ץלא סָאד

 לופ ,טייקנייר ,טייקנביוהרעד ,טייקיליײה ענעי ?ןיילא חסּפ ןגעוו ןוא

 ןופ תובהלתה עקידלדורּפש ,עקיטסיג ,שפנה תוממורתה ןוא החמש טימ

 .שפנה תלואג ןוא ףוגה תלואג ,הלואג ןגעװ ,ןדיי ענעביוהרעד עשידיסח

 טייטש יוװ רָאנ ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא לָאמא ןדיי ןענייז רָאנ טינ

 ? הדגה רעד ןיא

 ..םירצממ אצי אוה ולאכ ומצע תא תוארל םֶדָא בייח רודו רוד לכב

 יו ןלעטשרָאפ ךיז ןוא ןטכארטראפ דיי א ךיז ףראד רוד ןכעלטיא ןיא

 .,,.םירצמ ןופ ןרָאװעג טיירפאב טלָאװ ןיילא רע

 זױלב טינ זיא'ס -- םֶדַא בייח ?גָאז אזא ןייז גישמ ריא טנָאק ,ונ

 עבראה א ,בוח א ,טכילפ א זיא'ס ,םדָא בייח רָאנ ,גהנמ א רעדָא שטנואוו א

 ןגעו ,טפאשטכענק ןוא תודבע ןגעוו ןטכארטראפ ךיז לָאז דיי א --- הווצמ

 םיא ליו עכלעוו ,ארחא ארטס רעד ןופ תושר םניא רענעגנאפעג א ןייז

 טימ ףמאק א טריפ ,די רערעסעב רעד ,רע .געוו ןשידיי םנופ ןריפפּפָארא

 שממ --- טיירפאב ךעלדנע טרעוו רע ןוא ,ייז טגיזאב רע ןוא םינוציח תוחוכ יד

  ,םירצמ תאיצי
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 עוואל עקידנכערבסיוא ןא ,הרהט ןופ םָארטש א ,השודק ןופ לאווק א

 -יוהרעד םעד רדס םייב חסּפ םורא טּפאכ ,רעייפ ןקיליה ןופ ,רעייפ ןופ

 .ןדיי םענעב

 רָאנ ךלמ ןייק טינ ?רדס רעגייטש אזא ייב דיי א זיא ךלמ א רָאנ

 ...ךאלמ א

 ,ץראה םע רענעי ,דיי רעטסָארּפ רענעי רָאנ זיא רדס םייב ךלמ א

 ןאמ םייב ,הליכא ןופ ןינע ןא זיא רדס רעד ןעמעוװ ייב ,דיי "ךמע; רענעי

 תודמול סיורא טזייו יז ןעוו ,בייו םייב ןוא ירבע לטייש א טלוכי רע ןעוו

 ...תוסוכ עברא וצ ןייוו ןוא שטשרָאב ריא ןגעוו סעשינק ןוא ךעלדיינק עריא ןגעוו

 לא לא לֹא הא לֹא

 םויה דע וליפא ךָאנ ןענייז םירדס עקילייה ענעי ןופ ןרוּפש עסיורג

 -םרָאפער ןופ ןוא תוצראה םע ןופ סעילאווכ עקידמערוטש יד .ןבילבראפ

 "ידי רעד ןופ טייקילייה יד ןעלצרָאװסיױא טנַאקעג טינ ןבָאה ,עיצאלימיסא

 ,םייה רעש

 !בקעי ןוא קחצי םהרבא ןופ רעדניק ,רעטסעװש ןוא רעדירב ערעייט

 טסוּפ ,רעל ןוא טסיװ ןייז טינ טכענ:םירדס יד ןיא ןעמייה ערעייא ןלָאז

 .םיבורק עטנעָאנ וצ טינ וליפא ,םייה רעד ןופ טינ טפיולטנא .רעטצניפ ןוא

 .ןעמייה עטשירפעגּפָא ענייפ ערעייא ןיא ךיז ייב אקווד םירדס ערעייא טעווארּפ

 ןעמיה ענעגייא ערעיא ןיא טכיל עשידיי עקילייה סָאד ןָא טדניצ

 ןא טימ ןייז וצ רעסעב זיא'ס זא ,ןעיידיא עשלאפ ןופ ןדערנייא טינ ךייא טזָאל

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב החּפשמ עניילק א רעדייא ,דמערפ רעד ןיא םלוע

 "וצנייא ןקריוואב קראטש יוזא טינ ןענָאק ןלוש ןוא םירדח עטסעב יד

 יװ ,חסּפ ןופ טייקיליה יד רעצרעה סרעדניק ערעייט ערעייא ןיא ןעלצרָאװ

 טעװ ריא ואו טרָאד ,לקניו רענעגייא רעיא יו ,רדס :רענעגייא רעייא

 ...טכיל קידבוט-םוי ענייר ןוא עקילייה עשידיי סָאד ןדניצנָא

 | ?טעברא ערעווש א זיא'ס

 סָאד .רעייט ןוא קיליײה ,טעברא ענעי זיא סיז רעבָא .תמא זיא'ס ,ָאי

 םעד קנאד א רָאנ ןיא ,ָאי טקנעדעג ריא סָאװ טייקשידיי עלעסיב ערעגָאמ

 ןוא קילייה יוזא ,םורפ יוזא ןוא טוג יוזא לָאמא ןבָאה ןרעטלע ערעייא סָאװ

 . ..ןיירא בוטש ןיא חסּפ םעד ןעגנערבוצניירא טעבראעג רעווש ןוא רעייט יוזא

 ענעדלָאג ענעי רעביא טינ טסייר .תורוד ןופ השורי יד זיא סָאד

 ענייר עשידיי עקילייה סָאד ןָא טדניצ .םייה םעד ןופ טינ טפיולטנא ,טייק
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 סָאד רעדניק ערעייא ןלָאז ןעמייה ענעגייא ערעייא ןיא טכיל ערעייט ןוא

 ,..!ןייז ראבקנאד קיביא ראפרעד ךייא ייז ןלעװ ,זטז

 .(ג"ישת)

: 

 תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 ןייז וצ ןופ טייוו רעז זיא חרזמ ןלעטימ ןיא עגאל עשיטילָאּפ יד

 ,טנקלָאװראפ רעמ ןוא רעמ ץלא גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו יז ,הברדא .ערָאלק א

 ןופ טקילפנָאק-טלעו א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ לָאמא ןָאק לאנאק ץעוס רעד

 ...םירביא עצנאג טימ סיורא טינ טעװ רעקלעפ יד ןופ רענייק ןכלעוו

 -ןדירפוצ א ןייז וצ ןופ טייוו זיא אפוג ןטּפיגע ןופ עגאל עשיטילָאּפ יד

 םוצ ייו .טינ ץלא ךָאנ ךיז טקיאוראב עקילק עשירעטילימ יד .עקידנלעטש

 -ארא יד ןופ ןירעריפ ןוא ןירעגָאזטרָאװ יד זיא םירצמ ןעוו חרזמ ןלעטימ

 | /...רעדנעל עשיב

 ,גנוניימ רענעדיישאב ןיימ טיול ןענייז ,לארשי ןגעק סעיצאקָאװָארּפ עלא

 "קירט; ערטיכ א ןוא ,טייז ןייא ןופ תוחוכ טימ ךיז ןטסעמראפ וצ וואורּפ א

 ברעמ יד ןופ סעיסעצנָאק ןוא תוחנה רעמ סָאװ ןסערפסיוא ןענָאק וצ

 . . .ןטכאמ-סיורג

 טימ ,רעמ ןבעג טעװ סע רעוװ .רחסמ רעשינָאלוװיט ןימ אזא זיא'ס

 ,טפאשדניירפ ןיא ןטלאה ךיז ןעמ טעװ םעד

 םוצ וצ ייז ןליּפש תועד יקוליח ןוא ןצנערעפיד ברעמ ןוא חרזמ יד

 ייס ןוא דנאלגנע ייס זא ,ןייטשראפ וצ בולק ליפ יוזא ףיוא ןענייז ייז .טקַאט

 א ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ןלעװ ייז ןעו ןרעוו זגורב טינ ןלעװ ,עקירעמא

 ןעמ טריצָאװָארּפ ,ונ .לארשי תנידמ רענרעדָאמ ,רעיינ רעד טימ ןָאט עּפעשט

 טלאפאב'מ ןוא לארשי ןייק תורוחס ןריפ עכלעוו ןפיש טלאהראפ ןעמ .רדסכ

 סע רעו -- רעדניק ןוא ןעיורפ טעגרה'מ ןוא ,ןרישזאסאּפ עקידלושמוא

 | | | ...רעסעמ ןרעטנוא רָאנ טמוק

 יד סיוא ןצונ ,ץיּפש רעד ןיא ןטּפיגע טימ ,רעדנעל עשיבארא יד

 ךָאנ רימ זיא ,המחלמ תמאב ןעניימ ייז יצ .,רוטקוינָאק-טלעװ עשיטילָאּפ

 ןוא רעגלָאפכָאנ ערעייז ראפ יירעמיראב א זיולב סע זיא רשפא .רָאלק טינ
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 ןקעדראפ וצ ךיוא ...חוכ ןיוש טָאה ןעמ זא ןזייואב וצ ,רעקיטאּפמיס

 ןיא לארשי תנידמ עיג יד קידנלאפאב ,ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ תולּפמ ענעי

 יד זא ,ןייז יזא עקאט ןָאק סע ...גנואייטשטנא ריא ןופ ןעניגאב עמאס

 ,עלערויטנאווא ןא יוזא םתס רָאנ ,המחלמ טינ ןעניימ הרבח

 רעמ ןוא סעיצאקָאװָארּפ ערענעלק ליפ ןופ זא רעבָא ןסעגראפ ייז

 -נָא ןוא תומחלמ-טלעוו ןכָארבעגסױא ןענייז ,ןלאפרעביא עקידנטיידאבמוא

 / .יידרע רעד ןופ ןקע ריפ עלא ןדנוצעג

 -סיוא ןענָאק עכלעוו ןעגנוטכארטאב עשיטילָאּפ רָאנ ץלא ןענייז סָאד

 ,דנאטשראפ ןוא תוגשה ענייז טול רערעדעי ןרעוו טשטייטעג

 -עיגילער רעד ,(רעשהנידמ רעד טינ ָאד ןיימ ךיא) גנאגוצ רעשידיי רעד

 .רערעדנא ןא רָאג רעבָא זיא ,רעקידהנומא ןוא ! .רעז

 -מוא ערעייז ןיא ךיז טכארטראפ ןעמ ןוא םיאיבנ יד ןעמ טנרעל

 דלאב ןוא תונקסמ עשיטסימיטּפָא .רעמ וצ רימ ןעמוק ,רעטרעוו עכעלברעטש

 ,רעבארא יד ןופ .ןלאפנָא עלאטורב יד ראפ ןליפעג-ארומ יד ןדניוושראפ

 ןופ ןטיײקרָאלקמוא עשיטילָאּפ יד ראפ דחּפ רעד טפעוועגסיוא טרעוו'ס ןוא

 זיור א יװ ךיז טניפעג לארשי ואוו ןטרָאד .חרֹומ ןטנעָאנ ןפיוא עגאל רעד

 ."םיחוחה ןיב הנשושכ; -- רענרעד ןשיווצ

 ,טקראטש ןוא טקיטומרעד איבנ רעד

 .היט ,, הכימ) תואלפנ ונארא םירצמ ךראמ ךתאצ ימיכ

 ךיא לעװ ,םירצמ ןופ סיורא טסיב וד ןעו געט יד ןיא יװ טקנוּפ;

 ,"ןזייואב רעדנואוו לָאמארעדיוו

 הנשרחת םהינזא הפ לע די ומישי םתרובג לכמ ושוב םױג וארי

 .(ןטרָאד)

 ערעײז טימ ןעמעש ךיז ןוא רעדנואוו עניימ ןעז ןלעװו רעקלעפ יד;

 ןלעװ ןרעיוא ערעייז ןוא ןכאמראפ ןאד ייז  ןלעװ רעליימ ערעייז ...תורובג

 .ןרעוװ ביוט
 -ראפ גנע זיא עטכישעג עשידיי יד ןוא ,רעביא ךיז טרזח עטכישעג

 | ,םירצמ טימ ןדנוב
 רעדנואוו זדנוא טלייצרעד חסּפ בוט-םוי רעכעליירפ ןוא רעכעלרעה רעד

 טיירפאב ןענייז ןדיי .םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג יד --- רעדנואוו רעביא

 ענעי טּפאכעג ןבָאה םיאנוש יד ,רעקירדרעטנוא עשיטּפיגע יד ןופ ןרָאװעג
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 יניס גראב םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה קלָאפ עטיירפאב סָאד ןוא ,הלּפמ

 .הרות יד --עיצוטיטסנָאק עכעלטעג יד ןייז וצ לבקמ

 ייס ןוא עמורפ ןופ ייס טעװארּפעג טרעוװ סָאװ ,רדס רעכעלרעה רעד

 רעשידיי רעד ןופ ןלָאבמיס ןוא תונורכז טימ לופ זיא ,ןדיי ענרעדָאמ ןופ

 יד דניצא ,תסורח ןוא תוסוכ עברא ,רורמ ןוא הצמ .םירצמ ןופ גנואיירפאב

 רעפטנע רעד ןוא ,תוישק ריפ יד רעדניק ןופ ןגערפ סָאד ,חסּפ לש הדגה

 טימ ,עטכישעג טימ טמעטָא ץלא ,םירצמב הערּפל ונייה םידבע ,ןטאט םנופ

 ,ןטּפיגע ןופ קלָאפ ןייז טיירפאב טָאה ט-ג זא ןביולג ןקראטש ןוא הנומא רעפיט

 הלואג ןופ טנעמָאמ ןיא ךיז טָאה ,הקוחה די יד ,טפארק עכעלטעג יד

 םעד ןָאטעג פאלק א טָאה ןוא טייקיטכעמ רעטסקראטש ריא ןיא ןזיוואב

 עטלא יד זיױלב טינ ןקָאושרעד ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה פאלק רענעי .אנוש

 ןלגפעגניירא ןענייז ,חֹרֹומ ןלעטימ םעד ןופ רעקלעפ עלא רָאנ ,רעטּפיגע

 ,דחּפ ןוא ארומ א ןיא

 .(רישי זַא ,חלשב) תשלפ יבשוי זחָא ליח ,ןוזגרי םימע ועמש

 עלא ףיוא תוצופת יד ןיא ןדיי יד ייז טימ ןוא לארשי ןיא ןדיי יד

 -יטילָאּפ רעטגנערטשעגנָא רעד בילוצ קיאורמוא קראטש ןענייז ,ןטנעניטנָאק

 ,חרזמ ןטנעָאנ םניא עגאל רעש

 -ביילג יד ןוא רעבארא ערטיכ יד דצמ סעיצאקָאװָארּפ עקידרדסכ יד

 עקידרדסכ סָאד .ןעמעלא !ודנוא ןריוורענעד ,ןטכאמ-ברעמ יד ןופ טייקיטליג

 עדליוו:בלאה יד וצ ןלאירעטאמ המחלמ ןוא ןֹרעציפָא ,רעוועג ןוא טלעג ןקיש

 ןופ זא ארומ א תמאב זיא ,לארשי ןופ םיאנוש עטסרעטיב יד ,לאעמשי-ינב

 ,טקילפנָאק טלעוו א ןכערבסיוא לָאמא טינ לָאז ןטרָאד

 רע שטָאכ ,בוט-םוי רעזעיגילער א ךרוד ןוא ךרוד רעבָא ויא חסּפ

 -- זא ,הנומא רעפיט טימ .,גנואיירפאב רעשיזיפ-לאנָאיצאנ טימ ןדנובראפ זיא

 (א"פק ,םילהת) לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה

 טָאה רע .לארשי ןופ רמוש רעד טינ טפָאלש סע ןוא טינ טלמירד סע

 עסיורג וצ טריריּפסניא ןוא טקיטפערקעג ,טרעטנומעג ןוא טקראטשעג ןדיי

 ןקירָאי טנזיוט-ייוצ א ןיא ךיז ןטלאהרעד וצ לֹכ תישאר .ןעגנומענרעטנוא

 ,לארשי תנידמ ןופ גנואיינאב רעד וצ דניצא ןוא תולג

 ןקיטנייה םעד ןקראטש ךיוא טעװ הנומא ענייר ןוא ערעטיול עקיזָאד יד

 ...ןטיײקירעװש עשיטילָאּפ ןופ קילבנָא ןיא שואי ןיא ןלאפוצניירא טינ רוד
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 ןלָאבמיס ליפיוזא רעצרעה ערעייז ןיא ןגָארט עכלעוו ,ןדיי עקיבױלג

 ןלאפ ,ןקָארשרעד טינ ןרעוו ,םירצמ תאיציל רכז ,תווצמ ליפיוזא ןעוט ןוא

 -שיטילָאּפ א ןופ קינאּפ א ןופ טשרעהאב טינ ןרעוװ ןוא טומ םנופ טינ

 ...עגאל רערָאלקמוא

 ("ט ,יז הכימ) תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 ןזייו וצ ,טיג טגָאז ,טיירג ךיא ןיב ,טנעמָאמ ןשיטירק ןדעי ןיא

 ...םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא טסיב וד ןעוו יװ ,רעדנואוו ןוא םיסנ עכלעזא

 ןעמעש ךיז ןלעוו ייז ןוא ןעז סע ןלעװ סעיצאנ ןוא םיױג עלא יד

 ...תורובג ערעיז טימ

 .((ד"ישת)

 ז

 ...תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 עשידיי עלא .םירצמ תאיצי טימ ןדנובראפ זיא ןיילא חסּפ זיולב טינ

 ןבעגעג ןענייז ,ו"אא תיציצ ,ןיליפת יו ,תווצמ ליפ ןוא תבש .,םיבוט-םוי

 עטכישעג עקידנכאמיעכַאּפע יד ןעקנעדעג לָאז רע ידכ ןדיי םעד ןרָאװעג

 ,םירצמ תאיצי ןופ

 ןוא גָאטײב ייס ,געט עקיכָאװ יד ןיא ייס ןוא תבש ייס ,רָאי ץנאג א

 ,םירצמ תאיצי ןעקנעדעג דיי א ףראד ,טכאנייב ייס

 ,(ז"ט םירבד) ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 ,"ןבעל ץנאג ןייד םירצמ ןופ ןייגסיורא ןייד ןעקנעדעג טסלָאז,

 : תוכרב ןופ קרּפ ןטשרע ןיא ,טגָאז הנשמ יד

 .תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ

 ,םירצמ תאיצי ןופ םיסנ עסיורג יד ןענָאמרעד ןעמ ףראד טכאנייב וליפא

 גָאטײב ייס ,תבש ייס ,תוכוס ייס ,תועובש ייס ,חסּפ ייס --- קידנעטש

 ...םירצמ ןופ גנואיירפאב ןייז ןעקנעדעג דיי רעד ףראד דימת -- טכאנייב ייס ןוא

 ?חסּפ לש הדגה יד טגָאז יו
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 ,םירצממ אבי אוה ןלאכ ומצע תא תוארל םֶדָא ביח רודו רוד לכב

 טלָאװ ןיילא רע יו ןטכארטאב ךיז דיי א ףראד רוד ןכעלטיא ןיא

 עצנאג יד ןיא ןפיטראפ יוזא ךיז ףראד רע ...םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא

 ןופ גנואיירפאב רעד ןוא גנופאלקשראפ רעשירצמ רעד ןופ ןשינעעשעג

 א טרָאד ןעוועג זיא ןיילא רע יו ןטכוד םיא ךיז לאז סע זא ,טפאשטכענק

 לַייװ .טיירפאב םיא ןוא סנ א ןָאטעג ןיילא םיא טימ טָאה טיג ןוא טכענק

 ,טפאשטכענק רענעי ןופ ןרָאװעג טיירפאב טינ ןטלָאװ ןרעטלע ערעזדנוא ןעוו

 ןעוועג ,גָאט ןקיטנייה ןזיב שממ ,םויה דע רעדניק ערעזדנוא ןוא רימ ןטלָאװ

 | ...םירצמ ןיא ןפאלקש

 יד ןלייצרעד וצ םירדס .יד יב חסּפ הוצמ עסיורג א זיא רעבירעד

 ,םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג יד ,ךיוא ןיילא ךיז ראפ ןוא רעדניק

 ענעי ןופ עטכישעג יד ןעקנעדעג רימ ןוא םימכח ןענייז רימ שטָאכ

 ןגעו ןלייצרעד וצ הוצמ עקיליײה א ,טכילפ א ,בוח א סע זיא ךָאד ,ןרָאי

 ,םירצמ תאיצי

 .((הדגה) חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו

 ,םירצמ תאיצי ןגעו רעמ ןוא רעמ סָאװ טליײצרעד סע רעװ ןוא

 ,טביולעג ןוא רעבושח זיא רעד

 ֹח

 ,קלָאפ ןשידיי ןראפ הלואג יד ןגָאזנָא ליו הכימ איבנ רעד ןעוו

 .םירצמ תאיצי וצ ךיילגראפ ןטימ ךיז רע טצונאב

 .( הכימ) תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

 טסיב לארשי וד ןעוו ,רעדנואוו ןזיואב לָאמא בָאה ךיא יװ טקנוּפ

 ,ןזייואב רעדנואוו רעטייו ךיא לעוו יוזא טקנוּפ ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא

 ,איבנ םנופ ליומ םניא ט"ג טגָאז

 ?םירצמ תאיצי ןופ רעדנואוו יד ןעוועג ןענייז סָאװ

 םהרבא ןופ רעדניק יד טפאלקשראפ ןטלאהעג ןבָאה רעטּפיגע יד

 ןטייקיאעפ יד טריזילאראּפ טָאה םירצמ יד ראפ ארומ יד .בקעי ןוא קחצי

 ןייז יואר לָאז סָאװ קלָאפ א ,קלָאפ ונתרחב התא ןא ןרעװ וצ לארשי ןופ

 ,קלָאפ ךעלטעג א ןרעוו וצ םורא יוזא ןוא ,הרות יד ןייז וצ לבקמ
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 ןעגנאגעגרעבירא ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענייז ןדיי ןעוו טשרע

 :ןעגנוזעצ ךיז ךעלרעייפ ייז ןבָאה טסלָאמאד ףוס-םי םעד םיסנ עכעלטעג ךרוד

 'דל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זָא

 ,רוביצב ןעגניז טינ ייז ןענָאק ,טפאלקשראפ תולג ןיא ןענייז ןדיי ןעוו

 קילבנָא ןיא ןעגניז ןוא תוגירדמ עכיוה ףיוא ןבייהרעד ךיז ןענָאק םידיחי

 ,טגיזאב זיא אנוש רעד ןעוו ןעגניז רָאנ ןָאק ללכ א רעבָא ,ןייּפ ןוא קערש ןופ

 ןגיוא ענעגייא ענייז טימ הלּפמ יד טעז רע ןעוו

 ,םירצמב 'ה השע רשא הלודגה דיה תא לארשי ארד

 ...רישי זַא -- ןעגנוזעג עלא ייז ןבָאה טסלָאמאד טשרע

 עקיטפנוקוצ יד ףראד סָאװ וצ קיטכיר ןענאטשראפ טינ ןבָאה רימ

 ?םירצמ תאיצי וצ תוכייש א ןבָאה הלואג

 ןזיוואב רעדנואוו בָאה'כ יו טקנוּפ זא ,הכימ איבנ רעד טגָאז סָאװראפ

 הלואג רעקיטפנוקוצ רעד ייב ךיוא ךיא לעװ ,םירצמ ןופ ןייגסיורא םייב

 ? ןזייוואב רעדנואוו

 ךיז טלגנאר לארשי תנידמ ןעו ,טראוונגעק ערעטיב ,עקירעיורט יד

 ךיז ןרעטנָאלּפראפ ,ךשמה ןוא םויק ןראפ ,יובפיוא ןוא ץנעטסיזקע ריא ראפ

 ...ןצינערג לארשי יד טימ םירצמ יד רעדיוו

 םעד ןלוש עשיטּפיגע יד ןיא טינ טנרעל ןעמ זא ,סיוא טזייו סע

 גנורעקלעפאב עשיטּפיגע יד זא סיוא טזייו סע ;ך"נת םעיינ קיביײא ןוא ןטלא

 טינרָאג טָאה יז .םירצמ תאיצי ןופ טקא ןכעלטעג םענעי ןופ טינרָאג סייוו

 ערעייז עכלעוו ,הלּפמ רעסיורג רעד ןופ ןוא תוכמ ןעצ יד ןגעוו טנרעלעג

 יז ןוא ןרעוו טיירפאב םייב ןטלאהעג ןבָאה ןדיי ןעוו ןטילעג ןבָאה סעדייז

 ןרעטש טלָאװעג גנואיירפאב יד ןבָאה

 ךיז ןטלָאװ ייז ןעו ,שמוח ןטלא םעד ןענרעל ןטלָאװ ייז ןעוו לייוו

 ןוא טרעטיצעג ייז ןטלָאװ ,םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג רעד ןיא טפיטראפ

 ...לארשי טימ ךיז ןביוהוצנָא טאהעג ארומ ןוא טרעטאלפעג

 ןדיי יד טקינײּפעג ןוא טקירדרעטנוא ,טפאלקשראפ ןבָאה םירצמ יד

 ,תולג ןיא ןייז ןלָאז לארשי ינב יד זא ןעװעג זיא הריזג יד יװ גנאל יוזא

 וצ טרעדינעגּפָארא טָאה טיג ןוא הלואג ןופ העש יד ןעמוקעג רעבָא זיא
 ןייק ןָאק ןָא העש רענעי ןופ ,לארשי קלָאפ סָאד ןייז ליצמ ןוא ןעיירפאב
 ,..גנואיירפאב עשידיי יד ןטלאהקירוצ טינ טפארק עכעלשטנעמ
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 ןייז ןוא קלָאפ ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה טיג ןעוו ,טנייה יוזא טקנוּפ

 ןטּפיגע ןיולב טינ ,טכאמ ןייק טעװ ,טנעָאנ זיא גנואיירפאב רעד וצ גָאזוצ

 -- ברעמ טינ ןוא חרזמ טינ ,רעדנעל עשיבארא עטעדניבראפ עריא טימ

 טינ טעװ רענייק ,גנואיירפאב עכעלטעג יד ןרעטש ןענָאק טינ טעװ רענייק

 קחצי םהרבא ןופ רעדניק יד ןופ שראמ-הלואג ןכעלטעג םעד ןטלאהקירוצ

 | ...בקעי ןוא

 א זיא לארשי תנידמ זא ןעז וצ טינ דנילב ןייז תמאב ףראד ןעמ

 טשרע ףראד עכלעוו הלואג רעסיורג רעד ןופ ביױהנָא ןא ,הלואגד אתלחתא

 ,ןעמוק ךָאנ

 ןענָאק ,לארשי טימ ךיז ןרעטנָאלּפראפ רעקלעפ ערעדנא ןעוו ןוא

 עכעלנע ןייק ,ליּפשייב ןייק טיג ןבָאה ייז לייוו ,ןייטשראפ טכייל סע רימ

 טמוק יו ?םירצמ רעבָא ,לארשי טימ ןבייהנָא טינ ךיז רָאט ןעמ זא ןטקאפ

 ?סעדייז ערעייז ןופ הלּפמ יד טינ ןעקנעדעג ןוא טינ ןסייו ייז סָאװ סע

 ...?רעטּפיגע עטלא יד ןופ עטכישעג עטלא יד טינ ייז ןענרעל סָאװראפ

 הוצמ ערעיײט אזא טנָאמראפ ןטלָאװ רעטּפיגע עקיטנייה יד ןעוו

 :ןדיי רימ יוװ

 .("ט םירבד) ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 תבש ייס ,ןבעל ץנאג ןייד םירצמ ןופ ןייגסיורא ןייד ןעקנעדעג טסלָאז

 ,רעכיז ךיא ןיב ןאד ,טכאנייב ייס ןוא גָאטיײב ייס ,םיבוט-םוי עלא ייס ןוא

 ,לארשי ףיוא סָאש ןקיצנייא ןייא ןרעײפוצּפָא עטצעל יד ןעוועג ןטלָאװ ייז זא

 ֹס

 ןיא ןוא ןלוש עשיטּפיגע יד ןיא זא ,גָאט רעד יו רָאלק רימ ראפ זיא

 ,ך"נת םעד טינ ןעמ טנרעל ןטעטיסרעוװינוא ערעייז

 ןוא לבייב יד ָאי ןענרעל סָאװ רעקלעפ יד סָאװ סע טמוק יװ רעבָא

 טמוק יו ,טיהנגעלעג רעדעי ייב ך"נת םנופ םיקוסּפ טימ ךיז ןצונאב ייז

 סלארשי ןופ ןלארטש עטשרע יד ,המחה ץנ םעד טינ ןעזרעד ייז סָאװ סע

 ךיז טביוה גנוזיילרעד סלארשי זא טליפרעד ָאי ןטלָאװ ייז ןעוו לייוו ? הלואג

 ןטלָאװ ייז .רעדנעל עשיבארא יד וצ ןיז-ילכ ןייק טקישעג טינ ייז ןטלָאװ ,ןָא

 רבע טינ ןוא םירצמ טינ ,קאריא טינ ןוא דנאלשטייד טינ טנפָאװאב טינ

 -- רעוװעג ןייק ןבעג טפראדאב טינ ךיוא לארשי וליפא ןטלָאװ ייז ,ןדריח
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 -תואיבנ עקילייה יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןטלָאװ רעקלעפ עלא רָאנ ,טינ םענייק

 | :איבנה היעשי ןופ דייר

 ןופ געט ענעי ןיא ןריסאּפ טעװ סָאד ןוא -- םימיה תירחאב היהו |

 רעבושח ןוא ןביוהרעד ,גראב סטיג ןייטש טעװ טקיטסעפראפ .הלואג רעד

 יוזא ןוא ןעמוק ןסאמ ןיא םיא וצ ןלעװ רעקלעפ עלא ,גרעב עלא ןופ

 :טעו רע .בקעי ןופ זיוה סטיג וצ ןייגפיורא רימָאל ,טמוק :ןגָאז ייז ןלעוו

 לייו ,ןגעוו ענייז ןיא ןריפ ךיז ןלעװ רימ ןוא םיכרד ענייז ןענרעל זדנוא

 ,םילשורי ןופ טרָאװ סט"ג ןוא הרות ןייגסיורא טעװ ןויצ ןופ רָאנ

 טעװ רע ןוא םיכוסכס ערעייז רעקלעפ ןשיװצ ןכיילגסיוא טעװ רע ןוא

 ףשרעייז ןרעטעמשעצ ייז ןלעװ ,ןפאוו ןענייז סע זָאלצונ יו ןגייצרעביא יז
 -ךאפ ייז ןלעװ ןזיּפש ערעייז ןוא ,סנזייארעקא ראפ ןדימש ייז ןוא ןדרעווש
 ,סרעסעמדזָארג ןיא ןעלדנאוו

 ןוא ןכש ןייז ןגעק דרעװש ןייז ןבייהפיוא רעמ טינ טעװ קלָאפ ןייק
 .'ב היעשי) ...גנוריפגירק ןרעו טנרעלעג רעמ טינ ללכב טעװ סע

: 

 טעװ ןעו רעבָא .גָאט רעדעי םירצמ תאיצי ןָא ןקנעדעג ןדיי רימ

 ?ןעקנעדעג סע ןלעװ רעקלעפ עלא ןעװ גָאט רענעי ןעמוק ןיוש

 ...תשלפ יבשוי זחָא ליח ןוזגרי םימע ועמש

  רעטיצ א .ןרָאװעג טריוװרענעד ייז ןענייז טרעהעג ןבָאה רעקלעפ;

 ,(רישי זָא) "םיתשלּפ ןופ רעניואוונייא יד טּפאכעגמורא טָאה

 תאיצי טימ שממ טמעטָא ץלא ןעו ,חסּפ ןופ געט עקילייה יד ןיא

 עלא תוכיראב ןלייצרעד סָאד ,הדגה יד ,תוסוכ עברא ,רורמ ,הצמ : םירצמ

 ןגױא ערעזדנוא ןלעװ געט עקילייה יד ןיא ;גנואיירפאב רענעי ןופ םיטרּפ

 -- לארשי לאוג םוצ טעדנעוועג ןייז ץראה ןוא

 !!!לארשי תרזעב המוק ,לארשי רוצ

 דנאל ןייד ףלעה ,םוק ןוא ךיז ביוהרעד לארשי ןופ ט-ג רעקראטש

 !לארשי קלָאפ ןייד ןוא

 .(ט"טשת)
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 אי

 םירבמ תחאיבי

 קלָאפ עקיטראנגייא סָאד

 יו שרעדנא -- קלָאּפ םאנסיוא ןא ,קלָאפ קיטראנגייא ןא ןענייז ןדיי

 ,טלעו רעד ןיא רעקלעפ ערעדנא עלא

 טנעיילעג ואוו:ץעגרע רעדָא ,קלָאפ אזא ןגעו טרעהעג ןיוש ריא טָאה

 ?רעקלעפ עיינ רעדָא עטלא יד ןופ סעטכישעג יד ןיא

 ,עטכישעג ןייז ,רוטלוק ןייז ,ךארּפש ןייז קלָאפ א טפאש ךעלנייוועג

 א רעדיא זא ,טרעהעג ןיוש ריא טָאה .ןעגנוריסאּפ ענייז ןוא דנאל ןייז

 ,ךארּפש ןייז טיירג ןייז סיֹורָאפ ןופ ןיוש לָאז ,ןרָאװעג ןפאשאב זיא קלָאפ

 ?דנאל טמיטשאב ןייז וליפא ןוא עטכישעג ןייז ןוא ןצעזעג ענייז

 !קלָאפ קיטראנגייא ,שילרעטסיוא עקיזָאד סָאד ןענייז ןדיי

 טזייואב רעטשרעביא רעד .שמוח רעד שוריפב זדנוא טלייצרעד יוזא

 ,טלעו רעצנאג רעד ןיא דיי ןטסקיצניא ןוא ןייא םוצ ,ןעמהרבא וצ ךיז

 :יוזא םיא וצ טגָאז רע ןוא

 ,"םידשכ-רוא, ןופ ןעמונעגסיורא ךיד טָאה רעכלעוו ,טדג ןייד ןיב ךיא;

 .('/ ,"ט תישארב) "השורי א ראפ דנאל עקיזָאד סָאד ןבעג וצ ריד ידכ

 א ךרוד טרָאװ סט-ג ךיז טזייואב ,םיכלמ ףניפ יד טימ ףמאק ןכָאנ

 :טרָאװ עשיאיבנ סָאד ןעוועג זיא יוזא ןוא ,ןעמהרבא וצ האובנ

 ,ח"ט ,ןטרָאד) דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנָא םרבא ארית לא

 זיא רכש ןייד ,ץוש ןייד ןיא ןייז לע ךיא ,םרבא ארומ טינ בָאה

 | ,סיורג רעייז

 טָאה רע ןוא סיורא ןסיורד ןיא ןעמהרבא טריפעגסיורא טָאה טיג ןוא

 ,למיה ןטנרעטשעגסיוא םעד טכארטאב ,קוק א ביג :טגָאזעג יוזא םיא וצ
 ? לָאצ רעייז ןייגרעד וטסעוו יצ ,ןרעטש יד לייצ

 .ךערז היהי הכ :ול רמאױ

 רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןטכיילאב עכלעוו ,ןרעטש יד יװ יוזא טָא

 ןיא סיורג יוזא ןוא טפאשנעגייא אזא טָא ,ליפ רעייז ןענייז ןייז ןוא ,טכאנ

 ...רעדניק ענייד ןייז ןלעװ ,לָאצ רעייז ןיא קידנטיידאב
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 ןיא טיג ןופ החטבה אזא קידנרעה ןדירפוצ ןוא ךעלקילג זיא םהרבא

 ןייז ןופ טולב ןטימ ןוא המשנ ןייז ןופ רעייפ ןטימ טָאה רע ןעמעוו

 ,טביולגעג ןצראה

 רערעװש א םורא טּפאכ ןעמהרבא ןוא ןוז יד רעטנוא טייג טָא ןוא

 ...םיא טלאפאב שינרעטצניפ א ןוא ארומ א ,למירד

 .םיא טגָאז ןוא םיא וצ ךיז טזייואב ט-ג רעבלעז רעד ,האובנ עבלעז יד

 | :הרושב עכעלקערש א

 :רעבָא ,רעדניק ןבָאה טסעװ וד ,תמא זיאס ,םהרבא ,ןסיוו ייז

 .םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ

 ,דנאל דמערפ א ןיא ןייז ייז ןלעװ עדמערפ ןוא םירג

 + רָאנ ,טרירעלָאט ןרעו ןלעו עכלעוו ,עדמערפ ןוא םירג זיולב טינ

 ,הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו

 -רעטנוה ראפ ןרעוו טקיניײּפעג ןלעװ ייז ןוא ןטעברא ייז טימ טעװ ןעמ

 ...רָאי רעט

 ,ןקינײּפ יז טעװ ןוא ןטעברא יי טימ טעװ סָאװ קלָאּפ סָאד ןוא

 .ןרעו טפָארטשאב טעוו

 .לודג שטוכרב ןאצי ןכ ירחאו

 דנאל םענעי ןופ יײז ןלעװ ןרעו טקיניײּפעג ןכָאנ ,ךיז ןדיילנָא ןכָאנ

 ...ןגעמראפ ןסיורג א טימ ןוא םוטכייר טימ ןייגסיורא

 -טעג א ןעמהרבא טימ תירב א ןסָאלשעג טיג טָאה גָאט םענעי ןוא

 / גָאװצ ןקידרעייפ א ,ךאמּפָא ןכעל

 .תאזה ץראה תא יתתנ ךעדזל

 בָאה (ןרָאװעג ןריובעג טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו רעדניק ענייד וצ
 םירצמ ךייט םנופ ,דנאל עקיזָאד סָאד ,טמיטשאב ןיוש ,ןבעגעג ןיוש ךיא
 ,יזירפ ,יתיח ,ינומדק ,יזינק ,יניק :רעקלעפ יד ,תרּפ ךייט ןסיורג ןזיב

 (א"כ ,ח"י ה"ט ,ןטרָאד) יסובי ןוא ישגרג ,ינענכ ,ירומא ,םיאפר יד ןוא

 ןיא טנכיײצעגנָא לארשייץרא ןופ ןצינערג יד ןענייז ,טעז ריא יו

 ךָאנ טָאה רע ןעװ ,ןעמהרבא ןדיי ןטשרע םוצ ןרָאװעג טגָאזעגוצ ,שמוח

 ...דניק שידיי ןייא ןייק טאהעג טינ
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 ןופ רעטָאפ רעד ךָאד זיא רע רעבָא ,טבעלעג ןיוש טָאה לאעמשי

 ,.,לארשי ינב יד ןופ םיאנוש יד ,רעקלעפ עשיבארא יד

 -ארט רעזדנוא טל עטכישעג עשידיי יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 עיצאזיליוויצ טלעוו רעד ןופ טנעמאדנופ רעד זיא רעכלעוו ,שמוח ןטיול ,עיציד

 | .קלָאפ ןשידיי םנופ המשנ יד ךיוא ןוא

 ןבָאה טסעװ :ןעמהרבא ןטלא םוצ טגָאזעגסיורָאפ טָאה האובנ יד

 ןצעזאב רעבָא ךיז ןלעװ ייז רעדייא .ןייז ייז ןלעװ קלָאפ סיורג א ,רעדניק

 טגָאיעג ,טקינײּפעג ,ןפאלקש ,םירג ןייז ייז ןלעוװ ,דנאל ןגייא ןא ןיא

 ,..טגָאלּפעג ןוא

 ןלעוו ייז .הלואג יד ןעמוק טעװ סע .ןרעוו טיירפאב ןלעוװ ייז רעבָא

 ,םיפדור יד ןוא ,ןגעמראפ סיורג א טימ ,לודג שוכרב םירצמ תולג ןופ סיורא

 ןלעו ןוא ןרעװ טּפשמעג ןלעװ ייז -- רעפאלקשראפ יד ,רעקינייּפ יד

  ,.,הלּפמ א ןבָאה

 בי

 םירבמ תאיבי

 ,ןשירָאטסיה א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא םירצמ ןופ ןייגסיורא סָאד
 ,טקא ןקילײה

 ױװ ,קיטכיװ יװ ,סע טטזייואב תוחול יד ןיא גָאז רעטשרע רעד
 :ןוועג זיא םירצמ תאיצי קידנכאמעכָאּפע

 ,ןרתי) םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא

 ןופ ןעמונעגסיורא ךיד טָאה רעכלעוו ,ט"ג רעקראטש ןייד ןיב ךיא
 ,םירצמ דנאל

 רעכלעוו ט-ג ןייד ןיִב ךיא ,ןגָאז וצ טסאּפעג .רעסעב טינ ךיז טלָאװ יצ -

 עלא רָאנ ,ןדי זױלב טינ טיג טָאה ןפאשאב ,ןיינ ?ןפאשאב ךיד טָאה

 ןוא םירעװ עלא ,שיפ ןוא לגייפ עלא ,תומהב ןוא תויח עלא ,ןשטנעמ

 .ןפאשאב חוכ סטיג טָאה טבעל סע סָאװ ץלא שממ ,ןטקעסניא

 ןראפ ןעוועג עיגעליוירּפ עלעיצעּפס א זיא םירצמ תאיצי רעבָא

 ...לארשי קלָאפ
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 טקא ןפיוא "טיובעג; עיגילער עשידיי עצנאג יד טעמכ זיא רעבירעד

 ,תוצמ .,תיציצ ,ןיליפת ,תבש .,תוכוס ,תועובש ,חסּפ ,םירצמ תאיצי ןופ

 ןענייז רָאי ץנאג א ןופ תולפת עלא -- תוסוכ עברא ,תסורח ,רורמ ,ץמח

 ,..םירצמ תאיצי ןופ טקא ןסיורג םעד ןעקנעדעג ןופ הוצמ רעד טימ לופ

 ,ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 ןייד םירצמ דנאל ןופ ןייגסיורא ןייד ןופ גָאט םעד ןעקנעדעג טסלָאז

 .י.ןבעל ץנאג

 עלא רימ שטָאכ ,עקידנעטשראפ ןוא םימכח ןענייז עלא רימ שטָאכ

 יד ןלייצרעד ןלָאז רימ הווצמ א זיא ךָאד ,הרות יד ןענָאק ןוא ןעקנעדעג

 ,םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג

 (חספ לש הדגה) חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לרכו

 ,,טביולעג זיא רעד םירצמ תאיצי ןופ רעמ סָאװ טלייצרעד סע רעוו ןוא

 ֿגי

 רודו רוד לכב

 םוצ טרעהעג סָאװ ,עטכישעג ענעגנאגראפ א םירצמ תאיצי זיא יצ

 | !ןיינ שוריפב ,ןיינ ? רבע ןטייוו

 .(הדגה) םירצממ אצי אוה ולאכ ,מצע תא תוארל םדָא בייח רודו רוד לכב

 רע יװ ךיז ןטכארטאב וצ ביוחמ דיי רעדעי זיא רוד ןכעלטיא ןיא

 | | / ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא טלָאװ ןיילא

 -קא יװ ןוא רעטרעװ עקילייה עקיזָאד יד טנייה ןענייז קידעבעל יו

 ,דנאל ןגייא ןא ןיוש ןבָאה רימ ןעװ וליפא ,גָאט וצ טנייה לייו !לעוט

 עדמערפ ןשיוצ ןדירפ ןיא ןוא "םולשב; ךיז ןבעל ןדיי טייהרעמ יד ןוא

 ןטָאש רעצראווש רעד ץלא זדנוא טקריוואב ךָאד ,רעקלעפ "עשיתבה לעב;

 - - | ...םירצמ ןופ

 ןופ גנוטכענקראפ ןוא ,דייל ןוא ןייּפ ןופ טסייג רערעטצניפ רענעי

 ןסירעגסיורא ךיז טלָאװ רע יװ גָאט וצ טנייה סיוא טעז ,סהערּפ עטלא יד

 ...לארשי ףיױא קערש א ןפראוואוצנָא ,םירכק-ןדימאריּפ עטלא-רוא יד ןופ
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 ..,םירצמ ןופ טיירפאב ןצנאגניא טינ ךָאנ ןענייז רימ זא ,סיוא טעז סע
 -- םעיינ א טייצ רענרעדָאמ רעד ןיא ,טנייה ןבָאה ןפראד רימ

 .םירצמ תאיצי

 ,ןעלקיווטנא קיטכיר טינ ךיז ןָאק ןוא ןרעװ טיובעג טינ ןָאק לארשי

 .סיוא-גירק ראפ טמיטשאב זיא טעשזדוב םנופ לייט רעטסערג ריא ןמז"לכ

 טימ ךיז טעב ןעמ .ןפָאװ ןכוז ןיא טגיל לארשי ןופ ּפָאק רעד .גנוטאטש

 ...ןפָאװ ןפיוק וצ ןענָאילימ רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ

 א ןייז ןיוש טעװ רעפיוקראפ א ןעמוקאב ָאי ןיוש טעװ ןעמ זא ןוא

 !קילג אזא וצ יי ? קילג

 ,עגולק טימ ןוא םיסנ עכעלטעג טימ ןרעו טיינאב דניצא ןפראד רימ

 טסײג םענעי ,ןגוצ ןוא ןגעו ענעטלאהעגנייא ,עטנכערעגסיוא ,עשיגעטארטס

 ןציזאב וצ םירצמ תאיצי ןופ

 םירצמ תאיצי םענעי ןופ ןבילבראפ ךָאנ זיא סעּפע זא טסיוא טזייוו סע

 ךָאנ טלקנוטראפ טסיײג םירצמ רערעטצניפ רעד לייו ...טקידנעראפ טינ

 ...ןעלמיה לארשי יד התע תעל

 יד ןופ תויתוא ענבירד יד ןיא קוק א טּפאכ ןבָאה טייצ טעװ ריא ןעוו

 תלואג :יוזא שוריפב טייטש ןטרָאד זא ןעז ריא טעװ ,םירפס עשידיי עטלא

 ..המילש הלואג יד טינ טרָאפ רעבָא ,הלואג עסיורג א ןעוועג עקאט זיא םירצמ
 ןופ לענָאלָאק א טעװ ןאד ,עמוק טשרע ףראד המילש הלואג יד |

 א ןוא ;הנידמ לארשי רעד ףיוא דרעװש ןטימ ןעכָאפ ןענָאק טינ ןטּפיגע

 רעד ןיא ןדיי ןקיאורמואאב ןענָאק טינ טעװ םירצמ ןופ קינוװָאקלָאּפ

 | יי ...טלעװ רעצנאג

 ןכעלטיא ןיא, :רעטרעװ יד ןענייז קיבייא יוװ ,קילייה יו ,קיניזפיט יו

 דנאל ןֹופ ןרָאװעג טיירפאב טלָאװ רע יו ןטכארטאב דיי א ךיז ףראד רוד

 | ,"םירצמ

 ,- טא = יי יי === זיי יי = שריי א =: עא ,2:-י-הירי-- יא ,2:--= 525 א ,ת--יי--- ,-ישי-- הי

 ,םיבוט-םוי עלא ןופ רעטסכעליירפ רעד ,חסּפ בוט-םוי רעקיטנייה רעד

 רעביא ןטכארטראפ ןוא ןפיטראפ וצ ךיז ידכ ןרָאװעג טמיטשאב הליחתכל זיא

 ןכעלטיא ןופ ןוא טנייה ןופ םירצמ תאיצי ןופ ןוא לָאמא ןופ םירצמ תאיצי

 רעד זא ןייז הכוז רימ ןלעװ ,ןידכו תדכ ןרעייפ םיא ןלעװ ןדיי  ןעוו .רוד
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 ןוא ,ךשוח ירה יד וצ ןרעװ ןבירטראפ טעװ םירצמ ןופ טסייג רערעטצניפ

 טיירפאב ןלעװ ,לארשי תוצופת לכב ןדיי רימ ןוא ןטרָאד הנידמ עשידיי יד

 ןרעװ טצונעגסיוא ןלָאז תוחוכ עשידיי יד ןוא ,דחּפ ןופ ןוא קערש ןופ ןרעוו

 ,םישעמ עשיטנאגיג ןוא טעברא רעקידנעיוב רעשירעפעש ,רעוויטקודָארּפ ראפ

 ןעמהרבא רעטָאפ רעזדנוא טגָאזעגוצ טָאה טיג עכלעװ ןצינערג יד =

 רעטצעל רעד ...רעדנעל עלא ןופ ןדיי ןרעו טצעזאב ןלָאז ןצינערג יד ןיא

 יד ...ןרעוו ןזיואב טייצ רעזדנוא ןיא שממ לָאז םירצמ תאיצי ןופ טקא

 ,המילש הלואג

 ,ז"טשת)

 ךי

 םירצממ לארשי חאצב

 רוד ןכעלטיא ןיא

 ןשידיי ןצנאג ןפיוא םתוח ריא טגיילעגפיורא טָאה םירצמ תאיצי

 טינ לָאז סע ןכלעוו ןיא חול ןשידיי םניא גָאט ןייק ָאטינ ,ןבעל ןזעיגילער

 ןענָאמרעד ןיליפת ןוא תיציצ ,עמש-תאירק .םירצמ ןינע רעד ןרעוו טנָאמרעד

 רכז רעטייו רימ ןגָאז ,שודיק תבש רימ ןכאמ ;םירצמ תאיצי ןיא זדנוא

 ,םירצמ תאיציל

 -עשעג רעד טימ לופ ןענייז תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ :םיבוט-םוי עלא

 ,.םירצמ תאיצי ןופ שינע

 ןגָאז סָאד ,רעסאוו-ץלאז ,תסורח ,תוסוכ עברא ,רורמ ,הצמ -- חסּפ

 ןופ עטכישעג רעד טימ טמעטָא ץלא -- רדס רעקידרעייפ רעד ,הדגה יד

 םעד ,רעדניק יד ןופ טגערפעג ןרעוו סָאװ תוישק ריפ יד ;םירצמ תאיצי

 טלייצרעד ןּא טגָאז ץלא -- םירצמב הערּפל ונייה םידבע רעפטנע סנטאט

 ,םירצמ ןופ ןייגסיורא םייב ןרעטלע ערעזדנוא טימ טריסאּפ טָאה סע סָאװ

 וניבר השמ ךרוד טָאה ט-ג ןעוו ,הרות-ןתמ ןופ גָאט רעד ,תועובש

 ןטשרע ןטימ ןָא ךיז ןביוה עכלעוו ,תורבדה תרשע יד קלָאפ ןייז ןבעגעג

 ."םירצמ דנאל ןופ טריפעגסיורא ךיד טָאה רעכלעוו טיג ןייד ןיב ךיא; : טָאבעג

 ? סָאװ בילוצ ,תוכוס ןיא ןציז ןלָאז ןדיי הוצמ א זיא סע -- תוכוס
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 יאיצוןהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדי ןעמל

 .(ג"מ ,2"כ ארקיו) םכיקלא 'ה ינא ,םירצמ ץראמ םתוא

 -אב בָאה ךיא ןא ,ןסיוו ןלָאז תורוד עקידרעטעּפש עלא ןוא ריא ידכ

 ,םירצמ ןופ טריפעגסיורא ךייא בָאה ךיא ןעוו ,תוכוס ןיא טצעזאב ןוא טניואוו

 ,ט-ג רעקראטש רעייא ןיב ךיא

 ץנאג א ןאראפ ןעגנוקרעמאב עטנָאמרעדנבױא עלא יד ץוח א זיא סע

 : הווצמ ערעדנוזאב

 .8'0 םירבד) ...ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל

 ץוח א ,תבש רעדעי ץוח א ...גָאט רעדעי ץוח א ,ןבעל ץנאג ןייד

 "עג -- ךייח ימי לכ -- ןבעל ץנאג ןייד וטסלָאז ,תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ

 ,..םירצמ תאיצי ןעקנעד

 טסיב וד ;םירצמ תאיצי ןעקנעדעג טספראד ,דיי 'ר ,ןיילא וד זיולב טינ

 | :ךיוא ןוז ןייד ןגָאז ןוא ןענרעל ,ןלייצרעד וצ סע טעטכילפראפ

 םירצממ יתאצב ,יל 'ה השע הז רובעב :רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו

 ,(ג4"י תומש)

 סָאװ גונעג טינ זיא'ס ,ןגָאז ייז .רעטייוו ךָאנ ןעייג דומלתה ימכח יד

 :רָאנ ,לָאמא ןופ עטכישעג יד ןעקנעדעג טסעוװ ,דיי וד

 ...םירצממ אצי אוה ולאכ ומצע תא ןוארל םדָא בייח רודו רוד לכב

 ףראד ,טיצ רעכעלטיא ןיא ןוא הפוקת רעכעלטיא ןיא ,רוד ןכעלטיא

 ,..םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא ךיוא זיא ןיילא רע יו ןטכארטאב שטנעמ א ךיז

 ןוא טקידיײלאב ,טקיניײּפראפ ןוא טפאלקשראפ םירצמ ןיא זיא רע

 טרעװ רע ןוא סנ א םיא טימ טעשעג טָא ןוא קידנכוסמ שממ ,טָארדאב

 ...רעקירדרעטנוא ענעי ןופ טיירפאב

 וט

 םי רעד יװ רעפיט

 רעכעה ןוא םי רעד יוװ רעפיט ןענייז םימכח עשידיי יד ןופ רעטרעוו יד

 | .ןעלמיה עלא יו

 ןעועג טינ זיא ,םירפס עקילייה ערעזדנוא ןגָאז ,םירצמ ןופ הלואג יד

 ןוא תודבע לקיטש א ןבילבראפ זיא רוד ןכעלטיא ןיא .המילש הלואג ןייק
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 ןטעברא ןעמ ףראד רוד ןכעלטיא ןיא ...ּפָא טינ טזָאל םירצמ .גנוטכענקראפ

 תאיצי, טליפרעד ןעמ זא ךיוה יוזא ןביהרעד ךיז ןוא הלואג רעד ףיוא

 ...רודו רוד לכב שממ ,דימת "םירצמ

 == דיי יי - י.י רייפ ,26ייייקיא א יי ,--י= ,2--ידייי יי יי דריק יי אטא 600: רי+ יי י -.אזטלשיישיפ טייפ יי

 א רעוא סאטאאועאוא טאטע יידל אוקיי :---.ףסהקיקילאויללו ----טאזזיפולליפ .-;-;.טיקיקיוהלוואפ----יזתלווללהיײפ שטיוול -;שועווולליייייו לויז ----- טאתמפווווששיס--;--סאושייויויייופ --;;סעויולרישישיופ ----;-ישזווהאהיייפ--.;געיאהייייישיאפ-.;אזוייא-;פסטיקילשש == קמס אהא = טאנק טריאפ

 ןוא ךיז טפיטראפ ,דמעמ רעייא ןופ לייוו א סיורא טייג ,וארו ואצ

 | .רעדנואו שממ ןעז ריא טעװ ,סע טכארטאב

 יד .רעסאוו ךרוד םירצמ טלא ןיא ןרָאװעג טקינײּפעג ןענייז ןדיי

 :ןעװעג זיא הרזג ערעטיב ,עטשרע

 (ב"כ ,'א תומש) והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ

 ךייט ןיא םיא טפראוו ,ןרעװ ןריובעג טעװ סָאװ לגניי רעכעלטיא

 ןרעסאוו עלא ,טולב ןופ הכמ טימ טּפָארטשאב םיא טיג טָאה ראפרעד .ןיירא
 ...טולב ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןענייז םירצמ ןיא

 ןופ קידנעייגסיורא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןופ סיזירק רעטסערג רעד

 הערּפ יו קידנעעז ,ףוס-םי ןופ ןגערב יד ייב ןייטש סָאד ןעוועג זיא םירצמ

 הרירב רעדנא ןייק טינ יז ןבָאה ָאד ןוא ךָאנ ייז ןגָאי רעטילימ ןייז טימ

 רעכלעוו ,אגוש םעד ןֹופ ןעמוקמוא רעדָא םירצמ ןייק ןרעקמוא ךיז רעדָא

 ןוא טלפייוצראפ ןעוועג זיא קלָאפ סָאד ...םיא ןופ רעקראטש ליפ זיא

 | :ןדיי יד וצ טרענוד ןוא טקיטומרעד השמ

 םויה םכל השעי רשא 'ה תעושי תא ןוארו ובציתה וארית לא

 .((*י תומש)

 רע סָאװ ףליה סטיג טעז ןוא ךיז טקיאוראב ,טינ ארומ ןייק טָאה

 ..ףוס-םי םנופ סעילאווכ יד ראפ טינ ארומ ןייק טָאה ;ןָאט טנייה ךייא וצ טעוו

 ןסילפ ייז ,ןייטש ןביילב ןרעסאוו יד ,סנ רעסיורג רעד טעשעג טָא ןוא

 רעד ףיא לארשי קלָאפ סָאד ןייגכרוד ןזָאל ןוא ךיז ןקורעצ ייז ,וצ טינ

 | .שינעקירט

 טשרע ,ףוס-םי תעירק ןופ סנ םעד ןעזרעד קלָאפ ןטימ השמ ןעוו ןוא

 השמ רישי זַא :ןטנאקאב ןעמעלא וצ םעד טימ ךיז ייז ןעגניזעצ טסלָאמאד

 י "הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו
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 זט

 סיזירק רעסאוו רעקיביײא רעד

 רעד ןוא לאנאקיץעוס רעד .סיזירק-רעסאוו א טריטסיזקע טנייה ךיוא

 רעד טפמעק ןרעסאוו יד טָא טימ .סוגסיוא רעסאוו רעדָא ,ףלָאג הבקע

 :לארשי ןגעק ,םירצמ ןופ טנעדיזערּפ רעד ,הערּפ רעקיטנייה

 .ףסוי תא עדי אל רשא שדח ךלמ םקױ

 לעדבא ,םירצמ ןופ רָאטאטקיד רעקיטציא רעד זא ,סיוא טזייו סע

 ...רעטּפיגע עטלא יד ןופ עטכישעג יד טינ טסייוו ,רעסאנ לעמאג

 ןופ טפנוקוצ יד ןעקנירטרעד טלָאװעג ןבָאה ןרעטלע-רוא-רוא ענייז

 רע ןעו זא ,טביױלגעג טָאה עדייז רעטלע-רעטלע ןייז ;רעסאוו ןיא לארשי

 לארשי קלָאפ סָאד טעװ ,ןיירא רעסאוו ןיא רעדניק עשידיי ןפראווניירא טעוו

 | .ןייגרעטנוא
 יד ןגָאיכָאנ טעװ רע ןעװ זא רעכיז ןעװעג זיא הערּפ רעטלא רעד

 ןענייז תונובשח ענייז עלא .ןּפאכ ןטרָאד ייז רע טעװ ,םי םוצ זיב םילארשי

 ...ןרָאװעג ןענורעצ

 ןטימ הנידמ יד לארשי ןקיטשרעד ךיוא לי הערּפ רעקיטנייה רעד

 ףפיש עריא ראפ ןגעוו-רעסאוו יד ןכאמראפ

 ןיש זיא סָאװ ץלא זא .םירצמ ןופ רעריגער רעד ,טסעגראפ רע

 ןרזחרעביא םשה תרזעב ךיז טעװ סע ןוא ךיז ןָאק ןעשעג

 לוצינ ןענייז ייז ןוא רעסאוו ןוא רעייפ ךרוד ןעגנאגעג ןענייז ןדיי

 | | ! ןרָאװעג
 רעד סע טָאה ,םירצמ ןיא דניק ןשידיי םנופ ןרעװ ןריובעג םייב

 םנופ ןייגסיורא םייב ...רעסאוו ןיא ןעקנירטרעד טלָאװעג הערּפ רעטלא

 ןעקנירטרעד ייז טלָאװעג הערּפ רעטלא רעד טָאה ,םירצמ ןופ לארשי קלָאפ

 ,םי םיא

 יד ,קיטילָאּפ עבלעז יד ,תונוכ עבלעז יד טָאה הערּפ רעיינ רעד

 רעדָא ,ןגעו:רעסאו יד ןכאמראפ רעדָא :קיטקאט עשיגעטארטס עבלעז

 עכלעוו עטכישעג עטלא ןא זיא סע ... ןיירא םי ןיא לארשי ןּפוטשניירא

 .:טיינאב רוד ןכעלטיא ןיא טרעוו

 םדימ ונליצמ אוה ךורב שודקוו ,ניתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכב

 .(חספ לש הדגה)
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 ןטכינראפ זדנוא ןליוו ייז ןוא זדנוא ייז ןלאפאב רוד ןכעלטיא ןיא

 ,ליצמ דימת זדנוא זיא אוה ךורב שודקה רעבָא

 ,םימכח עטלא ערעזנדוא ןופ רעטרעוװ יד ןענייז קילייה ןוא ףיט

 וצ ךיז ביוחמ שטנעמ א זיא ,רוד ןכעלטיא ןיא -- רודו רוד לכב

 ...םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא ןיילא טלָאװ רֶע יו ןטכארטאב

 רעבארא יד .סיזירק רעסאוו א רעדיו םירצמ טכאזרואראפ הזה ןמזב

 םדבאל ומיד םימב רעבָא ,ןלארשי ןטכינראפ טעװ רעסאוו סָאד זא ןביולג

 ןוא לארשי ןטכינראפ טלָאװעג ייז ןבָאה רעסאוו טימ ,םימב ודבאנ םהו

 .י.ןרָאװעג טעטכינראפ םיירצמ יד ןענייז רעסאוו ךרוד

 -רעסאוו םנופ ןרָאװעג לוצינ דימת ןענייז ןדיי זא רעבָא ןסעגראפ ייז

 ,ראפעג

 ,ןקיטומ ןוא ןקיטפערק חסּפ בוט-םוי ןקיליה םנופ ךעלעקניו עלא

 .החמש ןוא דיירפ טימ ,ןוחטיב ןוא הלואג טימ ןצָארּפש

 סָאד ןוא ןרעסאוו עשירצמ יד טזײרּפשעגכרוד לָאמא ןיוש ןבָאה רימ

 :ןעגנוזעג ןבָאה ,לאוג םעד השמ טימ קלָאפ עצנאג

 !רישי זַא |

 ,לארשי ןקיאורמואאב ןוא תורצ ןפאשראפ ןרעסאוו הבקע ןוא ץעוס יד

 :איבנ םנופ דייר יד ןרעהרעד ךיז טעװ סע ןעוו גָאט רעד זיא טנעָאנ רעבָא

 .('ג ,ב"י היעשי) העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו

 ,ףליה ןופ ןלאווק יד ןופ דיירפ טימ רעסאוו ןּפעש טעװ ריא ןוא

 ץנאג רעייא ןעקנעדעג טלָאז ריא; זיא חסּפ ןופ וויטָאמ-טּפױה רעד

 ."םירצמ תאיצי ןבעל

 ייס ןוא תבש ייס ,תווצמ עכעלגעטיגָאט יד ןריציטקארּפ םייב ייס |

 ,םיבוט-םוי יד ןיא

 וצ ןבָאה ןדיי ליױו רשפא ?החגשה רעד ןופ ןגעו יד טסייו רעוו

 רעד ןביוהעגנָא זדנוא ןעמ טָאה ,םירצמ תאיצי ןסעגראפ ןביוהעגנָא ךעלסיב

 -לעז יד סױא-גָאט ,ןייא-גָאט --- עטכישעג עיינ קיביײא ןוא עטלא יד ןענָאמ

 ...ןסיזירק-רעסאוו עריא ןוא םירצמ --- ןשינעײרדיּפָאק ןוא תורצ עב

 :רעקיטפערק ןוא רעקראטש רעד רעבָא טמוק ןסיזירק עכלעזא ךָאנ

 ...רמאל 'הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זַא

 .(ז"ישת ,חספ ברע)
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 ..רעסאוװ וצ ןכילגעג זיא הרות יד

 ןופ דייר יד ןענייז סָאװראפ :טגָאז ,ידיא ןופ ןוז רעד .,אנינח יבר

 ערעכעה יד טזָאלראפ רעסאוו יוװ יוזא לייו ? רעסאוו וצ ןכילגעג הרות רעד

  ןפיולטנא .הרות ירבד ךיוא יוזא ,תומוקמ עקירעדינ וצ טרעדינ ןוא רעטרע

 ןטפעהאב ןוא ,הוװאג:-לעב א סיוא ןדיימ ,סיורג ךיז טלאה סָאװ ןשטנעמ ןופ

 - . ןדיישאב ןוא קידתווינע ךיז ןטלאה סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ אקווד ךיז

 :טייטש קוסּפ ןיא לייו ,רעסאוו וצ ןכילגעג זיא הרות יד

 תובוחרב הצוח ךייתניעמ ןוצופי ,ךראב ךותמ םילחנו ךרובמ םימ התש

 | .('ה ילשמ) ...םימ יגלפ

 ןלָאז ,םענורב ןייד ןופ טייקיסילפ ןוא בורג ןייד ןופ רעסאוו קנירט;

 ."רשסאוו ןכעב יד ןסאג יד ןיא ,ןסיורד ןיא ןטײרּפשעצ ךיז ןלאווק ענייד

 ךיוא יוזא ,טלעו רעד ףיא ןבעל סָאד טלאהרעד רעסאוו יװ טקנוּפ

 טגָאז יוזא לייו ,טלעװ רעד ףיוא ןבעל ןעגנערב ,הרות רעד ןופ דייר יד

 :קוסּפ רעד

 .('ד ילשמ) אפרמ ורשב לכלו םהיאצומל םה םייח יכ

 ראפ גנולייה א ןוא ,ייז ןעניפעג סָאװ יד ראפ ייז ןענייז ןבעל םורָאװ;

 ."רעּפרעק ןצנאג רעייז

 יזא ,ןשטנעמ אמט א ןייז וצ רהטמ חוכ א טָאה רעסאוו יו טקנוּפ

 : קוסּפ רעד טגָאז יוזא לייוו .ןשטנעמ םעד ןשאוו ןוא ןקינייר ,הרות ירבד ךיוא

 .(ב"י םיליהת) תורוהט תורמא ,'ה תורמא

 -"ראפ ןוא חוכ םעד ןציזאב ייז ,"עקידרוהט ןענייז ,ט"ג ןופ דייר יד;

 ...האמוט ןייז ןופ ןשטנעמ א ןקיניר וצ טפארק יד ןגָאמ

 ךייר יד ןקיװקרעד יוזא ,ןשטנעמ םעד טקיווקרעד רעסאוו יװ טקנוּפ

 :קוסּפ רעד טגָאז יוזא לייוו ,הרות רעד ןופ
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 ,((ף"י םיליהת) ...שפנ תבישמ ,המימת 'ה תרות

 ,"ןשטנעמ םעד טקיווקרעד יז ,ץנאג זיא טיג ןופ הרות יד;

 יוזא לייו ,הרות ירבד ךיוא יוזא ,םניחב ןעמ טמוקאב רעסאוו יו טקנוּפ

 :קוסּפ רעד טגָאז

 .(ה"נ היעשי) םימל וכל אמצ לכ יה

 "רעסאוו טימ ןָא ךייא טקנירט ןוא טמוק ,עקיטשרוד עלא ,טרעה;

 יד טינ טיירפרעד רשפא ,רעסאוו וצ רָאנ ןכילגעג זיא הרות יד ביוא

 ?ןשטנעמ םנופ ץראה סָאד טינ טיירפרעד רעסאוו יװ טקנוּפ ץראה סָאד הרות

 :קוסּפ א עקאט ךָאד טייטש סע ,ןיינ

 .(םירישה ריש) ןיימ ךידוד םיבוט יכ

 ,"טפאשדניירפ ןייד זיא ןייוו יו רעסעב לייוו;

 וצ ןכילגעג זיא הרות יד זא ,ידיא רב אנינח יבר טנרעל יוזא טָא

 טרעדינ ןוא תומוקמ עכיוה יד ןזָאלראפ וצ עבט יד טָאה רעסאוו לייוו ,רעסאוו

 ןוא טייקנדיישאב ביל טָאה רעסאוו ...קירעדינ זיא'ס ואוו ,לָאט ןיא אקווד

 | | ...יירעמיראב טינ

 טיג ןעװ ,ןטייצ עלאמרָאנ ןיא ןרָאװעג טדערעג רעבָא זיא ץלא סָאד

 :זא ,ןענאראפ זיא רע זא ןזייוו ןוא ןפָארטש ןצעמיא ליוו

 1 ,ץרָאב םיקלא שי

 רעד ןוא ,רָאטאטקיד א -- וינע רעד ,לשומ א רענעדישאב רעד טרעוו

 ףיא קערש ןוא דחּפ ןָא טפראוו זגורב ןייז ןוא ,ךיז טעסכעצ רעליטש

 | ... םורא ןעמעלא

 געּפיניװ ןיא ָאד טעװ ונתרות ןתמ ןמז רעד ,תועובש רעקיטנייה רעד

 (* ...קורדנייא ןקיזָאד םעד רעטנוא ןרעװו טרעייפעג עדאנאק ץנאג ןיא ןוא

 -ָאבלע ןופ טמוק רעכלעוו ,"רעוויר דער; רענעדיישאב ,רעליטש רעד

 ןופ ךלהמ א יוזא טמָארטש ןוא ,יּפיסיסימ רעד םורא ,אטָאסענימ ,קיעל

 -געּפיניװ ןיא ןיירא טלאפ ןוא ,אבָאטינאמ ןוא אטָאקאד-טרָאנ רעביא ,ליימ 5

 תשש ןופ ,רעליטש א ןוא רענעדיישאב א ןזיא סולפ רעלאמרָאנ ןייז ,קיעל

 טנגעג ענעי ךָאנ טָאה סופ רעכעלשטנעמ ןייק ןעוו -- ןָא תישארב ימי

 ןיירא קיעל םניא רעוויר רעד ךיז טסיג -- ןטָארטאב טינ

 עכילקערש א ןעמוקעגרָאפ געּפיניװ ןיא זיא ,טייצ תועובש (1940) ש"ת רָאי ןיא (*

 .סנעדָאש עסיור ןטילעג ןבָאה ןלײט-טָאטש עצנאג .גנוציילפראפ
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 טרעוו ןוא ןָא ךיז טזגורב רע ,ךיז רע טסעכעצ טייצ וצ טייצ ןופ

 אלש ךיז טביוה ןוא ןָא ךיז טזָאלב רע ...גנוגערפיוא ןופ ןלָאװשעג

 ...עבטה ךרדכ

 ךיז טזייוװאב ,טייקנדישאב ןוא תווינע ןופ לָאבמיס רעד ,רעסאוו

 טפראוו עכלעוו ,הער היח א ןופ טלאטשעג א ןיא ,עזָאּפ רעכעלקערש א ןיא

 ...תונכש ןייז ןיא ןעניואוו סָאװ ,רעניואוונייא עלא ףיוא ,דחּפ א ןוא קערש א ןָא

 יד ןליקּפָא ,גױא סָאד ןטעלג ןגעלפ עכלעו ןרעסאו עליטש יד

 םנופ רעּפרעק ןדימ םעד ןשירפּפָא קידהיחמ ןוא ,טפול עסייה עטכָאקעצ

 טכאמעגנָא ןוא ...םילכ יד ןופ סיורא ןענייז ייז .טריטלָאװער ןבָאה ,ןשטנעמ

 ערעייז ןופ ייז ןבירטראפ ,רעניואונייא עליטש רעטנזיוט טגָאיעצ ,תונברוח
 ,עצארּפ ןוא ימ סיורג טימ ןרָאװעג טיובעג ןענייז עכלעוו ,ןעמייה

 יזא ךיז רע טָאה ןעמעװ ןגעקטנא ?"רעויר דער; רעד ליװ סָאװ

 ?ןפָארטש ָאד רע ליוו ןעמעוו ?סעכ ןיא יוזא ךיז רע טביוה סָאװ ? טזגורבעצ

 וצ עקיאור ןוא עטאז יד טמוק רע יװ ןייז טינ שרעדנא ןָאק סע

 דשח ,האנק ןוא האנש ןופ טציילפראפ זיא טלעװ עצנאג יד זא ,ןענָאמרעד
 - ,..יורטוצמוא ןוא

 -עג ןיא גנוציילפראפ עקיליווזייב ,עשיטילָאּפ ,עטנשקערעפ ענעי ןוא
 רָאנ זיא "רעווירדער, רענעלָאװשעג רעד ...-רעקידנכוסמ רעמ ,רעכעלרעפ
 ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיוװצ יורטוצמוא ןופ ןעגנוציילפראפ ענעי יבגל לכעליּפש א

 ,,.השבי ןוא רעוװיר ןשיווצ ,"טייהוו; ןוא "דערק ןשיוצ

 ןענָאק וצ יוזא יו עיצקעל ַא *רעווירדער, רעד זדנוא טנרעל רשפא

 ? גנוציילפראפ א ןיא ןפיולטנא

 ,עיצאוקאווע ןופ תיב-ףלא םעד "רעוויר דער, רעד זדנוא טנרעל רשפא
 רעד ןיא ,הנכס ןופ טייצ רעד ןיא ןעלטראגרעטנוא ךיז ףראד ןעמ יוזא יו
 ערעייז רעביא ךיז ןבייה ןרעסאוו עקידתווינע ענעדיישאב עליטש יד ןעוו טייצ
 ?ץינערג רעייז רעבירא ןטערט ןוא ןגערב

 ץינערג ןייז ןעמעלא ראפ רע טָאה ,ןפאשאב טלעװ יד טָאה טיג ןעוו
 ןוא ןשטנעמ ןראפ ייס ,רעסאוו ראפ ייס ןוא רעייפ ראפ ייס ,טמיטשאב
 ,סעיצאנ ראפ ייס ןוא רעקלעפ ראפ ייס ,היח רעד ראפ ייס

 .םימע תולובג בצי

 רעסאוו ןוא ,ךיוה רעד ןיא ןסייר ךיז ןוא ןבייהרעד ךיז ףראד רעייפ
 רָאט רעבָא שטנעמ רעד .רעדינ רעד ןיא ןסילפ ןוא ןעמָארטש ךיז ףראד
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 ןעגנירּפשרעבירא טינ רָאט היח יד ןוא ,תומא דלד ענייז ןופ סיורא טינ

 ןטעבראאב ףראד קלָאפ סעכעלטיא -- לגנָאשזד רעדָא רבדמ רעד רעביא

 ןצינערג ענייז ןיא טסעפ ןרעמאלק ךיז ןוא דרע ןייז

 .םוקמוא ןוא טיוט ,גנוטכינראפ ,המחלמ טניימ גנוטיירשרעביא רעדעיו

 רעכעלריטאנ ןייז זיא סָאד ,ךיוה רעד ןיא ןסייר ךיז ףראד רעייפ -

 ןוא רע ט"הפרשראפ ,טיירב רעד ןיא רעייפ רעבָא ךיז טיײרּפשעצ ,"געוו;

 | ...געוו ןיא םיא טייטש סָאװ ןעמעלא ןופ לת א טכאמ

 תשש ןופ ןצינערג יד ןיא קיאור ןוא ליטש ןסילפ ךיז ףראד רעסאוו

 רע ,ךייט א רעבָא ךיז טסעכעצ .געוו ןטנכיײצעגנָא םיא ראפ ןקידתישארב ימי

 ,טורשראמ ןטנכייצעגנָא םיא ראפ םעד רעביא ךיז טביוה ןוא ,ךיז טזגורב

 עקיאור טביירטראפ ,תונברוח ןָא רע טכאמ ,גנוגערפיוא ןופ ךיז טסיגעצ רע

 -קנארק עשימעדיפע וצ םרוג זיא ,קינאּפ ןוא קערש א טפראוו ,רעניואוונייא

 ...ןדָאש טגנערב ןוא ןטייה

 ,"רעוויר ןטיור, ןופ ןגערב עדייב ייב ןגיוא ענעגייא טימ רימ ןעז סָאד |

 ,עיצאוקאווע ןופ םעט םעד םעוט ןענייז הביבס רעד ןופ רעניואוונייא יד ןוא

 ,ןדָאש ןסיורג ןוא ןברוח ןופ ,טעטיזעוורענ ןוא קינאּפ ןופ ,קערש-טיוט ןופ

 רעבָא ךיז רע טּפאכ ,ץינערג ןייז ןשטנעמ ןראפ ןפאשאב טָאה טיג

 | הער היח יד ,עיטסעב יד רע טנגעגאב ,ץינערג עקיזָאד יד רעבירא

 ןריפ ,דנאל וצ דנאל ןופ ייס ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ייס ,םיכוסכס עלא

 .גנוטכינראפ וצ ןוא טוט וצ ,ןברוח וצ ,םוקמוא וצ ,המחלמ וצ

 ּועקב המהו ,רשי םדָאה תא םיקלאה השע רשא יתאצמ הז דבל

 .('/ תלהק) םיבר תונבשח

 םעד ןפאשאב טָאה טיג זא ,ןענופעגסיוא ןיילא סָאד בָאה ךיא עז;

 ענעדיישראפ ךיז ןשיװצ טכוזעג ןבָאה ןיילא יײז רעבָא .ךיילג ןשטנעמ

 | ..."תונובשח

 ,ןרעקא ןוא ןעייז ןצינערג ענעגייא ערעייז ןיא ךיז ןציז רעקלעפ ןמז-לכ

 ,רעדניק ןעיצרעד ןוא רעזייה ןעיוב ,רענטרעגנייוו ןוא רעמייב ןצנאלפ

 א טימ ןפירגעגנָא קלָאפ א רעבָא טרעװ .הנידמ רעד ןיא םולש טשרעה

 ,רעדניק ענעגייא ענייז רע טעטכינראפ ןאד ,ונילע אל ,שינעקישנָא תעגושמ

 ...טעטכינראפ ןיילא טרעװ ןוא ןצינערג ענייז רעבירא ךיז טסייר רע

 - יא יא רַא יא +
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 -יליוויצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ דוסי רעד ןעניז תורבדה תרשע יד

 ךיבָא תא דבכ םעד ,חצרת אל םעד טקילײהראפ שטנעמ רעד ןמז-לכ .עיצאז

 ,המחלמ ןגעוו ןייז טינ דייר ןייק ןָאק ,דומחת אל םעד ןוא ,ךמא תאו

 םעד וצ טינ טסולג ,סנייד טסָאה וד .ןצינערג ןענייז תווצמ עלא יד

 ,ץינערג ןייד ןייגרעבירא טניימ םענעי ןדרָאמ .רבח ןייד וצ טרעהעג סָאװ

 ךױא זיא ףאנת אל ...?ןיירא ןבעל סמענעי ןיא ,חצור ,וטסכירק סָאװ

 ,םייה ןייז טָאה רענעי .ץינערג סמענעי ןיא ןטערטוצרעבירא טינ טניימעג

 ...תושר ןייד ןיא ביילב ,סמענעי טינ רעטשעצ ,בייוו ןייז

 טָאה ךייט רעד יװ טקנוּפ .ןצינערג ןענייז הרות רעד ןופ תווצמ עלא

 טניימ ,ןגערב יד ןופ ןייגסיורא ,ץינערג רעד ןופ ךיז ןבייהרעד .ץינערג ןייז
 ,קינאּפ ןוא ארומ ,גנוטכינראפ ,גנוציילפראפ

 .ץ'"שת)

 ב

 קלאפ ןשידי םנופ המשנ יד זא הרוח יד

 ךיקלא 'ח יכנא

 דמאז יד ,ןוויוא:-ךלאק א יוװ יניס רבדמ רעד טָאה טנערבעג ןוא ..,
 עקידרעייפ-םאלפ יד :טירבעג טָאה -- קלָאּפ ןטיירפאב םנופ סיפ יד רעטנוא
 עכלעוו ,סעילאווכ-דמאז יד ןופ ןרָאװעג טקעדראפ טייצ-וצ טייצ ןופ זיא ןוז
 א יװ יז טָאה טקוקעגסיוא ןוא ,ןטניו:רבדמ עסייה יד ןופ ךיז ןביוהרעד
 ...לָאב רעטקיטולבראפ ,רעטיור

 ךרעטיילוצסיוא טמיטשאב ןווױא ץלעמש א ראפ רבדמ יד טָאה לוכיבכ

 קראטש ןיא יז רעכלעװ ןופ ץומש ןוא האמוט ריא ןופ לארשי תסנכ יד

 ,רוטלוק הרז:הדובע רעשירצמ רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאאב

 רעפיט ןוא רעפיט ץלא טּפעלשעג קלָאפ-ןפאלקש סָאד ךיז טָאה יוזא
 םענעי וצ ,טיױו:טייו טרָאד ןגיוצעג טָאה ץראה ןייז .ןיירא רבדמ רעד ןיא
 ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ,ןרעװ הלגתנ טפראדעג טָאה הניכש יד ואוו גראב
 טפראדעג טָאה םידבע ןופ קלָאפ א ואו טרָאד ,יניס גראב םוצ טעדנעוועג
 -- א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ
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 ...שודק יױגוװ םינהכ תכלממ

 ,טרעטאלפעג ןוא טרעטיצעג טָאה לארשי-ינב יד ןופ ץראה סָאד

 ןבָאה םיקרב ןוא תולוק יד .גראב ןקידנעמאלפ םנופ סנסופוצ קידנרעגאל

 -אב טָאה רפושילוק רעד ןוא ,טנָאזירָאה-רבדמ ןצנאג םעד טרעטיצעגפיוא

 ןצילב ןוא ןרענוד יד טיילג

 -לעו ,עמיטש סנקיטגעמלא םנופ רבדמ יד ךיז טָאה ןקָארשרעד ןוא

 גנונעקרענא ןופ ןכייצ סלא ,גנוגעוואב-רוטאנ עצנאג יד טריזילאראּפ טָאה עכ

 -לעוו ,טפארק-ביירט רעקידנעטש ןוא רעפעשאב ריא וצ טייקינעטרעטנוא ןוא

 ,רוטאנ רעד ןופ תודוסי עלא היחמ רדסכ זיא ןוא גנופאש ןייז טבעלאנ עכ

 ןוא טלעטשעגּפָא עלייו א ףיוא ךיז טָאה האירב עצנאג יד ןעוו ןוא

 טזָאלעג לוכיבכ טָאה ,דנאטשוצ ןטרעוװוילגראפ א ןיא ןבילבראפ זיא ץלא

 : עמיטש ןייז ןרעה

 .ךיקלא 'ה יכנא

 !ט-ג ןייד ןיב ךיא

 ,ץראה סנדיי רעדעי ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה עמיטש עקיטכעמ  ןייז

 ,םיא וצ טדער ןעמ זא ,ךעלטייד ןוא רָאלק טרעהעג טָאה רענייא רעדעי

 רעיא --- םכיקלא טינ ןוא ,טיג ןייד --- ךיקלא ,ןיילא םיא וצ רָאנ יו טעמכ

 רערעדעי ,ךיילג זיא טייקכעלט-ג רעד ןיא הגשה סנכעלטיא טינ לייוו ,,,טיג

 -למיה ייס ,ןיילק ייט ,סיורג ייס ,הגשה ןייז טול רערעדעי ,הגרדמ ןייז טיול

 | :זיא ,דרע רעד וצ זיב קירעדינ ייס ,ךיוה

 ! ךיקלא 'ה יכנא

 השודק ןופ הביבס רעד ןיא ייס ,ךיז טסניפעג וד ואוו ,טסיב וד ואוו

 ײס :האמוט ןוא שינרעטצניפ טשרעה סע ואוו ,היתחת לואש ןיא ייס ןוא

 ...ט"ג ןייד ץלא ךיא ןיב ,טייוו טסיב וד ייס ןוא טנעָאנ טסיב וד

 ! ךיקלא 'ה יכנא

 וצ גנואיצאב ןייד ייס ןוא ,גנונעקרענא ,דיחי ,ריד ןופ םוקאב ךיא ייס

 ..י!טיג ןייד ךיא ןיב ,עשירענגעק א ןוא עוויטאגענ א זיא רימ

 4255 -- ץלא זיא ,טינ טסליװ וד ייס ןוא טסליוו וד ייס

 !ךיקלא 'ה יכנא
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 טיהעגּפָא הרות יד טָאה ,הרות יד טיהעג ןבָאה ןדיי יד יו רעמ ליפ

 -ראפ ייז ןוא ןטױנ עלא ןיא טקיניאראפ ,טריטנעמעצ ייז טָאה יז .ןדיי יד

 תומוא עלא ןעוו .רפסה םע ןא ןיא ,המוא רעקיטראנגייא ןא ןיא טלדנאוו

 טריטסיזקע ןדיי ייב ןיוש טָאה ,שינרעטצניפ ןיא טבעלעג ךָאנ ןבָאה םלועה

 ןומ רעדניק ענייד עלא -- 'ה ידומל ךינב לכו :ןופ זיוועד רעקילייה רעד

 ..י!הרות סטיג ןענרעל

 ערעיא טימ ןענרעל טלָאז ריא -- ךינבל םתננשו ןופ הווצמ יד

 ןדיי ןבָאה ןטייצ עלא ןיא .ןילא הרות יד יו טלא יוזא זיא --- רעדניק

 יד ייס ןוא עכייר יד ייפ .רעדניק ערעייז טימ טנרעלעג ןוא ןיילא טנרעלעג

 יד ייס ןוא םירחוס יד ייס ,םיתב-ילעב יד ייס ןוא םינדמל יד ייס ,עמירָא

 ןענרעל ןענָאק ןלָאז רעדניק ערעייז זא ןבעגעג גנוטכא ןבָאה תוכאלמ-ילעב

 ...טנרעלעג ןבָאה עלא רעבָא ,רעקינייו וצ רעמ

 טנרעלעג הרות יד טָאה ,הרות יד טנרעלעג ןבָאה ןדיי יו רעמ ליפ

 םערוטש רעד ואוו ,ןעוועג ןענייז ןדיי ואו ,ןטנעניטנָאק עלא ףיוא ,ןדיי יד

 יז טימ הרות יד טָאה ,טּפעלשראפ ןוא ןגָארטראפ ייז טָאה טייצ רעד ןופ

 ,טרעדנאוועגטימ

 םעד ןקיליטראפ וצ ןטסָאמראפ ךיז ןבָאה רעקלעפ ןעוו ןטייצ ןעוועג

 ,טנאה ןייז ןופ הרות יד טזָאלעגסיורא טינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע ,ןדיי

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד זא ,ןעקנעד וצ תועט רעסיורג א זיא'ס

 ,רתכ םענרעבליז א טימ שדוק -ןורָא ןטצינשעג ןייפ א ןיא ןייטש לָאז יז

 ןבעגעג זיא הרות יד .תכורּפ ןטקירטשעגסיױא שירעלטסניק א טימ טקעדראפ

 ,געוו-סנבעל םעד ,םייחה ךרד םעד ןסיוו לָאז ןעמ ,ןענרעל יז לָאז ןעמ ןרָאװעג

 יוזא ..,הרז הדובע וצ טנידעג טניימ הרות םעד ןופ גױנּפָא רעדעי

 יֹּפָא ןזולמ ןטימ -- םתרסו :ל"ז בוט םש לעב לארשי יבר טנרעלעג טָאה

 ריא טניד אליממ ,םירחא םיהלא םתדבעו ןיוש זיא ,הרות רעד ןופ רעק

 ...רעטעג עדמערפ ןיוש

 םימי רעביא ריא טימ ןייג ןלָאז ייז ,הרות יד ןעמוקאב ןבָאה ןדיי

 ןדניצנָא ןלָאז ייז ;רעקלעפ ענעדיישראפ ןופ רעדנעל רעביא ,תוירבדמ ןוא

 עלא ,םימחר ןוא דסח ןופ רשויו קדצ ןופ ,הנומא ןופ טכיל עקילייה סָאד

 יד טרעהעג טיג וצ רָאנ זא ,"הכולמה 'הל יכ; ןענעקרענא ןלָאז רעקלעפ

 ...ףאשאב ןצנאג םנופ טפאשרעריפנָא
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 שידיי ןייק ןָאק הרות ןָא .קלָאפ ןשידיי םנופ המשנ יד זיא הרות יד

 ןריגימָאד וצ הרות יד ףיא טרעה'ס ואװ טרָאד .ןריטסיזקע טינ ןבעל

 ןוא טײקטסוּפ ,גױנּפָא ,עיצאלימיסא ,םרָאפער ןירא ךיז טסייר ןטרָאד

 ,..גנאגרעטנוא

 ױ

 ,הרות ןייז ןוא םוטנדיי םנופ ןעמונעג ןבָאה סעיגילער-טלעוו עלא

 ןבָאה ,ייז טימ ךיז ןסיורג ןוא ןריצלָאטש רעקלעפ עכלעוו ,ןלאעדיא עלא יד

 ,ך"נת םניא ןעלצרָאװ ערעייז

 ןופ טנעמאדנופ רעד ןוא ,קלָאפ ןשידיי םנופ המשנ יד ןיא הרות יד

 ,עיצאזיליויצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עלעגיוו סָאד ,רוטלוק-טלעוו רעד

 עקיליײה יד ןריטקעפסער וצ ןענָאמ ךעלטנגייא ןעמ ףראד ןעמעוו ייב

 ?ןיילא ןדיי יד ייב לכ-םדוק יצ ,םלועה:-תומוא יד ייב ? הרות רעד ןופ ןצעזעג

 ףראד רעכלעװ גָאט רעד ,הרות"ןתמ ןופ גָאט רעד זיא תועובש

 ןייז ןוא ץלָאטש ןייז ,טייקסיורג ןייז ןוא סוחי ןייז ןענָאמרעד ןדיי ןרעדעי

 -הרות טלא:-רוא ןא ןופ דניק א ,קלָאפ סט"ג ןופ דניק א זיא רע זא ,עדריוו

 רעקלעפ עלא טנרעלעג קירוצ רָאי רעטנזיוט ליפ ןיוש טָאה סעכלעוו ,קלָאפ

 רענרעק טייזואפ ןוא הנומא ןופ תיב-ףלא םעד ,ץעזועג ןופ תיב-ףלא םעד

 ,םימחר ןוא דסח ןופ רענרעק ,טייקיטכערעג ןופ

 -ּפָא ןוא ָאכע רענעי ןרעהרעד ךיז ףראד ץראה סנדיי סנדעי ןיא

 :יניס גראב םנופ עמיטש רעכעל-ג רענעי ןופ גנאלק

 ,םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא

 ןוא טפאשטכענק ןייד ןדלוד טנָאקעג טינ בָאה סָאװ ,ט"ג ןייד ןיב ךיא

 ןדיילראפ טינ ןָאק סָאװ טיג רעד ןיב ךיא ;םירצמ ןיא גנופאלקשראפ ןייד

 -רעטנוא ןייק ,החיצר ןייק ןוא הליזג ןייק ,טאטדלאווג ןייק ןוא טכערמוא ןייק

 ןופ ןעגנאגאב טרעװ טכערמוא יד ןעוו ייס ,טייקשלאפ ןייק ןוא גנוקירד

 רעקלעפ ךרוד ןעגנאגאב ןרעוו תוליזג ןוא תוחיצר יד ןעוו ייס ןוא דיחי א

 ,ןּפורג ןוא

 -רעדָאפ א ןיא טלעוװ יד טלדנאווראפ טָאה געוו-הרות םנופ גױנּפָא רעד

 "קירוצ א טניימ הרות רעד וצ רעקקירוצ רעד רָאנ ןוא ,םונהיג םנופ זיוה

 ...ןדע-ךג םנופ ןרעיוט יד וצ ,ןבעל ךעלדירפ א וצ רעק

 ,ם"ישת ,תועובש ברע)
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 ה

 הל השדח הזממ םכבירקהב םירוכבה םויבו

 ייב םיבוט-םוי:טּפיוה יירד יד ןופ רענייא ,תועובש בוט-םוי רעד

 ןעמענ ענעדיישראפ טימ הרות רעד ןיא ןפורעגנָא טרעוו ,םילגר שולש ,ןדיי

 ,הנוכ עכיוה ןוא גנוטיידאב עפיט ןייז ךיז טָאה ןעמָאנ רעדעי ןוא

 עצנאג סָאד ןעוו ,הרות ןתמ ןופ גָאט רעד זיא תועובש סָאװ ץוח א

 גונעג זיא ןילא סָאד סָאװ ,יניס גראב םייב ןעועג לבקמ יז טָאה קלָאפ

 ןבילוצ ,תורוד עלא ןיא בוט-םוי רעקילייה א ןביילבראפ לָאז תועובש זא

 ןבעל סנױי םעד טרילוגער עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק עכעלטעג אזא ןעמוקאב

 רעד טרעוו ,גוצ-םעטָא ןטצעל ןייז וצ זיב ןריובעג ךָאנ טרעװ רע רעדייא

 בוט-םוי רעד ,ריצקה גח ךיוא הרות רעד ןיא ןפורעגנָא תועובש בוט-םוי

 ,דרע רעד ןופ טכורפ יד ,האובת יד ןדיינש ןופ

 (ג קרפ תובָא חמק ןיא הרות ןיא םא הרות ןיא חמק ןיא םא

 ,ןשטנעמ ראפ רָאנ ,םיכאלמ ראפ ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא הרות יד
 ...המהב לכאמ א .טינ גנוטיידאב עקיטכיוװ ןייק זײּפש יד טָאה הרות ןָא

 ,ריצקה גח א יא ןוא הרות-ןתמ ןופ גָאט א יא ןיא תועובש בוט-םוי רעד

 ,דרע רעד ןופ טכורפ יד ןדיינש ןופ ,דיירפ ןופ ,טינש ןופ בוט-םוי א

 טריזילאטסירק ,טסײג םעד טריריּפסניא ,המשנ יד טזייּפש הרות יד

 סָאד ,ףוג ןראפ ןעגנוזייװנָא ךיוא טיג ,דנאטשראפ םעד ןוא לכש ,תעד םעד
 .אמט ריד ראפ זיא סָאד ןוא ןסע וטסגעמ

 זעטניס א .ףוג םעד טזייּפש ,דלעפ םנופ טכורפ יד ,ריצקה גח רעד

 ,דרע ןוא למיה ןופ ,תוינחור ןוא תוימשג ןופ ,עירעטאמ ןוא טסייג ןופ

 ,המשנ ןוא ףוג ןופ

 ךָאד ןָאק ,הװצמ א זיא ןשערד ןוא ןדיינש ,ןעייז ןוא ןרעקא ביוא
 טעװ רע .ןילא הוצמ רעשידרע רעד טימ ןצינערגאב ךיז שטנעמ רעד
 רעד וצ רָאי ץנאג א טדימשעגוצ םיא טלאה ריצקה גח רעד זא ןעקנעד
 רע ןוא ,רענטרעגניוו ןוא רעדלעפ ענייז ןטעבראאב ןופ טעברא רערעווש
 טייצ ןיא ןגער טיג רעכלעװ ט"ג א ןאראפ זיא'ס זא ןסעגראפ טכייל טעוו

 ,טינש ןראפ ןכָאװ עטצעזעג ןוא
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 ונל רמשי ריצק תוקוח תועובש ,תעב שוקלמו הרוי ,םשג ןתונה

 ,('ה הימרי)

 םוי -- .,תועובש בוט-םוי ןראפ ןעמָאנ רעטירד א דניצא טמוק

 .+. םירוכיבה

 ,םילשורי ןייק טכורפ עטשרע ענייז ןעגנערב וצ בייוחמ זיא דיי רעד

 רעקילייה רעד ,ןהכ רעד ןוא חבזמ ןפיוא טיג ראפ ןגיילרעדינא ייז ףראד רע

 טרענרעד רעד ,הרות סט"ג קלָאפ ןטימ טנרעל רעכלעוו ,רערעל רעד ,רענידי

 : ,טכורפ ענעי ןופ ךיז

 טינ לָאז רע ןדיי םעד ּפִא טיה עכלעוו ,הווצמ עקילייה א זיא םירוכב

 זא ןסעגראפ טינ לָאז רע ,ןרעװ קידמשוגמ טינ לָאז רע ,ןרעו טבערגראפ

 א ןאראפ זיא סע .עצארּפ רענעגייא ןייז ןופ תיבה לעב רעד טינ זיא רע

 עשילמיה עלא טרילוגער רעכלעװ ,טלעװ רעצנאג רעד ןופ תיבה לעב

 ןיד ןעגנערב וטספראד םיא וצ .דרע יד טרעּפכורפאב ןוא ןטענאלּפ

 ,טכורפ עטשרע

 בירקמ דיי וטספראד דרע רעד ןופ טכורפ עטשרע יד זיולב טינ ןוא

 ,םיא טרעהעג עטשרע סעלא רָאנ ,ט-ג ראפ ןייז

 ןופ גָאט א טינ זיא ,הנשה שאר ,רָאי םנופ גָאט רעטשרע רעד

 ,עלא ןעװ ,גָאט רעקיליײה א רָאנ ,ערעדנא ייב יו סעקנאילוה ןוא תורכיש

 ףיוא ט-ג א ןאראפ זיא'ס זא ךיז ןענָאמרעד ,ןדיי עטסטרעטייוורעד יד וליפא

 | | .טלעוו רעד

 ,געט 365 יד ןופ םירוכב יד זיא סָאד ,רָאי םנופ גָאט רעטשרע רעד

 ,ט-ג וצ ןצנאגניא טרעהעג סָאד

 ,ךיז ראפ ןרעװו טצונראפ טינ רָאט גָאט םנופ ביוהנָא רעד דניצא

 | .תירחש תלפת ,ןָאט וצ הלפת רָאנ

 טרעהעג ,בירעמ וצ רעטנורא ךיז טזָאל ןוז יד ןעוו ביױהנָא רעד

 ,החנמ תלפת ,ט-ג וצ ךיוא

 ,ןיילא ךיז ראפ ןצונסיוא טינ דיי וטסרָאט טנװָא םנופ ביוהנָא רעד

 ,בירעמ תלפת ,ט-ג וצ הלפת א רָאנ

 ...גָאט םנופ םירוכב יד ןענייז סָאד

 זיא ,החּפשמ רעשידיי א ןיא עלעגניי עטשרע סָאד ןריובעג טרעוו



 1 תועובוש

 .(2*י תומש) רוכב לכ יל שדקי

 זיא לארשי .רענעריובעג טשרע רעכעלטיא ןייז קילייה רימ ראפ לָאז

 ,רעקלעפ עלא ןופ רוכב רעד

 .('ד תומש) לארשי ירוכב ינב

 ןופ טכורפ יד ןופ םירוכב .ןוז רענעריובעג טשרע ןיימ זיא לארׂשי

 ןופ םירוכב ,ןשטנעמ ןופ םירוכב ,רָאי םנופ געט יד ןופ םירוכב ,דרע רעד

 ,חמוצ םנופ ןוא רבדמ םנופ ,יח םנופ םירוכב ,תומהב ענעריובעג טשרע

 םוצ ןשטנעמ םעד ןייז וצ עינכמ ,הנווכ עפיט א ןטלאהאב טגיל ָאד

 ,טלעו רעד ןופ רעפעשאב םוצ ,חוכ ןרעכעה

 סָאד אקווד ןיא ןשטנעמ םייב עטסרעײיט ןוא עטסביל סָאד לייוו

 ָאד ןוא ,טראגעג ןוא טקנעבעג ,טראוועג טָאה רע ןכלעװ ףיוא ,עטשרע

 ביג ,ןטָאבראפ שטנעמ ריד ראפ ןזיא עטשרע עלא טגָאז ןוא הרות יד טמוק

 -- ץלא טרעהעג םיא וצ לייוו ,טלעו רעד ןופ רעפעשאב םוצ קעווא סע

 ...ץראה לכ יל יכ

 געט םיא םורא טעברא ןוא ,ןטרָאג ןייז טצנאלפראפ רענטרעג א ןעוו

 רָאט ,טכורפ עטשרע יד רע טעזרעד ָאד ןוא ,ןרָאי ןוא םישדח ,ןכָאװ ןוא
 ןייז הנהנ טינ ייז ןופ רע

 (ט*י ארקיױ) לכָאי אל םילרע םכל היהי םינש שולש

 ןשטנעמ םעד טנרעל הרות יד סָאװ הענכה עטסערג יד זיא סָאד

 .רעפעשאב ןראפ ןייז וצ עינכמ ךיז

 רעד ,ריצקה גח ןופ גָאט רעד ,הרות ןתמ ןופ גָאט רעד ,תועובש

 זיא גָאט רעקיליײה רעקיזָאד רעד ,םירוכיב ןופ גָאט רעד ,טינש ןופ בוט-םוי

 טיול ןבעל ליו רעכלעוו ,דיי ןשידיי ןתמא ןראפ ,דיי ןראפ רעזייווגעוו רעד

 ,הרות רעד ןופ ןצעזעג עקילייה יד |

 ןא עיצוטיטסנָאק רעיז ןופ גָאט רעד זיא רעקלעפ ערעדנא יב

 לארשי ןיא ךיוא .תובישח ןוא דאראּפ סירג טימ ,בוט-םוי רעכעלטנפע

 ןח רעדנוזאב טימ טרעייפעג תועובש בוט-םוי םעד טרעװ ,הנידמ רעד

 .עקידחלצומ יד ןופ טינ תועובש בוט-םוי רעד זיא רעדנעל-תולג ןיא רעבָא

 -באפ יד עכלעוו ,רורמ ןוא תסורח ,ןייו ,תוצמ םורא ךיז ןעמ טלמוט חסּפ

 יו בוט-םוי רעניש אזא טמוק סע זא ,םלוע םעד ןענָאמרעד ןטנאקיר
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 -צעּפס ןגעוו ןגערב יד רעביא לופ ןענייז ןעגנוטייצ יד ןופ ןטלאּפש יד ,חסּפ

 ,חסּפ דובכל ןסנָאנא עלעי

 ןגעװ םישרדמ יתב יד ןוא ןלוש יד ןעלמוט ,רוּפכ-םוי ,הנשה שאר
 הנשה שאר א ןאראפ זיא'ס זא יײז ןענָאמרעד אליממ ןוא "סענזיבק ערעייז

 ,טלעו רעד ףיוא רוּפכ םויו

 זיאס זא םיבלול ןוא םיגורתא ןופ םירחוס יד ןענָאמרעד תוכוס

 ,בוט"םוי אזא ןאראפ

 רעװ ָאטינ טעמכ זיא'ס ,ךעבענ ,תועובש רעמירָא רעד ,תועובש רעבָא

 .ןאראפ זיא בוט-םוי אזא זא ןענָאמרעד לָאז סע

 סָאד ,גָאט םנופ עטשרע סָאד ?םירוכיב ?הרותה תלבק ?הרות ןתמ

 ףיוא ןענייז ןפירגאב עלא יד רעלוּפָאּפמוא יו -- טכורפ יד ןופ עטשרע

 ,עקירעמא תולג םנופ דרע רעדמערפ רעד

 -לעוו ,בוט-םוי רעקיליה א ,בוט-םוי רעסיורג א רעבָא זיא תועובש

 רעקלעפ עלא ןעוו ,הרות ןתמ ןופ טקא ןכעלטעג םעד זדנוא טנָאמרעד רעכ

 ןעוועג ןיוש ןדיי ןענייז קיניזטסואוואבמוא ןוא רעטצניפ ןעוועג ךָאנ ןענייז

 ,שודק יוגו םינהכ תכלממ א ןוא רחבנה םע ןא

 טָאה די רעד יװ רעמ ןדיי םעד טיהעגּפָא טָאה הרות עשידיי יד

 רעכיר רעד ,המשנ עשידיי יד טדימשעגסיוא טָאה הרות יד .הרות יד טיהעג

 ןריריּפסניא ףראד ,םירוכיב ןופ גָאט רעד ןוא ריצקה גח רעד ,תועובש בוט-םוי

 טייקצלָאטש רעגייטש אזא ,טײקצלָאטש וצ ןוא טייקנביוהרעד וצ ןדיי םעד

 לָאז רע -- טלעװ רעד ןופ רעפעשאב םוצ ןייז עינכמ ןענָאק ךיז לָאז רע

 ...ןביולג ןטסעפ ןוא הנומא ,השדח החנמ א ,ןברק א ןעגנערב םיא וצ

 .17 השדח החנמ םכבירקהב ,םירוכבה םויבו

 .(ג"ישת ,תועובש ברע)

 ו

 לארשי ןופ רעדניק יד לייצרעד ןוא ןעיורפ יד וצ גָאז יוזא

 ,םירצמ ןופ ןייגסיורא ןכָאנ ןכָאװ ןביז ,ןויס שדוח ןיא געט טקעז

 .הרות ןתמ ןופ טקא רעכעלטעג רעכעלרעייפ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא
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 רמאת הכ :רמאל רהה ןמ 'ה ןילא ארקיו םיקלאה לא הלע השמחו

 ,(2"י ,ט"י תומש) לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל

 טיג םיא וצ טָאה גראב ןופ ןוא טיג וצ ןעגנאגעגפיורא זיא השמ,

 יזא ןוא טניזעג-זיוה סבקעי וצ ןגָאז וטסלָאז יוזא :ןגָאז וצ יוזא ןפורעג

 ,"לארשי ןופ רעדניק יד וצ ןלייצרעד וטסלָאז

 ןעיורפ יד וצ ןעמ טניימ ,בקעי תיבל רמאת הכ :ארמג יד טנשרד

 ,רענעמ יד וצ ןאד ןוא טשרעוצ הרות רעד ןופ ןצעזעג יד ןגָאז וטסלָאז

 ?רענעמ יד וצ רעדנוזאב ןוא ןעיורפ יד וצ רעדנוזאב סעּפע סָאװראפ |

 ?רענעמ יד וצ ןאד ןוא ןעיורפ יד וצ טשרע סעּפע סָאװראפ ןוא

 רעד ןרָאװעג ןענייז ןדיי ןעוו ,ביֹוהנֶא עמאס ןיא זא ,סיוא טזייוו

 טָאה -- קלָאפ קיליײה א ,שודק םע סָאד ןרָאװעג ןענייז ןדיי ןעוו ,רפסה םע

 ןוא הרות יד ּפָא טיה ןאמ רעד סָאװ גונעג טינ זיא'ס זא ,טנרָאװעג ייז ןעמ

 ןטיהּפָא טינ טעװ יז ביוא ,תיבה תרקע יד ,יורפ יד .טייקשידיי טריציטקארּפ

 ...רענעריולראפ א אליממ ןאמ רעד זיא ,הרות יד

 יד .ןפלעה טינ טשינרָאג ָאד טעװ ,טייקשידיי רעדָא ,טייקמורפ ןייז

 ןא זיא יז ןעװ רשכ םייה יד ןטלאה ןָאק יז .םייה יד טרילוגער יורפ

 ,ןיוה ריא ןהלבנראפ ןוא ןענהפרטראפ ןָאק יז ןוא ,יורפ עשידיי עכעלטנרָא

 ,עמאד ?עטעדליבעג, ןוא "עטרעלקעגפיוא, ,"ענרעדָאמ,; א זיא יז ןעוו

 שידיי ןיא ןקיש םיא ןָאק יז ,דניק ןשידיי ןרעביא העד יד טָאה יז

 טייהרעקידעבעל ןבָארגאב דניק עשידיי סָאד ןָאק יז ןוא ןטלאטשנא גנואיצרעד

 ,ןיז ןשידיי םניא)

 ןקידתבש ןקיליײה א ןיא םייה עשידיי יד ןעלדנאווראפ ןָאק יורפ יד

 םייה עשידיי יד ןרעטשעצ ןָאק יז ןוא ,לקניוו ןעמענעגנא ןקידבוט-םוי ןוא

 -במעג יילרע-לכ ןופ טסענ רעקידרקפה ,רעשייוג א ןיא ןעלדנאווראפ יז ןוא

 ...ןעגנומענרעטנוא עשידיי-טינ ןוא ןעיירעל

 אוהו) לשומ רעד ,תיבה לעב רעד ,רובג רעד ,דלעה רעד ,ןאמ רעד

 רעמָאט ...ןטלאהטימ זומ רע .טפאשרעה ןייז ןופ ןרינגיזער זומ ,(ךב לושמי

 ...טלעװ ןייז רעטצניּפ זיא -- טינ

 ?ןיילא רעטסיימ רעד יו קרעוװ ןייז ףיוא ןיבמ אזא זיא ךָאנ רעוו

 ןעזעג רע טָאה ,יורפ ןייז ןוא ןאמ םעד ןפאשאב טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו

 ,..בייוו ןייז ןוא ןאמ רעד זיא סע ירּפ א ראפ סָאװ
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 .'א ,ך*י ילשמ) ונםרהת הידיב תלואו התיב התנב םישנ תומכח

 ןרעטשעצ סע ןָאק עשיראנ א ןוא ,זיוה ריא טיוב ,עגולק א ,יורפ א;

 ..,?טנעה ענעגייא עריא טימ

 ןייז עיּפשמ ןוא ןסולפנייאאב םיא ,ןאמ ריא ןגעוואב ןָאק יורפ יד

 ןאמ רעד ןָאק יורפ רעד ןופ טנעה יד ןיא .געוו-סנבעל ןצנאג ןייז ףיוא

 ,רעקיטכיט א ןוא לזמ-רב רעקיאעפ א ...שינעפעשאב ךעלצונ א ןרעוו

 ,שטנעמ רעכעלקילג

 -אנ יד ...ןזיוואב רעדנואו עסיורג ,רעדנואוו ןָאק יורפ עגולק יד

 אל א ןיא ןעלדנאווראפ ןאמ ןטסשיגרענע ,ןטסגילק םעד ןָאק יורפ עשיר

 ...םענעפלָאהאבמוא ןא ןיא ,ּפמערט א ןיא ,חלצוי

 לכ-םדוק ,הרות-ןתמ תעשב הנוכ א טימ ךרבתי םשה טָאה רעבירעד

 :יױרפ רעד וצ טעדנעוװעג ךיז

 ...םישנה ולא בקעי תיבל רמאת הכ

 יױרפ יד ןעניוועג וטסעוו ,הרות-|תמ ראפ טגָאזעג טיג טָאה ,השמ

 יױרפ יד רָאנ לייו .קלָאפ-הרות א ןביילבראפ ןדיי ןלעװ ,הרות רעד ראפ

 עשידיי סָאד טיצרעד יז .םייה רעשידיי רעד ןופ ןירעטכעוו עתמא יד זיא

 םייה יד טלאה יז ,קלָאפ ןשידיי םנופ טפנוקוצ רעד רעביא טכאוו יז ,דניק

 ...קידהרות ןוא קילייה ,שידיי

 .בקעי תיבל רמאת הכ

 ןוא ,ורפ רעשידיי רעד וצ ןדייר וצ ןביוהנָא טשרע וטסלָאז יוזא

 .רענעמ יד וצ ,לארשי ינב יד וצ טשרע ןאד

 ,םיױג יד ןָאטכָאנ ץלא ןכיילג ,ןדיי ענעטירשעגטרָאפ ,ענרעדָאמ יד

 ,טריזיליוויצ ,ןרעדָאמ זיא'ס זא ןמיס א סע זיא ,יוזא ףיוא ךיז טריפ יוג א ביוא

 ,שינעמלטנעשזד רקיע רעד ןוא

 לש ונובר :דיירטוג א טקרעמאב שיטסאקראס לָאמא עקאט טָאה

 ?םיױג יד וצ הרות יד טסיג וד ןעוו ,ןָאטעג רעסעב טינ וטסלָאװ יצ ,םלוע

 יד ןָאטעגכָאנ ךָאד ןדיי ןטלָאװ ,הרות יד ןעמונעג ןטלָאװ םייוג יד ןעוו

 יז יו רעקילײיה ןוא רעטסעפ הרות יד ןטלאהעג ייז ןטלָאװ אליממ ,םייוג

 ...טציא יז ןטלאה

 יד וצ הרות יד ןבעג טלָאװעג עקאט טָאה לוכיבכ זא ,ץורית רעד זיא

 ,טריטּפעצקא טינ יז ןבָאה ייז רָאנ ,םייוג
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 .ןעיידיא טלעװ עלא ןטלאהאב הרות רעד ןיא ןענייז ןתמא רעד זיא

 ,הרות רעד ןופ תווצמ ףיא טיובעג זיא עיצאזיליויצ עצנאג יד

 רעצנאג רעד -- ףאנת אל ,בונגת אל ,חצרת אל ,ךמא תאו ךיבָא תא דבכ

 .הרות רעד ןיא ךיז טניפעג םזילאיצָאס

 טציש הרות יד .ןעװעג שדחמ טינרָאג תמאב טָאה סקראמ לראק

 הרות יד .רעבעג -טעברא םנופ טכער יד טצינערגאב ןוא רעטעברא םעד

 םענרעדָאמ םנופ תודוסי עלא .ןעמירָא םעד ןפלעה לָאז רע ןכייר םייב טנָאמ

 ןפיוא ןרָאװעג טגָאזעג ןעניז עלא .שמוח ןיא ךיז ןעניפעג םזילאיצָאס

 ,יניס גראב

 עיגילער טימ ,םזילאקירעלק טימ ךָאד טקעמש הרות ?ןעד סָאװ אלא

 םזילאיצָאס רעד ןעו רעסעב סע טקעמש ,ןלציל אנמחר שדוק ילכ טימ ןוא

 ,..דיי ןבלאה א ןוא יוג ןבלאה א ןופ טמוק

 "טסריופ סידיעל, ןופ גהנמ רענרעדָאמ רעד וליפא ,יתובר ריא טעז

 ,הרות רעד ןיא שוריפב טייטש

 ...םישנה ולא בקעי תיבל רמאת הכ

 :טשרע ןאד ןוא ,רעבייו יד וצ טרעוצ ןדייר ,השמ ,וטסלָאז יוזא

 ...רענעמ יד וצ ,לארשי ינבל

 ,םיכרד עריא ןיא ךיז טפיטראפ ,הרות טנרעל ,טוואורּפ ,אברדא

 :זא ןעז ריא טעװ

 ,1*י ,,ג ילשמ) םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד

 ."םולש וצ ןריפ ןגעטש עריא ןוא ,עמענעגנא ןענייז ןגעוו עריא;

 טנרעלעג ,קיניזטסואוואב ,גולק ,טריזיליוויצ ,ןרעדָאמ ןייז ןָאק ןעמ

 .הרות רעד ןופ ןצעזעג יד ןטיהּפָא קיטייצכיילג ןוא ,קידלזמ ןוא

 ןיא .םירצמ תאיציל רכז .םענראפ סיורג טימ טרעייפעג טרעוו חסּפ

 ץמח ,רדס םוצ תונכה יד טימ טכָאק ןוא ךיז טלמוט רעזייה עשידיי עלא

 עשידיי ןייק ָאטינ ...ךעלדינק יד רקיע רעד ןוא ,תוסוכ עברא ,הצמ ןוא

 ןרעדנא םייב ןוא רעמ םענייא ייב .ןעזנָא טינ ךיז לָאז חסּפ רעד ואוו ,םייה

 ָאי ,טימ ךיוא ךיז טּפאכ םלוע "רעטרעלקעגפיואק רעד וליפא .רעקיניײװו

 טרָאפ זיא ךעלדינק עטעפ טימ ןייו ןטוג סוכ א רעבָא ,הדגה טינ ,הדגה

 "רענרעדָאמ; רעד ,םימש םשל סע טוט רעמורפ רעד .לכאמ קידהיחמ א
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 עלא רעבָא (..םימש םשל ךיוא זיא סָאד) ןרעטלע יד וצ טקעּפסער םשל

 ,חסּפ זיא טנייה זא ןסייוו ייז זא סיורא ןזייוו עלא ,ךיז ןערָאּפ

 .החלצה אזא טינ ןיוש טָאה הרות ןתמ ןמז ,תועובש

 בוט-םוי םעד טלוב יוזא טינ ןעמ טנעקרעד טלעװ רעיינ רעד ןיא

 טלעװ עשייױג יד סָאװראפ ןייטשראפ טינ ןפוא םושב סע ןָאק ךיא .תועובש

 -צעזעג רעייז ןופ גָאטרָאי םעד טלוב יוזא ןוא קראטש יוזא טריטקעּפסער

 םכח םע רעד ,רפסה םע רעד ןדיי ןוא ,עיצוטיטסנָאק רעייז ןופ ,גנובעג

 בוט-םוי ןכעלרעה םעד ןפיולכרוד ראבקרעמאבמוא יוזא טזָאל -- ןובנו

 !ונתרות ןתמ ןמז םעד ,תועובש

 יד ןטלאהעג הרות יד טָאה ,הרות יד ןטלאהעג ןבָאה ןדיי יו רעמ

 ,טקיטומרעד ןוא טמיראוורעד ,טרענרעד ,טקיטפערקעג ,טזיײּפשעג ייז ,ןדיי

 ;גנופיטראפ ןוא גנוטכארטאב ןופ געט עקילייה ןענייז געט תוטשובש

 ןבעגעג טינ זיא הרות יד זא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוק ןעמ ףראד תועובש

 -ליז א טימ טריצאב שדוק-ןורָא ןיא טמאזנייאראפ ןייטש לָאז יז ןרָאװעג

 .די םענרעבליז א ןוא ,דליש-טסורב ןוא רתכ םענרעב

 עריא ןטיהּפָא ןוא ןענרעל יז לָאז ןעמ ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד

 ןגעװ עריא ןזייו ייז ןוא רעדניק ערעזדנוא טימ ןענרעל לָאז ןעמ .ןצעזעג

 ןוא עכעלביל ,עמענעגנא ,םעונ יכרד ןענייז הרות רעד ןופ ןגעוו יד לייוו

 ןגעוו עקילייה ,עלעדייא

 ןדיי ןעוו גָאט-רָאי רעד -- בוט-םוי רעסיורג רָאג א זיא תועובש

 ,קלָאפ-הרות א ,קלָאפ א ןרָאװעג ןענייז

 !ונתרות ןתמ ןמז זיא תועובש

 ,(ד"ישת ,ןויס ח"ר)

 ז

 וטטתרות ןתמ ןסמז זיא ףתועובש

 ןבָאה תועובש לייו ,ןדיי ייב בוט"םוי רעטסערג רעד ןיא תועובש

 ,תועובש ןייק ,חסּפ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ הרות ןָא .הרות יד ןעמוקאב ןדיי

 .תוכוס ןייק ןוא רוּפכ-םוי ןייק ,הנשה-שאר ןייק

 -ראפ ןטלָאװ ייז .קלָאפ קינטיידאבמוא ןא ןעוועג ןדיי ןטלָאװ הרות ןָא

 יז ,ואושרעדנא ץעגרע רעדָא םירצמ ןיא ןפאלקש סלא ןרָאװעג ןעגנולש
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 -ץגּפָא ןוא ןדנואוושראפ ןטלָאװ ייז .טריטסיזקע טינ רעמ ןיוש ללכב ןטלָאװ

 -ּפִא ןוא ןדנואושראפ ןענייז סע יװ טקנוּפ ,דרע רעד ןופ ןרָאװעג טקעמ

 עכלעוו ,יסובי ןוא יויח ,ירומא ,יתח ,ינענכ רעקלעפ יד ןרָאװעג טקעמעג

 םניא ןדיי יד טריפעגניירא טָאה עשוהי רעדייא לארשי-ץרא טניואוואב ןבָאה

 ,דנאל ןטגָאזעגוצ

 ןּפעש לארשי ןופ רעדניק יד ןענאוו ןופ לאווק-סנבעל א זיא הרות יד

 ...!םייח:תרות א זיא יז .ץנעטסיזקע ןוא ןבעל

 הנכותב עטנ םלוע ידו

 ,"זדנוא ןיא טצנאלפראפ טיג טָאה ןבעל קיביײיא ןא;

 ןָא -- טייקשידיי ןאראפ זיא טרָאד ,הרות ןאראפ זיא'ס ואוו טרָאד

 ...גונאיצרעד עשידיי ןייק ןוא םייה עשידיי ןייק ,טייקשידיי ןייק ָאטינ זיא הרות

 ןופ המשנ יד ןיא הרות ,קלָאפ ןשידיי םנופ המשנ יד זיא הרות

 ..טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ ,םייה רעשידיי רעד

 לארטש א ןָא ,רעטצניפ ןעוועג ךָאנ זיא רעקלעפ עלא טעמכ ייב ןעוו

 זיא טאהעג ָאי ןבָאה ייז סָאװ לסיב סָאד ןוא ,ערעל ןוא עיצאזיליוויצ

 ןיש טָאה ,ןצנירּפ ןוא "רעריפ, יד ייב ,םינסחי יד ייב ןענאטשעגנייא

 :ןופ טָאבעג רעקידרעייפ-םאלפ א טריטסיזקע ןדיי ייב

 .םשה ידומל ךינב לכו

 ,"הרות סטיג ןיא טסואוואב ןוא טנרעלעג ןייז ןלָאז רעדניק ענייז עלא;

 דע ןוא טרעדנוהרָאי ןטצעל םנופ טקודָארּפ א זיא "לוש גנאווצ;

 .גנאווצ ןקיזָאד םעד ןגעק וליפא ןפמעק סָאװ ןּפורג ךָאנ ךיז ןעניפעג םויה

 ןומ רעדניק ענייד עלא; ןופ גנאווצ אזא ןיוש טריטסיזקע ןדיי ייב

 ןרָאי רעטנזיוט ,רעטנזיוט ןופ "טנרעלעג ןייז

 טָאה קלָאפ ןשידיי םנופ רעטָאפ ןוא דיי רעטשרע רעד ,וניבָא םהרבא

 "עג ןקיזָאד םעד ןריציטקארּפ וצ ןביוהעגנָא ט"ג ןענעקרעד ןייז ייב דלאב

 :םיא ףיוא תודע טגָאז הרות יד ,טָאב

 ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו ןינב תא הוצי רשא ןעמל ,ויתעדי יכ

 ,((ס*י ,ח"י תישארב) טפשמו הקדצ תושעל סשה

 ךיז טמענראפ רע לייו -- טיג טגָאז -- ביל ןעמהרבא בָאה ךיא;

 -ּפָא ןלָאז ייז טניזעגזיוה ןייז ןוא רעדניק ענייז ןענרעל וצ ןוא ןלעפאב וצ

 "טּפשמ ןוא הקדצ ןָאט וצ געוו סטדג ןטיה
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 :('ו הכלה ,'א קרּפ) הרות דומלת תוכלה ןיא טגָאז ם"במר רעד

 טעטכילפראפ רעטָאפ ןייז ןיוש זיא ןדייר ןָא רָאנ טביוה דניק א ןעוו

 ךָאנרעד "לארשי עמש, ןוא "השמ ונל הוצ הרות; םיא טימ ןענרעל וצ

 טרעוװו דניק סָאד זיב ,םיקוסּפ ,םיקוסּפ ךעלסיב וצ םיא טימ רע טנרעל

 םיא רע טריפ ךָאנרעד .דנאטשוצ טנוזעג ןייז טיול ,טלא רָאי ןביז-סקעז

 ,דמלמ רעדניק א וצ

 ֹח

 טלא ײס א גני ײס

 ןענרעל ןפראד הרות זא ןעקנעד וצ תועט רעסיורג א רעבָא זיא'ס

 זיא סָאד ,ןכות ןוא תוהמ ןשידיי םנופ טייו רעייז זיא סָאד .רעדניק רָאנ

 ןייב ןזיב םעטסיס שיױג ,םרָאפער ןוא עיצאלימיסא עקיטנעצָארּפ טרעדנוה

 ןפראד עלא -- טלא ייס ןוא גנוי ייס ,עלא זא ,זיא ךרד רעשידיי רעד

 ,הרות ןענרעל

 ,ם"במר ןסיורג םעד עגארפ רעד ןיא טרָאװ סָאד ןבעג טציא ליוװ ךיא

 ןיא טרעייפעג טרעװו טייצרָאי רעקירָאי קיצפופ ןוא טרעדנוה ןביז סעמעוו

 -דומלת תוכלה ןיא ם"במר רעד טגָאז יוזא .טלעװו רעשידיי רעצנאג רעד

 :('ח הכלה ,'א קרּפ) הרות

 ייס ןוא ןאמערָא ןא ייס .הרות ןענרעל וצ בייח זיא דיי רעכעלטיא,

 ןא ייס ןוא רוחב א ייס ,ןירוסי לעב א ייס ןוא רעטנוזעג א ייס ,רשוע ןא

 רעכלעוו ןאמערָא ןא וליפא ,טינ רעמ ןיוש םיא ןעניד תוחוכ סעמעוו רעטלא

 ירפ א טָאה רעכלעו ןאמ רעטארייהראפ א וליפא ,ןריט יד רעביא טייג

 וצ ביױחמ זיא ,הסנרּפ ייז ראפ ןכוז וצ ןעמונראפ זיא ןוא רעדניק ןוא

 ,טכאנייב ייס ןוא גָאטיײב ייס ,הרות ןענרעל לָאז רֶע ןמז א ךיז ראפ ןעמיטשאב

 :קוסּפ ןיא טייטש יוזא לייוו

 .הלילו םמוי וב תיגהו

 ('ח ,'א עשוהי) "?טכאנייב ייס ןוא גָאטיײב ייס הרות ןענרעל טסלָאז;

 וצ טעטכילפראפ שטנעמ א זיא ןעװ זיב :ם"במר רעד רעטייוו טגָאז

 ןבראטש טייג רע ןעוו ,גָאט םענעי זיב ,ותומ םוי דע ?הרות ןענרעל

 קלָאפ א ."רפסה םע; לוטיט-ןרע םעד ןעמוקאב ןדיי ןבָאה םנחב טינ
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 טנגי רעטסירפ רעד ןופ ןענרעל וצ טעטכילפראפ ןענייז ןשטנעמ סעמעוו

 אזא !ךעלברעטשמוא זיא קלָאפ אזא ,טבראטש שטנעמ רעד ןעוו גָאט ןזיב

 קלָאפ אזא !ןריטסיזקע קיבײא טעוװ קלָאפ אזא !ןייגרעטנוא טינ ןָאק קלָאפ

 !קלָאפ ונתרחב התא ןא תמאב זיא

 רעדניק ראפ אקווד ןרָאװעג ןבעגעג טינ הרות יד זיא ,טעז ריא יו

 ,ךייר ייס ןוא םערָא ייס ,הרות ןענרעל ןפראד עלא .רעטלע-לוש רעייז ןיא

 .שטנעמ רענעמונראפ רעד ייס ןוא רעייגקידייל רעד ייס ,טלא ייס ןוא גנוי ייס

 ,הרות ןענרעל ןעמ ףראד ןבראטש ןופ גָאט ןזיב:

 ט

 דנאל ןוא הרות

 רעדניק-לוש ,שדוק-ילכ ןוא םינבר זיולב טינ ןענרעל ןפראד הרות

 סקלָאפ ןוא רעקיטילָאּפ וליפא ןענרעל ןפראד הרות .םירוחב הבישי ןוא

 ,ןלארענעג -- הכולמ א ןופ ץיּפש ןיא ןעיטש עכלעוו יד וליפא ,רעריפי

 ,דלעפ-טכאלש ןפיוא ןטאדלָאס ןוא ןרעציפָא

 סָאד ןעמונעגרעביא טָאה עשוהי ןוא ןברָאטשעג זיא וניבר השמ ןעוו

 וצ ןויואב טיג ךיז טָאה ,דנאל ןטגָאזעגוצ םניא לארשי ינב יד ןריפניירא

 :טנָאזעג יוזא םיא וצ ןוא ןעשוהי

 טיירג ייז דניצא ,ןברָאטשעג זיא השמ טכענק ןיימ ,תמ ידבע השמ;

 טקראטשעג ייז ,ץמאו קזח ,קלָאפ עצנאג סָאד ןוא וד ,ןדרי םעד ןייגוצרעבירא

 .דנאל סָאד ןענעשרי ןוא ןברא ןכאמ טסעװ וד רָאנ לייו טקיטפערקעג ןוא

 ןבעג וצ סָאד םיא ןרעטלע ענייז וצ טגָאזעגוצ בָאה'כ סָאװ ,קלָאפ ןראפ

 -טקניּפ ןטיהוצּפָא ךיז ןקיטפערק וצ ןוא ןקראטש וצ רעבָא טקנעדעג;

 טכענק ןיימ השמ סָאװ הרות רעד ןיא טייטש סע סָאװ ץלא ןָאט וצ ןוא ךעלי

 ןוא סטכער ףיוא טינ ריא ןופ ןרעקּפָא טינ ךיז טסלָאז .טנרעלעג ךיד טָאה

 ןרעק ךיז טסעוװ וד ואוו גולק ןייז וטסעוו ךָאנא יוזא ,סקניל ףיוא טינ

 ...ןדנעוו ןוא

 טכארט ןוא ןרעל ,ליומ ןייד ןופ הרות רפס יד ןָאטּפָא טינ טסלָאזא = |

 סָאװ ץלא ןָאט ןענָאק וטסעװ ךָאנא יוזא רָאנ לייו ,טכאנ ןוא גָאט ריא ןיא

 ןוא ןייז חילצמ וטסעװ ךָאנא יוזא רָאנ לייו ,ריא ןיא ןבירשעג זיא סע

 | ,ןייז גולק
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 -עג ןוא טקראטשעג ייז ןליופאב ריד בָאה ךיא ,עשוהי קנעדעג;

 זיא טיג לייו ,ןעמאוצ טינ ךערב ןוא טינ ארומ ןייק בָאה .טקיטפערק

 .('א לטיפאק ,עשוהי) ..."ןייג רָאנ טסעוװ וד ואוו ,ריד טימ

 -ךלעפ ןשידי םעד טעטכילפראפ ןוא ןדנובראפ טיג טָאה ךָאנא יוזא

 קלָאפ עשידיי סָאד ןריפרעבירא טפראדעג טָאה רע ןעוו ,ןעשוהי ,לאשראמ

 ,דנאל ןטגָאזעגוצ םעד ףיוא ןצעזאב סע ןוא ןדרי םעד

 .לארשייץרא ןיא טצעזאב ךיז ןבָאה ןדיי זיב ןעמונעג טָאה רָאי ןצרעפ

 ןוא ןייא יד טגיזאב טָאה רע זיב תומחלמ טריפעג עשוהי טָאה רָאי ןביז

 טָאה רָאי ןביז ןוא ,דנאל םענעי ןיא טריגער ןבָאה עכלעוו ,םיכלמ קיסיירד

 יד טול ןצניװָארּפ ןיא ןרָאװעג טלײטעצ זיא דנאל סָאד זיב ןעמונעג

 ,םיטבש ףלעווצ

 ..דנאל סָאד ןרעבָארעד ןוא ןעמעננייא םייב טרינימָאד טָאה הרות יד רעבָא

 -ראפ טָאה ןוא ןעמוקעגמוא זיא ,לואש ,ךלמ רעשידיי רעטשרע רעד

 -סיוא טינ טָאה רע לייו ,רעדניק ענייז ראפ ןוא ךיז ראפ ןגיניק ןייז ןריול

 :איבנה לאומש ןופ דייר יד טגלָאפעג

 ,םשה רבד תא התסאמ יכ ,ךמע בושא אל לואש לא לאומש רמאיר

 .0"ט ,'א לאומש) לארשי לע ךלמ תויהמ םשה ךסאמיױ

 טינ ריד טימ ךיז ליו ךיא; :ןלואש וצ טגָאזעג טָאה לאומש ןוא

 ךיד טיג טָאה רעבירעד טרָאװ סטיג טסואימראפ טסָאה וד לייוו ,ןרעקמוא

 ."לארשי רעביא ךלמ א ןייז טסלָאז טסואימראפ

 ,ןבראטש םייב ןטלאהעג טָאה ,לארשי ןופ ךלמ רעטייווצ רעד ,דוד ןעוו

 עלא ןופ געװ םעד דניצא ייג ךיא :יוזא המלש ןוז ןייז ןליופאב רע טָאה

 קנעדעג ,ךרד סטיג ּפָא טיה ,ןאמ א ייז ןוא ןוז ןיימ ךיז קראטש .ןשטנעמ

 ,השמ תרות ןיא ןבירשראפ ןענייז סָאװ ,ןטָאבעג ןוא תווצמ עלא ןטיה וצ

 ידכ ,ןקילגאב טסלָאז וד ןוא ןָאט טפאשגולק ןוא המכח טימ טסלָאז וד ידכ

 ענייד ביוא :טגָאזעג רימ וצ טָאה רע סָאװ דייר ענייז ןייז םייקמ לָאז טיג

 ןיימ ןוא געוו ןיימ המשנ ןוא ןצראה ןצנאג רעייז טימ ןטיהּפָא ןלעװ רעדניק

 טעװ סָאװ שטנעמ א ריד ןופ ןרעװ ןטינשראפ טינ לָאמניק טעװ ,ךרד

 ('ב לטיּפאק ,'א םיכלמ) לארשי ןופ ןָארט ןפיוא ןציז

 ןוא ןכייר א ייס ,ןשטנעמ ןכעלטיא הרות יד טעטכילפראפ טָאה יוזא

 א ייס ןוא איבנ א ייס ,רחוס א ייס ןוא רעטעברא ןא ייס ,ןעמערָא ןא ייס
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 ...לארשי ןופ ךלמ א ייס ןוא לארשי ןַא ייס ,יול א ייס ןוא ןהכ א ייס ,רעריפ

 בעל וצ יוזא יו טנרעל סָאװ הרות א ,םייח תרות א זיא הרות רעזדנוא לייוו

 ר

 הרות ןָא "טייקשידייי

 טינ ןָאק סע ,הרות ןָא םייה עשידיי ןייק ןייז טלָאמעג טינ ןָאק סע

 ןיא לוש א .גונעג טינ זיא ןיילא הלפת .הרות ןָא לוש ןייק ןייז טלָאמעג

 הלפת יד ןוא טכערד ץנעטסיזקע ןייק טינ טָאה ,הרות טינ טנרעל ןעמ רעכלעוו

 ,טינ טפארק ןייק ,טרעוו ןייק טָאה ןיילא

 .(פ ,ח"כ ילשמ) ...הבעות ותלפת םג הרות עומשמ ונזֶא ריסמ

 ,?קידריוומוא הלפת ןייז זיא ,הרות ןענרעל ןרעה טינ ליוװ סָאװ רעד;

 ,ךלמה המלש טגָאז

 ,שדוקה ןורָא ןיא ןייטש לָאז יז ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא הרות יד

 עלעטנעמ ןדייז א ןפיוק ריא לָאז ןעמ טינ טייו ךָאנ טניימ הרותה דובכ

 .רתכ םענרעבליז א טימ ןריצאב ןוא

 ןעמ ,דיר עריא טרעה ןעמ ,ריא טנרעל ןעמ -- טניימ הרותה דובכ

 ןעגנוזייונָא עריא טיול געוו-סנבעל םעד טעטכיר

 עלא ןופ בוט-םוי רעטסערג רעד ,בוט-םוי רעקיליײה א זיא תועובש

 ןא ,קלָאפ הרות א ,קלָאפ א ןרָאװעג ןדיי ןענייז תועובש לייוו ,םיבוט-םוי

 | .,קלָאפ קיבײא
 םוצ ךיז טמענ רע זא ןסילשאב טסעפ דיי רעכעלטיא ףראד תועובש

 טמוק רע ןוא טנרעל ןעמ ואו לוש א סיוא ךיז טכוז רע זא ,ןענרעל

 .ןענרעל ןרעה

 זיא ןענרעל ןָא ,לוש עשידיי ןייק טינ לוש יד זיא ןענרעל ןָא לייוו |

 .קלָאפ שידיי ןייק ןוא דנאל שידיי ןייק ,ןבעל שידיי ןייק טלָאמעג טינ

 ..ןנימי ךרואו ונייח םה יכ

 .ש"טשת)
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 אי

 תורוד עלא ןיא ןדײ ףױא העפשה הרוח

 ? חרות זיא סָאװ

 ,םישמוח ףניפ יד רעדָא ,"תורבדה תרשע; יד זיולב טינ טניימ הרות

 ילבב דומלת ייס ,ארמג ,הנשמ ,(םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות) ך"נת :טניימ הרות

 .,ם"במר ,תופסות ,י"שר ,ף"יר ,םישרפמ עלא טימ ,ימלשורי דומלת ייס ןוא

 ןרעלקרעד עכלעוו םירפס עקילײה עלא ןוא ,תודיסח ,הלבק ,ךורע ןחלש

 יד ןופ דייר יד ,םימכח ערעדנא ןוא וניבר השמ ןופ דייר יד ןפיטראפ ןוא

 ןרעטוא רעטנורא טייג ץלא -- .,םינורחא ןוא םינושאר ,דומלתה ימכח

 ,הרות -- ףירגאב

 םתס ןוא םיבוט םישעמ ,ןכערּפשעג עכעלגעט-גָאט ןוא תודגא וליפא

 .הרות ראפ ןרָאװעג טכארטאב ןענייז ןשטנעמ עסיורג ןופ תועונת

 ררעגרובסלעקינ עקלעמש 'ר יבר רעד קידצ ןוא ןואג רעסיורג רעד ןעוו

 ,רעב 'ר יבר םוצ ,דיגמ רעשטירזעמ םוצ ןרָאפ וצ ןעוועג ןיכמ ךיז טָאה

 םוצ ריא טרָאפ סָאװ וצ ,יבר :טגערפעג ןשטנעמ-טָאטש יד םיא ןבָאה

 ןיױש ךָאד טָאה ריא ?הרות גונעג טינ ךָאנ ריא טנעק ?דיגמ רעשטירזעמ

 ?הרותה ילודג ,םינבר םידימלת רעטרעדנוה

 ןענרעל דיגמ םוצ טינ רָאפ ךיא ,עקלעמש 'ר יבר רעד ייז טרעפנע

 סוא טוט רע יוזא יװ ןעז וצ רָאנ רָאפ ךיא ,טייטשראפ ריא סָאװ ,הרות

 .ןָא קירוצ ייז טוט רע יוזא יװ ןוא ךיש ענייז
 ירא יי יי ,ייי-- 5 יקר = ייד

 יי טיי = יי יי יי ייד .5-יייר= א עטאאועאא ,,-----= ריי.

 יהיה == טיי יי יראו יי יי קא יי יקר = ישי רייזייד 255 יק ריי ,4----- יי ראוי א לע א שיר

 ןעמוקעג לָאמא זיא ,ם"ירה ישודיח לעב רעד ,יבר רערעג רעטלא רעד

 .ךוזאב א ףיוא רענימיזדאר עלעקעי 'ר וצ

 לעב סלא ןלױּפ טלא ןיא ןעוועג טנאקאב זיא רענימיזדאר עלעקעי 'ר

 ,דיי רעטוג רעטסואוואב ןוא תפומ

 ןפָארטעג טָאה ,יבר רערעג רעקידרעטעּפש רעד ,ריאמ עשטיא 'ר

 -עגּפָא ,ךיילב ,ךאווש ,גנומיטש רעטקירדרעד א ןיא ןיבר רענימיזדאר םעד

 ?ןעמעלא טימ טינ רשפא טייז ריא ,יבר רענימיזדאר :םיא רע טגערפ ,טרעצ

 ?אפור א ןפור ריא טפראד רשפא



 1300 /תועובש

 ךורב ןיב ךיא --- ,רענימיזדאר עלעקעי 'ר טרעפטנע --- ,םולשו סח

 ךיא ןעװ רעמוז ןדעי :ךאז ערעדנא ןא ךימ טרעטאמ סע .טנוזעג םשה

 ןדיי יד יװ ךיז טליצרעד סע ואוו טרָאד ,הרות רעד ןופ תוישרּפ יד וצ םוקי

 א ,לגע ןא יז ןכאמ ָאד :טקידנױעג קראטש יװא ןבָאה רבדמ רעד ןיא
 הרבח ןייז טימ חרוק טמוק ָאד ןהשמ ףיוא ייז ןעלמרומ ָאד ,בלאק ןדלָאג

 ...שיילפ ָאד ןוא רעסאוו יז ןליוו ָאד ,ןרהא ןוא ןהשמ ףיוא ןצעה ןוא

 הכוז טָאה רעכלעוו העד רוד אזא ,רימ ףיוא קראטש סָאד טקריוו

 טאהעג ןבָאה ייז הרותה תלבק ,ףוס םי תעירק ,םירצמ תאיצי ןעז וצ ןעוועג

 יד ןעמעוװ ףיוא העד רוד אזא ,וניבר השמ יװ ןיבר ןקיליײה ןסיורג אזא

 ,(חלשב אתליכמ) לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר :ןגָאז םימכח

 עכעלטעג -- תיקלא תולגתה ןעזעג רעמ טָאה ףוס םי םייב לדיימטסניד א

 -ראפ הרות יד לָאז רוד רעגייטש אזא ףיוא ,איבנה לאקזחי יװ ,גנוקעלּפטנא

 טקריוװ .,ןגָארטראפ טינ סָאד ךיא ןָאק ...?דניז עסיורג עכלעזא ןקיבײא

 ...קנארק ןוא ךאווש ךימ טכאמ סע רימ ףיוא סע

 -נָא ךיז טָאה ןאמ רעגנוי א ןאד ךָאנ קידנעייז ם"ירה ישודיח רעד

 רענימיזדאר עלעקעי 'ר קז םעד טרעפטנעעג ןוא טומ טימ ןעמונעג

 | : ןושלה הזב-

 ךָאד זיא תוריבע ערעייז ןופ ,יבר רענימיזדאר ,ריא טדייר סָאװ

 סחרק ןופ רעדָא ,לגעה השעמ ןופ תוא ןייא ןלעפ לָאז ,הרות א ןרָאװעג

 יו רעסערג ןענייז תוריבע ערעיײז ...לוסּפ הרות רפס יד זיא ,הקולחמ

 ןעמ טעוװ סָאװ ,הרות א ןרָאװעג זיא תוריבע ערעייז ןופ ...תווצמ ערעדנא

 ?ןכאמ תווצמ ערעזדנוא ןופ

 65: 212: :..העיייאדיאפ ---.,ם איי. .טניתמלייאייפ..;;.טעוויזייייי.;.קיאולקיקייהיײ -;;.אשליקקייהיהיו.;..שאווזיייייולפ -.;.והיילאטאפ.;סניייפ ------ םזטלזיייייייפ -----טעיויהיללקיפ -------.טיזייישלופ ------סיפולקקיישלייפ --םעוישקיהושישי ----שףוקלמ היל -------.פשיקשטייייל =. הטיישטישיה

 יי ידייא = } טשייקקיוויר יי 6 י--- = 554 ,,שיט יא = ויי ידי ,ייי-- ישי טיי יישר שיק יי 02 יי טיי דיייפ ,26-------- ,45--י---+-

 ,דנאטשראפ ןּפָארט ןטצעל םעד ךייא ייב ןעמונעגוצ טינ טָאה טיג ןעוו

 -אב ןבָאה לארשי ילודג יוזא יו ,ןדָאזיּפע ייווצ יד ןופ ןייטשראפ ריא טצוו

 סָאד טנייה רעדָא ,ענעבירשעג סָאד זילב טינ טניימ הרות .הרות טכארט

 םישעמ ןוא תווצמ ,םישעמ עקילײה עלא טניימ הרות ,טרָאװ עטקורדעג

 ,יניס ןופ הרות רעד ןיא ,טלצרָאװראפ ןענייז עכלעוו ,דסח ןוא הקדצ ,םיבוט
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 המשנ סטלָאפ יד זיא הרות

 לָאז רע ןוא ןשטנעמ א ןופ המשנ יד ןעמענקעװא ריא טנָאק יצ

 ?ןבעל ןביילב

 !ןבראטש טינ לָאז רע ןוא ןצראה סנשטנעמ א ןלעטשּפָא ריא טנָאק יצ

 -ראפ קלָאפ ןשידיי םנופ הרות יד קעװא טמענ ריא ןעוו יוזא טקנוּפ

 ןנימ רב א ,תמ א ,רגּפ א סע טביילב

 א ףױא קעװא טמענ ,ןובשחו ןיד םעניילק א ןכאמ ןוואורּפ רימָאל

 ,תבש קעװא טמענ .קלָאפ ןשידיי ןפיוא הרות רעד ןופ העּפשה יד לייוו

 .םירוּפ ,הכונח ,תוכוס ,רוּפיכ םוי ,הנשה שאר ,תועובש ,חסּפ ,בוט םוי

 ןבירשראפ ןענייז עכלעוו תווצמ עכעלגעטיגָאט יד לייו א ףיוא קעווא טמענ

 לארשי ץרא ,שדוקה ןושל קעווא טמענ ,ךורע ןחלש ןופ םיקלח ריפ עלא ןיא

 סיוא טלייש ,(הרות רעד ןופ ןענייז לארשי ץרא ןוא תירבע ךיוא לייוו)

 םיאיבנ יד ןופ דייר יד --- הרות ןופ טמוק שרוש ןוא רוקמ ןייז סָאװ ץלא

 .תורוד עלא ןיא םימכח ןוא

 טינ טלָאװ סע ?טאהעג קלָאפ עשידיי סָאד טלָאװ םינּפ א ראפ סָאװ

 ...קלָאפ ןייק טינ ןוא שידיי ןייק טינ ןעוועג

 ,לארשי ץרא ןיא ןדיי טסולפנייאאב ןוא ןעוועג עיּפשמ טָאה הרות יד

 ןיא ןוא עקירפא ןיא ,תפרצ ןיא ןוא ,זנכשא ןיא ,עינאּפש ןיא ,לבב ןיא

 ךיז טָאה דיי א ואװ ןטנעניטנָאק עלא ףיױא תומוקמ עלא ןיא ןוא ,ןמית

 ,הרות ןופ סולפנייא רעד טליפעג ךיז טָאה טרָאד ,ןענופעג

 ןוא טבעלעג ןבָאה םוטנדיי עזעיגילער ןוא עמורפ סָאד זיולב טינ

 | .הרות טימ טמעטָאעג

 ןוא םזילאיצָאס ,םזילאנָאיצאנ ,הלכשה : ןעגנוגעוואב ענרעדָאמ יד וליפא

 ,קיניזטסואואב טינ רעדָא קיניזטסואואב טּפעשעג ןבָאה ,םזינומָאק רשפא

 ןוא ןליוהראפ ןבָאה ייז ,טכאמעג תועט ןייא זיולב ןבָאה ייז .הרות רעד ןופ

 ...ןעמאטש ןעיידיא יד ןענאוו ןופ טגָאזעגסיױא טינ

 תוישרּפ ןוא ך"נת ךעלטיּפאק ןענייז םזילאיצָאס ןופ עיידיא טּפיוה יד

 ...שמוח ןופ

 טיג ךָאנ טָאה ןָאיני רעטעברא עטסקראטש ןוא עטסנרעדָאמ יד

 :הרות רעד ןופ הווצמ עשילארָאמ עכיוה יד ןזיוואב
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 אוה ןילאו אוה ינע יכ שמשה ןילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב

 .0"ט ,ד"כ םירבד) אטח ךב היהו 'ה לא ךילע ארקי אלו ושפנ תא אשונ

 וליפא טינ טראוו ,ןיול ןייז רעטעברא םעד לָאצאב גָאט ןבלעז ןיא; |

 סיוא ךָאד טקוק רע ,ןאמערָא ןא ךָאד זיא רע ,ןייגרעטנוא טעװ ןוז יד זיב

 וטסעװ ןאד ,ט"ג וצ ריד ןגעק ןריטסעטָארּפ טינ לָאז רע עז ,ןיול םעד ףיוא

 ,"דניז א ןבָאה

 עלא ,יײטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנוגעואב םולש עצנאג יד

 ןוא הרות רעד ןיא שרוש רעייז ןבָאה ןסערגנָאק םולש ןוא ןצנערעפנָאק

 ,םיאיבנ יד ןופ דייר יד ןיא

 ,רעגיטש סנבעל רעראטינאמוה ןוא עיצאזיליויצ ןופ לקערב סעדעי

 עביל ןשטנעמ ןקידערּפ עכלעוו ,ןעיידיא עכיוה ןוא טייקיטכערעג עלאיצָאס

 לצרָאװ רעייז ןבָאה ,ןשטנעמ ןטקירדעג ןופ הכרעמ יד ןרעסעבסיוא ןליוו ןוא

 ,..םימשה ןמ הרות תמאב ןענייז ןוא

 ,רעקידיירּפ ענרעדָאמ יד --- ,ייז סָאװ הלווע עקידנעיירש א רָאנ זיא סע

 ,ןעמונעג ןעיידיא-טנורג יד ןבָאה ייז טענאוו ןופ "ורמוא םשב; ךָאנ טינ ןגָאז ---

 ני

 םײז תרות

 ךיז ןפראד ןדיי זא ,רעמרָאפער ענרעדָאמ ןופ רדסכ ןרעה טעוװ ריא

 יד ייב ןטלאה ךיז הזה ןמזב טינ ףראד ןעמ ןוא ,"ןבעל םוצ? ןסאפוצ

 ףיוא טינ ךיז טּפעלק הרות טרָאװ סָאד) .לביב רעד ןופ ןצעזעג עטלא

 .וית זיב ףלא ןופ שלאפ זיא סָאד .(...גנוצ רעייז

 ןוא געווסנבעל רעטסנרעדָאמ רעד הרות יד זיא הזה ןמוב וליפא

 .עיפָאזָאליפ-סנבעל

 רעד ןיא) ןשטנעמ םנופ ןעגנוגינ עטכעלש ןוא ענעברָאדראפ יד

 (...ערה רצי רעד טושּפ ןוא סָארּפ סע טניימ ךארּפש רעשידיי רעטלא

 ,הרות יד ןטלאה ןשטנעמ םעד טינ ןזָאל ייז

 רשעמ ןבעג וצ טלעפאב יז לייוו הרות טינ טכיילג רעגראק רעד

 רעדורב ןייד זא ,ריד טימ ןבעל לָאז רעדורב ןייד ,ךמע ךיחָא יחו ,הקדצ ןוא
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 ןוא הנמלא ןא טגרָאזראפ ,םיא קראטש ,םיא ףלעה ,טמערָאראפ טרעוו

 ,.וו"אא םימותי

 טניימ הרות זא ,גנוניימ א טלצרָאװעגניא זיא ןשטנעמ ענרעדָאמ ייב

 הרות ףירגאב םעד טריצודער סע רעװ ,םוקמל םדָא ןיב :טייקמורפ רָאנ

 ןופ ןעמָאנ ןקילייה םעד טכעוװשראפ רעד ,םוקמל םדָא ןיב תווצמ זיולב וצ

 -סנבעל רענעביוהרעד א ,ףירגאב רעניימעגלא ןא זיא הרות לייוו ,הרות

 | ...וריבחל םדָא ןיב ייס ןוא םוקמל םדָא ןיב ייס ,רעגייטש

 טקנוּפ ןענייז ,דסח ןוא הקדצ ,ןטקירדעג א ןקראטש ,ןאמירָא ןא ןפלעה

 ,ןיליפת ןוא תיציצ יו םוקמל םדָא ןיב תווצמ עכלעזא

 .ראבלייט טינ ןענייז הרות רעד ןופ תווצמ יד

 ןבָאה עכלעוו ייס ,טָאבעג ןעצ ןאראפ ןענייז תורבידה תרשע יד ןיא

 טגָאזעג ןענייז עלא רעבָא ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ייס ןוא ,טיג וצ תוכייש א

 | | ...ךוטסאּפ ןייא ןופ "דחא העורמ, ןרָאװעג

 רָאנ טריציטקארּפ יז לייוו ,םייח תרות ,הרות יד טסייה רעבירעד

 | ..."םהב תומיש אלו םהב יחו; ,ןבעל

 ארומ ,הרות ןריציטקארּפ וצ ארומ ןבָאה ןשטנעמ ענרעדָאמ ןעוו

 א הליחמב ייז ןכאמ בעל ןופ ןרעװ טרעטייוורעד טינ ןלָאז ייז קידנבָאה

 | ,תועט ןבָארג

 טעװ ,ןיצידעמ א הלוח א ןביירשראפ טעװ רָאסעּפָארּפ א ןעוו ,לשמל

 םיא ןלעװ ןּפָארט רעדָא ןליּפ יד קידנבָאה ארומ ןעמענ טינ יז הלוח רעד

 ,..ןטאשראפ ךָאנ

 לא לֹא הא -} *+

 זױלב טינ .תורוד עלא ןיא ןדיי ףיוא ןעװעג עיּפשמ טָאה הרות יד

 יז לייוו ,הרות רעד ןופ טסולפנייאאב טקעריד ןענייז ןסאמ עמורפ יד

 ,ענרעדָאמ ,ענעטירשעגטרָאפ וליפא .תווצמ עריא ךעלגעטיגָאט ןרציטקארּפ

 תווצמ -- םיעדוי אלב -- טקערידמוא ןריציטקארּפ ןשטנעמ עטרעלקעגפיוא

 / ...הרות רעד ןופ

 ...רעקוצ םעוט זיא רע זא טסייו רע ,רעקוצ םענייר טסע רענייא

 ןיא זא טינ טסייו רע רעבָא ,רעקוצ ןייק טינ טכיילג ,רעטייווצ א ןוא

 עלא ןיא וליפא ןוא לדָארטש ןיא .ןוא הלח ןיא ,קיעק רעדָא דאלָאקָאש

 | | ,בורל רעקוצ ןאראפ זיא ןזייּפש
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 ,הרות רעד ןופ תווצמ טריציטקארפ רע זא טסייו דיי רעמורפ רעד

 אלב רעבָא ,תוצמ ןייק טינ טכייללג רע ...טינ טסייו רענרעדָאמ רעד

 ...הרות רעד טיול סנבעל רעקיטש רע טבעל םיעדוי

 ..י.ןובשחו ןיד רעגייטש אזא יאדכ זיא תועובש דובכל

 .(ז"טוטתנ)

 די

 ייסמ הרוח לבק השדנ

 םימשה ןמ הרות

 עלא .םימשה ןמ הרות :זיא הנומא רעשידיי רעד ןופ דוסי-טּפיוה רעד

 ןטכילפראפ עכלעוו ,ןלעפאב ןציירד ןוא טרעדנוה סקעז עלא ,תווצמ ג"ירת

 ,ץראה רעדָא חומ סנשטנעמ ןופ ןרָאװעג טכארטעגסיוא טינ ןענייז ,ןדיי יד

 גױאב ןפיוא וניבר השמ וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ט"ג ןופ ןענייז ייז רָאנ

 ןוא ,םינקז יד וצ עשוהי ןוא ,ןעשוהי וצ ןבעגעגרעביא ייז טַאה השמ .יניס

 ןיא זיא יז יו טקנוּפ ,רוד .ךָאנ רוד יוזא ןוא םיאיבנ יד וצ םינקז יד

 ,טנעה ערעזדנוא

 איה ,ונידיב התע היוצמה הרותה לכש המילש הנומאב ןימאמ ינא

 ,םולשה וילע וניבר השמל הנותנה

 עכלעװ הרות יד טָא זא ,הנומא רעטולָאסבא ןא טימ ביולג ךיא

 השמ וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא יז זא ,תושר רעזדנוא ןיא ךיז טניפעג

 . ,םולשה ןוילע וניבר

 אהת אלו ,תפלחומ אהת אל הרותה תאזש המילש הנומאב ןימאמ ינא

 ףמוע ךרבתי ארובה תאמ תרחא הרות

 לָאמנײק טעװ הרות יד זא ,הנומא רעטולָאסבא ןא טימ ביולג ךיא

 ,הרות רעדנא ןייק ןבעג טינ לָאמניק טעװ ט-ג ןוא ןרעוו טלסקעווראפ טינ

 יד ןופ םירקיע ןציירד יד ןופ ייוצ ם"במר רעד טרילומרָאפ יוזא

 ,תד ןשידיי םנופ תודוסי-טּפיוה

 ןבָאה טינ טעװ רעד ,םימשה ןמ הרות ןיא טינ טביולג רעכלעוו רעד

 :ןירדהנס ןיא קרּפ ןטנעצ ןיא הנשמ עטשרע יד טגָאז יוזא ,אבה םלוע ןייק

 הרות ןיא :ןגָאז עכלעוו יד ץוח א ,אבה םלועל קלח םהל שי לארׂשי לכ;
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 -עג יז טָאה וניבר השמ רָאנ ,למיה ןופ טינ זןיא הרות יד זא ,םימשה ןמ

 ...ןיילא ךיז ןופ טנרעל

 ןוא עשיטע יד ןופ טרעטסייגאב טרעוו ןעמ סָאװ קינייו זיא סע

 -נא ןעמ ןעוו קיניוו זיא סע :השמ תרות ןופ ןּפיצנירּפ עשיראטינאמוה

 ,לופתונמחר ןוא קידרשוי ןענייז הרות רעד ןופ ןצעזעג יד זא טנעקרע

 -עג ןבעגעג ,תוצמ עשילמיה ןוא עכעלטעג ןענייז ייז זא ןביולג זומ ןעמ

 -ראפ טינ תווצמ יד ןענָאק רעבירעד ,טלעו רעד ןופ רפעשאב ןופ ןרָאװ

 ,הרות עטייווצ ןייק ןבעג טינ טעוװ ןוא ןרעדנע טינ טעװ ט-ג ןוא ,ןרעוו טלסקעוו

 ןוא ענייר ענייז עלא טימ וליפא ,שטנעמ רעכעלברעטש א ,םדו רשב א

 רעד יוזא יװ ןעזסיורָאפ טינ רעדָא ,תועט א ןכאמ ןָאק ,תונוכ עכעלרע

 ןצעזעג ענייז ןוומ אליממ .תורוד עקידרעטעּפש ןיא ןקוקסיוא טעװ שטנעמ

 ,טנעניטנָאק ןכעלטיא וצ וליפא ןוא רוד ןכעלטיא וצ ןרעוו טסאּפעגוצ

 : רעבָא

 ,(ם"י ,ג"כ רבדמב) םחנתיו םדָא ןבו בזכיו ל"א שיא אל

 קידנריובעג ןייק טינ ,ןגָאז ןגיל לָאז רע שטנעמ ןייק טינ זיא טיג

 | ,ןבָאה הטרח לָאז רע זא ,ןזעוו

 ףיוא ןושלו המוא ןייק ייב ךוב-ץעזעג ןייא ןייק ןאראפ טינ זיא'ס

 ןדיי ייב יו ןרָאי רעטנזיוט טעטכילפראפ טָאה רעכלעוו ,טלעוו רעצנאג רעד

 טסאּפעגוצ ןוא טרעדנעעג ןרעו רעכיב-ץעזעג ןוא ןסקעדָאק עלא ערעייז

 ,רוד ןכעלטיא וצ

 תאירק רעכעלטיא ךָאנ ךאו א לָאמ ריפ רעבָא ןרימאלקָארּפ ןדיי

 ; הרותה

 .חסשמ דיב 'ה יפ לע לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאח

 וצ טנרעלעג טָאה השמ סָאװ הרות עבלעז יד זיא סָאד ,טעז ןוא טקוק

 ...לעפאב סטיג טיול ןדיי יד

 וט

 רברמבו םימב שאב

 .רבדמבו םימב ,שאב :הרות הנתינ םירבד השלשב :טגָאז שרדמ רעד

 רעסאוו טימ ,רעייפ טימ .ןרָאװעג ןבעגעג הרות יד זיא ןכאז יירד טימ

 ,רבדמ טימ ןוא
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 -עג זיא סעכלעוו ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטלאהעגפיוא טָאה הרות יד

 ,תוירבדמ ענעדיישראפ ךרוד ןוא רעסאוו ךרוד ,רעייפ ךרוד ןעגנאג

 -ּפָא טנָאקעג טינ ןבָאה סעפ-עדיָאטיוא ןוא עיציזיווקניא ןופ ןרעייפ

 / .הרות רעייז ןופ ןדיי יד ןגיונ

 טינ ןבָאה ,םזיטימעסיטנא ןוא תועשר ,ןעגנוגלָאפראפ ןוא ןעמָארגָאּפ

 ןענייז תוירבדמ ןוא םימי ךרוד ;רעגייטשסנבעל סנדיי םעד ןרעדנע טנָאקעג

 טנָארפ ןיא הרות יד ןטלאהעג דימת ןוא תולג וצ תולג ןופ ןעגנאגעג ןדיי

 ,שראמ םנופ

 ןורָא עטצינשעגסיוא-ןייפ ןיא טלעטשעגקעווא טינ הרות יד ןבָאה ןדיי

 ןטקירטשעגסיױא ןוא ןטיײנעגסױא-דלָאג טימ א טימ ןעגנָאהראפ יז ןוא סשדוקה

 ןיא ןוא רעמיצ-ףָאלש ןיא ,ךיק ןיא ןטלאהעג הרות יד ןבָאה ןדיי .תכורּפ

 ...ןעגנאגעג ןענייז ייז ואוו ןוא רחסמ ןיא ,רעמיצ-סע

 .('| ,ג ילשמ) והעד ךיכרד לכב

 .ט"ג ןופ ןצעזעג יד סייוו ןוא קנעדעג ןגעוו ענייד עלא ףיוא |

 רָאי טנזיוט ייוצ רעביא טבעלעג ןבָאה ןדיי :לייו א ךיז טכארטראפ

 ןוא זאקוואק ןיא ,רעדנעל עשיבארא יד ןופ ןוא ןמית ןופ תוירבדמ יד ןיא

 ןופ קורד ןרעװש םעד ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז םויה דע ןוא ,עיזורג ןיא

 | ,תונומא עכעלטנייפ ןוא ןרוטלוק עדמערפ ןופ ןעמישזער ענעדיישראפ

 יז עכלעו טימ רעטרעוו יד ןיא המילש הנומאב טביולגעג ןבָאה ייז

 :ט"ג ןקידעבעל םוצ ןעוועג ללּפתמ ןבָאה

 | .ונימי ךרואו ונייח םה יכ

 ןלעװ ייז טימ רָאנ ןוא ןבעל רעזדנוא ןענייז הרות רעד ןופ דייר יד

 ...קיבייא ןריטסיזקע רימ

 סעיצידארט עטלצרַאװעגניא טימ ןעמיײה עטלא טזָאלראפ ןבָאה ןדיי

 עיינ ףיוא ןעמוקעג ,טלעװ רעצנאג רעד ןופ םימי רעביא טזָאלעג ךיז ןוא

 רעקיטש עינ טצנאלפראפ :;תוליהק עיינ ,םיבושי עיינ טיובעג ,ןטנעניטנָאק

 .תובישי עיינ ,סהרות-דומלת עיינ ,םירדח עיינ טיובעג ,ןבעל

 ,רבדמבו םימב שאב הנתנ הרותה

 ןוא חוכ ןכעלטעג אזא טימ ,הרות אזא ןדיי יד ןבעגעג טָאה טיג

 קלָאפ ןייז ןופ ןעלצרָאװסיױוא טינ ןָאק הביס םוש ןייק זא ,טפארק עקילייה

 .הרות עקיזָאד יד |
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 זט

 ? הרות זיא סָאװ

 ך"נת רעד זא ךָאד טעז ריא .ןיילא ך"נת רעד זיולב טינ טניימ הרות

 עלא ןוא ,ןטקעלאיד ןוא ןכארּפש טנזױט רעביא ףיוא טצעזעגרעביא זיא

 ?לבייבק יד םיא ןפור ייז יו רעדָא ,ך"נת םעד ןבָאה רעקלעפ עטריזיליוויצ

 ...םיױג עלעדייא ,ענייפ ייז ןענייז ךָאד ןוא ...ךָאד ןוא

 ,רהוז ןוא םישרדמ ,ארמג ןוא הנשמ ןיירא ןעייג הרות טרָאװ ןרעטנוא

 עכלעוו ןעגנושטייטסיוא עלא ןוא ,ךורע ןחלש ןוא םירוט ,ם"במר ןוא ף"יר

 ,הרות טניימ ןעמאזוצ ץלא -- הרוסמ רעקיליײה רעד טיול ןענייז

 הרות רעד ןָא ןוא ,גונעג רָאלק טינ ןענייז שמוח ןיא תווצמ יד

 ,ןייז וצ םייקמ הווצמ א יוזא יו טאהעג טינ ףירגאב ןייק רימ ןטלָאװ הֹּפ לעבש

 ,ןיליפת --- הווצמ ןייא ליּפשייב סלא ןעמענ רימָאל

 סע ןואק םעד טימ טניימ ןעמ סָאװ רָאלק טינרָאג טייטש שמוח ןיא

 .י ןגיוא ענייד ןשיװצ תופטוט א ןוא טנאה ןייד ףיוא ןכייצ סלא ריד וצ ןייז לָאז

 לעבש הרות ןופ ןעגנורעלקרעד יד ,יניסמ השמל הכלה יד טינ ןעוו

 .ןיליפת טניימ סע סָאװ ןענאטשראפ טינ טולָאסבא רימ ןטלָאװ ,הּפ

 ,הּפ לעבש הרות ןופ ןעגנורעלקרעד יד ,יניסמ השמל הכלה יד טינ ןעוו

 ,ןיליפת טניימ סע סָאװ ןענאטשראפ טינ טולָאסבא רימ ןטלָאװ

 ,תווצמ עלא טעמכ יוזא ןוא

 :תוינשמ וצ המדקה רעד ןיא ליז ם"במר רעד טרעלקרעד יוזא ןוא

 טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ הוװצמ עדעי זא ןסיוו טסלָאז ,עד,

 ךיוא ןבעגעגרעביא ךיילג םיא רע טָאה ,םולשה וילע וניבר השמ וצ ןבעגעג

 ןיילא הווצמ יד טגָאזעג םיא רע טָאה טשרעוצ .הווצמ רעד ןופ שוריּפ םעד

 הוצמ רעד םורא םינינע עלא טרעלקרעד םיא רע טָאה ךָאנרעד ןוא

 הֹּפ לעבש הרות יד .טייקשידיי ןייק ןאראפ טינ זיא הֹּפ לעבש הרות ןָא

 | ,קלָאפ שידיי קיטפאז ,קידנרעק ,קידעבעל א ןטלאהעגפיוא טָאה

 סָאװ סעז ...הּפ לעבש הרות יד טנקיילראפ ןבָאה רעמיאאראק יד

 -סיוא ,טולב שידיי ןּפָארט א ןָא ,ןּפמורשעגנייא ? ןרָאװעג ייז ןופ זיא סע

 ןופ ךאלפרעביוא םעד ןופ טשיװעגּפָא יו טעמכ ,קידנטיידאבמוא ,טראדעג

 .י.דרע רעשידיי רעד
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 ןי

 םייח תרות

 ליױו ,ןבעל ןופ הרות יד ,םייח תרות ןפורעג טרעוו הרות עשידיי יד

 ןיז ןכעלטלעװ םניא עיגילער ןופ ןינע ןייק ,עיגָאלָאעט ןייק טינ זיא יז

 --- ןצראה ןיא ייז ןגָארט זיולב רעדָא ,הבשחמ טימ זיולב ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו

 ,..םישעמ עשיטקארּפ ןָא עיידיא ןא

 ןדיי םנופ ןבעל עצנאג סָאד טרילוגער הרות עשידיי יד

 הרות יד טעטכילפראפ ןריובעג טרעװ דניק עשידיי סָאד רעדייא ךָאנ
 ןרעטלע יד וצ ןצעזעג עריא

 ,תורשכ) םיניד עריא טול ,גנודיילק ,זייּפש טרעדָאפ הרות יד
 ,טקל ,םיאלב) ןצעזעג עלאיצָאס ןוא טעברא םתס ,טעברא-דלעפ ;(זנטעש
 | ,(הלרע ,האיּפ ,החכש

 גָאט-ור םענעמונעגנָא םעד טינ .גָאט-תבש א טעטכילפראפ הרות יד
 סָאד .(רענאדעמכאמ יד ייב קיטיירפ ןוא ןטסירק ייב קיטנוז) םיױג יד ןופ
 .ןייטשפיוא םוצ זיב ,ןרעוו ןריובעג ןופ גָאט ןטשרע םנופ ,ןבעל עשידיי עצנאג
 ,הרות רעד ןופ טרילוגער טרעוו ,םיתמה תייחת וצ

 םייקמ יז ידכ ןענרעל .הרות ןענרעל ןופ טיירפאב טינ זיא דיי ןייק
 ...הרות רעד ןופ ייז ןבָאה ןגָאמראפ ןדיי סָאװ ץלא .ןייז וצ

 טלָאװ ,ןדיי א ףױא הרות ןופ העּפשה יד ןליישסיוא לָאז ןעמ ןעוו
 ,,.שטנעמ רעדליװ ,רעקידמשוגמ ,רעטבערגראפ א ןבילבראפ רע

 תא ארבו הרותב טיבמ היה אוה ךורב שודקה :טגָאז שרדמ רעד
 .טלעװ יד ןפאשאב ןוא הרות רעד ןיא טקוקעגניירא טָאה טיג ,םלועה

 ןוא ןאלּפ סטקעטיכרא םניא ןיירא טקוק רעטסיימ-יוב א יװ טקנוּפ
 | ,ןינב ןייז טוב

 טָאה ףאשאב-טלעװ ןראפ רָאי טנזיױט ייוצ ,שרדמ רעד טגָאז ,לייוו
 ,הרות יד טאהעג ןיוש טדג

 26 לֹא לא הא לא

 ןענאטשעג ןענייז ןדיי יד ןעוו ,בוט-םוי רעקילייה רעד זיא תועובש
 ןעגנאגעגסיורא ןענייז ייז ןעוו רָאי .ןטשרע ןיא דלאב ,יניס גראב ןופ סנסופוצ
 ; קלָאפ א ןעוועג ייז ןענייז טסלָאמאד ןיוש .הרות יד ןעוועג לבקמ ןוא םירצמ ןופ
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 .'ט ,ז"כ םירבד) ךיקלא 'הל םעל תייהנ הזה םויה לארשי עמשו תכסה

 א ןרָאװעג וטסיב טנייה ,לארשי ןייא ךיז רעה ןוא ליטש ביילב

 | ,..?טיג ןייד וצ קלָאפ

 יד ןליפ ,יד רָאנ ,הרות טניימ סע סָאװ ןעייטשראפ עכלעוו יד רָאנ

 ...ונתרות ןתמ ןמז ...תועובש בוט:םוי ןופ טייקילייה ןוא טייקסיורג

 ,(ז"ישת)



 באב העשת





 א -

 ...שדוקה ריע םילשורי חנבו

 -טסבלעז א סע זיא ,ןסאמ עקיניזטסואוואב ,עזעיגילער-תמא יד ראפ
 ,טייצ-רעיורט בָאב-העשת ןוא געט ןיינ ,ןכָאװ יירד יד :ךאז עכעלדנעטשראפ
 ,ןטייצ עקילָאמא יד ןיא יו רעטקאראכ ןבלעז םעד הזה ןמזב וליפא ןגָארט

 טינ ןָאק ,לארשי תנידמ ןופ גנואייטשטנא רעד טימ דיירפ עסיורג יד
 ,רעיורט-סקלָאפ ןופ םינמיס ענעי ןשיװּפָא

 -לטימ רעד ןיא םילשורי ,טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד זיא לארשי-ץרא |
 רובט רעד ,ןטימ עמאס רעד ןיא שדקמה םוקמ רעד ןוא לארשי ןופ טקנוּפ
 ,ףאשאב םנופ ץראה סָאד -- ץראה

 ןופ טָאטש-טּפױה סלא ןרָאװעג טכארטאב ןזיולב טינ זיא םילשורי
 ןטאראּפא-חכולמ עלא ןוא באטש-לארענעג ןייז טימ גינעק רעד ואוו ,לארשי
 ,טרינָאיצקנופ ןבָאה

 םילשורי ןוא ,הלעמ לש םילשורי דגנכ ןווכמ זיא הטמ לש םילשורי |
 טָאה ,טרפב ןענאטשעג זיא שדקמה-תיב סָאד ואוו טרָא םעד ףיוא ןוא ללכב
 ןענופעג טרָא ןא ךיז ראפ הניכש יד

 ...םשמ הניכש הזז אל םלועמ

 ...ןָאטעגּפָא טינ טרָא םענעי ןופ הניכש יד ךיז טָאה לָאמנייק
 ןטסקילײה םענעי ןופ ןברוח ןכָאנ גָאט-רעיורט .רעד זיא בָאב"העשת

 | ,דרע רעד ףיוא לקניוו

 ,ןעװעג שאיימ טינ םויה דע ךָאנ ךיז טָאה דיי רעזעיגילער-תמא רעד
 -- ןא הליפת טוט רע ,טקנעב ןוא טפָאה רע

 ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש

 תוליפת עשידיי עלא .טייצ ןַײז ןיא שממ ןרעוװ .טכעלקריווראפ עקאט לָאז
 ,םילשורי ןוא ןויצ ראפ טפאשקנעב רעקילייֵה א טימ טקייוועגכרוד ןענייז
 ,..הדובע רעקילײה רעד ראפ ןוא שדקמה תיב םעד ראפ

1 
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 ,הנידמ רעשידיי רעד ןופ גנואייטשטנא רעד ןופ החמש ןוא דיירפ יד

 ךָאנ טפאשקנעב עיינ קיבײא ןוא עטלא יד טרענימעג טינ רָאה א ףיוא טָאה

 ןיינ ,ןכָאװ יירד יד ןופ טייצ:רעיורט יד .שדקמה תיב ןינב ןוא םילשורי

 טינ ץלא ךָאנ ןבָאה ייז ,"לעוטקא; ץלא ךָאנ ןענייז ,בָאב-העשת ןוא געט

 ...רעטקאראכ ןכעלטנגייא רעייז ןריולראפ

 ןרעיורט רָאי:ײה ןעמ טעוו ןיילא רעדנעל תולג יד ןיא ןיולב טינ

 טעװ ןיילא םילשורי ןיא ,אפוג לארשי-ץרא ןיא ןליפא רָאנ ,בָאב-העשת

 יי | יי | ןגָאז ןעמ

 .ייי "עה דדב הבשי הכיא

 עקישיילפ יד טימ שממ ןברוח םעד ןעמ טעז ,םילשורי ןיא ןטרָאד

 רעד ןופ ץראה סָאד דָארג זא ,השוב ןוא הּפרח יד ןעמ טליפ ןטרָאד ;ןגיוא

 שדוק רעד דָארג ,קלָאפ ןשידיי םנופ טיוֵא עטסקיליײה סָאד ,הנידמ רעשידיי

 .יימרא ןדריה-רבע רעד ןופ טריּפוקָא זיא ,םישדקה

 טגאוועג טָאה רעכלעוו ,אלודבא ,ןדריה רבע ןופ גינעק רעטשרע רעד

 ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,םישדקה שדוק םנופ דרע עקיליה יד ןטערטאב וצ

 ןוא -- תמוי ברקה רזהו :רמאנש המ םייקל ,ןשטנעמ ענעגייא ענייז ןופ

 ןקיליײה םענעי וצ ןרעטנעענרעד ךיז טעװ רעטקיטכעראב-טינ א ,רעדמערפ א

 | ' .ייןרעװ טיוטעג לָאז ,טרָא;

 ,לאלאט .גינעק רעטייוצ רעד ,ץנירּפ-ןיורק ןייז ,ומוקמ אלממ ןייז

 ...ןָארט םנופ ןרָאװעג טקיטייזאב ךעלצעזעג ךיילג ןוא ןעניז ןופ ּפָארא זיא

 טָאה רעכלעוו ,שדקמה תיב םנופ ביילברעביא רעד ,יברעמ לתוכ יד

 ןיא דניצא זיא ,טלעװ רעד ןיא ןדיי עלא ראפ הליפת םוקמ סלא טנידעג

 | .טנעה עדמערפ

 ןכלעוו ןופ טרָא סָאד ,םילשורי עקילייה סָאד ,םילשורי-טלא ,םילשורי

 טריּפוקָא ,טסיווראפ ,בורח ךָאנ זיא ,ןָאטעגּפָא טינ םויה דע ךיז טָאה הניכש יד

 .רענייב ענייז ןיא סע טליפ דיי רעזעיגילער-תמא רעדעי

 םילשורי-יינ ןיא ןוא לארשי ןיא דיי רעזעיגילער-תמא רעבלעז רעד

 טימ ןּפאטנָא םיא ןענָאק ייז ,ןברוח םעד ןעז ייז .רעקראטש הּפרח יד ןליפ

 ...טנעה ערעייז

 = א '+ א + |
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 יוזא טינ ךָאנ ךיוא זיא עגארפ-םילשורי רעד םורא .עגאל עשיטילָאּפ יד

 טינ לָאמנייק ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאקיטאוו םנופ קידנדייר טינ ןיוש .רָאלק

 -ףישט רעד ,ילָאצ לארשי סָאװ ץוח א) לארשי תבהא טימ טנכייצעגסיוא

 ןיא הנוכנ החונמ א ןענופעג ןרָאי ערעטלע ענייז ףיוא טָאה םיור ןופ ייבאר

 יד וליפא רָאנ ,...ְךיז ןדמש ןופ רכש ןראפ ןאקיטאוו םנופ םינקז בשומ

 יז ךיוא ,תוכולמ ברעמ עשיטארקָאמעד עלארעביל יד ,"םלועה תומוא ידיסח;

 ךיז ףראד םוירעטסינימ ןרעסיוא לארשי רעד יצ רעכיז טינ ךָאנ ןענייז

 ןעגנאלרעד עכלעו יד ,םיױג עטוג יד ,ייז ןוא ...םילשורי ןיא ןעניפעג

 ןענעקרענא ייז ...העד יד ןבָאה ןלָאז יז ידב האמ יד ןביג ןוא תואוולה

 ,עירָאטירעט עשידיי א זיא םילשורי-טלא זא םלש בלב טינ ךָאנ

 רכשב ,לארשייץרא ןופ ץראה ןטימ סענזיב ןכאמ וצ ךָאנ ןביולג יז
 ,םילשומ עשיבארא יד טימ ןרחסמ ךָאנ יז ןלעװ הז

 ברע דָארג ןגארפ עשיטילָאּפ ןיא ןעלבירג ךיז סָאװ וצ רעבָא
 / ,בָאב-העשת

 .םילשורי טלא ףיוא ןייז רתוומ טינ לָאמנייק טעװ קלָאפ עשידיי סָאד
 רבע יד וליפא ןעו ,ןרעװ טּפעװעגסױא טינ רָאג טעװ תורוד ןופ השודק יד
 ןופ ךעלסעג עלָאמש יד ןיא ןרישראמ ךָאנ ץלא ןלעװ ןרענָאיגעל ןדריה
 | ,"הקיתעה ריע, רעד

 אתלחתא ןא טשרע ןיא לארשי תנידמ .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא חישמ
 רעבָא ,ביױהנָא רעקידנעיירפרעד א ,בױהנָא רעטוג א ,בױהנָא ןא ,הלואגד
 .ביֹוהְנֶא ןא ץלא

 ךיז רָאי-ייה ךיוא ןדיי ןלעװ םישרדמ יתב עלא ןיא ןוא ןלוש עלא ןיא
 ,חכיא --- הליגמ רעיורט ,עיינ קיביײא ןוא עטלא יד ןגָאז ןוא דרע רעד ףיוא ןצעז

 יז זיא סָאװראפ ?םילשורי טָאטש יד טמאזנייאראפ יוזא זיא סָאװראפ
 ? ןיוו ןוא ןילרעב יװ קידניז יוזא ץלא ךָאנ יז זיא ? ןעייווצ ןיא טלייטעצ

 טיג ןעװ גָאט רעד ןעמוק טעװ סע זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא
 לארשי ןופ ץראה סָאד ןוא הנידמ רעד לארשי ןופ ןיורק יד ןזייליסוא טעוװ
 | ,קלָאּפ ןייז

 א א הא * א

 טביאעגסיוא םאזקריוו ןבָאה ,באב העשת ןוא געט ןיינ ,ןכָאװ יירד יד
 ,םילשורי ןוא ןויצ ןיא ןסעגראפ טינ ןלָאז ןדיי זא ,תורוד ןופ ךשמ ןיא

 טגילעגוצ םעד וצ ןבָאה קלָאפ ןשידיי םנופ תוחוכ עשירעפעש עלא
 ,טנאה א



 ןאמצראווש ריאמ ברה 88

 ןכָאװ יירד יד ןיירא טנאה ןייז ןיא ןעמונעג טָאה ךורע ןחלוש רעד

 ןייק ,ןסע ןייק ןעמוקאב טינ ןיוש ןָאק ןדיי ןייק זא ,טרילוגער יוזא ייז ןוא

 ,געט ענעי ןיא החמש ןוא גנולייווראפ

 רערעג רעטלא רעד ,ל"צז ם"ירה ישודיח רעד זא ,ןלייצרעד םידיסח

 טפראדעג טָאה ןעמ סָאװ וצ טינ טייטשראפ רע :טגָאזעג לָאמא ןבָאה לָאז יבר

 ,געט-םיתינעת סלא בָאב העשת ןוא רוּפכ-םוי ןעמיטשאב |

 ..?ןסע םוצ ןעמענ ןאד ןעד ךיז ןָאק רעוו -- בָאב-העשת |

 ..?ןסע ןייג וצ טייצ ןעד סע טָאה רעוו --- רוּפכ-םוי ןוא

 ןבָאה ל"צז ם"ירה ישודח רעד יו ןדיי עכיוה-למיה עכלעזא רָאנ טינ

 ןגעו טכארטראפ ךיז טָאה רע ןעו ,דיי רערעסעב רעכעלטיא ,טליפעג יוזא

 ...ןסע ןייק ןעגנאגעגנָא טינ םיא זיא ,םילשורי ןברוח ןוא שדקמה תיב ןברוח

 ןכעלטיא ןופ םעטָא םעד טּפאכראפ ןוא טרעביוצאב ךיוא טָאה הדגא יד

 תודגא יד טלייצרעד ןוא טנרעלעג טָאה רדח ןיא יבר רעד ןעוו ,ןדיי ןגנוי

 עקידנריר ןלייצרעד עכלעוו ,םישרדמ יד ןופ רעדָא ,ןיטיג ארמג רעד ןופ

 םינהכ עגנוי יד יוזא יו ,ןלאפעג זיא שדקמה תיב רעד יוזא יו ,םיטרּפ

 אנוש רעד יװ ןוא ,טשרָאד ןוא רעגנוה ןופ רעייפ ןיא ןעגנורּפשעג ןענייז

 | ןדיי יד ןבירטראפ ןוא טגָאיעג טָאה

 רעצרעה יד ןיא ןוא תוחומ יד ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה תודגא עלא יד

 ןרָאי טנגוי ערעזדנוא ןיא

 ןוא געט ןיינ ,ןכָאװ יירד יד ןופ תוליבא סקלָאפ ,עניימעגלא סָאד

 ןוא ןרעיורט וצ טנרעלעג ןוא ןסאמ עשידיי יד ןגיוצרעד טָאה ,בָאב העשת

 טָא-טָא זא ,שדקמה תיב הנבי ונימיב הרהמב טָא-טָא זא ןביולג וצ ,ןּפָאה וצ

 ...טיובעגפיוא קירוצ םילשורי טרעוו

 ,טקאפ רעקידעבעל א זיא לארשי תנידמ יװ רָאי ףניפ

 ,טריּפוקָא ,בורח ךָאנ רעבָא זיא םילשורי עקילייה סָאד ,םילשורי

 .ןרענָאיגעל עקידמשוגמ ,עדמערפ ןופ טשרעהאב ,טמעשראפי

 רָאי-ייה ךיוא ךיז ןלעװ ןדיי .לעוטקא ךָאנ זיא רעיורט בָאב-העשת רעד

 ,תוניק עקידנריר יד ןגָאז ןוא דרע רעד ףיוא ןצעז ןלוש יד ןיא ןעלמאזראפ

 | -- טימ ןָא ךיז ןביוה עכלעוו

 ...ריעה דדב הבשי הכיא

 ,(ג"ישת ,בָא-םחנמ)
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 ם |

 ...םמשש ןויצ רה לע

 גנולייטעצ יד יו עדנאש אזא ָאטינ ,קיטייוו אזא ָאטינ ,הּפרח אזא ָאטינ

 ,םילשורי ןופ

 ,םיכלמ עשידיי ןוא םיאיבנ ןופ טָאטש יד ,טָאטש עקילייה יד םילשורי

 ףיוא טלײטעצ ןיא טָאטש יד ,ץלָאטש ןוא הרובג רעשידיי ןופ טָאטש יד

 ,יברעמה לתוכ רעד ,תומוקמ עקילייה עלא טימ -- ,טָאטש-טלא יד .ןעייווצ

 יד ןיא ךיז טניפעג -- םיכלמ עשידיי ןופ םירבק ןוא ןלוש עטלא יד

 -ראפ זיא ןענאטשעג זיא שדקמה תיב רעד ואוו טרָא סָאד ,טנעה עשיבארא

 ןטרָאד ןריצאּפש ןרענָאיגעל ,טעשטעמ ןשינעמלוסומ-שיבארא ןא טימ טוב

 ןוא עקיאור יד ןריזירָארעט וצ יוזא יו רענעלּפ עזייב ןטכארטראפ ןוא

 ,גנורעקלעפאב לארשי עכעלדירפ

 ,"ןיצ רה; ןעמָאנ ןטימ גראב רעכיוה א ןאהראפ זיא םילשורי ןיא

 טעז סיוא ןטרָאד ןופ ,ןדיי לארשי ןוא ןטסירוט עלא ןעמָארטש ןיהא ןטרָאד

 ,שדקמה תיב רעד ןענאטשעג זיא'ס ואוו טרָא סָאד ,'תיבה רה; םעד ןעמ

 .טעשטעמ ראמָא ןשיבארא םעד ןופ לָאּפוק ןקידנור םעד טעז ןעמ

 ןקיליײה א ןוא דחּפ א ןָא ןיוש טפראוו ןויצ רה םוצ ףיורא געוו רעד

 טעז ןויצ רה םוצ ףיורא ןריפ עכלעוו ןגיטש עוויטימירּפ יד ףיוא ,רעטיצ

 םיקוסּפ טצירקעגסיוא זיא סע עכלעוו ףיוא רענייטש עכלעזא ,תובצמ ןעמ

 'ה ךולמיא :לשמל .טרָא ןקילײה םעד טָא ןגעו ןדייר עכלעוו ,ך"נת ןופ

 םירמואב יתחמש; :רעדָא ,ןויצ גראב ןפיוא ןגיניק ט-ג לָאז --- ,"ןויצ רהב

 רימ :ןגָאז רימ טעװ ןעמ ןעוו ןעיירפ ךיז לעװ ךיא -- ,"ךלנ 'ה תיב ,יל

 | ,..זיֹוה סטדג ןיא ןעייג

 ןענָאק ןשוחימ ערעדנא ןָא ןוא לבָארט-ץראה ןָא ןשטנעמ עטנוזעג רָאנ

 ריא טרעוו ףיורא רעבָא ןעמ טמוק ,ךיוה יוזא ןגייטשוצפיורא ןטסעמראפ ךיז

 טנָאמרעד טפירשפיוא עסיורג א :טמעשראפ קיטייצכיילג ןוא טרעטיצראפ שממ

 טסייטש וד ,הנכס א זיאס -- ,"רבעמ ןיא ךינפל ביואה חטש ,הנכס; :ךייא

 | .ןייגרעבירא טינ רָאט ןעמ ,עירָאטירעט סאנוש םעד ראפ

 ,..םילשורי ןופ םילשורי ּפָא טלייט טָארד עקיכעטש עניד א

 יד טענאו ןופ ןרעיױמ עטלא עקיד יד ןבעל טראה וטסייטש טָא

 רעמילשורי יד ףיוא ןסָאשעג רעטעּפש ךָאװ א ןבָאה ןדריה רבע ןופ ןרענָאיגעל

 | ,רעניואוונייא
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 םענעי ןיא טשרעהאב ךימ טָאה דחּפ ןייק טינ ןוא ארומ ןייק טינ

 סע טלָאװ :טכארטראפ ךיז בָאה ךיא ,הּפרח א ןוא עדנאש א רָאנ טנעמָאמ

 ןָאדנָאל ?ןעייװצ כיוא טלייטעצ ןרעװ לָאז ןָאטגנישאוו זא ןעוועג ךעלגעמ

 ?עװקסָאמ רעדָא עשראוו ,גאה ,םאדרעטסמא ,לסירב ,זיראּפ ,אווָאטָא

 הימרי ןופ רעטרעװ ערעטיב יד ןורכיז ןיימ ןיא ףיורא ןעמיווש טָא

 / םילשורי ןברוח םעד טנייוואב רע ןעוו איבנה

 .(בי .א הכיא) יבואכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה

 !קיטיײװ ןיימ יוװ קיטייו אזא ָאד זיא יצ ,טעז ןוא קוק א טוט

 (חי .ה הכיא) וב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע |

 ,םורא ןטרָאד ןריצאּפש ןסקופ ,רע זיא טסיװ יװ ,ןויצ גראב רעד

 יד ,טדימשעגוצ טרָא ןקידנכוסמ םענעי ףיוא ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא

 ןעז ןעמ ןָאק טרָא םענעי ןופ .טמעראוועג קראטש ןוא טמאלפעג טָאה ןוז

 ןשידיי םעד ייס ןוא ןשיבארא םעד ייס ,ןלייט עדייב ,םילשורי ץנאג |

 דוד ןופ רבק רעד ךיז טניפעג ןויצ רה ןופ טייז רעשידיי רעד ףיוא

 :רעטרעװ יד ןּפיל ןנייד ןופ סיורא ךיז ןסייר קידנליוו טינ .ךלמה

 | | | !םייקו יח לארשי ךלמ דוד

 רעבָא ןעמוק בור יּפ לע .ןדיי עלא ייב טקילײהראפ זיא רבק רעד |

 ,רענייטש עטלאק יד ןשוק יז ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןדיי עשיבארא

 ןוא עטכארטראפ ןהעש עגנאל ןטרָאד ןציז ןוא טכיל ןָא ןדניצ ,הליפת ןעוט

 יי | .עטקנעבראפ
 ןענייז עכלעוו ,ןיז ערעייז ראפ ןייז ללּפתמ ןדיי ליפ ךיוא ןעמוק סע

 / .לארשי ןופ גנואיירפאב רעד ראפ ןויצ רה םעד םורא ןלאפעג

 טגָאז ןעמ ןוא ןטרָאד טנוואד ןעמ ,לוש עסיורג א זיא דוד רבק רעד

 | ...םילהת ס'כלמה דוד .םילהת

 אזא סָאד טָאה רעקלעפ ערעדנא ןופ ררושמ רעדָא .רעטכיד רעכלעוו

 רעטנזױט ךָאנ ןעגניז ןוא ןגָאז ןעמ לָאז ךעלטיּפאק ענייז זא ,היכז עסיורג

 | ? רבק ןייז ףיוא ןרָאי
 סיורא ָאד טלדורּפש תורוד רוד ןופ טייקילייה א ,השודק עקידלאווג א

 טליפ דרע רעקיליײה רענעי ףיוא קידנעייטש .דוד רבק ןלעקנוט םענעי ןופ

 :רעטרעװ ענעי ןענייז סע קידעבעל יו ריא

 !םייקו יח לארשי ךלמ דוד

 לא לא לא לא א
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 טניפעג עכלעוו םילשורי לייט םעד ןופ טרָא ןטסקיליײה ןפיוא עקאט

 רוד ןקיטנייה םנופ ןדיי יד ןבָאה .ןויצ רה ןפיוא ,טנעה עשידיי ןיא ךיז

 ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,ןדיי ןָאילימ סקעז יד ןופ קנעדנָא םעד טקיבייאראפ

 -- .םיחצור עשטייד עטריזיליוויצ "עלערוטלוקק יד ןופ

 םוקמוא ןופ רעלעק ןיא הָאושה ףתרמ ןיא ןיירא ךיד טריפ ןעמ

 | קערש ןוא

 א טימ ,רוטאנ עכאוש א טימ ןשטנעמ ןייק ןטארעג טינ טלָאװ ךיא

 ךיז טפור רעכלעו רעלעק ןקירעיורט םענעי ןכוזאב וצ ץראה ךאווש

 | ,"הָאושה ףתרמ ;

 עפיט רָאנ םירדח ןייק טינ ,לייה עטלא-רוא עשיטייצראפ א זיא סע

 טכיל בלח טימ ,גנוטכיילאב רעשירטקעלע ןָא ,גראב א ןיא רעכעל עסיורג

 ןגױא ענעגייא טימ טעז ןעמ ןוא טרָא וצ טרָא ןופ ןעמ טייג טנעה יד ןיא

 טעטש עלא טנכייצראפ ןענייז סע רעכלעוו ףיוא עּפאמ א .ןברוח רעקיטש

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו טעטש ,ןרָאװעג בורח ןענייז עכלעוו עּפָארײא ןיא

 ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש ,תוגירה

 ןופ ןעלטייב-טנאה ןטרָאד טעז ריא ,םואעזמ רערעטצניפ א זיא סע

 רעד טול טיינעגפיוא טעקעשזד רענעמ א ,תורות ירפס ןופ תועירי עקילייה

 םענעי ןופ טנעײלעגּפָארא בָאה ךיא .הרות ירפס רעקיטש ןופ עדָאמ רעטצעל

 ...החכות רעד ןופ רעקיטש טעקעשזד

 -ראפ םיתילט ענעסירעצ .ךעלעטנעמ-הרות ןוא ןתכורּפ עטקיטולבראפ

 ךיא .הרות רפס א ןופ טעמראּפ ןטימ קױּפ עסיורג א .טולב טימ טקעלפ

 ...תורבדה תרשע יד קױּפ רענעי ןופ טנעיילעג בָאה

 תועירי ןופ -- תוקרי רעדָא טכורפ קראמ ןפיוא ןפיוקוצנייא ךעלשייק !

 ...הרות רפס א ןופ

 טימ עטקעלפאב ,ענעכָאטשעצ ,עטרעכעלעג ,הרות ירפס עטנערבראפ

 - ,טולב

 ,ןרעמאק זאג יד ןופ שינעביילברעביא ןא ,זאג ןקיטפיג טימ שאלפ א

 עטזאגראפ ןוא עטנערבראפ ןופ שא טימ טליפעגנָא ןשאלפ קיסיירד

 ,"סטעפ ןעדוי ענייר :טפירשפיוא ןסיורג טימ ףייז רעקיטש .ןדיי

 ביילברעביא םעד קידנעעזוצ ןרָאװעג טרעווילגראפ טעמכ זיא טולב ןיימ
 | ,ןברוח ןסיורג םענעי ןופ

 ןוא ןעגנאגעג ,ךָאל וצ ךָאל ןופ ,לייה וצ לייה ןופ ןעגנאגעג ןיב ךיא
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 ,רעטסעווש ךוא רעדירב עניימ ןופ שא סָאד זיא סָאד ,דניק ןיילק א יװ טנייוועג

 .עטנעָאנ עניימ ןופ סטעפ סָאד זיא סָאד

 .י.רעטסעוװש ןוא רעדירב עניימ ןעוועג ןענייז ןדיי .ןָאילימ סקעז עלא

 ,םשור ןכעלרעדיוש א ךייא ףיוא טכאמ ,הָאושה ףתרמ רעד ,לייה ענעי

 -יבארא רעד יב טראה עקאט ךיז טניפעג רעלעק רעכעלרעדיוש רענעי ןוא

 ...ץינערג רעש

 טיירש ץראה רעייא ןעלּפאצ טכאמ רעכלעוו טפירשפיוא רעסיורג א

 | ....טרָא ןכעלרעדיוש םענעי ןופ גנאגנייא םנופ ּפָארא

 ,הבר הימש שדקתיו לדגתי

 םנופ עטכישעג רעריטראמ א טעז ריא ,ןברוח רעקיטש טעז ריא

 ...עיצאזיליויצ ברעמ רעד ןופ גנאגרעטנוא םעד טעז ריא ,קלָאפ ןשידיי

 ,םיטילּפ ןדיי ןופ ןרָאװעג טכארבעג ןענייז עכלעו םיצפח עלא יד

 ןלעו ייז ןוא הָאושהי 'ףתרמ םענעי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעווא ןענייז

 תורוד עלא ןיא ןלעװ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ,קיבייא ףיוא ןביילבראפ

 טימ ןלעװ ייז ןוא ,ןויצ רה ןטיירפאב םעד ףיוא ,ןויצ רה ןפיוא ןייגפיורא

 ןָאילימ סקעז יד ןופ ביילברעביא םעד ןטכארטאב ןגיוא ערעייז ןיא ןרערט

 ,?קלָאפ ןרעה; טעדליבעג טריזיליוויצ א ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,ןדיי

 ןלעװ יוזא ןוא עיצאזיליויצ ברעמ רעד ףיוא ןָאט ייּפש א ןלעװ ייז ןוא

 | : ןגָאז ייז

 .אה םרח יכ ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש

 טרעדינענּפָארא ךיא בָאה המשנ עטקיטייוועצ ןוא ץראה ןכָארבעצ א טימ

 בייל ןיימ טילגעג ןבָאה רעטרעװו הכיא סאיבנה הימרי ןוא .,ןויצ רה םנופ

 :המשנ ןיימ טנערבראפ ןוא

 ,הב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע

 ...םורא ןטרָאד ץלא ךָאנ ךיז ןעיירד ןסקופ ,גראב סנויצ ךָאנ זיא טסיוװ יוז

 ...רעװעג שיאעּפָארײא ברעמ טימ ןסקופ עשיבארא

 -עגנָא לָאמ ןטייוצ םוצ ךיז ךיא בָאה ןויצ רה םנופ קידנרעדינּפָארא

 ןיא ךינפל ביואה חטש !הנכסק :דליש ןקידארומ םענעי ףיוא ןּפָארט

 ,ריד ראפ טייטש טנייפ רעד ,טרָא ךעלרעפעג א זיא סע -- ,"רבעמ

 ,(ד"ישת ,בָאב העשת)
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 !םכיקלא רמאי ,ימע ומחנג ןמסנ

 םירצמח ןיב

 עלא ןיא קלָאפ עשידיי סָאד טָאה ןכָאװ יירד .רעיורט ןכָאװ יירד

 טזָאלעגוצ טינ ,םילבא ראפ טכארטאב ךיז ןטנעניטנָאק עלא ףיוא ,תורוד

 תונותח ןייק ,ץנעט ןייק ןוא ,גנאזעג ןייק ,החמש ןייק ,דיירפ ןייק ךיז וצ

 ,תוחמש ןייק ןוא

 ןברוח ןפיוא ,שדקמה תיב ןברוח ןפיוא טרעירטעג טָאה קלָאפ סָאד

 ,תולג ןרעטיב ןפיוא ,לארשי-ץרא ןופ

 ;םייה רעשידיי רעד ףיוא ןקלָאװ רעבירט א טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה סע

 רעכעלטיא טָאה סָאד ,ןכָאװ יירד יד ןיא ,טעמוא ןא ןוא ןקלָאװ רעבירט א

 .רענרעדָאמ רעד ןוא רעמורפ רעד ,ןאמערָא רעד ןוא רעכייר רעד ,טליפעג

 טל "הילע םילבאתמה לכ שושמ התא ושיש, רעטרעו עשיאיבנ יד

 ןלעװ ,ןברוח ןפיוא ןרעיורט סָאװ יד רָאנ זא ,ארמג רעד ןופ שטייט םעד

 ענעי .םילשורי ןופ דיירפ ןוא המחנ רעד טימ ןעיירפ וצ ךיז ןייז הכוז

 ,ןשטנעמ ןשידיי םנופ רעצרעה יד ןיא טנערבעג ןוא טילגעג ןבָאה רעטרעוו

 ,קיטייוו ןוא רעצ ןכעלרעניא ןא טליפעג טָאה תעד-רב רעד

 תלּפששתמ םיקלאה ריעו -- הױנב הלת לע ריעו ריע לכ יתוארב

 .היתחת לואש דע

 ףיוא ךעלקילג ןבעל ,עמערָא ןוא עכייר ,עניילק ןוא עסיורג ,רעקלעפ

 ,טָאװש וצ ןוא דנאש וצ זיא ,קלָאפ עכעלטעג סָאד ,לארשי ןוא ,דרע רענעגייא

 ,..םייוגה ןיב סלקלו געלל

 ןיא טריטנעירָא טינ ךיז טָאה רֶע שטָאכ ,שטנעמ-סקלָאפ רעטושּפ רעד

 -טימ ,טלאהעגטימ ךָאד טָאה ,קלָאפ ןשידיי םנופ גנאג ןכעלטכישעג םעד

 ,רעיורט םניא ןעוועג ףתתשמ ךיז ןוא טליפעג

 ,שיילפ ןייק .געט-רעיורט יד טנכייצאב רעטלוב ןבָאה געט ןיינ יד

 ןחלוש רעקיטש עצנאג -- םישובלמ עטסערּפעג ןוא ענעשאוועג ןייק ,ןייוו ןייק

 ןשיװצ ,'םירצמה ןיב; יד ןיא םייה עשידיי יד טעטכילפראפ ןבָאה ךורע

 ,בָאב העשת זיב זומתב רשע העבש

 סלא רעייט ןוא קיליה ןטלאהעג ןדיי ןבָאה רעיורט ןכָאוװ יירד יד
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 טײקיגנעהּפָאמוא עלאנָאיצאנ ענעריולראפ ,שדקמה תיב ןברוח םנופ קנעדנָא

 | .תולג ןרעטיב ןוא

 רשע העבש .תינעת א טימ ןָא ךיז ןבױה רעיורט ןכָאװ יירד יד

 ,בָאב העשת -- תינעת א טימ ךיז ןקידנע ןוא ,זומתב

 ץנאג א ןבָאה ייז ,לארשייץרא ןופ ןעוועג שאיימ טינ ךיז ןבָאה ןדיי

 ןופ טקנעדעג ,םירצמה ןיב יד ןיא ,ןכָאװ יירד יד ןיא זיולב טינ ,רָאי

 ןבָאה רָאי קידכעלײק ץנאג א רָאנ ,המואה ןברוח ןוא לארשייץרא

 עבש; יד ןיא ,"ןומה תכרב; םניא תולפת עכעלגעטיגָאט ןיא ןעמונעגניירא

 ןוצ טפאשקנעב טימ טנָאמרעד ןדיי ןבָאה קידנעטש ,הנותח א ייב "תוכרב

 | ,םילשורי ןוא

 יכירכזא אל םא יכחל יתשל קבדת ,ינימי חכשת סילשורי ךחכשא םא

 .0"לק ,םילהת) ...יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל סא

 ךיד לעװ ךיא ביוא, :המשנ ןייז ןופ רעייפ ןטימ טרעלקרעד קלָאפ א

 גנוצ ןיימ לָאז ...ןרעװ ןסעגראפ טנאה עטכער ןיימ לָאז ,םילשורי ןסעגראפ

 ןעקנעדעג טינ ךיד לעװ ךיא בוא ,ןעמיג ןיימ ןופ ןגעוואב ןענָאק טינ ךיז

 ."תוחמש עניימ ףיוא עטשרע יד ןלעטשרָאּפ טינ ךיד לעװ ךיא ביוא ,םילשורי

 .תורוד עטסרעטצניפ יד ןיא םילשורי ןוא ןויצ ןסעגראפ טינ ןבָאה ןדיי

 ד

 ןכָאװ -טסיירט ןביז

 ?אתמחנד העבש; ,המחנ ןופ ןכָאװ ןביז ןוא רעיורט ןכָאװ יירד

 ןכָאװ:רעױרט יירד יד ןיא ,בָאב העשת זיב זומתב רשע העבש ןופ

 | ,דייר-ףָארטש ,הימרי רפס ןופ ךעלטיּפאק ,תורוטפה ייווצ ןעמ טגָאז

 ,לארשי ןופ תוחּפשמ עלא ןוא בקעי ןופ טניזעגזיוה ,טרָאװ סט-ג טרעה,

 ןרעטלע ערעייא ןבָאה הלווע ןוא טכערמוא ןא ראפ סָאװ .ט-ג טגָאזעג טָאה יוזא
 ריא !רימ ןופ טרעטייװרעד קראטש יוזא ךיז ןבָאה ייז זא ,רימ ןיא ןעזעג

 יז זיא סע .ןרָאװעג שיראנ ןיילא טנעז ריא זיב ןטייקשיראנ ןפָאלעגכָאנ טייז

 -עגסיורא זדנוא טָאה רעכלעוו טיג רעד זיא ואוו ןגָאז וצ ןלאפעגנייא טינרָאג

 | ? םירצמ ןופ טריפ

 עטוג יד ןסע טלָאז ריא דנאל-למרכ םניא טריפעגניירא ךייא בָאה ךיא,
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 טָאה ןוא ןעמוקעג טייז ריא רָאנ ,ןעװעג ראבקנאד טינ ריא טייז ,טכורפ

 ...?טקידריוומואראפ ריא טָאה טעברא ןיימ ןוא ,דנאל ןיימ ןעוועג אמטמ

 רפס ןייז ןופ ךעלטיּפאק ייוצ עטשרע יד ןיא הימרי טּפָארטש יוזא

 ןוא קחצי םהרבא ןופ טיג םעד ןזָאלראפ טָאה סעכלעוו ,לארשי קלָאפ סָאד

 .סהרז הדובע ןוא רעטעג עדמערפ ןפָאלעגכָאנ ןוא ,בקעי

 עטשרע סָאד ןיא ,ןוזח תבש טגָאזעג טרעװ סָאװ הרוטפה עטירד יד

 :רעטרעוװו עקידנדיינש ,עפראש .היעשי ןופ לטיּפאק

 ןבָאה ייז ןוא ,טכאמעג סיורג ןוא ןגיוצעגפיוא רעדניק בָאה ךיא;

 ...יב ועשּפ םהו יתממורו יתלדג םינב ...טקידניזעג רימ ןגעק

 טנעקרעד לזייא ןא ןוא רעפיוק ןייז טנעקרעד סקָא ןא ,והנוק רוש עדי;

 ןימ ןוא ,טינ טנעקרעד לארשי רעבָא ,תיבה:לעב ןייז ןופ עטערָאק יד

 "!רעזיילרעד ןוא רעפעשאב ןייז זיא סע רעוו טינ טייטשראפ קלָאפ

 סָאװ .היעשי רפס ןופ תורטפה ןביז ןעמ טגָאז ןָא ומחנ תבש ןופ

 ןוא גנונעפָאה ןביג ,ןקיטומרעד רעטרעוװ ענייז ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטסיירט

 ,דנאל רעייז ןיא ךעלקילג ןוא סיורג ןרעוו ןלעוװ ןדיי זא ,תוחטבה סטיג ןעגנערב

 ,םילשורי ןופ ןצראה םוצ טדער .קלָאפ ןיימ טסיירט ,םיאיבנ ריא;

 ,דניז עריא ראפ טלָאצאב יז טָאה גונעג ןיוש לייוו ,יז טפור

 רע טלמאז םערָא ןייז טימ ,ףָאש ענייז טעשאּפ ךוטסאּפ א יװ טקנוּפ;

 , ?"ייז רע טגָארט סיוש ןייז ףיוא ןוא ךעלעפעש יד ןייא

 טָאה תורוד עקידרעירפ יד ןיא גנואיצרעד עשידיי עגנערטש יד

 ןוא רעיורט ,עטכישעג רעקיטש רעצרעה סרעדניק יד ןיא טלצרָאװעגנייא |

 םיאיבנ יד ןופ דייר עלא זא ןבילג ןוא הלואג וצ גנונעפָאה ,טסיירט

 ,תמא ןענייז

 יד טנרעלעג זדנוא טימ טָאה רדח ןיא יבר ןיימ ןעוו קנעדעג ךיא

 םיא ןיא ץראה ןייז ,טנייוװעג רעטיב רע טָאה ,ןכָאװ יירד יד ןופ תורטפה

 ,דביק ןיילק א יװ טעּפילכעצ ךיז טָאה רע .ןייּפ ןוא רעיורט ןופ ןעגנאגעצ

 :'ב הימרי ןופ רעטרעװו עקידנדײנש יד טשטייטראפ זדנוא טָאה רע ןעוו

 עצראווש יד וצ ,ןיילא טעז ןוא םייתכ ןופ ןעלזדניא עלא ףיוא םורא טרָאפ

 אזא יצ טעז ,ןבעל רעייז ןטכארטאב ייז ןלָאז םיחילש ןיהא טקיש ןשטנעמ

 טלסקעוװראפ קלָאפ א לָאמא טָאה יצ :טריסאּפ ואוו ןוא ןעוו טָאה טכערמוא

 ?טיג ןייק טינ זיא'ס סָאװ ךאז אזא ראפ טיג ןייז

 ךאז א ראפ טיג ןייז טשיוטעגסיוא ָאי טָאה לארשי קלָאפ ןיימ רעבָא

 ...ןפלעה טינרָאג ןָאק סָאװ
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 ליפ ןאד ךָאנ ןבָאה ,רעטלע ןגנוי רעייז בילוצ ,םידימלת יד שטָאכ

 םשור רענעי ןוא ...ןיבר ןטימ טנייוועגטימ רעבָא ייז ןבָאה ,ןענאטשראפ טינ

 ןטצעל רעייז זיב רעצרעה ערעייז ןופ ןרעװ טּפעװעגסיױא טינ לָאמנייק טעוו

 ,גוצ-םעטָא

 ןביז יד טנרעלעג םידימלת ענייז טימ יבר רעד טָאה יוזא טקנוּפ

 ןסָאלפעג ןבָאה רעטרעוו-טסיירט שממ ,דיירפ ןוא החמש ,טסיירט ןופ תורטפה

 ...ליומ סניבר םנופ

 ה

 ץראל ץוח ןוא תולג

 ןױוש זיא הלואג יד זא ןביולג ,םיצראה-םע יד ,עקידנסיוומוא יד רָאנ

 ,הלואג ןופ ביוהנָא ןא טשרע זיא סע זא ןעז עקיניזטסואוואב יד .ןעמוקעג

 ,הלואגד אתלחתא

 ,לארשי ןופ םינייד יד ןעמונעגפיוא טָאה יבצ-ןב קחצי טנעדיזערּפ ןעוו

 וצ ןייז הכוז ןוא ןפָאה רימָאל :טגָאזעג ייז וצ גנוסירגאב ןייז ןיא רע טָאה

 ,המילש הלואג רעד

 ? רעטרעוו עדייב ןופ קוליח םעד ריא טייטשראפ ,ץראל-ץוח ןוא תולג

 סרעדניואוונייא ערעייז .ןבעל הכולמ א ןריפ ךיירקנארפ ןוא דנאלגנע

 ,ןצנאלפ ןוא ןעיוב ייז ;יז ןטעבראאב ןוא ,יז ןטיה ןוא דרע רעייז ףיוא ןציז

 רעטרעדנוה ןאראפ רעבָא ןענייז סע .יז ןריוויטלוק ןוא ןרעדלאוואב  ייז

 ןבעל סָאװ ,ןזיוצצנארפ רעדָא רעדנעלגנע ןענָאילימ רשפא ןוא רעטנזיוט

 ,ץראל ץוח ןיא רָאנ תולג ןיא טינ ןבעל ייז .רעדנעל עדמערפ ןיא

 טבעלעג טינ ייז ןבָאה ,הנידמ ענעגייא ןייק טאהעג טינ ןבָאה ןדיי ןעוו

 ...תולג ןיא רָאנ ,ץראל-ץוח ןיא

 -ָאלָאק םעד ,קוליח ןסיורג םעד ןעז ריא טעװ עלייוו א ךיז טכארטראפ !

 ,דיישרעטנוא ןלאס

 םורא טָאה לארשי תנידמ ןעװ זא ,ןטכארט וצ רעווש רעבָא זיא'ס

 ןענייז ייז ,רעמ ןאראפ זיא רעניואוונייא) ןדיי ןָאילימ ןבלאה א ןוא ןייא

 ןדיי ןָאילימ ןעצ טָאה טלעװ יד ןוא (רעבארא רָאנ ,ןדיי ןייק טינ רעבָא

 ןדיי ןָאילימ ןעצ יד ןייז איצומ ןָאילימ בלאה א ןוא ןייא יד ןלָאז ,(וברי ןכ)

 ..?"ןדיי עקידצראל ץוח; ראפ ןעלדנאווראפ ייז ןוא תולג ןופ
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 הלואג א ראפ רעבָא ,גוננעג רשפא סע זיא הלואגד אתלחתא ןא ראפ

 ,..טינ המילש

 רעד וצ ,םיאיבנ יד ןופ דייר יד וצ ןעמוקנָא ץלא ךָאנ ןפראד רימ

 יװ טעװ ט"ג ןעוו טייצ יד טעװ ןעמוק זא ,ןעגנואעזסיורָאפ ערעייז ןופ טסיירט

 ,םילשורי ןוא ןויצ ןייק ןעגנערב ייז ןוא ףָאש ענייז ןעלמאזנעמאזוצ ךוטסאּפ א

 ןיא ןעניאו עכלעו רעגריב ןענָאילימ ןבָאה רעקלעפ עלא ,תמא

 םענעגייא ןיא טציז טייהרעמ עסיורג יד ,בור רעד רעבָא ,רעדנעל עדמערפ

 רעדָא טריזיליויצ ,ןענאטשעגקירוצ רעדָא ןרעדָאמ זיא דנאל סָאד יצ ,דנאל

 ןָאק ,לארשי ןיא טינ ןבעל ןדיי בור רעד ןמז לכ -- לגנָאשזד ןלעקנוט ןיא

 | ,המילש הלואג ןגעוו ןייז טינ דייר ןייק

 ,ט"ג טגָאז ,םיאיבנ עשידיי ריא ,קלָאפ ןיימ טסיירט !ימע ומחנ ,ומחנ

 רעייז ןיא ןרעו טלמאזראפ ןלעװ ןדיי עלא ןעו טייצ א ןעמוק טעוװ סע

 רעדנואוו יד ןעז ןלעו עלא ןוא דובכ סטיג ןרעוװו טקעלּפטנא טעװ סע ,דנאל

 ,רבד 'ה יּפ יכ ןענעקרענא ןוא ןייז הדומ ייז ןלעװ ןאד ,תוילג ץוביק ןופ

 ...טדערעג ןוא טריפעג יוזא טָאה טיג זא

 ,םילשורי תרשבמ ךלוק חוכב ימירה ,ןויצ תרשבמ ךל ילע הובג רה לע

 .((0 היעשי) םכיקלא הנה הדוהי ירעל ירמא יארית לא ימירה

 ןופ גנואיירפאב רעד ןופ ןירעגָאזנָא יד ,ףיורא ייג גראב ןטסכעה ןפיוא

 ,םילשורי ןופ ןירעגָאזנָא ,עמיטש ןייד חוכ טימ ,רעכעה ףיוא ביוה ,ןויצ

 יט -ג רעייא ןיא טָא :הדוהי ןופ טעטש יד וצ גָאז ,ארומ ןייק טינ בָאה ,רעכעה

 .("טשת)

: 

 קלָאפ ןשידײ ןצנַאג םײב גָאטירעױרט רעד בָאב חעשת

 ןטשרע םעד ןדנוצעגרעטנוא םיױג יד ןבָאה בָא שדוח ןיא גָאט ןיינ
 ,שדקמה תיב ןטייווצ ןוא

 ןשינעעשעג עקירעיורט טריסאּפ ןיוש רעבָא ןבָאה בָאב העשת ןיא

 ,ןרָאװעג בורח ןענייז םישדקמ יתב ייווצ יד רעדייא רעירפ ךס א

 ףניפ זא ,טגָאז (הנשמ עטסקעז ,קרּפ רעטרעפ) תינעת ןיא הנשמ יד

 רעד ןיא קידנעייז : בָאב העשת ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנוריסאּפ עקירעיורט
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 א זיא ןענכ ץרא זא ,החטבה סטיג וצ יורטוצמוא ןופ דניז יד ךָאנ רבדמ

 -ַָאיּפשוצסיױא םילגרמ ןקיש וצ וניבר השמ ןופ טגנאלראפ ייז ןבָאה ,דנאל טוג

 רוד רעצנאג רעד זא בָאב העשת ןיא ןרָאװעג רזגנ זיא .,דנאל סָאד ןררינ

 ןונ ןב עשוהי ץוח א ,דנאל ןטגָאזעגוצ םניא ןייגניירא טינ לָאז םירצמ יאצוי

 ןרָאװעג בורח זיא ,הנשמ עבלעז יד טגָאז ,בָאב העשת ןיא .הנופי ןב בלכ ןוא

 רתיב טָאטש יד ןרָאװעג בורח זיא בָאב העשת ןיא ;םישדקמ יתב עדייב

 טָאה רָאי ןבלאה א טימ יירד ןוא טרעגאלאב יז ןבָאה רעמיור יד .,(ריטעב)

 ,(125--122 רָאי ןיא) ןלאפעג יז זיא ףוס םוצ ןוא ןטלאהעגפיוא .יז אבכוכ-רב

 א לארשי:ץרא ןייק טקישעג טָאה סונירדא רעסייק רעשימיור רעד

 סוילוי לארענעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא יימרא עקיטכעמ ןוא עקראטש

 עקיזיר ,עסיורג יד ץוח א לארשי ץרא ץנאג ןעמונעגנייא טָאה רע .סורעוועס

 ןופ טייו טינ עיצנאטס-ןאב א ןוא ףרָאד א רתיב זיא טנייה) רתיב טָאטש

 | | ,(םילשורי

 -רעדנוה ןופ טָאטש עקיזיר א ןעוועג רתיב רעבָא זיא טייצ רענעי ןיא

 יד ןופ ןרָאװעג טגיזאב זיא אבכוכ-רב ןעוו ןוא ,רעניואוונייא רעטנזיוט רעט

 םענעי ןופ םימכח יד ןוא ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןדיי עלא ןענייז ,רעמיור

 ,שדקמה תיב ןופ ןברוח רעד יו קילגמוא םענעי טכארטאב ןבָאה רוד

 לא יא

* 

 ירד יד .ןכָאװ יירד ןענייז בָאב העשת זיב זומתב רשע העבש ןופ

 טינ טָאה ןעמ :דָאירעּפ-רעיױרט א ןיא ןדיי םעד טריפעגניירא ןבָאה ןכָאװ

 יד ןיא טינ ךיז טדײלק ןעמ ,תוחמש ןייק טינ טעװאדּפ ןעמ ,הנותח

 .רעדיילק עטסעב

 .רעקראטש געט-רעיורט יד ןענייז ,ןָא בָא שדוח שאר ןופ ,געט ןיינ יד

 .החמשב ןיטעממ, בָא סנכנשמ; ןיוש טגָאז הנשמ יד

 ,םייה רעטלא רעד ןיא רעגייטשסנבעל ןשידי םעד טקנעדעג סע רעוו

 רעד ,לארשייץרא ןיא ןוא תולג ןיא ןזיירק עזעיגילער יד ןיא טנייה וליפא ןוא

 -עג ףױא טרעיורטעג טָאה קלָאפ ץנאג א יוזא יו טסייו ןוא טייטשראפ

 | ,טייהנעגנאגראפ רעפיט רעד ןיא תונברוח עכעלטכיש

 וליפא ,לגיז ןייז ,םתוח ןייז טגיילעגפיורא טָאה שדקמה:תיב ןברוח רעד

 ןבָאה דימת .רָאי ץנאג א ףיוא וליפא רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןצנאג ןפיוא

 ,געטירעיורט ענעי ןסעגראפ טינ לָאמנייק ןוא טקנעדעג ןדיי



 99 באב העשת

 הנותח טכאמ דיי א ןעוו ,החמש רעטסערג רעד ןופ ןטימ עמאס ןיא

 טכערבעצ ,הּפוח רעד רעטנוא רעטכָאט רעדָא ןוז ןייז טריפ רע ןעוו ,דניק ןייז

 ל"ז רעטָאפ ןיימ יו ךָאנ קנעדעג ךיא .ןברוחל רכז סלא זוָאלג א ןתח רעד

 ,הּפוח .רעד וצ ןייגניירא ןראפ ןוויוא ןופ שא טימ ּפָאק ןיימ טישאב רימ טָאה

 .ןברוחל רכז סלא

 יד טימ סע טבראפ רע ןוא זיוה א ןעיוב וצ הכוז זיא די א ןעו = |

 לייא ןא ףױא לייא ןא ןזָאלרעביא רע לָאז ,ןבראפ עטסנרעדָאמ ןוא עטסנעש

 .ןברוחל רכז א --- יור ןוא דליוו יוזא םתס רָאנ ,טבראפראפ טינ

 טיהעגּפָא םויה דע ןוא תורוד עלא ןיא ןדיי ןבָאה םיגהנמ רעטרעדנוה

 .ןברוחל רכז סלא רָאי ץנאג א

 רעד ךיז טָאה ,געט ןיינ יד ךָאנרעד ןוא ןכָאװ יירד יד ןעמוקעג ןענייז

 טינ ,טמיורעג טינ טָאה ןעמ .בוטש רעכעלטיא ןיא ןעזעגנָא שממ רעיורט

 ;רָאה יד ןרעש טוָאלעג טינ ןוא טדיילקעג טינ ךיז ,טצוּפעג טינ ,ןשאוועג

 טלייצרעד טרעװ סע ואוו דומלת ןיא ןלעטש יד טנרעלעג ןבָאה הרות ינב יד

 יד טנעילעג ןבָאה רעבייו ;בויא ,הכיא טנרעלעג טָאה ןעמ ,ןברוח ןגעוו

 ,?הניארו הניאצ , ןיא סעטכישעג ןברוח

 ןעװעג קסוע ןבָאה ,לוש רעד ןיא ןוא רדח ןיא ,גנוי ןוא טלא ,עלא

 םיניד עלא יד ואוו ךורע ןחלש ןיא ,תוליפת ןיא ןוא םידומיל-רעיורט ןיא

 ןגעלפ -- ןבירשאב ךעלריפסיוא ןרעוו "בָאב העשת/, ןוא "םירצמה ןיב; ןופ

 ,ןייז ללּפתמ ןוא ןפיטראפ .ךיז ןדיי

 תוצח ןטכירּפָא ןכָאװ יירד ןיא רעדנוזאב ץנאג ןגעלפ ןדיי ערעטלע

 הניכשה תולג ףיוא ,שדקמה תיב ןברוח ףיוא ןרערט עסייה טימ ןענייוו .ןוא

 ,קלָאפ ןשידיי םנופ תולג ןפיוא ןוא

+ 6 

* 

 ,הרות-ןב ןוא ןימאמ ןקיניזטסואוואב םייב ,ןדיי ןזעיגילער-ףיט םייב

 תנידמ ןופ םוקפיוא רעד .טרעדנעעג טינ דָאירעּפ-רעיױרט רעד ךיז טָאה

 עלא ןיהואו שדקמה תיב ןופ טסולראפ םעד טרעפטנעראפ טינ טָאה לארשי

 ירד ,הנשב םימעּפ שולש ןעוועג לגר הלוע ןבָאה .לארשייץרא ץנאג ןופ ןדיי

 ןדיי ןופ טכארּפ יד ייז ןבָאה ןעזעג .תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ :רָאי א לָאמ

 םעד ,ךלמ ןשידיי םעד ,שדקמה-תיב םעד ,הניכש רעד ןופ טרָאניױואו סָאד

 רעטרעדנוה ןופ טלמיוועג טָאה םילשורי .םייוול ןוא םינהכ עלא ןוא לודגה זהכ



 ןאמצראווע ריאמ ברה 100

 ןקיליײה םנופ ןעװעג טייו רָאי ץנאג א ןענייז עכלעוו ,רעכוזאב רעטנזיוט

 ,רעטנעצ

 רעבלעז רעד טינ טייוו זיא טָאטש טּפױה א ןופ ףירגאב רעקיטנייה רעד

 ןופ קע עמאס ןיא לטעטש ץניוָארּפ א טָאה טנייה ,ןטייצ עטלא יד ןיא יװ

 עלאיצָאס ןוא עלאנָאיצאנ ,עלערוטלוק ,עזעיגילער עבלעז יד ,הנידמ רעד

 ןָאפעלעט ,ףארגעלעט רעד .ץנעדיזער עקיטָאטשסיױרג יד יו סעיצוטיטסניא

 רעד ןופ ןלייט עלא ןעמאזוצ ןדניב ןוא ןקינייאראפ עיזיוועלעט ןוא ָאידאר

 ,ןייז טינ לָאז יז סיורג יו ,הנידמ

 ,לארשי-ץרא ןיא ןטקנוּפ ענעדיישראפ ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי ןעוו

 רעד ןופ ,רעטנעצ םנופ ןסירעגּפָא ןעוועג ייז ןענייז ,עבש-ראב זיב ןד ןופ

 ,טדערעגּפָא זיא האובנ ןופ ,הרות ןופ טייוו ןעוועג ייז ןענייז ;השודק

 ןדיי טענאוו ןופ לאווק רעקילײה רעד ןעוװעג זיא שדקמה תיב רעד

 ,קיטסייג טרענרעד ךיז ןוא ןעקנורטעג ןבָאה

 סָאד .הנידמ יד ןרָאװעג בורח ךיוא זיא שדקמה תיב ןופ ןברוח ןטימ

 גנורעקלעפאב עשידיי יד ,עדמערפ ןופ ןרָאװעג טריּפוקָא זיא דנאל עצנאג

 רעד .ףמאק ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןסאמ עסיורג ןוא ןרָאװעג ןבירטראפ זיא

 םעד וצ ייו ...ןרָאװעג ןסעגראפ טינ זיא ןברוח רעכעלרעדיוש רעקיזָאד

 !תופוקת עקירעיורט יד וליפא ,טייהנעגנאגראפ ןייז טסעגראפ סָאװ קלָאפ

 ,ןורכיז ןיא ןיולב טינ שירפ ןטלאהעגפיוא ןבָאה םימכח עשידיי יד

 "ער רעד .ןברוח ןשידיי םעד ,ןבעל ןשיטקארּפ ,ןכעלגעטינָאט ןיא שממ רָאנ

 ,שדקמה-תיב ןברוח ףיוא ץלא ךָאנ טרעיורט ,גָאט וצ טנייה וליפא ,דיי רעזעיגיל

 לא א

* 

 ףראד ,שטנעמ רעלאנָאיצאנ זיולב רעד ,דיי רעזעיגילער-טינ רעד וליפא

 ןכעלרעדיוש םענעי ,לארשי תנידמ ןופ םוקפיוא ןכָאנ ,טנייה וליפא ןעזרעד

 | ,ןברוח

 ןיא טלײטעצ זיא הנידמ יד יו טעז ןוא לארשי ןייק טמוק ,הברדא

  "טּפױה יד יו טעז ןוא ,טָאטש עקילייה יד ,םילשורי ןייק טמוק ;ןעייווצ

 ךייא ייב ךָאנ טָאה טיג ביוא .ןעייוצ ןיא טליײטעצ זיא לארשי ןופ טָאטש

 םינּפ רעיא טעװ ,ליפעג ןוא לכש ןופ ןּפָארט ןטצעל םעד ןעמונעגוצ טינ

 !דנאש ןופ ןעמאלפ
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 טייטש ,שדקמה תיב ןקילײה םנופ ביילברעביא רעד ,יברעמ לתוכ יד

 םיאיבנ ןוא םיכלמ עשידיי ןופ םירבק :טנעה עשיבארא יד ןיא עטמעשראפ א

 | ...רעבארא ןופ טעטלאווראפ ןרעוו

 ןברוח םייב טליפעג טָאה איבנה הימרי ןכלעוו קיטייו רעבלעז רעד

 ;(ב"י ,'י) הכיא ןיא קידנגָאלק ,שדקמה תיב ןטשרע םנופ

 ...יבואכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה

 ...רעניימ יו קיטייו אזא ןאראפ זיא יצ ,טעז ןוא טקוק ,הברדא

 בָאה ןוא ןויצ רה ןפיוא ןענאטשעג ךיא ןיב (1954) ד"ישת רָאי ןיא

 רעד ןופ טריגער טרעװו עכלעוו ,םילשורי טייז רענעי וצ טקוקעג רעבירא

 ,רעיורט אזא טליפעג טינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא .הכולמ ןדרי

 ..,העש רענעי ןיא יו קיטייוו אזא

 טנייה ןענייז בָאב העשת סרעדנוזאב ןוא געט ןיינ יד ,ןכָאװ יירד יד

 ...תורוד עלא ןיא יו גנונָאמרעד עקירעיורט א יוזא ,לעוטקא יוזא

 ךיז טרעש ,שילפ ןייק טינ טסע רעכלעוו דיי רעזעיגילער רעד ייס

 ,בָאב העשת טסאפ ןוא געטירעיורט יד ןיא קיטכיר טינ ךיז טדיילק ןוא טינ

 -מוא עשיטילָאּפ יד ןופ דנאש יד טליפ רעכלעוו ,דיי רענרעדָאמ רעד ייס ןוא

 --- לארשייץרא ןופ הקולח עקידהּפרח ענעי ןעוועג םרוג ןבָאה עכלעוו ,ןדנעטש

 ךיז טעװ טיג זיב ןטלאהנָא גנאל יוזא טעװ הקולח עכעלדעש עקיזָאד יד

 עלא ןופ לארשי יחדנ יד ןעגנערבנעמאזוצ ןוא קלָאפ ןייז ףיוא ןייז םחרמי

 ,םורד ןופ ןוא ןופצ ןופ ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ ,רעדנעל ןוא ןטנעניטנָאק

 יד ןיא ןזייואב ךיז ןוא ןעניישרעד טעו דוד תיב תוכלמ ןופ ץָארּפש א ןוא:

 יד -- הלואג עטקנעבעגסיוא גנאל יד ןפורסיוא ןוא םילשורי ןופ ןרעיוט

 !המילש הלואג

 :איבנ רעכעלטעג רעד טגָאזעג טָאה יוזא לייוו

 לכ שושמ התא ושיש ,היבהוא לכ הב וליגו ,םילשורי תא וחמש

 ,((י ה"ס היעשי) ...הילע םילבאתמה

 ;רעבָאהביל עריא עלא ריא ןופ ןָא טלעווק ןוא םילשורי טימ ךיז טיירפ,

 ...?ריא ףיוא טרעיורטעג ןבָאה סָאװ עלא ריא דיירפ ריא טימ ךיז טיירפ
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 טינ ןרעיורט ייז ןעוו םיקידצ וליפא ,ו"נ ןיטיג ןיא ארמג יד טנשרד

 | - / ,דיירפ ריא ןעז וצ ןייז הכוז טינ ייז ןלעװ םילשורי ףיוא

 .וצ ןייז הכוז רימ ןלעװ ,שדקמה'תיב ןברוח ןפיוא ןרעיורט רימָאל

 צעצנאג סָאד ,טנעה עשידיי ןיא טָאטש עצנאג יד :יובפיוא ריא בורקב ןעז

 ...ןויצ ןיא ןגיניק טעװ טיג ןוא ..!תושר רעזדנוא ןיא דנאל

 ,("*י שת)

1 

 ומחנ תבש דובכל

 'טגָאז .,םילשורי ןופ ןצראה םוצ טדער ,קלָאפ ןיימ ,םיאיבנ ,טסיירט

 לָאז ךיה עמורק ןוא גראב רעדעי ןרעװ ןביוהרעד לָאז לָאט רעדעי ,טיג

 .ןרעוו טקאהענּפָא ןלָאז ןציּפש-גראב יד ,ךיילג ןרעוו

 היעשי ןופ ליומ םניא טיג ןופ רעטרעװ יד ןעגנילק רעפעגמוא יוזא

 ,איבנה

 ,(א ,'מ היעשי) םכיקלא רמאי ימע ומחנ ומחנ -

 רעקילײה רעד ףיוא ןטערט וצ היכז יד טאהעג טָאה סָאװ רעד רָאנ

 ענעי ןרעהרעד וצ קיאעפ ןוא לגוסמ זיא רעד רָאנ ,םילשורי ןופ דרע

 טסיירט -- ימע ומחנ ,ומחנ : רעהפיוא ןָא ,רדסכ טפור סָאװ ,עמיטש עכעלטעג

 ,םיאיבנ ריא ,קלָאפ ןיימ םחנמ טייז ןוא

 ,רעזיה רעמ ,םינינב רעמ .ךיז טיוב ,םילשורי עשידיי סָאד ,םילשורי

 .גָאט רעדעי שממ וצ ןעמוק תונוכש ןוא ןסאג רעמ

 ףיורא ,םילשורי ןופ ןסאג עטיירדעג יד רעביא טרָאפ ןעמ ןעוו רעבָא

 ףיוא גרעב יד םורא טלגניר ןעמ ןעוו ;לָאט ןיא ּפָארא ןוא גרעב יד ףיוא

 םיחטש עסיורג ןעמ טעז ,טיבעג זיא םילשורי עכלעוו ןשיווצ ןוא עכלעוו

 ,קידייל ןוא טסוּפ ןטנגעג עקיזיר ןוא

 ןוא טמוק ,טיוב ןוא טמוק :ןדיי ייב ךיז ןטעב םיחטש עגיגרעב ענעי

 גרעב ערעזדנוא טצוּפאב ,טייקטעקאנ רעזדנוא ןָא טדיילק ,זדנוא טרעקאעצ

 -,רעדלעוװ ןוא ןעמולב ןוא ןסנירג ,רענטרעג טימ ןסאג ןוא םינינב טימ
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 ,(ח"כק םילהת) םלוע דעו התעמ ומעל ביבס 'הו הל ביבס םירה םילשורי -

 םורא טמענ ט"ג יװ טקנוּפ גרעב טימ טלגנירעגמורא זיא םילשוריע

 ,?קלָאפ ןייז

 לייוורעד ךָאנ ,טניואואב טינ לייורעד ךָאנ ןענייז גרעב ענעי טָא

 ייז ,גנאל תורוד-רוד שיטעטסעיאמ ןקוק ןוא יוזא ןעייטש ייז ,טרעקאעצ טינ

 זדנוא טימ .ךיז טדניבראפ ,טמוק :ןדיי םייב ךיז ןטעב יז ,ןרעדָאפ ןוא ןענָאמ

 ,דנוב ןקיביײא ןא ןיא ,קיביײא ףיוא

 טריצאּפש ןעמ ןעוו ,םחנמ םיא טייז ,קלָאפ ןיימ טסיירט ,םיאיבנ עשידיי

 ןעמ טליפ ,הדוהי ןופ טעטש יד טכוזאב ןעמ ןעוו ,םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא

 יד טעז ןעמ ;טייקכעלקריװ א רעמ ץלא טרעוו טסיירט ענעי יװ טעז ןעמ ןוא

 יד ןצָארּפש ןביוהעגנָא ןיוש טָאה סע יװ טליפ ןֶעֶמ ;הלואגד אתלחתא

 ,הלואג עשידיי

 לארשי יסולכוא האורה , טנרעלעג ןבָאה ןנבר ערעזדנוא ,ןנבר ונת

 -רָא טסעפ ,ןסאמ עשידיי טעזרעד סָאװ רעד -- םיזרה םכח ךורב :רמוא

 ףראד ,ןקידיטראפ וצ ךיז טיירג ןענייז עכלעוו ,ןסאמ עטנוזעג עטריזיִנאג

 ,הכרב א ןכאמ רע

 ןסאמ עשידיי טעזרעד ןעמ ןעוו הלואג רעד ןופ בײהנָא םעד טעז ןעמ

 -- הדוהי ןופ טעטש יד ןיא ןוא םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא רעטנזיוט יד ןַיא

 ,הפיח ןוא ביבא-לת ןופ (תורדש) ןראוולוב יד ףיוא גנוגעוואב עסיורג יד

 רעדלעפ עשידיי טעזרעד ןעמ ןעוו טסייג םעיינ א טימ טליפעגנָא טרעוו ןעֶמ

 -רעטנוא עשידיי ןוא ןקירבאפ עשידיי ;ןדיי רעטיול ןופ טייזראפ ןוא טרעקאעצ

 ןסובָאטױא רעד אב יד ,ןענאלּפָארע עשידיי ;ןדיי ןופ טריפעגנָא ןעגנומעג

 ןדיי ןופ טריפעגנָא טרעוו גנוגעוואב-דָאר עצנאג יד ללכב ןוא רעקראפ

 רעדנעל-תולג יד ןיא ןעמ טָאה ןטנאקירבאפ ןוא םירחוס עשידיי אלימ

 ,םינוק עשידיי רעטיול ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז ןלָאז ייז זא רעבָא .ןעזעג ךיוא

 ,לארשי ןיא ריא טעז סָאד ...שודיח רעקידלאווג א זיא ,ריא טעז סָאד

 עשידיי טעז ןעמ ןעװו :ארמג רעד ןופ רעטרעװ יד ןענייז קילייה יוװ

 ךיא בָאה ןסאמ עשידיי ןייר ,ןסאמ עשידיי ןוא .הכרב א ןעמ טכאמ ןסאמ

 ...לארשי ןיא ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ

 טינ ,טולאב רעודָאל ןפיוא טינ ,סעקוועלאנ רעוועשראוו יד ףיוא טינ

 יד ףיוא טינ ,לצעלּפ רעזיראּפ ןפיוא טינ ,סאג סלעטיד רעווָאקארק רעד ףיוא

 ישרבנעדָאי רעמאדרעטסמא רעד ףיוא טינ ,עסארטש עירעליטרא רענילרעב
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 .לארשי יסולכוא, יד ןפָארטעג ךיא בָאה גרובסמאיליוו ןיא טינ ,טאארטס

 ,לארשי ןיא אקוד רָאנ

 ,רעשידיי ןטרָאד זיא ץלא .םינּפ רעדנא ןא ןסאמ עשידיי יד ןבָאה ןטרָאד

 ןח רעמ ןטרָאד טָאה ץלא

 טלעפעג סע זא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ךייא ראפ טינ ךיז םעש ךיא ןעוו

 שידיי טדער רעכלעוו דיי א ןח רעמ ןגיוא עניימ ןיא טָאה'ס ןוא רעמ רימ

 םענייא ןיא ךיז טניפעג ןוא "ורביח; טדער סָאװ דיי א יו ,לארשי ןיא

 ,רעדנעל-תולג יד ןופ

 ןוא ןעשילאטנעירָא ןופ שימעג םעד ןופ ןרָאװעג טרעטסייגאב ןיב ךיא

 ןופ ,אראכוב ןופ ,ןאטסידרוק ןופ ןדיי טנגעגאב ריא .ןדיי עשיאעּפָארײא ברעמ

 ,דנאלשטייד ,ןראגנוא ןופ ןדיי ;רישזלא ןופ ןוא סינוט ןופ ,ָאקָאראמ ןופ ,ןמית

 ןוא עיצילאג ןופ ,עניארקוא ןוא ןילָאװ ,עטיל ,דנאלסור ,ןלױּפ ,דנאלָאה

 ,עניוװָאקוב ןופ

 ,םילשורי ןריזילאנָאיצאנרעטניא ןליוו ייז .טינ ןעור ןזיירק ןאקיטאוו יד

 ,..טריזילאנָאיצאנרעטניא ןיוש זיא םילשורי .,טקיטעּפשראפ ןיוש ןבָאה ייז

 ןופ שימעג א ןטרָאד טרעה ריא ןוא ןטכארט ןופ שימעג א ןטרָאד טעז ריא

 ,ןטקעלאיד ןוא ןכארּפש

 דמעה טרילָאק-גנאל ןייז ךיז טגָארט אראכוב ןופ דיי רעשידרפס רעד

 טעקעשזד ןשיאעּפָארײא םענרעדָאמ א ןוא לטראג ןלעה א טימ טלטראגעגמורא

 'ץרוק ןוא תואיּפ עטלזירקעג עגנאל ענייז טימ דיי רענמית רעד ;ןוויוא ןופ

 דיי רעמילשורי רנעעסעזעג-טלא רעד ;ךישידרָאפסקָא ענרעדָאמ טימ לדרעב

 'ךיש עסייוו ןוא טאלאכ ןלעה ןטיירב ,שוילעּפאק םענעטעמאס ןטיירב ןייז טימ

 ,ןקָאז ןוא

 טקרעמאב ,שיאערבעה ןדייר סָאװ יד וצ וצ טוג ךיז טרעה ריא ןעוו

 טינ זיא טקעלאיד-שיאערבעה רענמית רעד ,ןטקעלאיד ענעדיישראפ ךיילג ריא

 רעשיאעּפָארײא רעד יו טינ יאדוא ןוא ,רענאקָאראמ רעד יו רעבלעז רעד

 ,םילשורי ןיא ןרעה ריא טנָאק טליו ריא ךארּפש עכלעוו --- .,תידרפס

 .תונוכש רעדָא ןסאג עכלעוו ןיא ןסיוו רָאנ טפראד ריא .הפיח ןוא ,ביבא-לת

 .ןעניפעג וצ ייז

 ןופ ,טאקאלּפ א ןופ וליפא טרעטסייגאב טרעװו טסירוט רעשידיי רעד

 "אפ ןיא טקאּפראפ זיא סָאװ ,דאלָאקָאש לקיטש א ןופ ,טעליב סובָאטױא ןא

 ענעשאוועג ןייז סא טפיוקק רע ןעוו ,ןטפירשפיוא עשיאערבעה טימ ריִּפ
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 ןענייז רעדמעה יד יצ טינ םיא טריסערעטניא ,יירעשעו רעד ןופ שעוו

 -בעה טימ ריּפאּפ עסייו ענייש יד טריסערעטניא םיא .,ןשאוועג טקעפרעּפ

 ,טגנאלרעד םיא ןרעו שעוװ ענייז עכלעוו ןיא ןטפירשפיוא עשיאער

 יד ףיוא ןציז ןגעלפ סרעלטעב עשיױג יו טקנעדעג ךייא ןופ רע
 רעייז ןענָאמרעד השעמ תעשב ןוא רעדיל עזעיגילער ןעגניז ןוא םידיראי

 טינ סָאד ךיא בָאה רעדנעל רענאקירעמא יד ןיא ?ןעמלצ ךיז ןוא ןקילייה

 ןטסוּפטָא יד ףיוא ןוא םידיראי יד ףיוא .ָאי ןלוּפ ןטלא ןיא רעבָא ,ןעזעג

 ןסאג יד ןכליהראפ ייז ןגעלפ ,סרעטסיולק ןוא ןכריק יד ןופ גנאגניירא םייב

 ,ןצעקעלב רעייז טימ

 ,סרעלטעב שיױג ןייק טינ רעבָא ,ןעזרעד סָאד ךיא בָאה לארשי ןיא

 ןענייז ןדיי .תובדנ ןטעב ןוא ןסאג יד ףיוא ןציז ןדיי עשילאטנעירָא רָאנ

 סע -- ךעלשידיי יוזא ,קידובכב יוזא ,ןייש יוזא ייז ןביג ,םינמחר ינב ךָאד

 ,ןח אלמ טָאה

 ןוא החלצה ,עקנארק ראפ תואופר ןשטניוו ,תוכרב ןביג סרעלטעב יד

 ?האיצמ אזא ןפיוקנייא טינ סָאד טעװ דיי רעכלעוו ,ונ .עטנוזעג ראפ הכרב

 ךָאד זיאס -- רעטסאיּפ א ראפ האופר א .,תוטורּפ עכעלטע ראפ הכרב א

 שטָאכ ,םילוח תּפוק ןופ רָאטקָאד א ייב יו רעקיליב ,האיצמ עדליו א שממ

 ףיוא ןטראוו וצ טייצ ןבָאה ךָאד ןעמ ףראד ,טלעג ןייק טינ ךיוא טמענ רע

 ,סאג יד קידנעייגייבראפ האופר א ריא טמוקאב ָאד ןוא ...םיא

 עכלעוו סרעלטעב ןוא םינוגינ עשילאטנעירָא ןעגניז עכלעוו סרעלטעב

 ,םינּפ רעייז ףיוא טינ ןביוה ייז ,ןָא טינ ןליפא ךייא ןקוק ייז ,טינרָאג ןדייר

 ןוא רעּפרעק ןרעטנוא סיפ ערעייז ,דרע רעד ףיוא לקניוו א ןיא ןציז ייז

 רעדָא רענמית א ןופ ּפיט רעלעדייא ןא זיא סָאד ...רהוז רעדָא םיליהת ןגָאז

 הליפת ןיא קסוע זיא רע ,טײקמערָא ןייז טימ טינ טלמוט רע .דיי רעראכוב

 רע טציז ,טייצ יד דָאש א םיא זיא סע .רהוז ןקילייה םעד ןגָאז ןיא רעדָא

 ,ללּפתמ זיא ןוא םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא

 םנופ דייר יד ןעמ טליפרעד םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא קידנעייג

 .ימע ומחנ ומחנ -- לטיּפאק קידנריר ןייז ןיא היעשי איבנ

 ותא ןרכש הנה ,ל הלשומ ועורח ,אובי קזחב םיקלא 'ה הנה

 ףינפל ותלועפו

 טריגער םערָא ןייז ןוא ,טכאמ ןייז טימ טמוק רעקראטש רעד טדג ,טעז;

 .?םיא ראפ
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 ,להני תולע ,אשי וקיחבו םיאלט ץבקי ועורזב הערי ורדע העורכ

 .(ןטרָאד) |

 טביילק םערָא ןיא ןוא עדאטס ןייז טעשאּפ סָאװ ךוטסאּפ א יװ טקנוּפ,

 עקידנגיוז יד ןוא ,םיזוב ןייז ןיא ייז טגָארט ןוא ,ךעלעסּפעש ענייז ףיוא רע

 | י ,?םאזגנאל רע טריפ
 :איבנ םנופ רעטרעוװ יד רימ ןעייטשראפ ,תוילג ץוביק םעד קידנעעז

 יד טיג טלמאזראפ ,ףָאש ענייז טלמאזראפ רעכלעוו ךוטסאּפ א יװ טקנוּפ

 | ,רעדנעל עלא ןופ ןדיי

 ןעלמאזראפ טעװ ט-ג זא ,םיא וצ טגָאז ,קלָאפ ןיימ ,םיאיבנ ,טסיירט

 טעװ רע ןוא ,םורד ןופ ןוא ןופצ ןופ ,ברעמ ןופ ןוא הרזמ ןופ ןדיי עלא

 ,..ןויצ ןייק ןעגנערבפיוא ייז

 !ימע ומחנ ומחנ

 .(ד"ישת)



 הנשה שאר





 ֹא

 תבש םוא סױא טלאפ תחנשה שאר ןעװ

 רעד ןכלעוו םורא ,ויטָאמ טּפױה ןייז ךיז טָאה בוט-םוי רעכעלטיא

 רעד ,תוסוכ עברא ,רורמ ,הצמ --- חסּפ .ךיז טיירד ןטייקכעלרעייפ עלא ןופ סקא

 .ץמח ןסע ןופ טָאבראפ רענעדנובראפ תרכ טימ רעגנערטש

 ,בלול -- תוכוס ןטסאפ -- רוּפכ-םוי ;הרותה תלבק -- תועובש

 זיא הנשה שאר ןופ וויטָאמ-טּפױה רעד .הכוס ןיא ןציז סָאד ןוא ,גורתא

 ,רפוש רעד

 :סחניפ תשרּפ ןיא הרות יד טגָאז יוזא

 תכאלמ לכ םכל היהי שדוק ארקמ ,שדוחל דחאב יעיבשה שדוחבו

 .םכל היהי העורת םוי ,שעת אל הדובע

 גנולמאזראפ עקילייה א ןייז לָאז שדוח ןטעביז םנופ גָאט ןטשרע ןיא;

 רפוש ןופ גָאט א ,העורת םוי ,ןרעוװ ןָאטעג טינ לָאז הכאלמ ןייק .ךייא ייב

 ,גָאט רענעי ןייז לָאז ןזָאלב

 ,םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות ןופ ןטאטיצ ןעגנערב וצ קיטיונ טינ ָאד זיא סע

 ןוא סיורג דיי עלא ןסייו סָאד ,רפוש ןופ גָאט רעד זיא הנשה שאר זא

 רענעמ ,םיצראה ימע ןוא הרות ינב ,עקידנסיוומוא ןוא עטנרעלעג ,ןיילק

 | .ןעיורפ ןוא

 טמענראפ רפוש רעד טרָא ןא ראפ סָאװ רעבָא סייו רעכעלטיא טינ

 / רעדנוזאב ץנאג ןוא ,טלעוו-רסומ ןוא שורד רעד ןיא ,הדגא ןוא הכלה רעד ןיא

 ,םיזמר ןוא תודוס ןופ טלעוװ רעד ןיא ,קיטסימ ןופ טלעוו רעד ןיא ,הלבק ןיא

 ,םידוחי ןוא תונווכ ןופ

 ,ךורע ןחלוש ןוא ם"במר ,םינורחא ןוא םינושאר ,ארמג ןוא הנשמ

 ,רפוש ןטימ לופ ןענייז עלא -- הדגא ןוא רסומ ירפס ,י"ראה יבתכ ןוא רהוז

 ןוא י'רא ןופ ןרָאװעג טסאפראפ ןענייז תוליפת ןוא סנוצר יהי לפיוו

 ןוא למיה ןופ ט-ג ייב טעב ןעמ .םילודג ערעדנא ןופ ןוא ,שודקה ה"לש ןופ

 עטוג ענייז ןקיש לָאז רע ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ ט'ג םייב ,דרע
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 ,ףפוש ןופ לוק ןכעלטיא ןפאכפיוא ןלָאז ייז םיתרשמ עקיליײה ןוא םיכאלמ

 טגיילראפ רעכלעו ןטש רעד ןוא ,העורת רעדָא םירבש ,העיקת עכעלטיא

 טימ המחלמ ערעטיב א טריפ ןוא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ךיז

 עלא הלעמ לש ןיד:תיב ןראפ ןעגנערברָאפ אקוד ליוו ןוא רשוי יצילמ יד

 ,ללכ םנופ ייס ןוא דיחי םנופ ייס ,ןדיי ןופ םיעשפו תונווע ,םיאטח

 ןדליו םעד ,ער ךאלמ םעד ןעלמוטראפ וצ ןטשה תא בברעל ידכ |

 לָאמ ןייא ןעמ טזָאלב ,ןדיי ףיוא זייב ןכוזסיוא אקוד ליוו רעכלעוו ,רָארוקָארּפ

 | ,לָאמאכָאנ ןוא

 ןרעװ ןפלָאהעג ןליו ןדיי ןבעל ןוא טױט ףיוא ףמאק רערעטיב א

 ןוא ,תועושי ערעדנא ןוא רעדניק עטוג טימ ,הסנרּפ טימ ןוא טנוזעג טימ

 טייטש עקות לעב רעתמא רעד ,רעכעלרע רעד .גרטקמ רעשיגרענע אזא ָאד

 ףליה-צ טמענ רע .עבאגפיוא ןייז טסיוו רע .דחּפ ןוא המיא סיורג טימ

 ןוא םילבוקמ עלא ,םיארומא יד ,םיאנת יד ,םיאיבנ יד ,םישודקה תובָא יד

 המחלמ ,טנָארפ עמאס םעד ףיא קעווא ךיז טלעטש ןוא ,םישודקה םיקידצ

 -ירּפ ןטימ ,ןייז ילכ א ראפ רָאװ טימ ?סָאװ טימ רעבָא .ןטש ןטימ ןטלאה

 | | ,קחצי-תדיקע טנָאמרעד רעכלעוו ...רפוש ןוויטימ

 שדקמ ךיז ,םישעמ ןטעברא ןגעלפ ןטייצ עלא ןיא ןדיי-עטוג עלא

 ,רפוש-תעיקת ראפ ןייז וצ רהטמו

 ,םימעט ןעגנערב לארשי ילודג עלא ןוא ם"במר רעד ,ןואג הידעס 'ר

 רָאנ ןטש רעד זיולב טינ .ןזָאלב רפוש ןגעוו ,תודוס ןוא םיזמר ,ןוויטָאמ

 טסולפנייאאב טרעװ ןוא טקריװאב טרעװ הלעמ לש ןיד:תיב רעד וליפא

 .ןזָאלב רפוש םנופ

 ,טגָאז ךלמה דוד ,דוד רמא :רזעילא 'רד יקרּפ ןיא ןעניפעג רימ

 -רעד רע לייוו ,רפוש רעד יװ לטימ רערעמאזקריוו ןוא רערסערג ןייק ָאטינ

 ,םימחרה תדימ םעד ברקמ זיא ןוא ןידה תדימ םעד טרעטייוו

 ,העורתב םיקלא הלע

 ,(ןיד טניימ םיקלא) טּפשמ אסכ ןייז ףיוא ךיז טצעז טיג

 | ,רפוש לוקב ה

 ,םימחר ףיוא טלסקעווראפ דלאב טרעוו ןיד רעד ןוא (םימחר טניימ םשה)

 ןמיס רעטוג א סע זיא ,רפוש קוסּפ ןיא טניפעג ןעמ ואוו םוטעמוא

 ,םימכח יד ןגָאז ,ןדיי ראפ
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  ,רפוש א ןָא הנשה שאר ןלעטשרָאפ רעווש רָאג ךיז ןָאק ןעמ !

 ןייק טינ ןעמ טזָאלב ,תבש םוא הנשה שאר טלאפ סע ןעוו ,ךָאד ןוא

 סיוא .הרות רעד ןופ הוצמ עקידשוריפב א קעװא טקור תבש רעד !רפוש

 ,רפוש םנופ טייז עלופתודוס עשיטסימ עצנאג יד -- םיומר סיוא .,תודוס

 יד ןעװ ,טּפשמה אסכ םעד םורא ףמאק םעד ,ןטש םנופ לעגנארעג רעד

 ,םינּפ רעדנא ןא טמוקאב ץלא ,ןפָא ןענייז םיתמהו םייחה ירפס

 תבש ןוא !תבש זיא טנײה -- ,תונוכ ענעי ָאטינ ,תונכה ענעי ָאטינ

 טנאה ןיא רפוש םעד וליפא ןעמ רָאט תבש ,רפוש ןייק ןזָאלב טינ ןעמ רָאט

 םעד טלמוטעצ ןעמ ,לבלבמ זיא ןעמ ןכלעו טימ רפוש רעד ...ןעמענ טינ

 ,תבש םוא ןיירא טנאה ןיא ןעמענ טינ ןעמ רָאט רפוש םעד ,ןטש ןזייב

 אוה:ךורב-שודקה ןוא ,ןדיי ראפ ןמיס רעטוג א זיא רעכלעוו רפוש רעד

 רָאט רפוש םעד ,םיא טימ ךיז ןצונאב ןדיי ןעוו ,םימחר אלמ טרעוו ןיילא

 !תבש םוא ןיירא טנאה ןיא ןעמענ טינ ןעמ

 ןייק ןוא ןטש ןייק ןוא ןדיי םעד טציש תבש ,קילייה זיא תבש לייוו = |

 ...ותכלהכ תבש רמוש ַא זיא רעכלעוו ןדיי א ןעמוקייב טינ ןָאק גרטקמ

 רעיודסיוא ,טומ ןוא חוכ טּפעשעג ןבָאה ןדיי ןענאוו ןופ לאווק רעד תבש

 ףוג א דיי רעד ךָאד ויא תבש ןָא דיי םנופ המשנ יד זיא תבש :השודק ןוא

 | | | ,המשנ ןָא

 טלדנאווראפ םיא ןוא ןדיי םעד ןטָאנקעגסױא טָאה תבש רעקילייז רעד

 םיא ןָאק ןושלו המוא ןייק סָאװ ,חוכ ןטריטנעמעצ ןעמאזגיובמוא ןא ןיא

 ,ןעמוקייב טינ

 טינ טָאה ןעמ ,תורימש ןייק טינ ןעמ ףראד ,תבש ּפָא טיה ןעמ זא

 ןוא ןרעטיצרעד לָאז רפוש רעד זא טינ ףראד ןעמ ןוא ןטש ןראפ ארומ

 טכיילאב תבש ןופ השודק יד לייוו ,ןשטנעמ םניא דיי עלעטניּפ סָאד ןקעוופיוא

 ןייק ןוא תודוס ןייק טינ ףראד ןעמ ;המשנ סנדיי םנופ ךעלעקניוו עלא לעה

 ,אתכלמ תבש רעד ראפ עראוו א ןכאמ הלבק יד ייס ןוא הכלה יד ייס ,םיזמר

 יד ןוא ,רפוש ןגעװו םיניד יניד ןוא םיניד עריא קירוצ טיצ הכלה יד

 עזעירעטסימ ןוא תונווכ עריא ,םיומר ןוא תודוס עריא קירוצ טיִצ הלבק

 ...תבש ןופ השודק רעד ןיא טליהעגנייא טרעוו ץלא -- ןעגנושטייטסיוא

 רעטשרע רעד ,ל"צז ם"ירה ישודיח רעד ןעוו זא ,ןלייצרעד םידיסח -

 רעד טָאה .ערוגידאס ןיא ,ל"צז רענישזור םייב ןעװעג זיא ,יבר רערעג

 סיורג .יוזא ןיא הוצמ יד ,הכוס ןופ הוצמ יד טביולעג קראטש רענישזור

 ...לוויטש יד טימ --- וליפא ןייגניירא ריא ןיא ןָאק ןעמ זא
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 ,ייבר רערעג רעד טרעפטנעעג טָאה ,רעסערג ךָאנ רעבָא זיא תבש
 תבש רעד טמענ ,זיא ןעמ ואוו ,ןייגניירא טינרָאג ןעמ ףראד תבש ןיא לייוו

 ...ןדיי םעד םורא

 1514 .טיקק עג יי =-.ננמריקסיקאיפ --.םססליוופאזינַיפ ----עמוסאישיא:--;.;-.טשיוהניזיודהז.;|שתיזלוטשה

 טגיילעגניירא יז טָאה תוחוכ לפיוו ,תיבה תרקע יד ,יורפ עשידיי יד

 יד ןדנוצעג ,טסערּפעג ,ןשאוועג ,טמיורעג ,ןעקאבעג ,טכָאקעג ?תבש ןיא

 רעד ןופ טלארטשעגסיורא טָאה טייקילײה לפיו ,ןח לפיוו ;טכיל-תבש

 ..? םייה רעשידיי רעקידתבש

 ,המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד זיב טייקטרירעג ןוא טסנרע לפיוו טימ

 | ?טכיל-תבש עריא ןדנוצעג יורפ יד טָאה

 רעד ?רעדניק יד טימ ןאמ םנופ לוש ןופ ןעמוקמייהא סָאד דניצא

 ןעגנאפמע סָאד ,תרשה יכאלמ ,םכילע םולש -- רעקידנעגניז ןוא רעטיירב

 ..?םיכאלמ עכעלטעג יד

 סיורג ןופ ןוא ,טייקילייה ןוא השודק טניישעג טָאה םינּפ סנעמעלא ןופ

 ןוא ןאמ רעד קעווא ךיז טלעטש ,טייקראבקנאד ןוא גנורעטסייגאב ,תובהלתה

 !אצמי ימ ליח תשא -- ןעמאזוצ רעדניק עלא טימ טגניז

 יו ליח תשא רעגיטש אזא ,הירב רעגייטש אזא ןעמ טניפעג ואוו

 ..? יורפ ןיימ

 -נָאק םעד ףױא תבש רעשידיי רעד סיוא טעז יװ גָאט וצ טנייה ןוא

 א ןיא ואווצעגרע .סטכאנ וצ קיטיירפ בוטש עשידיי יד ןיא רעטצניפ ?טנעניט

 לוש ןופ םייהא טמוק ןאמ רעד .ךעלטכיל עקיטנעס עכעלטע ןשטּפָאק ,לקניוו

 ענייז ;רעקוָאּפ א ואווצעגרע טליּפש בייוו ןייז ,ןסָאלשראפ זיוה ןייז רע טפערט

 רענייק ,ןיירא זיוה ןיא רע טמוק לבָא ןא יװ --- סיוואומ יד ןיא ןענייז רעדניק

 תולפש ןוא תובצע טימ לופ ןוא ...ןצראה ןפיוא קירעיורט םיא טרעוו סע ,ָאטינ

 -- גנורעדנואוראפ טימ טגערפ ןוא שיט םייב ןיילא קעווא ךיז רע טלעטש

 ןעמ ןָאק ואוו יורפ ןיימ ןעגנאגעג דניצא זיא ןיהואו ?אצמי ימ ליח תשא

 תוחור עטוג ידלא וצ רעדָא ,לטרעק א ץעגרע יז טליּפש ?ןפערט טציא יז

 .י.!טּפעלשראפ ץעגרע לווייט רעד יז טָאה

 יי שיש טא ידי טא א ישא א ראט

 טא טא ראה ראה יא סע 6 == -י----ייי
 שוא ה א יא אי ,שיקש--- דריט
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 ןוא טייקיטפאהנרע ןייק ,השודק ןייק ,דיירפ ןייק ,החמש ןייק ָאטינ
 ,םייה רעשידיי רעד ןיא טייקשידיי ןייק אלימב

 ןָא זא ,ןענאטשראפ ןבָאה לארשי ןיא ןטנעמעלע ערעקניל יד וליפא
 לעּפתנ ןרעוו ןדיי ענרעדָאמ ,עיירפ .ןריטסיזקע טינ ןבעל שידיי ןייק ןָאק תבש
 ןעמ סָאװ ,סקידהמשנ סעּפע זיא סע .לארשי ןיא תבש ןופ השודק רעד ןופ
 .ןבעגרעביא טינ רעטרעוו טימ ןָאק

 ןקידלארשי םוצ רעדניק ערעייז ןטיירגוצ ןפראד ןרעטלע יו טקנוּפ
 ךיז לָאז רע ,ךאפ ןקירעהעג א טימ ,עיפארגָאעג ןוא ךארּפש טימ ,ןבעל
 טימ רעדניק ערעייז ןטיירגוצ ןרעטלע ןפראד יוזא ,לארשי ןיא ןכאמ ךעלצונ
 ןעגנוניואוו עטסוּפ ערעייז ןליפנָא ןפראד ןעמייה עשידיי .תבש ןופ השודק רעד
 ןליפא זא ,סיורג יוזא זיא תבש לייוו .תבש טימ ,טלאהניא ןעמאזקריוו א טימ
 ,הנשה שאר ןופ וויטָאמ-טּפױה רעד זיא עכלעוו ,ןזָאלב רפוש ןופ הוצמ יד
 !תבש בילוצ טייז א ןָא טקורעגּפָא טרעוו

 שאר לש בוט םוי :יוזא הנשמ יד ןשטייטראפ טגעלפ בוט םש לעב רעד
 סָאװ ,תבשב תויהל לחש ,הנשה שאר רעד גָאט רעטוג א זיא סע -- הנשה
 ןשטנעמ א ןטּפשמראפ טינ ןָאק אוה-ךורב-שודקה לייו ,תבש םוא סיוא טלאפ
 וצ ָאי רע געמ ןבעל םוצ ןגעקאד ...תבש ךָאד זיא'ס לייוו ,ןטכעלש םוצ
 .,,תבש החוד ךָאד זיא שפנ חוקיּפ ןוא ,שפנ חוקיּפ ךָאד זיא סע לייוו ,ןטּפשמ

 תבש ןעמ טזָאלב רעביראד ,ןטש ןראפ טינ ארומ ןייק רימ ןבָאה תבש
 ,..טינ רפוש ןייק

 ,(ט"שת)

 ם

 + + 5 ! םולשל וזיאו ברחל וזיא ,רצאי וב תטידמה לצו

 לאווק רעקילייה רעד

 רָאי-יײנ ביוא .רָאי-יײנ רעשיוג רעד טינ זיא הנשה-שאר רעשידיי רעד
 ןוא גנולייווראפ ןופ ,סעקנאילוה ןופ גָאט א רעקלעפ עלא טעמכ ייב זיא
 רעטיצ ןופ געט ,שדוק ולוכ הנשה-שאר ןבילבראפ ןדיי ייב זיא ,תורכיש
 ,שפנה-ןובשח ןכעלרעניא ןופ ,גנוביוהרעד רעקיטסייג ןופ ,ארומ ןוא

 טדמערפעגּפָא ןענייז עכלעו ,ןדיי עטלאק רָאי ץנאג א ,ענעי וליפא
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 טמוק ,דיייטינ ןוא דיי ןשיוצ לדבה םעד טינ ןעז ןוא ,ןליפ טינ ןענָאק ןוא

 הדוקנ יד ,דיי עלעטניּפ סָאד םיא ןיא ךיז טקעװרעד ,הנשה-שאר רעבָא

 א ןיא ףיט-ףיט ץעגרע טעילט רעכלעוו ,קנופ רעכעלטעג .רעד ,תימינּפה

 ,שינרעטצניפ ןייז טכיילאב ןוא ףיוא טבעל ,ץראה ןייז ןופ עלעקניוו ןגרָאבראפ

 טנייה זא ,םיא טנָאמרעד ,קנופ רעכעלטעג רעד ,יקלא ץוצינ- רעקיזָאד רעד

 .ףעדָא ןבעל םוצ טּפשמעג שטנעמ רעד טרעװ טנייה זא ,הנשה"-שאר זיא

 לָאז רע ןרעװ קנארק הלילח רעדָא ןייז טנוזעג לָאז רע ,טיוט םוצ הלילח

 -  ייירעגנוה ןיא ןרעטאמ ךיז לָאז רע הלילח רעדָא טאז רעד וצ) ןבָאה

 טָאה טיג זא ,רעקיבױלג רעד ,ןימאמ רעד ,דיי רענעביוהעג רעד

 טבעל רע ,רעהסיוא ןָא טקריװ ןוא טפאשאב רע רקיע רעד ןוא ןפאשאב

 ןבעל טיג ןוא קעװא טמענ רע ,היחמו תיממ זיא רע ,ץלא טבעלאב ןוא

 רעקיבױלג:ףיט רעגייטש אזא ,ןדנילב א וצ היאר טיג ןוא עקנארק טלייה רע

 קעװא טבעװש רע .שרעדנא רָאג געט עקילײה יד ןיא ךיז טליפרעד ,דיי

 ןטפָאהאב ךיז טליפ רע .הביבס רעקילײה א ןיא טלעװ רערעכעה א ןיא

 תיב וניחא טימ טקינײאראפ קיטסייג ,לארשי קלָאפ ןקיליײה ןצנאג ןטימ

 ןוא ןמית ןיא ,םירצמ ןיא ןוא לארשי ןיא ,ןייז טינ ןלָאז ייז ואוו ,לארשי

 ,דנאלשטייד ןיא ןוא דנאלסור ןיא ,רישזלא ןיא ןוא סינוט ןיא ,ָאקָאראמ ןיא

 ןאו םוטעמוא .עינעמור ןיא ןוא ןליױּפ ןיא ,דנאלגנע ןיא ןוא דנאלָאה ןיא

 ןימ א -- ןדיי עלעניגירָא ,עמעראוו ,ענעביוהעג יד --- ייז ןליפ ,ןענייז ןדיי

 רעקינייו רעטייווצ רעד ,רעמ רענייא ,הנשה-שאר זיא טנייה .תודחא עקיטסייג

 םנופ גָאט-רָאי רעד ,גָאט רעקיליײה א זיא הנשה-שאר זא ,ייז ןסייוו עלא ---

 דיחי םנופ לרוג רעד קיגנעהּפָא זיא סע ןעמעוו ןיא גָאט רעד ,ףאשאב-טלעוו

 | ...ללכ םנופ ןוא

 םניא ןרָאװעג טרעדילשעג דימת ןענייז ןלייפ עקיטפיג ענעדיישראפ

 ןעגנוטכיר ענעדיישראפ ןוואורּפ םויה דע ןוא ,הנומא רעשידיי רעד ןופ ןצראה

 תודוסי יד ןבָארגוצרעטנוא תיחשמ ילכ ענרעדָאמ עיינ טימ ןוא עטלא טימ

 ןפרָאװעג ןרעוװ ןלייפ עקיטפיג יד יצ .עיגילער רעשידיי רעד ןופ תד םנופ

 יד --- ןזיירק-םרָאפער יד ןופ טרעדיילשעג ןרעוו ייז יצ רעגאל ןעקניל םנופ

 םנופ םויק םנופ אליממ ןוא ,טייקשידיי ןוא הרות רעד ןופ םיאנוש עלא

 ,טייקיבייא רעשידיי רעד ןדָאש ןָאטוצנָא ןעגנולעג זיא ייז ליפיוו ,קלָאפ ןשידיי

 םיבוטיםוי עקיליײה עקיזיר עכלעזא יבגל זָאלטכאמ טרָאפ רעבָא ייז ןענייז

 יי | ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר יו

 ייז ןעמוק ןסאמ יד ןיא ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןעמָארטש ןדיי



 115 : הנזעה-זעאה!

 ןכעלטעג םענעגרָאבראפ םענעי ןופ טנָאמעג ייז ייב טרעוו :סָאװ 'םוח םעד ןלָאצט

 ,לארשי-ןב ןכעלטיא ןופ ןצראה םניא ףיט ץעגרע טעילט רעכלעוו ,קנופ

 ענייש יד זא ,ןביולג וצ תועט רעבָארג א ןוא רקש רעטולָאסבא זיא'ס

 יד .ןרָאכ עטשימעג ןוא ןעלגרָא יד ,ןגָאגאניס ענרעדָאמ יד ןוא ןעלּפמעט

 "םוי ןוא הנשה-שאר ןדיי יד ןעגנערב ייז זא ,ןעלטימ סגנואיצוצ עשייוג

 .ןעמאזוצ רוּפכ

 טימ טפָארטשעג טינ טָאה טיג ןעמעװ !ןיינ לָאמ טנזיוט ןוא ןיינ -

 םנופ ,ףור ןקיליײח םענעי וצ ןרעהוצוצ ךיז תלוכיב זיא רעד רָאנ ,טייקביוט

 לואש ןיא ןרעו ןלאפראפ לָאז רֶע ןדיי םעד טינ טזָאל רעכלעוו ,יקלא/ ץוציג

 י : ,. .ןיירא תיתחת

 רעכלעוו ,לאווק- רעכעלפטשרעדמוא ןא ןענייז םיבוט-םוי עקילייה יד

 | דיי עקידנעקנעב-טיג וצ ,עקיטשרוד יד ןָא טקנירט

 יד ןוואורּפ עכלעוו יד ןופ רעקיטכעמ ןוא רעקראטש זיא לאווק רענעי

 עיצאגיריא רעגרעדָאמ ןופ חוכ ןטימ ןוא ...ןבראפ וצ ןעמָארטש ןוא ןרעסאוו

 ...ןגעוו עשידיי-טינ עקיטייז ףיוא ןריפ וצ ייז

: 

 טלעװ רעד וצ גנונרָאװ

 ןיא .ןילא ןדיי ןראפ גָאט רעקיליײה א ןיולב טינ זיא הנשה-שאר

 ,טינ טביולג רע ייס ןוא טביולג רע ייס שטנעמ רעד .טּפשמעג טרעוו גָאט םעד

 ,סעיצאנ ןוא רעקלעפ ,רעדנעל ןוא תונידמ טּפשמעג ןרעוװ גָאט םעד ןיא

 ןענָאמרעד ,ףסומ ןקידהנשה-שאר םנופ .תוליפת .עקילייה עקידנריר יד .

 | | ;רָאלק סע

 ...עבוזעל ןזיאו בערל וזיא ,םולשל וזיאו ברחל ןוזיא רמָאי וב תונידמה לעו

 דרעװש א ךרוד ןעמוקמוא ןלָאז לייט ,תונידמ ןרעוו טלייטרואראפ ןוא,

 ןלָאז לייט ןוא ןרעגנוה ןלָאז לייט ;ןדירפ ןיא ןבעלסיוא ךיז ןלָאז לייט ןוא

  ..."טאז רעד וצ ןבָאה

 .תומלו םייחל םריכזהל ודקפי וב תוירבו

 םוצ רעװ ,טנָאמרעד גָאט םענעי ןיא ןרעוו ןשינעפעשאב עלא .ןוא,

 ?"טיוט םוצ רעוו ןֹוא ןבעל
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 !ָאב ךינפל רוציה לכ רכז יכ ? הזה םויהכ דקפנ אל ימ

 "אב רעכעלטיא !גָאט ןקיזָאד םניא טכארטאב טינ סע טרעװ דעווע

 "!ט-ג ,ריד ראפ ךיז טלעטש שינעפעש

 דרעװש ,ןבעל רעדָא טוט :טלעװ רעד ןענערָאװ תוליפת עקילייה יד

 !טיײקטאז רעדָא רעגנוה ,םולש רעדָא

 געו רעד ,טענאלּפ דרע ןצנאג ןרעביא טנאבעגסיוא ןענייז ןגעוו ייווצ

 .טיוט ןופ געוו רעד ןוא ןבעל ןופ געוו רעד ,הללק ןופ געוו רעד ןוא הכרב ןופ

 לכל טרעהרעד רעד ,טייקבױט טימ טּפָארטשעג טינ זיא סע רע

 ןכעלטעג םעד ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןופ געט עקילייה יד ןיא תוחּפה

 : הרות רעד ןופ ףור

 ! םייחב תרחבו

 ..!ןבעל ןופ געװ םעד ,שטנעמ וד ,סיוא ביילק

 ןזייונָא טשרע םיא ףראד ןעמ זא ,הטוש אזא שטנעמ רעד ןעד זיא יצ

 .יזטיױט ןופ געװ םניא טינ ןוא ןבעל ןופ געוו םניא רעסעב ןייג וצ

 ,טױט םוצ טריפ רעכלעװ געװ רעד :טושפ ץנאג זיא רעפטנע רעד

 טרוכישראפ טרעװ ןעמ .ןעמולב עלופטכארּפ טימ טייזראפ זיא ,םוקמוא םוצ

 ןעמ ,טבילג ןעמ ,ןוחצינ ןופ טעדנעלבראפ טרעוו ןעמ ,טפוד-ןזיור םנופ

 ,ךיירגלָאפרעד ןוא טמיראב ,קראטש ןוא ךייר ןרעוו טעוװו ןעמ .ןעניוועג טעוו

 עדמערפ ןוא רעדנעל עשינכש ,עדמערפ ,םוטנגייא דמערפ ןשרעהאב טעו ןעמ

 יייןעניד םיא ןוא קינעטרעטנוא ןרעוו ןלעװ רעקלעפ

 רעטלצניקעג ןָא ןוא ,ךאפנייא ,טושּפ רעבָא זיא ןבעל ןופ געוו רעד

 זיא געװ רעד .אברדא .תונוחצינ עסיורג ןייק וצ טינ טגָאז רע .גנובראפאב

 ןָא ןוא קיוומ רעטיישראפ ןָא ,ןזור ןָא ןוא ןעמולב ןָא ,רערעוש א

 .ןרילָאק עקיצנאלג

 .טלפייוצ ןוא הנידמ א טייטש ,קלָאפ א טייטש ,שטנעמ רעד טייטש

 .ייגעוו"סנבעל רעייז ןכאמ וצ ךאילש ןכלעוו ףיוא טינ ןסייוו יז

 -- ןשטנעמ םעד ןָא טזייו ןוא הרות יד טמוק

 ! םייחב תרחבו

 יד ןלָאז .ןרילָאק עטבראפאב ,עקיצנאלג ןופ טעדנעלבראפ טינ רעוו

 רעדנעל ןשרעהאב עכלעוו ,ןוחצנ ןוא םור .ץראה ןייד ןעגנאפ טינ ןעמולב ענייש
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 ןופ ,טױט ןופ געװ רעד זיא סָאד ,קילג ןייק וצ טינ ןריפ ,תונידמ ןוא

 !טיױנ ןופ ןוא רעגנוה ןופ ,םוקמוא

 ,לארשי קלָאפ םנופ ליומ םניא תוליפת עקידהנשה-שאר עקילייה יד

 חרזמ ייס ,תונידמ עלא ןוא רעקלעפ עלא ,ללכ םעד ןוא דיחי םעד ןענערָאװ

 !ןבעל ןופ געוו םעד סיוא טביילק -- ברעמ ייס ןוא

 ! םייחב תרחבו

 לרוג רעיא טעמתחראפ געט עקידהנשה-שאר יד ןיא טרעוו ,טינ ביוא

 רעגנוה וצ ,םולש וצ רעדָא המחלמ וצ ,טױט םוצ הלילח רעדָא ןבעל םוצ
 ;טיונ וצ רעדָא

 ...עבוועל וזיאו בערל וזיא םולשל וזיאו ברחל וזיא רמָאי וב תונידמה לנו

 .(ג"ישת ,הנשה-שאר ברע)

 ד

 ...ךרבע דודל רק תזחימצו ךריעל ןששו ךצראל החמש

 -ןייא יו טעמכ ןענייז ,ןסאמ-סקלָאפ עכעלטינשכרוד יד ,םע ןומה רעד
 דיחי רעדעי ןעװ געט רָאנ ןענייז רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר זא ,טביולגעג
 טנוזעג ,םיבורק ענייז ראפ ןוא ךיז ראפ ןטעבוצסיוא טייהנגעלעג יד טָאה
 ןייז ןלעוו ייז .ו"אא רעטלע עטוג א ןוא ןבעל ךעלדירפ א ,הסנרּפ ןוא
 רָאג ןענייז ,געט עקיטכרָאפ יד ,םיארונ:םימי יד זא ןרעה וצ טשארעביא
 :קעוװצ ןרעכעה ליפ א וצ ןרָאװעג טמיטשאב

 -אב טָאה רעכלעוו ,ךלמ רעקיצניינא רעד זיא טיג זא ןענעקרענא וצ
 ,טלעוו יד ,רעהפיוא ןא ןָא רדסכ טפאשאב ןוא ןפאש

 ותרצי התא יכ רוצי לכ ןיביױ ,התלעפ התא יכ לועּפ לכ עד
 ,ןפאשאב םיא טסָאה -- טיג וד זא ,ןסיוו לָאז רענעפאשאב רעדעי ןיא;

 טסָאה -- טיג וד זא ,ןייטשראפ לָאז ןזעו קידעבעל טרימרָאפסױא רעדעי ןוא
 ,"טרימרָאפסיױא םיא

 הלשמ לכב ותוכלמו ,ךלמ לארששי יקלא 'ה ופאב המשנ רשא לכ רמאר

 ןיא לארשי ןופ ט"ג רעד רָאנ ,טמעטָא סָאװ רערעדעי ןגָאז לָאז ןוא;
 ..."םעלא רעביא טריגער תוכלמ ןייז ןוא ,ךלמ א
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 .םכילע ינוכילמתשש ידכ תויכלמ ינפל הרמא י

 "נא .ךימי טלָאז ריא ידכ ,תויכלמ ןופ םיקוסּפ יד רימ ראפ טגָאז,

 | ,"ךלמ סלא ןענעקרע

 ןואג הידעס 'ר ןגָאז ,הנשה-שאר ןיא רפוש תעיקת ןופ ןינע רעצנאג רעד

 ,תונוכ ןוא םימעט ענעדיישראפ ןאראפ ןענייז סע שטָאכ ,ם"במר רעד ןוא

 א ראפ םלוע ארוב םעד ןעניורק ןדיי לייו ,םעט רעטושּפ רעד רעבָא זיא

 .תורפוש טימ ךעלנייוועג ןעמ טזָאלב ,עיצאנָארָאק אזא תעשב ןוא ,ךלמ

 ...רפוש ןזָאלב ןעמ ףראד רעבירעד

 ,הגשה לעב ןוא הגירדמ לעב רעד ,תעד-רב ןוא רעקיניזטסואוואב רעד

 טימ ןעמונראפ געט עקילײה יד ןיא זיא רע .ךיז ראפ זױלב טינ טעב

 ,ןכאז ערעכעה
 זיא רעכלעוו ,טלעוו רעד ןופ רעפעשאב םוצ הליפת .ןיא .טייגראפ רע |

 רעקיליײה ןייז ףיוא ןייז םחרמ ךיז לָאז רע ,ןרָאװעג טניורקעג טנייה טָא טשרע

 ,הלואג עתמא יד ןרעטנעענרעד ןיוש לָאז רע ןוא ,טָאטש

 ןבל רנ תכירעו ךדבע דודל ןרק תחימצו ךריעל ןוששו ךצראל החמש

 .ונימַיב .הרהמב ךחישמ ישי

 א ןוא ,טָאטש ןייד ןיא דיירפ ןוא דנאל ןייד ןיא ןשרעה לָאז החמש, |

 ןייד דוד ןופ טפאשרעה ןוא ץלָאטש ןופ ץָארּפש א ,ןזייוואב ךיז לָאז ץָארּפש

 .ןחישמ ןופ ןייש-טכיל א ןוא ,טכענק

 דליגדנע ןא ףיוא ,המילש הלואג א ףיוא ןטעב ןעמ ףראד הנשה שאר

 םעד ףיוא ,גנואיירפאב רעקיט

 .ותלעפ התא יכ לועפ לכ עד

 ...ןפאשאב םיא טסָאה טיג וד זא ,סיֹו שינעפעשאב רעדעי לָאז

 | -- ןייז לָאז סע ןטעב ןעמ ףראד הנשה שאר :

 ךהי על ןוששזעו ךצראל החמש ֶ

 .רעקילייה רעד ןיא דיירפ ןוא ...החמש עתמא ,דנאל ןשידיי ןיא החמש = !

 טָאטש א ןייז וצ ןופ טייוו רעייז ,טייוו ךָאנ םילשורי זיא טנייה לייוו ,טָאטש

 לוויטש . עבָארג ערעייז טימ | דָאנ ןטערט ןטנאּפוקֶא עדמערפ לייוו ,דיירפ ןופ

 .יידרע רעקיליײה רעד ךיוא

 ,טלּפענראפ קראטש ץלא ךָאנ זיא םילשורי םורא עגאל עשיטילָאּפ יד - ; .

 םילשורי ןופ לייט רעשידיי רעד זא ןייטשאב טינ ךָאנ ןָאק עקירעמא וליפא
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 לייט רעד זא המכו המכ תחא לע ...לארשי ןופ טָאטש-טּפיױה יד ןייז ףראד

 םעד ןופ טָאטש-טּפוה סלא טרעלקרעד ךיוא טָאה ןדריה רבע ואוו ,םילשורי

 וליפא ןעמ טדער לייט ןקילײה םענעי ןגעװ זיא ,עניטסעלאּפ ןשיבארא

 רעצנאג רעד ךָאנ טלעפ אליממ .העיבת א םיא ףיוא ןבָאה ןדיי זא ,טינ

 ,טמָאקלופראפ טינ ץלא ךָאנ זיא ךצראל החמש רעד ןוא ךריעל ןושש

 / ,ונימיב הרהמב ,ךחישמ ישי ןבל רנ תכירעו םוצ עקאט רימ ןפָאה

 ,(ז"ישת ,הנשה שאר ברע) ,

 ה

 דךרבע דודרל ןרט תחחימצו ךריעל ןששו ךצראל חחמש
 ...ךסישמ ישי ןבל רנ תכירעו

 ןטסקראטשמא טָאה רעכלעוו ,בוט-םוי רעקילייה רעד זיא הנשה-שאר
 טימ טעמכ ךיז ןוא ,רעביוצ ןוא טייקשירפ ,טייקיטראנגייא ןייז ןטלאהעגסיוא
 ,םרָאפער ןוא עיצאלימיסא ןופ קורד ןקראטש םעד ןבעגעגרעטנוא טינ טשינרָאג
 0 ,טסייגיירפ ןוא תוצראה םע

 ןפיוא ןטילעג קראטש ןבָאה ,שארב תבש ןוא םיבוט-םוי ערעדנא עלא
 ןבָאה גנוגעואב םרָאפער יד ןוא עיצאלימיסא יד .טנעניטנָאק רענאקירעמא
 ,עלא ייז ןופ טייקילייה ןוא השודק רעד ןופ טכאמעג לת א

 -- חסּפ ןענעקרעד וצ טינ טעמכ זיא ןצעזעג הרות יד טול תבש םעד
 ייבראפ טייג ,הרות ןתמ ןופ גָאט רעד ,תועובש ;הצמ ןוא ץמח ןופ שימעג א
 ךוזאב רעד זיא גָאט םעד ןיא שטָאכ -- רוּפכ"םוי ;טקרעמאבמוא יו טעמכ
 ,טכעװשראפ ךָאד רעבָא רע טרעװ ,רעסיורג א ןגָאגאניס ןוא ןלוש יד ןיא
 ןבָאה לָאז רע ידכ ?רענעסעגעגּפָא ןא ןיוש טמוק בור רעסיורג רעד לייוו
 -עג ןטסקראטשמא טָאה תוכוס ...רעניד זיב קיטשירפ ןופ ןטסאפ וצ חוכ
 ? תוכוס ךיז ראפ ןעיוב ןדיי לפיוו לייוו ,טנעניטנָאק םעד ףיוא ןטיל

 טיהעגּפָא טרעוו רעכלעוו ,הנשה-שאר רעקיצנייא רעד רָאנ טביילבראפ
 ,ןזָאלב רפוש טרעה ןעמ .ןיד ןשידיי ןטיול

 .טכג היהי העורת םוי

 טעב שטנעמ רעשידיי רעכעלטיא ,הליפת ןופ גָאט א זיא הנשה-שאר

 ,גלָאפרעד ןוא הסנרּפ ,טנוזעג ,ןבעל טדג ייב
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 זיולב טינ טָאה ,קראטש ןעוװעג לָאמא ןדיי ייב זיא הנומא יד ןעוו

 שאר ןופ ,רעירפ ןכָאװ ,ןכָאװ .םינּפ רעדנא ןא טאהעג ןיילא הנשה-שאר

 ןבילוצ טקיאורמואאב ןייז ןוא ןרעטיצ וצ ןביױהעגנָא ןדיי ןבָאה ,ןָא לולא שדוח

 רוּפכ-םוי ראפ ךָאנ ןָאטעג הבושת ןבָאה ןדיי .ןָא טמוק רעכלעוו ,ןידה-םוי

 -ײלעגסיוא ןא געט עקילייה יד ןיא ןייגוצניירא ידכ ,הנשה-שאר ראפ ןיא

 ..ירענעטעבעגסיוא ןוא רעטנייוועגסיוא ןא ,רעטרעט

  ללּפתמ רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר טלעטשעגקעווא ךיז טָאה דיי אזא ןעוו

 ,גנוקריו רעדנא א טאהעג תוליפת ענייז ןבָאה ,ןייז

 ייז .,תוליפת ענעי ןעװעג ןענייז רעסייה ןוא רעמעראוו ,רעקראטש

 ןביז עלא ןטלאּפשעגכרוד ןבָאה ייז ,דובכה אסכ עמאס םוצ טכיירגרעד ןבָאה

 ענעי .ליצ רעייז טכיירגרעד ןבָאה ייז ,ןעוועג עיקר עקוב ןבָאה ייז ,ןעלמיה

 ןוא הלבק ןטיול -- .ןבָאה ןוא ןרָאװעג טרעהרעד ןטרָאד ןענייז תוליפת

 ערעכאווש ערעדנא עלא ןביוהרעדוצטימ חוכ םעד טאהעג -- ףירגאב תודיסח

 ...תוליפת ענעטעבעג הנווכ טימ טינ ןוא

 -יסא יד ,הלכשה יד לייוו ,ןרָאװעג רעכאווש זיא הליפת ןופ חוכ רעד

 ןװרענ עקידעבעל יד טױטעגּפָא ןבָאה טסייג םרָאפער רעד ןוא עיצאלימ

 טיג ןייק ָאטינ זיא'ס ביוא ,ט"ג ןייז וצ ןדיי םעד ןדנובראפ ןבָאה עכלעוו

 ןעמעוװו וצ ָאט ,טריטסיזקע ט"ג א זא הנומא ןייק ָאטינ זיא'ס ןוא ןצראה ןיא

 ?ןייז ללּפתמ ןעמעוו וצ ?ןענוואד סָאד

 -ראפ םעד םורא למוט א ןכאמ עכלעוו סרעסיפָא לוש יד טינ ןעוו

 ָאד זיא'ס זא ןסעגראפ ללכב םלוע רעסיורג א טלָאװ ,"סטיס; יד ןפיוק

 .יירוּפכ םויו הנשה-שאר א

 ,עמאמ-עטאט דובכל לייט ,ןיירא לוש ןיא עלייו א ףיוא ןעמ טמוק

 ערעייט ,ענייש יד טימ ןזייואב וצ ךיז לייט ,רעגיווש ןוא רעווש דובכל לייט

 רעייז ןוייואב וצ לייט ןוא ,ירעלושזד רעדָא ,םישובלמ ענרעדָאמ ןוא

 ,ליבָאמָאטױא םעיינ

 רשפא ,למיה ןופ תונובשח יד רָאלק רימ ןענייז סע יצ טינ סייוו ךיא

 אלק טגָאזעג ןיוש טָאה הרות יד רעבָא ...טגיײלעגנָא סָאד ךיוא ןטרָאד זיא

 ןופ ןצעזעג יד טיול ןטלאה ךיז ףראד ןייד רעדָא בר רעד ,"איה םימשב

 ...ךורע ןחלוש
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 ךיז ראפ ןָאק ןעמ ןכלעוו ןיא גָאט א זיולב טינ רעבָא זיא הנשה-שאר

 ןענייז געט רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר יד .הסנרּפ ןוא טנוזעג ,ןבעל ןטעבסיוא

 ,קלָאפ ןצנאג ןופ ןייזליואוו ןראפ ןייז ללּפתמ ןוא ןטעב וצ ןרָאװעג טמיטשאב

 .ןחישמ ףיוא גנונעפָאה א ןוא טָאטש רעקילייה רעד ראפ ,דנאל ןקיליײה ןראפ

 :תולפת רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר יד ןופ חסונ רעד זיא שוריפב יוזא

 ןחתּפו ,ךישרודל הבוט הוקתו ,ךיאריל הלהת ,ךמעל 'ה דובכ ןת ןכבו

 ךדבע דודל ןרק תחימצו ךריעל ןוששו ,ןצראל החמש ,ךל םילחימל הפ

 הנימיב הרהמב ךחישמ ישי ןבל רנ תכירעו

 ,ריד ראפ ארומ ןבָאה עכלעוו יד וצ ביול ,קלָאפ ןייד וצ דובכ ט-ג ביג;

 עכלעוו יד וצ רעפטנע ןטוג א ןוא ,ךיד ןכוז עכלעוו יד וצ גנונעפָאה עטוג

 וצ ץָארּפש א ןוא טָאטש ןייד וצ דיירפ ,דנאל ןייד וצ החמש ,ריד וצ ןּפָאה

 ןביוהנָא לָאז געט ערעזדנוא ןיא בורקב ןוא ,דוד טכענק ןייד ןופ טפאשרעה

 "ןחישמ ןופ טכיל סָאד ןענייש

 טאהעג ,הנומא רעפיט רעזדנוא טיול ןבָאה עכלעוו דומלתה ימכח יד

 ןבָאה ייז ,ןיירא תורוד ערעטעּפש יד ןיא ןקוקניירא טנָאקעג ןוא שדוקה חור

 םיטרּפ עכעלרעדיוש ענייז עלא טימ תולג ןרעוש ןצנאג םעד ןעזעגסיורָאפ

 זױלב טינ טגָאזעגסיױורָאפ םיאיבנ יד יװ טקנוּפ ןבָאה ייז ,ןטייהלצנייא ןוא

 ,הלואג יד ךיוא רָאנ ,ןברוח

 יד ןיא יוא,; ('ג ,ב ,תוכרב) ימלשורי דומלת רעד טגָאז יוזא ןוא

 טעװ סע זיב ,ךעלסיב ,ךעלסִיב ךיז יז טעװ ןביהנָא :לארשי ןופ הלואג

 "הלואג עצנאג יד ןעמוק ךעלדנע

 איהש המ לכ ,העמיק ,העמיק הליחתב ,לארשי לש ןתלואג איה ךכ;

 ..."תכלוהו הבר איה תכלוה

 רופיכ:םוי הנשה-שאר עקיליה יד ןופ הסונ רעד זיא טעמכ ,יוזא

 גנונעפָאה עטוג ,םיארי ענייד וצ ביול ,קלָאפ ןייד וצ דובכ ביג ט"ג :הליפת

 וצ החמש ,ריד וצ ןפור עכלעוו יד וצ ןושל ביג :ךיד ןכוז עכלעװ יד וצ

 רעד וצ -- ץָארּפש א -- בױהנָא ןא ןוא ,טָאטש ןייד וצ דיירפ ,דנאל ןייד

 ןחישמ ןופ טכיל םוצ גנוטיירבראפ א ןוא דוד טכענק ןייד ןופ טפאשרעה

 טריסאּפ טָאה סע סָאװ ץלא זא טגייצרעביא ןענייז ןדיי עקיביױלג עלא

 ,הלואג רעד ןופ בױהנָא ןא זיא לארשי-ץרא טימ
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 טבעל דנאל סָאד ,ךצראל החמש ןופ סנ רעסיורג רעד ןעשעג זיא'ס

 ןוא טרעקאראפ רעמ גָאט ראפ גָאט טרעװו דנאל סָאד ,ךיז טלקיוװטנא ןוא

 ,.טצעזאב רעמ ןוא טרעסאוואב רעמ ,טיובראפ רעמ ,טצנאלפראפ רעמ ,טייזראפ

 וצ דיירפ -- ךריעל ןוששו -- סנ רעטייוצ רעד ןעמוק ףראד דניצא |

 דיירפ ןייק ָאטינ ךָאנ ןיא םויה דע לייו ,םילשורי טָאטש רעקילייה רעד

 יד ןופ טריּפוקָא ךָאנ ןיא יז ,טליטעצ ךָאנ זיא יז לייו ,םילשורי ןיא

 | | ...ןענָאיגעל עשיבארא

 ,לָאמאטימ טינ ,ךעלסיב ,ךעלסיב הלואג עשידיי יד זיא יוזא

 יזא ,דנאל םנופ החמש יד ןעז וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רימ יוװ יוזא

 ,סנ ןטייוצ םעד ןעז וצ ןייז הכוז ןלעװ רימ זא ןפלעה טיג זדנוא טעװ

 א ןופ בױהנָא םעד ,סנ ןטירד םוצ ןוא ,טָאטש רעקיליײה רעד וצ דיירפ

 רעביא סנ רעד ,סנ רעסיורג רעד ךעלדנע ןוא עיטסאניד דוד רעכעלגינעק

 ,דוד-ןב חישמ ןופ טכיל סָאד ןעזרעד -- םיסנ עלא

 ךיז ןָאק ןעמ .רופכ'םוי ןוא הנשה-שאר ןופ געט יד ןענייז קילייה

 ךיז ראפ החלצה ןוא הסנרּפ ,טנוזעג בעל זיולב טינ ט"ג ייב ןטעבסיוא

 ןקילײה ןראפ גלָאפרעד ןוא טייקראטש ,החלצה ןוא קילג ךיוא רָאנ ,ןיילא

 דוד ראפ טפאשרעה ןוא ץלָאטש ,םילשורי טָאטש רעד ראפ דיירפ ,דנאל

 .ןחישמ ןופ טכיל סָאד ןבעלרעד וצ היכז ןוא עיטסאניד סכלמה

 תוליפת ערעזדנוא ןלעװ ,הנוכ טימ ,ץראה טימ ןטעב רימָאל = |

 | .ןרעוו טרעהרעד
 ,(ד"ישת)

1 

  ףודרחי אל םעו היעב רפוש עלקחי םא

 סָאד ןוא טָאטש ןיא ןיוש טזָאלב רפוש רעד זא ,ךעלגעמ סע זיא;

 י | "?ןרעטיצ טינ לָאז קלָאפ

 ןטלאהאב טגיל טפארק עלופתודוס ,עראברעלקרעדמוא ,ענעגרָאבראפ א -- = -

 -רעד ךָאד ןוא טנעמורטסניא רעטסטושּפ ןוא רעטסכאפנייא רעד .רפוש םניא
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 חוכב רע זיא ךָאד .המשנ רעשידיי רעד ןופ ןשינעפיט יד זיב רע טרעטיצ

 ןפיולוצ ייז ןעמוק עלא .עטרעטייוורעד ןוא עקידנעשזדנָאלב עלא ןפורוצפיונוצ

 טייקינעטרעטנוא טימ ,רעטיצ םענעגרָאבראפ ןוא דחּפ םענעטלאהאב טימ

 == דובכה תארי ןוא

 רהב 'הל ןוחתשהו םי רצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבואה ואבו

 , ,םילשוריב םעדוקה

 ,חליפת לתב .עטכוואב קינייו ןוא ןלוש עקידיײל רָאי ץנאג ַא יד וליפא

 ןדיי טימ טלופרעביא םיארונה םימי יד ןיא ןרעוו

 ,טינ טלעפ רענייק ,ייז ןעמוק עלא

 ! "הל ווחתשהו

 ..ט-ג וצ ךיז ןקוב ןוצ

 -יגירָא םנופ גנורעטייורעד יד ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס טּפױה ייווצ

 ,ןכעלכעלפרעביוא ,ןטכאלפראפ םוצ טריפעג ןבָאה ןרָאטקאפ ייווצ ,םוטנדיי ןלענ

 ,טײקמערָא ןוא םוטכייר --- םוטנדיי ןזעיגילער םניא בצמ ןטרעסאווראפ

 םעד טימ תונכש ןיא ןעניואו וצ ןָא טינ טײטש ןדיי ןכייר םעד

 זיא'ס ואוו ןטרָאד ,טָאטש ןופ ןטנגעג עיינ יד ןיא רע טפיול ,שטנעמ-סקלָאפ

 טדמערפראפ רעדניק יד ןרעװ ,ןטלאטשנא-רעל ענייק ןוא ןלוש ענייק ָאטינ

 ...טייקשידיי רעטכע ןופ טדמערפעגּפָא ןרעוו ןרעטלע יד ןוא טסייג ןשידיי םנופ

 --  רעגייטש:-סנבעל ןשידיי-טינ םעד רעביא לענש טמענ ןעמ

 ,(ה"יל ,ה"ק ,םילהת) םהישעמ ודמליו םיױגב וברעתיר

 רעדנעל עשיאעּפָאריײא ענרעדָאמ יד ןיא ןיוש ,עטלא ןא זיא הלחמ יד

 ,ןטיירּפשראפ ןביוהעגנָא ךיז יז טָאה

 ךיא .דמש ןוא עיצאלימיסא וצ טריפעג טָאה הביבס ענייר-ןדיי יד

 ךיז ןבָאה 1920 רָאי ןזיב זא ,קיטסיטאטס עקירעיורט ַא תושר ןיימ ןיא בָאה

 ,..טדמשעג ןדיי עשיראגנוא טנזיוט קיסיירד ןוא סקעז

 -נוא ךיז טייג ןוא ןיליפת ןוא תילט דיי א סיוא טינ טוט ךעלנייוועג

 ןסערפעג ןרָאי רעקילדנעצ ןוש םיא טָאה עיצאלימיסא יד ... ןדמשרעט

 | ,דמש ןעוװעג זיא עדנע יד -- רעסנעק א יװ

 ...םוחת ןשידיי םנופ ןפיולטנא וצ הביס א זיא טייקכייר

 :טגָאזעג גנאל ןיוש טָאה ךלמה המלש רעגולק רעד

 ותערל ןילעבל רומש רשוע ,שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי

 .(ב"י ,'ה ,תלהק)
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 תורישע :טלעװ רעד ףיוא קיטייו ןכעלצרעמש א ןעזעג בָאה ךיא;

 ...?קילגמוא ןייז וצ רעמיטנגייא םנופ טיהעג טרעוו

 "רעד רעגייטש ןקידארומ א ףיוא טָאה סָאװ הביס טּפיױה עטייווצ יד

 ..,.טײקמערָא יד זיא ,לאווק ןשידיי ןופ ןדיי םעד טרעטייוו

 םירבד השלש :טגָאזעג טרעװ (א"מ .,ןיבוריע) ארמג רעד ןיא ןיוש

 ןשטנעמ א ןענָאק ןכאז יירד ,ונק תעד לעו ותעד לע םדאה תא ןיריבעמ

 ,טײקמערָא זיא יירד יד ןופ סנייא .רעגייטש-הנומא ןייז ןופ ןריפּפָארא

 טעמכ ?םזילאיצָאס ןופ הפוקת עקידנעייגפיוא יד טינ טקנעדעג רעוו

 -יטנא ןסאמ ערעײיז טנרעלעג ןוא טקידײרּפעג ןבָאה ןּפורג ערעייז עלא

 ןצונסיוא עכייר יד טפלעה רע ,ךעלרעפעג זיא רעלק רעד .טעטיזעיגילער

 ,ו"אא ןסאמ רעטעברא יד

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .טביולגעג הליחתכל ןבָאה ןסאמ עמערָא יד

 -אב ןָא לגנאמ ןוא טיױנ ,סעוורָאב ןוא רעגנוה ,טייקמערָא ןוא טפאשגנע

 ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז יז סָאװ רעדנואו רעד זיא סָאװ ,ןטייקכעלמעווק

 / ...?ןעגנוזָאל עשיטסיאעטא עזעיגילער-יטנא יד ןופ

 ,ףסומ ןקידהנשה-שאר ןופ תוליפת עקיליײה עקידנריר-ףיט יד ןיא

 :(ג"י ,ז"כ ,היעשי) איבנ םנופ םיקוסּפ יד ןגָאז

 ,וושא ץראמ םידבואה ואבו

 דנאל ןיא ןעגנאגעג ןריולראפ ןענייז סָאװ יד ןעמוקקירוצ ןלעװ סע

 ןרלולראפ ןענייז עכלעוו יד ...קילג שטייט רעד ךיוא זיא רשוא ...רושא

 ...ןרעקמוא ךיז ןלעװ ,קילג ןוא טייקכייר רעייז בילוצ םוטנדיי םנופ ןעגנאגעג

 ,םירצמ ץראמ םיחדנהו

 רעייז בילוצ םוטנדיי םנופ ןרָאװעג ןסיוטשראפ ןענייז עכלעוו יד ןוא
 ןמ :טפאָשגנע ,טױנ שטייט רעד ךיוא זיא םירצמ ...טיונ ןוא טפאשגנע

 ,םוטנדיי םנופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןענייז עכלעוו יד ךיוא ...ה-י יתארק רצמה

 ןוא טיונ בילוצ עיצידארט ןוא לאווק ןייז ןופ ,הנומא ןוא הרות ןייז ןופ

 ,ןעמוקקירוצ ןלעװ ייז ךיוא ,רעגנוה

 .ג"כ ,ן"כ ,היעשי) םילשוריב שדוקה רהב 'הל וחתשהו

 לארשי ןופ ט"ג םוצ ןקוב ךיז ןעמוק ןוא ןרעקמוא ךיז ןלעוו ייז ךיוא

 | . ,םילשורי ןיא גראב ןקיליײה ןפיוא
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 ,חוכ ןלופסינמייהעג אזא טָאה רפוש רעטושּפ רעייז ןוא רעכאפנייא רעד

 ..יעטעשזדנָאלבראפ ןוא עטרעטייוורעד יד ןפורוצקירוצ טפארק ענעגרָאבראפ א

 יתב יד ןיא ןוא ןלוש יד ןיא םיארונ םימי יד ןיא םורא ךיז טקוק

 ...רפוש םנופ תוחוכ יד ןליפרעד וויטקניטסניא טעװ ןוא ןעז ריא טעוװ ,הליפת

 טגָאמראפ ,ל"צז "תמא תפש; רעד זדנוא טנרעל -- דיי רעכעלטיא

 ,קיליײה זיא דיי עלעטניּפ עקיזָאד סָאד ,דיי עלעטניּפ סָאד ,תימינּפה הדוקנ א

 סָאד ןקידעש טינ ןָאק ןוא אשמו עגמ ןייק טינ טָאה חוכ רעדמערפ ןייק

 . .עלעטניּפ עקיזָאד

 טגיל קנופ-רעייפ א יװ טקנוּפ ,תוינוציח טימ ןטָאשראפ רָאנ טרעוו סע

 ןזָאלבפױא ןוא שא סָאד ןזָאלבקעװא ףראד'מ .שא לגרעב א ןיא ןטלאהאב

 ...םאלפ ןכעלט-ג ןיא ןרעו טלדנאווראפ רע טרעװ ,קנופ-רעייפ םענעי

 .(ח"י ,'א ,הידבוע) הבהל ףסוי תיבו שא בקעי תיב היהו

 ...קידעמאלפ זיוה ספסוי ןוא קידרעייפ ןייז טעו זיוה סבקעי ןוא;

 ויעע תיבל דירש היהי אלו םולכָאו םהב וקלדו ,שקל וישע תירו

 .(ןטרָאד) ...רבד 'ה יכ

 ןלעו םאלפ ספסוי ןוא רעייפ סבקעי ,יורטש ןייז טעוװ זיוה סושע ןוא;

 טעװ סע זא יוזא ,סולפנייא ןוא העּפשה סושע ןרעצראפ ןוא ןענערבראפ

 ןופ ,סולפנייא ןוא רוטלוק רעדמערפ ןופ רוּפש ןייק ןביילברעביא טינ

 "ו ט"ג טגָאז יוזא ,.טסייג ןשידיי-טינ ןוא עיצאלימיסא

 ןוא עשידיסח יד יװ רעדָא ,דיי עלעטניּפ ענעטלאהאב עקיזָאד סָאד

 ןייג ןריולראפ טינ ןָאק סָאד ,?תימינּפה הדוקנע יד ,סע ןפור םירפס-הלבק

 שא גראב םעד ךיז ןופ ןפראוװּפָארא ןענָאק רָאנ ףראד ןעמ .דיי ןייק ןופ

 ...הדוקנ רענעי וצ זיב ,רעפיט ,רעפיט ןעוועטנורגרעד ןוא ןפיטראפ ךיז ןוא

 ,תוליפת עקידנריר יד ,רוּפכ"םוי ןוא הנשה-שאר ןופ געט עקילייה יד

 ןכאז עלא יד -- לוש ןופ הביבס עשידיי עמעראוו יד ,רפוש-לוק רעד

 םוצ ןרעקמוא ךיז לָאז דיי רעד טייקכעלגעמ עטרעכיזעג ןוא עטוג א ןביג

 | .רעגייטש-סנבעל ןכעלשידיי ןוא הנומא וצ ,לאווק ןלעניגירַא ןשידיי

 ענעי ןופ ןגיױא יד טנפעעג טָאה עידעגארט עשיאעּפָארײא עטצעל יד

 טנעקרענא טינ טָאה עיידיא עשיצאנ-רעלטיה יד ,תועשר סָאד .ענעפָאלטנא

 -.ראפ ןוא ןבירטראפ ןענייז םידמושמ ןופ ךעלקינייא ןליפא ,דמש  ןייק

 ,ןרָאװעג טעטכינ
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 ץראושג טאהעג ןבָאה ,םידמושמ יד ,ייז :גנוניישרעד עקידאלּפ א

 ריא ,ןיינ ןעירשעג ןבָאה סיצאנ יד ןוא םייױג ןענייז ייז זא ,"סייוו ףיוא
 .  ..!ןדיי טייז

 ,עכָאּפע ןויצ תביש עקיטכיל יד ןוא הפוקת-רעלטיה ענעטלָאשראפ יד

 ןלָאז ענעריולראפ יד ןופ לייט רעסיױרג א זא ןעװעג םרוג ןבָאה עדייב

 - | | ...ןרעקמוא ךיז
 ןוא סעיסוקסיד עצנאג עסערּפ עקידלארשי רעד ןיא רימ ןענעייל טָא

 סעטקעס ענעסירעגּפָא יד םוטנדיי םניא קירוצ ןעמענניירא לָאז'מ יצ םיחוכיו

 ןשלח יז ,םינורמוש יד ןוא (רעמיאראק) םיארק יד .םיטבש ענעריולראפ ןוא

 ,םאטש ןכעלגנירּפשרוא רעייז וצ קירוצ ןטפעהאב ךיז ןליוו ןוא

 ...ןרעװ ןשָאלראפ טינ ןָאק דיי עלעטניּפ סָאד

 ,דיחי םנופ ןבעל סָאד יװ ךיילג זיא ללכ םנופ ןבעל סָאד

 וצ ךיז ןעילוט םיבורק ןוא טניירפ רע טמוקאב ,טוג םענייא טייג

 עלא ןפיולטנא ,הטמ הטמ טייג רע ןוא םוטכייר ןייז רע טרילראפ ...םיא

 ,..ןזָאלראפ ,טמאזנייאראפ ,טרילָאזיא טרעוו ריבג רעקילָאמא רעד ןוא טניירפ

 ףיױא טלעטשעגסיוא ,טױנ ןיא ןעװעג ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ןעוו

 ןענייז ,ןעגנוגלָאפראפ ןוא תועשר ,םזיטימעסיטנא ,ןעמָארגָאּפ ,ןראפעג עלא

 ןעוו טנייה .ןפָאלעצ ןדיי עקיניזטסואוואבמוא יד ,עטלאק יד ,עכאווש יד ךיז

 . ...ןעמוקקירוצ ייז ןליוו ,ןויצ ןופ ףיוא טייג טכיל יִיִנ א

 רעד םיא ןופ טקנירט סע רעװ .לאווק רעשידיי רעד זיא רעטיול = -

 ענעדיישראפ בילוצ ,לָאמא ךיז טרעטנָאלּפראפ רעצעמיא זא ןוא קיבײא טבעל

 ,רעטעּפש יצ רעירפ ,קירוצ ךָאד רע טמוק ,תוביס עכעלרעסיוא

 טגָאזעג טָאה יוזא ןוא ,םיאיבנ יד ןופ דייר יד ןענייז קילייה לייוו

 :היעשי איבנ רעסיורג רעד |
 ןלעװ סע ןוא ,רושא ןופ ענעריולראפ יד ןעמוקקירוצ ןלעװ סע ןוא

 ךיז ןוא ןעמוק ןלעװ ייז ןוא ,םירצמ ןופ ענעסיוטשראפ יד ןרעקמוא ךיז

 ,םילשורי ןופ גראב ןקילייה ןפיוא טיג וצ ןקוב

 לא לֹא לא לא א

 ןציזאב חוכ ןקידלאווג א .םיארונ םימי יד ןענייז קיטכרָאפ ןוא קילייה

 עקיטשרוד ,ענענאטשעגּפָא ,ענעריורפראפ ,עטלאק יד קירוצ ןעגנערב  ייז ,ייז

 טקנירט :ייז וצ ןגָאז ןוא לאווק ןרעטיול ,ןקיבײא םוצ וצ ייז ןריפ ייז ,ןדיי

 .ןבעל קיביײא ריא טעװ םייח םימ םענייר ןטימ ּפָא ךיז טשירפ ,טאז רעד וצ
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 -סױא טייטשראפ רעכלעו שטנעמ רענעי זיִא ךעלקילג ,שיאה ירשא

 לוק םעד טרעהרעד רעכלעוו ,ןדיי םענעי זיא ליואו ;געט ענעי ןצונוצ

 ןוא המשנ רעד ןיא ףיט ןיירא טגנירד רעכלעוו ,ףור ןכעלטעג םעד ,רפוש

 | : םיא ייב טנָאמ

 ,(1*י עשוה) ךיקלא 'ה דע לארשי הבוש

 ..,לאווק ןרעטיול ,םענייר ןייד וצ ,ט-ג ןייד וצ לארשי םוא ךיז רעק = |

 רָאי ךעלקילג א ןוא הבוט הנש א ,טייהנדירפוצ ןוא קילג ןעגנערב טסעוו

 עכלעוו יד ייס ,קלָאפ ןשידיי ןצנאג םעד ראפ ןוא החּפשמ ןייד ראפ ,ךיז ראפ

 וצ היכז יד ןיוש ןבָאה עכלעוו יד ראפ ייס ןוא תולג ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 ,לארשי תנידמ ןיא ןבעל

 ,ם"טשנתו) |

 | ֹח |

 לודג רפושב עקסתי אהה םויב הזו

 ןידח םוי רעד

 ,תורוד -רוד ןופ ןייזטסואוואב ןשידיי םניא טלצרָאװעגנייא-ףיט זיא'ס

 טּפשמעג טרעװ שטנעמ רעכעלטיא ןעװ ןידה-םוי רעד זיא הנשה-שאר זא

 טימ/ ןגָאז רימ יװ ,טמיטשאב טפנוקוצ ןייז ,ןסָאלשאב טרעוו לרוג ןייז ןוא

 הנשה שארבו ןופ הליפת רעקידנריר רעד ןיא טסנרע ןוא הנווכ סיורג

 | :ןומתחי רופכ םוצ םויבו ןובתכי

 ,עאב ימו םימב ימ ,וצקב אל ימו וצקב ימ ,תומי ימו היחי ימ

 י .אמצב ימו בערב ימ ,היחב ימו ברחב ימ

 רעד גָאט םענעי ןופ טייקטסנרע יד דיי רעד טליפ וויטקניטסניא

 ןיז טעב רע ,לרוג ןייז ןגעו טגרָאאב זיא ןוא טרעטיצ דיי רעקיביולג

 רע .הסנרּפ ןוא טנוזעג ,ןבעל עטנעָאנ ענייז ןוא םיא ןעקנעש וצ רעפעשאב

 ; םילשורי ראפ ןוא דנאל ןייז ראפ ,קלָאפ ןייז ראפ ךיוא ןטעב וצ טינ טסעגראפ

 ןרק תחימצו ךריעל ןוזעזעו ,ךצראל החמש ,ךמעל 'ה דובכ ןת ןכבוי |

 .ךחישמ יןקי ןבג רנ תכירעו ךדבע דודל

 ןייד ֹוצ דיירפ ,דנאל ןייד וצ החמש ,קלָאפ ןַײד וצ דובכ טיג ביג
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 ןוא ,טכענק ןייד דוד ןופ טפאשרעה רעד וצ ץָארּפש א ןוא םילשורי טָאטש

 ,חישמ ןייד ראפ גנוטיירבראפ א

 ח"מר ענייז עלא ןיא טליפ דיי רעזעיגילער ,רעקיניזטסואוואב רעד

 הליפת ןופ םָארטש א יו ,חומ ןוא ץראה ןייז ןיא ,םידיג ה"סשו םירביא

 םיא טקינייאראפ סָאװ םָארטש א ,תורוד ןופ םָארטש א ,םיא ךרוד טסילפ

 / יז ,ןדיי םעד ןביוהרעד געט עקילייה יד ןופ תוליפת יד ,לארשי ללכ ןטימ

 םיא ןעלדנאווראפ ןוא םיא ןקינייר ייז ,המשנ ןייז ןשאוו ייז ,םיא ףיוא ןקריוו

 -- ןזעוו קידהליפת א ןיא

 ...הליפת ינאו

 ,תומלוע ערעכעה ןיא ןדיי םעד קעווא ןגָארט תוקבד ןוא תובהלתה סָאד

 ןשרעהאב ,תוקיתמ ןוא הנומא ,תוקבד ןוא תובהלתה ,ארומ ןוא .דחפ

 סָאװ טסייו רֶע ...תויתוא ענבָארד יד טייטשראפ רעכלעוו ןדיי ןלעדייא םעד

 ...ללּפתמ זיא רע ןעמעוו ראפ רקיע רעד ןוא ,טגָאז רע

 רעזעיגילער א ןיילא ,ןזח רעדָא הליפת לעב רעד ,רוביצ חילש רעד זיא

 רעקיזָאד רעד וצ וצ ךיוא רע טפלעה ,הרות"זב א ןוא רעקיביױלג א ,דיי

 יז טגיל ןוא יז טעיקעצ רע ,רעטרעװ יד טייטשראפ רע .טייקנביוהרעד

 ...ללּפתמ םנופ ןצראה ןיא ןיירא

 א זיא רעכלעוו ,דיי רעסייה-עקימאלפ רעד ,ןימאמ רעד ,בר רעד

 ,םלוע ןראפ טדער רע ,ןָא טנגוי ןייז ןופ טנרעלעגנָא ןוא תווצמו הרות רמוש

 רע ;ןידה-םוי םנופ טייקטסנרע יד ,גָאט םנופ טייקילייה יד םיא טרעלקרעד

 טרעװ לוש עשידיי יד ,לוש יד .טימ טניױו םלוע רעד ןוא ךיז טנייוועצ

 ,השודק ןופ לזדניא ןא ןיא טלדנאווראפ

 -ניא רעוויטימירּפ ,רעטושּפ ,רעכאפנייא רעד ,רפוש רעד טמוק דניצא

 קיליײה יװ .המשנ סנדיי םנופ ןשינעפיט יד טרעטיצרעד רעכלעוו ,טנעמורטס

 : קיטליגכיילג טינ ןביילב םיכאלמ וליפא !הביבס ענעי זיא

 ,ןידה םוי הנה ,ןרמאיו ,ןוזחאי הדערו ליחו ,ןוזפחי םיכאלזו

 ןזָאלעגרעביא ןבָאה םיארונ םימי יד סָאװ רעדנואו רעד זיא סָאװ

 ..?תורוד עלא ןיא ןדיי ןפיוא םשור ןקראטש אזא

 טָאה ןעמ ןעמ טרעטיצ ,םדו רשב א ,טפוש א ראפ טייטש ןעמ ןעוו

 טייטש ןעמ ןעו המכו המכ תחא לע .ןרעוו טפָארטשאב טינ לָאז ןעמ ארומ

 ןיא ןוא טנאה ןייז ןיא ,יח לכ שפנ ודיב רשא םיכלמה יכלמ ךלמ ןראפ

 ...ןזעװ קידעבעל רעדעי ןופ לרוג רעד טגיל תושר ןייז
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 טָאה ,קצָאק ןופ ןעמוקעגמייהא לָאמא זיא רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר

 טלעטש ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָא טֹוט רע יװ ןעזעג רעווש רעשידגנתמ ןייז

 ןריטשומ עכלעוו רענלעז יד וצ וצ ךיז טקוק ןוא רעטצנעפ ןראפ קעווא ךיז

 ,ץאלּפ עמראזאק ןפיוא

 ּקצָאק ןיא טנרעלעג וטסָאה סָאד ,ריאמ לאיחי : רעווש ןייז םיא טגערפ

 ?רענלעז יד וצ וצ ךיז טסקוק ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָא טסוט

 טנרעל יוזא ,טרעפטנעעג קידצ רעניניטסָאג רעד טָאה ,רעוװש ,ָאי

 ,ט"ג ראפ ןבָאה וצ ארומ קצָאק ןיא ןעמ

 ןוא ארומ טימ ןטרָאד טייטש רענלעז א יװ ,רעווש ,ןָא רָאנ טקוק

 סָאװ טימ ,טקעּפסער ןוא דובכ א ראפ סָאװ טימ ;רעציּפָא ןייז ראפ דחּפ

 ?טסנרע ןא ראפ

 עשז-יוזא יו ,ארומ אזא טימ ןעמ טיײטש םדו רשב א ראפ ביוא ,ונ

 ,.?טלעװ רעד ןופ רעפעשאב ןראפ ןייטש ןעמ ףראד

 ראפ ןוא טגָאז רע סָאװ טייטשראפ סָאװ ,הרות-ןב םעד זיא ליואוו

 ןוא הנומא טָאה רעכלעוו רעקיבױלג רעד זיא ךעלקילג ...טגָאז רע ןעמעוו

 ,ט"ג ףיוא ןייז ךמוס ןוא ןראּפשנָא ךיז ןָאק

 ט

 רושא ץראב םידבואה ואבו

 א טימ ןרעוו ןזָאלבעג טעװ סע ןוא ,גָאט רענעי טעװ ןעמוק ןוא;

 יד ןוא ןעמוק ןלעװ רושא דנאל ןופ ענעריולראפ יד ןוא ,רפוש ןסיורג

 ןקוב ךיז ןלעוו ייז ןוא ןרעקמוא ךיז ןלעװ םירצמ דנאל ןופ ענעסיוטשראפ

 ,(ג"י ,ז"כ ,היעשי) ,"םילשורי ןיא גראב ןקיליײה ןפיוא ט-ג וצ

 רעקלעפ עקידנריפ יד ןעוועג לָאמא ךיוא ןענייז םירצמ ןוא רושא

 יז ןוא חוכ רעלאירעּפמיא ןא ןעוועג רושא ןיא לָאמא ,חרזמ ןטנעָאנ ןופ

 ,םורא רעקלעפ עלא ףױא קערש ןוא ארומ א ןפרָאװעגנָא טָאה

 עטשרע יד ןליּפש וצ םירצמ טנייה ךיז טסייר ןעייטשראפ רימ יו

 רעקידנריפ א ןופ לָאר א ןליּפש וצ ריא ךיז טסולג סע .חרזמ ןלעטימ ןיא לדיפ

 ,טכאמ-סיורג רעשיטסילאירעּפמיא

 ףיוא חוכ רעשיטילָאּפ א ןרעװ רעסאנ ךיוא לי ,ותעשב רעלטיה יו

 םיא ןפלעה ךעלהכולמ עשיבארא עניילק יד .ענערא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד



 ןאמצראוװע ריאמ ברה | 130

 ןעמעלא יײז רע טעװ רעטעּפש זא ,טינ ןסייוו יז ,טכאמ ךָאנ געיעג ןייז ןיא

 ןשירָאטאטקיד ןייא ןיא ןפאלקש ןיא עלא ..ייז ןעלדנאווראפ ןוא ןעגנילשנייא

 ןייג ןלעוו ןרער-ליוא עלא ןוא ...םאלסיא ןופ תוכלמ .סָאד --- ךיירגינעק

 ...ריהאק ךרוד

 ,גָאט רעד זיא טנעָאנ זא ןביולג ןייז ,טלפייווצראפ ןייז טינ .ןפראד ןדייי

 ,לבב ןופ ןוא רושא ןופ ןרעקמוא ךיז ןלעװ .רעדירב עטלגָאװראפ עלא ןעוו

 ןופ ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ רעדנעל ענעפרָאװראפ עלא ןופ ןוא םירצמ ןופ

 . -- ט"ג וצ ןקוב ךיז ןוא ןרעקמוא ךיז ןלעוו ייז .םורד ןופ ןוא ןופצ

 | ..!םילשוריב שעדוקה רהב

 ; תובהלתה ןוא טפאשקנעב טימ ,ןייועג ןוא הנווכ טימ ןדיי ןטעב יוזא

 ,רששא ץראב םידבואה ואבו לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו

 .םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחחתשהו ,םירצמ ץראב םיחדנהו

 .(ג*י ,ז"כ ,היעשי)

 רעבלאה רעשינאמלוסומ רעד רעטנוא ןטרָאד ןדיי ענעי ךָאנ ןבעל דניצא

 .ארומ ןוא קערש ןייא ןיא הנבל

 ערעדנא ןופ ןוא ןונבל ,עיריס ,םירצמ ,רישזלא ,סינוט ,ָאקָאראמ ןופ ןדיי

 -ָאלסָאכעשט ןוא עינעמור ןופ ,דנאלסור ןוא ןלױּפ ןופ ןדיי ;רעדנעל עשיבארא

 ןופ ,דנאלגנע ןוא עקירעמא ןופ ,רעדנעל ענעדלָאג יד ןופ וליפא ןוא ייקאוו

 -פיוא ןלעוו ,רעדנעל עלא ןופ ,ץייווש ןוא עיגלעב ןופ ,דנאלָאה ןוא ךיירקנארפ

 ןעוו ,"אוהה םוי; רעד ןעמוק טעוװ סע ןעוו ?ןעוו .םילשוריו ןויצ ןייק ןדיי ןייג

 ןקוב ךיז ןוא ןעמוק עלא ןלעוװו ןאד ,?לודג רפוש ,, םנופ ןזָאלב ןרעה טעװ ןעמ

 -- רעפעשאב םוצ

 .!םילשוריב שדוקה רהב

 ןגָאזסיױרָאפ למש ןייז טימ טנָאקעג טינ טָאה שטנעמ ןייק יװ טקנוּפ

 רעשידיי א ןופ .גנואייטשטנא רעד ןוא לארשי-ץרא ןייק תוילע עסיורג יד ןגעוו

 ןסאמ ןופ ןטייקכעלגעמ עיינ ןגָאזסיױרָאפ טינ רענייק ןָאק יוזא טקנוּפ ,הנידמ

 ,לארשי ןופ סרעניואוונייא יד ראפ ןטייקכעלגעמ עקיטכיל ןוא תוילע

 דעג ךױא טָאה רעלטיה .לענש ךיז ןרעדנע ןרוטקוינָאק עשיטילָאּפ

 ...טפאהרעיוד זיא טכאמ ןייז זא ,טקנעד

 ןופ ןרָאװעג טקיטייזאב ב לענש זיא ,ןאריא ןופ ,קעדאסאמ .רד יו טקנוּפ

 טעװ םישזער רעטייוצ א ןוא ןרעו טקיטייזאב רעסאנ ןָאק יוזא ,הלשממ ןייז

 תנידמ זא ןגייצרעביא ךיז ןלעוװ ייז ןוא םירצמ ןיא חוכ רעקידנריפ א ןרעוו
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 ןרֶעװ לָאז לארשי זא טלָאװעג החגשה יד טָאה יוזא -- טקאפ א זיא לארשי

 ...ןרעדנע טינ סע ןענָאק סרעסאנ רעטרעדנוה ןוא רעקלעפ ןשיוװצ חוכ א

 שטנעמ רעשידיי רעכעלטיא ףראד םיארונ ימי ןופ געט עקילייה יד ןיא

 ,לארשי ללכ ןראפ ךיוא רָאנ ןיילא ךיז ראפ זיולב טינ ןטעב

 ,(ז"יזעת ,הנשה-שאר ברע)

 ש

 הנשה שאר רעזדנוא

 הלדבה

 רעד ןעו טינ סע טקנעדעג רעוו .הלדבה טניימ סע סָאװ ןסייוו עלא

 תבש ןכעלטיא העיקש רעד ךָאנ טונימ קיצעביז ןוא ייוצ תבש טָאה עטאט

 ?הלדבה טכאמעג טכאנ וצ

 -ץכָאװ יד ןוא תבש ןקיליײה ןשיווצ ןלייטּפָא ,ןדײשּפָא טניימ הלדבה

 ...ךָאװ עקיד

 ,לארשי ןוא השמ תד ןופ ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ דוסי-טּפיוה רעד

 שרעדנא זיא קלָאפ עשידיי סָאד ןוא דייטינ א יו שרעדנא זיא דיי זא זיא

 .רעקלעפ ערעדנא עלא יו

 ,םזילאנָאיצאנ ןשידיי ןופ עיגילער עשידיי טינ ןלייטרעדנאנאפ רימ

 ךות ןיא זיא עיגילער עשידיי יד .עבלעז סָאד ןוא סנייא סע זיא זדנוא ייב

 .טינ יצ סע טנעקרענא טלעוװ עשידיי ענרעדָאמ יד יצ ,לאנָאיצאנ

 ,התוא תשרל םכל הננתא ינאו ,םתמדא תא ושרית םתא ,םכל רמאו

 ..םימעה ןמ םכתא יתלדבה רשא ,םכיקלא 'ה ינא ,שבדו בלח תבז ץרא

 ,(ד"כ ,'כ ,ארקיו)

 ךיא ןוא ,דרע רעיז ןברא טעוװ ריא :ךייא וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא;

 ןיב ךיא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנאל א ,ןבעג ךייא יז לעװ

 ...?רעקלעפ ערעדנא ןופ טדײשעגּפָא ךייא טָאה סָאװ ט-ג רעקראטש רעייא

 -עזדנוא טינ ןענייז תואגח ערעייז ,תבש רעזדנוא טינ זיא גָאט-ור רעייז

 ןיא רָאי-יינ רעייז ,חול רעזדנוא טינ זיא ראדנעלאק רעייז ,םיבוט-םוי ער

 ,םילכאמ ערעזדנוא טינ ןענייז ןזייּפש ערעיײז ...הנשה-שאר רעזדנוא טינ

 -ףיוט רעייז ,(זנטעש בילוצ) םידגב ערעזדנוא טינ ןענייז רעדיילק ערעייז
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 טינ ןיא ןָאשיימריפנָאק רעייז ןוא הלימ-תירב רעזדנוא טינ זיא עינָאמערעצ

 עיגילער רעייז ןוא הרות רעזדנוא טינ זיא עיגָאלָאעט רעייז ;הוצמ-רב רעזדנוא

 | | ...לארשיו השמ תד רעזדנוא טינ זיא

 ןכאמ המישר עקיזָאד יד ןוא רעגנעל ןעיצ לטעצ םעד ןענָאק רימ

 "מוא ןראפ וליפא גונעג ןענייז ןטקאפ עטנָאמרעדנבױא יד רעבָא ,רעסערג

 יו וןליפא שרעדנא ןייז וצ טניימ ןייז וצ דיי א זא ,ןסיוו וצ ןדיי ןקידנסיוו

 ,רעקלעפ יד ןופ עטסלדייא ןוא עטסעב יד

 ,2"0 ,ןטרָאד) ...יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו.,,

 .סיוא טלָאז ריא רעקלעפ ערעדנא ןופ טלײטעגּפָא ךייא בָאה ךיא;

 ,..?רימ וצ ןרעהעג ךעלקירד

 ,הנשה :עאר רעזדנוא

 םיא טכיילגראפ ןוא הנשה:שאר רעזדנוא וצ קילב א טּפאכ דניצא

 עטריזיליוויצ וליפא ,ערעדנא ןופ סעקנאילוה ןוא ןעגנורעייפ רָאי-יינ יד וצ

 ,רעקלעפ

 -רעּפרעק ןופ ,גנולייוראפ ןופ ןהעש טכאנירָאי-ינ יד זיא ייז ייב

 טכאנ א ,תורכיש ןיב ןייגליואוו ןזָאל ךיז ,קיזומ ןוא ץנעט ןופ ,סונעג ןכעל

 ייןעגנערבראפ רעסעב ןענָאק לָאז ןעמ ואוו םוקמ א ןעניפעג וצ ןייגסיורא ןופ

 א ןָא ןיוש ךיז ןביוה תונכה יד ,שדוק ולוכ זיא הנשה-שאר רעזדנוא

 עקיטסייג רעמ ךיז ףיױא טמענ ןעמ ,רפוש ןעמ טזָאלב לולא ,רעירפ שדוח

 ענעביוהעג ,הנוכ רעמ טימ םילהת טגָאז'מ ,רעמורפ טנוואד ןעמ ,ןטכילפ

 -ער רעכעלטיא ,וסומ ירפס ןענרעל וצ ןדנוטש רעמ עבוק ןענייז ןדיי

 רעד ךיז טרעטנעענרעד סע -- טגרָאזאב ךעלסיב וצ זיא ,דיי רעזעיגיל

 ."ןידה-םויע

 .ומתחי רופכ םוצ םויבו ןובתכי הנשה שארב

 אזא טינ זיא רעכלעוו ,דיי-ךמע רעד וליפא טליפרעד וויטקניטסניא

 יד ןיא רעגילעצ רעסיורג ןייק טינ ןוא תויתוא ענבָארד יד ןיא הירב

 ,לרוג ןייז ןרעו טנכייצעגנָא טעו הנשה-שאר זא ,םירפס עשידיי

 ןצקב אל ימו וצקב ימ ,תומי ימו היחי ימ

 ףןבראטש הלילח לָאז סע רע ןוא רָאי סָאד ןבעלכרוד לָאז סע רעוו

 רעד ןופ ןייגקעוװא לָאז הלילח רעוו ןוא טייצ ןייז ןבעלסיוא לָאז סע רעוו

 ,טייצ ןייז ראפ טלעוו
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 .אמצב ימו בערב ימ ,היחב ימו ברחב ימ ,שאב ימו םימב ימ

 "ראפ הלילח לָאז סע רעװ ןוא רעסאוו ךרוד ןעמוקמוא לָאז סע רעװ
 סע רעװ ןוא דרעװש א ךרוד ןלאפ לָאז סע רעװ :רעייפ ןיא ןרעװ טנערב

 רע ןוא רעגנוה ןופ ןבראטש לָאז סע רע ;היח א ךרוד ןרעוו ןסירעצ לָאז

 ,טשראד ןופ ןייגסיוא לָאז סע

 תוגשה עניילק טימ ןשטנעמ זיולב טינ !ןידה-םוי רעד זיא הנשה-שאר

 יא סָאד גָאט רעקידארומ א ראפ סָאװ קידנסיו ןרעטאלפ ןוא ןרעטיצ

 עלא ןָא ןדנעו ,ןדיי עקילייה ןוא םיקידצ ,תוגירדמ ילעב עסיורג יד וליפא

 ןוייואב ייז .םימחר ןוא דסח טימ ןרעװ טּפשמעג ןלָאז ייז ןתלוכי ערעייז

 -ראפ יד ,עקידניז יד ןענייז ייז זא ןסייוו ייז ,הברדא ,דלושמוא רעייז טינ

 ףױא רע זיא ןיבמ רעמ ץלא ,זיא די רעד רעסערג סָאװ ,עטקידלוש

 , . .ןטייקכאווש ענייז

 .ךימת ידגנ יתאטזח

 .ןגיוא עניימ ראפ דימת ןעייטש ןטייקכעלטקניּפמוא עניימ ,דניז עניימ

 ךיז ייב זיא ץראה םע רעדָא הטוש רעד ,שּפיט רעד ,ראנ רעד רָאנ

 ןושל ןשיױג ןפיוא ָאד טגָאז ןעמ יו רעדָא ,םלשה םדָא ןא זיא רע זא רעכיז

 ,,.?טיײרלָא; טינ ךיז ייב זיא תעד-רב רעד ,?טיירלֶא םע ייא;

 :תלהק ןיא טגָאזעג ןיוש טָאה םדאה לכמ םכח רעד

 .0/** ,א) בואכמ ףיסוי ,תעד ףיסויו סעכ בר ,המכח בורב יכ

 ,סָארדראפ ליפ ָאד ןיא טרָאד המכח ליפ ןאראפ זיא'ס ואוו טרָאד לייוו;

 ,"קיטייו טרעמ רע זא ןסיוו לָאז ,ןסיו ןוא טפאשטנעק טרעמ רע רעװ ןוא

 ,רעטרעוו ייוצ יד טָא .םיארונ:םימי ןוא םיבוט-םוי זדנוא ייב ןאראפ
 רעטקאראכ ןוא תוהמ ןצנאג םעד ךעלטנגייא ןיוש ןרעלקרעד ,"םיארונ םימי;
 .געט עקיטכרָאפ ןוא עקילייה יד ןופ

 אל

 םימש תוכלמ

 .ןוא דיחי ןראפ טּפשמ ןופ גָאט א ןיולב טינ רעבָא זיא הנשה-שאר

 :רעדנעל ןוא תונידמ ראפ טּפשמ א ךיוא טרעיינ ,ןשטנעמ ןלעודיווידניא
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 ..עבושל ןוזיאו בערל וזיא םולשל וזיאו ברחל וזיא רמָאי וב תונידמה לעו

 צקילײה יד ןיא טמיטשאב טרעװ תונידמ ןופ ןייזליואו רעד ןוא;

 ןוא דרעװש ךרוד ןרעװ טרעטשעצ לָאז דנאל סעכלעוו ,געט הנשהישאר

 ןךיא ןעלקיוטנא ךיז לָאז דנאל סעכלעוו :טױנ ןוא רעגנוה ךרוד ,המחלמ

 .טאז רעד צ זייּפש ןבָאה לָאז ןוא ,ןדירפ ןיא ןוא םולש

 ןוא רערעכעה א רעבָא זיא םיארונ:םימי יד ןופ וויטָאמ-טּפוה רעד

 | ! םימש תוכלמ -- רערעפיט

 -ראפ לָאז סע הנווכ סיורג טימ טעב דיי רעקיניזטסואוואב רעכעלטיא

 ןצראה םניא טייקיניזטסואוואב עכעלט-ג יד ןעגנירדניירא ןוא ןרעו טיײרּפש

 ,טייהשטנעמ רעצנאג רעד ןופ

 .ךמשב ןארקי רשב ינב לכו ייד-ש תוכלמב םלוע ןקתל

 גנונעקרענא רעד ךרוד ןוקית ריא ןעמוקאב לָאז טלעו עצנאג יד;

 ?ןעמָאנ ןייד ןפור רָאנ לָאז טייהשטנעמ עצנאג יד ןוא ,טדג ןופ

 ערכת ךל יכ לבת יבששוי לכ ועדיו וריכי ץרא יעשר לכ ךילא תונפהל

 .107 לכ עבשת ךרב לכ

 ןלָאז ייז ,טלעוו רעד ןופ םיעשר עלא ןייז עינכמ ריד וצ ךיז ןלָאז סע;

 ,ט-ג ריד וצ רָאנ זא טלעװ רעד ןופ רעניואוואב יד ןסיוו ןוא ןענעקרענא

 ריד וצ ,ריד רָאנ ןעניד ףראד גנוצ ןייז ןוא רעכעלטיא ןקוב ךיז ףראד

 ...ןעגניז ןוא ןטעב

 ןוא הלווע ןייק ,טיירטש ןייק ןוא המחלמ ןייק ,הליזג ןייק ןוא ביור ןייק

 טלָאװ טייהשטנעמ יד ןעוו ,טריסאּפ טינ ןוא ןעשעג טינ טלָאװ טכערמוא ןייק

 ןוא ךלמ סלא טכארטאב םיא רָאנ ןוא ןצעזעג סטיג ןיא טרעמאלקעג ךיז

 .ףאשאב ןצנאג ןרעביא רעשרעה ןטולָאסבא

 ,םיױגב לשומו הכולמה 'הל יכ

 ןריגער וצ קיאעפ זיא רע רָאנ ןוא הכולמ ךיז טסאּפ םיא וצ רָאנ לייוו

 ...רעקלעפ טימ

 .סאטסיטאא יא ניי 2: טי עט = = 2 שי == טי = יי 65 2 יט 0--ייפ ,5-יי-= ירא

 טמשעג טָאה רעכלעוו ,ןלױּפ ןיא ןדיי-עטוג עסיורג רָאג יד ןופ רענייא

 ,ל"צז ,אכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד ,רעקנעד רעפיט ןוא םכח סלא ךיוא
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 טָאה ,ןיבר רערעג ןטשרע ןוא רעקצָאק ןכיוה-למיה ןפראש םנופ יבר רעד

 ,טקידניזראפ לָאמא ךיז טָאה ץנירפ א :לשמ ןקיניזפיט אזא טגָאזעג לָאמא

 דעטָאפ א שטָאכ ,ךלמ רעד .רעטָאפ ןייז ןופ ןוצר ןגעק םישעמ ןָאטעג

 ןיק רעבָא רע טָאה ,םינב לע בא םחרכ ,דניק ןייז ףיוא תונמחר טָאה

 ןייז ןופ רעכעלטיא ידכ ,ןפָארטשאב וצ םיא יו טאהעג טינ הרירב רעדנא

 םינּפ אשונ טינ זיא ,ץרָאה לכ טפוש רעד ,ךלמ רעד זא ןעז לָאז הנידמ

 ,ןיירא םיקחרמ יד ןיא טקישעגקעוװא םיא רע טָאה .ןוז םענעגייא ןייז וליפא

 ןא וצ ןבעגעגניירא םיא ןוא ץאלאּפ ןקידתוכלמ ןייז ןופ םיא ןבירטראפ

 .,ףרָאד ןטייו א ןיא רעיוּפ ןעמערָא

 טָאה ,ץנירּפ רעד זיא סָאד וא ןסיװ טרָאטעג טינ טָאה רעיוּפ רעד

 .ךרּפ תדובע םיא טימ טעבראעג ,טייקליופ ןייז ראפ ןגָאלשעג םיא רע

 ןוא םיכלמ ןופ טמאטש רע זא ןסעגראפ זייווכעלסיב טָאה ץנירּפ רעד

 זא טכודעג םיא ךיז טָאה סע .הנידמ רעד ןופ גינעק רעד זיא עטאט ןייז זא

 טינ טביירטראפ עבטה ךרד יּפ לע לייו ,םולח רעטסיװ א ןעוועג זיא ץלא

 זילב רָאנ ,ןוז סכלמ םעד טינ רָאג רע זיא רשפא ,ןוז ןייז עטאט ןייק

  ?ןרָאװעג ןריובבעג רע זיא החפש רעדָא דבע ןא ןופ ,טריטּפָאדא

 ךָאד טײטש סע ?ןשטנעמ ַא ןופ עבט יד ןרעדנע רעבָא ןָאק רעו

 ךָאנ טקנעבראפ קראטש גינעק רעד ךיז טָאה .םינב לע בָא םחרכ טרָאפ

 ,םיקחרמ יד ןיא תולג טעוװארּפ רעכלעוו ,ןוז ןייז

 טרימארג ,טלעטשראפ ךיז טָאה רע !ןָאטעג רע טָאה סָאװ ,השע המ

 םיקחרמ יד ןיא קעװא ןוא םישובלמ עטסָארּפ ןיא ךיז ןָאטעגְנָא ,םינּפ סָאד

 ,טוט ןוז ןייז סָאװ ןעז

 ןייז ףיוא טגערפעג ךיז רע טָאה ,רעיוּפ םענעי וצ ןיהא קידנעמוק

 א ןרָאװעג ןיוש זיא טכענק ןייז זא טגָאזעג םיא טָאה רעױּפ רעד ,דבע

 ןוא טוג טעברא רע .רעליופ ןייק טינ רעמ ןיוש זיא רע ,שטנעמ לקיטש

 ...רעיוּפ רעטוג א ןרעװ לָאמא טעװ רע זא חיטבמ םיא זיא

 "רעד ןוא ןיירא דלעפ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא ךלמ רענעטלאהאב רעד

 ,םידגב ענייז ,ךשוח ,םינּפ ןייז .בצמ ןטזָאלעגּפָא ןא ןיא ןוז ןייז ןעז

 רע ןטלאהנייא טנָאקעג םיוק ךלמ רעד ךיז טָאה .סעטאמש שממ .--- ןסירעצ

 ,ןייועג א ןיא ןכערבסיוא| טינ לָאז

 ןטאט ןייד וצ דניצא רָאפ ךיא ןסיו טסלָאז :ןוז ןייז וצ רע טגָאז
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 דוסב טרעהעג בָאה ךיא ,ןצימיא טימ טּפשמ א ןטרָאד בָאה ךיא ,ךלמ םעד

 ךיא לעװ ,רעטָאפ ןייד ייב סעּפע טעב ָאט ,ןוז ןייז ,ץנירּפ רעד טזיב וד זא

 זומ ךיא לייוו ,תונתמ ענייז ןעגנערב ריד וצ ןוא ןבעגרעביא השקב ןייד םיא
 ,געוו םעד ךרוד ןעמוקקירוצ יו ייס

 טעב ךיא :טגָאזעג ןוא טכארטראפ עלייו א ךיז טָאה ץנירּפ רעד

 רע םיא ייב טעב ,ךלמ םעד רעטָאפ ןיימ וצ ןעמוק טעװ ריא ןעוו ,ךייא

 לייו ,רעטופ םענעסּפעש א ןוא לוויטש עקידרעטניוװ רָאּפ א ןקיש רימ לָאז

 ,,,טלאק רעייז רעטניוו ןיא ָאד רימ זיא'ס

 ןוא ןייועג א ןיא ןכָארבעגסיױא גינעק רעטלעטשראפ רעד טָאה דניצא

 ןוא קידמשוגמ יוזא ןיוש טויב וד יו רָאנ עז ,ץנירּפ רעמערָא :טגָאזעג

 יװ רעמ טינ טסגנאלראפ וד זא ,םערָא יוזא זיא הגשה ןייד ...טבערגראפ

 ...לוויטש עבָארג רָאּפ א ןוא רעטופ םענעסּפעש א

 ךיד לָאז רע םיא יב רעסעב טעב ,ךלמ רעד ךָאד זיא עטאט ןייד

 ...בוט לכ ןופ ןבָאה ךָאד וטסעוװו ץאלאּפ ןכעלגינעק ןייז ןיא ןעמענמייהא

 נשיט --=-.םסיאמאמאשיסטפ ---------.טאפאגסטטטאֿפ -----.טכעוהיטאטאאפ ------.םסשאאאמלמפ---;.;|.{סאמוהאטשופ =; הוסולתשיואאמופ = סאמיקפפיעגפ = סגולה --------.ןשנתוהוטשואפ ------.קוטשטווהטג--------- סיווסףיקיפ סטיוו; ----;-|-.תהנילווהימפ--------- ססטסלושיתייפ סטאטוס ---.;|-.גוהאהגווֿפ = ססאשיייאה

 רעד טָאה ,ןשטנעמ םנופ ןעגנאלראפ ןוא תוגשה יד ןענייז םערָא יו

 טמוק סע ,תובהלתה ןופ טמאלפעצ ךיז אכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעקיליײה

 ןוא טיורב :ןכאז עקידתוימשג רָאנ יז ןטעב רוּפכ:םוי ןוא הנשה-שאר

 ...ץלעּפ םענעסּפעש א ןוא לוויטש -- החלצה ןוא הסנרּפ ,רעדיילק

 ,ָאטינגָאקניא ךיז טזייואב ,ץראה לכ לע ךלמ רעד ,רעטשרעביוא רעד

 רע ןוא תושקב ערעייז סיוא טרעה רע .ןדיי ןכעלטיא וצ ,רתסהב ,ןטלאהאב

 .ןעגנאלראפ עקידנשָארג ןוא תוגשה עמערָא ערעייז ףיוא ךיז טנייוועצ

 ןכעלגינעק ןיא ןעמוקקירוצ ,תולג ןופ סיורא טלָאז ריא רעסעב טעב

 ןב חישמ ,שדקמה תיב םעד קירוצ ןעיובפיוא ,לארשי-ץרא ןיא ,ץאלאּפ

 ןגיניק לָאז סע ,המילש הלואג יד ןעמוק לָאז סע ,ןזייואב ךיז לָאז דוד

 ,קלָאפ עטלייוורעדסיוא סָאד ןייז ןאד טעוװ ריא ןוא םיכלמה יכלמ ךלמ רעד

 .םימעה לכמ ונתרחב התא

 ןוא לרעטופ םענעסּפעש א ןטעבסיוא ןוא הנשה-שאר ךיז ןלעטשקעווא

 עמערָא ןוא עניילק ךָאד ןענייז סָאד ,רעטניו ןראפ לוויטש עבָארג רָאּפ א

 ...ןעגנאלראפ עשינויבא ,תוגשה
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 ןותחתפו ,ךישרודל הבוט הוקתו ךיאריל הלהת ,ךמעל 'ה דובכ ןת ןכרו

 ,ןדבע דודל ןרק תחימצו ,ךריעל ןוששו ,ךצראל החמש ,ךל םילחימל הפ

 ...ןנימיב הרהמב ךחישמ ישי ןבל רנ תכירעו

 ,לארשי ללכ ןופ ןייזליואו םעד ראפ הליפת עדנריר א זיא סָאד

 ,ריד ראפ ארומ ןבָאה עכלעוו יד וצ ביול ,קלָאפ ןייד וצ ט"ג דובכ ביג

 ןלָאז סע רעפטנע ןגולק א ןוא ,ךיד ןכוז עכלעוו יד וצ גנונעפָאה עטוג א

 ןוא דנאל ןייד וצ החמש .,ריד וצ ןפָאה עכלעוו יד ,ליומ א ןענעפע ןענָאק

 ןוא טכענק ןייד דוד ןופ טפאשרעה רעד ץָארּפש א ,טָאטש ןייד וצ דיירפ

 ...טייצ רעזדנוא ןיא ךָאנ ןעמוק לָאז רע ,ןחישמ ראפ גנוטכיילאב א

 לא א

* 

 ןדיי רימ יו הנשה-שאר אזא טינ טָאה ןושלו המוא ןייק ,קלָאפ ןייק

 -שאר .ןעגנולייוראפ ןוא סעקנאילוה טימ "וויא סריי-וינע ןייק טינ זיא סע

 טּפשמ ןופ געט ,םיארונ םימי -- געט עקיטכרָאפ ןוא עקילייה ןענייז הנשה

 ,ללכ ןראפ ןוא דיחי ןראפ שפנה ןובשח ןוא

 ,(ח"ישת ,הנשה שאר ברע)





 רופכ םוי





 א

 !רקובמ ונתעוש אבױ ברעמ טננחת הלעי
 ,טנעה ערמערפ ןיא ןלאפניירא טינ לָאז םילשורי הלפת)

 ,(בירעמ ןוא ירדנ לכ ןשיװצ ןענעיײלוצרַאפ טוג

 .םילשורי תבח 'ה רודז

 זדנוא ראפ זיא סע ןעו קנעדעג ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ טיג

 טקיטכענעג ואוו ,טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג ;רעטיב ןוא רעטצניפ ,טכאנ ןעוועג

 -רעד טינ טרָאד ןריובעג ואוו ,טרעטניוועג טינ טרעמוזעג ואוו ,טגָאטעג טינ

 !םילשורי טָאטש עקיליײה ןייד טקנעדעג דימת רימ ןבָאה -- ןגיוצ

 ,םילשורי תבח 'ה רוכדז

 ןפָאלש םייב ,ץרא-ךרד ןוא עביל טימ טנָאמרעד ןעמָאנ ריא ןבָאה רימ

 ןטכירּפָא םייב ,טכאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ,ןייטשפיוא םייב ןוא ןייג

 רעזדנוא טילגעצ טָאה עכלעוו ,הדוקנ יד ןעוועג םילשורי ןוא ןויצ זיא ,תוצח

 ,הנומא רעזדנוא טקראטשעג ןוא גנונעפָאה רעזדנוא טקעוװעג ,המשנ

 םילשורי טָאה החנמ ןוא ףסומ ,תירחש ןוא בירעמ ןופ תולפת יד ןיא

 ,טייצלָאמ םענעקורט ,ןעמערָא םעד ןסע ןכָאנ ;:םירביא ערעזדנוא טמעראוורעד

 -- ןטעבעג ריד ייב הנווכ סיורג טימ רימ ןבָאה

 .שדוקה ריע םילשורי הנבו

 ,טָאטש עקיליײה יד ,םילשורי קיטסעפרעפ ןוא ףיוא יוב

 ןבָאה ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר ,רָאי םנופ געט עטסקילײה יד ןיא

 :ןטעבעג תולג רעזדנוא ןופ טייצ עטסרעטצניפ יד ןיא רימ

 יד ןבָאה ןרָאװעג ןבירשעג ןענײז תורוש יד ןעװ ט"שת רָאי ןיא : הרעה
 (רבחמ רעד) םילשורי ןופ סוטאטס ןרעביא ןטַארעג ךיז רעקלעפ עטקינייארַאפ
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 ...ךריע םילשורי לעו ,ךמע לארשי לע וניקולא 'ה ךמש שדקזי ןכרו

 לארשי רעביא --- ,ט"ג רעקראטש --- ,ןרעוװ טקיליײהעג ןעמָאנ ןייד לָאז

 ...טָאטש רעקילייה ןייד םילשורי רעביא ןוא ,קלָאפ ןייד

 -ראפ ןוא תופידר ןופ ,תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ טייצ רעד ןיא

 רימ ןבָאה ,טיױט ןוא טייקרעטצניפ ןופ ,טיונ ןוא טײקמערָא ןופ ,ןעגנוגלָאפ

 ,הניכש ןייד ראפ טליײװרעדסיוא טסָאה וד סָאװ ,טָאטש יד ןסעגראפ טינ

 : רעבירעד

 ,ברעמ וננונחת הלעי

 רימ סָאװ ,םינונחת ןוא ,תולפת עלא ערעזדנוא ריד ראפ ןייגפיוא ןלָאז

 ...טכאנ ןוא רעטצניפ זדנוא ראפ ןעוועג זיא'ס ןעוו ,ריד ראפ ןטעבעג ןבָאה

 ןופ סָאטעג עגנע יד ןיא ,עינאּפש ןופ ןרעלעק ערעטצניפ יד ןיא

 ;טצראושראפ ןוא טלקנוטראפ ןבעל רעזדנוא ןבָאה סָאװ ,רעדנעל ערעדנא

 יד ןופ ןגעו יד ףיוא ענעבירטעג יד ןופ טעבעג סָאד ריד ראפ ןייגפיוא ןלָאז

 ןוא ןייּפ ןופ ןלָאװשעג ,טשרָאד ןיא ןוא רעגנוה ןיא ,רעדלעוו יד ןיא עטגָאיעג

 גוצ-םעטָא ןטצעל רעייז זיב ןסעגראפ טינ ריד ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעצ ןופ

 ..!םילשורי ןוא ןויצ ןופ ט"ג ,ךיד קידנפור

 , :רעבירעדי

 ברעמ וננונחת הלעי

 ,תורוד עלא ןופ םינונחת ןוא תולפת ערעזדנוא ריד וצ ןייגפיוא ןלָאז

 ןוא ...טכאנ ןיא ןוא שינרעטצניפ ןיא טליהעג ןעוװעג ןענייז רימ ןעוו

 טעװ סיוא ןטרָאד ןופ זא ,גנונעפָאה עקיצנייא רעזדנוא ןעוועג זיא םילשורי

 הי יי א נא א א לארשי קלָאפ ןייד ראפ טכיל יינ א ןלארטשפיוא

 = א == וי יי טייפ ןשיקריוייפ ,,5שיי-- ,. ירא ייד ע- ,:5--יי א א יי יי קיד יא א -

 א 66 555: יט ידי ,:י- דיר ירא ידי יי יא ,26:5..-- ידיו רד-י* ,,5654-7-יי-- = 2552 =-

 .וקובמ ונתעוש אובױ

 יו ,ןגרָאמירפ רעזדנוא ןעז וצ טבעלרעד ןבָאה רימ ןעוו ,דניצא ןוא

 ןופ ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ .דנאל ןייד וצ םוא ךיז ןרעק רעדניק ענייד

 ןקיטסעפראפ ןוא ןעיוב ייז ןעייזראפ ןוא ןרעקא ייז ,םורד ןופ ןוא ןופצ

 ןזָאל טסלָאז ,ץרָאה לכ טפוש ,ריד וצ הלילח -- דנאל קילייה רעזדנוא

 !טָאטש עקילייה יד םילשורי ,לארשי ןופ ץראה סָאד ייז ןופ ןביורקעווא

 ..!ןגרָאמירפ םניא רעדניק ענייד ןופ יירשעג סָאד ריד וצ ןכיירגרעד לָאז
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 ,רקובמ ונתעוש אוביו

 קראטש ,ריד וצ ןפָאה סָאװ יד ןופ דסח ןייד ןָאטּפָא טינ טסלָאז

 ,טינ יז םעשראפ ,ריד ןיא טביולגעגנייא ןענייז עכלעוו יד קיטפערק ןוא

 טָאטש ןייד ןעמענוצ טינ זָאל ,טָאּפש וצ ןוא דנאש וצ סיוא טינ ייז לעטש

 + -- תורוד עלא ןיא טקיליײהעג יז ןבָאה ןדיי רָאנ סָאװ

 .םילשורי תבח 'ה רודז

 ןייז טָאה ,רעטבילעג ןייד ,םהרבא ןעמעװ ףיוא ,הירומ גראב רעד

 ואו םילשורי טָאטש יד ןוא ,טכארבעג הדקע רעד ףיוא קחצי ןוז ןקיצנייא

 יוזא יו --- תורוד ןופ ךשמ ןיא ןעוועג בירקמ תונברק רדסכ טָאה קלָאפ ןייד

 ?טנעה עדמערפ ןיא ןלאפניירא יז לָאז

 רעזדנוא ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ טיג ,ריד וצ ןכיירגרעד לָאז

 | !טרובעג רעזדנוא ןופ ןגרָאמירּפ םניא יירשעג

 ןעמונראפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעקלעפ יד ףױא טסייג ןייד סיוא סיג

 !לארשי ןופ םילשורי ןדיינשוצסיוא

 ךלמ דוד ןופ טָאטש יד ,םילשורי זא ןעז ייז ןלָאז ,ןגיוא ערעייז ןפע

 ,ןיילא ןלארשי ןופ יװ ןרעדנא ןייק ןופ ןרעוו טריגער טינ ןָאק ,לארשי

 ףיוא ןוא ,קלָאפ ןייד ,לארשי ףיא ןרעוו טקיליײהעג ןעמָאנ ןייד לָאז

 ...טָאטש ןייד םילשורי

 .קובמ ונתעוש אבר

 ןלעװ רעקלעפ עלא ןעװ גָאט רעד ,רעכיג סָאװ גָאט רעד ןעמוק לָאז

 ,םילשורי ןופ טיג םוצ ןקוב ךיז רימָאל ,ןויצ ןייק ןייגפיוא רימָאל : ןגָאז

 ,ריא ןופ ןָאטעגּפָא טינ לָאמנייק ךיז טָאה הניכש סעמעוו

 ,םילשורי ןוא ןויצ ןופ טיג ,ריד ייב רימ ןטעב סָאד

 רעד ףיוא תוכולמ עלא ןופ רעיײטשרָאפ ךיז ןעלמאזראפ דניצא ןעוו

 רעביא ןריגער לָאז סע רעװ ,ןרעהעג לָאז םילשורי ןעמעוו וצ ןטּפשמ וצ ,דרע

 וצ דנאטשראפ ןוא לכש ייז ביג ,דסח ןייד זייואב ,טָאטש רעקיליײה ןייד

 ןבָאה ןדיי עכלעוו ,טָאטש רעד רעביא לארשי ןופ טכער יד ןענעקרענא |

 טָאטש רעד וצ ;ריא ךָאנ ןראג ןוא ןעקנעב וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק

 ןרעו טיובעג ןוא טיינאב לָאז יז ןרָאי רעטנזױט ןטעבעג ןבָאה ןדיי סָאװ

 | ,ונימיב הרהמב
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 ןטּפשמ וצ רעקלעפ עלא ןופ רעייטשרָאפ דניצא ךיז ןעלמאזראפ סע
 ןופ גָאט ןטסקילײה םניא ,טנייה ךיז ןעלמאזראפ סע ןוא ,םילשורי רעביא

 ןטעב וצ ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ רעדניק יד ,רופכיםוי םוא ,רָאי

 ,טעבעג רעייז וצ עשז-רעה -- םילשורי ןופ ט-ג ,ריד ייב םימחר

 ברעמ וננונחת הלעי

 ,רקובמ ןנתעוש אוביר

 ריד ייב ןטעבעג ןבָאה רימ סָאװ םינונחת ערעזדנוא ןייגפיוא ןלָאז

 -נייה רעזדנוא ריד וצ ןעמוק לָאז ןוא ,תופוקת עקיטכאנ ,ערעטצניפ יד ןיא

 ,לארׂשי ןופ ןגרָאמירפ םניא יירשעג רעקיט

 .םילשורי תבח 'ה רודז

 ןמָא ,םילשורי הנוב טיג וטסיב טביולעג

 .(ט"שת)



 תוכוס





 א

 גורתא טשטנעב םולב ןָאעל

 ןָאעל רעריפ ןשיטסילאיצָאס ןשיזיוצנארפ ןטמיראב םנופ ןרעטלע יד

 טשטנעבעג טָאה רעטומ ןייז .ןדיי רעסאזלע ןעוועג ,טנאקאב יװ ,ןענייז ,םולב

 ןיא ןדיי רעסאזלע עלא יװ טקנוּפ ,םייה עשידיי ערשכ א טריפעג ןוא טכיל

 ,טייצ רענעי

 סָאד ךָאנ טָאה ,1872 ןיא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא םולב ןָאעל ןעוו

 ייַס ןוא םינבר יד ייס .םרָאפער ןייק ןופ טסואוװעג טינ םוטנדיי רעסאזלע

 םייה רעטאווירּפ רעייז ןיא ייס שיסקָאדָאטרָא ןעוועג ןענייז ,םיטאבעלאב יד

 טימ ןרָאװעג טיהעגּפָא ןענייז םיגהנמ עשידיי ןבעל ןשלהק ןיא ייס ןוא

 ,טייקמורפ ןוא תונדּפק רעגנערטש

 וליפא ןרָאװעג טגָאזעג ןענייז ,סאזלע גהנמכ תוניק ןוא תוחילס ערעייז

 ,יוגעגָאה ןוא ראמלָאק ןופ ,ןזיוהלימ ןוא גרובסארטש ןופ ןלוש עסיורג יד ןיא

 ןעועג ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט א ןיא ואוו

 ,ןרָאכ עטשימעג ןוא ןעלגרָא
 ,טסיוו רעד ,סאזלע ןיא ןבעל ןשידיי ןטימ טנאקאב זיא סע רעװ

 ןעועג המחלמ-טלעו רעטצעל רעד זיב סאזלע ןיא ךיירקנארפ ץנאג ןופ זא

 ןענייז טרָאד .טלוב גונעג ןעוועג זיא טייקשידיי ואוו ,ץניװָארּפ עקיצנייא יד

 סרעמייהרעדליה לאירזע .רד ןופ םינבר עשיסקָאדָאטרָא גנערטש ןעוועג ךיווז

 זיא ,ראמלָאק ןופ בר ןוא סאולע רעביוא ןופ בריטּפיוה ,לייוו .רד ברה .רדחח

 שטמיראב -- רעדניק ענייז .םכח:דימלת ַא ןוא קידצ א ריי ַא ןעוועג

 .ןעלטייש ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ ערעייז ןוא ,תבש ירמוש ךָאד ןוא םיריױטקָאד

 ףרמוש רעגנערטש ַא זיא ,ץייווש ,ךירוצ ןופ ,דלישטָאר ףסוי 'ר םעדייא ןייז

 יד ןעוװ .(קרָאי-וינ ןופ ,גנָאי ָאעל .רד ברה ןופ רעגָאװש א ,בגא) תבש

 טָאה ,עירָאטסיסנָאק ןייא ןיא טקינייאראפ ךיז ןבָאה תוליהק עשיזיוצנארק

 ,ןיבאר ןארג, רעד ןעוועג זיא רע שטָאכ ,בר רעראמלָאק רעד ,לייוו .רד ברה

 ,תופיסא ערעייז ןיא ןקילייטאב טלָאװעג טינ ךיז

 גייוושנָארב ברה ,ראב ןופ ךָאלב ברה ןוא םייהנרעבָא ןופ יוועל ברה
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 ךורבסיוא ןזיב ןענייז -- םייהשיב ןופ שטיי ברה ןוא גרובסארטש ןופ

 ערעייז ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ןעװעג ,המחלמ רעטצעל רעד ןופ

 ןושמש 'ר ברה ןופ םינבר עשיסקָאדָאטרָא עגנערטש ,תוליחהק רעסאזלע

 רעד ןופ ןעמוקאב תוריכש ערעייז ןבָאה ייז ןוא -- ,רדח סשריה לאפר

 ,גנוריגער רעשיזיוצנארפ

 -טסייג זא ,ץעזעג ןעגנירָאטָאל-סאזלע עטלא סָאד ןעוועג זיא יוזא לייוו

 ,גנוריגער רעד ןופ ןטלאהעגסיוא ןרעו תונומא עלא ןופ עכעל

 טסרָאיװ קיצנאווצ-ןא-טכא ,ןפאהטסעוו ןיא ןפָארטעג ךָאנ בָאה ךיא

 ,תבש םוא ןגָארט ןגעמ ןלָאז עמורפ יד --- בוריע ןא ,גרובסארטש ןופ

 ןעמורפ א ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה דיי רעסאזלע רעכעלטינשכרוד רעד

 זיראּפ ןיא ,ךיירקנארפ-ףיט ןיא ןעניואוו ןעמוקעג דיי רעסאזלע ןא זיא ,ןדיי

 רעד ףיא עצינ ןיא יצ סמיער ןיא ,ליל ןיא יצ ןָאיל ןיא ,יעסראמ ןיא יצ

 .טייקמורפ ןייז ייב ןבילבראפ ץלא רע זיא --- ארעיוויר

 ןצניװָארּפ עטרעקלעפאב-טוג ,עראבטכורפ ייווצ יד ןבָאה 1871 רָאי ןזיב

 רָאי ןקיזָאד םעד ןיא .ךיירקנארפ וצ טרעהעג ןעגנירָאטָאל ןוא סאזלע ןופ

 .ןזיוצנארפ יד ןופ ןעגנירָאטָאל-סאזלע ןסירעגקעווא ןשטייד יד ןבָאה

 רעסאזלע ןופ עילימאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא םולב ןָאעל

 "ראפ ,טנאּפקֶא עשטייד יד ןגָארטראפ קידנענָאק טינ ,ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 -לענָאיצידארט רעייז ןאד ךָאנ יד ,ןדיי ערעדנא רעטנזיוט טימ ןעמאזוצ ,ןזָאל

 ,זיראּפ ןיא ןעניואוו ןעמוקעג ןוא סאזלע עמורפ

 תורשכ ןרָאװעג טיהעגבָא זיראּפ ןיא ךיוא זיא ןרעטלע סמולב ןָאעל ייב

 טימ -- סאזלע חסונ ןטל ןרָאװעג טעװארּפעג ךָאנ ןענייז םירדס יד ןוא

 | .ןידכו תדכ ,תוסוכ עברא ןוא הדגה

 ןתמא רעד ןיא רעבָא ,"?ןעגנירטָאלסאזלע; ןעמ טגָאז ךעלנייוועג

 ,הרצל םיחא ןעוװעג ןענייז ייז ,ןצניװָארּפ ערעדנוזאב ץנאג ייווצ ייז ןענייז

 וצ קירוצ ןוא ןשטייד יד וצ ןייגוצרעביא לרוג רעשיטילָאּפ רעייז לייוו

 ןדנובעגנעמאזוצ ןדייב ייז טָאה -- תומחלמ ךָאנ לָאמ עכעלטע ךיירקנארפ

 יו לָאר ערעסערג א עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טליּפש ןעגנירטָאל

 עטמיראב-טלעו ןעװעג ןענייז ,ץטעמ ,טָאטש-טּפױה ריא ןיא לייוו ,סאזלע

 ןתנוהי 'ר יבר רעד ,(תופסותה ילעב יד ןופ) ץיממ רזעילא 'ר :לארשי-ילודג

 עטלא רָאג א זיא ץטעמ .םילודג ערעדנא ןוא 'ירא תגאש רעד ,ץישעבייא

 ,הליהק עשידיי
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 ןעלצרָאװ םוש ןייק ןעזעגנָא טינ רעבָא ךיז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 "יא ןתנוהי 'ר יבר ןופ תושרד עקידרעייפ יד .רעגייטשסנבעל םענעי ןופ

 יד טרסומעג ןוא טפָארטשעג טָאה רע ואו ,'שבד תורעי; ןיא ץישעב

 ןבילבראפ ןענייז ,רשיה ךרדב ןייג ןלָאז ייז רעבייו ןוא רענעמ רעצטעמ

 ןשיוװצ םע-ןומה רעגנירטָאל רעד ."שבד תורעיק םניא רָאנ רעבָא ,עשיסאלק

 ,טייקשידיי רעקיזָאד רעד ןופ טייוו ןעוועג ןיוש זיא ןדיי

 -טָאל ץנאג ןיא .טיבעג םעד ףיױא רעכעה ליפ ןענאטשעג זיא סאזלע

 ןבָאה סאזלע ןיא ןגעקאד. בר רעשיסקָאדָאטרָא ןייק ןעוועג טינ זיא ןעגניר

 ,גרובסארטש ןיא יוזא -- תווצמו הרות ירמוש ,םינבר עמורפ ןענופעג ךיז

 ,םייהנעצניוו ,ןרעוואס ,םייהשיב ,ראב ,םייהנרעבָא ,ראמלָאק

 -סאזלע יד ןגעוו רָאנ ָאד דער ךיא זא ,קרעמאב ָאד לי ךיא

 -חרזמ ןופ טינ ןוא ענעריובעגנייא תורוד:רוד ןופ יד ,ןדיי רעגנירטָאל

 עינעמור ,ןליױּפ ,דנאלסור ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי עשיאעּפָאריײא

 ,םיטחוש ןוא םינבר ןעמונעגפיוא ,תוליהק טעדנירגעג ךיוא ןבָאה ןוא ,וויאא

 .ש ןופ ןבעגעגסיורא ,זיראּפ ןיא ,"טנייה רעד; יװ ,ןעגנוטייצ טעדנירגעג

 ןירעּפלא .א ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ןוא ,ןייטשלקניפ חנ ןוא ןאקצאי

 -קָאדָאטרָא ןגעוו ביירש ךיא זא .,(?גָאט, ןופ רָאטקאדער-גנוטלאווראפ טציא)

 ,ןעניז ןיא ךיא בָאה ,םיגהנמ ןוא תואהסונ עשידיי עטלא ןוא םינבר עשיס

 ,ענעריובעגנייא רעגנירטָאל-סאזלע ענעי רָאנ ,טנָאמרעד ןביוא יו

 ךיז טָאה שמש רעשידיסח א יוזא יו ,היהש השעמ עוואקישט יד

 גורתא ןא טימ בלול א תוכוס דעומה לוח ןיא ןגָארטעג ןוא "?טלעטשעגנייא;

 וצ ןעועג דבכמ םיא ןוא ,םולב ןָאעל ,רעריפ ןשיטסילאיצַאס ןטמיראב םוצ

 עשיאעּפָארײא-חרזמ ןופ סעטכישעג יד וצ ךעלטנגייא טרעהעג ,גורתא ןשטנעב

 .?לצעלּפ; רעזיראּפ ןטמיראב םנופ ןדיי עטרעדנאוועגנייא

 ,זיראּפ ןיא טינ ןוא ןילרעב ןיא ןרָאװעג ןריובעג טינ ןיב ןיילא ךיא

 ךיז ןבעל ןיימ ןיא טייהנגעלעג יד טאהעג בָאה ןוא ,ןליוּפ ןשידיסח ןיא רָאנ

 ןוא סעכָאלמעלאב ,םידגנתמ ןוא םידיסח ןּפיט ענעדיישראפ טימ ןפערט וצ

 ןוא םיאבג ,םייבר ןוא םינבר ,ןעגנוי רעגערט ,סרעייג-ספרָאד ,סרעמערק'

 לָאמנייק ךיא בָאה ךָאד ןוא -- שדוק-ילכ ערעדנא ןוא םיטחוש ,םישמש

 רעד ןופ ,שמש רזעילא יו ּפיט רעגייטש אזא ןפָארטעג טינ ןבעל ןיימ ןיא

 ,זיראּפ ןיא ?לצעלּפ, ןטמיראב ןפיוא ,עיזָאר עד אור ףיוא לוש "תבש ירמוש;

 זילב טינ תואיצמה רקי א ןעוועג זיא שמש א ןופ ּפיט רעגייטש אזא

 ןעועג עקירעמא ןיא וליפא טלָאװ שמש רזעילא ,"לצעלּפ, ןפיוא זיראּפ ןיא
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 ןעמוקאב וצ םיא ןטלעוו טגיילעגנייא ןטלָאװ ןלוש עטסערג יד ןוא ,"ראטס, א

 ןגיוצעג ןטלָאװ תויועה ןוא תועונת ענייז ,ןעזסיוא קידהנושמ ןייז ,שמש א ראפ

 | | ,םיללּפתמ ןסאמ

 ןוא טראדעגסיוא ,רעגָאמ --- דיסח רעזלעב א ןעוועג זיא שמש רזעילא

 עטרעביושעצ ,עגנאל 2 ןופ ןענאטשאב זיא לדרעב לעג ןייז ,בלול א יו קנאלש

 ןעו יו טרעטאלפעג ןבָאה תואּפ עטרעביושעצ ,עגנאל ענייז ןוא ,ןציּפש

 ענייז ...ןח ןבעגעגוצ םיא טָאה זָאנ עכעלקיד ןייז ,ןגָאי ייז לָאז חור א

 טשרע טלָאװ רע יװ ,טרעפעלשראפ ןוא טאמ טקוקעגסיוא ןבָאה ןגיוא

 שמש רזעילא טגעלפ רעטניוװ ןוא רעמוז .ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא ךיז ָא-טָא

 ערעצריק יד ןוא ,ןטנוא ןופ ערעגנעל יד ,לָאמאטימ סעטָאּפאק עכעלטע ןגָארט

 ...רעדניליצ ןקיצנאלג ,ןטראה א אקוד רע טָאה ןגָארטעג ןוא ,ןביוא ןופ

 .ןעזסיוא ןייז רָאלק ןיוש ריא טייטשראפ ,אלימ

 ןיז טפראדעג שמש א ןופ ּפיט רעגייטש אזא טלָאװ לכש יּפ לע

 רעד :ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעועג ָאד רעבָא זיא .םלוע םייב סלקלו געלל

 ןגעלפ זיראּפ ינקז יד לייוו ,ןעוועג דבכמ וליפא ןוא ןכילגעג םיא טָאה םלוע

 ,םימש םשל ןענייז תועונת ענייז עלא זא ,ןגָאז

 ירמוש; ןיא ןפָאלשעג ,שורּפ א ןעוועג שמש רזעילא זיא גנאל טייצ א

 ,ךָאו רעד ןיא געט עכעלטע טסאפעג ,25 עיזָאר עד ור ףױא לוש "תבש

 ןבָאה ביל טגעלפ רע .ארגּפד אמוי א םתס ןוא שדוח שאר ןוא תבש ץוח א

 ןלאפראפ טינ לָאז רע יװ תוצע ןבעג ,ןייז ברקמ םיא ,ןדמערפ א ,ןדיי א

 יי | ,זיראּפ ןיא ןרעוו

 ןענוואד ןדיי .ןפיוקראפ וצ ןפנָארב קנורט א ןבָאה טפָא טגעלפ רע

 ןשלחראפ ץראה'ס ןזָאל טינ ךָאד ןעמ ףראד ,םייהא ןעמוק ייז זיב ,רוביצב

 ,יוזא ןבעגוצ רע טגעלפ ייט לזעלג א ןוא גנירעה ךעלקיטש ,ךעלכיק ערשכ

 ?לדנער א טרָאװ א, --- הלמב הלמ ןענוואד טגעלפ רע ,טלָאצאב ןעמענ וצ ןָא

 שמש רזעילא טשרע טגעלפ ,החנמ ןצ ןביילקראפ ךיז טגעלפ םלוע רעד ןעוו

 זיב ןסייברעביא ןטימ ןטראוואוצ ןיוש ןוא ,ןיליפת סמת וניבר ןָאטסױא

 / .תחנמ רעביא

 ןדיי א .זירז א ןוא שיגרענע ,רעקידוװעריר א רעייז ןעוועג זיא רע

 א ןעװעג רע זיא םעד ףיא -- הווצמ א טימ ןייז וצ הכזמ רעדָא דבכמ

 לָאטיּפש ןיא רעדָא ,הלוח א ןדיי א וצ גורתא ןא טימ בלול א ןגָארט ;חירב

 | , ,תויח ןייז ןעוועג זיא סָאד -- ןיירא



 1 1: 0 יט י תוכוס

 עלָאג ןעוועג עקאט זיא שמש רזעילא ןופ ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד

 ןייק ןעוועג טינרָאג רעבָא ןיוש ןענייז לכש ןייז ןוא תוימינּפ ןןייז ,תונלטב

  ץטפָא יד בילוצ ,ךיירקנארפ ןיא ןוא --- קיטילָאּפ ןסעומש טגעלפ רע ,תונלטב

 ןדייר וצ סָאװ ןופ ןעוועג דימת זיא ,ןסיזירק

 ןיא ןעמונעג לייטנא ןבָאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ עשידיי עלא טָאה רע

 שזרָאשזד ןוא םולב ןָאעל ,ןעמָאנ ןטימ ןפורעג ,קיטילָאּפ רעשיזיוצנארפ רעד

 ,ןשטנעמיגנילביל ענייז ןעוועג ןענייז סָאד ,לעדנאמ

 -עג עשיטילָאּפ עטציהעצ יד טקיאוראב רדסכ טָאה םולב ןָאעל ןעוו

 ץראה שידיי א טימ דיי א טרָאפ .ןלָאװקעגנָא שמש רזעילא טָאה ,רעטימ

 ,לרע ןא יװ לכש רעמ ןוא

 טימ בלול א שמש רזעילא טגָארט ,תוכוס דעומה לוח א ןיא לָאמנייא
 -רעטנורא רעדניליצ ןייז .ןראוולוב רעזיראּפ יד ןופ םענייא ףיוא גורתא ןא

 יד ,טרעטאלפעג טָאה לדרעב לעג ןייז ,טרעבישעצ תואּפ ענייז ,טקורעג

 סייוש סנּפָארט .ןביוההעג ךיז ןבָאה סעטָאּפאק עכעלטע ענייז ןופ סעלָאּפ
 םעד טנאה ןיא ןיא קידנטלאה ןוא .םינּפ ראד ןייז ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה
 טימ סייוש םעד טשיװעג רע טָאה ,גורתא םעד רערעדנא רעד ןיא ןוא בלול
 ןעמוקעגנָא רעווש םיא זיא'ס תמחמ -- עטָאּפאק רעקיצנאלג ןייז ןופ לברא יד
 א ,רעטנאקאב א ,די א םיא טפערט .עליישטאפ עטיור ןייז ןעמענוצסיורא
 רשפא ,רזעילאק :גערפ א םיא טיג ,תונציל א טכאמ ןוא ,לעפ ןופ רחוס
 ."?ןשטנעב וצ גורתא םולב ןָאעל וצ וטסגָארט

 רע .געוו ןייז רעגנאגעג רעטייוו ךיז זיא רחוס לעפ רעצווָארטסָא רעד

 רעכעלרע ,רעשיּפיט רעד ,שמש רזעילא זא ,טואוועג טשינרָאג רעבָא טָאה
 םימשה ןמ שממ ,ןביוא ןופ קנואוו א ראפ ןעמונעגנָא סע טָאה ,דיסח רעזלעב
 ןטימ בלול םעד םולב ןָאעל וצ ןגָארטוצ לָאז רע ,םיא ןופ ןעמ טגנאלראפ
 ןעק רע ?סייוו רעװ --- הרותה ןמ השע תווצמ ןייז םייקמ רע לָאז : גורתא
 ,ה : ?המשנ עשידיי א ןצאשּפָא

 טאהעג ארומ רע טלָאװ ןטרָאד .גרעבמעל רעדָא עשראוו טינ זיא זיראּפ = |
 טרירעלָאט ןעמ רעבָא ,םורפ טינ עקאט ןעמ זיא זיראּפ ןיא ָאד .ןלעטשוצנייא
 ,ץירּפ םוצ ןזָאלניירא טינ םיא ןעמ טעװ .ןלעטשנייא רע טעװ ,ונ ,ץלָא ךָאד
 .הכילה רכש ןבָאה שטָאכ רע טעוו

 עלא ןעוו ,לָאטיּפש ןיא םיאלוח יד טימ ןרָאװעג קיטראפ זיא רע ןעוו
 א ןטעב וצ שמש רזעילא טינ ךיז טליופ ,גורתא טשטנעבעג ןיוש ןבָאה
 ,ץנעדיזער סמולב ןָאעל וצ טרָאפ'מ יוזא יװ ןגָאז יונעג םיא לָאז רע ,רָאטקָאד
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 טימ ,רעדניליצ ןטקורראפ ןטימ ,שמש רזעילא ןוא גנאל טינ טמענ'ס

 ,לדרעב ןלעג ןרעטיש ןוא תואּפ עטרעביושעצ יד טימ ,סעטָאּפאק עכעלטע יד

 | ,ריט סמולב ןיא ןָא טגנילק

 ןוא שפנ ןטנאסערעטניא םעד טכארטאב ,ריט יד טנפע יורפיזיוה א

 ,ןירטיצ ןטימ עמלאּפ יד סע טגָארט רע ןעמעוו ראפ םיא טגערפ

 טינ ןוא טסירד שמש רזעילא טרעפטנש --- ,םולב עיסומ ראפ ---

 ןיירא ייז טגָארט ןוא גורתא ןטימ בלול םעד טמענ יורפ-זיוה יד ,ןקָארשרעד

 ,םולב ןָאעל וצ

 טימ ןוא סיורא טמוק רע .שמש םעד ןטראוו גנאל טינ טזָאל םולב |

 ..,טקישעג םיא וצ םיא טָאה סע רעװ םיא רע טגערפ לכיימש א

 רזעילא טגָאז -- ,סייו ךיא .םולב עיסומ ,ןסיוועג שידיי ןיימ ---

 ךיד ךיא בָאה ,ןדיי עקיטכרָאפסטרג ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייד זא --- ,שמש

 | ,הוצמ א טימ ןייז הכזמ טלָאװעג

 ןייז ןיא ןרזעילא ןייא טדאל רע .טרירעג לסיבא ,טיור טרעוו םולב

 לפיוו םיא טגערפ ןוא ,בלול םעד ןוא גורתא םעד טוג טכארטאב רע ,סיּפָא

 יגורתא ןא טימ בלול א זיראּפ ןיא סָאד ןצונ ןדיי

 ךָאד טייטש סע .סע ןָאט ןדיי עמורפ עלא; :טרעפטנע שמש רזעילא

 .ןָאט סע לָאז ןעמ הרות רעקיליײה רעד ןיא ןבירשעג

 רעבָא ליו רזעילא .החרט רעד ראפ שמש םעד ןלָאצאב ליוװ םולב

 טכארבעג בָאה'כ זא ,םולב עיסומ ,דובכ רעסיורג א רימ ראפ זיא'ס .ןעמענ טינ

 .ןןשטנעב וצ גורתא ןא ךייא ראפ

 ףיוא ליבָאמָאטױא סמולב ןופ ןגיטשעגסיורא זיא שמש רזעילא ןעוו

 ןיוש ןדיי ןבָאה ,לוש "תבש ירמוש; רעד ןופ רעיוט םייב ,25 עיזָאר עד ור

 בקעי ןיע טנרעלעג ןיוש טָאה ץרעה ברה .החנמ וצ ךיז טלמאזראפ טאהעג

 ,טכיל עסיורג ייווצ יװ ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא סשמש רזעילא ןוא ,םלוע ןטימ

 טימ ןדיי א ןעװעג הכזמ טָאה רע :דיירפ טימ לופ ןעוועג זיא ץראה ןייז

 -איצָאס ןשיזיוצנארפ ןסיורג םעד !ןדיי א ראפ סָאװ ןוא --- ןשטנעב-גורתא

 ..!םולב ןָאעל -- רעריפ ןשיטסיל

 .(ע"ת)
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 ןדײי ײב בוטיםװ רעטסכעליײרפ רעד ,הרות תחמש

 וצ ,טעברא ןעמוקאב וצ ,רחסמ וצ .לֹזמ ןבָאה ןעמ ףראד םעלא וצ

 ןבָאה וצ ,ןייז הפי הלוע לָאז רע ,ןטָארעג לָאז גוויז רעד ,ךודיש א ןעניפעג

 לזמ עתמא-קיטכיר סָאד טשרע ןעמ ףראד ןיוש ייז ןעמ טָאה ןוא ,רעדניק

 ,םירבח עטוג ןעמוקאב ,ןענרעל טוג ךיז ןלָאז ,טנוזעג ןייז .ןטָארעג ןלָאז ייז

 ןגעמראפ ,טלעג ליפ ןבָאה ןָאק ןעמ .רעייג-קידייל ןוא ?סּפמערט; ןייק טינ

 ןוא קיטייוצראה ,שפנ תמגע ,דײל ,תורצ עסיורג ןבָאה ךָאד ןוא רעדניק

 | ,ןשינעײרד-ּפָאק

 ןעגניז וליפא ןיוש ןָאק ןעמ .ןאראפ ץלא ןיוש זיא לזמ רעבָא ןעמ טָאה

 זיא ןעמ ,סעיצאקיפילאווק ענעמונעגנָא יד ןָא וליפא ןח טָאה ןעמ ...ךיוא

 רעייא ןיא ןעניפעג ךיז ליוו ןעמ .קינייו טגָאמראפ ריא שטָאכ ,אנקמ ךייא

 טינ ןוא גולק טינ ,טנרעלעג טינ ןוא ךייר טינ טייז ריא שטָאכ טפאשלעזעג

 ,..לזמ טָאה ריא לייו ? סָאװראפ .ךייא וצ ןשטנעמ ךיז ןּפעלק ךָאד ,טקישעג

 ...ןרעוװ ןריובעג טינ רעסעב ןעמ לָאז ,טרָאװ-סקלָאפ סָאד טגָאז ,לזמ ןָא |

 וליפא ,לזמב יולת לכה :(ד"לק ,אשנ) רהוז ןקילייה ןיא ןיוש טייטש

 שדוקה ןורָא ןיא טייטש סָאװ הרות רפס א וליפא -- לכיהבש הרות רפס

 לָאמ ריפ ןעמ טנעייל הרות רפס ןייא ןיא לייוו ...לזמ ןבָאה ךיוא ףראד

 יז טמענ ןעמ רעדָא ,בוט-םוי א ןיא לָאמא רערעדנא רעד ןיא ןוא ךָאו א

 ...הרות תחמש תופקה וצ סיורא טשרע

 רענאקירעמא ןפיוא סרעדנוזאב ץנאג ,לזמ ןבָאה ךיוא ןפראד םיבוט-םוי

 ,טנעניטנָאק

 יתב ןוא ןליש יד .לזמ סיורג ָאד ןבָאה רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר'

 צכעלטפאשלעזעג ןיא םינינמ ךָאנ ךיז ןעניפעג סע .טקאּפעג ןענייז הלפת

 א ןיא ךיז ןעניפעג וצ תוחּפשמ ערעייז טימ ןעמָארטש ןדיי ןיהואוו ןלאז

 ערעייז ןסילש ןדיי ,סיורג זיא דיראי רעד .הביבס רעקידנענוואד ,רעשידיי

 ,ןייטש טביילב ץלא -- ןטפעשעג ןוא ןקירבאפ ערעייז ,ןבלעוועג ןוא ןעמָארק

 ..!געט עקיליײה יד ראפ טקעּפסער ןוא ץרא-ךרד

 ,קידנלעטשנדירפוצ ןוא ןייש ,ליואוו ןוא טוג ץלא סָאד זיא
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 עכלעוו ןופ םיבוט-םוי ערעייט ךָאנ רעבָא טגָאמראפ רָאי עשידיי סָאד

 ,דיירפ ןופ סעילאווכ ןוא החמש ןופ םי א טלדורּפש סע

 ןוא תרצע ינימש .תוכוס יו םיבוט-םוי ערעייט עכלעזא ,לשמל ,טמענ

 ,הרות-תחמש

 ,ונתחמש ןמז

 -דרע ,רעציזאב-דרע ןעװעג ,לארשי טלא ןיא ,לָאמא ןענייז ןדיי

 זיא דרע-עמאמ רעד ןופ טכורפ יד ןעלמאזנייא ןופ החמש יד ,רעטעברא

 .++ ףיסאה גח --- סיורג ןעוועג

 עיצארטסנָאמעד-ןסאמ א ןעװעג זיא םילשורי ןייק ןייז לגר-הלוע סָאד

 זיא החמש יד .םילשורי ןייק טמָארטשעג ןדיי ןבָאה ,עבש-ראב זיב ןד ןופ

 הרות-הנשמ עלא ראפ טנעיילעגרָאפ טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד ,סיורג ןעוועג

 ,(םירבד רפס ןצנאג םעד)

 עינאּפש ןיא ,ייקרעט ןוא לבב ןיא ,רעדנעל תולג יד ןיא ,רעטעּפש

 ןדיי ואוו ןטנעניטנָאק עלא ףיוא ,דנאלסור ןוא עטיל ,ןלױּפ ןיא ,זנכשא ןוא

 "יוהרעד יד ןיא ןעוועג חמשמ ךיז ןוא טרעייפעג ייז ןבָאה ,ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,הרות תחמש ןוא תרצע ינימש ןוא תוכוס ןופ םיבוט-םוי ענעב

 ראפ בוט-םוי רעד רָאג זיא תרצע ינימש ןייז תומשנ ריכזמ ןבילוצ

 ןופ געט סע ןענייז ןתמא רעד ןיא ...גָאט-רעיורט א ןיא ןרָאװעג טלדנאוו

 | ,החמש ןוא דיירפ

 :(טגָאז י"שר יוװ) חיטבמ זיא ןוא טרעדָאפ ,טנָאמ הרות יד

 .ח"ט ,ז"ט ,םירבד) חמש ךא תייהו

 .ול רעד ,רעניד ענייד ,רעדניק ענייד ,וד .החמשב קראטש ןייז טסעוו

 רעכייר רעד זיולב טינ ,ָאזלא .,(ןטרָאד) הנמלא יד ןוא םותי רעד ,רג רעד

 טעז רע ןוא דנאל רעקא רעטרעדנוה טגָאמראפ רעכלעוו רעד ,רעציזאבטוג

 ,רג רעד וליפא רָאנ ,חויר ןסיורג םעד ,שינעטערעג עסיורג סָאד ,טבורפ יד

 סע סָאװראפ תוביס ןוא ןכאזרוא גונעג ןבָאה עכלעוו הנמלא יד ,םותי רעד

 | ...ךעליירפ ןייז וצ טינ ייז ךיז טמענ

 ןעמייה עשידיי עלא טציילפראפ ןוא ןסָאגעצ ךיז טָאה החמש יד

 םיבוט-םוי עקיליײה יד ןופ ,החמש רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז עלא

 טינ ןוא םיבוט-םוי ביירש ךיא) הרות:תחמש ןוא תרצע ינימש .,תוכוס
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 -אב ץנאג תרצע ינימש ןוא תוכוס ןענייז ןתמא רעד ןיא לייוו ,בוט-םוי

 | / .(םיבוט-םוי ערעדנוז

 ,תוחּפשמ עסיורג טימ םירדח עניילק ןיא ,גנע טבעלעג לָאמא ןבָאה ןדיי

 ?הכוס ןייק טאהעג טינ סע טָאה דיי רעכלעוו רעבָא

 רעביא טייוו:טייו ןגָארטעצ ךיז טָאה הכוס רעד ןופ גנאזעג סָאד |

 טניואוועג תמאב ןבָאה ןדיי .ךעלטעטש עלא ןופ ןסאג עניילק ןוא עלָאמש יד

 -טינ ןוא סעקישטשמָארגָאּפ ןשיוװצ ,ןטימעסיטנא ןוא םיעשר ,םיאנוש ןשיווצ

 טָאה יוג ןראפ ארומ יד ?ייז ראפ טאהעג ארומ טָאה רעװ רעבָא ,רעניגראפ

 אליממ ןיוש זיא הוצמ א זיאס בוא ,ט"ג ראפ ארומ יד טלקנוטראפ טינ

 ...ןשטנעמ א ראפ ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטינ

 יד וליפא .תוכוס ןעוועג ןענייז ךעלטעטש עניילק יד ןיא זיולב טינ

 ,קָאטסילאיב ,ענליו ,זדָאל ,עשראוו יו טעטש עקיזיר יד ,םיכרכ עסיורג

 ייז ןבָאה ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו .סעדָא ןוא וועיק ,גרעבמעל ,עקָארק

 -- רעכעד יד ףיוא ,ןענָאקלאב יד ףיוא ,ןפיוה יד ףיוא .תוכוס טלעטשעג

 | ,םוטעמוא

 ןטלאהקירוצ טנָאקעג טינ טָאה םישזער רעקידתועשר ,רעטסגרע רעד

 החמש ןייז ןרעטשעצ ןוא הכוס ןייז ןלעטשוצפיוא ןדיי ןכאווש ,"םעניילק; םעד

 -- םניא דיירפ ןוא

 ...ונתחמש ןמז

 ןוא ןטייהיירפ עלא טימ ,רעדנעל עשיטארקָאמעד ןיא רימ ןבעל דניצא

 ןאראפ ואוו ןטלעז זיא ךָאד ןוא ,ןטייקכעלגעמ עלא טימ ןוא סעיגעליווירּפ

 ...הכוס א

 ךיירפ עקיליה תמא יד ןסעגראפ ןיוש ריא טָאה !הרות-תחמש דניצא

 ןעמוקעג זיא סע ןעוו ךייר ןוא םערָא ייס ,טלא ןוא גנוי טשרעהאב טָאה סָאװ

 יי | ,הרות תחמש

 םישרדמ יתב ,ןלוש יד זיולב טינ ?ןסעגראפ ץלא תמאב ןיוש ריא טָאה

 רעכעלשידיי ןופ ענעצס יד ןעוועג ןענייז ךעלביטש ןוא ןזיולק עשידיסח ןוא

 -תמא טימ לופ ןעוועג ןענייז ןסאג ןוא ןעמייה עשידיי יד וליפא רָאנ ,החמש

 | ,דיירפ עקידתובהלתה ענייר

 "ףטרעלקעגפיואק ייס ןוא עמורפ ייס ,םידגנתמ ייס ןוא םידיסח ייס |

  ,הרות תחמש ןעוועג חמשמ ךיז ייז ןבָאה עלא -- ןדיי ענרעדָאמ

 ,הרות תחמש זיא טנייה ,תורצ עלא ןוא תוגאד עלא ןסעגראפ ןבָאה ייז
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 יז ןבױה טָא ןוא "לארשי לכ יניעל, ,הרות יד ןעװעג םייסמ ןבָאה ןדיי

 -  ...ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב ןָא רעטייוו ןיוש

 םייחל ןעקנירט םתס ןופ גָאט א ןעװעג זיולב טינ זיא הרות תחמש-

 ,חמשמ ךיז ןענייז יז סָאװראפ טסואוועג ןבָאה ןדיי ...ןכאמ שודיק רעדָא

 ןתח א ןבָאה עודיכ ףראד הלכ א .הלכ א וצ ןכילגעג זיא הרות יד

 יד ןעמענ ןלָאז יז רעקלעפ עלא וצ טעדנעװעג ךיז אוה ךורב שודקה טָאה

 ןלעפעג טינ יז זיא הלכ יד ...ךודיש רעד ןענאטשעגנָא טינ ייז זיא ,הלכ

 .הליזג ןייק ןוא החיצר ןייק טינ טביולרעד יז ,ןעגנורעדָאפ ליפוצ טלעטש יז

 ...ןגעמראפ סמענעי ,זיוה סמענעי ,בייו סמענעי ןעמענ וצ טינ טביולרעד יז

 טימ ןעװעג שדקמ יז ןבָאה ייז .טריטּפעצקא ָאי הלכ יד ןבָאה ןדיי

 עטסרעטיב יד ןיא ןטלאהעג יירטעג יז ןבָאה ייז ,תורוד עלא ןופ טולב רעייז

 יד :תולג ןרעטיב ןיא טגָאיראפ ,םערָא ןעוועג ןענייז ייז ןעוו וליפא ,תופוקת

 רעד טימ דיי רעד ,טקעּפסער ןוא עביל טימ יירט ןרָאװעג טצעשעג זיא הלכ

 ןאמ ןעו ?ארמג יד טגָאז יו .ןדירפוצ ןוא ךעלקילג טבעלעג טָאה הרות

 ...דרעוװש א ןופ ףראש ןפיוא וליפא ןעניואוו ייז ןענָאק ןדירפוצ ןבעל בייוו ןוא

 ןדיי ןבָאה ןתולג ערעטיב ןוא תוירבדמ ךרוד ,רעסאוו ןוא רעייפ ךרוד

 רָאנ ןטלאהעג יז שדוקה ןורָא ןיא ןיולב טינ הרות עקילייה יד ןגָארטעג

 -געו רעד ןעוװעג זיא יז .ןעגנוזייוונָא עריא טיול טבעלעג .ןצראה ןיא ףיט

 ןדיי ןקידנרעדנאוו ,ןקיבײא ןראפ רעזייוו

 -- םהב יחו ,ןבעל טניימ הרות

 .נימי ךרואו ונייח םה יכ

 א ףוג רעד טרעװ המשנ ןָא .ףוג םעד טבעלאב המשנ יד יװ טקנוּפ

 ,קלָאפ םנופ המשנ יד הרות יד זיא יוזא ,םלוע'תיב א ראפ טאדידנאק

 ...קלָאפ ןקיליײה ןכעלט-ג םנופ ,רחבנה םע םנופ ,קלָאפ ןשידיי םנופ

 רע טיוב יוזא ןוא ןאלּפ םניא ןיירא טקוק רעטסיימ-יוב א יװ טקנוּפ

 ןוא הרות רעד ןיא טקוקעגניירא אוה ךורב שודקה טָאה יוזא ,ןינב םעד

 :טלעװ יד טיובעג

 .םלועה תא ארובו הרותב טיבמ אוה ךורב שודקה היה ךכ

 ,'א ,תישארב ,הבר שרדמ)

 ,ףאשאב ןצנאג םנופ ןאלּפ-טקעטיכרא םעד סלא הרות יד ןטכארטאב ןדיי

 עטנעָאנ עכלעזא קידנעייז ןדיי סָאװ שודיח רעד ָאד ןיוש זיא סָאװ

 - ? טיירפעג יוזא .ריא טימ ךיז ןבָאה הרות רעד טימ םינתוחמ
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 ,םינייד ןוא םינבר ,םידמול ןוא םידיסח זיולב טינ טצנאטעג ןבָאה סע

 טצנאטעג טָאה ץלא -- טלא ןוא גנוי ,ןיילק ןוא סיורג ,עלא שממ ,עלא רָאנ

 ,הרות רעד דובכל

 ערעיז טקישעג ייז ןבָאה ,ונ ?ןענרעל טנָאקעג טינ ןיילא ןבָאה ייז

 -ינב סמעדייא ןעמונעג ייז ןבָאה ,הרות ןענרעל וצ םירדח יד ןיא רעדניק

 ןדיי עקידנרעל ןוא תובישי טציטשעג ייז ןבָאה ,רעטכעט ערעייז ראפ הרות

 ...הרות רעד וצ םינתוחמ עטנעָאנ ןעוועג אליממ ןיוש ייז ןענייז

 םניא ןעלצרָאװו עפיט טזָאלעגרעביא טָאה דיירפ ןופ בוט-םוי אזא

 רעדניק ערעייז ןקיש יוװ ןָאט טנָאקעג טינ שרעדנא ןבָאה ןרעטלע .ןבעל ןשידיי

 ...הרות ןענרעל

 לכמ הרחס בוט יכ ,הרותל דובכ ונתו הרות תחמשב וחמשו ושיש

 .ןמיה הרות תחמש) הרקי םינינפמו זפמ הרוחס

 טליײט ,הרות רעד ןופ החמש רעד טימ ךיז טיירפ ןוא קיטסול טייז,

 ,הרוחס ןיא סע עכלעוו יװ רעבושח זיא יז לייו ,הרות רעד וצ דובכ וצ

 ..."הרות יד ןיא לרעּפ יו רערעייט ןוא דלָאגניג ןופ רערעייט

 ךיז לָאז ןלוש יד ןיא סיורג ןוא ןיילק ,טלא ןוא גנוי ,עלא טמוק

 טימ טגנערב .הרות רעד וצ דיירפ ןוא תובהלתה רענעי ןעמאלפעצ רעדיוו

 ,בוט-םוי רעסיורג א זיא הרות-תחמש זא ,ייז טרעלקרעד ,רעדניק ערעייא

 ,דיירפ ןוא החמש ןופ בוט-םוי א

 -םוי ןטסקילײה ןוא ןטסכעלירפ םוצ לזמ םעד ןבעגקירוצ ןדיי ןלָאז

 ,הרות יד ןטלאהרעד ןבָאה ןדיי יו רעמ ליפ לייו ,הרות תחמש -- בוט

 ...ןדיי יד ןטלאהרעד הרות יד טָאה
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 טײהרעדנימ רעד ןפ גד רעסיױרג רעד .הכמח

 טציזאב יז ןעו וליפא העד יד טָאה בור רעד ,טריגער טייחרעמ יד

 .ייץעזעג עשיראטנעמאלראפ ,ענרעדָאמ סָאד ךָאד זיא סָאד ,האמ יד טינ

 ןופ קוספ םעד טקעדעג ,טופ ןוא טנאה רָאנ טָאה רעכלעוו רעכעלטיא

 ?תוטחל םיבר לרחא;

 יװ ?אה ,םיא טגערפ ריא ןוא סאג ןיא ןדי א טפערט ריא ןעוו

 ?סענויב ענייד סָאד ךיד ןענניוצ ?תבש םוא ןרָאֿפ וצ ריז ראפ סע טסאפ

 ,תוטהל םיבר ירחא :ןרעפטנע ךיילג רע טצװ ?ןכוסמ הלוח א הלילח וטסיב

 ...הגידמה גהנמ א ךָאד ןיא'ס ,ךיוא רימ ןרָאֿפ -- ןרַאפ עלא

 א רָאג זיא תוטהל םיבר ירחא רעד זא ,רעבָא ןסייוו קיצניוו רעייז

 קוספ רעד .רעטרעקראפ א רָאג ןיא ביֹוחנָא רעד ןוא ...קוסּפ א ןופ ףוס

 -- ןָא ךיז טביוה (3 ,ג"כ ,תומש) שמוח ןיא

 ,וערל םיבר ירחא היהת אל

 תולהע טייגאב טיההרעמ יד ןעװ ,תורפכ ףיוא גוט בור רעד ןעוו

 ףעד ייב רעסעב ךיז טלאה ,טיהרעמ אזא ןופ ףיולטנא ,טכערמוא טוט ןוא

 ,..טייהרעדנימ רעניילק

 יד טנידעג ןטייצ סוניבָא םהרבא ןיא טָאה טייײחשטנעמ עצנאג יד

 ןעמ טָאה רעכירעד ,ןעמעלא ןגעק טפמעקעג טָאה םהרבא ןוא ,הרז הדובע

 ,טייז א שיאערבעה ןיא טנײמ "רבע; לייה ,"ירבעה םהרבא; ןפורעג םיא

 -.עדנא רעד ףיא טלעװ עצנאג יד ןוא ,טייז ןייא ףיוא ןעוועג ןיא םהרבא

 ...טייז רער

 א רימת ןיא ןוא רָאי רעטנזיוש ןיש טבעל קלָאפ עשידיי סָאד

 א ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,ןענָאיצאנ ערעדנא יבגל טייהרעדנימ א ,טועימ

 ,טייהרעדנימ עטנועג א .טייהרעמ רעד טימ ןשימוצסיוא ךיז טקא דרָאמטסבלעז

 .הרז הדובע ןא יװ רעטפאהרעיוד ןוא רעקראטש יא ,טועימ רעכעלרע ןא

 ,טייהרעמ עקידרשוימוא ןא ןוא בור רעקיד
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 זולב טינ ,קילייה ןוא ךעלשידיי ,קראטש ןוא קיטפערק זיא הטיש יד

 םניא רָאנ ,יוג ןוא דיי ןשיװצ ,"םימעל לארשי ןיב; ךיז טלדנאה סע ןעוו

 ...החנה עקיזָאד יד טליג אפוג םוטנדיי

 ,רעגייטש-סנבעל ןשידי םעד ןופ ןעיירפאב ןלעװ ךיז בור רעד געמ

 ...טיהרעמ עקיטפערק א יװ ןרעו טכארטאב טינ לָאמניק רעבָא רע ןָאק

 ,תוערל םיבר ירחא היהת אל

 ...געוו ןטכעלש א ףיוא ךיז טמענראפ רע ןעוו ,םיבר םעד ךָאנ טינ ףיול

 אפ עטסרעװש יד רעטנוא רעדנעל תולג יד ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי

 ןעוועג ןענייז ןדיי ואוו הנידמ ןייק ָאטינ .ןעגנוגנידאב עשימָאנָאקע ןוא עשיטיל

 ןעועג ןדיי ןענייז רעפרעד ןוא טעטש טייהרעמ רעסיורג רעד ןיא .בור רעד

 ןבָאה ,רעגייטש סנבעל ןשידיי ןקיטראנגייא רעייז קנאד א ןוא טייהרעדנימ א

 ךיז טמולחעג טינ וליפא םענייק טָאה סע ,ןטלאהרעד ןוא ןטלאהעג ךיז ןדיי

 ,טייהרעמ רעשידיי:טינ רעד ןפיולוצכָאנ

 יד ןוא ,םולח ןרעטיב אזא טמולחעג ָאי ןצעמיא טָאה סע ןעװ ןוא

 -סיוא ןוא טשיװעגּפָא רע זיא ,טּפעלשראפ ןוא ןגיוצעג םיא ןבָאה ןקָאלג ןכריק

 ,קלָאפ ןוא החּפשמ ןייז ןופ ןורכיז םנופ ןרָאװעג טקעמעג

 .(קלב) ...בשחתי אל םױגבו ןוכשי דדבל םע ןה

 טָאה ןהשמ ןופ טייצ רעד ןיא לארשי אנוש רעטסערג רעד ,םעלב

 ןבירשראפ סע טָאה הרות יד ןוא ,תמא ןתמא םעד טגָאזעגסיורא ןרעגמוא
 .תורודל

 געוו םענעגייא ןייז ןייג ;ןיילא ,דדבל ןייז טעוװ לארשי קלָאפ סָאד ןעוו

 החונמ ,ור ןבָאה רע טעװ !ןוכשי ןאד ,ערעדנא טימ ןשימסיוא טינ ךיז ןוא

 ןשימסיא ןוא ןרבח ךיז טעװ רע ןעוו ,םייוגבו ...ןריטסיזקע קיבייא ןוא

 ןבָאה טינ תובישח ןייק רע טעװ ,בשחתי אל -- ןענָאיצאנ ערעדנא טימ

 ,םיה רעטלא רעד ןיא קראמ ןטלא םעד טינ סע טקנעדעג רעוו

 טראוועג ךָאװ עצנאג א ןבָאה ןטיילק ןוא ןעמָארק ערעסערג ןוא עניילק עשידיי

 ןעמוקעג זיא .גנורעקלעפאב רעשיפרָאד רעד ןופ ,םילרע יד ןופ ןוידּפ ןפיוא

 עסיורג יד טָאה ,בוט-םוי רעשידיי א רעדָא ,תבש גָאט רעקילייה רעד ,תבש

 רעניילק רעכאווש רעד ןפראוורעטנוא ךיז טזומעג טייהרעמ עשייוג עקראטש
 יד ןיא לדנאה ןייק ָאטינ ,תבש םוא רחסמ ןייק ָאטינ .טייהרעדנימ רעשידיי

 | .געט בוט-םוי
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 ךיז טָאה טועימ רענילק רעד ,בור רימ רעוו ,טייהרעמ רימ סָאװ

 טרעמאלקעג ךיז טָאה רע .םיגהנמ ןוא סעיצידארט ענייז ייב ןטלאהעג ץלָאטש

 -כעמ רעסיורג רעד ןופ טכאלעגסיוא ךיז טָאה ןוא רעגייטשסנבעל ןייז ןיא

 ,טייהרעמ רעמאזיורג רעקראטש ןוא רעקיט

 טװאורּפעג בור רעשייג רעד טָאה ,םיאנומשח יד ןופ הפוקת רעד ןיא

 ןבעגרעטנוא ךיז לָאז רע טועימ םעד קיטש-דמש ענעדיישראפ טימ ןעגניווצ

 ןייק ,גנוקיטכעראבכיילג ,סעיגעליווירּפ םינימ עלא טגָאזעגוצ םיא טָאה ןעמ

 ,יבשוי לכל תחא הקוח שממ -- סעיצאנימירקסיד

 .ץרָאה יױג לכל תחא הקוזחו תחא הרות

 ,דנאל ןופ סרעניואוונייא שלא ראפ ץעזעג ןייא ,הרות ןייא

 -ינאמ ץניװָארּפ רעד ןיא ,עדאנאק רעטריזיליוויצ רענרעדָאמ רעד ןיא

 ?סרָאק-ףלָאג; עסיוועג ןיא דילגטימ א ןרעװ טינ דיי ןייק ןָאק ,לשמל ,ָאבָאט

 | (...ןייז תינעת רזוג טפראדעג ןטלָאװ םינבר) רעצעלּפ

 ,טמיטשעג רעלארעביל רעמ ןעוועג םינווי יד ןענייז םיאנומשחה ימיב

 ןשיוג םעד ןכאמטימ ןמוק ןטעבעג ,ןדיי ןדאלעגנייא טָאה ןעמ ,אברדא

 ...ץנאט ןשיױג םעד טצנאטעגטימ ,ןפָאלעג ןענייז ןדיי ןוא ,ליּפש ןשיכירג

 ךיוא ןבָאה ייז ,..בור םעד ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ,טייהרעמ רעד ןפָאלעגכָאנ

 יז רעבָא ,תוטהל םיבר ירחא ןופ קוסּפ ןבלאה ןרעדנא םעד טקנעדעג רָאנ

 ...תוערל םיבר ירחא היהת אלו םעד ,לייט ןטשרע םעד ןסעגראפ ןבָאה

 ענעבילבעג יירטעג עניילק א ךָאנ אמתסמ ,ןיז ענייז ןוא והיתתמ

 טייהרעמ א .בור םעד ןפיולוצכָאנ טגאזטנא ךיז רעבָא ןבָאה ,םינימאמ עּפורג

 ךיז רָאט ןעמ ,טינ טייהרעמ ןייק זיא ,לאווק ןשידיי םנופ טפיולטנא יז ןעוו

 ,טינ העד ןייק ןיא העד רעייז ,ןענעכער טינ ייז טימ

 יו טפמעקעג ,ףמאק םוצ סיורא םיטעמ עכעלרע יד ןענייז יוזא ןוא

 ןופ הליפת רעקידנריר רענייש רעד ןיא ןוא .טייהרעמ יד טגיזאב ןוא ןבייל

 טָאה ט"ג ןעװ ,סנ םענעי סיוא רָאי ,ןייא רָאי רימ ןעגניזאב ,םיסנה לעו

 : ןבעגעגרעביא

 .םירוהט דיב םיאמטו םיטעמ דיב םיברו

 עניירמוא יד ןוא ,טייהרעדנימ א ךרוד ןרָאװעג טגיזאב זיא טייהרעמ יד

 .םירוהט יד וצ ןייז עינכמ טזומעג ךיז ןבָאה םיאמט

 א *

* 
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 א ךיוא הזה ןמוב ןענייז .קלָאפ סָאד לארשי ןוא הנידמ יד לארשי

 ,םורא ייז ןעלגניר עכלעוו רעבארא ןָאילימ קיצרעפ יד יבגל טייחרעדנימ עניילק

 ןופ טסקאו טיהרעמ רעשיבארא רעקיזָאד רעד ןופ טיטעּפא רעד

 ,סיוטשנעמאזוצ א ףיֹוא ,עלערויטנאווא ןא ףיוא סיוא ןקוק ייז .גָאט וצ גָאט

 -- רעבָא

 .לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה

 רע .לארשי ןופ רמוש רעד טינ טּפָאלש סע ןוא טינ טלמערד סע

 ,רעטכערעג רעד רעביא טכבעװש רע ,הנידמ ןייז ןוא קלָאפ ןייז טכאוואב

 | | ,טועימ עקידרשוי

 "אב דימת ךיז ןבָאה םיסנ ןעװ ,געט הכונח יד ןיא זא ןפָאה ריִמָאל

 "רעמ רעד ןשיווצ לגנארעג ןקיטנייה םניא ךיוא זא ,לארשי ןצישאב וצ ןזיוו

 יד ןייז עינכמ טעװ ןוא טועימ רעד ןגיז טעװ ,טייהרעדנימ רעד ןוא טייה

 .בור םנופ תועשר סָאד ןוא האמוט

 ! ןפָאה רימָאל

 ,(ג"ישת)

 ב

 ןטסינעלעה יד ןגעק ףמאק'םיאומשזח רערעטיב רעד

 לארטי"ץרא ןקילָאמא םעד ןיא

 ראפ 224 רָאי ןיא ,טָאה ןודקומ רעדנאסקעלא רָאטארעפמיא רעד ןעוו

 טימ טרישראמ גנארד ןוא םרוטש טימ ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 עירעּפמיא רעשיסרעפ רעטלא רעד ןגעק .,יימרא רעשיכירג-שינַאדעקאמ רעד

 ןוא ,עידעמ ןוא עיסרעפ ,לבב ,עיריס ,לארשייץרא ,םירצמ ןעמונעגנייא ןוא

 סעירָאטירעט יד טימ טנגונאב טינ ךיז רע טָאה ,עידניא ןופ קיטש סיורג א

 ,טקידירפאב טינ םיא ןבָאה תונידמ ענעי ןופ ןפאלקש יד ,רעדנעל ענעי ןופ

 -לוק ןוא ךאוּפש עשיכירג יד דלאווג טימ ןעגניווצפיורא טװאורּפעג טָאה רע

 .עיגילער ןוא םיגהנמ ,רוט

 וצ ?ענרעדָאמ, יד ,עכייר יד ךיז ןּפאכ ןטייצ ערעזדנוא ןיא יו טקנוּפ

 ,עיצידארט רעטלא רעד ןופ גנוכיײוװּפָא ןוא גײנּפָא רעדעי וצ עטשרע יד ןייז

 ןדי עכייר יד ,שדקמה:-תיב ןטייװצ םנופ ןטייצ ענעי ןיא ךיז ןבָאה יוזא



 167 | . . : טכונח

 עקידטסלָאמאד יד ןופ ךארּפש ןוא רוטלוק ,עיצאזיליוויצ רעד ןָא טּפאכעגנָא

 ןוא ןטסילאירעּפמיא יד ,רעבָאה:טכאמ ןוא רעשרעה יד ,ןכירג עטעדליבעג

 ,טייצ רענעי ןופ "רעגערט טכילג

 ,טנגוי יד טריזירטקעלע ןבָאה טייצ רענעי ןיא ןעגנוגעוואב-טרָאּפס יד

 םנופ םישעמ עשיטקארּפ ןוא תווצמ ןופ לוע םעד ךיז ןופ ןפראווּפָארא סָאד

 .רעטקאראכ ןקידארומ א ןעמונעגנָא טָאה ןבעל ןזעיגילער ןכעלגעט-גָאט

 ןדייר ןביוהעגנָא ןבָאה ןסאלק ערעכיײר יד ןוא "ץנעגילעטניא; יד

 עשיפָאזָאליפ עשיכירג יד טּפאועגנייא ןבָאה ייז .שיכירג ןעקנעד ןוא שיכירג

 ,ןעגנואיושנא

 ןוא טרובעג ןופ ןדיי ;תוצמ עשידיי טימ טיג רעבָא -- ָאי ,ןדיי

 םעינ א טימ ,טכיל רעיינ טימ ,תומשנ עיינ טימ רעבָא -- טעטילאנָאיצאנ

 .רעגייטש-סנבעל

 םעד ןעלקנוטראפ וצ ןטסָאמראֿפ ךיז טָאה לקאפ רעשיכירג רעד

 ,..דימת-רנ ןשידיי

 :ןטסעטיגאמ עיינ טזָאלעגסיורא ןבָאה לארשי ןופ רעשרעה ענרעדַאמ יד

 הרות עשידיי יד טיג ןעמעלא ראפ ץעועג ןייא -- תחא הקוחו ,תחא הרות

 ,רוטלוק עשיכירג ענרעדָאמ יד רָאנ ,ןטּכילפראפ .לָאז

 | תבשה תא ןוללזח םילאל וחבזיו לארשי ינבמ םיבר סג ותואר

 .(א"מ 'א ,'א טיאתמשח) |

 ןייק םיחילש"רעפיול עלעיצעּפס טקישעג טָאה סוכויטנא ךלמ רעד ןוא
 :ןליופאב ייז טָאה ןוא הדוהי תוכלמ ןופ טעטש ערעדנא עלא וצ ןוא םילשורי

 .(ןטרָאד) ץרָאה ירג יכדדב תכלל

 ןרוטלוק ןוא ןצעזעג יד וצ ןסאּפוצוצ ךיז ןדיי יד ןופ טגנאלראפ ןעמ זא

 .בעקלעפ ערעדנא ןופ

 ןשידיי םנופ גנוטסעפ עטסקראטש יד ןעועג זיא רעכלעוו ,תבש רעד

 ,ןרָאװעג טכעװשראפ זיא ,תורוד עלא ןיא קלָאֿפ

 טרידוטש טָאה ןעמ ,הרות עשידיי יד ןענרעל טרעהעגפיוא טָאה ןעמ

 ןעלּפמעט עשיטסינעלעה יד ןופ ץנאלג רעכעלרעסיוא רעד -- תומכח ערעדנא

 םעד ןופ ןגיױא יד טּפאכראפ ןבָאה ,רעטסירּפ-םרָאפער ענדָאמ ערעייז ןוא

 ,רוד ןגנוי
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 ,תיציצ ןגָארט : םוי לכב םישעמ ,ןטכילפ טגנאלראפ עיגילער עשידיי יד

 שממ ,הרות ןענרעל ,רשכ ןסע ,גָאט א לָאמ יירד ןענוואד ,ןיליפת ןגייל

 ףךיז לָאז יז טנגי רעד ראפ רעװש זיא'ס .טייצ רעזדנוא ןיא יו טקנופ !

 טגנאלראפ ןטרָאד לייו ,הליהק רעדָא לוש רעשיסקָאדָאטרָא ןא םורא ןריּפורג

 יד ,לוע רעד רעבָא ,טלעג ןיא קיליב רעייז עקאט טסָאק סע ,ליפוצ ןעמ

 ןרעהעג ןוא רעדלעג עסיורג ןלָאצ רעסעב ...ןגָארט וצ רעווש וצ זיא אשמ

 .הרותה לכ ןופ רוטּפ ןעמ זיא ןטרָאד .ןָאשיעגערגנָאק-םרָאפער רענרעדָאמ א וצ

 ןוא תבש טמוק ןעמ ןעוו דיי רעטוג ןוא רענייש א ןעמ זיא ןטרָאד ,הלוכ

 ןֶָא וליפא בושח ןעמ זיא ןטרָאד ,ןיירא לּפמעט ןיא ראק רעד טימ בוט-םוי

 ...תווצמ ןָא ןוא הרות ןָא ,ןיליפת ןָא ,תיציצ

 ןָא שטריושט א וצ ןרעהעג -- גנאגוצ רעכעלטסירק-ןייר א זיא סע

 ,תווצמ ןריציטקארּפ וצ ןָא ,ןטכילפ

 ןעפיטס ןופ טינ טמוק יז ,עינ ןייק טינ זיא גנוגעוואב-םרָאפער יד

 -םרָאפער יד .טסעּפאדוב יצ ןילרעב רעדָא יטעניסניס ןופ טינ ךיוא ,לוש סזייוו

 .גנוגעוואב יד טָאה ןאד .לארשי-ץרא ןיא ןעוועג קראטש לָאמא זיא גנוגעוואב

 -לוק ןוא ךארּפש עשיכירג יד טניימעג טָאה סע סָאװ ,םזינעלעה ןסייהעג

 טָאה םזינעלעה ,עיּפָאזָאליפ ןוא רעגייטשסנבעל םיגהנמ ןוא עיגילער ,רוט

 עכלעוו ,תווצמ עלא ןופ ןייז לוע קרופ ,רעגייטש ןשידיי ןופ גיײנּפָא טניימעג

 ...ןדיי םעד טעטכילפראפ ןבָאה

 םינוויה יכרד תא וללהיו ואשניו ,קירו לבהל םהיתובא יכרד תא ובשחיו

 ..('ז ,'ב ,םיאנומשח)

 "לע ערעייז ןופ תווצמ יד ףיוא טקוקעג ןוא טכארטאב טָאה טנגוי יד
 -סנבעל ןשיכירג םעד ןגיוצעגרָאפ ןבָאה ייז ,ןטייקשיראנ ףיוא יו ןרעט

 --- טעברא ערעווש ןייק טאהעג טינ ןבָאה ןרָאטאטיגא עשיכירג יד ...רעגייטש

 ...ןגעקטנא ןפָאלעג ייז זיא טנגוי יד

 יו -- טלָאװעג טינ ןבָאה לארשי ןופ רעשרעה עקידסלָאמאד יד

 -עג ןדיי יד ןבָאה ייז ,הברדא .ןעגנערבמוא ןוא ןענעגרה ןדיי יד -- ןמה

 ערעייז ןטיױט רעבָא ,םיפוג ערעיײז ןקראטש וצ ,ןעגנוביא עשיזיפ וצ ןפור

 ,טסייג ןשידיי םעד ןעמסראפ ...תומשנ עשידיי

 ןיא סע טלייצרעד ,ףמאק םענעי ןגעו טדער יז ןעו ,תבש ארמג יד

 : תורוש עצרוק



 169 הכונח

 .(ב"ע ,א"כ ,תבש) לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינויה וסנכנשכש

 ןענייז ,טייצ רענעי ןופ רעמרָאפער יד ,ןטסינעלעה יד ,םינווי יד ןעוו

 טימ ןליוא עקיליה עלא טקיניירמואראפ ייז ןבָאה ,שדקמה:-תיב ןיא ןיירא

 | ,הרונמ עקילייה עשידיי יד ןדנוצעג טָאה ןעמ עכלעוו

 זיא ןיילא הרונמ יד .ןייטש יז לָאז ,ןכָארבעצ טינ הרונמ יד ןבָאה יז

 ןטרָאד טכיל א ראפ סָאװ ןזיא רקיע רעד .רעּפרעק א ,ףוג א יװ רעמ טינ

 -ָאיצאנ עשידיי ,טסייג ןשיכירג םעד טימ הרונמ עשידיי יד ,ןדנוצעגנָא טרעוו

 ןָא ,תווצמ ןָא ,תבש ןָא ,הרות ןָא ,טסייג:םרָאפער א טימ רעבָא טעטילאנ

 זיאס -- רעגייטשסנבעל רעכעלטסירק ,םיגהנמ עכעלטסירק ...ןעמעלא

 -הרז הדובע טימ ןעמייה ערעייז ןעוועג אמטמ ןבָאה ייז סָאװ ייז ראפ קיניײוו

 ןוא ןעלּפמעט ערעייז ןשיױוגראפ וצ ןעמונעג ךיוא ךיז ייז ןבָאה ,טסייג

 | .סעגָאגאניס
 טָאה החּפשמ םיאנומשח רעד ןופ עּפורג עקידנטיידאבמוא ,עניילק א

 ןופ סעקירדנעמש יד ףיוא בייל רעקידנכאוופיוא ןא יװ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז

 ןוא סרעטערראפ עשידיי יד ןגעק טלָאװער וצ ןפורעג ןבָאה ייז .רוד םענעי

 ,רעגנירדניירא עדמערפ יד ןופ טכאמ רעלעיציפָא רעד ןגעק

 עקראטש יד ןבעגעגרעביא טָאה ט'ג ןוא ןעשעג ןענייז םיסנ עסיורג |

 ןסיורג א ,םיקידצ ןופ טנעה יד ןיא םיעשר ,עכאווש יד ןופ טנעה יד ןיא

 ,הכונח בוט-םוי רעד זיא סָאד ןוא ,טייהרעדנימ רעניילק א ןופ טנעה יד ןיא בור

 ןיא רעמרָאפער עשידיי יד ןופ ףליה רעד טימ רעבָאהטכאמ עשיכירג יד

 עקילייה יד טקינירמואראפ ןבָאה ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי םנופ רעגײנּפָא

 רענייר ןוא המשנ רעשידיי רעד ןופ לָאבמיס רעד -- שדקמה'תיב ןופ ןליוא

 החּפשמ עניילק ןייא ,למיוב עלעגירק ןיילק ןייא רָאנ זיא ןבילבראפ ,הבשחמ

 יד ןדנוצעגנָא קירוצ ןוא האמוט יד טגיזאב טָאה עכלעוו ,םיאנומשח יד ןופ

 ...שדקמה תיב ןיא הרונמ עשידיי
 א ראיאט עא יעפעגאטא  קאטאקטי  "ראטעהעטואו  ךסעהעאההי  מהתססעא  טאוטשטסאא  אטנוא  רטעעא  טוקאועטאא "עוו  "טאעאאעא  ?הועותתתוא העט לאוו /המתואעהא אטא
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 ףמאק רעבלעז רעד טנייה טרעקאלפ רעדנעל-תולג יד ןיא זיולב טינ

 טָא-טָא זא ךיז טכאד סע .םוטנדיי ןופ ןּפיצנירּפ עקילייה ןוא ענייר יד ןגעק

 -סנבעל רעזעיגילער ,רעמורפ רעד ןוא ןלוש עשיסקָאדָאטרָא יד רעטנוא ןעייג

 -לטרעפ ןוא עבלאה עלופתוקפס ןוא םינימאמ עּפאנק יד .טדניוושראפ רעגייטש

 ךוניח רעייז ,רעייגטימ ערעייז ןסאּפוצוצ ךיז ןעימאב ,ןדיי ?עזעיגילער, עקיד
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 רעד לארשי ןיא וליפא לָאנ ,רוד ןקיטנייה םנופ ןטסינעלעה יד וצ םעטסיס

 .ףמאק רעקיבלעז רעד טרעקאלפ ,הנידמ|

 רעבָא ךיא ליוו ןענימרעט עשיטילָאּפ טימ דניצא ךיז קידנצונאב טינ

 ןיא טבעל החּפשמ םיאנומשח עקידנטיידאב עסיורג א זא ,ןלעטשטסעפ טרָאפ

 ןטסינעלעה עקיטנייה יד ןופ ןוואורּפ עלא ןפמעקאב וצ טיירג טייטש ןוא לארשי

 ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי-טכע ןא וצ ךיז ןסאּפוצ טינ ןענָאק עכלעוו ,לארשי ןיא

 ןוא ןליוּפ ןופ ,עינעמור ןופ ,דנאלשטייד ןופ ,ןראגנוא ןופ ןעמוק ייז

 ןיא ךָאנ טייקשידיי ןופ לוע םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא ןבָאה ייז .עטיל ןופ

 ענעי ךיז ןענָאק ,ץעזעג -תבש א טליג לארשי ןיא שטָאכ ןוא ,םייה רעטלא רעד

 ףראד לארשי ןיא זא ,ןעניואוועגוצ טינ ,ורביה ןעלּפאלּפ עכלעוו ,םידוהאי

 ץעזעג-קיטנוז א טעטכילפראפ ןוא טשרעה סע יו טקנוּפ ץעזעג-תבש א ןשרעה

 .רעדנעל שקידנרינימָאד-ךעלטסירק יד ןיא

 ןופ שימעג א וצ ,ןטסינעלעה עקידלארשי יד ,ןעקנעב ןוא ןראג ייז

 ןוא הרות עשידיי יד ,רוטלוק עשידיי יד לחומ ןענייז ייז ,רעגייטש-סנבעל

 ןופ ,ןילרעב ןוא טשעּפאדוב ןופ טסייג םעד ןעקנעדעג ייז ,רעגייטש-סנבעל

 ,טאדרעטָאר ןוא סעדָא ןופ ,טשעראקוב ןוא ןיוו

 גונעג קראטש ןענייז יז ןוא ןבעל לארשי ןיא םיאנומשח עקיטנייה יד

 טריזינעלעהראפ לָאז הנידמ רעשידיי רעד ןופ טייקילייה יד זא ןזָאלרעד וצ טינ

 ...םיסנ ןופ ןמז א זיא הכונח .ןרידיצעד טנייה ךיוא ןענָאק םיסנ .ןרעוו

 ,(ד"ישת)

: 

 ,,.ההת ןמוב םהה סימיב

 ? הפונח זיא סָאװ

 ןױוש רימ ןרעייפ שינעעשעג ןוא סנ ןכלעװ בילוצ ?הכונח זיא סָאװ

 26 סא | ?הבונח בוטיפוי םעד ןרָאי רעטנזיוט

 :יז טרעפטנע יוזא ןוא ,תבש ארמג יד טגערפ יוזא

 ,ןיירא שדקמה-תיב ןיא ןעגנאגעגניירא ןענייז (ןכירג יד) םינווי יד ןעוו

 ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,ןליוא עלא טקיניירמואראפ ןוא ןעוועג אמטמ ייז ןבָאה

 ןילק א ןענופעג ןוא טכוזעג ןעמ טָאה ,הרונמ יד ןדניצ וצ ליוא ענייר ןייק

 .לודגה ןהכ םנופ לגיז ןטימ טלגיזראפ ןוא טעמתחראפ למיוב עלעגירק



 1,} יי יי הכונח

 סנ א ןעשעג ןיא ,לָאמ ןייא ראפ רָאנ ןעוועג גונעג זיא ליוא עלעסיב סָאד

 טכא רימ ןרעייפ רעבירעד .געט טכא עצנאג םיא ןופ ןדנוצעג טָאה ןעמ ןוא

 ,ךעלטכיל געט טכא ןדניצ רימ ןוא הכונח געט

 -ראפ ייז ,ןטנאּפוקָא עשיכירג יד טגיזאב טָאה החּפשמ םיאנומשח יד

 ,קראטש יוזא ןעוועג זיא ןוחצנ רעד ,דנאל ןצנאג םנופ ןוא םילשורי ןופ ןבירט

 רעד ןופ ןגיניק סָאד ןטלאהעגנָא טָאה רָאי טרעדנוה ייווצ 'וצ בורק זא

 ,לארשי-ץרא רעביא החּפשמ םיאנומשח

 -יז ןשטנעמ עזעיגילער זא ,קנאדעג רעד ליפ ייב ןעמונעגנָא זיא סע

 ןיא ,םישרדמ-יתב ןיא ןוא ןלוש יד ןיא םירובג רָאנ ןענייז יז .םינדחּפ ןענ

 | ,תובישי יד ןיא ןוא םירדח יד

 ןציזאב הרובג עשיזיפ ךיוא זא ןזיוואב רעבָא טָאה החּפשמ םיאנומשח יד

 ןא טריזינאגרָא ןבָאה ,עמורפ יד ,ייז .םינהכ עקיטכרָאפסט-ג ןוא עמורפ

 עשיריס יד ןופ ןעיימרא עקראטש ןוא עטלושעגסיוא ,עסיורג ןגעק דנאטשפיוא

 םנופ ןבירטראפ ןוא טכאמעג ךעלדעשמוא ,טגיזאב ייז ןבָאה םינהכ יד .,תולייח

 ,דנאל ןשידיי

 א ראפ געט הכונח יד טמיטשאב ןבָאה רוד םענעי ןופ םימכח יד

 -טלעוו םוצ קנאד ןוא ביול סלא ,תוכרב עלעיצעּפס ןוא ללה ןגָאז וצ בוט-םוי

 ,םיסנ יד ראפ רעפעשאב

 תומחלמה לעו תועושתה לעו תורובגה לעו .ןָקְרופה לעו םיסנה לע

 .הזה ןמזב םהה םי מיב ןניתובאל תי שעש

 טקיביאראפ עטכישעג עצנאג יד ןבָאה םימכח יד סָאװ םעד קנאד א

 הרשע הנומש רעד ןיא גָאט א לָאמ יירד סָאד ןגָאז ןדיי ןוא רודיס םניא

 ןענייז ,םעד קנאד א ףשטנעב ןיא גָאט א לָאמ יירד ןוא (לָאמ ריפ תבש)

 ,קלָאפ םניא קידעבעל ןבילבעג ןשינעעשעג ענעי

 רעגייטש אזא ןעוועג ןקתמ םימכח יד ןבָאה סָאװראפ ,זיא עגארפ יד =
 םיסנ יד ראפ טיג ןביול ןוא ןעקנאד רימ ?"הזה ןמזב םהה םימיב; : חסונ

 רעד ןיא "געט ענעיק ןיא ןָאטעג ןדנוא טימ טָאה רע סָאװ תורובג ןוא

 | ,?"טייצ רעקיטנייה;

 | ? הזה ןמזב סעפע סָאװ ,ונ .טסלָאמאד ןעשעג ןענייז םיסנ יד

 עלא ןיא ןבילבראפ ןענייז םיסנ ענעי ןופ חוכ רעד זא ,ץורית רעד זיא

 ןליפא זא ןגָאז  קיאור .ןָאק ,טבעל רע רוד ןכלעוו ןיא ,דיי רעכעלטיא .תורוד

 | ,םיסנ יד טעז ןוא רע טליפ הזה ןמזב
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 ױד

 תורובג עקיטנייה ,םיסנ עקיטנייה

 תמאב ןעמ טעז .,עיצאוטיס עשיטילָאּפ עקיטנייה יד ןעמ טכארטאב

 ,לארשי-ץרא םורא ןוא ןיא רעביא ךיז ןרזח תורובג ןוא םיסנ עקילָאמא עלא זא

 .םיטעמ דיב םיבר

 ןיא ןדיי עלא ןלאפאב זיא דחּפ א ,ארומ א ןפרָאװעגנָא זדנוא טָאה ןעמ

 םורא ןעלגניר סָאװ רעבארא ןָאילימ קיצרעפ יד טימ סנטשרע ,רעדנעל עלא

 ןטאנארג טנאה ,ןסקיב ,ןעקנאט עשיסור טימ ,סנטייוצ ;הנידמ עשידיי יד

 עודיכ ןענייז עכלעוו ,ןרעציפָא עשטייד יד טימ ,סנטירד ;ןענאלּפָארע ןוא

 --- ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ ןליוו ייז ןוא ןשטנעמ "עקיצראהטוג;

 מע בוזעת בזע

 יז ןעמוק ,ןפלָאהאבמוא ןענייז רעטּפיגע יד יװ ןעז טינ ןענָאק יז

 ,ףליה וצ

 ןוא דנאלגנע ןופ ןמוזמ תועמ שממ ,תורצוא-טלעג עכייר יד ,סנטרעפ

 .לוא רעייז ראפ רכש ןראפ רעדנעל עשיבארא יד וצ ןסילפ סָאװ ,עקירעמא

 ריפ רעגיטש עכלעזא ןרירָאנגיא טינ ןָאק ןעמ ןוא טינ רָאט ןעמ

 -נייא ןענָאק טפראדעג ייז ןבָאה עבטה ךרדב סָאװ ,ףליה ןופ תודוסי:טּפיױה

 ...איבנה הנוי ןעגנולשעגנייא טָאה שיפלאוו רעד יו ,לארשי ןעגנילש

 גונעג טינ ,עכאווש ,עניילק יד -- רעדנואוו ןסיורג א ,סנ א טעז ןוא

 ןיא ןליימ רעטרעדנוה ףיט-ףיט טרישראמניירא טָאה יימרא לארשי עטנכָאוװאב

 ,"רעקראטשג ,"רעסיורג; רעד ןוא סאּפ הזע םעד ןעמונעגוצ ,יניס רבדמ רעד

 עקיטנייה יד ןופ תילג רעד ,רעבארא יד ןופ רוביג רעד ,רעסאנ רערטיכ

 ...דוד םעניילק םנופ ןרָאװעג טגיזאב זיא ,רענעמלוסומ

 ענעי ןיא ןעשעג ןענייז תורובג ןוא םיסנ יד ,הזה ןמזב ,םהה םימיב

 ...טייצ רעזדנוא ןיא ,הז ןמוב ךיוא רעבָא ,געט



 173 הכונח

 ה

 סנ םעד ןכאמ םסרפמ רימָאל

 ,טרָא אזא ףיוא ןדניצנָא ןעמ ףראד ךעלטכיל הכונח יד זא ,זיא ןיד רעד

 ץלא ,לקניוו א ןיא ואוו-ץעגרע ןטלאהאב טינ ייז רָאט ןעמ .ןעז ייז ןלָאז עלא זא

 ןענערב ךעלטכיל הכונח יד ןעז ןפראד

 -מאזקרעמפיוא יד ןעיצ ןפראד סעמאמ ןוא סעטאט ,רערעל ןוא םינבר

 יד ןלייצרעד ףראד ןעמ .רעדניק ןוא םידימלת ,םיטאבעלאב ערעייז ןופ טייק

 טנעה ןיא םיבר א ןבעגעגרעביא טָאה טיג יװ ,לָאמא ןופ תורובג ןוא םיסנ

 ןוא רענילק א ןופ טנעה ןיא יימרא ערעסערג קיכאפליפ א ,םיטעמ ןופ

 ןוא םירוהט ןופ ןרָאװעג טגיזאב ןענייז םיאמט ;החּפשמ םיאנומשח רעכאווש

 ...םיקידצ וצ ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייז םיעשר

 עקראטש ןוא עסיורג עקיטנייה יד ןרָאװעג טגיזאב ןענייז יוזא טקנוּפ

 ןפָאװ עדמערפ טימ עטנּפָאװאב סיפ ןיב ּפָאק ןופ יד ,ןעיימרא עשיטּפיגע

 ...יימרא לארשי רערענעלק-ליפ רעד ראפ ןפָאלטנא ןענייז ייז

 רענעמ טימ ,עגנוי טימ ןוא עטלא טימ ןדער םעד ןגעו ףראד ןעמ

 ןגיילניירא ףראד ןעמ ;םע ןומה ןטימ ןוא עטנרעלעג טימ ,ןעיורפ טימ ןוא

 -- םעד רעליימ ערעייז ןיא

 ...הזה ןמזב ,םהה םימיב

 .,.סנ םעד ןייז וצ םסרפמ זיא הכונח ןופ הווצמ יד לייוו

 ו

 הָאדוה ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל

 יו םעדכָאנ ,רָאיארעביא טשרע זא ,זדנוא טלייצרעד תבש ארמג יד
 -הכונח יד טמיטשאב םימכח יד ןבָאה ,ןעשעג ןענייז תורובג ןוא םיסנ ענעי
 ,םיבוט-םוי ראפ געט

 ןוא םיסנ יד ןעו ךיילג טינ סָאװראפ 1 רָאיארעביא טשרע סָאװראפ
 ?ןעשעג ןענייז תורובג

 ןענייז תורובג ןוא םיסנ יד יצ ןעז טלָאװעג ןבָאה םימכח יד לייוו
 לָאמא טינ ןענייז יצ ,טאהעג ארומ ןבָאה ייז ...עטרעכיזעג ןוא עטפאהרעיוד
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 הנשל ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ...ןוחצנ רעקילייוטייצ א םיסנ ןוא תורובג ענעי

 ימכח יד ןענייז ,ןָא טלאה ןוחצנ רעד זא ,רָאי ןקידנעמוק ןטייווצ ןיא ,תרחא

 ,ללה טימ ,בוט-םוי א טימ ,גוצ-ףמואירט א טימ סיורא ןאד טשרע לארשי

 ,תוחבשתו תולהת טימ ןוא גנאזעג טימ

 ךיוא ןענייז לארשי ןופ תורובג ןוא םיסנ עקיטנייה יד זא ןפָאה רימָאל

 ,עקידנעטש ןוא עטפאהרעיוד

 ,הקזח א ןיוש טסייה לָאמ ייווצ זא ,ארמג רעד ןיא גנוניימ א ָאד זיא סע

 -נָא רעד רעטנוא ,ןעיימרא עשיטּפיגע יד יו טינ טקנעדעג רעוו ,ונ

 ףיוא לאפנָא ןטשרע םייב הלפמ א ןטילעג ןבָאה ,ביגאנ ןופ טפאשרעריפ

 ןייז סָאד לָאז -- הלּפמ עסואימ ,עטייווצ א ןטילעג ייז ןבָאה טנייה ?לארשי

 -נָא ןגאו טינ "םירוביג; ענעי ןלעװ רעמ זא גנורעכיזראפ א ןוא הקזח א

 םהה םימיב ןיא המילש הנומאב ןביולג רימ ...לארשי תנידמ ףיוא ןלאפוצ

 ,..הזה ןמזב

1 

 ףמאק רעטלּפָאט רעד

 תופוקת ענעדיישראפ ןיא טפמעקעג רעקלעפ יד ןבָאה ןדיי םעד ןגעק

 ןוא ץנעטסיזקע רעשיזיפ ןוא ףוג רעייז ןגעק לָאמא :ףמאק ןטלּפָאט א

 רעד ,תר ןשידיי םעד ,ןכות ןשידיי םעד ,טסייג ןשידיי םעד ןגעק רָאנ לָאמא

 ,המשנ רעשידיי

 רעווש ןדיי טימ ןעמ טָאה ,שמוח ןופ ןטייצ יד ןיא ,םירצמ ןטלא ןיא

 םעד טרינױר ןוא טכערבעצ סָאװ טעברא אזא .ךרּפה תדובע טעבראעג

 | ,רעּפרעק

 טגילקעג ךיז ייז ןבָאה ,"הברי ןּפ, טאהעג ארומ ןבָאה רעטּפיגע יד

 עשידיי ןפראווניירא ,וחוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ :הצע ןא ןענופעג ןוא

 יד ןטכינראפ ןענָאק ןלעװ ייז זא ,טביולגעג ןבָאה ייז ,רעסאוו ןיא ךעלגניי

 ,שיזיפ ןדיי

 -עגסיורא ןענייז ןדיי יד ןוא ןלאפעגכרוד ןענייז רענעלּפ ערעייז ןעוו

 עכעלט-ג יד ןופ טקיטומרעד ,טקראטשעג ,"המר דיב , םירצמ ןופ ןעגנאג

 טימ זא ,רעטּפיגע ערטיכ ענעי טגייצרעביא ןבָאה םיתפומו תותוא ;םיסנ

 טריפעג גנאזעג טימ טָאה רעריפ רד השמ ןוא ןבייהוצנָא טינ ךיז טניול ןדיי

 :אנוש רעטייוצ א ןעמוקעג זיא -- רבדמ רעד ךרוד לארשי ןופ רעדניק יד
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 .לארשי םע םחְלױ קלמע אבױ

 א רעדיו .,.לארשי ןטכינראפ טלָאװעג ןוא קלמע ןעמוקעג זיא

 ' ,קלָאפ ןשידיי ןפיוא ףיֹרגנֶא רעשייזפ

 ןוא לבב ןופ גינעק רעד ,לארשי ןופ רעקלעפ עשינכש ןבָאה יוזא

 ,רעמיור יד רעטעּפש ןוא םיתשילּפ יד ןופ ,באומ ןופ ןוא ןומע ןופ ,רושא ןופ

 ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטכינראפ טלָאװעג

 טרעדנוה ןיא טיירּפשראפ ןעוועג ןענייז ןדיי ןעוו ,רתסאו יכדרמ ימיב

 וצ רענעלּפ טכוזעג עשרה ןמה ךיוא טָאה ,רעדנעל קיצנאווצ ןוא ןביז ןוא

 :ןדיי עלא ןטכינראפ

 םידוהיה לכ תא גורהלו דימשהל

 ,.,דרע רעד ןופ ךאלפרעביוא רעד ןופ ןשיװאוצּפָא יז

 -טייצ רעקיטנייה רעד ראפ רָאי 165 ,םיאנומשח יד ןופ ןטייצ יד ןיא
 א טכארטראפ לארשי-ץרא ןופ עטנאּפוקֶא עקידטסלַאמאד יד ןבָאה ,גנונעכער

 -םינראפ עקיטסייג א רָאנ עשיזיפ ןייק טינ ,"ןטריזיליװיצ, רעמ א ,ןאלּפ םעיינ

 ןוא לא םעד ןײז אמטמ רָאנ ,שדקמה-תיב סָאד ןכאמ בורח טינ ;גנוט

 | ,הרונמ יד ןקיניירמואראפ

 ןוא טרָאפס ךרוד םיא ןקראטש ,הברדא -- רעּפרעק ןשידיי םעד

 ..,ןטכיגראפ ןוא ןטױט -- המשנ עשידיי יד רעכָא ,ןעגנוביא עכעלרעּפרעק

 ןרעדנע ,ןושל עשידיי סָאד ןוא רעגייטשסנבעל ןשידיי םעד ןפראווראפ

 .תוועמ ןייז םייקמ ןוא הרות ןענרעל ןדיי ןביולרע טינ ןוא ןעמענ עשידיי יד

 רשדירב ענעגייא ךיוא ןפָאוװטשג דימת ךיז ןכָאה סע יו טקנוּפ

 ףטשיויפס רעד ןיא םיאנוש ערעזדנוא ןפלָאהעגוצ ןֿבָאה עכלעוו רעטערראפ

 שכעלרעניא לארשי ינב וניחאמ ןפָארטעג דימת ךיז ןבָאה יוזא ,גנוטכיגראפ

 יד ןקינירמואראפ ןוא ןייז אמטמ אנוש םעד ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,םידגוב
 .גננשימסיוא רעניימעגלא ןוא עיצאלימיסא רעלאטָאט ךרוד המשנ עשידיי

 םעד ןעמונעגרעביא טָאה סוכויטנא ןעוו ,הפוקת םיאנומשח רעד ןיא

 סע ןעמעװ רעטערראפ אזא טכוזעגּפָא ךיז טָאה ,ןסוקייליס ןופ רעדור הכולמ

 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .טמא לודג-ןהכ םעד ןעמוקאב וצ טסולגראפ ךיז טָאה

 .וינוח ןופ רעדורב רעד ,עושי

 יוזא ןוא הדוהי דנאל ןופ רעשרעה ןשיכירג םוצ טפנחעג ךיז טָאה רע

 ךימ טסעװ וד ביוא ,ךלמה ינודא :גינעק םוצ טגָאזעג דנוב רעד טָאה
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 ירד ןגעװּפָא לכ םדוק ךיא לעװ ,ןדיי יד ןופ לודג-ןהכ םעד ראפ ןעמיטשאב

 יד ןופ רעבליז רעטנעצ קיצכא ןוא רעבליז רעטנעצ קיצכעז טימ טרעדנוה
 ןלעטשוצ ךיא לעװ רעבליז רעטנעצ קיצפופ ןוא טרעדנוה ןוא .ןרעייטש-דנאל

 עשידיי יד ידכ םיִלשוְרי ןיא ןינב גנולייווראפ ןסיורג א ןעיובוצפיוא ,ריד וצ

 ןלעװ ייז ןוא עשידיי:טינ יד טימ ןעמאזוצ ןעגנערבראפ ןטרָאד לָאז טנגוי

 ...טכער עבלעז יד ןבָאה

 טרעטשעג טָאה ,סוכויטנא ךלמ םנופ חוכ ןטימ ,דגוב רעקיזָאד רעד

 יד טריפעגנייא ןוא ,הרות רעד ןופ םיניד יד ןוא ןצעזעג עשידיי עלא

 | ,טרָא רעייז ףיוא עשיכירג

 -סטָאג רעיז טמעשראפ ןבָאה שדקמה-תיב ןופ םינהכ יד וליפא

 רעלטרָאּפס יד ןעז ןפָאלעג ןענייז ןוא חבזמ םעד ןזָאלראפ ןבָאה ייז .טסניד

 | .סענערא עכעלטנפע יד ןיא רעפמעק יד ןוא

 יכרד תא וללהיו ואשניו קירלו לבהל םהיתובא יכרד תא ובשחר

 ,("י--'ד ,'ב םיאתמשח) םיווחה

 ערעייז ןופ רעגייטשסנעבעל םעד טכארטאב ןביױהעגנָא ןבָאה ייז ןוא

 ןופ םיגהנמ יד טעטכאעג ןוא טביולעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיזמוא ןא ראפ ןרעטלע

 ,ןכירג יד

 ןשיוצ טרעגריבעגנייא ןאד םרָאפער ןוא עיצאלימיסא יד ךיז טָאה יוזא

 ,לארשי-ץרא ןופ ןסאמ עשידיי יד

 זיא ,שדקמה תיב סָאד ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעטנעצ רעטסקילייה רעד

 "ױהכ םעד טפױקענּפָא טָאה רעטערראפ א ,דגוב א ;ןרָאװעג טקיניירמואראפ

 ןדיי ןופ ןצעזעג הרות יד ןביירטראפ ןפלָאהעג טָאה ןוא טמא לודג

 ןוא עכייר יד ,םינהכ יד ,טנגוי יד .עימעדיּפע-ןסאמ א ןרָאװעג זיא סע

 ,רוטלוק רעשיכירג רעד ןופ ןרָאװעג טּפאכראפ ייז ןענייז עלא -- עטאז

 ןוא שדקמה תיב סָאד ןרעטשעצ טינ ,לארשי-ץרא ןכאמ בורח טינ

 יד ראפ טינ טסאּפ גנולדנאה אזא ,ןיינ .הרונמ עשידיי יד ןכערבעצ וצ טינ

 רעכלעוו ,לודג"ןהכ םרָאפער ןראפ טינ ןוא ,םילשומ עשיכירג עטריזיליוויצ

 ןעמענוצנָא ןדיי עלא ןגעוואב טעװ רע זא סוכויטנא גינעק םעד טגָאזעגוצ טָאה

 .רוטלוק ןוא עיגילער עקידנשרעה יד

 .(א"י ,ןטרָאד) םינויה יכרדב תכלל םעה בבל תא אינו

 יז טדערעגוצ ייז ןוא קלָאפ םנופ ץראה סָאד טרעקענּפָא טָאה רע ןוא

 ...ןגעו עשיכירג יד ןיא ןייג רעסעב ןלָאז
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 -לישעג עידעגארט עקיטסיײג ענעי טרעו ,א"כ ,תבש ארמג רעד ןיא

 טכא יד סָאד ןענייז סָאװ ,ןנבר ונתד ?הכונח יאמ :תורוש עצרוק ןיא טרעד

 טינ רָאט ןעמ ןוא דּפסה ןייק ןגָאז טינ רָאט ןעמ ןכלעוו ןיא הכונח געט

 ? ןטסאפ

 לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינויה וסנכנשכש

 ןעועג אבטמ יײז ןבָאה שדקמה תיב ןיא ןיירא ןענייז םינווי יד ןעוו

 ,ןליוא עלא

 ,ןשידייטינ א טימ רעבָא ,לּפמעט ןשידיי ןיא הרונמ א ןענערב לָאז

 תקובא רעד ןרעקאלפ ןטרָאד לָאז ,לארשי רנ םעד טָאטשנא ;ליױא ןרשכ-טינ

 רעשיכירג רעד ןוא ןרָאװעג ןשָאלראפ ןאד זיא דימת רנ רעשידיי רעד .,ןווי

 זיא ,טכיל הרז הדובע עשייג עטרעכיורראפ ,עטעשטּפָאקראפ סָאד ,רעקאלפ

 ,ןרָאװעג ןדנוצעגנָא

 וצ לידבמ טסואועג טינ טָאה עכלעוו ,עסאמ עדנילב ,עסיורג יד ןוא

 ייז ,ךיירפ ןופ טלבויעג טָאה ,םימעל לארשי ןיב ןוא לוחל שדוק ןיב ןייז

 ןענָאק וצ ןעוועג ןדירפוצ ןענייז ייז .טנאּפוקָא ןטימ טכאמעג םולש ןבָאה

 -סנבעל םעיינ םעד ןעמונעגרעביא לאגעל ןוא שידיי זיא סָאװ ץלא ןפראווראפ

 ,טייהרעמ רעד ןופ רעגייטש

 טָאה םע ןומה רעד .רעטיב רעייז ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה עגאל יד

 טעװ טרָא ריא ןוא המשנ עשידיי יד ּפָא טבראטש טָא זא טביולגעג

 ...עשיכירג יד ,עשייוג יד ןעמענרעביא

 טשרעהאב זיא ,שדקמה תיב סָאד ,םוטנדיי םנופ ץראה סָאד ןעוו לייוו

 אליממ ןענייז ,הפוקת רענעי ןופ רעמרָאפער יד ,ןטסינעלעה יד ןופ ןרָאװעג

 ...ןרָאװעג קנארק ןוא טכאוושעגּפָא םירביא עלא

 ח

 טייהרעדנימ עטראטש יד

 א ןגיזאב ןָאק ,טייהרעדנימ עקיניזטסואוואב ןוא ,עטנוזעג ,עקידנרעק א
 .הכונח סנ רעד זדנוא טנרעל יוזא .טייהרעמ ענעכָארקעצ עסיורג

 ענעבעגעגרעביא ענעבילבראפ-יירט יד לָאצ ןיא ןעװעג זיא ןיילק
 םישלח ,ךאווש ןעוועג ןענייז ייז .רעפלעהסיורא עריא טימ החּפשמ םיאנומשח
 ,טסייג ןיא ןדלעה רעבָא ,ןיז ןשיזיפ ןיא
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 ,ןייז ילכ ןוא ןפָאװ ריא טימ יײמרא עשיריס-שיכירג עקיטכעמ יד

 ןעוו ןרָאװעג םישישב לטב ןענייז ,בור םענעברָאדרַאפ ןשידיי ןטימ ןעמאזוצ

 ןוא םיאנוש עשייוג יד ןגעק ףמאק ןיא סיורא ןענייז ןיז ענייז טימ והיתתמ

 ,ןרָאװעג טעטכינראפ ןוא ןלאפעג ייז ןענייז רעמרָאפער עשידיי

 ,אפוג שדקמה תיב ןיא ןעשעג זיא למיוב לגירק ןטימ סנ רעסיורג רעד

 ןעועג ןיא ץלא ןוא ליוא ןקידרוהט ,ןרשכ ןבָאה טפראדעג טָאה הרונמ יד

 טלגיזראפ ,ליוא םענייר לגירק ןיילק ןייא ןענופעג ןוא טכוזעג ייז ןבָאה ,אמט
 ףאפ רָאנ ןעװעג גונעג זיא לא עלעסיב סָאד .לודגה ןהכ םנופ לגיז ןטימ

 געט טכא עצנאג ראפ טנערבעג טָאה סע ןוא סנ א ןעשעג ויא ,טכאנ ןייא

 | .תיז ןמש ןקידרוהט ,םענייר ןטיירגוצ טנַאקעג טָאה ןעמ זיב

 יז החּפשמ םיאנומשח עניילק יד טריריּפסניא טָאה טנ רעקיזָאד רעד

 ,ןטסינעלעה יד ןופ טייהרעמ רעסיורג רעד ןגעק ,בור ןגעק ןטערטסיורא לָאז

 ןעיימרא עשיריס-שיכירג יד ןופ טייהרעמ רערעסערג ליפ ךָאנ רעד ןגעק ןוא

 | | .רעשרעה ןוא
 טייהיירפ טרעלקרעד טשרמולכ טָאה רעכלעוו טנאּפוקַא רעלאטורב רעד |
 ןבירטראפ ךעלצנעג זיא ,רעניואוניא עלא ראפ גנוקיטכעראבכיילג ןוא

 .לארשייץרא ןופ ןצינערג יד ןופ ןרָאװעג

 רעד ןופ טפאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה החּפשמ םיאנומשח יד

 ,רָאי טרעדנוה ייוצ וצ בורק ןטלאהעגנָא טָאה יז ןוא הכולמ רעשידיי

 .םהה םימיב ןופ עטכישעג ןיק אקוד טינ סָאד זיא טליװ ריא בוא

 ןשיװצ לגנארעג רעבלעז רעד רָאפ טמוק ,הפוקת רעודנוא ןיא ,דניצא ךיוא

 | ,בור ןטיורג ןטימ טייהרעדנימ רעשידיי רעכאווש רעד

 ןופ לייט א ףיוא ,קלָאפ ןיילק א ןדיי ןענייז דלעפ ןלאנַאיצאנ ןפיוא

 םיאנוש עריא ןענייז ,םורא םינכש עריא ןופ טייהרעמ עסיורג יד ,לארשי ץוא

 ,לאפכרוד ריא ףיוא סיוא ןקוק ןוא

 ,טועימ רעניילק א ןדיי ןענייז ןטעניטנַאק עלא ףיוא ,תוצופת יד ןיא

 רעקימורא רעד ןופ טקערידמוא יצ טקעריד טסולפנייאאב טרעװ רעכלעוו

 | / ,ףוטלוק ןוא הביבס
 ןרעװ ייז ןלוש עשידיייטינ ןיא ךיז ןענרעל רעדניק עשידיי ןענָאילימ

 ןיז ןשידיי ןיא זָאלטולב ןוא טריזילאראּפ קיטסייג ןטרָאד

 טגיײלעגקעװא ךיז טָאה טיײהרעמ רעד ןופ רוטלוק יד ןוא טסייג רעד

 ןגרעוורעד םיא ליוו יז .םיא טקירד ןוא םיא טסערּפ יז .דניק ןשידיי ןפיוא

 עשידיי יד זא ןטסָאמראפ ךיז טָאה יז .המשנ תאיצי זיב .טיױט םוצ זיב שממ
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 יכנא; םעד טרעהעג ןוא יניס גראב ןופ סנסופוצ ןענאטשעג זיא עכלעוו המשנ

 ןוא ןשטנעמ ןשידיי ןופ סיורא לָאז המשנ עקילייה יד טָא זא ,"ךיקלא 'ה

 ,המשנ עשידיייטינ עכעלטלעוו ,עיינ א םיא לָאז ןבעלאב

 רוא הרותו הוצמ רנ עתמא ,ענייר סָאד .ןוחצנ ןופ געט ןענייז הכונח

 ,..ןוי תקובא ןטעשטּפָאקראפ ןוא ןטרעכיורראפ םעד טגיזאב טָאה ,טכיל

 טינ ךיז ייז ןענָאק תוינוציח ןיא ךעלטכיל הכונח יד ןענייז ןיילק

 ,תוימינּפ ןיא :גנוטיילאב טנעסערָאולּפ רעשירטקעלע רעד טימ ןכיילגראפ

 יז .רעקראטש ןוא רעקיטפערק רעבָא ייז ןענייז ,הרהט ןיא ןוא השודק ןיא

 סעכלעוו קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עתמא יד ןלייצרעד ןוא תורוד ןטכיילאב

 ןיא תוחוכ ערעטצניפ טימ ,םיאנוש ןוא רענגעק טימ טלגנארעג ךיז טָאה

 קלָאפ סָאד ךיז טָאה טיג ןופ םיסנ יד קנאד א ןוא תופוקת ענעדיישראפ

 ןתולג ערעטצניפ יד ןיא ןטלאהרעד לארשי

 עטגָאלּפעג ערעטצניפ יד ןטכיולאב ןבָאה ךעלטכיל הכונח עקיניילק יד

 .לארשי םע ןטלגָאװראפ ןופ ןטייצ עטקינייּפראפ ןוא

 רימָאל ,ךעלטכיל הכונח עקילייה עקיזָאד יד ןדניצ רעבירעד רימָאל

 ןעמ לָאז יוזא ןוא ,רעדניק סדניק ןוא רעדניק ערעזדנוא וצ םיסנ יד ןלייצרעד

 רעבָא ךיז רימ ןלעוו ,טייהרעדנימ א ,טועימ א ןענייז רימ ,תמא :ןגָאז ייז

 וניתובא תובָא ערעזדנוא סָאװ סָאד ןזָאלראפ טינ ןוא קראטש ןוא טסעפ ןטלאה

 ןוא ןרעװ לטובמו לטב טייײהרעמ עסיורג יד טעװ ,טנרעלעג זדנוא ןבָאה

 .רעגיז יד סיורא רעטייו ןלעוו רימ

 (ח"ישת ,הכונח ברע)





 םירופ





 ..סטלמע ךל השצע רשא חא רובז

 ןוא יינ סא סע טעז ךָאד ,טלא רעייז ,טלא ןיוש זיא עטכישעג יד

 ןעשעג רוד רעזדנוא ןיא ,טשרע-טָא טלָאװ סע יו ,שירפ

 ןוא טפדורעג ייז ןענייז ,םירצמ ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענייז ןדיי יד ןעוו

 :ןקלמע ןופ ןרָאװעג ןלאפאב

 ,((ח ,*י ,תמש) םידיפרב לארשי םע םחלױ קלמע אבױ

 ןוא סיורא יג ,רענעמ עקיטכעמ סא בילק :ןעשוהי וצ השמ טגָאז

 םנופ לת א טכאמ ןוא םיא טגיואב עשוהי ןעוו ןוא ,ןקלמע טימ המחלמ ריפ

 : ןגָאז וצ יוזא ,ןהשמ וצ טרָאװ סט"ג טמוק .אנוש

 רכז תא החמא החמ יכ ,עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בותכ

 .ןטרָאד) םימשה תחתמ קלמע

 ֹא

 ףעשוהי סע יורטראפ ןוא ,רפס א ןיא רכז א ראפ ףיוא סָאד ביירש;

 ."למיה רעטנוא ןופ ןקלמע ןופ קנעדנָא םעד ןקעמּפָא לשװ ךיא זא

 אש ,עשר ןכעלטיא .ןדיי ייב ריטפמ טפיוקעגנייא ךיז טָאה קלמע

 ,ןמה רעדָא קלמע ןעמ טפור ,שטנעממוא ןקיטשרודטולב ןלאטורב ,לארשי

 עכעלטנפע ,םיאנוש ענעדיישראפ (םויה דע ןבָאה ןוא) טאהעג ןבָאה ןדיי
 רעדָא קאה א ןטלאה ןוא טינ ךיז ןעמעש ייז ןופ לייט ,טנייפ ענעטלאהאב ןוא
 לייט דיי םעד ןעגנאלרעד וצ טייחנגעלעג א ייב ידכ ,טנאה ןיא דרעוװש א
 "עג רעגניפ ערעייז ןשיװצ ןוא טנעה ערעייז ףיוא סעקשנטעה עגעדייז ןגָארט
 -ביירש ןלעדיײא םעד טימ רעבָא ,רוחט בהז שממ ,ןעפ ענעדלָאג א ךיז טניפ

 ...רטטרעוװךעטש םתס ןוא םילוכלב טימ ןדיי ףיוא ןעמ טרידראבמָאב גייצעג

 ...תוכמ רשע יד ןופ ערעסעב יד ,ןגָאז וצ יוזא ,ןענייז סָאד

 .ו"אא םימודא יד ,םירצמ יד טאהעג ןדיי ןבָאה ןטייצ עשילביב יד ןיא

 :תונמחר הרות יד טעב םיאנוש ענעי ףיוא
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 .אוה ךיחא יכ ימודא בעתת אל

 ןייד ךָאד זיא רע לייו ,םודא ןופ שטנעמ ןייק טינ קידריוומואראפ

 : רעדורב

 ,(ג"כ2 ,םירבד) וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל

 ךָאד טסיב וד לייו ,םירצמ ןופ שטנעמ ןייק טינ קידריוומואראפ

 ,דנאל ןייז ןיא רג א ןעוועג

 הרות יד ,לארשי יאנוש עלא יו רעגרע ןטינשעגּפָא רעבָא טָאה קלמע

 :ןדיי םנופ טגנאלראפ

 .קלמע ךל השע רשא תא רודז

 קלמע ןופ רכז םעד סיוא קעמ .ןָאטעג ריד טָאה קלמע סָאװ קנעדעג

 !טינ סע סעגראפ .,למיה ןרעטנוא ןופ

 רעד ץוח א לייו ,רוכז תשרּפ ןפורעגנָא טרעו תבש רעקיטנייה רעד

 : השרּפ יד טנעיילעג ריטפמ וצ טרעוו ,(ארקיו) ךָאװ רעד ןופ הרדס רעקידנפיול

 .קלמע ךל השע רשא תא רוכז

 ןעמ ףראד ,םירוּפ ראפ ךָאװ א ,רוכז תשרּפ ,תבש זיולב טינ ןוא

 ןענוואד ןכָאנ ןדיי עמורפ ןגָאז גָאט ןכעלטיא .עשרה ןמה ןוא ןקלמע ןעקנעדעג

 ןָאטעג ריד וצ טָאה קלמע סָאװ טינ סעגראפ ,קנעדעג -- רוכז םענעי

 ןעמענראפ ךיז ןלָאז ןדיי זא ןעוועג "הכוז, טָאה קלמע דָארג סָאװראפ

 ?ןטלישראפ וצ ןסעגראפ טינ םיא ןוא ,למיה ןרעטנוא ןופ ןקעמוצּפָא םיא

 :ל"צז יבר רעקצָאק רעטלא רעד טרעפטנעעג ןיוש טָאה םעד ףיוא

 ןלעיצעּפס א ,עידיא ןא ,הטיש א טעבראעגסיוא טָאה קלמע לייוו

 ...עיידיא ןא טימ ןבָאה וצ טנייפ יוזא יו ,אזא עיניל א ,געוו

 ,.ןרדב ךרק רשא

 וצ רעקלעפ ןופ ןעגנואיצאב עמיראוו יד טכאמעג טלאק טָאה קלמע

 ...עיידיא ןא טימ ,הטיש א טימ ,געו א טימ ,ךרד א טימ לארשי

 "ןכעלטפאשנסיווק א טימ ןפורנָא קיאור טנָאקעג סע ןעמ טלָאװ טנייה

 ...םעטסיס רעדָא געוו

 יד רעבָא .עטכישעג רעזדנוא ןיא סעיינ ןייק טינ זיא ןדיי ןרימָארגָאּפ

 ןופ ןרעלעק ערעטצניפ יד ןיא ןרָאװעג טנאלּפעגסױא ןענייז ןעמָארגָאּפ עלא
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 ןלוּפ ןופ רעדָא עניארקוא ןופ סעקאמאדייה יד ןופ ןוא סיקצינלעמכ יד

 .עינעמור ןוא

 ןאלּפ רעייז ןבָאה ,ןשטייד "עלערוטלוקא יד ,םיקלמע עקיטנייה יד

 ןיא רעטרע ענעגרָאבראפ יד ןיא טינ ,ןרעלעק יד ןיא טינ טעבראעג סיוא

 רָאנ ,(האנש ןופ לדנרעק א ןרָאװעג טייזראפ רָאנ זיא רעלעק ריב רענעכנימ

 ,ןרענעשזניא ןוא רעקימעכ עטעדליבעג ,ןָאטעג סע ייז ןבָאה ךעלטפאשנסיוו

 -עמ עכעלטפאשנסיוו; טימ טעבראעג ייז ןבָאה עלא ,רעביירש ןוא רעניצידעמ

 גנוטכינראפ ןוא סנוויוא-זאג יד ;ןדיי ןָאילימ 6 ןקיליטראפ וצ יוזא יו *ןדָאט

 רענרעדָאמ ןופ טרָאװ ןטצעל ןטיול טעבראעגסיוא ןעוועג ןענייז רעצעלּפ

 ,רעגייז א יו טּפאלקעג בָאה ץלא -- קינכעט

 ,ןרדב ךרק רשא

 טכאמעג טלאק ןדיי ןָאילימ סקעז ןבָאה דנאלשטייד ןופ םיקלמע יד

 .עיידיא ןוא םעטסיס ןטנאלּפעגסיױא ןא טימ ,"געווע ןשיטאמעטסיס א טימ

 ןאלּפ א טימ רָאנ ...קילעפוצ ,ןפָארטעג "ךרקק רשא ןעוועג טינ זיא'ס

 ,בוח רעד ןדיי ןכעלטיא ףיוא טגיל רעבירעד .גנוקיליטראפ ןוא םוקמוא ןופ

 טָאה רוד רעזדנוא ןופ קלמע סָאװ ךיוא קנעדעג .ןקלמע ןעקנעדעג וצ ,הוצמ יד

 ,.!טינ סעגראפ !ןָאטעג דיי ריד

 תומוא יד לייו ,ןסעגראפ טינ סע רימ ןרָאט טנייה רעדנוזאב ץנאג

 .ןסעגראפ וצ ָאי טגיונעג טציא ןענייז םלועה

 ןענייז ,עיגלעב ןוא דנאלָאה ,ךיירקנארפ וליפא ,דנאלגנע ,עקירעמא

 ...םיפתוש עכיילג סלא ןענעקרענא וצ ייז ןוא םיקלמע יד ןייז וצ לחומ טיירג

 ארומ רעד בילוצ ,סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ ןענעפָאװאב וצ יינספיוא ייז ןוא

 ,דנאלסור ראפ

 ןרעוו ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא רעכערבראפ עטסערג יד

 ןיטעג יד ,טייקיטכערעג יד ;טנּפָאװאב ןוא ןשאוועגנייר ,טריטיליבאהער טציא

 רעדרעמ-ןסאמ ...עטמעשראפ א ןוא עטנייוראפ א טציז ,קדצ ןוא רשוי ןופ

 ,ןשטנעמ עווארב ,עכעלצונ טכאנ רעביא ןרעוו

 עטקעריד סעמעװ רעדרעמ יד ,עכעלקערש עלא ןופ עטסכעלקערש יד

 ןביז ,לפייווצ ןוא קפס םוש ןָא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא החיצר ןוא דלוש

 ןיא ןסעזעג ןיוש ןענייז קלָאפ-רעדרעמ םנופ רעריפ-רעדרעמ ןוא סעקצאצ

 םיקלמע ןביז ענעי ךיוא --- ףוס ןרעטצניפ רעייז ףיוא טראוועג ןוא לעצ-ןטיוט

 טינ ךָאנ ןענָאק ןשטנעמ עלארעביל ,עשיטארקָאמעד יד ןוא ךָאנ ןבעל
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 סנבעל ענעטלָאשראפ יד וצ ףוס א ןכאמ וצ לָאמעלא ראפ לָאמנייא ןסילשאב

 ,רעדרעמ-ןסאמ יד ןופ

 --- הוצמ רעד ןופ טינ ןעמ טלאה רעקלעפ ערעדנא ייב זא סיוא טזייוו סע

 .קלמע ךל השע רשא תא רודז

 ןייז טינ רָאט קלמע ןא יבגל .הוצמ עבראה א רעבָא סע זיא ןדיי ייב

 טימ ןבָאה עכלעוו ,רעדרעמז ןסאמ ףיוא :תוירזכא טניימ תונמחר ,הרשּפ ןייק

 -- ןדָאטעמ "עכעלטפאשנסיוו;

 ,ךרדב ךרק רשא

 -נָא יז ןוא טלעװ עסיורג א טעטפיגראפ ןוא ןדיי ןָאילימ סקעז טקיליטראפ

 ןרעוװ טביאעגסיוא טינ תונמחר ןייק ןָאק ,ןליצאב האנש טימ טקעטשעג

 ,ןגגא ףיױא טאהעג תונמחר טָאה ,לואש גינעק רעשידיי רעטשרע רעד

 ךרוד ןעמוקעגמוא ןיילא זיא ןוא ןיורק ןייז ןריולראפ רע טָאה ,לקינייא סקלמע

 | :טגָאזעג טָאה הרות יד ביוא ,.דרעווש רענעגייא ןייז

 ,קלמע רכז תא החמת

 ןזייואוצסיורא סע טגאוו רעװ --- "קנעדנָא סקלמע ןקעמסיוא טסלָאז,

 ..? תונמחר םיא

 דנאש וצ טנָאמרעד טרעװ קלמע .,טינ ןסעגראפ ןדיי יוװ ןרָאי רעטנזיוט

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ אנוש רעשיסאלק רעד סלא טכארטאב טרעוו רע ,טָאּפש וצ ןוא

 ןעניז עלא -- רעלטיה ,יקצינלעמכ ,ָאדאמעווקרָאט ,ןמה ,גגא ,קלמע |

 | .ןדיי ןופ רעטָארסיױא יד ,החּפשמ ןייא ןופ ייז

 .הרות רעד ןופ הוצמ א זיא סע ,ןסעגראפ טינ ןעמ רָאט ייז

 .קלמע ךל השע רשא תא רודז

 !ןָאטעג ריד טָאה קלמע סָאװ קנעדעג

 ,(א"ישת)

 ב

 טימעה ןיב דרוטזו רחפסמ ,דחא םע טשי

 יס ,ארמג רעד ןיא ייס ןוא הנשמ רעד ןיא ייס ,םימכח עשידיי יד

 -עייל ןרעה וצ ןדיי םעד ןטכילפראפ ,"ךורע ןחלש; רעד ייס ןוא ם"במר רעד
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 ןייק ,קוסּפ ןייק ןוָאלכרוד טינ ןעמ רָאט ןיד ןטיול .םירוּפ םוא הליגמ יד ןענ

 סעּפע טליצרעד קוספ רעכעלטיא לייו .רתסא תליגמ ןופ טרָאװ קיצנייא

 ,הנווכ א טָאה טרָאװ רעדעי ןוא ,טעקיטכיוו

 םיקרּפ ריפ טָאה רתסא תליגמ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעבירעד זיא סע

 ןוא םישרדמ עסיורג ;ימלשורי ןוא ילבב ,הליגמ ארמג עצנאג א ,תוינשמ

 םינושאר ייס ,רתסנ ייס ןוא הלגנ ייס ,םירפס עשיסאלק צלא ןוא ,םיטוקלי

 ןטכארטראפ עלא -- עשידיסח יד ייס ןוא עשידמול יד ייס ,םינורחא ייס ןוא

 עכלעװ ,םיטרּפ יטרפ ןוא םיטרפ ענצניא עלא ןיא ךיז ןפיטראפ ןוא ךיז

 סעפע ךיז טימאב ןוא ןיירא טשטייט רעדעי ;רתסא תליגמ ןיא ךיז ןעניפעג

 טסייװ רעכעלטיא לייו .טשפ א ,שודיח א ,קנאדעג א ןעניפעג ֹוצ ןוא ןגָאז וצ

 ףיז יוזא םתס טלייצרעד עכלעוו ,הליגמ ןייק םתס טינ זיא סָאד וא ,טליפ ןוא

 רעקיזָאד רעד ןיא ,רפס קילייה א ןיא רתסא תליגמ רָאנ ,היחש השעמ א

 ,קלָאפ ןשידיי םנופ ךירטש-רעטקאראכ רעצנאג רעד ןטלאהאב טגיל הליגמ

 ...תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלא

 :ארמג יד טגָאז םניחב טינ

 ,((} ,הליגמ) ...הרמאנ שדוקה זחרב רתסא

 ןיא ןעװעג ןעניז ןדיי ןעװ ייס ,עכָאּפע רעדעי ,הפוקת עכעלטיא

 ןיא ּפֶא ךיז טלגיּפש ,לארשי:ץרא ןיא ןעװעג ןענייז ייז ןעוו ייס ןוא תולג

 ,הליגמ רעניילק קיסעמסינטלעהראפ רעכעלרעדנואוו רענעי

 לא לא

* 

  ,תורודל ינובתכ ,רוד םענעי ןיא םימכח יד ייב ןטעבעג טָאה רתסא
 רָאנ לייה ,תורוד עקידרעטעּפש יד ראפ עטכישעג עצנאג ןיימ טביירשראפ
 ,ערדָאי יד ,לדגרעק סָאד ,ןכות רעד רעבָא ,ןרעדנע ךיז ןענָאק ןעמרָאפ יד
 ןעזעג ןבָאה ייז .ןענאטשראפ ריא ןבָאה םימכח יד .עבלעז יד ןייז דימת טעוװ
 ןוא ,תורוד-רוד ראפ רתסא תליגמ ןבירשראפ ייז ןבָאה ,יוזא תמא זיא'ס זא
 ,קילייה ראפ הליגמ עקיזָאד יד טרעלקרעד

 ,..הרמאנ שדוקה זחורב רתסא

 ,םירטס ך"נת יד ןשיווצ רתסא תליגמ ןעמונעגניירא ןבָאה ייז
 רעביא טשרעהעג טָאה -- הליגמ יד זדנוא טלייצרעד -- שורושחא
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 -ראפ .עירעּפמיא עקידהשק-שינ א .תונידמ קיצנאווצ ןוא ןביז ןוא טרעדנוה

 עטצעזעגנגעק טימ ,תונומא ןוא תונושל ענעדיישראפ טימ רעקלעפ ענעדייש

 ,ןטיז ןוא םיגהנמ

 ןבָאה ,רעקלעפ ןופ שימעג םענעי ןשיװצ ,"בר-ברע; םענעי ןשיווצ

 ,לארשי ינב וניחא ןענופעג ךיוא ךיז

 רעכלעוו ,יכדרמ ,רעריפ ןשידיי םנופ טקידיילאב ךיז טָאה עשרה ןמה

 ,םיא ראפ ןקוב טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןוא ךיז ייב ץלָאטש ןעוועג זיא

 טריזילָאבמיס ,עדריוו עשידיי יד טריטנעזערּפער טָאה רעכלעוו ,יכדרמ

 םעד טגָארט סָאװ ץלא ןוא ,ינעשז עשידיי יד ,טייקטלייורעדסיוא עשידיי יד

 ןעמעוו ,עשר א ,ןמה א ראפ ןייז עינכמ טנָאקעג טינ ךיז טָאה ,ןעמָאנ ןשידיי

 ןפיוא טּפאכעגפיורא ךיז טָאה רע ןוא ,טליּפשעגוצ קילעפוצ טָאה החלצה יד

 .עירעּפמיא רענעי ןופ ןגָאװטיײר ןשיטילָאּפ

 רָאנ ,דיווידניא ןא יו ,דיחי א יװ ןיכדרמ טכארטאב טינ טָאה ןמה

 ,קלָאפ ןשידיי םנופ רעייטשרָאפ סלא

 ןיק ראפ ןקוב טינ ךיז רָאט דיי א זא ,ךרד א ןזיוועג טָאה יכדרמ

 ןרָאטאטקיד ערעדנא ןייק ראפ ,רעשרעה ערעדנא ןייק ראפ ,תוחוכ ערעדנא

 ,ןיילא ט-ג ראפ רָאנ

 ןרעטניה זיולק ןיא ןסעזעג זיא סָאװ דיי א ןעוועג טינ זיא יכדרמ

 עכעלגינעק יד ןיא ,ךלמה רעשב אקווד ןענופעג ךיז טָאה רע רָאנ ,ןוויוא

 ןוא ןדיי ייב םיבושח ענעביוהעג יד ןופ ןעוװעג ,טרעקראפ רע טָאה ןזיירק

 ןזיועגסיורא יכדרמ טָאה ןטרָאד ןוא ,ףיוה ןכעלגינעק ןיא רעייטשרָאפ רעייז

 עינכמ טלָאװעג טינ ךיז ןוא תובישח ליפיוזא ,עדריוו ליפיוזא ,ץלָאטש ליפיוזא

 שורושחא רָאטארעּפמיא רעד ןכלעוו םעד ראפ וליפא ,לארשי אנוש א ראפ ןייז

 .רעטסינימ רעימערּפ ןייז ראפ טמיטשאב טָאה

 םנופ רָאנ ,יכדרמ ןופ זיולב טינ גנוקידיילאב יד טליפעג טָאה ןמה

 ,ןריזימינימ וצ ןביוהעגנָא ןוא ךלמ םוצ ןעמוקעג רע זיא .קלָאפ ןשידיי ןצנאג

 ...עסאר עשידיי עצנאג יד ,טשינרָאג וצ ןכאמ וצ

 :גינעק םוצ טגָאזעג רע טָאה יוזא ןוא

 ...דחא םע ונשי

 -ראפ ןייא ,קלָאפ ןייא ןענייז ןדיי זא ,גינעק ,ךיז טכאד ריד סָאװ סָאד

 ןעמ ,טקעּפסער ןוא יורטוצ ןבָאה ןעמ ףראד עכלעזא וצ ןוא ,עּפורג עטקינייא

 בוא ...ןייז ביטמ ייז טימ ןוא סעיגעליווירּפ ענעדיישראפ ןבעג ייז ףראד
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 טקוק ריד .,.תועט א וטסָאה ,יוזא טסקנעד -- רָאטארעּפמיא רעסיורג -- וד

 -- זיא'ס זא ,סיוא עקאט סע

 ...ךחא םע ונשי

 רעד ןיא .ראבגיזאבמוא ןוא קראטש ,טקינייאראפ ,קלָאפ ןייא ןענייז ייז זא

 -- ייז ןענייז ןתמא

 ...םימעה ןיב דרופמו רזופמ

 ענעדיישראפ ףיוא טלקערבעצ ןוא ןכָארבעצ ,טרעטילּפשעצ ןוא ןטלָאּפשעצ

 טינ ךיז ןשיווצ ןענָאק ייז :ךעלעקּפורג ןוא ןּפורג ,ןעגנוטכיר ןוא ןעייטראּפ

 .י.ןרעדנא םעד ןגעק רענייא ןצעה ןוא תקולחמ ןריפ ייז ,ןעמוקסיוא

 טנױל סע ןבָאה טינ םויק ןייק ןָאק טעטילאנָאיצאנ עטלקערבעצ אזא

 -- ןרירעלָאט ןוא ןדלוד וצ ייז ךלמ ןראפ טינ רָאג ךיז

 ...םחינהל הווש ןיא ךלמלו

 ןגָאז טקישעג יז טָאה ,ראפעג עסיורג יד ןעזרעד טָאה הכלמה רתסא

 ; ןיכדרמ

 ...םידוהיה לכ תא סונכ ךל

 ,.ןריולראפ רימ ןענייז שרעדנא ,ןדיי עלא קינייאראפ ןוא למאזראפ ,לענש
 25 טוי: אנענלאאמאוטאאופ סיי: הסאהמייימאפ פיילס יוליוס טיי ----ףייזיייייהיופ ----.שוטהוההוהייומ----םעיייווייה :---.שויושיייי:--- םשתוופסיטפופ --;--שייייזירקיפ ---יייייווזייופ ---סאקתולשטשפ/-.;.סיייטהוויייז:---םיושהיישישי ---.סטשאייטיא == טעאקמשטוהרטנת == טכנענאאטפאס

 055 -.-.אתייייייואבייפ טאקיא :--שעוסיויוסיוקאפ ----.עס--קוהאפאג..;-.?תייייייקימ -----טוקיייומ -----סיזלאזליקיזזיאג :---שיתערקיזסעמא סאו איני .;;.קיקייזיעופ --;;.םיייזוהנאיפ-.;--.סושייייייי-.;.;.סאהיפ --;;;שייייייזייזפ-.;.;.עישזכייהקייופ:.;.שנייהיו-;סלסנקיוהייייי ----ענפוסקעטועלאכ/==יהקשיוהיאה == .ןטנעגנוגהקסאוג

 טייפ = אכטנונקאבינאפ = אטטאמ-אמונאצפ === טלשנעטנסאוכ == ןטנענואהאכאנאנא === ססיקששטאאאצס == (ננושישייהאש == טעששימשווהנאהס = אנאהסקועקאפ == טעאהאגעאהפ == סנאהפשוהרהש == סאתפטיסשטשה == שעפאטסיה == העהאשטטטקמוש == טסאהאששטה == .םתוהאטהשאה == ססנוטהטתסאמ == (םנאמשושישת == קנעשעואנעששש/== (היהחגוהנישפ == .כאנוצאגאשיססא

 ץָארט .טרעסעבראפ ליפ טינ םויה דע עגאל יד ךיז טָאה ,טעז ריא יו

 ,תורצ גונעג רָאי טנזיוט ייווצ יד ןיא ןעגנאגעגכרוד ןענייז ןדיי סָאװ םעד

 גונעג ןוא ןעגנוקיליטראפ גונעג ,סנוויוא-זאג ןוא תוטיחש גונעג ,ןתולג גונעג

 | .ןעמוקעג ןבעל-הכולמ םוצ קירוצ דניצא ןוא ,ןייּפ ןוא דייל

 שטָאכ דיי רעבָא .ןפורג ןוא ןעייטראּפ ןאראפ ןענייז םייוג עלא ייב

 -ראּפ עטרעטילּפשעצ רעמ ,תוחוכ עטלקערבעצ רעמ ןגָאמראפ ,לָאצ ןיא ןיילק

 .ןושלו המוא רעדעי יוװ ןעייט

 ,לארשי ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןָאט קוק א רימָאל
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 ףיוא ןסירעצ ןענייז ,ליצ ןַײא ןבָאה עלא שטָאכ ,ןּפורג עזעיגילער יד

 ,יהרזמ ,י"גאּפ ,לארשי תדוגא ילעוּפ ,לארשי תדוגא ,אתרק ירוטנ : רעקיטש

 יד טציא ,ןּפורג ץוט ןבלאה א ןבָאה םייללכ םינויצ ;חנפמל ,יחרזמה לעוּפה

 ,ןטלָאּפשעג רעטייוו ם"ּפמ יד ךיז טָאה דניצא ;ם"ּפמ ,י"אּפמ ? ייטראּפ רעטעברא

 . ןרעסעבראפ ןליו עלא -- ןטסינומָאק יד ןוא ,ןפורג ריעצה רמושה יד ןוא

 רעד רעבָא ,גנוזיילסיוא ןוא הלואג יד ןעגנערב ןליוו עלא ,ןטאמ רעטעברא יד

 ,ןטייהנדיישראפ סגנוניימ ?עקידהגלפח רוד; ןוא גנורעטילּפשעצ --- .זיא זיירּפ

 יד ייב ייס ןוא עטּכער יד ייב ייס ,ליצ ןייא טעמכ ןנָאה עכלעוו ןפורג ייווצ

 ...דשח טימ ןרעדנא ןפיוא טקוק רענייא .ןדיירגעמאזוצ טינ ךיז ןענָאק ,עקניל

 יװ רעמ דרופמו רפמ סע זיא רעדייל רֶעבָא ,דחא םע עקאט זיא'ס|

 ...ךעלציּפ ףיוא טרעטילּפשעצ ןוא ןכָארבעצ ...םימעה ןיב

 םע ונשי :קלָאפ רעזדנוא טריזירעטקאראכ טוג טָאה ,סיוא טזייוו ,ןמה

 סע זיא ,טלעװ רעד ראפ ןוא ךיז ראפ הכרב א ןייז טנַאקעג טלָאװ טע ,דחא

 י ...םימעה ןיב יװ רעמ -- דרופמו רזופמ רעבָא

 ,רוד םניא סיכדרמ יד ,האופר א ךיא טנייה ךָאנ זיא הצע סרתסא |

 רעשירעפעש ןייא ,קלָאפ ןייא ןייז לָאז סע ןקיגייאראפ ,ןעמעננעמאזוצ ןפראד

 רעד ראפ ןוא ךי ראפ הכרב ןעגנערב רע טעװ ןאד טשרע - חס

 ,.,טלעװ רעצנאג

 , יי שנר)

 ֹד

 םירוּפ דובכל

 -גאד ןוא םייחל ןעקנירט ןפראד רימ !םולשלו םיבוט םייחל ,ןדיי םייחל

 עשידיי א ןבָאה רימ ןוא ,טנוזעג ןענייז ןוא ןבעל רימ סָאװ ךרבתי-םשה ןעק

 ,ךיילג ןטייל טימ הנידמ

 טגנאלרעד סע ,רעבליז קיטש טנזיוט ןעצ ןגיואוועגּפָא טָאה עשרה ןמה

 סָאװ ןדיי יד טימ ןָאט וצ טייהיירפ יד ןעמוקאב ןוא שורושחא גינעק .םוצ

 ,..טסולג ץראה ןייז

 ןוא םיא טָאה ןעמ זיב ...ויב תונכה טכאמעג ,טנאלּפעג טָאה ןמה

 | ...ןעגנָאהעגפיוא םינב ןעצ ענייז
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 רעטייוו רעד ןופ עטכישעג עטלא ןא זיולב זיא סָאד זא טניימ ריא ביוא

 ,ןיילא שורושחא יו רעגילק טינ הליחמב ריא טייז ,טייהנעגנאגראפ

 ןיא רעביא ךיז טרזח יז רעבָא ,עטכישעג עטלא ןא עקאט זיא סָאד

 "הזה ןמוב; ךיוא רעבָא ,'םהה םימיב; עקאט ...רוד ןכעלטיא

 ןָא ןפראוו עכלעוו יד ,סרעריפילדער עשיבארא יד ,סנמה עקיטנייה יד

 ,סרענָאה-טכאמ עקיטנייה יד וצ ךיוא ןעמוק ייז ,לארשי ףיוא ארומ ןוא דחּפ א

 ןוא ,התעשב ןמה יװ ,דנאלסור וצ רָאג רעדָא ,דנאלגנע ןוא עקירעמא וצ

 ןוא .,,ליױא ךעלסעפ רָאנ ,רעבליז קיטש טנויוט ןעצ ןייק טינ ...ןעגנערב

 -אגאב ,ןריוירָארעט ,ןריטָאקיַאב וצ טייהיירפ יד ןבָאה ייז ןליוו ליוא ןראפ

 ןלעטימ ןיא קילבוּפער ענרעדָאמ עקיצנייא יד ןריוורעגעד ןוא ןריזילעט

 ,לארשי תנידמ --- חרזמ

 ןוא ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק א ןעוועג ןזיא ,רתסאו יכדרמ ימיב ןמה

 ןעוועג זיא רעבליז קיטש טנזיוט ןעצ .שּפיט ךלמ א .,גינעק רעד שורושחא

 -סעפ ןענגָאילימ ןגָאמראפ ייז ,ןרענָאילימ ןענייז סנמח עקיטנייה יד .עבטמ א

 ןוא "ןלידק סנמה יד ןעמעו טימ סשורושהא עקיטנייה יד ןוא .,.ליוא ךעל

 רחסמ ןופ חופ רעד רעדָא םישפיט ןייק טינרָאג ןיוש ןעבייז ,רחסמ ןָאט

 -טלעװ רעד ןופ ּפעק ּפראק יד זא ,סױרג יוזא ןיא (ליֹוא טימ טרפב)

 . זָאל טיג ןענָאק ןוא ליוא ןופ רוכיש ןענייז ייז .זָאלטּכאמ ןענייז ,קיטילָאּפ

 טייז :ןגָאז ןצ יא רמאל רעדנעל עשיבארא יד וצ םירוביז עתמא יד ןרעה

 בעדעי ןוא ,תמא ןא ףיוא ןביילבראפ וצ ןעמוקעג ןיא לארשי זא ,הרבח ,ןסיוו

 -אב קראטש טעװ ,ןדיי יד טימ ךיז ןעּפעשטראפ וצ ךייא דצמ ואורּפ

 | ..יןרעוו טפמעק

 ןעצ קידנעעזרעד תחנ ןופ ןלָאװקעג טָאה ,רתסאו יכדרמ ימיב שורושהא

 ןופ ןדיי יד ןעװעג ריקפמ עלייו א ףיא רע טָאה ,רעבליז קיטש טנזיוט

 ...תונידמ ענעי

 ןענָאק יז ןעװ תחנ ןופ ךיוא ןלעװק סשורושחא עקיטנייה יד ןוא

 ריקפמ ךיוא יז ןלעוװ יצ .תונידמ עשיבארא יד ןופ ליוא עטעפ ענעי ןעמוקאב

 ?ותעשב שורושחא יו ,הנידמ יד לארשי ןייז

 ןטכארטראפ ,סנמה ןעמוק רוד ןכעלטיא ןיא לייוו .טינ זא ןפָאה רימ

 ןרעוו ייז ןוא ןסָאשרעד ,ןעגנָאהעג ןרעװ ייז ,לאּרשי ןגעק רענעלּפ עזייב

 ,למיה ןרעטנוא ןופ טקעמעגּפָא

 טעװ רעכלעוו בוט-םוי א ,םירוּפ זיא'ס !ןדיי ,םייחל ןעקנירט רימָאל

 | .ןרעו לטב טינ לָאמנייק
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 ,ךָאד ןוא ?ןבעל רעייז טגָאזעגּפָא טינ ןדיי יד ןיוש ןבָאה סנמה לפיוו

 םייחל ...קיבײא ףיוא ןבעל ןלעוװ ןוא ןבעל רימ --- ןיילא טגָאז ,הברדא

 ..!םייחל ,ןדיי

 ֹה

 חבוט יד לדומ

 טיג ליו ךיא ,ןיב רעד וצ טגָאז ןעמ :גָאז א ןאראפ זיא שרדמ ןיא

 ...(ךצקועמ אלו ,ךשבודמ אל) סיב ןייק טינ רימ ביג ןוא קינָאה ןייד

 קיצכא ןוא ףניפ זא ,ןסיוו זדנוא טזָאל רוטנעגא ןפארגעלעט עשידיי יד

 ןופ גנודנירג רעד טניז ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה ןעיורפ 121 ןוא רענעמ

 ,לארשי תנידמ

 רעפטנע ןא זיא סָאד .העידי עוואקישט א יוזא םתס טינ זיא סעיינ יד
 -ייז סָאװ רעדניק עשידיי ענעפלָאהאבמוא ,עטנלע ,עמירָא רעטנזיוט יד ףיוא

 ןטעברא עכלעוו ,ןרענָאיסימ ערטיכ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפעגניירא ןענ

 ,לארשי ןיא םישעמ

 ןיא רעדניק עמירָא ןיירא ןראנ ייז סָאװ טייטשאב טייקערטיכ רעייז

 טדער ןעמ ,ירבע ךיוא ןטרָאד ייז ןעמ טנרעל טשרמולכמ .,ןלוש ערעייז

 -ניק עטנלע יד ייז טיג ןעמ ,רעדיל עשיאערבעה טגניז ןעמ ,שיאערבעה

 "עג א ןרעטלע יד טיג ןעמ ,השבלה לסיבא ,דאלָאקָאש טימ ךלימ ךעלרעד

 /ןוא רעגנאפידמש יד -- ייז ןוא ןטעברא ןייג ןענָאק ןלָאז ייז טייהנגעל

 םורא יוזא ...רעדניק עניילק יד ףיוא גנוטכא ןיוש ןביג -- רעּפאכ המשנ

 ...ענעסקאוורעד ןוא עניילק ןדמשוצּפָא טכייל ייז טגנילעג

 טינ ןוא עמורפ יד ראפ סינ ,םענייק ראפ דובכ ןייק טינ סָאד זיא

 ,עקניל יד ראפ טינ ןוא עטכער יד ראפ טינ ,עיירפ יד ראפ

 ,קידלוש עלעסיבא ןענייז ,תולג ןיא ,ָאד רימ ךיוא זא ,זיא תמא רעד

 אזא טלָאװ ,לארשי ןיא ןטיקכעלגעמ רעמ ןעוועג ןטלָאװ סע ןעוו לייוו

 -- גנודיילק רעמ ,זײּפש רעמ ,ןעמייה רעמ .ןריטסיזקע טנָאקעג טינ תורקפה

 עקידנעיירפרעד יד רעבָא .טסולראפ ןקירעיורט םוצ הביס עסיורג א זיא סָאד

 זיא חקמ רעד ...טינרָאג טולָאסבא זדנוא טיירפרעד ,אטיא רעד ןופ העידי

 ...טינ האיצמ ןייק רָאג זיא האיצמ יד ןוא ,רעקידלזמ אזא טינרָאג



 13 םירוּפ

 ןוא דנאש ענעי ןטעלגראפ טינ ןענַאק לארשי ןיא םירג 216 יד

 ,דנואוו ענעי

 ,קחצי ,םהרבא ערז ,טולב ענייר תורוד רוד ןופ ,רעדניק עשידיי
 םיױג 216 ןוא סרעטסיױלק עשירענָאיסימ יד ןיא ןלאפראפ ןרעװ ,בקעיו

 ,ןדיי ןרעוו

 ַאלו ךשבודמ אל; :שרדמ ןקילײה םנופ רעטרעװ יד ןענייז גולק יו

 ,סיב ןייד טינ ליוו ןוא קינָאה ןייד טינ ליוו ךיא ?ךצקועמ

 -יוטשראפ יד ןעמוקאב קירוצ רימָאל ,םירג יד ןעוועג לחומ טלָאװ ךיא

 ...רעדניק עשידיי ענעס

 -יױורג סלא טמשעג טָאה רעכלעוו ל"צז עכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד

 א ןכאמ ןלעװ טלָאװ אוה ךורב שודקה ןעוו ,טגָאזעג לָאמא טָאה ,םכח רעס

 םנוב ןרעוו לָאז וניבָא םהרבא ןוא וניבָא םהרבא ןרעו לָאז ךיא ,שיוט

 חוויר א ראפ סָאװ לייו ,ןעועג םיכסמ טינ שוריפב ךיא טלָאװ ,רעכסישּפ

 רעמ טאהעג טינ רע טלָאװ יו ייס ?טאהעג ָאד םלוע לש ונובר רעד טלָאװ

 ,רעכסישּפ םנוב ןייא ןוא וניבָא םהרבא ןייא יו

 -וצ רימ ןלָאז דמושמ ןכעלטיא ראפ ,לידבהל רָאפ ךיז טלעטש דניצא

 לחומ טלָאװ ךיא -- טקנעד ריא יװ טינ סייו ךיא ?רג א ןעמוקאבקיר

 ךעלרעדניק עשידיי יד טימ ןטלאה ךיז טלָאװעג רעסעב ןוא הבוט יד ןעוועג

 יד ןופ ןדיי עכעלקילגמוא יד טימ ,ָאקָאראמ ןופ ןוא סינוט ןופ עיראגלוב ןופ

 ,ןליוּפ ,דנאלסור ,דנאלשטייד ןופ םירג טימ רעדייא ,תורבעמ עקירעגנוה

 ...דנאלגנע ןופ וליפא ןוא ןונבל ןוא עיריס

 םהרבא ןופ שיוט רעד םלוע לש ונובר ןראפ טינ ךיז טניול סע ביוא

 ןקילג יד טינ יאדוא ךיז טניול ..,הכרבל ונורכז םנוב 'ר ןיבר ןטימ וניבָא

 -לעוו ןופ רעדניק עשידיי עמירָא יד טימ םירג עשיליוּפ ןוא עשטייד יד ןופ

 ...ןייז טינ ןלָאז ייז הנידמ רעכ

 ןוא קינָאה ןיד לחומ ריד ןיב ךיא -- ךצקועמ אלו ךשבודמ אל

 ...טינ ךימ סייב

 ,(ד"ישת)
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 ט

 םימנעה ןיב דרופמו רחפמ ,דחא םע טשי

 ןשיװצ טײרּפשעצ ןוא טייזעצ קלָאפ א :גנוניישרעד עראברעדנואוו א

 -סנבעל ןכארּפש ,ןרוטלוק ענעדיישראפ ןייא ךיז ןיא טּפאז ,רעקלעפ עלא

 םנופ ,קלָאפ ןייא -- "דחא םע, סע זיא ךָאד ןוא ,ןטיז ןוא םיגהנמ ,סרעגייטש

 | ,המשנ ןוא ץראה ןבלעז ןטימ ;שיילפ ןוא טולב ןבלעז

 ראפ טָאה ןוא שורושחא גינעק םוצ ןעמוקעג זיא ןמה רעטלא רעד

 ,גנובעלנעמאזוצ רעקלעפ ןוא ןפירגאב עשינטע ןגעוו עיצקעל א ןטלאהעג םיא

 רעביא טײרּפשעצ ןיא ךיירגינעק ןייד ,טגָאזעג ןמה טָאה ,ךלמה ינודא

 -ראפ ןדייר רעקלעפ ענעדיישראפ ,תונידמ קיצנאווצ ןוא ןביז ןוא טרעדנוה

 -לוק רעזדנוא טימ ןרילימיסא טכייל ייז ןעמ ןָאק ךָאד ןוא ןכארּפש ענעדייש

 טשינ רָאג ןעמ ןָאק ייז טימ ,קלָאפ ענדָאמ א סעּפע ןענייז רעבָא ןדיי יד .רוט

 ךָאד ןוא טלעוו רעד ןיא רעקלעפ עלא ןשיוצ ןבעל ןוא ןעניואוו ייז ,ןָאטפױא

 ,קלָאפ ןייא --- "דחא םע; עלא ןענייז ייז .ןעלקערבעצ ןוא ןלייט טינ ייז ןעמ ןָאק

 ןאלּפ א טעבראעגסיוא טָאה רע .עשר רעסיורג א ןעוועג עקאט זיא ןמה |

 שממ -- ןעיורפ ןוא רענעמ ,עגנוי ןוא עטלא ,ןדיי עלא ןעגנערבוצמוא יוזא יו

 זיא רע לייו ...ןעוועג טינ רעבָא רע זיא שורושחא יװ שּפט ןייק ,עלא

 ןא ןיא .טייקראטש ןוא טייקיביא רעשידי רעד ןופ דוס םעד ןעגנאגרעד

 ןענייז ייז ןעו וליפא ,"דחא םעק שממ ,טקינייאראפ ןדיי ןענייז הרצ תע

 -רעקלעפ ענעדיישראפ ןשיװצ ןטנעניטנָאק עלא ףיוא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ

 | , ,ןכארּפש ןוא ןרוטלוק

 ז

 רעד ,י"שר טימ שמוח לקיטש א טנרעלעג לָאמא רָאנ טָאה סָאװ רעד

 ןוא ךעלדניירפ טָאה טייצ ספסוי ןיא םירצמ ךלמ הערּפ רעד זא ,טקנעדעג

 :החּפשמ רעצנאג ןייז טימ בקעי רעטָאפ רעזדנוא ןדאלעגנייא ךעלרעייפ

 ךיחא תאו ךיבָא תא בשוה ץראה בטימב איה ךינפל םירצמ ץרא

 ,(ז"מ ,תישארב)

 ןופ לייט ןטסעב ןיא ,ריד ראפ טגיל םירצמ דנאל עצנאג סָאד;

 "רעדירב ענייד טימ רעטָאפ ןייד ץעזאב דנאל



 וַײֿכ םירופ

 שדה ךלמ םקיו :הערּפ רעטייוצ א ןעמוקעג רעטעּפש זיא ךָאד ןוא

 ,ףסוי תא עדי אל רשא

 טָאה רֶע ןפסוי טנָאקעג טינ טָאה סָאװ ךלמ רעיינ א ןעמוקעג זיא'ס

 לָאמא טָאה ףסוי רעד זא טכאמעג קידנסיו טינ ךיז רעדָא ,טסואוועג טינ

 ...טיונ ןוא רעגנוה ןופ םירצמ דנאל סָאד טצוועטארעג

 סיורא ןּפטטש ןדיי זא ,ןמה א ןופ ןדיירנָא טזָאלעג ךיוא ךיז רע טָאה

 יב טעברא וצ ןעמענ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז עלא ןופ רעטּפיגע יד

 ,..םירצמ עתמא יד טימ ,ןטייקיאעפ ערעייז טימ ןרירוקנָאק ,ייז

 .((תומסשש) םתוא ץראה אלמזו

 -גנולייוראפ עכעלטנפע עלא ןיא ,ןדיי יד ןעמ טעז טייג ןעמ ואוו

 ץלא ןעמענראפ םירחסמ ןוא רעזייה עטסנעש יד ;ןדיי יד ןעמ טפערט רעצעלּפ

 :ןופ טערקעד רעכעלגינעק רעטמיראב קירעיורט רעד סיורא זיא ןאד ...ןדיי יד

 .ןטרָאד) ...ול המכחתנ הבה

 ןאלּפ ןעמאזקריו א ןטכארטוצ ןעמאזוצ רימָאל ,רעטּפיגע עלא ,טמוק

 ,..ןטכינראפ וצ ןדיי יד יוזא יו

 רע -- ףסוי תא עדי אל רשא :ןעװעג זיא הערּפ םענעי ןופ הרצ יד

 ןיא טפיטראפ ךייז רע טלָאװ .עטכישעג ספסוי םעד טסואוועג טינ טָאה

 רעמ סָאװ זא ,טנרעלעג סעּפע םעד ןופ רע טלָאװ ,טייהנעגנאגראפ ספסוי

 -עג ףסוי זיא רעסערג ץלא ,ןָאט סטכעלש טלָאװעג םיא ןבָאה רעדירב ענייז

 :רעדירב ענעגייא ספסוי ןופ רענעלּפ יד ןפלָאהעג טינרָאג ןבָאה סע ...ןרָאװ

 ...ןענעגרה םיא רימָאל טמוק -- והגרהנו וכל

 ךיז רע טלָאװ ,טסואוועג סָאד ,םירצמ ןופ גינעק רעד ,הערּפ טלָאװ

 ...הלּפמ סנמה טָאה רעד ,ןדיי וצ ךיז טמענ סע רעוו לייוו .ןדיי וצ ןעמונעג טינ
 .טנעיס-הופ --- ם/היייייס8 ---- אהעויטשיאאופ ---- טייפ -----.סשטשיייואמ .-|- טייאומפ -=המתתיויסההפ == ססוטליאטיאפ == םסוסעטסהאהפ ---=--.טנאהילואלטאפ ------ עולה ---- פיטלינאפאא ---- אלייןס ססיי-רופקעו:--טשששייייופ:------.סיולללזדיאפ ------.סיושיולירתישש ------.סגוטשטסאשאפספ היות ==.אואטאטמפפ

 6250 טעיפ סאמיר? ------.היייייייייס:--- ףנוהואלוהיואפ:----ססטסשילייאפ = ןםסיהואהתפ ------ ססטטיויווטפ ---.םסאהגיהוואטיופ סויע -.--.קייוייייייילפפ ------ סאוט יינייהאפ פיזיקס טייפ ------עטואוטאתוופ -- פיקיילקטסוואשיפ = שילט תמאפ ספי =-.טעווטעוראאהס

 0 ,.,;{-.המלמאמואפ-.;{.םנייייייופ-.;{;.מיאיייוהאפ/.;{אמיניוסויוטס:---- טתסאהיויסזיהומ סאסאוו: סייווי ------.ססוטיופייייוטפ -----.{םעוייתייש :;;.טעוזוילקיהיימפ:--טאסאזניישיופ -.;.{?אטשיסיטקואאפ -.;{פייװופ -----.סיאלייייישטפ ------.אתסטלהיייאופ ---- ןתוווקייואמ -----;.סטייייופ --ןטגאהאשלואאמ = ?סטשישטשאטה ==סעאשושאריאפ

 ןדיי רעוו ךיוא ןסעגראפ רעדנעל עשיבארא יד ןופ סנמה עקיטנייה יד

 ןדיי יד יו רענעלּפ וצ ייז ןטכארט ,שארב רעטּפיגע יד טימ ןוא .,ןענייז

 ,ןיירא םי ןשידנעללטימ ןיא ןּפוטשוצניײױא

 ןעוועג ךָאנ ןענייז ןדיי ןעו ,הלּפמ עטצעל רעייז ןסעגראפ ןבָאה ייז

 יד ,ייז ןוא ךעלעקיו רעדניק יד ןופ סיורא טשרע שממ .,תוחוכ ןיא םעוֶא
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 ןדריה רבע ןוא עיריס ןופ ,קאריא ןוא םירצמ ןופ ןעיימרא עטלושעג עטלא

 ןרָאװעג טּפאלקעצ ןענייז ןעמאווצ עלא -- עיבארא ידואס ןוא ןונבל ןופ

 | .ייותעשב ןמה יוװ

 ןפָאװ רענאקירעמא ןופ חוכ םעד טימ זא ,סנמה יד ,ייז ןביולג דניצא

 רעביא רעדיוו ךיז טרזח סע רעבָא ."שזנאווער, רעייז ןיא ןייז חצנמ ייז ןלעוו

 ןענָאק ןוא טינ ןסייוו ייז -- ףסוי תא עדי אל רשא ןופ עטכישעג עטלא יד

 ןדיי ןענייז ןטייצ עכעלדירפ ןיא שטָאכ זא ,טפאשנגייא ןוא חוכ ספסוי טינ

 ןענייז הרצ-תע ןא ןיא רעבָא ,טלקערבעצ ןוא טרעטילּפשעצ קידהשקשינ

 ףיא רעקלעפ ליפ ןשיװצ טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ שטָאכ ,דחא םע ןדיי עלא

 ןייא ןוא חוכ ןייא ,קלָאפ ןייא ,דחא םע ייז ןענייז ךָאד ,ןטנעניטנָאק ליפ

 !ייז רעביא טכאוו לארשי רמוש

 ח

 עיסרעפ ןטלא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םירוּפ ןופ עטכישעג עצנאג יד

 א רָאנ ןוא רקפה ףיוא ןעוועג ןדיי עלא ןענייז ןטרָאד .ןאריא ןקיטנייה ןוא

 .ןרָאװעג טעוועטארעג ףליה סטיג טימ ייז ןענייז רתסא ןוא יכדרמ קנאד

 ;ךארּפש ןוא רוטלוק רענעי וצ ןסאּפוצוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי ענעי

 טּפאכראפ טָאה ןוא םילכ פלא ףיוא ןטעברא ןביוהעגנָא טָאה עיצאלימיסא יד

 רעגייטשי-סנבעל רעייז ןזָאלראפ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי ןסאמ עשידיי יד

 טימ ןעמאזוצ ןסעגעג ןבָאה ייז .טייהרעמ רעסיורג רעד וצ ןסאפוצ ךיז ןוא

 -גצעג ןוא הרז:הדובע רענעי וצ ןקוב וצ ךיז ןעוועג םרוג אליממ ןוא םייױג

 טניימעג ןבָאה ןדיי ,ךיירגינעק סשורושחא ןיא טרינימָאד טָאה סָאװ ,יירעניד

 ייב ןוא רעשרעה יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג ייז ןלעװ םורא יוזא זא

 ךיז ןבָאה דנאלשטייד ןיא ןדיי יד יו טקנוּפ ,גנורעקלעפאב רעשייוג רעד

 ,טשימעגסיוא ייז טימ ךיז ןבָאה ,טייהרעמ רעד וצ רָאי טרעדנוה טלדנחעג

 ןוא רעטעג ערעיז טנידעג ,ןעװעג ךדשמ ךיז ,ייז טימ ןעמאזוצ ןסעגעג

 | .ךארּפש רעייז טדערעג ןוא רוטלוק

 ןבָאה םיעשר יד ,סנמה יד .תועט ןרעטיב א טכאמעג רעבָא ןבָאה יז

 םוטעמוא ןקעטש ןדיי סָאװ ןגָארטראפ טנָאקעג טינ ,ןייז לבוס טנָאקעג טינ

 ןוא ;!םתוא ץראה אלמתו -- םירצמ ןופ טייצ רעד ןיא ...זָאנ רעייז ןיירא

 :(ב"י ףד) הליגמ ארמג רעד ןיא קוק א טוט -- שורושחאא ןופ טייצ רעד ןיא

 ןועמש יבר ןופ םידימלת יד ,יאחוי ןב ןועמש יבר תא וידימלת ולאש
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 בייח ןדיי ןענייז סָאװראפ :הלאש א ןיבר רעייז טגערפעג ןבָאה יאחוי ןב

 ,טנָאזעג ייז וצ יבר רעד טָאה ? ןטכינראפ ייז לָאז ןעמ רוד םענעי ןיא ןעוועג

 סשורושחא ןופ ןסעגעג ןבָאה ייז לייוו ,טרעפטנעעג ייז ןבָאה .םעט א ריא טגָאז

 ,םידימלת ענייז טגערפעג רעטייוו יאחוי ןב ןועמש יבר טָאה ,יוזא ביוא ,הדועס

 םניא ןעמונעג לייטנא טינ ןבָאה עכלעוו ןדיי ערעדנא יד קידלוש ןענייז סָאװ

 טקובעג ךיז ןבָאה ייז לייו :טרעפטנעעג יוזא יבר רעד טָאה ? הדועס סגינעק

 ,,.הרז הדובע רעד וצ ,טָאגּפָא םוצ

 ,טביולגעג ןטייצ ענעדיישראפ ןיא ןדיי ןבָאה ,ןָא ןטייצ סרצנדכובנ ןופ

 , .ןעשעג טינ זייב ןייק ייז טעו םלצ םוצ ךיז קידנקוב זא

 ןופ ןדיי ןעוועטאר וצ ןזיוואב עיסרעּפ ןיא ןבָאה רתסאו יכדרמ ביוא

 המכ תחא לע ,הלּפמ עטנידראפ ןייז ןעמוקאב טָאה ןמה ןוא הרצ תע אזא

 ןייק טרעקעגמוא החגשה רעד ןופ ףליה רעד טימ ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ,המכו

 -ראפ רעדנעל עשיבארא יד ןופ סנמה ענרעדָאמ ,עיינ יד ןוא לארשי-ץרא

 סָאװ ץָארט ,ןעגנילעג טינ רעכיז סע ייז טצוו ,ןדיי ןָאט וצ סטכעלש ךיז ןטסעמ |

 -ירעמא טימ ןוא ןרעציפָא עשטייד-שיצאנ ןופ טלושעג ןרעוו ןעיימרא ערעייז

 ,טינ טפארק ןייק ןבָאה ןעגנונעּפָאװאב עכעלשטנעמ עלא יד ...ןפָאװ רענאק

 יװ ,ךיז ןפיולעצ ןוא ךיז ןלאפעצ ייז -- חוכ סטיג ךיז טזייואב סע ןעוו

 ,ןפָארטעג ץילב ןוא רענוד א ןופ

 רעביא ןוחצנ ןוא דיירפ ןופ גָאט א ,החמשו התשמ םוי א זיא םירוּפ

 ,תורוד עלא ןיא סנמה עלא

 ןלוש יד ןיא ןעמוקנעמאזוצ ךיז החמש ןוא דיירפ טימ ןלעוװ ןדיי ןעוו

 יז ןלעװ ,הליגמ רעד ןופ עטכישעג עיינ קיביײא ןוא עטלא יד ןרעהסיוא

 -- לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה זא ,טייקרעכיז טימ ,טומ טימ ןייגמייחא

 ,לארשי ןופ ט"ג רעד ,רעטיה רעד טינ טפָאלש סע ןוא טינ טלמערד סע

 יז ןעמוק לָאמא .,רוד וצ רוד ןופ רעביא ךיז ןרזח סנמה יד זא ,תמא

 רעבָא ,רעדנעל עשיבארא יד ןופ טנייה ןוא דנאלשטייד ןופ לָאמא ,עיסרעּפ ןופ

 רעכיז זיא ,ט"ג ןייא ןיא טביולג סָאװ קלָאפ עקיצנייא סָאד ,"דחא םע; רעד

 ןלעוו יוזא טקנוּפ ,הלּפמ עטנידראפ ןייז ןטילעג טָאה ןמה רענעי יו טקנוּפ זא

 ןטערטרעבירא ןגאוו ןלעװ ייז ןעוו הלּפמ רעייז ןעמוקאב סנמה עקיטנייה יד

 ,עירָאטירעט עקידלארשייץרא יד

 ,("טשת)
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 הרמאנ שרוקה חורב רתסא

 ימ רעביירש א טנכייצאב ,רדָא 'ח ,קיטיירפ ןופ גנוטייצ עשידיי א ןיא

 "עריטאס עשילביב; סלא ,רתסא תליגמ

 ?ףריטאס; טרָאװ סָאד זא ןעניימ טינ ןלָאז גנוטייצ רעד ןופ רענעייל יד

 ,םינוילע תיומלוע טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,טרָאװ-הלבק זעירעטסימ ַא סעּפע זיא

 :טגָאז רעכלעוו ,שטיווָארָאטנאק ,.פ ןופ ךוב-רעטרעוו דמערפ ַא ןרטיצ ךיא ליוו

 תונורסח יד רעביא טכאלעגּפָא טרעװ סע ןכלעוו ןיא קרעוו א? -- עריטאס

 , ,"טפאשלעזעג רעד ןופ דניז ןוא

 -ראפ יד ,רתסא תליגמ זא תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ קידנלעוו טינ

 רע זא ,רעביירש רעד טגנערב ,עריטאס א ןזיא ,ןדיי ייב הליגמ עטקיליײה

 ."רעטעלב ָאווייק יד ןיא לקיטרא ןא ןופ ןרָאװעג טגערעגנָא זיא

 טעברא יד קראטש טריטקעּפסער תורוש יד ןופ רעביירש רעד שטָאכ

 זיא ןביירש "רעטעלב ָאווייא יד סָאװ ץלא זא ,טינ רע טלאה ךָאד ,ָאװיי ןופ

 ...תמא תרות ןוא השודק עץלָאי

 עשידיי ליפ ןוא ,רתסא תליגמ וצ ךיז ןעּפעשט עטנרעלעג ענרעדָאמ ליפ

 יװ ,רתסא תליגמ ןופ השודק יד ןסײרּפָארא טלָאװעג ןבָאה רעקירָאטסיה

 .ערעדנא ןוא "טנייה רעוועשראוו ןיא ,ןאבאלאב ריאמ ,ּפָארּפ

 "ףסיורגע יד ןָאטעגכָאנ עטנרעלעג עשידיי ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא

 ייז זיא'ס ,ך"נת םנופ רעקיטש ןסירעג ןבָאה ןוא ,רעקיטירק-לביב עשטייד

 ןיא רעביירש ןופ ןבירשעג זיא ך"נת רעד זא ןזייוואוצפיוא םשפנב ןעגנאגעג

 ןראפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא לאקזחי רפס ,לשמל .תורוד עקידרעטעּפש יד

 ךיז ןבָאה ייז .תוישעמ-עבָאב ןענייז תואלפנו םיסנ עלא יד ןוא ...ארקיו רפס

 עכלעו ?עטנרעלעג; עשייג ףיוא ןוא ןאזָאניּפש ךורב ףיוא ןעוועג ךמוס

 ערעסערג ,"עטנרעלעג, עשידיי יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג דימת ןענייז

 ,לארשי ימכח יד יװ ןטעטירָאטיױא

 ...לרֹוג ןטסרעטיב םעד טאהעג רעבָא טָאה רתסא תליגמ

 -עטאט ןָא ןיכדרמ ייב ןגיוצעגפיוא ,רתסא ןעװעג ךעבענ המותי א

 -עג ריא וצ ךיז טָאה שורושחא יװ שּפיט ךלמ אזא סָאװ קינייוו ;עמאמ

 ןוא עשידיי ,עטנרעלעג ןטרָאס עלא םויה דע ּפָא טינ ריא ןזָאל ,טעּפעשט

 ךיוא םיא ךיז טליו .מ יו רעביירש רעטסנרע אזא וליפא ןוא ...עשייוג

 ...הליגמ ריא וצ רָאנ ,ןרתסא טינ ...וצ ןָאט עּפעשט א
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 :רתסא תליגמ רעביא תורוקמ עשידיי ןפראוווצנָא רשוי א ןעוועג טלָאװ

 "הרמאנ שדוקה חורב רתסא; זא ,'ז ףד ,הליגמ ןיא ,טגָאז ארמג יד

 .שדוקה חורב ןרָאװעג טגָאזעג זיא יז לייוו ,קילייה זיא רתסא תליגמ

 יד ןשיװצ רתסא תליגמ ןעמונעגניירא ןבָאה הלודגה תסנכ ישנא יד

 .ך"נת ןיא םירפס

 ,הפוקת רענעי וצ טנעָאנ רעייז ןעוועג ןענייז עכלעוו ,הנשמה ימכח יד

 ארמג א -- דומלתה ימכח יד ;הליגמ אתכסמ א טלעטשעגנעמאזוצ ןבָאה

 ,םישרדמ יד ןיא ןוא ימלשורי דומלת ןיא ייס ןוא ילבב דומלת ןיא ייס ;הליגמ

 .טרָא ןבושח א רתסא תליגמ טמענראפ

 םיניד ןוא תוכלה טעמדיוװעג עלא ןבָאה ,ךורע ןחלש ,רוט ,ם"במר רעד

 .רתסא תליגמ ןופ האירק רעד םוראי

 א ןגָאז וצ ןיא סע בראה יװ ןסייו ,הרות ינב ןוא ןדיי עזעיגילער

 ,ךיז יוזא םתס ןעמָאנ סטיג ןגָאזסױרא רעדָא ,הלטבל הכרב

 -תליגמ ןענעייל וצ ןעוועג ןקתמ ןבָאה הלודגה תסנכ ישנא יד ביוא ,ונ

 טימ ןוא הנווכ סיורג טימ ןענעייל ןראפ טגָאז ארוק לעב רעד ןוא ,רתסא

 : תוכרב עקידרעייפ יירד החמש

 ?ע ונוצו ןיתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב |

 ,הליגמ ארקמ

 עלא ןוא ,ונייחהש ןוא וניתובאל םיסנ השעש ,תוכרב ייווצ ךָאנ ןוא

 .הליגמ יד ןענעייל ןכָאנ תוכלמו םשב הכרב יד דניצא ,תוכלמו םשב תוכרב

 -רעכיז עראבטיירטשאבמוא ,עקראטש .,ןזייוואב עטסעפ ןענייז ץלא סָאד

 ?הרמאנ שדוקה חורב; זיא רתסא תליגמ זא ןטייק

 םעד טנָאמרעד טינ טרעװ רתסא תליגמ רעצנאג רעד ןיא סָאװראפ |

 םגה ,רעקיטירק בור סָאד ןָא עקאט ךיז ןּפאכ םעד ןיא) ?ןעמָאנ סנטשרעביוא

 םירפס ערעדנא ךיוא ור וצ טינ ןזָאל ייז לייו ,טלוב זיא טייקשלאפ רעייז

 לָאז (...ןעמָאנ סט-ג טנָאמרעד ָאי רדסכ טרעװ סע עכלעוו ןיא ך"נת ןופ

 רתסא תליגמ וצ המדקה רעד ןיא ןקוקניירא ןייז לחומ רענעייל רעבושח .רעד

 ,ארזע ןבא ןופ

 טנָאמרעד טינ זיא הליגמ רעקיזָאד רעד ןיא; :יוזא רע טגָאז טרָאד

 הליגמ יד זא עקַאט ןגָאז ליפ .שדוקה ירפס יד ןופ זיא יז ןוא ,םשה רעד |

 עקיזָאד יד טסאפראפ טָאה יכדרמ .תמא טינ זיא סָאד רעבָא ,רחא םוקממ זיא

 ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו ,תומוקמ עלא וצ טקישעצ יז טָאה רע ןוא הליגמ
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 ןופ ןרָאװעג ןבירשעגרעביא ןענייז עלא יד ."םירפס חלשיו; טייטש סע יו

 יד ןיא ,ךארּפש רעיז ןיא טצעזעגרעביא ייז ןבָאה םיײסרּפ יד .הליגמ ןייז

 ןבָאה ,רענידנצעג ןעװעג ןענייז עכלעוו ,םיכלמ ענעי ןופ רעכיב-עטכישעג

 .ערעייז ןופ ןעמענ יד ןבירשעג ,ןטשרעביא םנופ ןעמָאנ םעד טָאטשנָא ייז

 ,םיקלא ארב תישארב טָאטשנא :ןָאטעג ןבָאה םיתוכ יד יװ טקנוּפ ,סעשטעג

 .?אמישא ארב; ןבירשעג ייז ןבָאה

 יכדרמ זא דובכ סטיג ןעוועג זיא -- ארזע ןבא רעד טגָאז -- רעבירעד

 ...ןעמָאנ ןייז הליגמ רעד ןיא ןענָאמרעד טינ לָאז

 ןגָאז ,ךלמה; טרָאװ סָאד לָאמ 187 טנָאמרעד טרעוו הליגמ רעד ןיא

 ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ןעמ טניימ סָאד זַא ,ל"זח יד

 .הדדנ אוהה הלילב :םוחנת 'ר טנשרד ,(ו"ט ףד) הליגמ ארמג רעד ןיא

 ןױש טָאה ןמה ןעו) טכאנ רענעי ןיא ...םלוע לש וכלמ תנש ,ךלמה תנש

 -עג טינ ךלמ רעד טָאה (ןיכדרמ ןעגנערבוצמוא ןאלּפ ןייז קיטראפ טאהעג

 יכדרמ רעביא טכאוועג טָאה רע .ןטשרעביוא םעד ןעמ טניימ ,ןפָאלשניײיא טנָאק

 ...ןעוועטאר וצ םיא קידצה

 ואו :טגָאזעג יוזא ןבָאה ,ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא יול 'רו ןדוי 'ר

 ואו ןוא ,ןשורושחא ןעמ טניימ ,שורושחא ךלמ ,רתסא תליגמ ןיא טייטש'ס

 ..אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ םעד ןעמ טניימ ,ךלמה םתס טייטש'ס

 לא לא

* 

 אלד דע הקשמ ךעלסיב וצ ןעמענ וצ הווצמ א זיא םירוּפ םוא יוװ יוזא

 לי ךיא .ןייז ךיראמ טינ ָאד ךיא ליוו ,יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי

 ,בוט יכב ןזָאלסיױא

 ןוש רעביירש רענעי טָאה ,םירוּפ וצ בורק ןעװעג זיא'ס יװ יוזא

 רתסא תליגמ זא טּפאכעגסיורא ךיז רע טָאה ,ש"יי ןופ חיר םעד טקעמשרעד

 קילײה א רתסא תליגמ זיא ןתמא רעד ןיא ..."עריטאס עשילביב;, א זיא

 ירד טכאמעג הנווכ סיורג טימ תורוד עלא ןיא ןבָאה ןדיי ןכלעוו רעביא ,רפס

 ענעי ןוא .תוכלמו םשב ,ןענעייל ןכָאנ הכרב ןייא ןוא ןענעייל ןראפ תוכרב

 ןעװעג זיא יכדרמ עכלעוו ,הלודגה תסנכ ישנא יד ןעוועג ןקתמ ןבָאה תוכרב

 | ,ייז ןופ רענייא

 ןוא ,שדוק ןענייז תלהוק ןוא הכיא ,םישדק שדוק זיא םירישה ריש
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 ןלָאז ןדיי עלא זא טאהעג "היכז; יד טינ ןבָאה ך"נת ןופ םירפס ערעדנא ליפ

 רעד זיא סָאד !ָאי -- רתסא תליגמ ,תוכלמו םשב הכרב א ןגָאז ייז רעביא

 ,.,הרמאנ שדוקה חורב רתסא -- זא זייוואב רעטסקראטש

 ֹל

 רתסא ןא יכדרונ

 טלעטש רע ,רעקיטכרָאפסט-ג רעד ,רעמורפ רעד ,קידצ רעד יכדרמ

 םילהת טגָאז ןוא שרדמה:תיב ןייז ןופ לקניו א ןיא זיולב קעווא טינ ךיז

 עלא שממ ,ןדיי עלא עגונ זיא עשרה-ןמה ןופ הריזג יד .ליטש רעד ןיא

 ןוא ןביז ןוא טרעדנוה ןיא טײרּפשעצ ןענייז עכלעוו ,לארשי ןופ רעדניק

 ?קידצ ןייא ןופ תולפת יד ןפלעה ָאד ןָאק סָאװ ,תונידמ קיצנאווצ

 ,ןייז וצ סנרפמ ךיז רעװש טעברא רעכלעװ ,דיי רענעמונראפ רעד

 ךיז ןָאק דיי רעטושּפ רעד :זיא עגאל יד טסנרע יװ טינרָאג ךיז טריטנעירָא

 "ראפ -- םיעשר ענעי ןופ תונווכ עשיטילָאּפ יד ןיא ןביילקרעדנאנאפ טינ רָאג

 -- רעבָא .קידצה יכדרמ ןופ תוכז ןפיוא ךיז רע טזָאל

 .השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו

 רע .הריזג יד זיא סע ףראש ןוא בראה יװ ָאי טסייוו ןיילא יכדרמ

 ןָאק המחלמ עטסנעלק יד וא ,קלָאפ ןשידיי ןראפ הנכס עסיורג יד טליפרעד

 רעדיילק עקידובכב ענייז סיוא טינ טוט רע .לארשי ץנאג ןטכינראפ הלילח

 -רעטיב ןופ ,ייז טסיירעצ רע רָאנ ,םישובלמ רעיורט ןיא ייז טלסקעווראפ ןוא

 ,שא טימ ןטָאשאב ןדנעל ענייז ףיוא קאז א ןָא טוט רע .שינ

 . .הרמו הלודג הקעז קעז ריעה ךותב אצ"ױ

 ןוא טיירש רע .טָאטש רעקידלמוט רעד ןופ ןטימניא ךיז טזייוואב רע

 קידצה-יכדרמ יװ ןעז ייז ,ןדיי-ןסאמ ךיז ןעלמאזראפ םורא ,ךעלרעטיב טנייוו

 טקריוװ סָאד .שא ןיא טקנוטעגנייא ןדנעל ענייז ףיוא קאז א טגָארט ןוא טנייוו

 ...הנכס יד זיא סע סיורג יװ דניצא טשרע ןפיירגאב ייז ,ןסאמ עשידיי יד ףיוא

 יכדרמ טינ טייג עיצארטסנַאמעד-רעיורט אזא ןיא ,ךוליה אזא ןיא ןוא

 ןראפ שזא טניישרעד רע רָאנ ,ךעלסעג-ָאטעג עשידיי עלָאמש ,עניילק יד ןיא
 ,ץאלאּפ ןכעלגינעק
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 .('ב ,'ד ,רתסא) ךלמה רעש ינפל דע אובױ

 ןסאמ עשידיי יד ןופ זיולב טינ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעיצ ליוו רע

 ןרָאטסינימ ןוא ןצנירּפ ןשטנעמ-ףיוה יד ראפ ,ןדיי-טינ יד ןופ ךיוא רָאנ

 ,ןענמה ראפ ,ןיילא עשר ןטסערג ןראפ עקאט ןוא

 ןדיי עלא טקעוװװעגפיוא טָאה עיצארטסנָאמעד-רעיורט עכעלטנפע סיכדרמ

 | ,תונידמ קיצנאווצ ןוא ןביז ןוא טרעדנוה יד ןיא

 רָאנ טָאה ךלמ םנופ הריזג יד ואוו ,דנאל ןוא הנידמ רעכעלטיא ןיא ןוא

 "רעיורט א ןיא ץוביק רעשידיי רעד ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא ,טכיירגרעד

 קעז ןגָארטעג ןוא ןָאטעג הבושת ,טסאפעג ןוא טנייועג טָאה ןעמ ,עסאמ

 ...ןדנעל יד ףיוא

 אי

 רתסא

 : ןעוועג רתסא ןאד זיא ואוו

 םנופ ןסָאנעג טָאה יז ,ץאלאּפ ןכעלגינעק ןיא ןסעזעג קיאור ךיז זיא יז

 יז ,ןריסאּפ טינרָאג טעװ ריא וצ זא רעכיז ןעוועג ןזיא יז ,ץוש ןכעלגינעק

 ןרעכיזראפ עכלעוו ןצעזעג ערעדנא ןאראפ ןענייז ריא ראפ ,רקפה טינ זיא

 ,.. ןייזליואוו ריא ןוא ןבעל ריא

 ןעיורפ-גנוי ןופ טלגנירעגמורא ןענָאלאס עכעלגינעק יד ןיא ךיז טציז יז

 ,ןגינעגראפ ריא ןפאשראפ ןוא יז ןענידאב עכלעוו

 .ךיירגינעק ריא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ טינ רָאג טסייוו ,רתסא ,ןיילא יז

 טינ טביולג יז רעבָא ,רענעלּפ סנמה ןגעװ טרעהעג סעּפע ָאי יז טָאה רשפא

 ..יעידעגארט אזא ןסקאווסיוא ןָאק ןשינעטכארט עזייב ןוא תונווכ סעשר א ןופ זא

 דאמ הכלמה לחלחתתו ,הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הנאובתו

 .('ד ,ןטרָאד)

 יכדרמ יו טליײצרעד טשרע ריא ןבָאה רעניד ןוא ךעלדיימ סרתסא

 טימ ןטָאשאב ,קאז א ןיא ןָאטעגנָא ץאלאּפ ןכעלגינעק ןראפ טייטש קידצה

 ,..טנייוו ןוא טיירש רע ןוא ,שא

 ראפ הנכס יד טליפרעד ןוא ןקָארשרעד טשרע ךיז יז טָאה טסלָאמעד

 ...קלָאפ ריא
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 ןָא טינ טמענ יכדרמ רעבָא ןיכדרמ ראפ רעדיילק סיורא טקיש יז

 ןטעב ןוא סיפ סגינעק ןראפ ןלאפ לָאז יז ריא ןופ טרעדָאפ רע .הבוט ריא

 ,קלָאמ ריא ראפ

 ,זיא ףיוה ןכעלגינעק םניא "גהנמ; רעד זא ,ןיכדרמ טרעפטנע רתסא

 | ...ןייגניירא םתס טינ ,ןרעו ןדאלעגנייא ףראד ןעמ זא

 ןגָאז ריא טזָאל רע .טרעטיבראפ טרעוװ ןוא יכדרמ ךיז טנייוועצ ןאד

 : קוסּפ ןבראה םעד

 .ןטרָאד) םידוהיה לכמ ךלמה תיב טלמהל ךשפנב ימדת לא

 טסניפעג וד לייוו ,ןרעו לוצינ טסעװ וד זא ,רתסא ,ןייא טינ ךיז דער

 ...ןדיי עלא יװ רערעכיז ראפרעד טסיב וד ןוא ץאלאּפ ןכעלגינעק ןיא ךיז

 רעקידנכוסמ ,רעכעלקערש אזא ןיא דניצא ןגייושראפ טסעוװ וד ביוא

 , דדדד טייצ

 .דבאת ךיִבָא תיבו תאו רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור

 ןגעװ ערעדנא ךרוד ןדיי וצ ןעמוק טעװ גנוטער א ןוא גנונעפָאה א

 יי יא א א א ,ןייג ןריולראפ ןלעװ עטנעָאנ ענייד טימ וד ןוא
 א א יא יא עא א יע עא אי 6006 "נאהענט ץעאאא  אאא  אטאאאא

 בי

 בצמ רעכעלנע רעקיטנייה רעד

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ לָאבמיס רעד טנייה זיא קידצה יכדרמ

 סָאד ןליפ ייז ,בצמ ןכעלקערש םעד ןעז ייז ,לארשי תנידמ ןיא גנורעקלעפאב

 םירצמ ןופ ,םורא רעדנעל עשיבארא עלא ןופ רָאנ ,ןמה ןייא ןופ טינ ,תועשר

 ידואס ןופ ןוא קאריא ןופ ,ןונבל ןופ ןוא ןדריה רבע ןופ ,עיריס ןופ ןוא

 וליפא ןענייז עכלעוו ,רעדנעל עשיבארא ערעדנא ןופ ןוא ןמית ןופ ,עיבארא

 טימ םינּפ לא םינּפ ןעייטש ןטרָאד ןדיי יד ,לארשי ןופ ןצינערג יד ןופ טייוו

 ,עלא ןופ ןפָאװ ענרעדָאמ ןוא ןייז ילכ טמוקאב רעכלעוו אנוש ןקיטכעמ א

 ןלאירעטאמ גנוטכינראפ יד ןפיוקראפ וצ רָאנ טָאה סע רעװ ,עלא ןופ שממי

 ...לארשי ןופ םיאנוש יד וצ דניצא טפיוקראפ

 :- ענעי ןרעהרעד יד ביוט טינ ןענייז סע ןרעיוא סעמעוו
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 ,הרמו הלודג הקעז

 רעד ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ןעיירשעג ערעטיב ןוא עסיורג ענעי

 ...םירוּפ-"סנ ןופ דלעה םעד ,קידצה יכדרמ ןופ לָאבמיס

 עכלעו ןדיי ןענָאילימ יד ןופ לָאבמיס רעד זיא רתסא ?רתסא ןוא|

 ,דנאלגנע ,עדאנאק ,עקירעמא ןיא : רעדנעל "?עקיאור, ,"ערעכיז; יד ןיא ןבעלי

 .ו"אא רעדנעל עשיוואנידנאקס יד ןיא ,ץייווש ,ךיירקנארפ

 ךיז טציז יז .ךעלרעפעג יוזא טינ זיא עגאל יד זא ,ךיז טכאד ןרתסא

 ןיא ןוא הבחר ןיא ןצעזעג עשיטארקָאמעד יד ןופ טצישעג ,רעכיז ,קיאור

 | | ...גָאטליואוו

 ןופ םוטנדיי סָאד -- יכדרמ זא רעניד עריא ןופ טרעהרעד יז ןעוו

 טנייוו ןוא ,שא ןיא טקנוטעג ןדנעל ענייז ףיוא קאז א טגָארט --- לארשי

 -- רעדנעל עקיאור עיירפ ןופ םוטנדיי סָאד -- רתסא יז טקיש ,טיירש ןוא

 ...ןיכדרמ ראפ רדעיילק

 ,ריא ייב טינ טעב רע .רעדיילק יד ןעמעננָא טינ רעבָא ליוו יכדרמ

 ןסיוועג ןייז ףיוא םערוטש ,ךלמ םוצ ,רתסא ,ףיול :גנערטש טרעדָאפ רע רָאנ

 ...קלָאפ ןייד ראפ טעב ןוא

 ןופ ?םיגהנמ; עשיטארקָאמעד יד ןיכדרמ ןסיוו טזָאל רתסא ןעוו ןוא

 -גיא רעירפ ףראד ןעמ ,תוכלמ םוצ יוזא םתס ןייג טינ ןָאק ןעמ זא ,תוכלמ

 ןייא טינ ךיז דער :טרעטיבראפ ןרתסא יכדרמ טרעפטנע ,ןרעו ןדאלעג

 :ןרעװ לוצינ וטסעװ ,ץאלאּפ סגינעק ןיא קידנציז ,וד זא ,רתסא

 ,תאזה תעב ישירחת שרחה םא

 -ראפ ןוא קיאור ןייז טייצ רעטסנרע ,רערעטיב אזא ןיא טסעװ וד ביוא

 ןא ןופ זדנוא וצ ןעמוק טעװ ףליה א ןוא גנוטער א !רתסא קנעדעג ,ןגייווש

 .ןייג ןרָאלראפ ןלעװ עטנעָאנ ענייד עלא ןוא ,רתסא ,וד רעבַא ,טרָא רעדנא

 ,רעדיילק ןיכדרמ וצ סיורא טקיש ןעמ ןעוו גונעג טינ שוריפב זיא סע

 ןוא קאז א ןיא טליהעגנייא ןייגמורא טינ ףראד רע זא ,ןגָאז וצ קידנעניימ

 טלעג וליפא טקיש ןעמ ןעוו גונעג טינ שוריפב זיא סע ;ןענייוו ןוא ןעיירש

 ,לארשי ןייק ןעלטימ ערעדנא ןוא

 טינ ףראד ,טרָא רעכיז קיאור א ןיא ךיז טניפעג עכלעוו יד ,רתסא

 ןיא סע .ןרינעװרעטניא וצ יוזא יװ םיגהנמ ענעמונעגנָא יד ןעמענ טכא ןיא

 .דנאטשוצ-םאנסיוא ןא ,םוריח תעש א טנייה
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 עגַאל רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןדיי עלא ןזומ ,סיורג זיא הנכס יד

 יד ןעמערוטשפיוא ,ץאלאּפ ןכעלגינעק םניא ,רעכיז-קיאור ,הכלמה רתסא ןופ

 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי יד ראפ ןטעב ןוא טייקכעלטנפנע עשידיי-טינ

 ...לארׂשי תנידמ ןיא הנכס

 רעדיילק יד ןרתסא ןזייוקירוצ ןייז ןוא רעפטנע רעגנערטש סיכדרמ

 רעד ,ןקיאוראב ךיז לָאז רע זא זמר סלא ,טקישעג םיא וצ טָאה יז עכלעוו

 ןעמענ לָאז רתסא זא טריפעגוצ טָאה ,סיכדרמ טירש רעטגאוועג רעקיזָאד

 | ...עגאל יד רעטסנרע

 ןדיי עלא ןפור ,ןָאט הלפת ןוא ןענייוו סיכדרמ ,םישעמ סנדייב ןוא

 ץנעוורעטניא עטקישעג סרתסא ןוא ,לאווק ןשידיי םוצ רעקמוא ןוא הבושת וצ

 ןופ קלָאפ ןייז ןעועג ליצמ טָאה ט"ג זא םימחר טקעוװרעד טָאה ,גינעק םייב

 | ,םיעשר יד ןופ טנעה יד

 -נע עסיורג א רתסא ןוא יכדרמ ןופ הפוקת ענעי טָאה ,טעז ריא יו

 -עגמורא לארשי תנידמ ןופ עגאל רעשיטילָאּפ רעקיטנייה רעד וצ טייקכעל

 ,םיאנוש עשיבארא יד ןופ טלגניר

 קנאד א ןוא הפוקת רענעי ןיא ןרָאװעג לוצינ ןענייז רימ יוװ יוזא ןוא

 ,םירוּפ בוט-םוי ןכעליירפ םעד סיוא:רָאי ,ןײא-רָאי רימ ןרעייפ סנ םענעי

 לוצינ דניצא ךיוא טעוװ לארשי ןוא ןפלעה טעװ ט"ג זא רעכיז ךיא ןיב יוזא

 טמיטשאב טעװ בוט-םוי רעסיורג רעכעלנע ןא ןוא ,םיאנוש ענייז ןופ ןרעוו

 ,גיז ןוא ןוחצנ ןופ קנעדנָא סלא ,תורוד-רוד ףיוא ןרעוו

 ןליופאב םימכח ערעזדנוא ןבָאה םניחב טינ .רתסא תליגמ יד זיא ךייר

 ,ןײא-רָאי הליגמ יד ןענעייל ןרעה ןלָאז יז ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי עלא

 ,..דלודעג ןוא רעיודסיוא ,חוכ ןוא טומ זדנוא טיג יז לייוו ,סױא-רָאי

 טיג זיא עטכישעג יד .הליגמ יד ןרעה ןעמוק וצ טינ עשז-טלעפראפ

 ,טסאּפעגוצ יז זיא רוד ןכעלטיא ראפ ,שירפ ןוא יינ רעמיא זיא יז .עטלא ןייק

 גי |

 !החמשב ןייז רימָאל דריי םייחל

 ,דיירפ ןוא החמש ןופ בוט-םוי א ןעוועג דימת זיא םירוּפ

 ןופ תופוקת עטסרעטיב יד ןיא ,ןטייצ עטסרעטצניפ יד ןיא וליפא
 -יליווזיב ןוא תועשר טשרעהעג טָאה סע ןעוו ,ןעגנוגלָאפראפ ןוא ןעמָארגָאּפ
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 ןדיי ןבָאה םירוּפ ןעמוקעג זיא סע ןעו ,ןאד וליפא ;לארשי קלָאפ ןגעק טייק

 ןוא הקשמ ךעלסיב וצ ןעמונעג ,טעילוהעג ןוא טיירפעג ,ןעוועג חמשמ ךיז

 ןוא טלעטשראפ ךיז ןבָאה ייז ןענאריט ןוא םיעשר עלא ןופ טקזוחעגּפָא

 עטקירדרעד רָאי ץנאג א יד ןופ רעטימעג ענעגָאלשרעד יד טכאמעג ךעליירפ

 רעד ןעװועג זיא םירוּפ -- ןייז ךיראמ סָאװ וצ .ןדיי עטכשוחראפ ןוא

 ... םידוהיל רעתמא

 -יראצ יד ןיא החמשב ןייז וצ ןענאטשראפ ןבָאה ןדיי ביוא ,יוזא ביוא

 ןיא ,סענאגילוכ עשילױּפ יד ןופ הפוקת רעד ןיא ןוא ,דנאלסור ןיא ,ןטייצ עש

 המכ תחא לע .תועשר עשינעמור ןוא תוטיחש-רעניארקוא ןופ עכָאּפע רעד

 סע יװ ןייז חמשמ ךיז רָאנ ,ןקידניז טינ םירוּפ ןקיטנייה ןפראד רימ זא ,המכו

 : קוסּפ ןיא טייטש

 תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו החמשו התשמ ימי םתוא זושעל

 .('ט ,הליגמ) םינויבאל

 ןראפ טיג ןעקנאד ןוא ,החמשב ,ץלָאטש ןוא ךעליירפ ןייז ןפראד רימ

 חרזמ-לטימ רעצנאג רעד זא ,זדנוא טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ דסח ןסיורג

 .עדריוו ןוא דובכ טימ טקידנעראפ לארשי דצמ ךיז טָאה סיזירק

 דמולמ; ןיא סָאװ קלָאפ א ןענייז ןדיי זא ,יתובר ,ןסיו טפראד ריא

 ערעדנא ,ןקיטייו ערעדנא ,תורצ ערעדנא ןענייז רוד ןכעלטיא ןיא .,"םיסנב

 תואלפנו םיסנ יד ,תומחנ יד ןוא תועושי יד ןענייז אליממ ,ןשינעײרדיּפָאק

 ,שרעדנא ךיוא

 -רעד ,רעגלָאפראפ-ןדיי ןוא סענאגילוכ יד ,לארשי-יאנוש ןוא םיעשר יד

 ,םישובל ערעדנא ןיא ןוא םידגב ערעדנא ןיא הפוקת רעכעלטיא ןיא ןענייש

 דרעװש א לָאמא ןוא ןצראה ןפיוא םלצ םענעדלָאג א ייז ןגָארט לָאמא

 ןפיוא עייבא עסייוו א ייז ןגָארט לָאמא ,רעלדָא םענרעבליז ןקיּפעקייװצ א טימ

 "ןקאה א ייז ןגָארט לָאמא ;ןטאלאכ עסייוו ,עגנאל ןיא טליהעגנייא ןוא ּפָאק

 "עג ןוא ןטאווארק ערעייט טימ גנודיילק ענרעדָאמ ייז ןגָארט לָאמא ןוא ץרק

 ןייא ,הנווכ ןייא ייז ןבָאה עלא רעבָא ...ךיש דרָאפסקָא טימ םיסנכמ עטסערּפ

 ...?אדישז אנ ארוה, :יז טריטקיד האנש עדנילב

 זיא רע לייו דיי םעד ןעמ טסאה רעדנעל עשיטסילאיצָאס יד ןיא

 רעטנוא דיי רעד זיא רעדנעל עשיטסילאטיּפאק יד ןיא ןוא טסילאטיּפאק א

 רע לייו ,ןדיי םעד ןעמ טסאה רעדנעל עשיבארא יד ןיא ;םזינומָאק ןופ דשח

 עטכישעג רעטלא רעד ןופ לדער סָאד ךיז טיירד יוזא . ..לארשי:ץראדָארּפ זיא

 ,קלָאפ ןכעלטעג םוצ האנש רעדנילב ןופ
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 -- רעסאנ ,רעלטיה ,יקצינלעמכ ,ָאדאמעוװקרָאט ,סוטיט ,ןמה ,רצנדכובנ

 ? תומשנ ערעטצניפ ערעייז ןייז ריכזמ סָאװ וצ

 ,לארשי ןטכינראפ וצ --- הנווכ ןייא ןוא ליצ ןייא טאהעג ייז ןבָאה עלא

 טכאוו טיג ,םדימ ונליצמ אוה ךורב שודקהו ,ןדיי ,טגרָאזעג טינ רעבָא

 ןעמ טעזרעד ,הרצ תע רעדעי ןיא ןוא ,דנאל ןייז רעביא ןוא קלָאפ ןייז רעביא

 ,םיסנ עכעלטנפע

 :טניוטשעג ןוא ןענאטשעג זיא טלעוװ עקיטכעמ ןוא עקראטש ,עסיורג יד

 טסיירד יוזא לָאז ,לארשי יװ ,קלָאפ ךאווש ,ןיילק אזא זא ,ךעלגעמ סָאד זיא יו

 קיצרעפ ןופ ןגיוא יד ראפ הזע ןּפאכראפ ןוא יניס רבדמ רעד ןיא ןרישראמ

 ..? רעבארא עטנּפָאװאב-קראטש ןָאילימ

 -וטיּפאק ןטלָאװ ייז .ןעשעג ייז זיא ךָארב א ,ןלאפאב ייז זיא קערש א

 ...רעטנוא טינ ייז ןטלאה דנאלסור ןוא עקירעמא ןעוו ,ןכָארבעגנעמאזוצ ןוא טריל

 סרעואהנזייא ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע ?גיז רעשיטילָאּפ רעד דניצא ןוא

 סדלישרעמאה גאד ןוא זדנעג יד ןשארטס סעסעלָאד ,ןעגנורעדָאפ עכעלגנירד

 ךיז טָאה לארשי ,רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא דייר עגנערטש

 קורד ןרעטנוא ןוא ןרָאװעג רעכייו זיא עקירעמא זיב .טרָא ןופ טרירעג טינ

 ,תוחנה עסיוועג לארשי ןגָאװצ טזומעג ךָאד ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ

 טקראטשעג ,שיטילָאּפ ייס ןוא שילארָאמ ייס ,סיורא ךָאד זיא לארשי

 ןוא םיאנוש עריא ןופ ןגיוא יד ןיא ןגיטשעג זיא ןעזנָא ריא .טקיטפערקעג ןוא

 ,טניירפ עריא ןופ ןגיוא יד ןיא רעכיז

 רעניואוונייא ןענָאילימ רעקילדנעצ ערעייז טימ רעדנעל עשיבארא יד
 ןענָאילימ ןוא רעדלעפ לױא עכייר ערעייז טימ ,דנאל םיחטש עסיורג ןוא
 -ייא ןרעטניה ןופ ןפָאװ ענרעדָאמ ןטלאהרעד רעייז טימ ,תוסנכה עקידראלָאד
 יו טעמכ ןענאטשעג ייז ןענייז ,ןקילג ןביז עלא יד ךָאנ --- גנאהרָאפ םענרעז
 | ,יימרא לארשי רעד יבגל טריזילאראּפ

 :רישי זָא םניא טייטש סע יװ טעמכ זיא'ס

 ...תסע79 יבזעוי זחָא ליח

 עשיבארא יד ןופ רעניואוונייא יד ,ןרָאװעג טרעטיצראפ ןענייז ייז

 .רעדנעל

 -םוי ןרעייט םעד טינ טּפָאלשראפ -- הריבע ןייק טינ טוט דיי
 ..,העש רעד ןופ טָאבעג רעד זיא הקשמ רעקידמירוּפ

 -עג בָאה ךיא רעדייא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא) רעכיז ןיב ךיא
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 יז ןוא לארשי ןָאטכָאנ ןלעװ רעדנעל עשיבארא יד זא ,(...םייחל א ןעמונ

 .י.תוחנה ןטעבסיוא רעדָא ןסערּפסיױא ןוא ןענשקעראפ ךיוא ךיז ןלעוו

 .ןפלעה טינרָאג דניצא רעבָא ייז טעװו סע

 ץעוס ןטימ טעכָאפ רע .רעקלעפ ברעמ יד טימ ןצייר ךיז טעװו רעסאנ

 .ייםיא רע טנפע ָאד ןוא טראּפשראפ ןטלאה םיא רע טעװ ָאד ...לאנאק

 ,הלּפמ סנמה טראוורעד םיא ןוא טנעָאנ זיא ףוס ןייז זא טינ רעבָא טעז רע

 ,בוט-םוי רעקיטסול ןוא רעכעליירפ א ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא םירוּפ

 זא ,הנומא טימ לופ יוזא ןוא טכע יוזא ןעװעג זיא געט ענעי ןיא החמש יד

 .ןייּפ ןוא םירוסי ,דייל ןוא תורצ ןסעגראפ ןכאמ וצ ןעוועג חוכב זיא יז

 ? םירוּפ רעקירָאי-ייה רעד ןעזסיוא ףראד עשז-יוזא יו

 ןוחטיב ןוא הנומא עטקראטשעג ,החמש עטלּפָאט ,ךעלזעלג ערעסערג

 ,ןצינערג ענייז ןרעכיזראפ ,קלָאפ ןייז ןקראטש טעװ רע זא --- לארשי רמוש ןיא

 ףיוא הכרב ןוא גנולקיווטנא ריא ןיא החלצה ןעגנערב ,יימרא ןייז ןקיטפערק

 .רענטרעג ןוא רעדלעפ עריא

 'םוי ןרעייט םעד טינ טפָאלשראפ -- הריבע ןייק טינ טוט ,ןדיי

 | ! םירוּפ בוט

 ןאראפ ןענייז םירוּפ רעבָא ,הוצמ א עקאט זיא םירוּפ םייחל א ןכאמ

 ; תווצמ ךָאנ

 .םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חלשמו

 וצ תונתמ ןבעג ןוא ,רבח ןוא טניירפ ןייז וצ רערעדעי תונתמ ןקיש

 ...עטקיטפרעדאבטיונ

 ןדיי יד יװ םירבח ןוא טניירפ ערעטנעענ ןאראפ דניצא ןענייז יצ

 ? לארשי ןיא

 ןיא ןדיי עטקיטפרעדאבטיונ רעמ ןוא ערעטנעענ ןאראפ ןעד ןענייז יצ

 "פיוא ךיז ןסייר עכלעוו ,םירצמ ןוא ןראגנוא ןופ םיטילּפ יד יװ ,טלעוו רעד

 ?לארשייץרא ןייק ןייגוצ

 ...ןיילא םייחל ןזיולב ןטימ ןייז אצוי טינ רימָאל

 : םעד טקנעדעג

 .םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו

 ןבױלג טימ ,דיירפ טימ ןוא החמש טימ ןרעוװ ןָאטעג ןפראד עדייב

 !ןוחטיב טימ ןוא

 ! םייחל ,ןדיי םייחל
 ,("ישת ,םירוּפ ברע)



 ם"במר





 ֹא

 לז ם"במר רעד

 השמכ םק אל השמ דעו השממ

 םעד טכוזאב ךיא בָאה ,לארשי ןיא רעמוז םענעגנאגראפ קידנעייז

 ,הירבט טָאטש רעקיליה רעד ןיא רבק סמ"במר

 ןופ םירבק .לארשי ןיא םירבק עקיליײה רעטרעדנוה ןעזעג בָאה ךיא

 טניישראפ ןבָאה עכלעוו ןדיי עסיורג ןופ ןוא םילבוקמ ,םיאנת ,םיכלמ ,םיאיבנ

 רעייז בור יּפ לע ןענייז םירבק עלא יד .המכח ןוא הרות טימ תורוד עלא

 ,ייז ףיוא טגיל תורוד ןופ םתוח רעד --- שידָאמ-טלא ,וויטימירּפ

 רעכעלגינעק א יװ סיוא רעבָא טעז הירבט ןיא רבק סמ"במר םעד

 -לעװ רעיוט א יו סא טעז הבצמ יד .רבק רענרעדָאמ ,רעכעלצנירּפ רעדָא

 ,ץאלאּפ ןכעלגינעק א וצ ןיירא טריפ רעכ

 בר רעשידיסח רעגנוי א ,רעטיילגאב ןיימ וצ טקרעמאב סע בָאה ךיא

 קיליײה :ם"במר רעד זיא סָאד ,טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה ,טסעז .םילשורי ןופ

 יד ,.,המכח:טלעוו ןיא קיטייצכיילג ןוא הרות ןיא סיורג ,ןרעדָאמ ךָאד ןוא

 סָאד ,םורא םינינב עלא טימ הבצמ ןוא רבק םענייש םעד ןופ רוטקעטיכרא

 ...ם"במר םנופ המשנ יד ּפָא טלגיּפש ץלא

 רעבָא עצרוק טצירקעגסיוא ןענייז הבצמ רעראברעדנואוו רענעי ףיוא

 זיִב וניבר השמ ןופ ,"השמכ םק אל השמ דעו השממ; :םיחבש עקידנגָאזליפ

 ...השמ רעסיורג רעגייטש אזא רעמ ןענאטשעגפיוא טינ זיא ם"במר םעד

 רעשידיי א סָאװ םיחבש רעדָא ןלוטיט עטסערג יד ןופ רענייא זיא סָאד

 ןב השמ זיב וניבר השמ ןופ --- טייקיניילק ןייא .ןעמוקאב ןעוו טָאה לודג

 !השמ אזא ךָאנ ןזיוואב טינ ךיז טָאה ןומימ

 :סהשמ ייווצ יד ןשיוצ טבעלעג טָאה סע רעוו לייו א ךיז טכארטראפ

 ...םינבר ,םינואג ,הלודגה תסנכ ישנא ,םיכלמ ,םיאיבנ

 הֹּפ .הבצמ סמ"במר ןפיוא טצירקעגסיוא ןענייז תורוש שכעלטע ךָאנ

 רטפנ ,ה"צתת'ד ןסינ ד"י דלונ "ישונאה רחבמ/ ןומימ ןב השמ וניבר ןומט

 ,ח"סקתת'ד תבט יב
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 רעטסבושח ןוא רעטסעב רעד ,רעטלייורעדסיוא רעד ,"ישונאה רחבמ;

 ךייא ןדימש ןוא ליפ רעייז ןגָאז רעטרעוו ייווצ יד טָא .ןימ סנשטנעמ םנופ

 רעקילייה ןוא רעסיורג ,רענעבאהרעד רענעי ןופ ןפאש ןוא ןבעל ןצנאג םוצ וצ

 ,םערוט-טכיל א יװ ,רָאטקעלפער א יװ ןעוועג זיא עכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ

 ,םיחטש ערעטצניפ יד טייוו-טייוו טכיילאב סָאװ

 ןסעגראפ ךיא בָאה ,רבק סמ"במר םעד ייב ןענאטשעג ןיב ךיא ןעוו

 ןופ ןוא רעכוזאב יד ןופ למוט םעד טרעהעג טינ בָאה ךיא .רעטיילגאב ןיימ

 ןוא רעכוזאב יד "סכרבש ימ; ןכאמ עכלעוו ,םישמש ןוא םיאבג עשידרפס יד

 ןופ הליגמ א טלקיוועגפיוא ךיז טָאה ןגיוא עניימ ראפ .םעד ןופ הנויח ןעיצ

 תוקולחמ ערעטיב ןוא תוריזג-דמש ,דייל ןוא תורצ ,ןייּפ

 סמ"במר םנופ טנרעלעג טנגוי רעטסירפ ןיימ ןופ בָאה ךיא סָאװ ץלא

 ןופ ,הכרבל ונורכז רעטָאפ ןיימ ןופ טייקסיורג ןייז ןגעו טרעהעג ,םירפס

 ןגיוא עניימ ראפ דניצא ןענאטשעג זיא ץלא -- םירבח עניימ ןוא סיבר עניימ

 ןעזעג בָאה ךיא .קירוצ רָאי טרעדנוה טכא ןופ עטכישעג עקידמערוטש קיטש א

 השמ וצ ךיילגראפ א ,תורוד ליפ ןופ רעכעה ןעוועג זיא רעכלעוו ןשטנעמ א

 ןטייוו ןופ ןדיי הרצ-תע ןא ןיא טעדנעװעג ךיז ןבָאה סע ןעמעוו וצ ,וניבר

 ןופ ןוא לארשי-ץרא ןופ ,לאגוטרָאּפ ןופ ןוא עינאּפש ןופ ,םירצמ ןופ ,ןמית

 רעטספראש רעד ,הרות ןיא רעטסערג רעד ןעוועג זיא רעכלעוו דיי א ;ייקרעט

 טָאה רעכלעוו שטנעמ א ;ןיצידעמ ןיא רעטסטקישעג רעד ןוא עיּפָאזָאליפ ןיא

 ,טרעוו ןקיביײא ןופ םירפס ןבירשעג ןוא ןכארּפש ענעדיישראפ ףיוא ןבירשעג

 -לעװ ,עטנרעלעג עשידיי-טינ ןוא עשידיי ןופ ןעגנוניימ עשלאפ יד טּפאלקעצ

 ןריפּפָארא -- טייצ רעזדנוא ןיא רעמרָאפער יד יװ --- טלָאװעג ןבָאה עכ

 .תד ןוא הנומא ןייז ןופ םוטנדיי .סָאד

 טָאה ןעמ ןעמעוו ןדיי עטגָאלּפעג טקיטומרעד ןוא טקראטשעג טָאה רע

 ,דמש וצ ןעגנואווצעג

 ןיא רימ ראפ ןענאטשעג זיא ,ךיוה רעטסכעה ןייז ןיא ם"במר רעד

 עניימ עלא .טרָא םענעי ןופ ןסיײרּפָא טנָאקעג טינ ךיז בָאה ךיא .הירבט

 ןעועג ןענייז המשנ ןוא ץראה ןיימ ,תוחוכ עקיטסייג עניימ עלא ,םישוח

 .ם"במר ,טרָאװ ןקיצנייא ןייא טימ ןעמונראפ

 ,ם"במר רעד םיא טפור קלָאפ סָאד יװ רעדָא ,ומימ ןב השמ וניבר

 ןיא חסּפ ברע ,אווָאדרָאק טָאטש רעד ןיא ,עינאּפש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 שדוח ןיא גָאט קיצנאווצ ןרָאװעג רטפנ זיא ןוא (1125) ה"צתת םיפלא 'ד רָאי

 ןיא ,טאטסאפ טָאטש רעד ןיא ,(1204) רעטעּפש רָאי קיצעביז טימ ,תבט



 ,ל"ז ם"במר רעד
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 זיא טרָאד ןוא הירבט ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירא זיא ןורָא ןייז ןוא ,םירצמ

 ,הרובק וצ ןעמוקעג רע

 ןכוזאב רָאי ןכרוד ןעמוק םיטבש עשידיי עלא ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט

 עלא ייב טעטכאעג ןוא טקילײהראפ זיא ם"במר רעד ,רבק סמ"במר םעד

 | / ,םוטנדיי ןופ ןטכיש
 םיזנכשא ייס רעבָא םיא ןטכא ,דיי רעשידרפס א ןעוועג זיא רע שטָאכ

 ןשטנעמ-סקלָאפ ,עטרעלקעגפיוא ייס ןוא עמורפ-גנערטש ייס ,םינמית ייס ןוא

 : .עטעדליבעג-ךיוה ןוא

 -יורג רעד ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטייזלא ןא ןעוועג זיא ם"במר רעד לייוו

 -עצ ךיז ןעניפעג סָאװ םיניד עלא טריזילאטסירק טָאה רעכלעוו ,קסוּפ רעס

 רעציש ןוא רעקימעלָאּפ ,ףָאזָאליפ ןוא רעקנעד רעסיורג רעד ,ס"ש ןיא ןפרָאװ
 ןסיורג ןופ רעדניפרעד ןוא רעניצידעמ רעקידנטיידאב ,ךרד ןשידיי םנופ

 -טפאשלעזעג ןוא ןקסע רעשיגרענע ,שטנעמ טפאשנסיוו ןוא םָאנָארטסא ,טרעוו

 לוטיט ןלופטסנידראפ ןייז טימ טרילוטיט םיא טָאה קלָאפ סָאד .רעוט רעכעל

 טָאה ןומימ ןב השמ זיב וניבר השמ ןופ "השמכ םק אל השמ דעו השממ;,

 ...השמ רעגייטש אזא ןזיוואב טינ ךיז

 בי

 א ,הרות ןיא ןואג רעסיורג א ןעװעג זיא ,ןומימ יבר ,רעטָאפ ןייז

 "עג רעסיורג א ןוא תודימ ערעייט ןיא דיסח א ,םיבוט םישעמ ןיא קידצ

 ןעמוקאב ם"במר רעד טָאה םיא ייב ,ןטפאשנסיוו עכעלטלעוו ןיא רעטנרעל

 ,גנודליבסיוא הרות ןוא גנואיצרעד ןייז

 -אב רעצנאג רעד ראפ עקידמערוטש א רעייז ןעוועג זיא טייצ ענעי =

 .טרפב הדע רעשידיי רעד ראפ ןוא ללכב עינאּפש ןופ גנורעקלעפ

 טפמעקעג רדסכ ןבָאה ןטסימערטסקע עשינאדעמכאמ ןוא עשילָאטאק יד

 רעייז ןעמענוצנָא עטגיזאב ערעייז ןעגנואווצעג ןבָאה רעגיז יד .ךיז ןשיווצ

 -ומלא יד ,עטקעס עשינאדעמכאמ עשימערטסקע עדליוו יד ןעוו ןוא ,ןביולג

 וצ ןעגנואווצעג ןדיי יד ךיוא ןעמ טָאה ,אווָאדרָאק ןעמונעגנייא ןבָאה ,ןדאה

 ,דנאל סָאד ןזָאלראפ וצ רעדָא דמש

 ןוא תומוקמ ערעייז ןזָאלראפ ייווצ-סנייא טנָאקעג טינ ןבָאה ןדיי ליפ

 ןשינאמלוסומ םעד ןעמונעגנָא ךעלטנפע ייז ןבָאה ,ןגעמראפ רעייז ןזָאלרעביא

 | .ןדיי עיירטעג ןןבילבראפ יז ןענייז ןצראה ןיא ןוא ןביולג
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 ,יורפ ןייז ,החּפשמ ןייז ךיז טימ ןעמונעגטימ רעבָא טָאה ןומימ יבר

 ןוא ןעגנורעדנאוו ,ןייּפ ןוא תֹורְצ ליפ ךָאנ ןוא ,דוד ןוא השמ ,ןיז ייווצ ענייז

 ,עקירפא-ןופצ ןיא ,סעפ ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא ,םילוטליט

 ןצניװָארּפ עשינאקירפא ענעי .1160 רָאי ןיא רעפעגמוא ןעוועג זיא סָאד

 עכלעוו ,רענאמלוסומ ןופ ןעוועג טניואוואב גָאט ןקיטנייה ןיב יו טקנוּפ ןענייז

 טיג עקיביולגמוא יד ןעמענוצנייא השורי עקירעיורט סדמחמ טנשריעג ןבָאה

 ,דרעװש ןופ ףראש רעד טימ רָאנ ,גנוגייצרעביא טימ

 טָאה ,סעפ ןיא טבעלעג טָאה החּפשמ-ןומימ יד סָאװ רָאי עכעלטע יד

 ,טייקשידיי רעייז בילוצ ןטילעג קראטש ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ יז

 ,השמ ןעמעוו ייב ,ןשוש ןבא ןהכה הדוהי 'ר ברה טבעלעג בָאה ןטרָאד

 ,הרות טנרעלעג טָאה ם"במר רעקידרעטעּפש רעד

 ,ץכָאּפע-דמש רעקירעיורט רעד ןיא ןאד טָאה ,ןומימ יבר ,רעטָאפ ןייז
 יבר .עקירפא ןיא תוליהק עלא וצ ווירב גנוקיטומרעד טקישעגרעדנאנאפ
 םע ןומה רעד ידכ ,ךארּפש רעשיבארא רעד ןיא ווירב ענייז טביירש ןומימ
 קוחמ זיא ם"במר םנופ רעטָאפ רעד ,ןומימ יבר .ןענעייל ןענָאק ךיוא לָאז
 .ייז וצ טביירש רע .רוד םענעי ןיא ןדיי יד ןופ רעטימעג ענעלאפעג יד
 גָאט א לָאמ יירד טנוואד ,םייחעג ןיא תווצמ טריציטקארּפ ןוא הרות טנרעל
 שטָאכ טנוואד ,ךעלגעמ טינ סָאד ךייא זיא'ס ביוא ןוא ,לארשי ןופ ט-ג םוצ
 ,הרצק הלפת א

 -רעד ןוא טקראטשעג ,ם"במר םנופ רעטָאפ רעד ,ןומימ יבר טָאה יוזא
 יד ןופ קורד ןקראטש םעד ןטלאהסיוא ןלָאז ייז תוליהק עשידיי יד טקיטומ
 ,ייבראפ טעװ םערוטש רעד זיב ,"םעז רובעיש דע; רענעמלוסומ עשיטאנאפ

 ,רעמערטסקע רעייז א ,יאנק א ןזיואב ךיז טָאה תומוקמ ענעי ןיא
 ,ןיז םשה שדקמ ןלָאז יז ןסאמ יד ןפורעג ןוא טקידײרּפעג טָאה רעכלעוו
 .ןגעװ םינּפל טינ וליפא ,םאלסיא םעד ןעמעננָא טינ ןוא ןטכעשסיוא ןזָאל ךיז
 זיא דמחמ זא -- טקידיירּפעג רע טָאה --- ןּפיל ענייז טימ טגָאז סע רעװ
 ,טדער ליומ ןייז סָאװ טינ טביולג ןוא דיי א רע זיא ןצראה ןיא וליפא ,איבנ א
 ןוא טָאג ןדמערפ א אליממ ןיוש טניד רענעי .הרז הדובע דבוע ןא ןיוש טסייה
 | ,אבה םלוע טרילראפ רע ןוא ,התימ בייוחמ זיא

 -עגסיורא ןיוש טָאה תואנק עטקיטכעראב טינ ןוא עדליוו עקיזָאד סָאד
 רעמ ךָאנ טָאה רע ןוא ןומימ ןב השמ יבר ןעגנוי םעד דלודעג ןופ טכארב
 רע ואוו ,תוליהק עלא וצ ףור גנוקיטומרעד ןייז טיירּפשראפ רעטָאפ ןייז יו
 טינ רָאט ןעמ זא "דמשה תרגא; רעדָא "םשה שודק רמאמ; ןייז ןיא ףיוא טזייוו
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 ןופ קורד ןרעטנוא ןבָאה עכלעו תוליהק עצנאג םיעשר ןוא םיעשוּפ ןפורנָא

 ןוא ןצראה ןיא תמאב לייוו ,ןביולג רעייז ןעמעננָא טזומעג רענאמלוסומ יד

 .תווצמ ןוא הרות עשידיי יד ייז ןטיה םייהעג ןיא

 -געמ יד טָאה סע רע זא ,"דמשה תרגאג םענעי ןיא רעבָא טגָאז רע

 רעשיױג רעד ואוו ,דנאל יײנ א ןכוזסיוא ךיז ןוא ןפיולטנא לָאז ,טייקכעל

 ףדיי עקיטכיר יװ ןטרָאד ןבעלסיוא ךיז ןענָאק וצ ,קראטש יוזא טינ זיא קורד

 -לוסומ יד רעטנוא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ןרעװ טזָאלעג טנָאקעג טינ ןבָאה ,תונידמ ענעדיישראפ ןיא רעשרעה עשינאמ

 רענייק ,ןליו ןטוג ןופ טדמשעג טינ ךיז טָאה ייז ןופ רענייק .רקפה ףיוא |

 רעדָא טייקיטליגכילג בילוצ השמ-תרות ןפרָאװעגקעװא טינ טָאה ייז ןוה

 סָאד ןעגנואווצעג ייז טָאה רענאדעמכאמ יד ןופ דרעװש עפראש יד ,טסייג יירפ

 יד ןייז ריקפמ ןעמ ןָאק -- ם"במר רעגנוי רעד טגערפ --- יוזא יו ,ןָאט וצ

 ?םשה שודיק ףיוא ןייג וצ טומ םעד טינ ןבָאה עכלעוו ,תוליהק עלא

 םאלסיא םוצ לעיציּפָא ןעגנאגעגרעביא תוליהק רעטרעדנוה ןענייז יוזא

 ןבָאה טייהנגעלעג רעטוג א ייב ןוא השמ תרות ןטלאהעג םייהעג ןיא ןוא

 ערעדנא ןיא טרעדנאוועגסיוא ןבָאה ייז ,תומוקמ עקידנכוסמ ענעי ןזָאלראפ ייז

 ...ןדיי עמורפ ןוא עטוג ןרָאװעג קירוצ ןוא רעדנעל ןוא ןצניוװָארּפ

 יבר רעד .םשה שודיק ףיוא ןעגנאגעג ָאי רעבָא ןענייז םידיחי ליפ

 ןוא םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא ,ןהכה הדוהי 'ר ברה ,ם"במר םנופ

 | .ערעדנא ליפ ךיוא יוזא

 ןוא ןדיי ענעטלאהאב ענעי ףיוא תוריסמ ליפ טלעפעג טינ ןבָאה סע

 .ךעלגערטרעדנוא ןוא רעווש ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד ,"רענאדעמכאמ; עלעיציפָא

 -רעדנאוו ןלענָאיצידארט םעד ןעמונעג רעדיוװ טָאה החּפשמ ןומימ עצנאג יד

 וצ ואו ,החונמ םוקמ א ןעניפעג טזָאלעגסױרא ךיז ןוא טנאה ןיא ןקעטש

 .ןדיי יװ ןבעלסיוא ךיז ןענָאק

 ,לארשי-ץרא ןיק 1105 רָאי ןיא סעפ ןופ טפיולטנא החּפשמ ןומימ יד

 רעד ןופ טרעהעג ןיוש ןבָאה ןטרָאד ןופ ןדיי יד .וכע ןייק ןָא ןעמוק יז

 "יז ןעניואוו וכע ןיא ,דובכ סיורג טימ ףיוא יז טמענ ןעמ ןוא החּפשמ-ןומימ

 ,ןורבח ךיוא ןכוזאב ייז .םילשורי ןייק ףיוא ייז ןעייג ןטרָאד ןופ .רָאי בלאה א

 ןוא ,תומוקמ עקילייה ערעדנא ןוא תובָא ערעזדנוא ןופ םירבק יד ןשוק

 "אב ייז ןוא םירצמ ןייק ּפָא ייז ןרָאפ ,טייצ ןצרוק א ןטרָאד ןביילבראפ ןכָאנ

 .(ָאריאק-טלא) טאטסאפ ןיא ךָאנרעד ןוא עירדנאסקעלא ןיא טשרעוצ ךיז ןצעז
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 -רוטלוק יד ,ערעל ןוא ןסיוו םענרעדָאמ ןופ דנאל סָאד ןעוועג ןאד זיא םירצמ

 ,רעטכיד ןוא ןפָאזָאליפ ןופ טרָא סָאד ,טנעירָא ןצנאג ןראפ ןירעטיירּפשראפ

 .ןטפאשנסיוו ערעדנא ןוא

 ג

 ןפאש ןוא ןבעל ןייז ,םײבמר רעד

 ןייז ןטילעג ליפ ם"במר רעד ךיוא טָאה ,ןשטנעמ עסיורג עלא יו

 ןייז !םׂשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא ,ןשוש ןבא ןהכה הדוהי 'ר ,יבר

 -לעוו ,דוד יבר ,רעדורב ןייז ;ןרָאװעג רטפנ זיא ,ןומימ יבר ,רעטָאפ רעסיורג

 החּפשמ עצנאג יד ןטלאהעגסיוא טָאה ןוא רחוס ןטנעמיד א ןעוועג זיא רעכ

 ,םי ןשידניא ןפיוא ףיש א ףיוא קידנרָאפ ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא ,הסנרּפ טימ

 ןָאק רָאי ץנאג א ןוא קנארק ם"במר רעד טרעו שפנ-תמגע סיורג ןופ

 ,ךיז וצ ןעמוק טינ רע

 נטרעוו רע .ןיצידעמ ןומימ ןב השמ יבר טריציטקארּפ 1170 רָאי ןיא

 רעטעּפש ןוא ,ףיוה ןכעלגינעק ןשיטּפיגע ןיא ,אפור רעסיורג סלא טמיראב לענש

 ,ןידאלאס ןאטלוס ןסיורג םנופ רָאטקָאד-בייל רעד רע טרעוו

 -ךאפ וצ ם"במר םעד ןייא טדאל דנאלגנע ןופ דראשטיר גינעק רעד

 טזיוו ם"במר רעד .ףיוה ןכעלגינעק ןייז ןיא טמא-רָאטקָאד ןבושח א ןעמענ

 ןעמ טָאה גָאט-גנוניורק ןייז תעשב לייו ,השקב סגינעק ןסיורג םעד קירוצ

 ...דנאלגנע ןיא ןדיי ליפ ןטחשעג ןוא ןגָאלשעג

 ד

 םעד ןופ םענראפ ןלאינעג םעד ןגעוו ףירגאב לקיטש א ןבָאה וצ ידכ

 ןוא הרות ןופ טיבעג ןפיוא ןפאש ןייז ןייטשראפ לכ-םדוק ןעמ זומ ם"במר

 םיאיבנ ,הרות) ך"נת םעד טאהעג ןדיי ןבָאה טייצ רענעי ןיא .טייקשידיי

 -עקסּפ וצ ןעוועג רעווש רעייז רעבָא זיא'ס .ארמג יד ןוא הנשמ יד (םיבותכו

 ,ארמג רעד ןופ וליפא ןוא הנשמ רעד ןופ ייס ,שמוח ןופ ייס ןיד א ןענ

 .הנשמה ימכח יד ןשיװצ םיחוכיו ןוא תותגולּפ ,ןעגנוניימ ענעדיישראפ יד לייוו

 לָאז רע םכח דימלת ןסיורג םעד וליפא טרעוװשאב ןבָאה ארמגה ימכח ןוא

 טָאה הרות-ןב רעטושּפ רעד .ןיד רענייר רעד זיא סע יוװ רָאלק ןריטנעירָא ךיז
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 רעכלעוו רעביא לייטרוא ןא ןגָארטוצסױרא טגאוועג טינ ןוא טנָאקעג טינ

 ,םימכח יד ןופ ןעגנוניימ ענעדיישראפ יד בילוצ ,ןייז טינ לָאז סע עגארפ-

 א טסאפראפ לכ-םדוק טָאה ןוא ןומימ ןב השמ יבר ןעמוקעג זיא

 ףיוא שוריּפ ןייק ןעוועג טינ ללכב זיא טייצ ןייז זיב .הנשמ רעד ףיוא שוריּפ

 ףיא ץנאשמ ןועמש 'ר יו ,תותכסמ עקינײא ףיוא ץוח א) תוינשמ ץנאג

 (ו"אא ,תורהט ןוא םיערז

 ןופ הידבוע 'ר טָאה ם"במר םעד ךָאנ רָאי טרעדנוה יירד טשרע

 ,תוינשמ ץנאג ףיוא שוריּפ א טסאפראפ ארונטרב

 ףיוא ןבירשעג ם"במר רעד טָאה תוינשמ ףיוא שוריּפ ןקיזָאד םעד

 יבר :שדוקה ןושל ףיא טצעזעגרעביא סע ןבָאה םינבר ליפ ןוא שיבארא

 רדס ,ילעוּפלא ףסוי יבר ;םיערז רדס טצעזעגרעביא טָאה יזירחלא .הדוהי

 'ר !יקיזנ רדס ,ףסוי 'רב המלש 'ר ;םישנ רדס ,יאסכע בקעי 'ר ;דעומ

 ןוא ,תורהט רדס ,רעצעזרעביא רעטנאקאבמוא ןא ;םישדק רדס ,אפורה לאנתנ

 ,ם"במרל םיקרּפ הנומש ןוא ,תובא תכסמ ,ןובית ןבא לאומש יבר

 ראפ ןינע ןא ןעוועג מ"במר םוצ זיב זיא סָאװ תוינשמ ןענרעל סָאד

 לייוו ,הרות-ןב ןדעי ראפ ךעלגנעגוצ ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טָאה ,םידמול עסיורג

 -אב ןרעװ סָאװ ןעמעלבָארּפ יד טושּפ ןוא ךאפנייא טרעלקרעד שוריּפ ןייז

 .תוינשמ ןופ םירדס סקעז עלא ןיא טלדנאה

 סיורג ם"במר םעד טכאמעג טָאה סָאװ ,קרעו לאטנעמונָאמ טייווצ ןייז

 ,סע ןפור לייט א יװ רעדָא ,"הרות הנשמ; ןייז ןעוועג זיא ךעלברעטשמוא ןוא

 ."הקזחה די; רעד

 ןסיורג ןייז טימ ם"במר רעד ?וטפיוא ןייז ןענאטשאב זיא סָאװ ןיא =-

 ןענייז עכלעוו םיניד עלא ןבילקעגנעמאזוצ טָאה רדסה חוכ ןלאינעג ןוא לכש

 ,ירפס ,תותפסות ,ימלשורי דומלת ןוא ילבב דומלת ,תוינשמ ןיא ןפרָאװעצ

 רָאלק א ןיא ןוא טריזילאטסירק ,טריזיטאמעטסיס ייז טָאה רע .אתליכמו ארפס

 רעדעי זא יוזא ,םיניד ןוא תוכלה עלא ןבירשעגנָא ךארּפש רעקידשדוקה ןֹושל

 עצנאג יד ךיז ראפ טאהעג טָאה ,שדוקה ןושל ןענעייל רָאנ ןָאק סָאװ שטנעמ

 םיניד יד ייס ןוא ,"םוקמל םֶדָא ןיב; םיניד יד ייס ,גנובעגצעזעג עשידיי

 ןפרָאװעצ ןעװעג ןענייז עכלעוו ,םיניד עלא שממ ,עלא ."ורבחל םדָא ןיב;

 יד ןיא ןוא ,ימלשורי דומלת ןופ םי ןיא ןוא ילבב דומלת ןופ םי םניא

 ם"במר רעד טָאה עלא -- תותליכמ ןוא ארפס ,ירפס ןוא תותפסות ןופ ןכייט

 - ,טכאמעג רָאלק חוכ ןכעלטעג ןייז טימ

 סע .רפס רעגייטש אזא טריטסיזקע טינ ללכב טָאה טייצ ןייז ייב
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 טָאה ייז ןופ רעבָא ,םירפס עטנָאמרעדנביױא עלא יד ןדיי ייב ןענופעג ךיז ןבָאה

 טפראדעג טָאה ןעמ ,ןיד ןרָאלק םעד ןייגרעד טנָאקעג טינ הרות-ןב רעטושּפ א

 ,וצרעד ןדמל רעיורג א ןייז

 ,םיניד ןופ רפס א זיולב טינ זיא ?הרות-הנשמ, רעדָא "הקזחה די; רעד

 וצ שטנעמ ןופ ןעגנואיצאב יד ,קיטע ןוא רסומ ןופ ערעל יד ןיירא טכעלפ רע

 ,האוולה רעדָא ןדָאש ןגעו טינ ךיז טלדנאה סע ןעו ןאד וליפא ,שטנעמ

 ,וו"אא ןיול ןייז רעטעברא םעד ןלָאצאב

 ,טלעו עשידיי יד ןטכילראפ שממ טָאה ,"הרות הנשמ; ,רפס ןייז

 יד טָאה סע ,הרות רעשידיי רעד ןופ תורצוא ענעסָאלשראפ יד טנפעעג טָאה סע

 ןסאמ עטיירב יד ראפ ךעלגנעגוצ טכאמעג הרות

 טקיבייאראפ ם"במר רעד זיא טעברא רעלאינעג ןוא רעקילייה רעד ראפ

 -רעטעּפש עלא ןיא רָאנ ,רוד ןייז ןיא זיולב טינ ןרָאװעג טקיליײהראפ ןוא

 ,תורוד עקיד

 ה

 םתס ןוא רעקיטירק זא ןשטנעמ ןסיורג ןכעלטיא טרעשאב רעבָא זיא

 ךיז ןבָאה ,ץראה סָאד םיא ןסעּפָא ןוא החונמ ןייז ןרעטש ןלָאז האנק ילעב

 ,טעברא ןייז טריקיטירק ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ליפ טייצ ןייז ןיא ןענופעג

 עסיורג ןוא עקילייה ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סרעקיטירק ענעי ןשיווצ

 -סיורא טריטקיד םולשו סח ייז טָאה האנק עטסָארּפ יד טינ עכלעוו ,ןשטנעמ

 טעװ טלעװ יד זא ,טאהעג ארומ ןבָאה ענעי .ם"במר םעד ןגעק ןטערטוצ

 רעביא ןרעטאמ ךיז סָאװ וצ ...ןיירא טנאה ןיא ארמג ןייק רעמ ןעמענ טינ

 השמ יבר זא ,ןיד םענייר םעד ןסיו טינ טשרע ףוס םוצ ןוא ארמג טאלב א

 עי רעדָא םעד ךעלטייד ןוא רָאלק רעטרעװ עכעלטע ןיא טגָאז ןומימ ןב

 ..?ןיד םענ

 רעד סָאװ ,ןעוועג זיא "הקזחה די; ןפיוא קיטירק עטסנרע ,עטייווצ א

 רענעי רעדָא רעד ןענאוו ןופ ןוייואב וצ ןָא םיניד יד טגנערב ם"במר

 ,טמאטש ןיד

 םהרבא יבר ,ד"באר רעד ןעוועג זיא רעקיטירק עטסערג יד ןופ רענייא

 "עג) ךיירקנארפ ןיא ,לינול טָאטש רעד ןופ טייוו טינ ,ארייקסאּפ ןופ ,דוד ןב

 ,(םיא ראפ רָאי ןביז ןרָאװעג רטפנ ןוא ם"במר ןראפ רָאי ןעצ ןרָאװעג ןריוב

 ןוא .שטנעמ רעקיליײה א ,הבישיה שאר א ,ןואג א ןעוועג זיא ד"באר רעד
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 קיסייב ,גנערטש ןענייז ם"במר םעד ןגעק ןעגנוקרעמאב עשיטירק ענייז שטָאכ

 ד"באר םעד ןייז וצ דשוח ןגאוו טינ רענייק םולשו סח רעבָא טעוו ,קיכעטש ןוא

 , תוינּפ עקיטייז ןיא

 טינ ם"במר םעד ןבָאה עכלעוו רענגעק ןעוװעג ַאי רעבָא ןענייז סע

 -ףיױה רעכעלגינעק זיא רע סָאװ טעטיראלוּפָאּפ ןוא טייקסיורג ןייז ןענוגראפ

 ,תומכח ערעדנא ןיא רענעק רעסיורג א ,תוכלמל ברוקמ ,רָאטקָאד

 ,טרעפטנעעג ןיילא ם"במר רעד טָאה רעקיטירק עטסנרע ןוא עכעלרע יד

 ןענרעל טינ רעמ ןלָאז םידמול יד זא ,טניימעג טינ םולשו סח טָאה רע זא

  ,טשרע ןאד ןוא ארמג טשרעוצ ןענרעל ףראד רעכעלטיא ,הברדא .ארמג ןייק

 ןיד א דומלת ןֹופ ןעיצסיורא טינ ןָאק ןוא ןריטנעירָא טינ ךיז ןָאק סע רעוו

 ."הרות הנשמ/,, רפס ןייז ןיא ןענרעל רע לָאז

 םיאנת יד ןופ ןעמענ טינ טגנערב רע זא ,קיטירק רעטייווצ רעד ףיוא

 ןיא טנָאמרעד ןעמעלא ייז טָאה רע וא ,ם"במר רעד טביירש ,םיארומא ןוא

 ,רפס םוצ המדקה ןייז

 -- הנשמ רעד ןופ ךארּפש עבלעז יד זיא "הרות הנשמ,, ןופ ךארּפש יד

 ,ךארּפש יד רָאנ ןָאק רעכלעוו ןכעלטיא ראפ ךעלגנעגוצ ןוא שדוקה ןושל ןייר

 רפס א זױלב טינ "הקוחה די; רעד זיא ,טנָאמרעד ןיוש בָאה'כ יו

 ,ענעביוהרעד טייצ וצ טייצ ןופ טגנערב ם"במר רעד .םיניד ?ענעקורט;, ןופ

 .ענייז המשנ עסיורג יד ןזייוואב עכלעוו ,רעטרעוו עטושּפ עשיטצ

 ':יוזא ם"במר רעד טגנערב ,'ח הכלה ,םידבע תוכלה ,קרּפ ןטניינ ןיא

 ,ןריגער םיא רעביא געמ ןעמ ןוא טעברא ערעװש דבע ןא ןבעג געמ ןעמ

 המכחה ךרד רעד ןוא תודיסח תדימ יד רעבָא זיא ,יוזא זיא ןיד רעד שטָאכ

 לָאז רע ,טייקיטכערעג ךָאנ ןגָאיכָאנ לָאז ןוא תונמחר ןציזאב לָאז שטנעמ א זא

 ןבעג ןוא ןרעגרע טינ םיא לָאז רע ,טכענק ןייז ןופ טעברא יד ןרעוושאב טינ

 עטשרע יד .ןעקנארטעג ןוא ןזייּפש עלא ןופ ןעקנירט וצ ןוא ןסע וצ םיא

 ןיילא ייז סָאװ םילכאמ עבלעז יד ןופ טכענק ערעייז וצ ןבעגעג ןבכָאה םימכח

 "רעד ןוא ןסע טגנאלרעד טשרעוצ רעטעברא ערעייז ןבָאה ייז .ןסעגעג ןבָאה

 יניעכ :קוסּפ ןיא ךָאד טייטש סע ...ןסעגעג ןיילא ייז ןבָאה טשרע ךָאנ

 ,התריבג די לא החפש יניעכ םהינודא די לא םידבע

 טינ ןוא טנאה רעד טימ טינ ,טכענק א ןעמעשראפ טינ ףראד ןעמ

 רעבָא ,טעברא רעד וצ טכענק א ןעמענ וצ טביולרעד קוסּפ רעד .רעטרעוו טימ

 טינ ךיז רָאט ןעמ ןוא ןעיירש טינ רָאט ןעמ ...םיא ןעמעשראפ וצ טינ
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 ענייז ןרעהסיוא ןוא תחנ טימ טכענק םוצ ןדייר רָאנ ,םיא ףיוא ןסעכ

 ,'וכו ,תונעט

 רעדניק רעבָא ,רענידנצעג ייב רָאנ ךיז ןעניפעג טייהכערפ ןוא תוירזכא

 ןעוועג עיּפשמ ייז טָאה ט-ג סעכלעוו ,לארשי קלָאפ סָאד ,וניבָא םהרבא ןופ

 ףראד דיי א .עלא ףיוא םינמחר ינב םינמחר ןענייז ייז ,םיניד ןוא הרות טימ

 -עלא ףיוא תונמחר ךיוא טָאה רעכלעוו ,םלוע לש ונובר םוצ ןכיילגראפ ךיז

 ,ןצימע ףיוא םחרמ ךיז זיא סע רעוו ןוא -- ?וישעמ לכ לע וימחרו; -- ןעמ

 ,,,םחרמ ךיוא טיג ךיז זיא םעד ףיוא

 ןעגנוקרעמאב עשיטע תוכלה ליפ ייב ם"במר רעד ןיירא טכעלפ יוזא

 םיא ןבָאה ייז .םיא טימ ץלָאטש ןעװעג ןענייז םירצמ ןיא ןדיי יד

 רעטסכעה רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא רעכלעוו ,דיגנ לוטיט םעד ןבעגעג

 ,ןדיי ייב לוטיט

 ןעמעלבָארּפ ערעייז םיא וצ טקישעג ןבָאה טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןדיי

 םינינע ןיא ייס ןוא הרות ןופ םינינע ןיא ייס ,תולאש ןופ םרָאפ רעד ןיא

 ,טייקשידיי רעשיטקארּפ ןופ

 ,טעטירָאטױא טימ ןוא רָאלק ןעמעלא טרעפטנעעג טָאה ם"במר רעד

 ,קילייה ראפ קסּפ ןייז ןטלאה ,םיזנכשא ייס ,םידרפס ייס ,ןדיי ןוא

 ליפ ,ןבירשעג ליפ טָאה רע .םאזטעברא רעייז ןעוועג זיא ם"במר רעד

 טימ ,המכח ןוא הרות ןופ ןטיבעג עלא ףיוא טריטוקסיד ליפ ןוא טנרעלעג

 רע טענאוו ןופ ,טעברא עשיניצידעמ ןייז .טייצ ןייז ןיא ןשטנעמ עטסערג יד

 -עג טָאה רע .,טייצ ליפ ןעמונעגוצ ךיוא םיא ייב טָאה ,הנויח ןגיוצעג טָאה

 םנופ קידנעמוקמייהא -- ,החּפשמ ןייז טימ ןאטלוס םעד זיולב טינ טלייה

 ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי עקנארק ליפ טראוועג םיא ףיוא ןיוש ןבָאה ,ףיוה סנאטלוס

 ,טלָאצאב ןעמונעג טינ ייז ייב ןוא טלייהעג רע טָאה ןעמעלא

 ,םיא וצ טביירש ,ךיירקנארפ ,לינול ןופ ,ןובית ןבא לאומש 'ר ןעוו

 קרעוו סיורג ןייז שדוקה ןושל ףיוא שיבארא ןופ טצעזרעביא ןיוש טָאה רע זא

 םינינע ענעדיישראפ ןדייררעביא םיא וצ ןעמוק ליו רע ןוא ?םיכובנ הרומ;

 ;:ם"במר רעד םיא וצ טביירש ,גנוצעזרעביא רעד טימ תוכייש א ןבָאה סָאװ

 -ײּפש סָאד ןעגנילשוצּפָארא טינ טייצ ןייק וליפא בָאה ךיא ,טניירפ רערעייט

 ,ףיוה סנאטלוס םנופ םייהחא ךיא םוק דימ ןוא קירעגנוה ,ליומ ןיימ ןופ ץכע

 ןסע םוצ ןעמענ ךיז ךיא ןָאק יו ,עקנארק עמערָא רימ ףיוא ןיוש ןטראוו

 ..?עקנארק ןופ ןצכערק סָאד קידנרעה
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 יבר ןופ המשנ יד ןעװעג זיא קילייה יוזא ,לדייא יוזא ,טראצ יוזא

 ,ם"במר רעכעלברעטשמוא רעד ,ןומימ ןב השמ

 רעד ואוו ןפיירגאב וצ ןשטנעמ ןקיטניה א ראפ רעווש רעייז זיא סע

 עשיּפָאזָאליפ ,עשיניצידעמ ,עשינבר ענייז עלא ראפ טייצ ןעמונעג טָאה ם"במר

 -אב ןוא רעקיטאמעטאמ רעסיורג א ןעוועג ךיוא רע זיא םעד ץוח ? םידומל

 ,םָאנָארטסא רעקידנטייד

 ןלאינעג א ןבָאה ףראד ןטיבעג עטנָאמרעדנבױא יד ןופ רערעדעי

 ןוא ןָאזראּפ עקיצנייא ןייא טמוק ָאד ןוא .ןשטנעמ ןעמאזטעברא ,ןקיאעפ

 קידנדײר טינ ןיוש ,טעברא עשיזיפ אזא ,סיילפ אזא ,עיגרענע אזא טזייוואב

 ,"םיכובנ הרומ; םעד ,"הקזחה די; םעד ןביירשוצנָא תוחוכ עקיטסייג יד ןגעוו

 דומלת ןופ תותכסמ ענעדיישראפ ףיוא שוריּפ א ,תוינשמ ףיוא שוריּפ םעד

 ,"םשה שודיקק רמאמ א ,תווצמה רפס א ,ימלשורי דומלת ףיוא שוריּפ א ,ילבב

 תולאש; ,"רוביעה רמאמ;ע ,"ןיגה תלמ; רפס א ,"ןמית תרגא; רפס א

 םיקרּפ הנומש ,ס"ש ףיוא םיללכ ,"םלועה רדס; ,"רודה ראּפ, ,"תובושתו

 .ןיצידעמ -- ?השמ יקרּפ, ,ןובית ןבא לאומש 'ר ןופ טצעזעגרעביא ם"במרל

 יד דניצא .טנעה ענעגייא טימ הרות-רפס א ךיוא טביירש ם"במר רעד /

 ,תולהק ענעפרָאװראפ וצ ןוא םידימלת ,רעניצידעמ ,םינבר וצ ווירב רעטנזיוט

 ? רעקיטאמעטאמ ןוא ןפָאזָאליפ טימ םיחוכיוו

 טבעלעג טָאה רעכלעוו םדו רשב א יוזא יװ ןייז גישמ טינ ןענָאק רימ

 ןוא תופידר טימ ןייּפ ןוא תורצ טימ רָאנ ,החונמב טינ ,רָאי קיצעביז רָאנ

 חוכ ןשיזיפ םעד ןוייואב טנָאקעג טָאה ,טנאה ןיא ןקעטש רעדנאוו ןטימ

 | ,ןטעבראאב וצ ץלא סָאד

 -רעביא לָאמ ליפ טָאה חוכ רעשיזיפ ןייז ןעוועג זיא סע סיורג יװ ןוא
 וצ תעד ןייז ןוא ,הניב ןייז ןוא המכח ןייז .טפארק עקיטסייג ןייז ןגיטשעג
 ןינע ןייק טינ רָאג זיא "םיכובנ הרומא םעד ןוא "הרות הנשמ, ןסאפראפ
 ךיז טָאה חוכ רעכעלטעג א רָאנ יװ ןייז טינ שרעדנא ןָאק סע .חוכ ןשיזיפ ןופ
 ךותמ תרבדמ הניכש ןוא ,ןומימ ןב השמ ונבר ןלאינעג םענעי ןיא ןזיוואב
 ,םיא ןופ טדערעגסיורא טָאה הניכש יד .ונורג
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 -ּפָא ךיז ךעלגעממוא זיא שטנעמ-סקלָאפ ןראפ ןעלקיטרא עירעס א ןיא

 ,םיבמר םעד ןופ גנאג-ןעקנאדעג ןשיכָאזָאליפ ןפיוא ןלעטשוצ

 ךיז זיא (עטעשזדנָאלבראפ יד טנרעל) "םיכובנ הרומ; רפס ןייז ןיא |

 ,ט"ג רעביא ןעגנוניימ עשיפָאזָאליפ עסיורג עלא טימ חכוותמ ם"במר רעד

 עשידיי עטעשזדנָאלבראפ יד ףיורא טריפ רע .שפנה תראשה ןוא המשנ ,טסייג

 .ךרד ןשידיי םענייר םעד ףיוא עטנרעלעג

 רעשיכירג ,לטָאטסירא ןופ ערעל רעד ןיא תואיקב סיורג טזייוו רע

 ןעמ טפור םירפס הריקח עשידיי יד ןיא) טרעדנוהרָאי ןטרעפ םניא ףָאזָאליפ

 .תוחנה עשיפָאזָאליפ סלטָאטסירא ןופ ליפ טלאה ם"במר רעד .(וטסירא םיא

 טגָאזעג טָאה וטסירא סָאװ ץלא; ם"במר רעד טביירש ,'ב םיכובנ הרומ ןיא

 ."תמא זיא (חריה הנבל) חריה לגלג םוצ זיב דרע רעד ןופ םינינע ןגעוו

 םעד ןגעװ הטיש סוטסירא טימ םיכסמ טינ רעבָא זיא ם"במר רעד

 רעד ןוא ,קיביײיא ןופ טריטסיזקא טלעוװ יד זא ,טגָאז וטסירא .ףאשאב טלעוו

 טָאה ט-ג זא ...ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב :זא טגָאז ם"במר

 ןוא ,רעפאשאב א טָאה טריטסיזקע סָאװ ךאז רעדעי ןוא ,ןפאשאב טלעוו יד

 ,ט"ג זיא סָאד

 ח

 יד טלעטשעגטסעפ טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ם"במר רעד

 עכלעוו "סנימאמ ינא; ןציירד עטנאקאב יד ,תד ןשידיי םנופ םירקע ןציירד
 .טנאה ןיא רודיס א טמענ רעכלעוו ,ןדיי ןכעלטיא וצ טנאקאב ןענייז

 ןימאמ ינא םעד טנייה ןיוש טגניז ,טלעוו עשידיי ענרעדָאמ יד וליפא = |

 ,חישמה תאיבב

 םעד גנוצעזרעביא רעשידיי א ןיא ןבעגוצרעביא הזה ןמזב יאדכ זיא'ס

 :ןעוועג רדסמ ייז טָאה ם"במר רעד יװ סנימאמ ינא יד ןופ רוציק

 ,ןעמָאנ ןייז ןייז לָאז טשטנעבעג ,טיג זא המילש הנומאב ביולג ךיא (}
 טָאה ןיילא רע ןוא ,ןשינעפעשאב עלא ןופ רעריפ רעד ןוא רעפאשאב רעד זיא

 ,םישעמ עלא טוט ןוא טפאשאב ,ןפאשאב טָאה ,ןָאטעג סע

 אזא ךָאנ טינ טריטסיזקע סע ןוא קיצנייא זיא ט"ג זא ןימאמ ינא (2
 זיא רע .ט"ג רעקראטש רעזדנוא זיא ןיילא רע רָאנ ןוא ,טייקיצנייא עכעלנע
 ןייז טעװ רע ןוא זיא רע ,ןעוועג



 ו
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 ןייק ןוא ,ןזעו רעכעלרעּפרעק ןייק טינ זיא טיג זא ,ןימאמ ינא 6 |

 ןייק ןבָאה טינ ןענָאק רימ ןוא ,ןייז גישמ טינ םיא ןָאק ןזעוו רעכעלרעּפרעק

 | ,םיא ןיא הגשה
 ןייז טעו ןוא רעטשרע עמאס רעד ןעוועג זיא טיג זא ,ןימאמ ינא 4

 | ,רעטצעל עמאס רעד

 ןייק טָאה סע ןוא ןטעב ךיז טניול םיא וצ רָאנ זא ,ןימאמ ינא 5

 ןרעדנא ןא וצ ןטעב וצ טינ טרעוו

 ,תמא ןענייז םיאיבנ יד ןופ דייר עלא זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא 6

 םולשה וילע וניבר השמ ןופ האובנ יד זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא (

 םיא ראפ םיאיבנ עלא ןופ טּפױה רעד ןעוועג זיא רע ןוא תמא ןעוועג זיא

 ,םיא ךָאנ ןוא

 ךיז טניפעג סָאװ הרות עצנאג יד זא ,המילש הנומאב בױלג ךיא (8

 וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא עכלעוו הרות יד סע זיא יז זא ,תושר רעזדנוא ןיא

 .םולשה וילע וניבר השמ

 ראפ טינ לָאמנײק טעװ הרות יד זא המילש הנומאב ביולג ךיא (

 ,טרָא ריא ףיוא הרות רעדנא ןייק ןבעג רעמ טינ טעװ טיג ןוא ןרעוו טלסקעוו

 םנופ םישעמ עלא טסייו טיג זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא 0

 .תובשחמ ענייז ךיוא ןוא ןשטנעמ

 יד סטוג טימ ןעניולאב טעװ טיג זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא (1

 ףיוא רבוע ןענייז עכלעוו יד ןּפָארטשב טעװ ןוא תווצמ יד ןטיה עכלעוו

 ,תווצמ יד

 רע שטָאכ ןוא ןעמוק טעװ חישמ זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא 2

 רע זא ,ךעלגעטיגָאט גנונעפָאה יד ףיוא טינ ץלא רימ ןביג ,ךיז טמיוזראפ

 .ןעמוק ךָאד טעװ

 טטװ ןוצר סטדג ןעוו זא ,המילש הנומאב ביולג ךיא ,ןימאמ ינצ 3

 ,םיתמה תייחת וצ ןעמוק טעװ ,ןייז

 רעד יװ הנומא רעשידיי רעד ןיא ןטקנוּפ טּפיױה ןציירד יד ןענייז סָאד

 ,טרילומרָאפ ייז טָאה ם"במר

 ט

 ם"במר רעד טביירש ,םיכלמ תוכלה ןופ קרּפ ןטפלעווצ ןוא ןטפלע ןיא

 ןזייואב ןפראד טינ רע טעװ ,ןעמוק טעװ רע ןעוו חישמ; : ןחישמ ןגעוו יוזא

 .רעדניק סכלמה דוד ןופ ןייז ןפראד רעבָא טעװ רע .רעדנואוו ןוא םיתפומ ןייק
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 רע ןוא הֹּפ לעבש הרות ןיא ,תווצמ ןיא ןייז קסוע ,הרות ןענרעל טעװ רע

 ןייז חילצמ טעװ רע בוא ,'ה תמחלמ םחליו -- ףמאק סטיג ןפמעקסיוא טעוו

 -רָאװראפ עלא ןעמעננעמאזוצ טעװ רע ןוא שדקמה-תיב םעד ןעיובפיוא ןוא

 עצנאג יד טעװ רע ןוא ,חישמ ןייז טעװ רעד -- (לארשי יחדנ) ןדיי ענעפ

 ,הינפצ) קוסּפ ןיא טייטש יוזא לייוו ,ט-ג וצ ןעניד לָאז יז ןרעסעבסיוא טלעוו

 םכש ודבעלו ,'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זַא יכ, ('ג

 עלא ןוא רעקלעפ יד ןופ ןפיל יד ןרעקרעביא ךיא לעװ טסלָאמאד ,"דחא

 ,ןאמ ןייא יו ןעניד םיא ןלעוו

 ש

 ןיא חישמ ןשלאפ א ןגעוו ןעגנאלק טיירּפשראפ ךיז ןבָאה עּפָאריײא ןיא

 ןטרָאד ןופ ןדיי יד וצ ווירב א ןבירשעג ןבָאה לָאז ם"במר רעד ןוא ,ןמית

 יד יצ ם"במר םייב טגערפעגנָא ,ךיירקנארפ ,לייסראמ ןופ םימכח יד ןבָאה

 ,תמא זיא חישמ ןשלאפ םעד ןגעוו השעמ

 ןשלאפ םעד ןגעװו :ןושלה הזב לייסראמ ןייק ם"במר רעד טרעפטנע

 םורא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא ןָאזרעּפ ןיימ ןוא טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,חישמ

 יװ עטכישעג יד ןעװעג זיא יוזא טינ זא ,ןסיוו ריא טלָאז ,שינעעשעג רענעי

 ,טרעהעג יז טָאה ריא

 ןמית ןופ ןדיי יד וצ ןזיוואב ךיז טָאה שטנעמ א יװ רָאי 22 םורא ןיוש

 ןעמוקעג זיא רע .ןחישמ ןופ חילש א ויא רע וא טגָאזעג יז טָאה רע ןוא

 .ןמית ןייק ןעמוק טשרעוצ טעוװ חישמ לייו ,תונכה עלא ןכאמ ןוא ןטיירגוצ

 ןוא ,ןמית ןיא ןטנגעג עלא ןופ ןדיי טלמאזראפ םיא םורא ךיז ןבָאה סע

 ,חילש א סחישמ ןזיא רע זא ןביולג וצ םיא ןביוהעגנָא ןבָאה רעבארא ךיוא

 .םיתפומ/ ןזיואב ןוא ןדיי ליפ טראנראפ טָאה רע

 ,ם"במר רעד טביירש --- ,רימ וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה ןמית ימכח יד

 ןוא סטכעריפפיוא ןייז ןסיוו טזָאלעג רימ ןוא בתכ סיֹורג א ןבירשעג רימ ןוא

 ,םיתפומ ענייז ןוא הלפתה רדס ןיא ןייז שדחמ ןייז

 רעטשרמולכ רעד ,ןאמ רעד זא ,ןביירש רעייז ןופ ןענאטשראפ בָאה ךיא
 רעבָא טציזאב רע .םימש ארי א רעבָא ,העד רסח א זיא ןחישמ ןופ חילש

 ,בזכו רקש ןענייז ענייז םיתפומ עלא יד ןוא המכח ןייק טינרָאג

 ירד טקישעג ײז ךיא בָאה ןדיי ענעי ראפ ןקָארשעג ךיז בָאה ךיא
 יד ןוא םינמיס ענייז ,חישמה ךלמ ןופ ןינע םעד ןגעוו (םיסרטנוק) ןטפעה
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 ןטעבעג ייז בָאה ךיא .ןרעוו הלגתנ ףראד הישמ ןעו טייצ רעד ןופ םינמיס

 יס ןוא רע ייס לייו ,ןציזּפָא לָאז רע ןשטנעמ םענעי ןענערָאװ ןלָאז ייז

 ,הרוש עטשרעטנוא יד ,םישעמ ענייז ךרוד ןייג ןריולראפ ןלעװ תוליהק ליפ

 "נָא ענייז עלא ,טּפאכעג םיא טָאה טכאמ יד ,ם"במר רעד רעטייוו טביירש

 םיא ןופ טגנאלראפ טָאה ןמית ןופ ךלמ רעד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז רעגנעה

 ןחישמ ןופ חילש א עקאט זיא רע זא תפומ א

 ּפָאק ןיימ ּפָא דיינש ,ךלמ ינודא :טרעפטנעעג רעטנלע רעד טָאה

 ...קידעבעל ןייז ץלא ךָאנ לע ךיא זא ןעז וטסעוו

 ןשטנעמ עניימ עלא ןוא ךיא לע ,יוזא ביוא ,טגָאזעג ךלמ רעד טָאה

 ...סרעגלָאפכָאנ ענייד ןייז

 רעד ןזיא יוזא ןוא ּפָאק ןייז ןדײנשוצּפָא םיא ןליופאב טָאה ךלמ רעד

 | .ןעמוקעגמוא רעטנלע

 ותתימ אהת :לייסראמ ימכח יד וצ ווירב ןייז טקידנע ם"במר רעד ןוא |

 ןוא םיא ראפ הרּפכ א ןייז טוט ןייז לָאז ..,לארשי לכ לעו וילע ותרּפכ

 ...ןדיי עלא ראפ

 אל

 םנופ ןבילבראפ ןענייז עכלעוו ןטנעמוקָאד עטסשיטאמארד יד ןופ ענייא

 ,ןמית תרגא, רעד קפס ילב זיא ם"במר

 םוצ עקינעטרעטנוא עשידיי ענייז ןעגנואווצעג טָאה ןמית ןופ ךלמ רעד

 ןרעלקפיוא ייז ראפ לָאז רע ם"במר םוצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה ןדיי ענעי .דמש

 טינ דיי רענמית יד ןופ ליפ לייו ,תד ןשידיי םנופ תודוסי טּפיױוה יד

 ןיא ןלאפעגניירא ןענייז ,ןמית תוכלמ ןופ קורד םעד ןטלאהסיוא קידנענָאק

 טדמשעג ךיז ןבָאה לייט א .ןדיי ןופ בצמ ןקידלפש םעד קידנעעז לפייווצ סיורג

 ןָאט וצ סָאװ טינ ןסייוו ייז ,קפס ןיא ןענייז לייט א ןוא

 ?ןמית תרגא, ןטמיראב םעד ם"במר רעד ייז טרעפטנע

 ןרעה וצ טוג טעטכילפראפ ריא טייז רעדירב דניצא ןוא ,וניחא התעו

 ןעיורפ וצ ןוא רעדניק וצ סע טנרעל ...ןייז רדסמ ךייא ראפ לעװ ךיא סָאװ

 רעזדנוא זא ןסיוו טייז .הנומא רעתמא רעד ןיא ןייז קזחמ ךיז ןלָאז ייז ידכ

 םעד ךרוד טיג ןופ ןרָאװעג ןבעגעג זדנוא וצ זיא יז .עתמא יד זיא הרות

 ןרָאװעג טלייורעדסיוא ןדיי ןענייז הרות רעד ךרוד .םיאיבנ עלא ןופ ןטסערג

 ןבעגרעביא טינ גנולדנאהּפָא רעצרוק א ןיא ןָאק ןעמ .וו"אא רעקלעפ עלא ןופ
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 ןופ תודוסי יד ןטרָאד טעדנירגאב ם"במר רעד ,"ןמית תרגא, ןקידנריר םעד

 ,עידומ ייז זיא רע .ןדיי עטגלָאפראפ ענעי טקראטש ןוא הנומא רעשידיי רעד

 ,ברעמה תוצראב ינענכה השעש ומכ ,הרצ תֶע ןא ןיא ןענייז ןיילא ייז טינ זא

 --- קילגמוא ןבלעז םעד ןיא ךיז ןעניפעג רעדנעל ברעמ יד ןיא ןדיי יד ךיוא זא

 ,דמשה תרזג רעד רעטנוא

 ןמיימ 'רב השמ אנא ינמ :ןושלה הזב ןָא ךיז טביוה "ןמית תרגא; רעד

 םידי וקזח ,ל"ז ןיידה הידבוע 'רב ברה קחצי 'רב םכחה ףסוי 'רב ןיידה

 דמחנה םכחה בקעי ברו רמ שודקו לודג דובכל וצמא תולשוכ םיכרבו תופר

 וניפולא לכ ללכבו ,ימויּפלא ןב ל"ז לאנתנ ברו רמ דובכ ןב דבכנה רקיה

 םדעב ןגיו םרוצ םרמשי ,ןמית ץראב רשא תולהקה ידימלת לכ ניחא

 ,הלס ןמא

 ןופ ןוז רעד ףסוי ןופ ןוז רעד ןייד רעד ןמיימ ןב השמ רימ ןופ

 טנעה עכאווש ריא ךייא טקראטש ל"ז ןיידה הידבוע ןופ ןוז רעד קחצי םכחה

 בקעי 'ר שודקו לודג םוצ ןרעוװו טקיטפערקעג ןלָאז ינק עטלכיורטשעג ןוא

 לָאז ןמית ןיא תולהק יד ןופ םידימלת עלא וצ ןוא ל"ז לאנתנ 'ר דובכ ןב

 ,הלס ןמא ןעמערישאב ןוא ןציש טיג ךייא

 בי

 -לעב א ,רעקיצראהטוג א ,בל בוט א ןעוועג ם"במר רעד זיא עבטב

 ,ביל ייז טָאה ןוא םירג ברקמ זיא רע .תונמחר

 ךיז טגָאלקראפ .הידבוע ןעמָאנ ןטימ רג א ןעוועג זיא טייצ ןייז ןיא

 םיא טפור רע ,שייבמ םיא זיא יבר ןייז זא ,ם"במר ןראפ רג רעקיזָאד רעד

 ,(ליסכ) ראנ

 םהרבא טסיב וד ,ךיז ייב ןלאפעג טינ ייז :ם"במר רעד םיא טרעפטנע

 ,רעגולק א ןוא רעטנרעלעג א ,חקיּפ א ןוא ליכשמ א טסיב וד ,דימלת סוניבָא

 | ,הליחמ ריד ייב ןטעב ףראד יבר ןייד ןוא

 ןאד ,תד ןשידיי םנופ רעגױנּפָא ןא ,ןיירבע ןא ןיא רעבָא ךיז טלדנאה

 ףיוא םרח ןפראש א סיורא טיג רע .ףראש ןוא גנערטש ם"במר רעד טרעוו

 זיא סָאד ןוא השורג א ןעמונעג טָאה רע לייו ,ןהכה ראצנ ןב רזעילא ובא

 רע ןוא עשר רעד םיא ם"במר רעד טפור םרח םניא .ןיד ןשידיי םעד ןגעק

 ןורָא ןופ הרות רפס א ןעמונעגסיורא ןבָאה רימ זא הלהק רענעי ןסיוו טזָאל

 -עגניירא םיא ןבָאה רימ ןוא ,טכעוושראפ טָאה עשר רענעי עכלעוו ,שדוקה
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 ןופ ןלוש יד ןיא טייקכעלטנפע רעד ןיא שרופמה םש ןטימ םרח ןיא טגייל

 ןבָאה ןלעװ עכלעוו יד עלא םרח ןיא ןיירא ןגייל רימ .ריחקלא ןוא םירצמ

 ,ו"אא הרות עקילייה יד טכעוושראפ ןבָאה ייז לייוו ,אשמו עגמ א ייז טימ

 גי

 טעב ןוא ,לחומ רע זיא דובכ םענעגייא ןייז ןיא ךיז טלדנאה סע ןעוו

 סע טלדנאה .רענגעק עכעלנעזרעּפ ענייז ןפָארטשאב טינ לָאז רע ט"ג ייב ךָאנ

 טזירב ןוא רע טמערוטש ,םימש דובכ ןיא רעדָא ,הרותה דובכ ןיא רעבָא ךיז

 ,םי רעקידמערוטש א יװ

 הזב ןינקע ףסוי 'ר וצ רע טביירש ,ב"מק "רודה ראַּפ, רפס ןייז ןיא

 ךימ ןענייז ןשטנעמ סָאװ דנאש ןיימ ףיוא ביגראפ ןוא לחומ ןיב ךיא :ןושלה

 ןליו עכלעוו ,האנק ילעב ןשטנעמ ךיז ןעניפעג טָאטש ןיא רימ ייב .הזבמ

 ןטלָאװ ,טלָאװעג ןטלָאװ רימ ןעוו :ןגָאז ייז ,םירפס עניימ ןיא ןקוקניירא טינ

 גונעג טינ ןיב ךיא ןגָאז לייט .םיא ןופ םירוביח ערעסעב טסאפראפ רימ

 ...םיבוט םישעמ ןייק טינ וט ךיא ןוא זעיגילער

 יז ןעוו וליפא .טינ ךימ טנרעצרעד ,ט-ג ייב ךיא רעווש ,ץלא סָאד

 טלָאװ ךיא .סעכ ןיא ןרָאװעג טינ ךיא טלָאװ ,טגָאזעג ןיילא רימ סע ןטלָאװ

 -עג טלָאװ ךיא ,ענכנ ןרָאװעג טלָאװ ךיא ןוא ,דייר עכייוו ייז טימ טדערעג

 תודימ עטוג ןוא שפנ ןיימ ןופ דובּכ רעד ...טרעפטנעעג טינרָאג ןוא ןגיווש

 ,,.דייר עניימ טימ םינָאראנ ןגיזאב לָאז ךיא יו רערעייט רימ ייב זיא

 טימ רעה ךיא וליפא :ם"במר רעד טביײרש ןיידה סחניּפ 'ר וצ ןוא

 ןוא טינרָאג ךיא ליפ ,ךימ טלדיז ןוא טמעשראפ רעצעמיא זא ,ןרעיוא עניימ

 ,לחומ ןיב ןוא ביגראפ ךיא .דיּפקמ טינ ןיב

 -ירָאטױא הרות עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג ם"במר רעד זיא יוזא

 -ידעמ ,םָאנָארטסא ,רעקיטאמעטאמ ,ףָאזָאליפ רעסיורג ,תורוד עלא ןיא ןטעט

 ,תובוט תודימ עלא ןיא רעטעבראעגסיוא ןא קיטייצכיילג ןוא טסינעיגיה ,רעק

 א ,רעפמעק א ןוא דובכ ןטאווירּפ ןיא טלדנאהעג ךיז טָאה סע ןעוו וינע ןא

 -עג טייקיליווזייב טימ טָאה רעצימע ןעו רעגנערטש א ,םשה תמחלמ םחול

 ,הרות רעד ןופ השודק יד סיפ ענייז טימ ןטָארט

 ,ברעמ ןיא ןייגרעטנוא ןוא חרזמ ןיא ןייגפיוא טעוו ןוז יד יו גנאל יוזא

 ןבייללבראפ ןמימ ןב השמ ונבר ןופ ןעמָאנ רעקילײה רעד טעוו גנאל יוזא

 ףױא ןדיי עלא ןופ רעצרעה יד ןיא ןקאבעגנייא טקעפסער ןוא דובכ טימ
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 .טפ טיצ רעד ןיא טבעלעג טלָאװ ם"במר רעד ןעוו ליױו ,ןטנעניטנָאק עלא

 ןטייצ יד ןיא טבעלעג טלָאװ רע ןעוו ;איבנ א ןעוועג רע טלָאװ ,םיאיבנ יד

 -ּפָארא ךיא בָאה יזא -- אנת רעכעלטעג א ןעוועג רע טלָאװ ,םיאנת יד ןופ

 ."השמכ םק אל השמ דעו השממ, :הירבט ןיא הבצמ ןיז ןופ טנעיילעג

 ךי

 רוגיפ עסיורג ,עקידעבעל א ןבילבראפ זיא ם"במר רעד סָאװ סָאד
 ,רעקידעמ רעסיורג א ןעוועג זיא רע לייו ראפרעד טינ זיא ,םוטנדיי םניא

 -עטאמ רעדָא טסינעיגיה ,םָאנָארטסא רעסיורג ,ףָאזָאליפ רעקידנטיידאב רעדָא

 ערעסערג ןעװעג םיא ךָאנ רעדָא וימיב ןענייז סע זא ךעלגעמ .רעקיטאמ

 -מוא סם"במר רעד .ןעמָאנָארטסא ןוא רקיטאמעטאמ  ,ןפָאזָאליפ ,רעקידעמ |

 ןסיורג ןייז ןופ ,שינעטנעק-הרות ןייז ןופ אקוד ךיז טמענ טייקכעלברעטש

 ,גנובעגצעזעג א ןופ םרָאפ ןיא הרות עצנאג יד ןייז רדסמ ןיא חוכ

 ענייז ,תוצמ ג"ירת עלא הרות הנשמ ןיא טלדנאהאב ם"במר רעד

 ,טרעוו ןסיורג רָאג ןופ ןענייז ןעגנוקרעמאב עשיטע-ףיט עשילארָאמ

 ןעגנורעלקרעד ןוא ןוויטָאמ ןייק טינ ףראד דיי רעזעיגילער רעד שטָאכ

 היכרד; זא ,המילש הנומאב טביולג רע לייוו ,הוצמ רענעי רעדָא רעד ראפ

 ,םענעגנא ןוא לדייא ןענייז הרות רעד ןופ םיכרד ןוא ןגעוו יד ,"םעונ יכרד

 ,ןשטנעמ םעד ןעלדייאוצסיוא ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ייז ןוא

 רוּפצ ןק לע רמואהג :'ג הנשמ ,'ה קרפ ,תוכרב ןיא טגָאז הנשמ יד

 טָאה רע תעשב לגיופ ןפיוא טאהעג תונמחר טָאה טדג יװ יוזא ,"ךימחר ועיגי

 -לגיופ יד קעװא קיש ,"ךל חקת םינבה תאו םאה תֹא חלשת חלש? :טגָאזעג

 ףיוא ןבָאה תונמחר טיג לָאז יווא;ריד םענ ךעלעגייפ עגנוי יד ןוא רעטומ

 לייו ,ןכאמ ליטש ןשטנעמ אזא ןעמ ףראד ,ותוא ןיקתשמ ,ןיד רעד זיא ,זדנוא

 ןענייז ןתמא רעד ןיא ןוא תונמחר ןענייז הרות רעד ןופ םיניד יד זא טגָאז רע

 ...טכענק ענייז ראפ ךלמ םנופ תוריזג ייז

 עשיטע ,עראברעדנואו ןטכעלפוצניירא ם"במר רעד ךיז טימאב ךָאד

 ,םשור ןפיט א רעביא ןזָאל עכלעוו ,ןעגנוקרעמאב

 רעד ןיא תוליהק עשידיי ענעפרָאװראפ יד ראפ גרָאז סם"במר םעד

 ,טייקכעלנעזרעּפ רעשיראדנעגעל א וצ ןביוהרעד םיא טָאה ,טלעוו רעצנאג

 ,שידק ןגָאז ןתעשב זא ,ןעוועג דבכמ יוזא םיא ןבָאה ןמית ןיא ןדיי יד

 ...?ןומימ ןב השמ אנברו אנרמ ייחבו ןוכימויבו ןוכייחב ,, : ןבעגעגוצ ייז ןבָאה

 .ןעוועג הכוז טינ ןואג רעשידיי ןייק ךָאנ טָאה דובכ אזא וצ
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 וט

 -ָארּפ רעשיניצידעמ ןייז ןיא סיורג רעייז ןעוועג זיא ם"במר רעד שטָאכ

 עשיניצידעמ עסיורג יד ןיא טריטיצ רע טרעוו םויה דע זא ,טייוו יוזא ,עיסעפ

 ם"במר םעד ןופ ןעגנוניימ עקינייא ןעגנערב וצ יאדכ זיא'ס ןוא רעכיב-טסקעט

 ,ענעיגיה ןוא ןיצידעמ ןגעוו

 םעד ןבעג וצ ןבערטש ףראד -- ם"במר רעד טביירש -- ןיצידעמ יד

 ןבעל שינעיגיה א ןריפ ןענָאק לָאז רע ידכ ןשינעטנעק עקיטיונ יד ןשטנעמ

 ןטעברא ןענָאק ,טנוזעג ןייז רע טעװ ןאד ,ןסע וצ יוזא יװ ןוא סָאװ ןסיוו ןוא

 | ,ןבעל גנאל ןוא

 ןכעלריטאנ א טימ רענייא רָאנ טבראטש ןשטנעמ רעטנזיוט ןשיווצ

 טינ ןוא ץנארָאנגיא רעייז לייו ,קיטייצירפ ןבראטש עקירעביא יד .טיוט

 | | ,ןריפוצפיוא ךיז יוזא יװ ןסיוו

 -עג א ןבָאה וצ -- ם"במר רעד רעטייו טביירש -- קיטיונ זיא סע

 ,לכש ןרָאלק א ןוא המשנ עטנוזעג א ןבָאה ןענָאק וצ ידכ רעּפרעק ןטנוז

 ןָאט ןוא רעּפרעק םעד ןקידעש ןָאק סָאװ ץלא ןדיימסיוא ןעמ ףראד ראפרעד

 ןעקנירט ןוא קירעגנוה זיא ןעמ ןעוו רָאנ ןסע .ןקראטש םיא לָאז סָאװ סניוזא

 יו רעקיניוו רעסעב ,סקירעביא ןייק ןסע טינ ,קיטשרוד זיא ןעמ ןעוו רָאנ

 רעסאוו לסיבא רָאנ ,ליפוצ ןעקנירט טינ ,ןסע ןופ טייצ רעד ןיא .ףראד ןעמ

 ,ןייוו טימ

 סיוא ךיז טרעטאמ סע רע לייוו ,ןעור ךעלסיבוצ ןעמ ףראד ןסע ןכָאנ

 | ןטייהקנארק עטסנרע וצ טלעטשעגסיוא זיא רעד ,ןסע ןכָאנ דלאב

 טינ ,העש טכא יװ רעמ ןפָאלש טינ ףראד שטנעמ רעטנוזעג א

 טייז רעקניל רעד ףיוא ןפָאלש טכאנ עבלאה עטשרע יד ,ךיוב ןפיוא ןפָאלש

 טינ ךיז רָאט ןעמ .טייז רעטכער רעד ףיוא טכאנ עבלאה עטייווצ יד ןוא

 ,ןסע ןכָאנ דלאב ןפָאלש ןגייל

 ,טרעו ןשינעיגיה-שיניצידעמ ןופ ןעגנוזייוונָא עשיטקארּפ רעטנזיוט

 ןטלָאװ רעקידעמ עטסנרעדָאמ עקיטנייה יד .םירפס סם"במר םניא ךיז ןעניפעג

 ,טנעיצאּפ ןכעלטיא וצ טרידנעמָאקער ייז

 םיא ןבָאה ןטייקיאעפ שיניצידעמ ןייז טינ ,טנָאמרעד ןיוש יװ רעבָא

 ןיא תולדג ןייז רָאנ ,ןעמאזוצ תומכח עלא ענייז טינ .ךעלברעטשמוא טכאמעג

 ןייז ןוא תודימ עשיטע ענייז ,ליפעג תונמחר ןייז ,טייקנדיישאב ןייז ,הרות

 ,דומלתה ימכח יד ןופ דייר יד ןיא ןוא םיאיבנ ,הרות ,ט-ג ןיא הנומא עקראטש
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 זט

 ןיא ,רוטלוק עשיבארא יד טילבעג טָאה ם"במר םנופ טייצ רעד ןיא

 עטנרעלעג יד טָאה ,ךיירקנארפ םורד ןופ ןלייט ןיא וליפא ןוא םירצמ ,עינאּפש

 ןסירעגטימ ןענייז ןדיי יד .עיּפָאזָאליפ עשיכירג יד טרידוטש ץנעגילעטניא

 ,םָארטש םענעי טימ ןרָאװעג

 ןייז ןבירשעג ם"במר רעד ךעלטנגייא טָאה ןדיי לייט םענעי ראפ

 ,ט-ג ןגעוו ןגארפ יד טלדנאהאב ןוא טרעלקרעד רע ואוו ,"םיכובנ הרומ;

 .ו"אא טיג ןופ ןטובירטא ןוא ןעמענ יד ,הריחב ןוא העידי

 םינבר עסיורג יד ,"תפרצ ימכח, יד טבעלעג רעבָא ןבָאה טייצ ןייז ןיא

 ןופ ןרעטייורעד ךיז ףראד דיי א זא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,ךיירקנארפ ןופ

 ןוא הנומא וצ רעטש רעסיורג א ןענייז םידומיל עלא יד לייוו ,עיּפָאזָאליפ

 ,ט"ג ןיא ןביולג ןטושּפ

 ןוא ללכב ם"במר םעד ןגעק טמערוטשעג ןבָאה תוליהק עקיזָאד יד

 ,טרפב "םיכובנ הרומ/ ןייז ןגעק

 הנוי וניבר ןוא ,(ךיירקנארפ) רעילעּפנָאמ ןופ ןייד רעד ,המלש יבר

 -עג ןבָאה עכלעוו יד ןיירא םרח ןיא טגיילעג ןבָאה ,(עינאּפש) ידנאריג . ןופ

 ןוא ןטעטירָאטױא הרות עסיורג ןעוועג ןענייז ייז .םיכובנ הרומ םעד טנרעל

 .עיפָאזָאליפ ןענרעל ןכרוד תד ןשידיי ןראפ הנכס א ןעזעג ןבָאה ייז

 זיא םיכובנ הרומ םוצ ךיירקנארפ ןיא םינבר יד ןופ טפאשרענגעק יד

 ,זיראּפ ןיא ןבָאה םיחלג זא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד זא ,סיורג יוזא ןעוועג

 ,ם"במר םנופ םיכובנ הרומ םעד טנערבראפ ,1244 רָאי םניא

 ךיז ןוא טאהעג הטרח רעטעּפש רעבָא טָאה הנוי וניבר רעקילייה רעד

 ,הטיש סם"במר םוצ טפאשרענגעק ןופ ןגיוצעגקירוצ

 ןיא ןשטנעמ עטסערג יד סיורא ןעניײז ם"במר םעד ןצישאב וצ

 ,רוד םענעי

 שיא השמ אוהק :טביירש (ךיירקנארפ) לינול ןופ ,םלושמ ןב ןרהא יבר

 רעכעלטעג רעד ,השמ רעד -- "?הניכשה לע קלוחכ וילע קלוחה ,םיקלאה

 ףיוא טגירקעג טלָאװ רע יו טקנוּפ זיא םיא ףיוא טגירק סע רעװ ,ןאמ

 ,הניכש רעד

 ן"במר רעד ,ןמחנ ןב השמ וניברג רוד םענעי ןיא רעטסערג רעד

 טנפע ריא :טביירש רע ןוא ץוש ןייז רעטנוא ם"במר םעד ךיוא טמענ

 -- וחומכ םק אל תולגה לכב רשא ,ןשטנעמ ןקילייה אזא ףיוא ליומ רעייא

 ,ם"במר רעד יו שטנעמ רעסיורג אזא ןזיוואב טינ ךיז טָאה תולג ןצנאג ןיא
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 קיצרעפ .ם"במר םנופ דובכ םעד ןעמונעגנָא ךיוא ךיז טָאה החגשה יד

 ,ם"במר םנופ םירפס יד טנערבראפ ךיירקנארפ ןיא טָאה'מ יו םעדכָאנ געט

 סיאול גינעק רעשיזיוצנארפ רעד ןוא רעטניינ רעד ירָאגערג טסּפיױּפ רעד טָאה

 ...דומלת םעד ןענערבראפ ןלָאז ייז רענאקינימָאד יד ןליופאב ,רעטניינ רעד

 ןיא טנערבראפ ןעמ טָאה םירפס דומלת טימ רענעגעוו קיצנאווצ ןוא ריפ

 ,ם"במר םנופ םירפס יד טנערבראפ טָאה ןעמ ואוו ,טרָא ןבלעז ןפיוא זיראּפ

 ןי

 םורד ןיא תוליהק עטלא ליפ טכוזאב ךיא בָאה 1922 רָאי םניא

 יד ,תופסותה ילעב יד טבעלעג ןבָאה סע ואו טעטש ייז ןשיוװצ ,ךיירקנארפ

 לָאמא ןענייז ןטרָאד .לינול ןוא ןָאיניװא ןיא ןעוועג ןיב ךיא .תפרצ ימכח

 ערעדנוזאב ןוא ןעיירעקורד טימ תוליהק עקידנטיידאב ןוא עסיורג ןעוועג

 ,הליפתה תואחסונ

 טָאה סע ואוו ןטרָאד ,רעילעּפנָאמ טָאטש יד טכוזאב ךיוא בָאה ךיא

 ם"במר םעד ןיירא םרח ןיא טגיילעג טָאה רעכלעוו ,ןייד המלש יבר טבעלעג

 ,ןלוש יד ,תורבקה תיב עטלא סָאד טכוזאב בָאה ךיא .םיכובנ הרומ ןייז ראפ

 עניילק א טעּפישזעג טָאה םיוק-םיוק זא ןעז וצ ןעוועג טניוטשרעד ןיב ןוא

 -נָארב עיסומ ,הליהק רעד ןופ סנרּפ רעד .ייבאר א ןָא ,טחוש א ןָא ,הליהק

 טימ זא ,טליײצרעד רימ טָאה ,ץניווָארּפ רעסאזלע רעמורפ רעד ןופ ,גייווש

 ןעוועג ןטרָאד זיא ,רעילעּפנָאמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע ןעו ,קירוצ רָאא 0

 טָאה יג א ןעװ זא ,ןעועג זיא טעברא ןייז .די רעשיקרעט א ,טחוש א

 זיא טנייה ..."רשכ; םתוח א טגיילעג "טחוש, רעד טָאה ,המהב א טעגרהעג

 ,טגָאזעג סנרּפ רענעי רימ טָאה ,ןטרָאד רעמ ָאטינ ךיוא ?טחוש,; אזא וליפא

 קהל

 ןייז ןרָאװעג ןריובעג םיא ייב זיא ,הריטּפ סם"במר ןראפ רָאי קיצנאווצ -

 :ןינקע ףסוי 'ר טניירפ ןייז וצ ןוז ןייז ןגעוו טביירש ם"במר רעד ,םהרבא ,ןוז

 ,רוטאנ עטוג א ,תובוט תודימ לעב ,וינע ןא זיא רע .ןח ןבעגעג םיא טָאה טדג

 ,םילודג יד ןשיווצ ןייז םשה תרזעב טעװ רע

 ,הרותה ילודג עלא ,ךעלקינייא ליפ ךָאנ ןוא ,דיגנה דוד ר ןוז ןייז

 ,םירפס ןופ םירבזומ

 ןיב ףךיא :טביירש ,(ךיירקנארפ) ריטנעשזראל ןופ ,יּפסכ ףסוי 'ר

 ס ם"במר םעד ןעפערט וצ טקנעדעג ךיא בָאה ,םירצמ ןייק ןערָאמעג
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 וצ ןרָאװעג טניױטשרעד ןיב ךיא רעבָא ,ןפָאזָאליפ עסיורג סלא ךעלקינייא

 . ,םיקידצ ןענייז עלא זא ,ןעז

 ןעועג רבחמ ןבָאה ןדיי עסיורג יירד :טלייצרעד טרעוו קלָאפ ןשיווצ

 םירפס ערעייז ןבעגעג ןעמָאנ א ןבָאה ייז לייו ןוא ,םירפס עקילייה ,עסיורג

 יז ןוא ןעמענ ערעייז ןגיושראפ קלָאפ סָאד טָאה ,ןעמענ עסיורג וצ טימ

 ,טרעדנעעג

 םירבד טמוח םעד) "הרות הנשמ, רפס ןייז ןפורעג טָאה ם"במר רעד

 ,טגָאז הרות הנשמ יד טינ רענייק טגָאז ,ונ .(הרות הנשמ ךיוא ןעמ טפור

 ןעמָאנ רעד לייו .,.טגָאז ם"במר רעד רָאנ .טגערפ הרות הנשמ יד רעדָא

 ...סיורג וצ זיא הרות הנשמ

 תרות; ןעמָאנ ןטימ רפס א ןעװעג רבחמ טָאה שודקה ךישלא רעד

 ...שודקה ךישלא רעד רָאנ ,"השמ תרות; טינ קלָאפ סָאד םיא טפור "השמ

 טפור ,"תירבה תוחול ינש; רפס ןייז ןפורעג טָאה שודקה ה"לש רעד

 יד לייו ...תירבה תוחול ינש טינ ןוא שודקה ה"לש רעד קלָאפ סָאד םיא

 ...סיורג וצ ןענייז ןעמענ

 ןל

 ןבָאה ייז רעבָא ,הרות ןיא םינואג תורוד עלַא ןיא טאהעג ןבָאה ןדיי

 ןפָאזָאליפ עטיורג טאהעג ןבָאה ןדיי ;עיפָאזָאליפ ןיא העידי ןייק טאהעג טינ

 ם"במר םנופ טייקסיורג יד ..,הרות ןיא תועידי עּפאנק טאהעג ייז ןבָאה

 רעד ןעוועג קיטייצכײלג רע זיא הרות ןיא תולדג ןייז וצ לייוו ןעוועג זיא

 -יורג ,םָאנָארטסא ןוא רעקיטאמעטאמ .,ףָאזָאליפ רעסיורג ,רעקידעמ רעסיורג

 ,טייקכעלנעזרעּפ ענייר-לָאטשירק ןוא וינע רעסיורג ,גיהנמ רעס

 טגָאמראפ ,ןדיי ןטעדליבעג ןוא הרות-ןב א טנגעגאב ריא ןעוו ,הזה ןמזב

 ,הרות רעד ןופ תווצמ יד ןייז םייקמ ןיא ךאווש זיא ןוא הנומא ןייז ןיא תוקפס רע

 רעסיורג א ןוא הנומא ןיא קראטש ןעװעג רעבָא זיא ם"במר רעד

 הרות ןופ ןוא בתכבש הרות ןופ םיגהנמ ןוא םיניד עלא ןופ רערעראפ

 .תודהי םענייר ןופ רערעל רעגנערטש ןוא יאנק רעקראטש א ,הֹּפ לעבש

 -רעּפ עקידעבעל שממ ןוא ןעמָאנ ןסיורג ןייז ןופ דוס רעד זיא סָאד

 םנופ ןטכיש עלא ןופ טריטקעּפסער ןוא טרעעג טרעװו עכלעוו ,טייקכעלנעז

 ,תורוד עלא ןיא םוטנדיי

 ןבראה א ןרעפטנעראפ וצ ךיז ןרעטאמ םינדמל ןוא םינואג עטסערג יד
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 רעטרעוו ענייז ןיא רעבָא ןענייז ,רָאלק יוזא זיא ןושל ןייז שטָאכ ,ם"במר

 זיא ןושל ןייז לייו ,םיא ךָאנ תורוד עלא ןיא ןשטנעמ עטסערג יד קדקדמ

 .הנשמ יד יװ טקנוּפ גנוטיידאב ןוא הנווכ טָאה טרָאװ א סנייז ןוא קילייה

 ם

 עירעס א ןיא זא ,ןייטשראפ רעכיז טעװ רענעייל רעטנעגילעטניא רעד

 ןופ ןפאש ןוא ןבעל סָאד ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא זיא ןעלקיטרא ריפ ןופ

 ,ם"במר רעד ןעוועג זיא סע יוװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעלאינעג אזא

 ךעלדנעטשראפ ןוא ךאפנייא ,רָאלק ,ץרוק ןייז וצ טימאב ךיז בָאה ךיא

 ןוא הרות"ןב רעד ,ןדמל ןוא ןואג רעד לייו ,רענעייל ןכעלטינשכרוד ןראפ

 ןוא "הרות הנשמ; םירפס סם"במר םוצ ןעלסילש יד טציזאב רעטנרעלעג

 ןפָא יז ראפ ןגיל תוינשמ ףיוא שוריּפ ןוא "רודה ראּפ, ,"םיכובנ הרומ,

 גנואיצרעד ןוא ןלוש ,סהרות דומלת עלא ןיא זא רידנעמָאקער ךיא

 סם"במר ןופ םיקרפ ןענרעל ןעמ לָאז ,תולודג ןוא תונטק תובישי ,רעזייה

 ןופ רעצרעה יד ןיא טכיל עשידיי סָאד ןדניצוצנָא חוכב ןענייז ייז .םירפס

 עסיורג ןוא עקיליײה ,עלאינעג א ראפ סָאװ ןסיוו ייז ןלָאז .רעדניק עגנוי יד

 .גנאל תורוד-רוד ףיוא טנָאזירָאה ןשידיי םעד ןטכיולאב טָאה טייקכעלנעזרעּפ

 !הכרבל קידצ רכז ןומימ ןב השמ וניבר ןעוועג זיא סע רעװ ןסיוו ייז ןלָאז



 רעג





 ,רטלא ל"צז יכדרמ םהרבא 'ר שודקה ןוויה ברה יבו רעב רעטלַא רעד

 ,ח"שת ,תועובש ,םילשורי ןיא ןרָאװעג קלתסנ



 ,םילשורי ,רטלא א"טילש לארשי י'ר שוד קה ןואגה ברה , יבר רערעג



 ףױה ןייז ןוא יבר רערעג רעד

 | המדקה א םוקמב

 -ןאב רעוועשראוו יד .ד"צרת רָאי ןיא ,לולא ןעטימניא ןעוועג זיא'ס

 דיב עשראוו ןופ סעיצנאטס עלא ףיוא .ןעשנעמ ןופ ץראווש ןעוועג זיא עיניל

 ןוא םינקז .רעטרע-עשטאד יד טרעגאלאב ןעדיי רעטנזיוט ןבָאה קצָאװטָא

 טימ ,סעטָאּפאק עגנאל טימ ןדיי עשידיסח ,רעביו ןוא רענעמ ,רעדניק

 ןוא רעמייב-ענסאס יד ןעשיווצ טריצאּפש ךילטימעג ןעבָאה ,תואּפ ןוא-דרָאב

 ןילוח תחיש א טגָאזעגכָאנ ,ןיבר ןופ הרות א טלייצרעד ,תודיסח טסעומשעג

 ןוא םיוב ןטלא ןא םורא ןסעזעג ןענעז םירוחב עשידיסח עגנוי .תוגהנתה א

 ,ימוי ףד םעד טנרעלעג רעדָא רועיש א טרזחעג

 ענעטכַאשעג :סעקינשטאד יד ראפ וייּפש ןעגָארטעגמורא ןעבָאה רעבייוו

 ,לעמעז ןוא טיורב ,ךעלצעלּפ ןוא לעגייב עשירפ ,תוריּפ ןוא תוקרי ,שיפ ,תופוע

 | ,רעייא ןוא זעק ,רעטוּפ

 ןאב עשירטקעלע יד ,טלעמוטעג ךיז טָאה עיניל רעצנאג רעד ףיוא

 עלא טָאה ,טונימ גיסיירד עלא קצָאװטָא זיב עשראוו ןופ ןעפָאלעג זיא סָאװ

 ,םירחוס :ןעשנעמ עיינ ,לעמוט םעיינ ,ןעבעל יינ טכארבעגניירא העש עבלאה

 בלאה ןוא םיחוליג ,ןעדיי עשיטאבעלאב ןוא םידיסח ,רעטייברא ,ס'הכאלמ-לעב

 רעבייו ןוא ןעלטייש טימ רעבייוו ...סנטק-ץמק ןוא סלודג-ץמק ,ענעריושעג

 | ,רָאה ענעגייא טימ

 רע ןעז ןפָאלעג עגירעגיינ ןענעז ןאב א ןופ םוקנָא ןכילטיא ייב

 ?רענעגייא ןא רשפא ?ןכש א ?בורק א :ןעמוקעגנָא זיא'ס

 רע'מינּפ ןוא רָאה עטעשַאלּפעצ ,לעברא ענעסירעגּפָא טימ ,ךעלגניא

 :ןעגנוטייצ טימ םורא ןעפיול ,ביוטש ןופ לקנוט

 "םערּפסקע, ,"טאלבגָאט; א ,'טנעמָאמ; א ,"טנייה; א ליװ רעוו ---

 | ? ?גנוטייצ-סקלָאפ, א

 טּפאכ -- טלעוו רעד ןופ ןסײרּפָא טשינ ךיז ןענָאק ,גירעגיינ ןענעז ןדיי

 ...רעסאוו-הצמ יװ ןעגנוטייצ-ןעגרָאמ יד ןעמ
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 רעוו ,קיטילָאּפ -טלעװ וצ רע :לקניוו ןייז וצ ךיז טּפאכ רעכילטיא

 ...ןאמָאר א וצ רעוו ןוא עזרעב רעד וצ רעוו ,סעיינ הלהק וצ

 ואוו ,עיצנאטס-ןאב רעד ןופ קעווא טייוו ,ןילאכימ ןוא ץינעלאּפ ןעשיווצ

 טלעטראגאב טיילעגנוי-טסעק ךיז ןעציז ,קראטש יוזא טינ זיא לעמוט רעד

 יז טימ ךיילג טניװ ן'כרוד ןערעװ תואיּפ עגנאל ערעייז ,טלעּפאקאב ןוא

 עגנוי ערעיי רעביא ןעזָאלבעצ ןוא טגאיעצ רעמייב ענסָאס יד ןופ ןעגייווצ

 ןעמ ,ךעלביטש-םידיסח ןיא טלעדנאווראפ ןערעװ סעליו ערעייז ,רע'מינּפ

 טמורב ןעמ ןוא על'הדועס א טסע ןעמ .,תודיסח טסעומש ןעמ ןוא טנרעל

 רומומ, א רעדָא ,"ידוד הכל; ןעגידעבעל א ,שראמ א לָאמא ,ןוגינ א רעטנוא

 םע היה; א רעדא4 ,תרקבכ; א ס"רענישטנעה עלעסוי לָאמא ןוא ,"דודל

 | . . ?תויפיּפ

 ,עיניל רעצנאג רעד רעביא טיירּפשעצ ןענייז םידיסח רערעג שטָאכ

 ,דלאוו ם'נופ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ךיז ןעניפעג סעליוו ערעייז

 דלאוו ןיא רעפיט ,ןילאכימ ןוא ץינעלאּפ ןעשיוװצ זא ,עלא רעבָא ןעסייוו

 ןטלאה טיילשגנוי עשידיסח ערעפראש יד ואו טרָא רעד זיא סָאד זא ,ןיירא

 רעקצָאה יװ רעדָא ,תימצע תומלתשה ןיא קסוע ןענייז ןוא ןעמאווצ ךיז

 ואו ןעסיו וצ ידכ ..."ךיז ןיא ןעקוקניירא; ןעפורנָא סע ןעגעלפ םידיסח

 ,טלעוװ רעד ןיא טלאה ןעמ

 ךיז ואו םוקמ רעדנא ןא ןעבָאה ןעגעלפ םידיסח רערעג ערעטלע יד

 ,ךֹרד ןייא ,יבר ןייא ,תודיסח ןייא ןעוועג זיא סע שטָאכ .ןעמוקוצנעמאזוצ

 טיילעגנוי יד ןוא רעדנוזאב ןעטלאה ערעטלע יד ךיז ןעגעלפ ךָאד ,חסונ ןייא

 םוצ ןערָאפעג םהימי לכ ןענייז שכלעוו ,םידיסח עּרעטלע יד .רעדנוזאב

 ןוא םידיסח רעקצָאק עטלא טנעקעג ךָאנ ןעבָאה ןוא ל"צז "תמא תפש;

 ךענעה 'ר ןיבר םוצ ןוא ם"ירה ישודיח םוצ רדסכ ןרָאפ ןגעלפ סָאװ ,עכלעזא

 ,סעקיצֹוצ יד ,ךעלטיילעגנוי יד ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןעבַאה ,רעדנאסקעלא ןופ

 עגידמינפל טימ טייצ ערעייט רעייז ןעגנערבראפ עכלעוו ,טיילעגנוי-טסעק יד

 תודיסח עצנאג סָאד יוװ םינּפה .תוגהנתה עכילכעלפרעביוא טימ ,ןעכאז

 םעד טנערעלעג ןעמ טָאה קצָאק ןיא .תויננציח ףױא טיובעג רָאנ זיא

 טגעלפ יוװ ...הנומא יד רעפיט סָאװ ןעוועטנורגרעד וצ ,ךרד ס"רעכסישּפ

 וחתּפ,/ :ןעדיי ייב ךיז טעב רעטשרעביא רעד, :םנוב 'ר יבר רעד ןעגָאז

 א ןופ ץיּפש א יװ גנונעפע עניד אזא ןייז לָאז ,2טחמ לש הדוחכ חתּפ יל

 | ..."ןייז סע לָאז ךרודא ןוא ךרודא רָאנ ,לעדָאנ



 211 רעג

 /?ןיד רעד זיא סעכלעוו .ןידה תרושמ םינפל ץלא ןָאט ףראד .דיסח א

 םענעי טינ רָאט ןעמ ,זיא ןיד רעד זא ,ןעגָאז םנוב 'ר יבד רעד טגעלפ --

 .. ןעראנּפָא טינ ןיילא ךיז רָאט ןעמ זא ,טניימ ןידה תרושמ םינפל | ןעראנּפָא

 ןערעטלע םעד ןופ ןעגיוא יד ןיא טקוקעגסיוא ןעבָאה טיילעגנוי-טסעק יד
 ערעייז .ףיואןעביוא ןופ ץלא ןעמענ ...ּפָא ןיילא ךיז ןעראנ ייז יו ,דיסח

 ...בלבש תוימינּפ ןופ טינ ןעמוק תועונת

 ,םידמול ייז ןעשיווצ .ןערָאװעג לטב טינ רעּֿבָא ןענייז טיילעגנוי יד

 קסוע עקאט ןוא ,רוביד םעד ןיא ,ךיז ןטיה עכלעװ ,עכלעזא ,םייוליע
 רעד טָאה ייז .ךיא השעמ רעד טימ ןוא ,הבשחמ רעד טימ ןעוועג
 עכלעו ראפ ,םידיסה ערעטלע יד טימ ןעּפעשט וצ טינ ךיז טגָאזעגנָא יבר
 ךיז ןעטלאה ןופ ,הנמזב הליפת ןֹופ ךרד רעינ רעד ןעוועג רעווש זיא סע
 .םירחוס ןוא תוכאלמ ילעב ,םיתב ילעב ןעדיי םתס טימ ןעמאווצ

 רעשיטאבעלאב רע'טושּפ רעד .ןעוועג טינ ,סחו הלילח ,זיא דוריּפ ןייק
 ןאראפ ןענייז סע זא ,טסואוועג טינ ןוא טקרעמאב טינ וליפא טָאה דיסח
 ערעטלע וליפא ,הברדא .ןעגנוי ןוא ןעטלא ןעשיווצ םיקוליח עניד עכלעזא
 טלָאװעג רָאג ךיז ןבָאה -- ,ךיז טייטשראפ ,םידיחי -- ,םיחקיּפ םידיסח
 טרעקאלפעג רעקראטש טָאה ייז ןיא לייוו טיילעגנוי עפראש יד טימ רָאנ ן'רבח
 ןיבר ןופ ןוא ,"ם"ירה ישודיח; ןופ ןוא קצָאק ,אכסישּפ ןופ רעייפ סָאד
 טאהעג ביל אקװד ןעבָאה יז ,"תמא תפש; ןופ ןוא ,רעדנאסקעלא ןופ
 תוקיפס ענעדישראפ ןערעפטנעראפ וצ העונת ןייא טימ ,טייקיציּפש ,טייקפראש
 ...הטיש עצנאג א ןעכאמוצרָאלק רוביד ןייא טימ ןוא

 ןעבָאה האנה טיײלעגנוי יד ןעגעלפ םידיסח עטלא רעגייטש אזא ןופ
 .םייבר עטלא יד ןופ תוגהנתה ,תודיסח ןרעה יז ןופ ןוא

 רָאי ץנאג א ןעגעלפ עכלעוו ,דיסח שרעה ןוא רעלָאיבילָאק עלעטָאמ 'ר
 יד ןעמוק ןעגעלפ סע ןעװ ,ןייז היחמ ךיז ןגעלפ ,ץינעלאּפ ןיא ןעניואוו
 רעוועשראוו ןופ "מע רעד ןעמוק ןעגעלפ סע ,ערה-ןיע ןָא ,ןעוו ,םישדח-רעמוז
 | .עשטאד ףיוא םירבג

 חונ א ,דיסח א ןדמל א דיי א ןעוװעג זיא רעלָאבילָאק עלעטָאמ 'ר

 א די א -- רעדיװ ,דיסח שרעה .ןקתש א עבטב ןוא םולש ףדור א ,תוירבל
 טריפעג ,תוקחד ןיא טבעלעג .הסנרּפ תוגאד טימ ּפָאק ן'זיב .ןעקנוזראפ רחוס
 עטָאלז רעגיצפופ א טּפאכעג ,םידידי ןוא םינכש ןופ תואולה טימ רחסמ
 ,טפיוקראפ ,רעייא ןעטסאק א ,גנירעה לעסעפ א טפיוקעג ,ייווצ ,גָאט א ףיוא
 רעטייו ,רעטרעדנוה א ןכש ןטייװצ א ייב טּפאכעג !האוולה יד ןבעגעגּפָא
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 טָאה רעכלעוו ,דיסח שרעה רעדיִא טָא ןוא ,טלָאצעגקירוצ רעדיוו ,טפיוקעג

 ,רעט'הגאד'ראפ א ,קינ'הרוחש-הרמ א ,הסנרּפה בצמ ןייז בילוצ ,ןייז טפראדאב

 רערעג ןופ תואבג סָאד טריפעג ,דיי רעגיד'החמשב דימת א ןעוועג ,רָאג זיא

 דעו תיב א ןעוועג זיא םייה עמערָא ןייז .ףיקת השעמ ,המר דיב לעביטש

 ייס ,רעװָאסיראּפ ייס ןוא רערעג ייס ,םידיסח רעטרעדנוה שממ ,םידיסחל

 יד ןיא ןעמוק יז ןעגעלפ עלא -- רעקסישזדָארג ייס ןוא רערעדנאסקעלא

 רענעכעלב ,רעסירג א .ייט דיסח שרעה ייב ןעקנירט ןעגָאטראפ עגידתבש

 ,רעסאוו סרעמע עליפ ןופ ,לעסעק-הוקמ רעגידלעטעטשניילק א ןיא יו ,לעסעק

 ןעוויוא-ךיק ןייז ףיֹוא גָאטיײרפ ןעכילטיא ןערעיומנייא ןיילא דיסח שרעה טגעלפ

 ןא יװ ,ךעלקיטש ענילק -- רעקוצ עטקאהעג ךעלקיטש ןעטיירגוצ ןוא

 ...סיורג יד סעברא

 ןושאר ץנעס :הירב א ןעועג שרעה זיא םעד ףיוא -- ?ץנעס ןוא

 טגעלפ רע .הדובע עצנאג א ןעװעג זיא סָאד .ישילש ץנעס ןוא ינש ץנעס

 ,שאלפ א ןיא ץנעס עטשרע יד ןעסיגּפָא ןוא ייט טנופ בלאה א ןעירבראפ

 ןעליפנָא רעדיוו ןוא ןעראּפראפ ןוא רעסאוו עגידעכָאק לָאמ טייווצ א ןעסיגרעד

 ...יוזא רעדיוו לֶאמ טירד א ןוא ,שאלפ עטייווצ א

 טימ ןייז דבכמ רע טגלעפ ,םיברוקמ ענייז ,רעקנירט-ייט ענעביוהעג

 ץנעס ןופ ןעבָאה האנה טגעלפ "ךמע; ןוא .ינש טימ -- ערעדנא ,ןושאר

 ...ךיוא ישילש

 רעקצָאק א ןופ ץוצינ א ,רעפראש א ,ןרבד א עבטב ןעוועג זיא שרעה

 ןיא ןעדי רעצנאג א ,לעטרעװכיילג א ,ןילוח תחיש א ,החמשב דימת ,דיסח

 רעביירש ןעכילטיא ןענאטשראפ ןוא ,"ןויעב, רעטעלב יד טנעיילעג .קיטילָאּפ

 רעד ייס ןעבָאה ץרא ךרד ןעגעלפ ן'שרעה ראפ .תורוש יד ןעשיווצ וליפא

 ,טיילעגנוי יד ייס ןוא ,ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רע לייו ,רוד רערעטלע

 .אמלעד ילימ ןיא חקיּפ א ייס ,דיסח א ייס ,ןדמל א ייס ןעוועג זיא שרעה לייוו

 ערעדנא ןופ ןוא "דנוב, ןופ םיקוליח יד וליפא ןענאטשראפ טָאה רע

 ילעוּפ ןוא םזינויצ ןופ ןוא --- יחרזמ ןוא הדוגא ןופ ,ןעּפורג עשיטסילאיצָאס

 | | ...טדערעגּפָא ךָאד זיא ןויצ

 יעגנוי-רעגערט וליפא ןדיי םתס ןעבָאה ץרא ךרד ןעגעלפ ן'שרעה ראפ

 ןעשיווצ ,בייו ןוא ןאמ ןעשיווצ ,םידיסח ןעשיווצ ןעכילגעגסיוא טָאה שרעה

 טָאה רע זא ,ןעגָאז עלא ןעגעלפ ן'שרעה ףיוא .םינב ענייז ןוא ןעטאט ןעטלא|

 ..ירעטסינימ א ןופ ּפָאק א
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 ןופ ּפָאק א טָאה ריא ,שרעה 'ר; :ןעגָאז םיא טגעלפ רענייא זא ןוא

 וטזיב סָאװראפ, :ןעגָאז ןוא ןָאט לעכימש א שרעה טגעלפ ,"רעטסינימ א

 ,ללרע ןא ךָאד זיא רעטסינימ א !ּפָאק א ןעד טָאה רעטסינימ א ?הזבמ ךימ

 ןכב רשאב ...?ךיילגראפ א ראפ סָאד זיא סָאװ .רע טָאה ּפָאק ןעבָארג א

 ...?טלאהעג ןעסיורג א טמענ רע

 ןיא ןערָאװעג קלתסנ זיא רעכלעװ) ל"צז יבר רערעג רעד ןעװ

 עטסערג יד ,קצָאװטָא ךָאנ לולא שדוח ןיא ןעמוקעג זיא (תועובש 'א םילשורי

 םידיסח ןעגעלפ ,רעקנארק-טסנרע ןא ,עיניל רעוועשראוו רעד ןופ עשטאד

 "ןעמענ םולש; עליוו ןייז וצ ןעמָארטש שממ

 ןעמוק וצ טינ ןעטעבעג טינ ךיז ןעבָאה ן'יבר ןופ רעדניק יד ליפיוו

 א רעטנוא ןיא ןוא ךאווש טליפ רע לייו ,ןיבר םעד ןייז וצ חירטמ טינ

 רעסיורג רעד -- ןעפלָאהעג טינ ץלא סע טָאה ,טכיזפיוא ס'רָאטקָאד

 ןעשנעמ ןופ ץראווש ןעװעג זיא עליװ ס'ניבר םעד םורא ןעטרָאג-דלאוו

 ,קצָאװטָא ןופ טסרָאיװ ןעביז גידנעייז ,ץינעלאּפ ןדיי טאלג ןוא םידיסח
 ןעגנאגעג ,ריצאּפש א ןיא ןעטרָאד ןופ טזָאלעג טיילעגנוי עשידיסח ךיז ןעבָאה

 ןעגעוװ עשיליוּפ יד רעביא ןייג לָאמא ןעגעלפ םידיסח עטלא יד יװ ,סופוצ

 ,קצָאק ןוא אכסישּפ ,ןילבול ,ץינשזָאק ךָאנ

 זא ,טיילעגנוי עכילטע דוסב טמיורעגנייא בירעמ ךָאנ טָאה דיסח שרעה

 סע רעוו ןוא "ןעמענ םולש; קצָאװטָא ךָאנ רע טייג גָאטראפ ףניפ ןעגרָאמ
 שרעה טָאה -- ,רע לי ערטסאילַאכ ןייק טינ רעבָא ,טוג זיא ןייגטימ ליוו

 ןָאט ןעטסנרע ןא ןיא ןָאטעג גָאז א

 עגירעביא יד .רעמ טינ רעבָא ןינמ א ןעמאזוצ וד לעטש ,עשטיא,

 ,"(ןאב) עילָאק רעד טימ ןערָאפ וצ קנארק טינ ןענייז

 ףניפ יז ןענייז עלא .ןעקעוופיוא טפראדאב טינ םענייק טָאה ןעמ

 םורא ץלא ,ךילטכייפ ,ןעגרָאמירּפ רעליק א .געוו ן'פיוא ןעוועג ןיוש גָאטראפ

 עשירטקעלע יד .הריש ןעגנוזעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלגייפ יד ץוח א ,ןעפָאלשעג זיא

 טָאה ,גָאט ןעצנאג א יװ טּפָא יוזא ןעגרָאמ ןעירפ םעד ןיא טינ טפיול ןאב

 ,סעניש-ןאב יד ףיוא ןייג טזָאלעג ,שארב ן'שרעה טימ ,םידיסח ןינמ רעד ךיז

 ,גנאג םעד ןערעוושאב ןגעלפ ןעדמאז יד לייוו

 ןעבָאה עלא ןוא ןעדער ןייא ןיא ןעטלאה שרעה טגעלפ געוװ ןעצנאג א

 .רעטרעוו ענייז ןעגנולשעג ןוא ןעגיוושעג
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 חומ רעד ,טלארטשעג טָאה םינּפ ןייז טגיילעגפיוא ןעוועג זיא שרעה

 ,רָאלק ןעוועג זיא רענייז

 ריא ?ןיבר רעזנוא ןופ (עכילטנעגוי סעקענש ,ריא טסייוו סָאװ;

 ןוא םירומח יו טייג ריא ...? ריא טייג ןעמעוו וצ רעבָא ,"ןעמענ םולש; טייג

 י | ."םידיסח יװ טינ

 ןוא ןרעטש ןייז טשיװעגּפָא לעברא ןטימ ךיז טָאה דיסח שרעה

 | : ןעביוהעגנָא

 ,קחצי ,םהרבא :ןיזיּפשוא עגילייה ןעביז ,ןאראפ ןענייז םיעור העבש;,

 ,ןוילע ישודק ןעוועג ייז ןענייז עלא .דוד ןוא ףסוי ןרהא ,השמ .,בקעי

 ...תכל יבכוכ העבש .הניחב רעדנא ןא ןיא רעכילטיא רעבָא

 טָאה סָאװראפ ...וניבא םהרבא תניחבב ןעוועג זיא "שודקה דייא רעד;

 גָאט ןעכילטיא ליוו ?"שודקה דייא ןערעו וצ ןפורעג ןעוװעג הכוז רע

 זיב דיי א ןופ קוליח א סע סָאװ ,השודק אזא טימ ןערָאװעג הלעתנ רע זיא

 ןייז ןופ רעטעגּפָא יד ןעכָארבעצ טָאה וניבא םהרבא יװ טקנוּפ ...ױג א

 זיא "שודקה דיײ; רעד יוזא ,הגרדמ אזא וצ ןעביוהרעד ךיז ןוא רעטָאּפ

 ,.ידיי א וצ יג א ןופ שממ ...רעכעה ןוא רעכעה ןערָאװעג גָאט ןעכילטיא

 רעד "הנש ה"מ ןב וארוב תא ריכה :ןעװעג זיא וניבא םהרבא,|

 ...שממ שפנ תולכ ,הקישנב ,הנש ח"מ וצ ןערָאװעג קלתסנ זיא "שודקה דייא

 ...וארוב תא ריכה ...ורבדב האצי ושפנ

 :קחצי ןופ הניחב רעד ןיא ןעוועג זיא עכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד

 ויניע הניהכתו קחצי ןקז יכ יהיו :טײטש ץקחצי יב .המימת הלוע ןא

 דחּפ שממ ...רוהנ יגס א ןרָאװעג ךיוא זיא םנוב 'ר יבר רעד -- תוארמ

 ...קחצי

 .בקעיל תמא ןתת ,תמא רעליוה .בקעי תניחבב ןעװעג זיא קצָאק,

 טסנָאק -- "חמצת ץראמ תמא; :רעקצָאק רעגילייה רעד ןעגָאז טגעלפ יו

 וצ זיב ןייז עינכמ ךיז טסנָאק וד ןעװ ,טלָאמעד טשרע תמא םוצ ןעמוקוצ

 ...דרע רעד

 הרותה רש :וניבר השמ תניחבב ןעועג זיא ם"ירה ישודיח רעד,

 תניחבב רעדנאסקעלא ןופ ןהכה ךענעה 'ר יבר רעד .רתסנבו הלגנב ןואג

 רטונ -- קידצה ףסוי תניחבב תמא תפש רעד .דסח עלָאג :ןהכה ןרהא

 רעד -- ךלמה דוד ןופ הניחב יד זיא ןעבעל לָאז ,יבר רעזנוא .תירבה

 ןיא זא ,טגָאזעג טָאה תמא תפש רעד ...אחישמ אכלמ ,תולג ןופ ףוס
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 טינ טעװ רוד רעד ביוא .הלואג יד ןעמוק טעוװ תואישנ ס'ניבר ןעגיטנייה

 "ןעביולג עלא רימ ...הלואגד אתלחתא ןא שטָאכ ןייז טעװ ,ןייז יואר

 סע טעװ יבר רעד זא; ,טנָאזעג תובהלתה סירג טימ דיסח שרעה טָאה

 | ..."ןעבעלרעד

 רעד .ןעכיילג סנייז ןופ רעטנעזיוט טימ ןעמוקעגמוא זיא דיסח שרעה

 לייט א ןיא הנידמ רעשידיי רעד ןופ גנורימאלקָארּפ יד טבעלרעד טָאה יבר

 0 ,לארשי ץרא ןופ

 עקאט זיא רע ןוא ךלמה דוד ןופ הניחב רעד ןיא ןעוועג זיא רע

 ,..טײצרָאי ס'כלמה דוד ןופ גָאט ם"ניא ,תועובש 'א ןערָאװעג קלתסנ



 ל"צז ןיבר רערעג ןטשרע ןופ טרובענ

 סנייא לטיּפאק

 תובָא רבק ףױא

 ,ארובה תדובע וצ טרעדעפעג ךיז ןבָאה עקָארק ןיא ןדיי יד ,טייצ לולא |

 רענעמ .טינ גנאל ןיוש ןעמ טּפָאלש שזרעימשזאק ןפיוא ָאטעג רעד ןיא

 ,לוש סא"מר ןיא ןינמ-המכשה םוצ ךיז ןלייא םערָא ןרעטנוא קעז-םיתילט טימ

 ,עויסאמ יד קידנטערטרעביא ,רעטיצ רעקילײה א ,טלאפ דחּפ א

 ךיז טקוב ,קידהענכה ןיירא טמוק םלוע רעד .לוש רעד ןופ ןריט ענרעזייא

 ירפס עקיליײה יד טימ שדוקה ןורא רעד טייטש סע ואוו טרָאד ,חרזמ וצ

 ענעטפָאהעגסוא יד ,ץרא:ךרד סיורא טפור תכורּפ רעטלא רעד .תורות

 ןוא תוניחת טימ ןבָאה עכלעוו ,תוינקדצ םישנ ןענָאמרעד רעטרעוו ענעדלָאג

 טיינעגסיוא ,ןצראה רעייז ןיא הנומא רעפיט טימ ןוא ןּפיל ערעייז ףיוא תולפת

 רשפא רעדָא ,תינלוח רעדָא הקדצ-תלעב א ןופ ןעמענ יד ןטּפָאהעגסיױא ןוא

 ןוא תורונמ יד .המודכו ,השמ לארשי 'ר תב היח הלותבה תמשנ רכזל רָאג

 | .שודק רמוא ולוכ -- ןּפמָאלגנעה

 ראפ ,ןדיי ייב קסופ רעטסערג רעד ,שילרסיא השמ 'ר ,א"מר רעד

 רטפנ) םינותחתו םינוילע דובכה:תארי טימ טרעטיצעג ןבָאה סע ןעמעוו

 א הזה םויה דע ןזָאלעגרעביא טָאה ,1572 ,ב"לש רמועב ג"ל ןרָאװעג

 ץראה םע ןראפ ייס ןוא ןדמל ןראפ ייס ךשומה חוכ ןוא השודק עקידלאווג

 ןערָאװעג טכארטאב זיא לוש ןייז ,דגנתמ ןראפ ייס ןוא דיסח ןראפ ייס

 ןיא ןענואד וצ ,עקָארק רעשידי רעטלא רעד ןיא שודקיםוקמ א ראפ

 עלא וצ הלוגס א ראפ ןוא היכז א יװ ןרָאװעג טכארטאב זיא לוש ס'א'מר

 .טייצ רענעי ןיא ןדיי יד טיילגאב ןבָאה סָאװ ,דייל ןוא תורצ

 רעכעלגעטיגָאט ןייז וצ רעכעלטיא םיללפתמ יד ןפיול ןענוואד ןכָאנ

 -ךלימ רעד ,דרעפ ענייז ןסע ןבעג וצ ךיז טליײא הלגעילעב רעד .טעברא

 ןייז ןענעפע טפיל רעמערק רעד ,ןקלעמוצסיוא תומהב ענייז -- רעגערטו

 ,טאטשראוו ןייז וצ -- הכאלמילעב רעד ןוא לעבלעוועגזייּפש
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 א ןּפאכ ,רעגנעל עלעסיבא ןעמאזראפ ךיז ןגעלפ הרות-ינב יד רָאנ

 סָאװ תוכלה עכעלטע ,תוינשמ הנשמ א ,רפס םענעי רעדָא םעד ןיא קוק

 חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ ,והילא יבר אנת; ,אבה-םלוע ןרעכיזראפ

 לוש ס'א'מר םעד ןזָאלראּפ טשרע ךָאנרעד ןוא "אבה םלוע ןב אוהש ול

 .דובכה תארי ןוא הענכה טימ

 זיא ,לוש סא'מר טימ ךיז טצינערג סָאװ םייחה תיב עטלא סָאד

 טינ גנאל ןטרָאד ןיוש זיא ןעמ שטָאכ ןוא ,ןזָאלראפ טינ רָאי ץנאג א וליפא

 ןענייװסיוא ,םיקידצ ירבק ףיוא ןדיי ליפ רעבָא ןעמוק ,םיתמ ןייק רבקמ
 ,הרצ-תע ןא ןיא ךיז

 ,םירבק תוקומע הלגמ ןוא ס'א"מר םעד ,םייחה תיב ןוא לוש ס'א"מר םעד

 תושקב ענעדיישראפ טימ טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק ןדיי-עטוג ןוא םינבר
 ,תוקומע הלגמ ןוא א"מר םנופ םירבק עקילייה יד וצ

 ,למיה םוצ ןביוהרעד ןגיוא ערעייז ,ליטִש ןייטש ןגעלפ הגרדמ-ילעב
 רעד !הלפת א ןפיל ערעיײז ןעשטּפעש טײצ וצ טייצ ןופ ,סחומראפ
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 -תיב עצנאג סָאד טלמוטראפ ,תולוק טכאמ ,טנייוו ,טיירש םע ןומה רעטסָארּפ

 ...ןיירא רבק ןיא ןעיירשניירא ןוא ןגײבּפָארא דיז ןגעלפ ייז .םייחה

 ענייז סיוא טסיג ,הלוח רעדָא םירוסיב אכודמ ,חור השק רעכעלטיא

 א ןליפרעד ייז .םירבק עקילייה יד ףיוא ץראה ןכָארבעצ ןייז ןוא ןרערט

 עסייה ערעייז ןלעו םיקידצ יד זא המילש הנומאב ןביולג גנורעטכיילראפ

 ןזייוסיורא טעוװ םימחרה:לעב רעד ןוא דובכה אסכ ןראפ ןעננערברפ תולפת

 השקמ רעד וצ ,כוסמ הלוח םוצ העושי א ןקיש ןוא טייקיצראהמראב ןייז

 ןדליג רָאּפ א טכוז רעכלעוו ,ןויבאו ינע םוצ רעדָא ,הרקע רעד וצ ,דליל

 ...דמלמ םעד דומיל רכש ןלָאצאב ןוא ,רעדניק ןוא בייוו ןייז וצ סנרפמ

 טמוק ,םידיחי רָאנ םייחה:-תיב ןפיוא רעכו:אב יד ןענייז רָאי ץנאג א ביוא

 סע .גָאט וצ גָאט ןופ רעסערג גנארדעג רעד טרעוװו טייצ-לולא רעבָא

 טנָאמ גנומיטש-לולא יד ;ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי ןסאמ שממ ןעמָארטש

 דימת זיא רע זא רעכיז ךיז ייב זיא רעװ ןוא ,שפנה ןובשח טרעדָאפ ןוא

 יס ,טקידלושראפ רעכעלטיא זיא ,שפיט א ןוא הטוש א ץוח א ?טכערעג

 | ...ורבחל םדא ןיב ייס ןֹוא םוקמל םדָא ןיב

 ,טייל-עמערָא ןוא רעלטעב ראפ ןָאזעס רעד ןעוועג טייצ-לולא עקאט זיא

 ענעסירעצ ןיא טלקיוועגנייא םייחה-תיב םוצ גנאגניירא םייב ןציז סרערָאנש

 ...תובדנ ןעטעב ןוא ,עולב עורק שממ ,סעטאמש ןוא םידגב

 כו המכ תחא לע ,רָאי ץנאג א םינמחר ינב םינמחר ןענייז ןדיי

 ךסח םוצ ןעמוקנָא ףראד ןעמ ,םירבק עקילייה יד וצ טמוק ןעמ ןעוו ,טייצ-לולא

 א ןעגנאלרעד טינ ןוא רזכא ןא ןאד ןייז סָאד ןָאק רעװ .ןטשרעביוא םנופ
 ...?טנאה א סא טקערטש רעכלעוו ןכעלטיא עבטמ

 עקיליב ןוא זייּפש | ןטיירגוצנָא טאהעג םינויבא ןוא טײל-עמערָא ןבָאה

 א ןרָאּפשּפָא ןוא םיבוט-םוי יד ראפ תיב-ינב ןראפ ןוא ךיז ראפ םישובלמ

 .רעטניוו ןראפ ךיוא ןדליג

 לוש סא"מר ןיא ךעוו ,ןגרָאמירפ ןליק א ןיא ,ןעניגאב ןקידלולא ןא ןיא

 ןאד ךָאנ זיא םייחה-תיב רעד ןוא תוכרב ןגָאז ןביױהעגנָא טשרע ןעמ טָאה

 רעצראווש א ןיא טליהעגנייא ,לדיימ שידיי א טָאה ,רעכוזאב ןופ קידייל ןעוועג

 םוצ רעיט ןכרוד טראשעגנירא ליטש ךיז ,לאש רעשיקרעט רענעדייז

 - ,טרָא ןקיליײיה

 יז יו ,ךיז ןעלקָאש ןגייווצ יד ןוא רעמייב יד טגעוואב טניוו רעטכייל א

 ןינמ המכשה סא"מר ןטַימ רוביצב ןעוועג ללּפתמ ןטלָאװ



 ,ארי ּפש המלש ר"ב פטנ ןתנ
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 ל"צו "תוקומפ הלגמ, לעב רעד
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 ןּפיל עריא ןופ .רבק א ןטרָאד טכוז ,לדיימ עטנייווראפ עטראצ סָאד |

 :ןצראה ןפיט ןופ ןעמוק סָאװ ,תולוק עקיצראה עקידנריר ,תולוק ךיז ןסייר

 "! עדייז רעקילייה ,רימ ףלעה --- ,טנייוו ןוא יז טיירש --- ,עדייז רעקילייה;,

 ןוא טכוז יז .רעטייוצ רעד וצ הרוש ןייא ןופ יז טפיול שיגרענע

 ...ןעניפעג טינ ןפוא םושב רבק םענעשטנואוועג םעד רעבָא ןָאק

 א טימ ןינמ םוצ טפיול עכלעוו ,שזרעימזאק םנופ ענעדיי עטלא ןא

 עגנוי א יװ סנטייו רעד ןופ טעזרעד ,טנאה ןיא רודיס "החנמ ןברק; ןקיד

 ,העש ןגרָאמירפ אזא ןיא םירבק יד ןשיװצ ךיז טיירד רעטכָאט עשידיי

 ןלצל אנמחר קילגמוא ןא ןעשעג סעּפע טָאה'ס זא עטלא יד ,יז ,טייטשראפ

 א רעדָא ןכוסמ הלוח א ,ןלאפעגנייא ןייז רעצימע זומ ייז ייב .הרצ-תע ןא

 | ,..םירבק ןסיירנייא לענש יז טפיול -- ונרמשי םשה ססוג

 ,רעלענש יז טפיול .רעגיינ ריא בילוצ טעּפמיא טמוקאב עטלא יד |

 ,לדיימ םוצ ךיז טלייא ןוא םייחה-תיב םנופ רעיוט םעד ףיוא טלארּפ

 רעצעמיא זיא ?ירפ יוזא ָאד וטסכוז ןעמעוו ,ישרעטכָאט ,רָאנ גָאז ---

 א רעדורב א רעדָא ,עמאמ יד ,עטאט רעד ?קנארק הלילחו סח ךייא ייב

 ןוא לָאמ יײרד ענעדיי יד סיוא טיײּפש -- ,ןטשל הֹּפ חתפת לא ?רעטסעוװש

 .טנאה םייב לדיימ סָאד ןָא טמענ

 לדײמ עטראצ ,עטנייוראפ סָאד טָאה -- ,עקנירעייט = ,ןיינ = --

 ןבעל ןרעטלע עניימ ,קנארק טינ םייה ןיימ ןיא זיא רענייק --- ,טרעפטנעעג

 המותי עטנלע ןא ןיב ךיא ,טינ םענייק בָאה ךיא ,םלוע םעד ףיֹוא טינ רעמ

 ָאד טגיל רעכלעוו ,עדייז ןקיליײה ןסיורג ןיימ ,ןדייז ןיימ ךיא ךוז ןכוז ןוא

 רעקיליײה רעד ןעוװעג זיא עדייז ןיימ .םייחה-תיב רעוועקָארק ןפיוא ץעגרע

 א ןעװעג זיא רע .הכרבל קידצ רכז ,ָאריּפש עטנ ןתנ 'ר ,"תוקומע הלגמ,

 געט עכעלטע ןיוש ...עקָארק ןיא בר ןוא לבוקמ-לעב א ,קידצ רעסיורג

 ןייק ןעמוקעגנָא ירפ טנייה ןיב'כ זיב טָאטש וצ טָאטש ןופ רעדנאוו ךיא יו

 רבק ןייז ואו ריא טסייוו רשפא ,עקנירעיט ,ךיא טעב ךיא .עקַארק

 | ?ךיז טניפעג

 .,טרעפטנעג תונמחר סיורג טימ עטלא יד טָאה --- ,ישרעטכָאט ,ָאי ---|

 .ןדייז ןייד ןופ רבק רעד זיא סע ואוו ןזייוו ריד לע ךיא .רימ טימ םוק ---

 זיא ןוא טנאה םייב לדיימ עטראצ סָאד ןעמונעג טָאה עקשטיטלא יד

 רבק םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז זיב ,הרוש וצ הרוש ןופ ןעגנאגעג ריא טימ

 .(ג"צש ןרָאװעג קלתסנ ,ה"מש ןריובעג) "תוקומע הלגמ, םנופ

 טלעטשעג ךיז ריגיינ סיורג ןופ ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה עטלא יד
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 יז טָאהס הביס א ראפ סָאװ ןרעה וצ ידכ .הבצמ רעכיוה א רעטניה

 .ןדייז ריא ןופ רבק םוצ טכארבעגרעהא

 םנופ סנּפָאקוצ ןענאטשעג לדיימ סָאד זיא .,גנוגעוואב ןָא טעמכ ,ליטש

 ...הלפת א טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל עריא .הבצמ "תוקומע הלגמ,

 טָאה ,הליש ןכשמ ןיא קידנעייטש איבנה לאומש ןופ רעטומ יד ,הנח יו

 ךיז ןבָאה ןּפיל עריא ,ןצראה ריא ןיא טדערעג טָאה יז ,טָאג וצ ןטעבעג

 ןענאטשעג זיא יוזא ...ןערָאװעג טרעהעג טינ זיא לוק ריא ןוא טלקָאשעג

 ןטייו אזא ןופ קידנעמוק ,טהגאדראפ ,טנייוראפ ,דימ לדיימ עגנוי סָאד

 טנַָאמעג ריא ייב טָאה גנארדעג רעכעלרעניא ןא ,ץינשזָאק ןופ שזא -- ךלהמ

 .ןדייז ןסיורג ריא ןופ רבק ןפיוא ךיז ןענייוועצסיוא ,העיסנ עטייוו אזא ןכאמ וצ

 תב הרש:היח ךיא -- ,ןטעבעג ליטש יז טָאה -- ,עדייז רעקילייה --- |

 לדתשמ ךיז טסלָאז וד ןטעב ךיד רבק ןייד וצ רעהא םוק ,יולה קחצייבקעי

 ןיב ךיא .טינ םענייק בָאה ךיא ,המותי עטנלע ןא ןיב ךיא ,רימ ראפ ןייז

 רעבָא ליוו ךיא ,םיכודיש ענעדיישראפ רימ ךיז ןפערט סע ,הּפוחל יואר ןיוש

 ןסיורג ןופ סיורא םוק ךיא זא סייוו ךיא .םאטש ןקיליײה ןיימ ןעמעשראפ טינ

 הרות ןופ ,השודק ןופ טיק ענעדלַאג יד ןעיצ רעטייו ליוו ךיא ,טוחי

 יבא םייב רימ ראפ טעב ,עדיײיז רעקיליײה ,רימ ףלעה .םשה תדובע ןוא

 ,..טייק רעסיורג רעד ןיא עלעגניר א ןייז וצ ןייז הכוז ךָאנ לָאז ךיא ,םימותיה

 רָאג ,ןיילא ןזָאלעגרעביא ךימ ןבָאה ןוא ןזָאלראפ ךימ ןבָאה עמאמ-עטאט

 תורישע ןייק ,םוטכייר ןיק טינ טעב ךיא .טמאזנייאראפ ןוא טנלע ,ןיילא

 רעקיטכיר ןיימ זױלב טעב ךיא :הזה םלוע ןייק ןוא םיגונעת ןייק ,טינ

 עניימ ןעמעשראפ טינ לָאז ךיא ,ןסחי א ןוא הרותב לודג א ןייז לָאז גוויז

 ...תמאה:םלוע ןפיוא וניתובא תובָא

 ןלעטשוצפיוא ןייז הכוז ליוו ךיא .בר רעוועקָארק ,עדייז רעקילייה ---

 ךיז ימאב .הרות ןופ טכיל ןטימ טלעװ יד ןטכיילראפ לָאז רעכלעוו רוד א

 ,טרעדנאוועג ךיא בָאה עקָארק זיב ץינשזָאק ןופ ,דובכה אסכ ןראפ רימ ראפ

 ,עדייז ,טכוזעג ךיד בָאה"כ :סופוצ ןעגנאגעג ,רענעגעװ ףיוא ךיז טּפעלשעג

 .ןענופעג ָאד ךיד ןוא

 לחר הקבר הרש ןופ ,בקעי ןוא קחצי םהרבא ןופ טיג ךימ לָאז ---

 ,ךױא טעב .ץינשזָאק ןייק ןעמוקמייהא םולשב לָאז ךיא ןעמערישאב האלו

 זיא רע .יתבש 'רב לארשי 'ר דיגמ ןראפ האופר א ,רעניימ עדייז רעקילייה

 ןאמ רעקילײה א זיא רע דניק ןגייא ןא יװ רימ טפלעה רע ,רימ וצ טוג

 טינ םיא ןזָאל םידיסח ,ןריט ענייז ןיא דימת ןּפאלק ןדיי-עטוג ןוא םינבר
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 ןעימאב םיא ראפ ךיז ןלָאז םיכאלמ עטוג ,קנארק ןוא ךאווש זיא רע .ורוצ

 גנאל ןיוש .עדייז רעקילייה ,רבק ןייד ןופ ןטערטוצּפָא רעווש רימ זיא'ס

 ןוא ץראה ןיימ ןסיגסיוא רעהא ןעמוק וצ טראגעג ןוא טקנעבעג בָאה'כ יװ

 ,ןייז ללּפתמ

 קחצי בקעי תב הרש היח ,לקינייא ןייד .עדייז ,טעבעג ןיימ וצ רעה --

 ,הלס ןמא .טינ יז סעגראפ ,ריד טימ ךיז טנגעזעג יולה

 זיא ּפָאק ריא .ןגיוא סהרש:היח ןופ ןסָאלפעג ןענייז ןרערט עקידוז

 זיא םינּפ ריא ןוא "תוקומע הלגמ,; ןופ הבצמ רעד ןָא טנעלעגנָא ןעוועג

 ...הלפת רעקידנריר רעד ןופ טמאלפעצ ןעוועג

 טקידנעראפ טָאה לוש סא"מר ןיא ןינמ-המכשה רעד יװ גנאל ןיוש

 ןעייטש ,לוש רעד ןבעל ,םייחה-תיב ןפיוא ןטרָאד ןוא ָאד .תירחש ןענוואד

 ,םירבק עקילייה םוױא ללּפתמ ןענייז ןוא ןדיי ןיוש

 טייטש ,םערָא ןרעטנוא רודיס "החנמ ןברק; ןטימ עקשטיטלא יד

 ויא עכלעוו ,לדיימ ןפיוא טראוו יז .הבצמ רעכיוה א רעטניה טפאגראפ ךָאנ

 ןיא ריא טלאפ קנאדעג א .תובא רבק ףױא טיױו יווא ןופ ןעמוקעג |

 .סמעראוו לעּפעט א ןעקנירט וצ ןוא ןסייברעביא ףיוא לדיימ סָאד ןטעבמייהא

 ןא ,דניק רעיט אוא ךָאנ וצרעד ,הוצמ עסיורג ךָאד זיא םיחרוא-תסנכה

 .בר רעוװעקָאוק םנופ לקינייא

 עריא רעביא טסיײר ןוא ריא וצ ךיז טרעטנעענרעד עקשטיטלא יד

 | : תובשחמ

 סח ךָאד טסנָאק .סמעראוו לסיבא ןעמענ טסעװ ,רימ טימ םוק --

 | ,ןלהמ ןטייו אזא ןופ ןרעו טשלחראפ םולשו

 -- רבק סנדייז םנופ ןסיײוצּפָא ךיז רעש רעבָא זיא ןהרשי-היח

 ...?ןעמוק רעהא ָאד לָאמאכָאנ יז טעװ ןעוו

 .רבק םנופ קעוװא טושּפ יז טסייר עקשטיטלא יד

 -- ,עואק לּפעט א ןעמענ טסעוו ,רימ טימ םוק {גונעג ,גונעג ---

 יו רעסערג זיא םיחרוא תסנכחה .ןייג טינ ןיירא לּוש ןיא ןיוש טעװ יז

 ...הניכשה ינּפ תלבק יװ ...ןענוואד

 ,קידנעמוקמייה ַא .טכארטראפ ץלא ךָאנ זיא יז ,ךָאנ ריא טייג הרש היח

 ...ןגױא עצראווש עריא ןופ ךיז ןסיג ןרערט .ןענוואד םוצ טשרע ךיז יז טמענ

 - .עוואק ןוא ןסייברעביא וצ טיירג עטלא יד

 לפעל ןייק טאהעג טינ תעל-תעמ ייווצ ןיוש .היחמ ךיז זיא הרשיהיח
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 טנגעזעג ןוא םימי תוכירא רעקשטיטלא רעד טשטניוװ יז ,ליומ ןיא סמעראוו

 | | ,ריא טימ ךיז

 ןטרָאד ,טָאטש עשידיי עטלא יד ,עקָארק יז טזָאלראפ גָאט ןבלאה ךָאנ

 .ארתאד ארמ ןעוועג זיא ,הכרבל ונורכז ,ָאריּפש עטנ ןתנ 'ר ,עדייז ריא ואוו

 ןדיי טימ טלמיוו קראמ סלעטיד ףיוא ןוא ,ָאטעג רעד ןיא ,שזרעימשזאק ןפיוא

 ,רעיא ,סקעבעג ןשיוק טימ סענעדיי ,רעלדנעהניילק ,רעפיוקנווא ,םירחוס

 .תופוע ןוא שיפ ,גנירעה ,רעטוּפ ןוא זעק

 ,לסייוו רעקידנפיול תונכש ןיא רעד ןופ טמוק סָאװ טניו רעליק רעד

 ...םירחוס עטציהעצ יד ןופ רעמינּפ יד ּפֶא טשירפ

 .ץץלעק ןייק טרָאפ רעכלעוו הלגע-לעב א וצ ךיז טגערפרעד הרש-היח

 ןוא ,ץלעק ןייק טרָאפ ןוא ךרדל-הדיצ טפיוק ,הושומ םיא טימ טרעוװ יז

 .ץינשזָאק לטעטש:םייה ריא וצ ןעמוקוצנָא ןייז רעטכייל ריא טעװ טרָאד ןופ

 ,גננרעטכיילראפ עסיורג א טליפ יז .רעכיז ןוא טסעפ ךיז ייב זיא יז

 האופר א ןטבעגסױא טָאה יז .העיסנ רערעװש רעד ןופ ןדירפוצ זיא יז

 טינ לָאז יז ,ךיז ראפ גוויז א ןוא ץינשזָאק ןופ דיגמ ןקיליײה ןראפ המילש

 ןדע ןג ןיא תובא עקילייה עסיורג עריא ןעמעשראפ

 ירוצ לטיפאק

 ךירַאי רעטרעטשעב א

 ,הָאשינגאמ ןיא דיראי רעכעלרעי רעד ןלאפעגסיוא ןזיא קיטסניד

 ןדיי יד ךיז ןגעלפ קראמ-דיראי ןקיזָאר םעד וצ .עינרעבוג רעמָאדאר -

 טכאנ ןוא גָאט ןטעברא ןגעלפ סרעטסוש ,ןטיירג הביבס רעצנאג רעד ןיא

 ךיש ענעזמיג .גראווךיש ערעדנא ןוא לוויטש עכיוה ,עקיצנאלג יד רעביא

 ענװַאטכוי עטסָארּפ ןוא סעקוועילַאכ ענעריקאל טימ לוויטש ,ןשטאל ןוא

 סעטרעייפ ערעייז ראפ ,דנאטש-םירעיוּפ ןעמערָא ןראפ לוויטש-טעברא ענרעדעל
 ,םישובלמ ענטעדנאט ערעיײז ןקיטראפסױא ןגעלפ רעדיינש .רעדניק ןוא

 טימ סרעצנעּפש ענרעטופ ןוא סענעטלאּפ--ערטניוו ,ךעלקער ,ךעלטסעוו-ןזיוה

 ןריורפעג טינ לָאז ?סעייג ס, סעקאי ענעכראב ,ןצכעיינסיוא עיולב ןוא עטור

 טימ ןזױה ענעטּפעש ךיוא- ןעלטיה ענרעטופ ןוא ןצלעּפ ענעסּפעש ,ןרעוו

 | | .לָאװ רעסייוו רעטלזיירקעג-ךיוה
 ןעמ סָאװ סעבָאב ,ךעלצימ ,ןטעקשאק ןקאּפנייא ןגעלפ רעכאמ-לטיה
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 ,עכורעוואז א ןיא רעדָא ןעניגאב ןקיטסָארפ א ןיא ןרעיוא יד רעביא ןעיצ ןָאק

 "ספעייעס; עכלעוו םינימ ערעדנא ןוא סעקשאד ענרעדעל עקיצנאלג טימ ןעלטיה

 | .ןגָארט ןגעלפ טנגעג רענעי םורא

 ןוא םירחוס יערעטנאלאג ,רעייא ןוא רעטוּפ ,תופוע ןופ רעפיוקפיוא

 עכלעוו ,סעקינוב-לכ םתס רעדָא םירחוס-דרעפ ןוא רעלדנעה המהב ,רעמערקטינש

 רעדָא ענעסקאלפ לטניב א ,לכלעפ א -- ךיז טזָאל סע סָאװ ןפיוק ןגעלפ

 סעקילורק ,סעקטאּפָארק רעדָא סעקשטאק עדליו ענעסַאשעג ,רָאה-ריזח

 -- ליוא-ןעימעש עקנאב א רעדָא קינָאה רעמע ןא ךיוא לָאמא ,ןזָאה ןוא

 סנרפמ סָאװ טימ טאהעג ךיז ןבָאה ןדיי יבא קוליח רעד ָאד זיא סָאװ

 ,דומיל רכש םידמלמ ןלָאצ ,טייקשיתיבה-לעב ןראפ הנויח ןעיצ ,ןייז וצ

 ןוא ...םידיגנה דחאכ ,סעװארּפיו טימ םינדנ ןבעג ,רעדניק ןכאמ הנותח

 דומלת ,הלכ-תסנכה ,םיױבש ןוידּפ ,הקדצ רבד א ראפ ןטסָאק ךיז ןזָאל

 ןייז הנהמ לָאמא ןוא םיחרוא תסנכה ,סנה לעב ריאמ יבר ראפ ,הרות

 | ,דיגמ א

 ןופ ןדיי סופ יד ףיוא טלעטשעג טָאה דיראי רעוועשינגאמ רעד

 ,תונותח טמיטשאב טָאה ןעמ .עינרעבוג רעמָאדאר ןיא ךעלטעטש רעקילדנעצ

 ,דיראי רעוועשינגאמ ןכָאנ -- םינדנ ןעוועג קלסמ

 ערעייז ןעמוקאב ייז ןלעװ דיראי ןכָאנ זא טסואוועג ןבָאה םידמלמ

 .רעזייה עשידיי ןיא הסנרּפ טכארבעגניירא טָאה דיראי רעד לייוו ,תוריכש

 | ...ןעמעלא ראפ עפש

 טינ לָאז דיראי רעד זא ,טגָאזעג םילהת ,ןעועג ללּפתמ ןבָאה ןדיי

 הלקת םוש ןייק .הביס ערעדנא ןא רעדָא ןגער א ךרוד ןרעו טרעטשעצ

 סָאד לייו .סגעווקירוצ טינ ןוא ןיהא טינ ,םולשו סח ןעמוקרָאפ טינ לָאז

 .וא רעדלעװ ךרוד ןגעו עשילױּפ יד רעביא ןדיוב יד טימ ךיז ןּפעלש

 רעלאפרעביא םתס ןוא רעביור ,םינלזג ,הנכס טימ טקעמשעג טָאה ,סעקנָאל

 ןוא תולגע-ילעב יד ףיוא דחּפ א ןפראוונַא ןגעלפ רעדלעוו עפיט יד ןיא

 .רערָאפ קראמ

 ןזָאל ךיז ןוא .רערָאפ-קראמ עכעלטע ןעמעננעמאזוצ עקאט ךיז ןגעלפ

 ץינשזָאק ןייק וועשאטס ןייק רעדָא וועשינגאמ ןייק תופתושב ןיירא געוו ןיא

 יענשטָאּפָא ןייק רעדָא

 זא ,ךָארב רעייז טסואוועג ןיוש ןבָאה ןיילא וועשינגאמ ןופ ןדיי יד

 ןדי יד ףיא ךעבענ תונמחר א .רעטרעטשראפ א זיא דיראי-יןךאשעי רעד

 ךיז ןלָאז ייז ,ןייז עידומ טנָאקעג שטָאכ ייז ןעמ טלָאװ .הביבס רעד ןופ
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 יד ףיוא ןיוש ךיז ןּפעלש ייז סָאװ הרצ יד רעבָא זיא .ןעמוק ןופ ןטלאהקירוצ

 ,ועשינגאמ ןייק ןעמוקנָא עלא ייז ןלעװו רושה ךוחלכ ןוא ןגעוו עשיליוּפ

 עגנוי יד .רעיורט ןיא טליהעגנייא ןעװעג רעבָא זיא וועשינגאמ

 טָאה אפור רעד .הנכס סיורג ןיא זיא גרעבנטָאר לארשי 'ר ןופ ןיציבר

 ןוש ןבָאה ייז ,זוה סבר םעד ןרעגאלאב רעביוו .ןעועג שאיימ יז

 ןלאפעגניירא ,םירבק ןסירעגנייא ,םייחה תיב ןשיטָאטש םעד ןטסָאמעגסיוא

 ןופ בצמ רעד רעבָא -- הקדצ ןבעגעג ,טכיל ןסָאגעג ,שדוקה ןורָא ןיא

 ,קידנכוסמ ןיא תינלוח רעד

 ןגיבעג טייטש ,רעקיסיירד עפיט יד ןיא דיי א ,בר רעד לארשי 'ר

 םימכח עקיליה יד ,םלוע לש ונוברע :ללּפתמ זיא ןוא תיוז ןוק א ןיא

 ןמ ומצע ענמי לא םדא לש וראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפא, ןגָאז

 סנשטנעמ א ףיוא ןיוש טגיל דרעװש עפראש א וליפא ןעװו ,"םימחרה

 עפראש יד עז ךיא .גנונפָאה ןייז ןבעגפיוא טינ ךָאנ ץלא רע ףראד ,זדלאה

 טסיב וד רעבָא ,ןיציבר ןיימ ןופ זדלאה ןפיוא תומה-ךאלמ םנופ דרעווש

 תוכז ןיימ ןיא טינ ביוא ,"הל אנ אפר ,אנ לא; ,םימחרה לעב א ךָאד

 יד ,תֹובָא עקילײה עניימ ןופ תוכז ןיא המילש האופר א וצ ריא קיש

 ןוא אנָאטלא ,גרובמאה ןופ ,רימזאק ןוא עװאדָאלװ ,ווָאכילעשז ןופ םינבר

 םעד ןדייז ןסיורג ןיימ ןופ תוכז ןיא ןוא ,ןילבול ןוא אנזיוּפ ןופ ,קסירב

 ,..גרעבנטָארמ ם"רהמ

 רשוי ץילמ א ךָאד טייז ריא ,בר רעוועשטידרעב ,קידצ רעקיליײיה

 רעד ןופ ןייג טינ לָאז יז ,השא ןיימ ראפ ללּפתמ טייז ,לארשי לכ ראפ

 ןלָאז ןבייל ייוצ עכלעזא ,ץינשזָאק ןופ דיגמ רעקיליײה ,טייהרעגנוי טלעוו

 ...?גילפ עכאווש אזא ןטעבסיוא ןענָאק טינ

 ,םינּפ סבר רעווָאשינגאמ ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה סייוש סנּפָארט

 ןטעבעג ,טגָאזעג ליטש רעד ןיא רע טָאה רהוו רעקיטש ,םילהת ךעלטיּפאק

 זיב שזא סעדייז עסיורג עלא ןעװעג ףרצמ ,ןטלעװ ןסירעגנייא ,םימחר

 הסיפת ןיא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,הכרבל ונורכז גרובנטָאד ןופ ם"רהמ םוצ

 ןופ סעטארג ענרעזיא יד ךרוד ןוא ,סאזלע-רעביוא ןיא .,םייהסיזנע ןיא

 טעשטּפעשעג "?ליא, ךייט םייב ןינב םענרענייטש .,םעניורב לקנוט םענעי

 ...םלוע-ארוב םוצ תולפת

 | רסחא אל יעור 'ה ,דודל רוחזמ

 לייו ...טינרָאג ןופ רימ טלעפ ןאד ,ךוטסאּפ ןיימ טסיב וד ביוא

 | ,...ביל ראפ ץלא םענ'כ
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 ידמע התא יכ ,ער עריא אל ,תומלצ יגב ךלא יכ םג

 ארומ ןייק ץלא ךיא בָאה ,לָאט-ןטױט םעד ןייגכרוד לָאז ךיא וליפא

 ...רימ טימ דימת טסיב וד םירָאװ ,טינ

 ,םהל רצב 'ה לא וקעזיו לזרבו ינע יריסא תומלצו ךשוח יבשוי

 ...קתני םהיתורסומו תומלצו ךשוחמ םאיצוי םעיששי םהיתוקצממ

 ןטָאש ןטױט ןיא שינרעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ יד

 רעייז ןיא טיג וצ ןעירשעג ןבָאה ייז ,ןזייא ןיא ןוא ןייּפ ןיא טדימשעג

 ןגיוצעגסיורא ייז טָאה רע .ןפלָאהעג ייז רע טָאה םעלק רעייז ןופ ןוא ,טיונ

 ריאמ 'ר עדייז רעקילייה .ןסירעצ רע טָאה קירטש רעייז ןוא שינרעטצניפ ןופ

 ךיד לָאז ןעמ טזָאלעג טינ טסָאה ,סופת ןעוועג וטסיב תוקדצ ןייד בילוצ

 עמערָא יד ייב טלעג-ףיוקסיוא ןסערּפסױא טינ לָאז סכוד רעד ידכ ,ןזיילסיוא

 המעט אלש השא רעגנוי ןיימ ןייטשייב תוכז רעסיורג ןייד לָאז ...,ןדיי

 ,אטח םעט

 טעּפילכעצ לארשי 'ר בר רעוועשינגאמ רעד ךיז טָאה ,םלוע לש ונובר

 :דניק ןיילק א יו

 ...תומ ירעש דע ועיגױ םשפנ בעתת לכוא לכ

 ,דנאשוצ הסיסג ןיא ןגעלעג זיא תינלוח יד ואו רדח םנופ תולוק יד

 ןוא רעטצנעפ יד טלארּפעגפיוא ןבָאה רעבייו ,רעקידארומ ןרָאװעג ןענייז

 :תולוק עדליו טימ ןעירשעג

 ...המשנ תאיצי

 .הריד סבר םעד טליפעגנָא ןבָאה ןדיי .ןרָאװעג רטפנ זיא ןיציבר יד

 ןופ תולפת ערעדנא ןוא "םלוע ןודא, ,'לדגי, טגָאזעג טָאה םלוע רעד

 עמש תוחוכ עטצעל ערעיז טימ ןעירשעג ןבָאה רעבייו ,"קובי רבעמ,

 דרעבייו יד טימ טגָאזעגטימ ןוא טגלָאפעגכָאנ ןבָאה רענעמ יד וליפא ;לארשי

 ...לארׂשי עמש םימעּפ יג

 ןגױא ענעקָארשעצ טימ ןוא ליױק יו ץראווש םינּפ ןייז ,לארשי 'ר

 םשב ,תמא ןייד ךורב טגָאזעג דחּפו המיאב ןוא העירק ןסירעג ךיז טָאה

 .תוכלמו
 יג ףליליייילליי הראשי -.;.;-;.ןאויזיזייפ ---.קזייוזקיזדיישפ ------ הליהיוהיילהייו היזק; יי ...;.דהוושזשאמח-;.ליהקייזיזהײו-;;זיילייקגיזולפ --=יאוקילקיאטײשח==.טטיתאאק הא עטנאאאא4 עא

 יי :--.--.ייזקלזקלזל יי .}.;ןסאוהא יוטא .}.1:.;ןפמיריזיייאפ..;אקמאזואאיקלאלאפ-..;.וזחתתזוהמהזיפ-;;;.אזאימולשיאאאפ-;;.טעשטתאאאפיפ-==-.12;.הותיוהההשאמ/-:;סראהושהאתאא === .יקטטטההקהה=
 טא יי יע "אטא סט עא

 רעבָא ךיז ןענייז ,עלעטעטש עלעציּפ א ןעוועג זיא וועשינגאמ שטָאכ

 | .הביבס רעד ןופ ןדיי רעטרעדנוה ןרָאפעגנעמאזוצ דיראי ןבילוצ
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 טנאוועג סע טָאה רעו -- רעטרעטשעצ א ןעװעג זיא דיראי רעד

 ןעו ,רחסמ ןעניז ןיא ןגעלעג סע זיא ןעמעו ?הרוחס ןייז ןקאּפסיוא

 | ?תוליבא ןיא זיא וועשינגאמ

 רעד .ןענוואד סָאד ןּפאכּפָא גָאט-דיראי א ןיא ןעמ טגעלפ ךעלנייוועג

 ןעמ רָאט המחלמ א ןיא ןוא המחלמ זיא הסנרּפ ,טלייאעג ךיז טָאה םלוע

 | | ...ןעמאזראפ טינ ךיז

 יו טנוואדעג רָאנ ,טליײאעג טינ ךיז םלוע רעד טָאה טנייה רעבָא

 א !קילגמוא אזא -- תוללי ןוא תויכב טימ ,הנוכ סיורג טימ ,רוּפכ-םוי

 .דניז ערעזדנוא בילוצ ןרָאװעג ןסירעגקעװא זיא אטח םעט המעט אלש תקדצ

 טגָאזעג ָאטה םע ןומה רעד ,תוינשמ טנרעלעג ןבָאה הרות ינב

 .היול רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה אשידק הרבח ןוא םילהת

 טזײרּפשעג ,בוטש ןיד-תיב ןייז ןיא טכאמראפ ךיז טָאה לארשי 'ר

 םעד ןעוװעג קידצמ ,אברדא ,ןעװעג רהרהמ טינ הלילח ,ּפָארא ןוא ףיורא

 | | ...ןיד

 ףיוא הרות עקילייה יד טגָאז ,ןהכה ןרהא .םודי אוהה םויב ליכשמהו

 ןיא ןרָאװעג טנערבראפ ןענייז אוהיבאו בדנ ןיז ענייז תעשב זא ,תודע םיא

 ...ןגיושעג טָאה ןרהא ,"ןרהא םודיו; :ןכשמ

 ןיא טּפאלקעגנָא טָאה אשידק-הרבח רעד ןופ םיאבגה שאר רעד ןעוו

 :טרעפטנעעג לארשי 'ר טָאה ,ייז וצ גהונ ךיז יװ ןגערפ ,רדח סלארשי 'ר

 טָאה ןעמ ביוא .תמה דובכ ןזיא סָאד ,תויהש ןייק ןכאמ וצ טינ רקיע רעד

 ףראד יז זא ןמיס א סע זיא המשנ עקילײה ריא ןעמונעגוצ ןיוש ריא ייב

 ךיז רע טזָאלראפ עקירעביא סָאד .ןעניפעג טינ םלוע םעד ףיוא רעמ ןיוש ךיז

 ...טכער ריא ןָאט ןלעוו ייז זא ,סעטיאבג יד ףיוא

 דימת ןגעלפ ץינשזָאק ןופ דיגמ רעד ןוא בר רעװעשטידרעב רעד

 טוט ךאז ןייק לייױו ,אובת אלש הרצ לכ הבהאב ןייז וצ לבקמ ,ןענרעל

 טקעמש סָאד ?תועד ןגָאז ,היחמו תיממ זיא ךרבתי םשה .ןיילא טינ ךיז

 ...םולשו סח ,תוסרוקיּפא טימ ךָאד

 ןופ ,אלימ .היױל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעגיזא ףלעװצ םורא

 עדמערפ עלא .טדערעגּפָא ךָאד זיא ,ףטו םישנו םישנא ןדיי רעוועשינגאמ

 ענערָאפעגוצ עלא ,תולגע-ילעב ןוא םירחוס עלא ;רעבייו ןוא רענעמ ,ןדיי

 דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןוא טייהרעטקאּפעגפיוא טינ ןזָאלעגרעביא ץלא ןבָאה

 ןענַאק וצ היכז א ראפ ןטלאהעג סע טָאה רעכעלטיא .תרטפנ רעסיורג רעד

 .תקידצ רעגייטש אזא ןייז וצ הוולמ ,הוצמ אזא ןייז םייקמ
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 ,םיולמ םלוע םעד ןעגנאגעגכָאנ ןענייז תולרע ןוא םילרע וליפא

 טשרע ןאד ןוא ייז ךָאנ רעבייוו ,סיורָאפ ןעגנאגעג ןענייז רענעמ

 | | ,םילרע יד

 ,טמאלפעג טָאה םינּפ ןייז .הטמ רעד ךָאנ ןעגנאגעג זיא לארשי 'ר

 ענייז ,םינּפ ןייז ףיוא טבעװשעג ןוא טעשָאלּפעצ ןעוועג ןענייז תואּפ יד

 ...ןנולתי ידש לצב ,ןוילע רתסב בשוי טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל

 ןוא ןפורעג סעטיאבג ןוא םיאבג ןבָאה עמיטש רעקירעיורט א טימ

 :טּפאלקעג ןסקוב ןוא סעקשוּפ ענרעּפוק טימ

 ...תוממ ליצת הקדצ ...תוממ ליצת הקדצ

 ענרעבליז ןוא ענרעּפוק ןפרָאװעג טייקמורפ סיורג טימ טָאה םלוע רעד

 ,טצפיזעג ןוא ןרערט ןסָאגראפ ,תועבטמ

 רענעגעװ ערעייז ןגיוצעגקירוצ םילרע ןבָאה ץרא-ךרד סיורג טימ

 ,הול יד ןייגכרוד טזָאלעג ןוא געוו ןופ

 רבק םענעפָא םייב ...ןעזעג טינ וועשינגאמ ךָאנ טָאה היול אזא

 ןייז ןעועג דיּפסמ ,רעטרעוו רָאּפ א טגָאעג בר רעד לארשי 'ר טָאה

 טסָאה וד יו יוזא ,םיבוט-םישעמ זיא םיקידצ לש םהיתודלות רקיע ,ןיציבר

 רשוי ץילמ א ןייז םיבוט םישעמ ענייד ןלעװ ,דניק ןייק ןזָאלעגרעביא טינ

 ,ריד ראפ

 יזא ,תולוק עדליו טכאמעג ןבָאה רעבייוו ,טנייועג טָאה םלוע רעד

 ,בר םנופ דייר יד ןרעה וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא ס זא

 טרָאװ ייב טרָאװ טגָאזעג לארשי 'ר טָאה עמיטש רענעכָארבעג א טימ

 שידק םייב טשרע .טגָאזעגטימ טָאה םלוע רעצנאג רעד ןוא ןידה קודיצ

 ...ןענייו וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןשרעהאב טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ןגָאז

 לארשי 'ר בר רעוועשינגאמ רעגנוי רעד ןרָאװעג טנמלאראפ זיא יוזא

 דימלת א ,גרובנטָארמ ם"רהמ עזגמ ,ח"ב םנופ לקינייא-רוא ןא ,גרעבנטָאר

 ...ץינשזָאק ןופ דיגמ ןופ ןוא רעוועשטידרעב קחצי יול 'ר ןופ קהבומ

 יירד לטיּפאק

 ץיגשזַאק ןיק טרָאפ לארשי ר

 ,גרעבנטָאר לארשי 'ר ,בר רעוועשינגאמ רעד טָאה םישולש יד ךָאנ

 טָאה רע .דיגמ םוצ ץינשזָאק ןייק ךיז ןּפאכוצרעבירא ךיז ייב טכאמענּפָא
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 םיא ראפ לָאז סָאװ השא ןייק ,דניק ןייק .טייקמאזנייא ןייז טליפרעד

 ,טפראדאב טינרָאג רע טָאה ךָאװ רעצנאג א ראפ ,אלימ .תבש-תדועס ןטיירגוצ

 ,תוקחדב ןעוװעג זיא הסנרּפ יד ,טועימב קּפתסמ א ןעוװועג ,טינרָאג שממ

 א ןייז טינ ךָאד ןָאק רע ,ךייש טינ ךָאד ויא תבש רעבָא .רצ םחל שממ

 ,החמש לסיבא ךָאד ןעמ ףראד ,הרז הדובע ןיא תובצע ,השא אלב יורש

 ךיז רע ףראד סָאװ ,סנקירעביא .החמש אלב יורש השא אלב יורשה ןוא

 ,טנעָאנ יֹוזא ךיז טניפעג רענייז יבר רעד ,תוריקח עלא יד ןיא ןזָאגניירא

 ישנא ןוא םידיסח רעטרעדנוה דיגמ ןעקילייה םוצ ןעיצ ץינשזָאק ןייק

 זיא והילא יוליג ,לטעב סדיגמ ןרעטנוא שממ ךיז טרעגלאוו שדוקה חור ,השעמ

 ?ןעשטומאלאב וצ ָאד זיא עשז-סָאװ ,הגירדמ א ראפ טנכערעג טינ ןטרָאד וליפא

 ןייג ךיז טזָאל ןוא ךרדל הדיצ תונוזמ לסיבא ,ןיליפת ןוא תילְט רע טמענ

 | ,ץיגשזָאק ןייק

 ,ל"צז דיגמ רעצינשזָאק רעד
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 ןיא ןגעלעג גָאט ןצנאג א טעמכ זיא ,שולח רעסיורג א ,דיגמ רעד

 טימ ןעגנירּפשּפָארא רע טגעלפ ןאד ,ןענואד םוצ ץוח א ,לטעב ןייז

 רע טגעלפ תולוק ענעמונאב ןוא תובהלתה סיורג טימ ןוא תוחוכ עטיינאב

 רובגו ,יבצכ ץר ,רשנכ לקו ,רמנכ זע יוה :רמוא אמית ןב הדוהי :ןעיירש

 | ...םימשבש ךיבָא ןוצר תושעל יראכ

 וצ ךיז גנירג ,טרעּפמעל א יו טסיירד ןייז טסלָאז :טגָאז אמית ןב הדוהי

 ןָאט וצ ,ביל א יו קראטש ןוא שרעה א יװ קנילפ ,רעלדָא א יװ ןבייהרעד

 ,למיה ןיא ןטאט ןייד ןופ ןליוו םעד

 זיא ,ףעמענ םולש; ןעגנאגעגניירא זיא גרעבנטָאר לארשי 'ר ןעוו

 ךיז ,קָארּפָאלש ןעװָאטאװ םעד ןָאטעגנָא ךיז ,לטעב ןופ ּפָארא דיגמ רעד

 רעוועשינגאמ םעד םולש ןבעגעג ןוא לטראג ןטלזנערפאב ןטימ טלטראגעגמורא

 ,בר

 ןיירא ביג -- ,שמשמ ןייז ןפורעג דיגמ רעד טָאה -- ,דוד-השמ ---

 .שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת ,ןייו טימ ךעקעל ,דוביכ

 .טריפעג יוזא םידיסח עלא טימ טינ ךיז טָאה דיגמ רעצינשזָאק רעד

 ,לודג םדָא ןא ןיילא ןוא סחוימ רעסיורג א ,סנטשרע ,ןעוועג זיא לארשי 'ר

 ,תולבא ןבילוצ ךיז ייב ןלאפעג רע זיא דניצא ןוא

 :ןלארשי 'ר ראפ הרש-היח הבורק ןייז ןעװעג עיצמ טָאה דיגמ רעד

 יז זא טראּפשעגנייא ךיז יז טָאה ,תסחוימ א ,םאו בא ילב המותי א זיא יז

 .סחוימ א ןוא הרותב לודג א ןעמענ אקווד ליוו

 ןיב ךיא ?יבר ,הרותב לודג א רעבָא ,תמא זיא סחוימ א ,אלימ ---

 לצנתמ ךיז בר רעװעשינגאמ רעד לארשי 'ר טָאה -- ,ןופרעד טייוו ךָאד

 ...דיגמ רעצינשזָאק ןראפ ןעוועג

 א עקאט זיא הונע -- :טרעפטנעעג קיטומטוג טָאה דיגמ רעד

 ביסנ אגרד תיחנ; ,ג"ס תומבי ןיא ךָאד טגָאז ארמג יד רעבָא ,הגרדמ

 .....אתת'וא |

 ,בייו א םענ ןוא רעקירעדינ לּפאטש א ּפָארא ייג

 רע םולשו סח .ןגיושעג ןוא זמר םעד ןענאטשראפ טָאה לארשי 'ר

 .ןוצר סדיגמ ןקילײה םעד ןייז ברסמ ןוא ןייז רהרהמ לָאז

 טינ טכייל יוזא טעװ הרש:היח זא טסואוג רעבָא טָאה דיגמ רעד

 רעוועשינגאמ רעד זא קידנסיוו ןוא ,ןמלא ןעמערָא ןא ןעמענ וצ ןייז םיכסמ

 ןגָאװצ לָאז רע טדערעגוצ םיא רע טָאה ,הטורּפ ןייק טינ טגָאמראפ בר



 201 רעג

 סָאד ןבעג ןלארשי 'ר טעװ דיגמ רעד ,רע ןוא ךעלדנער טרעדנוה יירד הלכ רעד

 ןדנ ןייז וצ קלסמ טלעג

 רעווש א טאהעג דניצא טָאה דיגמ רעד .ןָאטעג יוזא טָאה לארשי 'ר |

 ןעוועג ךָאנ יז זיא ,תסחוימ עסיורג א ץוח לייו ,הרש-היח טימ טעברא לקיטש

 ,דייר עכייו טדערעג ריא טימ טָאה דיגמ רעד ןוא ,המותי עקידכעלייק א

 .ונעת אל הנמלאו םותי ,ןייז וצ רעצמ טינ יז םולשו סח

 ,סחוימ רעסיורג א :ן לארשי 'ר טביולעג ריא ראפ טָאה דיגמ רעד

 א ,לודג םדַא ןא ןיילא ןוא ,גרעבנטָארמ ם"רהמ ןזיב םינבר תורוד רוד

 ןעועג םיכסמ ףוס-לכ-ףוס טָאה הרש-היח .דיסחו וינע ןא ,הגרדמ לעב

 ,בוט-לזמ הלכ-ןתח ןשטנואוועג ןוא םיאנת ןבירשעג טָאה דיגמ רעד ןוא

 ץינשזָאק ןיק ןעמוקעג רעדיװ לארשי 'ר זיא םישדח ייווצ ךָאנ

 םעד ןייז וצ קלסמ ךעלדנער טרעדנוה יירד יד ןבעג םיא לָאז דיגמ רעד

 ןייז ןפורעג רע טָאה ,טאהעג טינ טלעג ןייק רעבָא טָאה דיגמ רעד .ןדנ

 רע רעבָא ,ָאטינ זיא ןדנ ןייק זא ,טגָאזעג ריא ןוא ןהרש היח ,הבורק

 ךיז טפערט ךודיש רעגייטש אזא לייו ,ןדנ ןָא ןבָאה וצ הנותח ריא טהצע

 רעד ריא טגָאז ךעלדנער טרעדנוה יירד יד טָאטשנָא ןוא .קידנעטש טינ

 טעװ רעכלעוו ,ןוז א ןריובעג ןוא ןרעו רעגנאוש טעװ יז זא ,וצ דיגמ

 ,השודק ןוא הרות ןייז טימ טלעוװ יד ןטכיילראפ

 ןיילא ליו יז זא ,דיגמ רעצינשזָאק םעד טגָאזעג טָאה הרשיהיח

 רעגייטש רעד שטָאכ ...ןינע ןצנאג םעד ןגעװ ןתח ןטימ ןדעררעביא

 טרפב ןתח א טימ ןדערכרוד ךיז ןיילא לָאז הלכ א זא ,ןעוועג טינ ןאד זיא

 ןעװעג םיכסמ ךיוא וצרעד דיגמ רעד טָאה ךָאד ,תוחּפשמ עשידיי-טוג ןיא

 יירד טגָאזנוצ ךָאד ןעמ טָאה ,תינש ןוא ,המותי א זיא יז לייװ ,סנטשרע

 .הטורּפ ןייא ןָא הּפוח רעד וצ ןייג יז ףראד ָאד ןוא ךעלדנער טרעדנוה

 םוצ ןעמוקעגקירוצ ,הלכ ןוא ןתח ,עדייב ייז ןענייז בושי ןצרוק א ךָאנ

 | .ךודיש םוצ םיכסמ ןענייז ייז זא ,ןסיוװ טזָאלעג םיא ןוא דיגמ

 םעד טמיטשאב ןוא ןשטנואוועגוצ ןוא טשטנעבעג ייז טָאה דיגמ רעד

 ,הנותחהדןמז

 ןייז ךָאנ תולבא סָאד ,ווָאשינגאמ ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא לארשי 'ר

 ,תובצע סָאד ןריולראפ טָאה רע ,רעכאווש ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה ןיציבר

 טָאה רע ,החמש טימ דייועגניא ןייז טליפעגנָא ןבָאה תוכרב סדיגמ םעד

 סיורא ןעמוק רעטרעװ יד ,שרעדנא םיא ךיז טנואד סע יו שממ ןעזעג

 ןוא טרעטסייגאב םיא טלָאװ שדוקה חור א יװ ,רעקיטכיל ןוא רעקידעבעל
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 םנופ הרוש עכעלטיא ןעגנוזעגסיוא רע טָאה גנאזעג ןוא תובהלתה טימ לופ

 | ,רודיס

 רעד סָאװ ךודיש ןראפ רעפעשאב םוצ בױל א ןבעגעגּפָא טָאה רע

 לקינייא ןא ,תסחוימ א ,םילודג תב א .ןָאט וצ טהצעעג םיא טָאה דיגמ

 דיגמ רעקיליה רעד ,הלכה דצמ דמוע רעד דניצא ןוא תוקומע הלגמ םנופ

 ,לארשי ילודג יד ןשיװצ שודק ןוא ןואג א ראפ טמשעג טָאה רעכלעוו ןיילא

 ,תוכז ןיימ ןיא טינ זא רעכיז ףיוא סע סייו ךיא ,םלוע לש ונובר היכז אזא

 םלוע ארוב רעד טָאה ל"ז גרעבנטָארמ ם"רהמ םעד ןדייז ןופ תוכז ןיא רָאנ

 . ,ןזָאלראפ טינ ךימ

 ,ןזָאלעגּפָא קראטש ןעוועג זיא ווָאשינגאמ ןיא םייה עמערָא סלארשי 'ר

 ןגעו ןעניז ןיא ןגעלעג זיא ןעמעוו ,ןיציבר רעד ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 ? םייה ןייז ןעמארפיוא ןוא ןלעטשכיילג

 ,הבורק סדיגמ ןטימ ןבָאה וצ הנותח ךיז טיירג רע ןעוו ,רעבָא דניצא

 טעוװ רעכלעוו ןצימע ןעגנערב וצ ןעז לָאז רע שמש ןייז ןטעבעג רע טָאה

 ,שעוו יד ןוא םילכ יד ,ליד םעד ,זיוה סָאד ןשאוומורא

 ןינע ןצנאג םעד דוסב ןטלאהעג לארׂשי 'ר טָאה געט עטשרע יד ןיא

 טינ ךָאד זיא ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה ןמז רעד ןעוו ,רעטעּפש .ךודיש ןופ

 .םידידי עטנעָאנ ענייז ראפ ןעוועג רסומ סע רע טָאה ,ןטלאהאב וצ ךיז ךייש

 ריפ לטיפאק

 ץינשזַאק ןיא הנוחח יד

 החנמ ןשיװצ םישרדמ יתב יד ןיא ייס ,הביבס רעצנאג רעד ןיא

 ןבָאה ,ןטיילק ןוא רעבלעװועג יד ןיא ייס ןוא םידירי יד ףיוא ייס ,בירעמו

 ראפ ןיכמ זיא דיגמ רעד סָאװ הנותח רעסיורג רעד ןגעװ טדערעג ןדיי

 .גרעבנטָאר לארשי 'ר ,בר רעווָאשינגאמ ןטימ ,הרש היח ,הבורק .ןייז

 ,רעמזיוצ ןופ ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענייז השעמ ישנא ןוא םידיסח

 רעד יװ ןעז טלָאװעג טָאה רערעדעי .םעדָאר ןוא אצירג ןופ ,ווָאשינגאמ ןופ

 ,המותי יד .הבורק ןייז ןופ הנותח יד טעװארּפ דיגמ

 רעד זא הדעו להק ינפב טדערעג ןיוש ווָאשינגאמ ץנאג טָאה זייווכעלסיב

 סדיגמ ןטימ ןבָאה הנותח ץינשזָאק ןייק| טרָאפ ,לארשי 'ר בר רעוװָאשינגאמ

 ,הבורק א
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 עלא ןייז ןיכמ ןטימ ןעמונראפ קראטש ןעוװעג זיא ןיילא דיגמ רעד |

 ףטק רבד ןייק ןוא לודג רבד ןייק ןזָאלעגכרוד טינ טָאה רע .הנותחה יכרצ

 יד רעבָא ,םישנ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה הדועס רעד וצ תונכה יד ,אלימ

 רעד טָאה ץלא סָאד -- הפוח רעד ןופ ןמז םעד ןוא ןחדב םעד ,םירמז ילכ

 ,טגרָאזראפ ןיילא דיגמ

 טָאה ,טלייצרעד טָאטש ןיא םינקז ןבָאה ,דניק ןגייא ןייז ייב וליפא

 .הנותח רעקיזָאד רעד ייב יו טערָאּפעג ליפיוזא טינ דיגמ רעד ךיז

 עלא ןוא הנותחה ןמז םעד טמיטשאב טָאה ןיילא דיגמ רעד שטָאכ

 םורא שממ ןענאטשעג ,טיירג ןעוועג ןיוש ןענייז ונמולש ישנא ןוא םיבורק

 טכיל ,ןחדב ןטימ רמז-ילכ יד ,סרעריפרעטנוא עלא ןוא הלכ-ןתח ,הּפוח רעד

 עצנאג סָאד זא יא ,טנערבעג ןבָאה רעטרעדנוה יד ןיא תולדבה ןוא

 ןוא ןדיי ןטכיױלאב ןוא טמאלפעצ יו טקוקעגסיוא טָאה ץינזָאק לטעטש

 ,הּפוח יד ןעז רעסעב ןענָאק וצ רעכעד ענעיורטש יד ףיוא ןוא םייוג לידבהל

 רע זיא ,ןישודיק רדסמ רעד ןייז טפראדעג טָאה ןיילא דיגמ רעד

 ןיא ןעגנאגראפ זיא רע ,דחוימ רדח ןייז ןופ ןעמוקעגסיורא טינ ץלא רעבָא

 ןייז ןייז קלסמ טפראדעג ךָאד טָאה רע ,תומשנה לכ ארוב ןראפ הלפת

 יד ןטכיולאב לָאז עכלעוו ,המשנ עכיוה א טגָאזעגוצ ךָאד טָאה רע ,החטבה

 חוכ ןטימ דיגמ רעד טָאה ...ןדנ טָאטשנא תוקדצ ןוא הרות ןייז טימ טלעוו

 םינוילע תומלוע יד ןיא טבעװשעגמורא הרותה חוכ ןוא השודק ןייז ןופ

 | ,המשנ ענעי ןעניפעגוצסיוא

 ךעלטיּפאק טעשטּפעשעג דיגמ רעד טָאה החמש ןוא תובהלתה טימ לופ

 ןגב הוחו םדִֶא וצ ,גוויז וצ תוכייש א ןבָאה עכלעוו ךעלטיּפאק ענעי ,רהוז

 עסיורג יד הּפוח רעד וצ ןעוועג ןימזמ הרותה חוכ ןייז טימ טָאה רע ,ןדע

 םעד ןוא דצ סנתח ןופ גרעבנטָארמ ם"רהמ םעד ,םידדצ עדייב ןופ סעדייז

 ןיבר ןייז ןטעבעג ךיוא טָאה דיגמ רעד .דצ סהלכ רעד ןופ תוקומע הלגמ

 טָאה רע .קסנעזיל ןופ ךלמילא 'ר ןיבר םעד ןוא שטירזעמ ןופ רעב 'ר

 םינוילע תומלוע יד ןופ חירטמ ייז זיא רע סָאװ ןעוועג לצנתמ ייז ראפ ךיז

 ךָאד זיא המותי א זיא הלכ יד תויה ,ץינשזָאק ןייק הנותח רעד וצ ןעמוק וצ

 ,םילודג תב א המותי א ןייז וצ חמשמ הוצמ א

 ,רעטראדעגסיוא שיזיפ רעד ,תובהלתה ןופ טמאלפעג טָאה דיגמ רעד

 ףיוא ןגעלעג גָאט בור זיא רעכלעוו ,דיגמ רעצינשזָאק רעכאווש ,רערעגָאמ

 ,רוביג א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ דניצא זיא ,לטעמ ןייז
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 ,טיירג זיא ץלא ,ןטראוורעד טינ ךיז ןָאק םלוע רעקיזיר רעצנאג רעד

 3 בוכיע רעד ןזיא סָאװ .ןינע רעטושּפ ןייק טינ זיא סָאד זא טייטשראפ ןעמ

 ?ןגערפ ןייגוצניירא הזעה יד ןבָאה טעװ רעוו רעבָא .רעכעלטיא טגערפ

 ןייז ףױא טור הניכש יד יו ןעז עלא ,ריט יד טנפע דיגמ רעד

 רעבָא .ןָא הּפוח יד ןיוש ךיז טביוה טָא-טָא זא רעכיז זיא םלוע רעד .םינּפ

 טסילשראפ רע ,דחוימ רדח ןייז ןיא ךיז וצ ןתח םעד ןיירא טפור דיגמ רעד

 'א ראפ סָאװ הלגמ םיא זיא רע .תודוס רסומ םיא זיא ןוא םיא טימ ךיז

 .דחּפ ןוא המיא ןופ טרעטיצ ,לארשי 'ר ,ןתח רעד .ןענופעג טָאה רע המשנ

 .ךיז ףיא טמענ רע תוירחא ןא ראפ סָאװ טעז רע

 -תשודק ןגעװ רעבָא םיא טנָאמרעד רע .םיא טקיוראב דיגמ רעד

 | ,גוויזה

 -כאמראפ טימ ךעלגעוואבמוא טייטש ,טנאוו יד יוװ ךיילב זיא ןתח רעד

 .הפוח רעד וצ םיא טריפ דיגמ רעד .ןגיוא עט

 תולדבה יד ןופ ךעלמעלפ יד ,ליטש טביילב םלוע רעקיורמוא רעד

 רעד ןעו ךעלגעוװאבמוא ליטש טבילב ץלא .ךיוא ךיז ןקיוראב טכיל ןוא

 .ןייז ןישודיק רדסמ ןָא טביוה יתבש 'רב לארשי 'ר דיגמ רעצינשזָאק

 רעד וצ טמוק רע ןעוו .תוכרב יד דיגמ רעד טגָאז תוקבד סיורג טימ

 טפיל ,ןישודיקו הּפוח ידי לע לארשי ומע שדקמ 'ה התא ךורב :הכרב

 השודק א יװ ןיעב ןיע שממ טעז ןעמ .ץראה סנכעלטיא רעטיצ א ךרוד

 | | ,םורא ָאד טבעוװש

 םאזגנאל טיצ רע .תוכרב עבש יד טרָאװ ייב טרָאװ טגָאז דיגמ רעד

 ,םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ םיבוהאה םיער חמשת חמש :רעטרעװ יד

 הוח ןוא םדָא יװ ןדע ןג ןופ גנאזעג א גנולצולּפ טרעהרעד םלוע רעד ןוא

 ,הניכשה ויזמ הנהנ ןענייז אטחה םדוק

 רעד .שיט ןגנאל א םורא ןציז ,ןדיי-עטוג ןוא םינבר ,םיברוקמ יד

 סעומש רעד ,הרות טגָאז דיגמ רעד .שארב לארשי 'ר ןתח םעד טימ דיגמ

 ידיחי יד סע ןעמענראפ רשפא ,הריצי רפס ,הלבק ,רהוז ,רעכיוה א זיא

 .םירוביד עקילייה יד ןייז וצ גישמ ןָא טינ ןביוה סרעציז-שיט בור ,הלוגס

 ,שא תובהל םיבצוח :שממ ןענייז דייר ענייז ,טמאלפ דיגמ םנופ םינּפ סָאד

 יד סע ןענייז רע םורא ךיז טקוק ןגיא יד טנפע רע .רעייפ טימ ןצירּפש

 חקי יכ ןייז גישמ לָאז רעכעלטיא ,תוטשּפ ךרד רעמ טגָאז ןוא ,סרעציז-שיט

 םשל ןייז טינ לָאז סע ןיירא ערה רצי רעד ךיז טגייל ,השדח השא שיא
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 ןעמ זומ ,ןרעו ענכנ טינ ,םיא טימ המחלמ א ןריפ טשרע ןעמ זומ ,םימש

 הרות עקילײה יד טיג .ןייז רבוג ןענָאק לָאז ןעמ אימשד אתעייס ןבָאה

 ןוא השא ןא ןעמענ וצ יוזא יו וטסיוו השדח השא שיא חקי יכ ,הצע ןא

 ,ערה רצי ןטימ ןרעקנָא טינ ךיז טסלָאז ,אבצב אצוי א ןייז ןפראד טינ טסלָאז

 "יקנ; א ןייז וצ ןעניואוועגנייא ךיז טסעװ וד ןעוו ,תחא הנש ותיבל היהי יקנ

 טגָאז ארמג יד יוװ יוזא "יקנק ןופ הנווכ יד זיא סָאװ ...רָאי עטשרע סָאד

 יאמ ,יקנ רושה לעבו :רמול דומלת ?ןינמ האנהב ,א"מ אמק אבב ןיא

 ויסכנמ יקנ ינולּפ שיא אצי ורבחל רמואש םדאב ,רמוא אמוז ןב ןועמש ? עמשמ

 .םולכ לש האנה םהב ול ןיאז

 דיגמ םנופ רעטרעוו עקילייה יד זא ,ןענאטשראפ טָאה ןתח רעד

 ןעוועג גישמ ךיוא טָאה םלוע רעצנאג רעד .,טליצעג אקווד םיא וצ ןענייז

 זיא םורא ץלא ןוא טכארטראפ עלייו א עלא ךיז ןבָאה ,דייר סדיגמ םעד

 | ,העונת א ןָא טעמכ ,ליטש אש ןעוועג

 ןליופאב טָאה רע .טייקליטש סָאד ןסירעגרעביא טָאה דיגמ רעד

 ןוא תובהלתה טימ ןעגנוזעגטימ טָאה םלוע רעצנאג רעד .רמז א ןעגניז

 ,תוקיבד

 טָאה םלוע רעד ןוא "ונועמב החמשהש; טשטנעבעג טָאה דיגמ רעד

 רעד טָאה ,טייקכאווש ןייז בילוצ .דוקיר ןשידיסח א ןיא טזָאלעגסיורא ךיז

 ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא טריפעגניירא םיא טָאה ןעמ .טצנאטעג טינ דיגמ

 ,גָאט ןעֶָארג ןזיב ןעוװעג חמשמ ךיז טָאה םלוע רעד

 יד .,וָאשינגאמ ןייק ןרָאפעג הלכ"תח זיא התשמה ימי תעבש ךָאנ

 בר םוצ בוט-לזמ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,טייל טָאטש

 טכארבעג ןבָאה תלוכי ילעב רעמ יד .בוט-לכ ןשטנואוועג ייז ןוא ןיציבר ןוא

 -- זײּפש טכארבעג ןבָאה ערעמערָא יד .זיוה ןראפ תונתמ קנאשעג השרד

 .החמש רעד ןיא קלח א ןבָאה טלָאװעג טָאה רעכעלטיא

 לסיבא ןעמונעג ךיז טָאה ,הרש-היח ,ןיציבר רעווָאשינגאמ עיינ יד

 א ףיא טראוועג גנאל ןיוש טָאה סעכלעוו זיוה עטזָאלעגּפָא סָאד ןשירפּפָא
 .עטתיבה-לעב רעטינעג א ןופ טנאה

 ווָאשינגאמ ,הדובעה לעו הרותה לע ןסעזעג זיא גרעבנטָאר לארשי 'ר

 טינ ןטרָאד ןבָאה םידיגנ עסיױרג ןייק עלעטעטש א ןופ לציּפ א ןעוועג זיא
 בר רעד טָאה אליממ ,תוקחד ןיא ןעוועג סנרפמ ךיז ןבָאה עלא .טניואוועג
 ךיז טָאה ןילא לארשי 'ר .ץחל םימו רצ םחל יו טאהעג רעמ טינ ךיוא

 קידנעייז ןיציבר יד .ןבעל םערָא רעגייטש אזא וצ טניואוועגוצ טאהעג ןיוש
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 תורישע ןופ טאהעג טינ ךיוא תמא ןא סָאװ יז טָאה ,זיוה זיא דיגמ םייב

 טינ ץינשזָאק ןיא ןטרָאד טרָאפ זיא תוקחד ןייק רעבָא --- גָאטליואוו ןוא

 טנעָאנ ןופ םידיסח ןוא םיבשו םירבוע ,לטעטש רעסערג א טרָאפ ,ןעוועג

 םיצירּפ עשיױג וליפא .ןייז הצע לאוש דיגמ םוצ ןעמוק ןגעלפ טייוו ןוא

 דיגמ רעקיליה רעד שטָאכ ןוא .תוכרב ךָאנ דיגמ םוצ ןדנעוו ךיז ןגעלפ

 סדיגמ ןיא ןקיש רעבָא ייז ןגעלפ ,ייז ןופ ןייז הנהנ טינ םולשו סח טגעלפ

 לָאמא ןוא בוט-םוי ףיוא תופוע ,סעילּפָאטראק ,ץלָאה עלעגעוו א ןיירא ףיוה

 עמערָא ראפ ןליטעצ ץלא טעמכ טגעלפ ןעמ .סעלעביצ ןוא שיפ עסיורג

 תוקחד ןייק ןופ ןוא ןייז הנהנ ךיוא ןגעלפ ןשטנעמ זיוה יד רעבָא ,טייל

 | ,ןסיוו טינ

 סױא טלעפ סע זא ןעװװעג ןיציבר יד טָאה ווָאשינגאמ ןיא ָאד

 ,..תבש ףיוא ןדליג א

 רע י,תורישע ןייק טגָאזעגוצ טינ ריא טָאה דיגמ רעקילייײה רעד

 טלעװ יד ןעניישראפ טעװ רעכלעװ רכזױב א טגָאזעגוצ רָאנ ריא טָאה

 יז ,ךעלסיב וצ ןפעהוצסיורא ןסָאלשאב יז טָאה .תוקבד ןוא הרות ןייז טימ

 ,רחסמ וצ ןעמענ ךיז טעוו

 ןטרָאד ןעוו גָאט ןיא ץינשזָאק ןייק סופוצ ןייג יז טגעלפ ךָאװ רעדעי

 רָאּפ א ןענידראפ ןוא ךעלסיבוצ ןעלדנאה טגעלפ יז ,דיראי א ןעוועג זיא

 יי | ,ןדליג

 ןיק ךָאװ עכעלטיא ןעמוק ןיציבר רעוװָאשינגאמ יד טגעלפ יוזא

 .הסנרּפ רעד ןיא ןאמ ריא ןפלעהסיורא ןוא ץינשזָאק

 ,טלייצרעד םיא ןוא דיגמ רעצינשזָאק םעד וצ ןעגנאגעגניירא זיא יז ןעוו

 צ ןוא טלעטשעגפיוא דיגמ רעקילייה רעד ךיז טָאה ,טרעגנאווש יז זא

 ףיוא ךיז לעטש ךיא זא ,הרשיהיח ןסיוו טסלָאז :ןושלה הזב טגָאזעג ריא

 רעייז זיא המשנ ןייז לייו ,ךיוב ןייד ןיא טסגָארט וד סָאװ דניק םעד ראפ

 ןעװעג טינ םלוע םעד ףיוא ןיוש זיא המשנ רעגייטש אזא .עכיוה א

 ...ןרָאא רעטרעדנוה

 ,הרש-היח ,ןיציבר רעווָאשינגאמ יד טָאה ,ט"נקת םיפלא תשמח רָאי ןיא

 זױה סגרעבנטָאר לארשי 'ר ןיא החמש יד .רכזױב א ןריובעג לזמ טימ

 ךיז ןבָאה םיבושח ןוא םידמול ,םידיסח עלא .סיורג רעייז ןעוועג זיא

 ןעװעג קסוע טָאה ןעמ ןוא תירב ןראפ טכאנ א זיוה סבר ןיא טלמאזראפ

 ,הדובעו הרות ןיא

 שיט םייב .ןפָאלשעגגייא זיא טייקדימ בילוצ ,בר רעווָאשינגאמ רעד
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 ,בר רעועשטידרעב רעקילײה רעד םולח ןיא םיא וצ ךיז טזייואב ָאד ןוא

 לומינה ךר םעד ןבעג וצ ןעמָאנ א םשה ןעמל םיא טעב ןוא ,קחצי יול 'ר

 | ...םיא ךָאנ

 דיגמ רעד זא רעבָא ךיז טנָאמרעד רע .ףיוא ;ךיז טּפאכ לארשי 'ר

 ןכָאנ ,ריאמ דניק סָאד ןבעג ןעמָאנ א ןטעבעג םיא טָאה ץינשזָאק ןופ

 ןעמָאנ א ןוז םעד טיג ןוא הרשּפ א לארשי 'ר טכאמ .גרובנטָארמ ם"רהמ

 ...ריאמ קחצי

 ןואג רעסיורג רעד ,םחרמ שודק רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא יוזא

 רעטשרע רעד ,"ם"ירה ישודיח; לעב רעד ,ריאמ-קחצי יבר שודק ןוא

 ,ןילבולמ הזוח ןופ ,דיגמ רעצינישזָאק ןעקילייה םנופ דימלת רעד ,יבר רערעג

 ,קצָאק ןופ ןיבר ןופ ןוא עכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר ןופ ,שודקה דיי ןופ

 ,ונילע ןגת םתוכזו ,הכרבל םלוכ רכז

 ףניפ לטיפאק |

 טףייהדניס סריאמ 1 עטטיא

 .טרעמעג רדסכ ךיז טָאה זױה סבר רעוועשינגאמ ןיא החמש יד

 /ערעייז טליפעגנָא טָאה דניק סָאד ,הודח ןופ טלארטשעג ןבָאה עמאמ- עטאט

 .דיירפ ןוא ןוחטב טימ תומשנ ןוא רעצרעה

 ןיציבר רעד ןפלעהסיורא ןעמוק ןגעלפ לטעטש ןופ תוינקדצ םישנ יד

 ,טבעלעגפיוא טָאה בוטש סבר םעד .טעברא רעכעלגעטד גָאט ריא ןיא הרש-היח

 ,תובישח ןעמוקאב טָאה ןבעל ןייז זא טליפרעד טָאה גרעבנטָאר לארשי 'ר

 ארמג רעד ןיא ,םימכח עקילייה ערעזדנוא טגָאזעג ןיוש ןבָאה יוזא לייוו

 העברא זא ,טגָאז ןמחנ יבר ןופ ןוז רעד ,לאומש יבר :ד"ס ףד םירדנ

 ,ערוצמ א ,רעדנילב א ,עטיוט יו ןכילגעג ןענייז ןשטנעמ ריפ ,תמכ .ןיבושח

 טָאה"ר ,דרוי .א ונילע אל זיא סע רעוו ןוא דניק ןייק טינ טָאה .סע רעוו

 :ןבקעי וצ טגָאזעג לחר רעטומ רעזדנוא ךָאד טָאה ,ןגעמראפ ןייז ןריולראפ
 ךיא ןיב ,טינ ןעו ,רעדניק רימ ביג -- יכנא התמ ןיא םאו םינב יל אבה

 . .עטױט א יװ ךָאד

 יד ןשנייז סע קילײה יװ ןעוועג דניצא טָאה גרעבנטָאר לארשי יבר
 ,תויח רעמ ןעמוקאב דניצא טָאה ארובה תדובע ןייז .םימכח- יד .ןופ .דייר
 רעד ,םעט רעמ טָאה ןענרעל סָאד ,ןגיוא יד ןיא .ןרָאװעג ! .קיטביל םיא זיא'ס
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 ןרָאװעג ןיא ןורכז רעד ךיוא ,רערָאלק זיא חומ רעד ,רעקראטש זיא לכש

 .רעקידוועריר ןוא רעשיגרענע תוזירז ןייז ןוא רעשירפ

 ןטימ ןיא ףיוא םיא טקעװ דניק סָאד יו ןטכודעג םיא ךיז טָאה סע

 ...ןענרעל ןצעז ךיז ןוא ןביוהפיוא ךיז לָאז רע טכאנ רעד

 ,ץינערג ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא ןעמאמ רעד ןופ החמש רעד וצ ןוא

 אזא טימ דניק א וצ עמאמ א ,רעטומ א ןרָאװעג יז זיא טפאשהמותי ןופ

 רעטרעדנוה ןעװעג טינ םלוע םעד ףיוא ןיוש זיא עכלעוו ,המשנ רעכיוה

 .ץינשזָאק ןופ דיגמ רעקילײה רעד ןעװעג חיטבמ ךָאד ריא טָאה יוזא ,ןרָאי

 יז טָאה ,תוגירדמ עכיה עכלעזא ןייז גישמ טינ ןָאק השא ןא שטָאכ ןוא

 ןוא תושליח ןייז ,ךעלגעטיגָאט הדובע סדיגמ םעד ןעזעגוצ רעבָא ךָאד

 ןוא טנערבעג טָאה המשנ עקילייה ןייז ןוא ןעוועג רבוג רע טָאה טייקכאווש

 ךיז ןבָאה גנאזעג ןייז וצ .רעהפיוא ןָא ןטשרעביוא םוצ טרעקאלפעג

 רעד ,םיגירטקמ עלא טנערבראפ ןבָאה תולפת ענייז ןוא םיכאלמ טרעהעגוצ

 הביבס ןייז ןיא ,לעװש סדיגמ םעד ןטערטוצרעביא טאהעג ארומ טָאה ןטש

 ...ןדיי ןייֵק טימ אשמו עגמ ןייק ןבָאה טנָאקעג טינ ןטש רעד טָאה

 טימ סע טָאה יז ,ןיילא ךָאד טקנעדעג יז ?שודיח רעד ָאד זיא סָאװ

 ןעניגאב תוכוס גָאט ןטשרע ןיא סע זיא ןעוועג ,ןעזעג ןגיוא ענעגייא עריא

 ןעגנורּפשעגּפָארא דיגמ רעכאווש רעד זיא ,ןגָאט ןביוהעגנָא רָאנ טָאה סע ןעוו

 ,טנעה יד ןשאוועג ךיז תוזירז רעכעלנייועגרעסיוא ןא טימ לטעב ןייז ןופ

 םעד ןּפאכוצסיורא לקנעש םענלעזעלג םוצ ןפָאלעגוצ ןוא תוכרב טגָאזעג

 רעד וצ ,הוצמ רעד וצ טפאשביל סיֹורג תמחמ .ןשטנעב םוצ גורתא

 רעטיצעג ןעבָאה טנעה ענייז ןעוװעג הכוז טָאה רע רעכלעוו וצ ,"ונייחהש;

 וליפא סע טָאה רע ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ לקנעש סָאד זיא ,לריט סָאד קידנעפע

 ןופ גזאירב םעד קידנרעה ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא ךיז טָאה יז .טקרעמאב טינ

 ןוא טצנאט רע יװ טעזרעד ןוא רדח סדיגמ ןיא ןיירא יז טפיול ,ןביוש יד

 רעקיליײה : טיירש ןוא טגניז ןוא טנעה ענייז ןיא םינימ העברא יד טימ ךיז טיירפ

 ןופ ןדיי יד סיוא ןייל ,קלָאפ טגָאלּפעג ןייד ףלעה !אנעשוה ,למיה ןיא עטאט

 !אנעשוה ,אנעשוה ...תולג ןרעטצניפ
 ,-ייייי = קט 0 = שיט יי ממש = טיי א, ,-----י+ יי = טי 66 ידי - -

 ,,2-65ד יי יי = יי יי יי י- ידיד יי 2 יי יי יי יי יט יי 05 ,2י----* יי אטא

 ןקידתוכוס םענעי ןסעגראפ טינ יז טעװ ןבעל טעװ יז יו גנאל יוזא

 רעקילײה רעד טָאה ,ןפָאלשעג ךָאנ זיא ץינשזָאק ץנאג טעמכ ןעוװ ,ןעניגאב
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 .תובהלתה טימ טצנאטעג ןוא גורתא ןשטנעב ןטימ טיירפעג ןיוש ךיז דיגמ

 ,רעכיז סע זיא חיטבמ זיא רע ןעוו ,דיגמ רעד יו דיי רעקילייה אזא

 טגָאזעגוצ עקאט ךָאד טָאה רע .ןרעיומ החטבה ןייז ףיוא ןלעטש ןַאק ןעמ

 ףיוא ןיש ןיא המשנ אזא ,המשנ עכיוה א טָאה לריאמ-עשטיא ריא זא

 ןעמוקאב ביל דניק ריא יז טָאה .ןרָאי רעטרעדנוה ןעוועג טינ םלוע םעד

 עביל רעקידתוינחור א טימ ךיוא ,עביל-רעטומ רעכעלריטאנ רעד טימ ץוח

 טושּפ ךיז טָאה יז .ץרא ךרד יא ןוא עביל יא טאהעג ךיז ןיא טָאה עכלעוו

 ריא ייב לָאז סע זא ןעמוקאב ארומ טָאה יז ,דניק ריא ןקוקוצנָא ןעניגראפ טינ

 ,המשנ רעכיוה רעד טימ עלהפוע ריא ןופ טלאטשעג סָאד ןרעוו קידעכָאװ טינ

 ןגָארט וצ היכז יד טאהעג טָאה וועשינגאמ ןופ ענעדיי עכעלטיא טינ

 טינ םולשו סח טָאה ןיציבר יד ,הרש-היח .דניק סָאד ןשאוו רעדָא ,ןרירנָא

 ןרירוצנָא טינ םעניק טרעטשעג טינ טָאה יז ,ןשטנעמ ןייק ןעוועג שייבמ

 יז ,ןָאט וצ טגאוועג טינ סע ןבָאה ןיילא רעבייו יד --- ןריאמ-עשטיא ריא

 סע לָאמ יירד ןגיּפשעגסױא ,הניחת א טגָאזעג ,טנעה יד ןשאוועג ךיז ןבָאה

 סָאד ייז ןבָאה טסלָאמאד טשרע ,ןדדאש טינ ערה ןיע ןייק דניק םעד לָאז

 ןָאטעגרעביא ןוא ןדָאבעג ,ןשאועג סע ןוא ןעמונעג

 וצ ,גנאלראפ סדיגמ םעד ןסעגראפ טינ טָאה ,הרש:היח ,ןיציבר יד

 ןכָאװ ריפ ןרעו טלא טעװ סע ןעוו ץינשזָאק ןייק דניק ריא ןעגנערב

 ןייז ,טרעסעבראפ טינ ךיז טָאה בר רעוועשינגאב םייב הסנרּפ יד

 ןייגוצרעבירא טיירגעג ךיז יז טָאה ,ןפלעהסיורא טפראדעג םיא טָאה ןיציבר

 ןוא ןפיוק -- לדיראי םוצ ןָאט קעמש א ןוא לָאמעלא יװ ץינשזָאק ןייק

 .ןדליג עכעלטע ןענידראפ ןוא ךיז טזָאל סע סָאװ ןפיוקראפ

 ןעגנאגעג יז זיא יוזא ןוא לשיוק א ןיא דניק ריא טגיילעגניירא טָאה יז

 | ,ץינשזָאק ןייק סופוצ

 ןוויטימירּפ ןיא ןעוועג ןעגעו עשיליוּפ יד ךָאנ ןענייז טייצ ענעי ןיא

 ןוא טלקָאשעג ךיז ,ןהעש עגנאל טּפעלשעג ךיז ןבָאה רענעגעוו יד .דנאטשוצ

 ןוא רעכעל טכאמעג ןבָאה סנגער עטפָא יד .ּפָארא ןוא ףיורא ןפרָאװעג

 רעטכייל ןיוש זיא'ס ,אשמ רערעװש טימ ןרָאפ סָאד טרעוושאב ןוא רעבירג

 .רערָאפ-קראמ יד טימ דיוב א ןיא ןרָאפ וצ יו סופ וצ ןייג וצ ןעוועג

 ןכאמוצכרוד ןייז ןדירפוצ ןיציבר רעוועשינגאמ יד ,הרש-היח רעבירעד טגעלפ

 | .תוחוכ ענעגיא טימ "העיסנ; אזא

 םוצ דניק ריא ןגָארטעגקעװא דלאב יז טָאה ץינשזָאק ןייק קידנעמוק

 רעקילייה רעד ךיז טָאה ,רדח סדיגמ םנופ לעווש יד קידנטערטרעביא .דיגמ
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 הבורק ןייז וצ ןוא ןָאטעג ףיוא:לעטש א יבר רעכאווש רעייז שיזיפ ןוא

 דובכ ןראפ רָאנ ןגעו דובכ ןייד ראפ ףיוא טינ ךיז לעטש ךיא :טגָאזעג

 רע ןוא הרות ןייז טימ טלעוװו יד ןטכיילראפ לָאמא טעװ רע .דניק ןייד ןופ

 ,למיה ןיא רעטָאפ רעיז וצ רעצרעה עשידיי ןרעטנענרעד טעוו

 סדיגמ ןפיוא טזָאלעגרעביא סע ,דניק ריא ןגיוזעגנָא טָאה רעטומ יד

 ,טלעטשעג ךיז טָאה דיראי רעד יו ןָאט קוק א ןעגנאגעגסיורא זיא ןוא טעב

 ,דיראי םנופ ןרעקמוא ןיציבר רעוועשינגאמ יד ךיז טגעלפ טנװָא ןיא

 ,ץינשזָאק ןייק סופוצ ןרישראמקירוצ ןוא עלהפוע ריא ןעגײזנָא

 קידנעמענטימ ,דיראי ןכעלטיא ייב רדסכ ןריפ ךיז יז טגעלפ יוזא

 ,טעב סדיגמ רעצינשזָאק ןפיוא ןזָאלרעביא סע ןוא דניק גיוז ריא

 ןדייר םיא וצ ןוא דניק ןפיוא ןבעג גנוטכא טגעלפ ןיילא דיגמ רעד

 .ןושל שידניק ףיוא

 דיגמ רעד טָאה ,טלא רָאי א ןרָאװעג זיא לריאמ עשטיא ןעוו

 .שמוח ןיא טייטש סע יו ,םיברוקמ ענייז ראפ הדועס עסיורג א טעװארּפעג

 נב קחצי תא למגה םויב ,לודג התשמ םהרבא שעיו ,למגיו דליה לדגיו

 טָאה ,ןרָאװעג טנייוטנא זיא רע ןוא ןסקאווצ ךיז טָאה דניק סָאד ןעוו ןוא

 טָאה ןוז ןייז קחצי ןעוו גָאט ןיא הדועס עסיורג א טכאמעג םהרבא

 ,ןגייז וצ טרעהעגפיוא

 טדערעג ןיוש ןעמ טָאה הביבס ןוא גנובעגמוא רעצנאג רעד ןיא

 שודק ןוא גולק א ,יולש ןא טסקאוו סָאד זא ,דניק סבר רעוועשינגאמ ןגעוו

 ,לגניי םחרמ

 אלּפ א ,דיגמ םעד ,בורק ריא וצ טלייצרעד טָאה ןיילא ןיציבר יד

 טגעלפ ,ןגייז םוצ טסורב יד טגנאלרעד םיא טָאה יז ןעװ זא ,לגניי ריא ןופ

 טָאה דיגמ רעד ןוא ,"ורבדב היהנ לכהש; הכרב יד ןכאמ לריאמ-עשטיא

 לָאז יז טגָאזעגנָא ריא ןוא טכארטראפ קראטש אֹלּפ ןקיָאד םעד ןופ ךיז

 אנקתמ ךיז ןלעװ ןשטנעמ עסיורג לייו ,ערה ןיע א ראפ ןטיה קראטש םיא

 | ,םיא ןיא ןייז

 לגניי ןייז טימ נ טנרעלעג ןיוש בר רעוועשינגאמ רעד טָאה רָאי יירד וצ

 ןוא ןענאטשראפ ץלא טָאה ,רענייז חומ רעפראש רעבָא רעגנוי רעד .הרות

 .סיורג רעייז ןעוװעג זיא ןענרעל וצ קשח ןייז

 ןעוו ,ץינשזָאק ןייק ןעמענטימ רדסכ םיא טגעלפ רעטומ ןייז ןעוו

 ןוא ןעיירפרעד םיא טימ ךיז דיגמ רעד טגעלפ ,דיראי םוצ ןייג טגעלפ יז

 | : | .ןענרעל ךיוא םיא טימ
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 דימת ןגעלפ ,םידמול ןוא םידיסח עסירג .,םינבר ןוא ןדיי עטוג

 דיגמ רעד יו ןעזעג ןבָאה ייז .ןלױּפ ןופ ןקע עלא ןופ דיגמ םוצ ןעמוק

 ןוא ןגערפסיוא ךיוא םיא ייז ןגעלפ ,לגניי ןשייױליע ןטימ ּפָא ךיז טיג

 ןענרעל ןיא זיא תלוכי ןייז טייוו יו ןוואורּפ

 ,רָאנ גָאז :לגניי םוצ ןָאטעג גָאז א טָאה םילודג ענעי ןופ רענייא

 רעד טניואוו ואוו ,רימ גָאז ןוא ןדליג א ןבעג ריד לעװ ךיא ,לריאמ-עשטיא

 ? רעטשרעביוא

 קירוצ דלאב ןוא טרעלקעג טינ גנאל טָאה לגני רעפראש רעד

 רעד ואוו רימ ריא טגָאז ןוא ןדליג ייווצ ןבעג ךייא לעװ ךיא : טרעפטנעעג

 .,.?טינ טניואוו רעטשרעביוא

 יד ,הרש-היח .טכאנראפ ןקיטסבראה ןבירט א ןיא סע ןיא ןעוועג

 דיראי רעצינשוָאק ןופ םייהחא טרעקעגמוא ךיז טָאה ,ןיציבר רעוועשינגאמ

 טָאה יז לייו ,ןעגנאגעגטימ ריא טימ לדיחיךב ריא זיא דימת יװ ןוא

 ץינשזָאק ןיק טמוק יז ןעו דימת השקב סדיגמ םעד ןטלאהעג קיליײה

 | | ןוז ריא ןעגנערבוצטימ

 ןוא געוו ןשילױּפ םעד טצענאב טָאה ןגער רעליק ,רעטכיל א

 ןרָאװעג טלדנאווראפ ךיילג זיא דרע עטעפ יד תמחמ ,ןייג סָאד טרעוושאב

 : ,עטָאלב א ןיא

 םינּפ ןייז ,ץיה ןעמוקאב ןוא ןטסוה ןביוהעגנָא טָאה לריאמ-עשטיא

 .רעביפ ןופ טרעטיצעג ןבָאה םירבא ענייז עלא ןוא ןעמאלפ ןביוהעגנָא טָאה

 ראפ ןרָאװעג טרעטיצראפ ךיוא ןיילא זיא ןוא ןעזרעד סע טָאה רעטומ ןייז

 | . | ,דחפ
 -קראמ יד ,קידייל ךָאנ זיא געו רעד ,טינ ךיז טזייואב דיוב ןייק

 טעװ סע ,הרוחס רעייז טקאּפראפ טינ ךָאנ ןבָאה ןשטנעמ דיראי ןוא רערָאפ

 רעטייו ןָאק לגניי סָאד .ןעמוקרעטנוא ןלעוװ ייז זיב העש עכעלטע ןימענ ךָאנ

 | - ,ןכָארבעגנעמאזוצ טָאה רע ,ןייג טינ
 טָאה יז ,רעמ ןייג טינ ךיוא ןָאק יז .הלפת טוט ןוא טנייו רעטומ יד

 - -  .ןגָארט וצ םיא טינ חוכ ןייק

 געו ןפיוא ךיז טזייואב בצמ ןטלפייוצראפ ןקיזָאד םעד ןטימ ןיא

 ןטיירב א טימ ,םישובלמ עצרוק ןיא "שטייד; א יװ טדיײלקעג שטנעמ א

 ךיז ןגעלפ ךוליה רעגייטש אזא ןיא .טאווארק ןגנאל א ןוא שולעּפאק

 ןגָארט ןגעלפ ,סעיאגס לידבהל ןוא ןדיי .םיצירּפ עשיליוּפ רָאנ ןדיילק

 | .. .םישובלמ עקיטראנגייא רעייז
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 -ןרעדָאמ עלא ןפור טייצ ענעי ןיא ןדיי ןגעלפ יוזא) "לשטייד, סָאד

 די רעשטייד ןוא רעשיסיירּפ רעד טגעלפ יוזא לייוו ,ןשטנעמ עטעדיילקעג

 טגערפ רע .ןוז ריא טימ ןהרש-היח וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה ,(ןדיילק ךיז

 טזייו יז .ריא ןקיטש ןרערט יד ,ןרעפטנע טינ ןָאק יז .טנייוו יז סָאװראפ יז

 .רעביפ ןופ טרעטיצ ןוא ץיה ןופ טמאלפ רעכלעוו לגניי ןיא ףיוא רעגניפ ןטימ

 סיורא טמענ ,עברָאט ןייז זדלאה ןייז ןופ ּפָארא טמענ "לשטייד, סָאד

 טיג ןוא ,רעקוצ ןטראה לקיטש א טסיגאב ןוא סנּפָארט טימ עלעשעלפ א

 ..יסע טעייקעצ ןוא הכרב א טכאמ לריאמ-עשטיא .ןיירא ליומ ןיא דניק םעד

 ,רעסעב רע טליפ טונימ עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא ,רעטעּפש עלייוו א

 עניז ץיה יד ןוא טינ רעמ טרעטיצ רע ,רערָאלק ןרעװ ןגיוא ענייז

 ,הארמ עקידבעל א ןעמוקאב קירוצ טָאה םינּפ ןייז .זייווכעלסיב טדניוושראפ

 רעד ,עדייז ריא ןופ תוכז רעד .םיסנ השעמ םעד ןיא טעז הרש-היח |

 ןענאטשעגייב ייז זיא דיגמ רעצינשזָאק םנופ תוכז רעד ןוא ,"תוקומע הלגמ;

 יוועשינגאמ זיב ייז טיילגאב "שטייד, רעד .ןייג וצ רעטייוו ןָא ןביוה ייז

 -טימ ןוא סמעראוו עלעּפעט א ןעקנירט ,םייהא םיא טעב ןיציבר יד

 .ערעשטעוו ןסע

 רעשטייד א זא ,העידי יד טיירּפשראפ דלאב ךיז טָאה לטעטש ןיא

 ןיא הלוח א טאהעג טָאה סע רעװ .זױה ןיא בר םייב ךיז טניפעג אפור

 ןוא האופר א ןכעלטיא טיג רע "אפור ןשטייד, םוצ םיא טגנערב םייה ןייז

 ױןעמוקעגניהא זיא ןייבעג ןייז ואו טינ טסייװ ןעמ ןוא ,םלענ םיצולּפ טרעוו

 והילא ןעװעג זיא סָאד זא רעכיז ךיז ייב ןענייז בר רעד ןוא ןיציבר יד

 | .לשטייד א יװ טלעטשראפ איבנה

 ,םילודג ןופ הביבס א ןיא ןסקאוועצ לריאמ-עשטיא ךיז טָאה יוזא

 ןרָאװעג זיא רע ,םימש תארי ןוא הרות ךיז ןיא טּפאזעגנייא טָאה רע

 טָאה הדמתה ןייז .רוד םענעי ןופ ןדיי עסיורג ןוא עטוג ןשיװצ טמיראב

 ןופ דיגמ ןקילײה םנופ טנרעלעג טָאה רע .ןכיילג ןייק טאהעג טינ ךיז וצ

 עלא ,גױא ענייז ,שגר ןייז ,הבשחמ ןייז ןטיה ףראד דיי א זא ,ץינשזָאק

 ןלָאז עלא ייז ,רוביד ןייז רעדנוזאב ץנאג ןוא ,םישוח ןוא םירביא ענייז

 / םולשו סח ןוא ןיילא ןגעװ סנטשרעביוא ןראפ רָאנ ,ודבל 'הל יתלב ןייז

 .ןכעוושראפ ןוא ןייז ללחמ טינ ייז

 סלריאמ עשטיא ןיא ןיירא ןענייז דיגמ םנופ םירוביד עקילייה יד טָא

 זיא ףוג ןייז טימ ןעמאזוצ ןוא ,ּפָאק ןיא גױא ןא יװ טיהעג טָאה רע .ךות

 םיא ןיא ךיז טָאה המשנ עכיוה ןייז ,זיר רעקיטסייג רעד ןסקאוועג ךיוא
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 ןוא טנָאמעג טָאה יז .טמוק יז טענאו ןופ טנָאמרעד םיא ןוא ןזיוואב

 סח טינ ןוא ןייז עינכמ ריא וצ ךיז לָאז ףוג ןייז זא םיא ןופ טרעדָאפעג

 ,טרעקראפ םולשז

 ןיא טסעומשעג ןיוש ריאמ-עשטיא טָאה ,רָאי טכא קידנרעװ טלא

 לעּפתנ זיא ,אכסישּפ ןופ ,שודקה דיי רעד .לארשי ילודג יד טימ ןענרעל

 -עשטיא :רעיוא ןיא טמיורעגנייא םיא טָאה רע .תולדג ןייז ןופ ןערָאװעג

 ...ןענרעל לָאמא וטסעװ רימ ייב לריאמ

 רעקידרעטעּפש ,לקינייא ןא סדיגמ םעד) לאיחי ריאמ רבח ןייז ןוא רע

 רעד ,דיגמ רעצינשזָאק ןופ הרות יד ןעוװעג לבקמ ןבָאה ,(יבר רעצינליגָאמ

 רעד ןופ תודוס עלא ,ןיזרד ןיזר ןעוועג הלגמ םירבח עגנוי יד .טָאה דיגמ

 רעד ,געוו ןייז ןופ ןגױנּפָא טינ ןלָאז ייז טיהעגּפָא ייז ןוא הלבקה-תרות

 יז ןלָאז םינּפל .םימש תארי ןוא הרות ןופ ,הרהט ןוא השודק ןופ געוו

 טרעדנוזעגּפָא ןוא קידלדבומ תוימינּפ ןיא ןוא םלוע ןטימ טשימעגסיוא ןייז

 ןשטנעמ עקימורא עלא ןופ

 ,ןסיורג ןקידרעטעּפש םנופ ןרָאירעדניק יד ןעזעגסיוא ןבָאה יוזא טָא

 ...ריאמ-עשטיא יבר -- ןיבר רערעג ןעטמיראב-טלעוו

 סקעז לטיּפאק

 דיגמ רעציגשוָאק רער

 העּפשה עסיורג יד טנָאמרעד ןעלטיּפאק עטשרע יד ןיא ןבָאה רימ

 יוליִש ןשיליוּפ םנופ גנויצרעד ןוא טרובעג ןפיוא דיגמ רעצינשזָאק םעד ןופ

 ,גרעבנטָאר לארשי 'ר ,בר רעוועשינגאמ םנופ דיחירױב םעד ,ריאמ-עשטיא

 ןסקאוועגסיוא זיא עכלעוו הבורק א סדיגמ םעד ,הרש-היח ,ןיציבר ןייז ןופ ןוא

 ,זיוה ןיא םיא ייב

 רעסיורג א ןעוועג גרעבנטָאר לארשי 'ר זיא ,טנָאמרעד-ןביוא ןיוש יו

 ,גרעבנטָארמ ם"רהמ םוצ זיב ,םינבר תורוד-רוד ןופ טמאטשעג .,סחוימ

 הלגמ ןופ טמאטשעג טָאה ןיציבר ןייז ןוא ,תופסותיילעב יד ןופ רענייא

 ,דיי רעקילייה ןוא לבוקמ לעב עסיורג א ,עקָארק ןיא בר ,"וקומע

 ,סחוימ ןייק ראפ ןטלאהעג טינ ןעמ טָאה ץינשזַאק ןופ דיגמ םעד
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 טּפָא ןופ רעדניבניא רעמערָא ןא ןעוועג זיא ,יתבש 'ר ,רעטָאפ ןייז לייוו

 ןּפכ עיגימ ןעוועג סנרפמ ךיז ןוא (.בוג רעצלעק)

 רעקיזָאד רעד טימ ןעוועג םיכסמ טינ רעבָא טָאה טלעװ עשידיסח יד

 ןבָאה עכלעוו ,תעד ינב ןוא םינמאנ םידיסח יּפמ טרעהעג בָאה ךיא .,החנה

 | :יוזא ןינע םעד ןעוועג ריבסמ

 -לאהאב א ,תכל ענצה א ןעוועג זיא טּפא ןופ רעדניבנייא יתבש 'ר

 עלא טימ ןטשרעביא םעד טנידעג טָאה רע .רוהטו שודק א ,דיי רענעטט

 םשל ןעוועג ןענייז תועונת ענייז עלא .םידיג ה"סשו ,םירבא ח"מר ענייז

 יד ךָאד טגָאז .םדו רשב ןייק ןופ ןייז הנהנ טלָאװעג טינ טָאה רע ,םימש

 זיא ."םימש ארימ רתֹוי ועיגימ הנהנה לודג; :'ח ףד תוכרב ןיא ,ארמג

 יאדכ טינ ,אלוע ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג סע טָאה רעכלעוו ,ימא רב אייח 'ר

 ,תובוט תודמ עדייב טָאה רענייא ןעוו דניצא ?םיא ףיוא ןייז וצ ךמוס ךיז

 זיא רעד ,וּפכ ועיגימ הנהנ א זיא רע יא ןוא םימש ארי א זיא רע יא

 ןָאק ,תובָא תוכז ןייק טינ טָאה ןעמ ביוא ;סחוימ רעטסערג רעד ךָאד

 ןָאק ,ומצע סוחי ןייק טינ טָאה ןעמ ביוא ןוא ,תכל ענצה ןייק ןייז טינ ןעמ

 ןעמענ ןלעװ טינ ןוא "ועיגימ הנהנ; א ןייז וצ ןטעבראסיוא טינ ךיז ןעמ

 | ושפנ תויחהל וליפא םדו רשב ןייק ןופ

 / לארשי 'ר זיא לָאמניא זא ,שיא יּפמ ׁשיִא םידיסח עקאט ןלייצרעד

 ןייז יו .שיט טעװארּפעג ןוא סטכאנ וצ קיטיירפ ןסעזעג בוט םש לעב

 ,הרות טגָאזעג ,אירבח ןייז טימ ןסעזעג בוט םש לעב רעד זיא ,רעגייטש

 ,אשידקד תובהלתה סיורג טימ תורימז ןעגנוזעג ,ןיזרד ןיזר ןעוועג הלגמ

 ןוא םיא ףױא טור הניכש יד יװ ,ןיעב ןיע שממ ןעזעג טָאה רעכעלטיא

 שממ דניצא ךיז טָאה הריתי המשנ יד יו ןעוועג שיגרמ ןבָאה םיבוסמ יד

 ןופ טרעדינעגּפָארא טָאה תבש ןופ טייקילייה יד ,ייז ןיא ןעוועג קבדתמ

 ןיא שרדמה תיב סבוט םש לעב ןיא ןזיוואב ךיז ןוא םינוילע תומלוע יד

 | ,שזיבשזעמ

 א ראפ סָאװ לייו ,ןעזרעד טינ םע ןומה רעד סע טָאה ךעלנייוועג

 א טגיל רעכלעװ ,הכאלמ לעב רעדָא רעמערק א דיי א ןבָאה ןָאק הגשה

 רעקצָאק רעקילײה רעד ...?תבש תשודק ןיא ,תוימשג ןיא ךָאװ עצנאג

 דיי א יװ טל .'תבשב והשעמ ךכ .לוחב והשעמכ, :ןגָאז טגעלפ יבר

 םעד שיגרמ זיא ןוא ךיז רע טריפ יוזא ,ךָאװ עצנאג א ףיוא ךיז טריפ

 | י | ...שדוק תבש

 עטסָארּפ ןיא השעמה יִמי תשש ,ךָאװ עצנאג א טגיל רעכלעוו דיי א
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 טפראו רע ןוא גָאט רעטעביז רעקילײה רעד טמוק סע זא ןוא ןצכעוט

 ןעו ...ת'ב ש םיא ייב זיא ,השודק רעד ןיא ךיז טנָאמרעד רע ,קעווא ץלא

 ץלא ןוכמ זיא רע ,שדוקה-תדובע ןיא ךָאװ עצנאג א קסוע זיא דיי א רעבָא

 ,גָאט רעטעביז רעד טמוק סע זא ,"והעד ךיכרד לכב; תניחבב ,םימש-םשל

 לעב ןיא זא שודיח רעד ָאד זיא סָאװ ...ןותבש תב ש םיא ייב זיא

 יד טימ ןּפאטנָא טנָאקעג תבש ןופ השודק יד ןעמ טָאה הביבס סבוט םש

 ליומ ןייז ןופ ןוא טמאלפעג םינּפ סמש לעב לארשי 'ר עקאט טָאה .טנעה

 הז, זא שיחב ןעזעג טָאה אירבח יד .םימשה ןמ הרות טרעהעג ךיז טָאה

 תרבדמ הניכש ןוא תמא תרות ןענייז דיר ענייז זא ,"'ה הוצ רשא רבדה

 ,לעק ןייז ןופ טדערעגסיורא טלָאװ הניכש יד יװ ,ונורג ךותמ

 ןייז ּפָארא טזָאל ,ןגיוא ענייז בוט םש לעב רעד טכאמראפ םיצולּפ

 זא ןעוועג שיגרמ ןבָאה םיברוקמ יד .טלמירדעגנייא טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק

 ןעלמירדוצנייא ןעוװעג טינ זיא ךרד ןייז ליױו ,טושּפ טינ זיא ןינע רעד

 ןבָאה טעו רע רעבָא .שיט ןקידתבש םייב ,הדובע רעקיליײה ןייז ןטימ ןיא

 ןסיזעג אירבח יד ןענייז .ןייז וצ רהחרהמ .וליפא רעדָא ןגערפ וצ הזעה יד

 יו ןעזעג ןבָאה ייז .רעטיצ ןוא דחּפ טימ ,ץרא:ךרד ןוא דובכ תארי טימ

 .המשנ תילע דניצא טָאה יבר רעייז

 ןבָאה ייז .ןיבר ןקילײה םוצ טעדנעװעג ןעוועג ןענייז ןגיוא סנעמעלא

 בוט םש לעב רעד יו יז ןעעזרעד טָא .ענייײז העונת עכעלטיא טכארטאב

 טביוה ...לוק ןפיוא טכאל ןוא ןגיוא יד טנפע רע ,למירד ןטימניא טלכיימש

 טּפעלש רע ,דוקיר ןקידתובהלתה א ןיא ךיז טייגעצ ןוא שיט ןופ ףיוא ךיז

 םלוע רעד טימ טצנאט לסקא ייב לסקא ןוא טנאה ייב טנאה ,אירבח יד טימ

 טמוק ָאד סָאװ ןעוועג גישמ טינ ןוא טסואוועג טינ טָאה רענייק שטָאכ --

 | .רָאפ

 ןעמוק דימת טגעלפ רעכלעוו ,שזיבשזעמ ןופ םע ןומה רעשיטָאטש רעד

 ןעגנוזעגטימ ןוא טצנאטעגטימ טָאה רע ךיוא ,ןשיט סמש לעב םוצ תבש

 ...?ןיחבשב רמזא;
 = = היידיש 2: ==

 י-ה 0 ----- 2: יי ,=היידיקיייי= ידי ידיד טי יו ךיקדקלפ ידידי יי טי ר יא

 == =? ,-יייי--י-יי+ א 1 - א יאר יי י--רדיקיז י-ה א ,=יי--די--- ,,י-י- ,-+ ,-:ת- יש א א 2 א

 '} ,ברוקמ רעד ןעמוקעגניירא זיא ,הלדבה ךָאנ ,תבש יאצומ טשרע
 טָאה רע ןעװ .ןימח סוכ א בוט םש לעב םעד טגנאלרעד ןוא ,סעציק ףלָאװ
 םוי המ :ןיבר םעד ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,ותעד אחידב זיא'ס זא ןעזעג
 רעד ןטימ ןיא טָאה רע סָאװ ןינע ןא ראפ ןעוועג סָאד זיא סָאװ ? םימוימ
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 ןקידתובהלתה א ןיא סיורא ןוא טכאלעג ,טלמירדעגנייא הדועס רעקידתבש

 | ...?דוקיר

 רע סעציק ףלָאװ 'ר ןליופאב םש לעב רעד טָאה הבושת א טָאטשנָא

 ,דרעפ עדייב ןענאּפשנייא ןסייה םיא ןוא ליסאו לרע םעד ןפור ןיוש לָאז

 ...העיסנ א ןכאמ עדייב רימ ןלעװ העש רעבלאה א ןיא לייוו

 ןבָאה ךיור ןליוננק ,עקלויל יד ןדנוצעגנָא טָאה בוט םש לעב רעד

 ןעגנוזעג ,ןטייוצ ןזיב ךיור םעד יצ ןייא ןשיוװצ ןוא רדח ןייז טליפעגנָא

 .םייקו יח לארשי ךלמ דוד ןוא "היה דיסח שיא;,

 טימ ןסעזעג זיא רע .טגערפעג טינ רעמ ןיױש טָאה סעציק ףלָאװ 'ר

 חוכ טימ טָאה הלגע לעב רעד ליסאוו .ןגָאװ ןיא בוט םש לעב לארשי 'ר

 ךעלדרעפ יד ןטעבעג ןטוג ןיא ןושל שיױג ףיוא ןוא םיסוס יד ןסימשעג

 ...ךיז טלייא "ןיבאר ןאּפ, רעד לייוו ,ןפיול רָאנ ,ןייג טינ ןלָאז יז

 קידנלעטשּפָא טינ ,ּפָאלאג ןייא ןיא ןרָאפעג ייז ןענייז טכאנ עצנאג א

 7 .עיצנאטס רָאפניירא ןא ייב טינ ןוא עמשטערק ןייק ייב טינ ךיז

 יד יװ טקנוּפ ,תודוס ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא העיסנ עצנאג יד

 .גָאט ןופ ןייש עקיטכיל יד טקעדראפ טָאה טכאנ ערעטצניפ

 טָאה סעציק ףלָאװ 'ר .טּפא ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ירפרעדניא

 טביולג רע ןוא ןעװעג טינ קפס ןייק םיא ייב זיא'ס זא טלייצרעד רעטעּפש

 עבטה ךרדב לייו .ךרדה-תציפק טימ ןרָאפעג ןענייז ייז זא ,המילש הנומאב

 טינ םיסוס עטסעב יד טימ ןוא טכאנ-תבט רעגנאל א ןיא וליפא ןעמ ןָאק

 ,טייצ רעצרוק אזא ןיא טּפא זיב שזיבשזעמ ןופ ןרָאפ

 שירעב 'ר ןעוועג ןאד זיא בר .לארשיב םאו ריע ןא ןעוועג זיא טּפא

 טָאה טּפא :(ןהכ יתבש 'ר) ך"ש ןופ לקינייא ןא ,ןואג רעסיורג א ,ץכ

 ישאר ןוא םינבר רעטּפא יד ;(1616) ו"כת ןופ סקנּפיהלהק א טריפעג

 ןרָאװעג טכארטאב זיא רעכלעוו ,"תוצראה עברא דעו" ןיא ןציז ןגעלפ הבישי

 ךלמ ןשילױּפ ןופ טנעקרענא ןעװעג זיא ןוא טנעמאלראּפ רעשידיי א יװ

 ,ודוה םורי

 לבוט ךיז לכ םדוק ןעגנאגעג בוט םש לעב רעד זיא טּפא ןייק קידנעמוק

 יתבש 'ר ךיז וצ ןפור טוָאלעג ןענוואד ןכָאנ טשרע ןוא הוקמ ןיא ןייז

 | ,רעדניבנייא
 םיא ףראד ןעמ סָאװ וצ טשודיחעג ךיז ןוא ןעמוקעג דלאב זיא יתבש 'ר

 ןיא טביולגעג טינ טָאה ,וינע רעסיורג א ןעוועג ךיז ייב זיא רע לייוו ,ןבָאה

 0 .תובישח ןייז
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 טימ דיי א זא רע טײטשראפ בוט םש לעב לארשי 'ר טעזרעד רע
 :טגערפ ןוא םולש ּפָא םיא רע טיג .שודק שיא א ןייז זומ הרוצ רענייש אזא

 ?ןפורעג ךימ ריא טָאה סָאװ וצ ,יבר

 ןוא ךָאװ עצנאג א גהונ ךיז זיא רע יוזא יו םיא טגערפ לארשי 'ר

 .שדוק תבש  יוזא יװ

 רע זא ,רעדניבניא רעטּפא רעד ,יתבש 'ר טלייצרעד תווינע בילוצ

 ראפ סע טמענ רע רעבָא ,הסנרּפ ןקידתוקחדב לקיטש ןפיוא רעווש טעברא

 ןיימ ...ןטשרעבייא ןפיוא םולשו סח רהרהמ טינ זיא ןוא ןדירפוצ זיא ,ביל

 ףיױא ץלא טלאהאב ןוא ךָאװ עצנאג א םצמצמ ןזיא יז ,תקידצ א זיא השא

 ...שדוק תבש

 ?תבש ןקיטנייה -- ,םש לעב רעד טגערפ -- ,ןעעשעג זיא סָאװ --

 ךָאװ עטצעל בָאה ךיא -- ,ןסאלעג יתבש 'ר טרעפטנע -- ,יבר --

 רָאנ ,םירפס ןדנובעגנייא ,טעבראעג טָאה ךיא .טנידראפ טינרָאג יו טעמכ

 ןעמוקעג ןיא ,ןלָאצאב וצ רעטעּפש טגָאזעגוצ רימ ןבָאה םיתב ילעב יד

 ןפיוק וצ טינ ןליפא ,הטורּפ ןיק שממ טאהעג טינ בָאה ךיא ןוא קיטיירפ

 סח לָאז יז ןעלרעּפ השא ןיימ ןטעבעג ךיא בָאה ...ןשטנעב םוצ טכיל

 ,הנתמ ןייק םדו רשב ןייק ןופ ןעמענ טינ םולשו

 הנהנ טינ ןוא ,רעטצניפ רעד ןיא ןציז ןוא ןטסאפ רעסעב רימָאל

 הרשכ השא א זיא יז ...ןעוועג םיכסמ יז טָאה .םדו רשב תנתמ ןייק ןופ ןייז

 ,הלעב ןוצר השוע זיא ןוא

 ,ןעװעג הרדס ריבעמ ,תבש דובכל ןייז לבוט ךיז ןעגנאגעג ךיא ןיב

 סעּפע יז תבש לבקמ ןיירא ןיולק ןיא ןעגנאגעג ןוא םירישה ריש טגָאזעג

 רעמעראוו טנוואדעג בָאה ךיא :ןלאפאב ךימ זיא עבטה ךרדכ אלש החמש א

 םייה רעד ןיא זא טסואועג בָאה ךיא שטָאכ ,דימת יװ ןערב רעמ טימ

 ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,רעטצניפ רעד ןיא תקידצ יד עלערעּפ טציז

 רשב ןוא הנשמ םחל ןופ ...טכיל ןייק טשטנעבעג טינ טָאה יז יװ ןעבעל

 ןלאפניירא טפראדעג ךָאד ךיא בָאה לכש יּפ לע .טדערעגּפָא ךָאד זיא םיגדו

 טליפעג טינ גנאל ןיוש בָאה ךיא -- אלּפ א ,יבר ,טעז רעבָא ,תובצע ןיא

 ...החמש אזא

 רדח ןיימ ןיא יו קידנעעז ןרָאװעג לעּפתנ ךיא ןיב קידנעמוקמייהאי

 רעטיר :םידיגנ ייב יו טקעדעג זיא שיט רעד .טכיל עסיורג ןענערב

 רעטסָארּפ ,רעטושּפ א ןיב ךיא זא טינ סייו ךיא ןעוו --- תולח עסיורג ,ןייוו
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 יװ רעבָאה .+ . םיסנ -השעמ זיא סע זא טביולגעג' ךיא טלָאװ ,רעדניבנייא

 5 בה | 2 7 'י ,,? רימ וצ םיסנ ןעמוק

 ,בייו ןיימ ףיוא דשח א ןלאפעג קילבנגיא ןטשרע ןיא רימ זיא'ס

 ,הנתמב ןעמוקאב רָאג רעדָא ,תבש ףיוא ןצעמיא ייב טגרָאבעג ַאי טָאה יז זא

 ,טגערפעג טינרָאג ךיא טָאה תבש םעד ןרעטשעצ טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 טימ טגָאזעג ,תרשה יכאלמ-םכילע םולש; תובהלתה טימ ןעגנוזעג רָאנ

 ןביוהעגנָא רעמ ךָאנ טָאה החמשי יד .שודיק טכאמעג ןוא "ליח תשא; הנווּכ

 ןענאו ןופ ןענאטשראפ טינ ןפוא םושב בָאה ךיא ןוא רימ ןופ ןצעזסיורא

 2 א 2 2 2 ב א | י ר . .טמוק יז

 זא ,בייוו ןיימ לרעפ רימ טלייצרעד ,הדועס רעד ןטימ ןיא טשרע

 ןטלא ןא טעב ןרעטנוא ןענופעג יז טָאה ,ןייז לבוט ךיז ןייגקעווא ןיימ ךָאנ

 טרעלקעג טינ גנאל טָאה יז .ּפענק ענעדלָאג טימ טיינאב רעצנעּפש ןעווָאטאוו

 ןבואר וצ ןגָארטעגקעװא ייז ,ּפענק ענעדלָאג יד ןטינשעגּפָא טָאה ןוא

 ןוא לבור יירד ףיורעדא לייוורעד ןבעגעג ריא טָאה רע ןוא דימשדלָאָג

 ריא ןוא דלָאג סָאד ןגעװּפָא טשרע רע טעװ ,קיטגוו ןעמוק ןסייהעג ריא

 ...תבש דובכל ץלא טפיוקעגנייא לעגש ךיא בָאה ,ןלָאצוצ

 טלייצרעד רימ טָאה לרעּפ תקידצ ןיימ סָאװ טרעהעג בָאה ךיא ןעוו

 יד טקישעגוצ למיה ןופ רימ טָאה ןעמ זא ןעזעג .ךעלרעּפניישאב ךיא בָאה

 ךיא בַײה החמש סיורג ןופ .תבש .ןטרעטשעצ ןייק ןבָאה טינ לָאז ךיא הנתמ

 ךָאנ ןיב שיט/ ןקידתבש םעד םורא טצנאטעגמורא ןוא תקידצ ןיימ ןעמונעג

 - .יי ןעגנאגעגסיוא ןענייז .טכיל יד ךעװ } תוצח

 : ,-:ייריי- ,25-7- דיי יי ,---יי חיי 5 ייקייי= = יי = - - אשי א יש

 יריד ייז +=
 א ,6:-.י-י

 5 דייקא; .ףייזקזלײפ ---ןטעקיוייייייי.;.;.ןתושקיה זיפ טיילווייז ..;שייוווקיזזשוויפ.;;-.טפלאוקללייתייא --.;.אמנהוהקייוואפ====חלאקשקקטיטש === וטתנשלא= === טעקס טאראה
 .דייקיירזיליזייי טייל יי ---.ןאגשיטניאייה :;-;;.קקייזזיליפ.;.;ששיוטיייזיוא===םירהרוט אפ

 יידיש ויי רש ,י-רז--יי= זייי יי יי יי ידי א טיי יידל ןדדדקייי
 דיל יוקיל ---.לאיקקזייה איי --.םישיקאשייעלאפ טוי ...;.האשיתיקייקקיהוש === אנעעטטכי-יא

 ןבָאה סייווש ןּפָארט ,טמאלפעצ ךיז טָאה| םינּפ סבוט םש לשב םעד | 

 ןופ טרעטיצעג ןוא ןענאטשעג זיא סעציק ףלָאװ 'ר ןוא ןענורעג םיא ןופ

 עקידא לכ יד רעדניבנייא יתבש "רו .ךקידתומימת| םעד ןופ .קידגרעה ,דחּפ

 .השעמ
 סָאװ טימ -- ,ןפורעגנָא םש לעב רעד ךיז טָאה -- ,יתבש 'ר -- = ! 

 ? ךייא טלעפ סָאװ ? ןשטנעב ךייא ךיא לָאז

 ןימ ןוא ךיא -- ,ןרעטיצ ןביוהעגנָא יתבש 'ר טָאה --- ,יבר --

 ר'מ טלעפ סע .ןשטנעמ עגנוי ןייק רעמ טינ ןיוש ןענייז ,תקידצ יד לרעּפ בייוו

 | ,הנש םירשעו האמ רחאל שידק א :רכז"ױב א רָאנ ,טינ ראג
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 ,םשה הצרי םא ,היח תעכ זא ,ןשטנואוועגוצ םיא טָאה םש לעב רעדי

 א םיא טיג ,טקנעדעג .ןוז א ןרעװ ןריובעג ייז ייב טעװ ,רָאיארעביא טנייה

 ...לארשי ןעמָאנ

 טעדנעוועג ךיז םש לעב רעד טָאה -- ,ףלָאװ ,ןיוש וטסייוו דניצא ---

 וצ קיטיירפ םענעי טכאלעג בָאה ךיא סָאװראפ -- ,סעציק ףלָאװ 'ר וצ

 ,םיכאלמ עלא ,הלעמ לש ָאילמּפ עצנאג יד זא טרעהרעד בָאה ךיא ?סטכאנ

 ךיז ןוא טצנאטעגטימ ןוא ןעגנוזעגטימ ןבָאה עלא -- שדוקה ינפואו םיפרש

 ,לרעּפ תקידצ ןייז טימ ןוא ,יתבש 'ר ,רעדניבנייא רעטּפא ןטימ טיירפעגטימ

 םימת רעכעלרע ןא יװ קידנעעז ,תוחבשתו תוריש ןגָאז עלא .זא קידנרעה

 טצנאטעג ךיוא ןוא ןעגנוזעג ךיוא ךיא בָאה ,שדוק תבש ןטימ ךיז טיירפ

 ...רוביצ טימ טצנאטעג ןבָאה רימ ...ןעמעלא ייז טימ

 רעד 'לארשי 'ר ןרָאװעג ןריובעג זיא ,(17237) ז"צת רָאי םענעי ןיא

 ..,דיגמ רעצינשזָאק רעקידרעטעּפש

 ףיסומ םידיסח ןבָאה ,השעמ עכעלרעדנואוו עקיזָאד יד ןלייצרעד ןכָאנ

 | ,.?סוחי רעניילק א זיא סָאד ,ונ :ןעוועג

 ןטסערג ןופ טמאטש דיגמ רעצינשזָאק רעקיליײה רעד ,לארשי 'ר

 ...לארשיב סוחי

 ןביז לטיפאק

 םירבח ןוא םייבר סדיגמ םעד

 (ח"לקת -- ו"ּפת) ןרעמ ,גרעבסלעקינ ןופ עקלעמש 'ר יבר רעד

 םא טרופקנארפ ןופ ,(ה"סקת -- ץ"רת) ץיוורוה סחניּפ 'ר רעדורב ןייז ןוא
 תרות רעיז טימ טמשעג טייצ רענעי ןיא ןבָאה ,האלפה לעב רעד ,ןיימ

 .עּפָארײא ןופ שדוקה תולהק עלא ןיא ןעוועג טמיראב ןוא

 ןביױהעגנָא טָאה ,יײטשּפָאה לארשי 'ר ,דיגמ רעצינשזָאק רעד ןעוו
 ,לשועשטיר ןיא טניואוועג ךָאנ ןאד רע טָאה ,עקלעמש 'ר ןיבר םייב ןענרעל
 : | ,ץינשזָאק ןופ טייו טינ לטעטש שילױּפ א

 ןיא דיגמ ,רעב 'ר יבר רעד בוט םש לעב ןופ ומוקמ אלממ רעד
 לדיחי יד תודיסחה ךרד םוצ ןגיוצעגוצ טָאה ,ץירזעמ ןיא רעטעּפש ןוא ענווָאר
 , .רוד םענעי ןופ הלוגס

 רעייז טגערפעג ןבָאה גרעבסלעקינ ןופ םיתבה ילעב עשידמול יד ןעוו
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 םוצ ץירזעמ ןייק טרָאפ רע סָאװ וצ ,עקלעמש 'ר ןיבר םעד ,בר םעיינ

 ?םימש תארי ןוא הרות םולשו סח ךייא טלעפ יצ ? רעב 'ר ןיבר

 ןיק טינ רָאפ ךיא :טרעפטנעעג יז עקלעמש 'ר יבר רעד טָאה

 רעצירזעמ רעקילײה רעד יװ ןעֹז רָאנ רָאפ ךיא .הרות ןענרעל ץירזעמ

 ...ןָא ייז טוט רע יוזא יװ ןוא ןשטאל ענייז סיוא טוט דיגמ

 עקלעמש 'ר ןיבר ןייז טימ ןרָאפעגטימ זיא דיגמ רעצינשזאק רעד

 ןופ ךלמילא 'ר ןיבר ןטימ ךיוא טרבחעג ךיז רע טָאה ןטרָאד .ץירזעמ ןייק

 ,דימלת ןייז ןרָאװעג רעטעּפש ןוא קסנעשזיל

 ןטימ ,ןילבול ןופ הזוח ןטימ ןּפָארטעג ןטרָאד ךיוא ךיז טָאה רע

 ןופ ןמלז רואינש 'ר טימ ;ךלמילא 'ר ןיבר םנופ רעדורב םעד ,עשוז 'ר ןיבר

 וװעשטידרעב ןופ קחצי:יול 'ר טימ ןוא רעקסָאװעשּפ השמ 'ר טימ ;ידאיל

 .(עינרעבוג רעצעלדעש ,וָאכילעשז ןיא בר ןעוועג ךָאנ רע זיא ןאד)

 ןוא רעדנירגאב עטשרע עמאס יד .,הביבס עקילײה עקיזָאד יד

 ןױש זיא רעכלעוו ןואג ןגנוי םעד ףיוא ןבָאה ,תודיסח ןופ רעטיירּפשראפ

 תמכח רעד ןיא ןעוװעג רָאלק זיא ןוא ,םיקסוּפו ס"שב אלמ וסרכ ןעוועג ןאד

 .העּפשה עקראטש א טאהעג ןֹוא הלבקה

 לעװש יד ןטָארטאב טאהעג ךָאנ טָאה דיגמ רעצינשזַאק רעד רעדייא

 טרעדנוה טכא טנרעלעג טאהעג ןיוש רע טָאה ,ץירזעמ ןופ רעב 'ר ןיבר םנופ

 טָאה ,דיגמ רעצירזעמ ןופ הביבס רעד ןיא ךיז קידעניפעג .םירפס הלבק

 טינ וליפא ךָאנ בָאה'כ זא ןעזעג ךיא בָאה ,טגָאזעג דיגמ רעצינשזָאק רעד

 ...ןענרעל וצ ןביוהעגנא

 תנוגעע ,ס"'ש ףיוא "םירשימ דיגמ; ,"לארשי תיב; םירפס ענייז

 ,השודק ןוא תונואג ןייז ףיוא תודע ןגָאז "לארשי תדובע, ,"לארזיי

 ,לארשי 'ר דיגמ רעצינשזָאק םעד םורא סָאװ שודיח רעד זיא סָאװ

 ?הפוקת רענעי ןופ ןשטנעמ עטסערג יד טלמאזראפ ךיז ןכאה

 ןוא םינואג ןדיי-עטוג עטסמיראב יד ןעוועג ןענייז םידימלת ענייז

 .ןראגנוא ןוא עינעמור ,עיצילאג ,ןליוּפ ןופ םיקידז

 טעװ ןענאד ןופ .ייז ןופ לייט א שטָאכ ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס

 ןכאוש ,ןראד ,םעניילק שיזיפ םעד ןופ טלאטשעג עקילייה סָאד ןעניישסיורא

 א טימ המשנ עקילײה עקימאלפ א ןענופעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,ףוג

 העש עכעלטיא זיא רעכלעוו ,םימחרו דסח לעב א ,חומ ןפראש ןסיורג

 ושפנ, הניחב רעד ןיא ,ןטשרעבייא ןראפ שפנ תולכ דע שממ ןעגנאגעגסיוא

 "ורבדב האצי
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 :תיב-ףלא טױל םידימלת ענייז ןופ לייט א ןענעכערסיוא ןלעװ רימ

 םעונ; ןופ רבחמ ,בר רעדארגָאנראט ,ץיוורוה יולה רזעילא יבר (א
 ,םילהת ףיוא ,"תורוהט תורמא;ק ןוא ,הרות ףיוא ?םידגמ

 "רמתיא תרמשמ, ןופ רבחמ .,ילאוועקסנָאק ןופ ,רמתיא יבר (ב

 ?יאליע יבד הירא, רעד ,עצינשיוו ןיא בר ,ץישפיל בייל הירא יבר (ג

 "לאירוא תמוחא ןופ רבחמ לעב ,בר רעווענעשעק ,שוביל הירא יבר (ד

 ."הירא תרובג;, ןוא

 (ראטערקעס טאווירּפ) רפוס סדיגמ םעד ,ךאלמ לאירבג יבר (ה

 .רעווָאכעלעשז הילדג יבר (

 ,בר רעלאוועשטיר ,ןושרג יבר (ז

 א ךיױא ,תפומ לעב רעסיורג א ,ץישידאר ןופ רעב 'ר יבר רעד 'ח

 .רעטּפא לריאמ יבר ןופ ןוא ןילבול ןופ "הזוחע ןופ דימלת

 "שמשו רואמ, ןופ םעדייא ןא ,ףירח דוד יבר (ט

 .רעקצנערש קילעז יבר (י

 ןביוא ןיוש) אצינליגאמ ןופ "ףרש; רעד ,לאיחי ריאמ םייח יבר (אי

 ,(לקינייא ןא סדיגמ םעד ,טנָאמרעד

 .רעווש סשודקה דיי םעד ,רעצינזָאק לאקזחי יבר (בי

 ןופ ןוא ךלמילא 'ר ןיבר ןופ דימלת א ךיוא ,שילזיימ קחצי יבר (גי

 ,"הזוח;

 .רעװָארעשזא קחצי יבר (די

 ,גנולייצרעד רעזדנוא ןופ טּפיוה רעד ,יבר רערעג רעטשרע רעד (וט

 .ם"ירה ישודח לעב רעד ,רעטלא ריאמ קחצי 'ר

 ,בר רעסּפעש ,יולה ריאמ ףסוי יבר (זט

 ,"זונגה רוא; לעב רעד ,רעלָאּפינא בייל הדוהי יבר (זי

 ,ןימזודאר ןופ ,עלעקעי יבר (חי |

 לעב ,לבוקמ לעב ןוא ןואג ,בר רעוועניד ,סילאי יבצ בקעי יבר (טי

 ,םיעורה אלמ; ןופ רבחמ

 "םימשב יצע; ,,םימשב ירה, ןופ רבחמ ,רעגארּפ עלהיעשי יבר (כ

 ,"םימשב ישאר, ןוא

 ףרעטשנגראמ לדנעמ 'ר ,יבר רעקצָאק רעד (אכ

 ןופ רבחמ ,ןראגנוא ןופ ,בר רעטעגיס ,ןרעטש לדנעמ םחנמ יבר (בכ

 ."הנומא ךרד;



 ןאמצראווע ריאמ ברה | - 2

 תובושתו תולאש; ןופ רבחמ ,בר רעוװָאדאלװ ,גרעבנטָאר השמ יבר (גכ

 ."םינורחאה גרעבנטָאר ם"רהמ

 "השמ חמשי; לעב ,(ןראגנוא) בר רעלעהוא רעד ,םיובלטייט השמ יבר (דכ

 ,עיטסאניד רעשידיסח א ןופ שאר ,לבוקמ ןוא ןואג א
 תחנמו בהז רז; ןופ רבחמ .,בר רעניברוט ,ץישפיל לאומש חנ יבר (הכ

 ."הדוהי

 .רעצינימאק לווייפ יבר (וכ

 ,בר רעוואשעווינג ,סחניּפ יבר (זכ

 .רעוועניד ךלמילא שרעה יבר (חכ

 ,לבוקמ ןוא ןואג א ,רעוװויושטידז עלעשרעה יבר (טכ

 .עיטסאניד רעזלעב רעד ןופ רעדנירג ,רעזלעב םולש יבר (ל

 ןוא הזח ןופ דימלת א ךיוא ,אכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד (אל

 ,שודקה דיי ןופ

 דימלת א ךיוא ,"לאומש תרות, לעב ,בר רעקרָאװ ,לאומש יבר (בל

 .אנזיױּפ ןופ ,רעגייא אביקע יבר ןופ

 ?לאומש ןורכז; ןופ רבחמ ,בר רעצוװָארטסָא ,הירמש לאומש יבר (גל

 ױל 'ר ןופ ומוקמ אלממ ,בר רעװָאכעלעשז ,שטייד ןועמש יבר (דל

 רכז -- וועשטידרעב ןייק ןעגנאגעג ּװָאכעלעשז ןופ זיא רעכלעוו .קחצי

 ,הכרבל םלכ

 ,םידימלת עקידמסרופמ סדיגמ רעצינשזָאק םעד ןעוועג ןענייז סָאד

 ,עיצילאג ,ןלױּפ ןיא טלעװ עשידיסח יד טניישראפ ןיילא ןבָאה עכלעוו

 הלבק ןוא םידמול עטנאקאבמוא רעטנזױט ץוח א .ןראגנוא ןוא עינעמור

 תוברקתה סיורג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,השעמ ישנא ןוא םידיסח ,ןדיי

 ,דיגמ ןקילייה םנופ

 ,תודיסחה ילודג יד ןופ לט א טנכערעגסױא הנווכב בָאה ךיא

 יד ,רוד םענעי ןיא םייבר עטסערג יד ןופ םידימלת ןעוועג ןענייז עכלעוו

 וצ ידכ ,שדוקה ךרד ןוא הטיש סבוט םש לעב ןופ רעטיירּפשראפ עשיטקאפ

 ןואג א ןעוועג זיא דיגמ רעצינשזָאק רעד שטנעמ רעקיליײה א ראפ סָאװ ןזייוו

 טימ ,המשנו שפנו בלב םשה זא דבוע ןא ,יקלא לבוקמ א ,הלגנ ןיא םוצע

 םעד ןוא וימי לכ שולח א ןעוועג זיא רע סָאװ ץָארט ,שממ שפנה ת"יסמ

 .לטעב ןייז ןיא טייקכאווש בילוצ ןגעלעג גָאט בור

 רעכלעװ רעטנוא ןוא ןעמעוװו ייב ןוא ואוו ןסיוו רימ ןלעװ דניצא
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 לדגתנ זיא ,רעטלא ריאמ עשטיא 'ר .יבר רערעג רעטשרע רעד זהעּפשה

 ,ןרָאװעג

 ןייז ראפ קסנעשזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד זא ,ןלייצרעד םידיסח

 ַײז ןוא םידימלת עטסטנעָאנ ענייז ןפורעגנעמאוצ רע טָאה ,תוקלתסה

 | ,השורי ןייז טלייטעצ

 ןייז ןבעגעגקעװא רע טָאה ּווָאנאמיר ןופ עלעדנעמ 'ר ןיבר םעד

 ;רובידה חוכ ןייז ,לשעה עשוהי םהרבא יבר ,בר רעטּפא םוצ .וחומבש זימשנ

 ןגיוא ענייז ןופ טכיל יד ,ץיוורוה קחצי בקעי יבר ,ןילבול ןופ ןיבר םעד

 ןיא (רעעז רעד טניימ סָאװ ,"הזוחש רעד ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעבירעד)

 ..+ ץראה ןייז טזָאלעגרעביא ךלמילא 'ר יבר רעד טָאה ,דיגמ רעצינשזַאק םעד

 רעפעשאב ןייז וצ ץראה סדיגמ םעד טמאלפעג ןוא טנערבעג עקאט טָאה

 זיא דיי א ןעו ןגָארטראפ טנָאקעג טינ ךיוא טָאה ץראה ןייז .רעהפיוא ןָא

 ןוא תונמלא עמערָא ראפ טגרָאזעג טָאה רע .תוקחד ןיא טבעל ןוא םערָא

 . .דיגמ רעצינזָאק םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה ףדרנ רעכעלטיא ,םימותי עטנלע

 טינ טָאה ןעמ ןוא ןעדנואוושראפ זיא ןאמ סעמעוו הנוגע עטנלע ןא

 .דיגמ םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג ןייז ואוו טסואוועג

 ןענופעג ןוא םישעמ טעבראעג דיגמ רעד טָאה הלגנ ןיא ןואג א קידנעייז

 ןבָאה הנותח ןגעמ לָאז יז רתיה א

 ,םיכרצנ ןשיװצ טלײטעצ רע טָאה טגָאמראפ טָאה רע סָאװ ץלא

 ןופ דיגמ םוצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה .,םידרוי ענעמוקעגּפָא ,ענעטלאהאב

 - ןפלָאהעג ייז טָאה רע ןוא ץינשזָאק

 ןופ ןעוװעג סנרפמ ךיז ןוא טבעלעג ןדיי ליפ ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 ןעגנודעג ןבָאה ייז רעכלעוו .רעדעס ןוא ןטכאּפ ,רעזייה רָאפניירא ,סעמשטערק

 טָאה דיי אזא זא ןפָארטעג טפָא רעייז ךיז טָאה .םיצירּפ עשיליוּפ יד ןופ

 רעד ןוא ,דָאס רעדָא עמשטערק .טכאּפ ןייז ראפ ןלָאצאב וצ טאהעג טינ

 גנערטש טָאה ,רעטיג סצירּפ ןופ רעטלאווראפ רעשיטקאפ רעד ,םָאנָאקע

 ,לאפ ןטסכייל ןיא טניימעג טָאה טייצ ןיא ןלָאצאב טינ .בוח םעה טנָאמעג

 ,לימ-רעסאוו רעדָא טכאּפ ,דָאס ,עמשטערק רעד ןופ ןרעוו וצ ןפרָאװעגסיורא

 ונילע אל ,םחל רסוחמ ןרָאװעג זיא החּפשמ עשידיי א זא טניימעג טָאה סָאד

 דיגמ ןקנארק ,ןכאוש םוצ ?טעדנעװעג ןדיי עטנלע יד ךיז ןבָאה ןעמעוו וצ

 | | ,ץינזָאק ןופ

 ןיילא ץירּפ םעד רָאג רעדָא םָאנָאקע ןשיוג םעד ןפור טזָאלעג טָאה רע
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 רעד ןוא רעצרעה סמילרע יד טכאמעג ךייוו ,תוכרב טגָאזעגוצ םיא ןוא
 ,הסנרפ םוקמ ןייז ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ךיי

 ןבָאה ןוא רעצרעה עטרענייטשראפ טימ םיעשר ןעוועג םילרע יד ןענייז

 דיגמ רעד טָאה ,ןרעװ טלָאצאב ןומ בוח רעד זא אקוװד ןענאטשאב

 ראפ ןעלמאז וצ הביבס רעדָא טָאטש ןרעביא םיברוקמ עכעלטע טקישעגסיורא

 -ניירא טנָאקעג שזראשטכאּפ רעד טָאה לאפ אזא ןיא לייוו ,םייובש ןוידּפ

 טפראדעג ןבָאה רעדניק ןוא בייו ןייז ןוא הסיפת ןיא ןרעװ טצעזעג

 | ,ןרעו טרעגנוהראפ

 הקדצ לעב א ןעוועג זיא עמשטערקה לעב רעד ןעוו רעדנוזאב ץנאג

 וצ סעמראוו לפעל א ןוא ןפָאלש וצ טרָא ןא ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,דסחו

 א) םעיאּפ ןשילױּפ א חרוא םעד טגיילעגוצ ךָאנ ןוא בשו רבוע ןכעלטיא

 ןדנעל ענייז טרוגעגנָא דיגמ רעד טָאה ןדיי אזא ראפ ,הקדצ (רעסקעז

 יד וצ ,םינמחר ינב םינמחר יד וצ ,לארשי ינב וניחא וצ ווירב ןבירשעג

 בוט לכ ןוא אבה םלוע טגָאזעגוצ ייז ןוא בקעיו קחצי םהרבא ערז עקילייה

 ,יולזוג דימ, ןדיי ןכעלטנרא אזא ןעוועטאר ןלָאז ייז ,טלעוו םעד ףיוא

 טיורטראפ רע ןעמעוװ טסואוועג טָאה קסנעשזיל ןופ ךלמילא יבר רעד |

 .ץראה סיורג ןייז ןָא

 א טניימ סע סָאװ טסואוועג ןבָאה םידימלת ןוא םירבח ענייז עלא

 םידימלת ףניפ :תובָא ןיא הנשמ יד טקנעדעג טוג ןבָאה יז .בוט בל

 ןב עשוהי יבר ,סונקרוה ןב רזעילא יבר :יאכז ןב ןנחוי יבר טאהעג טָאה

 טָאה .ךרע ןב רזעלא יבר ןוא לאנתנ ןב ןועמש יבר ,ןהכה יסוי יבר ,איננח

 ןייגסיורא ןסייהעג ייז ןוא חבש סנכעלטיא טנכערעגסיוא יאכז ןב ןנחוי יבר

 ךיז לָאז שטנעמ א עטסעב יד זיא הדמ עכלעוו ,געוו רעכלעוו ןטכארטאב ןוא

 ,הבוט ןיע ןא ,גיוא טוג א זא ,טגָאזעג רזעילא יבר טָאה ?ןטפעהאב ריא ןיא

 ,בוט רבח ,טגָאזעג טָאה עשוהי יבר :הדמ עטסעב יד זיא ,סטוג רָאנ ןעז וצ

 ,בוט ןכש א ,טגָאזעג טָאה יסוי יבר :רבח רעטוג א ןכעלטיא וצ ןייז ֹוצ

 ןועמש יבר :ןכש רעטוג א ןייז וצ ןיילא רקיע רעד ןוא ךיז ןכוזוצסיוא

 ךאז ןייק ןָאט טינ לָאז שטנעמ א זא ,דלונה תא האורה ,טגָאזעג טָאה

 יבר :ןעמוקסיורא טעװ םעד ןופ סָאװ רעירפ טינ טכארטאב רע ביֹוא

 ..יץראה טוג א ןבָאה וצ -- בוט בל ,טגָאזעג טָאה ךרע ןב רזעלא

 רעפטנע סרזעלא יבר טלעפעג רימ :טגָאזעג יאכז ןב ןנחוי יבר טָאה

 ןוש רע טגָאמראפ אליממ ,ץראה טוג א טָאה רעצעמיא ביוא לייוו ,רעסעב
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 זיא ןוא גױא טוג א ךיוא טָאה ץראה טוג א ...ךיוא תולעמ עקירעביא יד

 ...ןכש רעטוג א ןוא רבח עטוג א

 -- השורי ךלמילא 'ר ןיבר ןופ ןעמוקאב טָאה דיגמ רעצינשזָאק רעד

 ,ץראה טוג ןייז

 םילבוקמ ,תונואג ןייז בילוצ םידמול ןעוועג הנהנ ןבָאה םיא ןופ

 ןיא טייקסיורג ןייז בילוצ םידיסח ,הלבק ןיא העידי רעסיורג ןייז בילוצ

 ץראה טוג ןייז בילוצ ןעועג הנהנ םיא ןופ טָאה םע ןומה רעד ןוא תודיסח

 | ,דסח ןוא תונמחר ןופ ליפעג קראטש ןוא

 טכא לטיּפאק

 תולדתחש סדיגמ םעד

 ןייז ,השודק ןוא תודמול סיורג ןייז שטָאכ ,דיגמ רעצינשזָאק רעד

 טָאה ,ןדיי הדע אזא ןריפ ןטימ טייקנעמונראפ ןוא טייקטכאוושעגּפָא שיזיפ

 ,ללבה תבוטל תונלדתש רעקיטכיו ראפ טאהעג טייצ ךָאד רע

 ערעייז ןיא םיצירּפ יד ןופ ןוא תוכלמ ןשיליוּפ ןופ תורזג עטּפָא יד

 דימת ןבָאה ,סעװטסָאראטס ןוא סעדָאװעיֵאװ יד ןופ ,רעטיג ןוא סעינעמיא

 .דחּפ ןוא רעצ ,גרָאז ןיא ןדיי ןפרָאװעגניירא

 לָאז ןעמ ןלױּפ ןיא הריוג א סיורא זיא (1812) ד"עקת רָאי םניא

 ןלעטשרָאפ טיג טנייה רָאג ךיז ןָאק ןעמ .טסניד-רעטילימ םוצ ןדיי ןעמענ

 ןעוועג זיא סָאד זא טרפב ,הפוקת רענעי ןיא טניימעג טָאה הריוג יד סָאװ
 ,ןדיי ליב סעיינ א

 זיא ,יקסװָאטאינַאּפ ףעזָאא טשריפ ,רעטסינימ-סגירק רעשיליוּפ רעד

 טרעהעגנָא ךיז טָאה רע .דיגמ רעצינשזָאק םנופ רערעראפ יד ןופ ןעוועג

 םנופ טייקילייה ןוא טייקכעלרע רעד ןגעװ טנגעג םענעי ןופ םיצירּפ יד ןופ

 תורקע דקוּפ זיא ,םיאלוח טלייה רעכלעוו ,"אצינשזָאקס ןיבאר יקסווָאדישז;

 ןוא תוכלמ סָאד יירטעג ןייז ןלָאז ייז ןדיי ענייז טנרעל רע ,רקיע רעד ןוא

 ,ןייז דרומ טינ

 ןילא טָאה רע עכלעװ ,עיצאגעלעד א טריזינאגרָא טָאה דיגמ רעד

 רעד .יקסווָאטאינָאּפ ףעזָאי טשריפ םעד ראפ טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא טריפעגנָא

 טסניד-רעטילימ ןופ הריזג יד ןייז לטבמ לָאז רע ןטעבעג םיא טָאה דיגמ

 ןוא יימרא רעד ןיא טייקשידיי ןטיהּפָא ןענָאק טינ טעװ דיי א לייוו ,ןדיי ראפ
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 טינ רעטעּפש םיא ןָאק ןעמ שטנימ-רקפה א די א טרעװ טייקשידיי ןָא

 סָאד ךיוא רֶע טרילראפ ,הנומא ןייז ןיא גנירג טרעו רע ביוא ;ןעיורט

 וצ ןעױרטנָא םענייא אזא ןעמ ןָאק יװ .ורבחל םדָא ןיב ןוא רחסמ ןיא תונמאנ

 ...הכולמ רעד ןקידעש רעטעּפש טעװ רע ? יימרא רעד ןיא ןעניד

 ןופ ןרָאװעג טיירפאב ןענייז ןדיי -- טלעוּפעג טָאה תולדתשה ןייז

 טזומעג עטיירפאב יד ןבָאה ראפרעד רעבָא ,ימרא רעד ןיא ןעניד ןייג

 ןאד טָאה רעײטשיּפָאק ןשידיי םנופ לכה-ךס רעד .רעײטשיּפָאק א ןלָאצאב

 .ךעלרעי ןדליג טנזיוט טרעדנוה ןביז ןפָארטאב

 םינלדתש קיצנאווצ ןופ עיצאגעלעד א ךיוא טריזינאגרָא טָאה דיגמ רעד

 םעד ןייז לטבמ לָאז רע ,ןלױּפ ןופ רעטסינימ-ץנאניפ םוצ ןדנעוו ךיז ןלָאז ייז

 רעײטש רעד .לָאצ טזומעג ןאד ןבָאה ןדיי סָאװ רעייטש-הטיחש ןלעיצעּפס

 טינ ןבָאה ןדיי עמערַא סָאװ שיילפ רשכ ןופ זײרּפ םעד ןביוהרעד טָאה

 .ןפיוק טנָאקעג
 םנופ ףיוה ןכעלגינָעק ןיא העּפשה א טאהעג ךיוא טָאה דיגמ רעד

 ,טסוגיוא וואלסינאטס ,ךלמ ןשיליױּפ

 . גנויצאב עמעראוו יד גנוניוטש ןפורעגסיורא טָאה סרעדנוזאב ץנאג

 טאדידנאק א ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסעראטרעשט טשריפ ןופ דיגמ םעד וצ

 ,(1763 -- ג"כקת) טסוגױא גינעק ןופ טיוט ןכָאנ ןיורק רעשילױּפ רעד ראפ

 0 קסװָאטאינָאּפ ףעזָאי ןעמוקאב טָאה ןיורק יד רעבָא

 ךיז רע טָאה ,רעדניק ןייק טאהעג טינ טָאה יקסעראטראשט םדָא

 לָאז רע טָאג ןשידיי םייב ןטעב םיא ראפ לָאז רע דיגמ םוצ טעדנעוועג

 ללּפתמ םיא ראפ טָאה דיגמ רעד זא ,םידיסח ןליײצרעד .דניק א ןבָאה

 ,טלעוו ןייד ףיוא םייוג ליפיוזא טסָאה ,םלוע לש ונובר :ןושלה הזב ןעוועג

 ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא הליפת סדיגמ םעד ...יֹוג א ךָאנ ןייז לָאז

 ןוז א ןריובעג רָאי םוצ טָאה ןיטשריפ יד

 טינ רעבָא טָאה ,יקסעראטרעשט ןיטנאטסנָאק ,רעדורב א סטשריפ םעד =

 זיא רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ .חוכ סדיגמ ןקילײה םניא טביױלגעג

 זיא ןוז ןייז יו יוא ןטעבעג םיא טשרמולכ ןוא דיגמ םוצ ןעגנאגעגניירא

 טשריפ זיא ןתמא רעד ןיא .,ןייז ללּפתמ םיא ראפ רע לָאז ,ןכוסמ הלוח א

 ,קראטש ןוא טנוזעג ןעוועג ןוז סניטנאטסנָאק

 לייו א ךיז טָאה ,השקב ןייז קידנרעהסיוא ,דיגמ רעצינשזָאק רעד

 טינ ךיז טלאהראפ ,םייהא ןיוש רָאפ :טשריפ םוצ טגָאזעג ןוא טכארטראפ

 ....ןבעל םייב ןוז ןקנארק ןייד ןפערט ךָאנ וטסעװ רשפא ,געוו ;פיוא
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 ןייז ןפָארטעג עקאט ןוא ןרָאפעג םייהא דימו ףכית זיא טשריפ רעד

 ענייז טימ ףָאשיב רעד ןוא דנאטשוצ הסיסג ןיא ןגעלעג זיא רע ןעוו ןוז

 -ןטיוט א ייב ןרעוו סָאװ תוליפת יד ןטימ ןיא ןטלאהעג ןיוש ןבָאה םיחלג

 ...טגָאזעג טעב

 טזמעג רע טָאה ,"הזוחק םוצ ןילבול ןייק ןרָאפעג זיא דיגמ רעד ןעוו

 ןיטנאטסנָאק טשריפ רעד טניואוועג טָאה סע ואוו ןטרָאד ,עוואליּפ ןרָאפכרוד

 ,טקרעמאבמוא ןייז טנָאקעג טינ טָאה העיסנ סדיגמ םעד .יקסעראטראשט

 יד ,טיילגאב וצ םיא ןרָאפעגטימ לטעטש ןכעלטיא ןופ ןענייז םידיסח לייוו

 טימ לופ ןעוועג ןענייז ןגעו עשילוּפ יד ,םשור א טכאמעג טָאה העיסנ

 טרָאפ דיגמ רעד זא ,טסואורעד טשריפ רענעי ךיז טָאה אליממ .,םידיסח

 םיא ןוא ץאלאּפ ןייז ןיא ןדאלעגנייא םיא רע טָאה ,טָאטש "ןייז/ ייבראפ

 ...ןעועג דבכמ קראטש

 סירג טימ ךיז ןעיצאב םיצירּפ עשיליוּפ יד יוזא יו קידנעעזוצ

 ךיוא םוטרעיוּפ סָאד ןוא עטמאאב עקירעדינ יד ןיוש ןבָאה ,דיגמ םוצ דובכ

 ,גנורעראפ רענעי ןופ ןסָאנעג ןדיי ןבָאה אליממ ןוא טריטקעּפסער קראטש םיא

 ראפ ,ללכ ןראפ תובוט ענעדיישראפ ןלעוּפסױא טנָאקעג טָאה דיגמ רעד ןוא

 ,םידיחי ראפ ןוא תולהק

 'ר :השעמ עקידריוװקרעמ רעיײז א טלייצרעד טרעוו םידיסח ןשיוצ

 סיקסעראטראשט טשריפ ןיא ?ןעיירד, דימת ךיז טגעלפ רעלָאװעקסנָאק המלש

 ףיוא ןריפ סע ,ץליהעג ןייז ןופ לייט א ןפיוקפיוא טגעלפ רע .רעדלעוו

 ןייז ןעיצ רחסמ םעד ןופ ןוא גיצנאד ךרוד םיקחרמ יד ןיא סעווטארט

 ,לודג עפשב הנויח

 ןייק זיראּפ ןופ טריפעגמייהא ןשטנעמ סטשריפ םעד ןבָאה לָאמנייא

 -ראפ, ןענייז גע ןפיוא .תועבטמ ענעדלָאג טימ ךעלסעפ עכעלטע עוװאליּפ

 רעצעמיא זא רעכיז ןעוועג זיא טשריפ רעד .ךעלסעפ ייווצ ןעגנאגעג ?ןריול

 ...ךיז טניפעג הבנג יד ןעמעוו ייב ךוז ייג רעבָא ,טנחקלעגוצ סע טָאה

 ןייז; ,רעלאוועקסנָאק המלש 'ר וצ טשריפ רעד וצ טייטש לָאמנייא

 ןקיליײה םוצ ץינזָאק ןייק ןרָאפטימ לָאז רע םיא ןופ טגנאלראפ ןוא ,"דיי

 .ךיז טניפעג הבנג יד ואוו ןייגרעד ןיוש טעוװ רע ןוא ןיבאר

 ,דיגמ םוצ ןהמלש 'ר טימ ןעמוקעג זיא טשריפ רעד .הווה ךכ

 טסעז :םיא וצ דיגמ רעד ּפָא ךיז טפור ,השקב סטשריפ םעד קידנרעהסיוא

 בילג .טעב ןיא דימת גיל ךיא ,רעקנארק א ןוא שולח א ןיב ךיא ,ךָאד

 ...ןעמונעג טינ דלָאג ךעלסעפ יד בָאה ךיא -- רימ
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 ריא זא דשוח טינ ךייא ןיב ךיא ,םולשו סח :טשריפ רעד טרעפטנע

 ריא טלָאז הליפת רעייא ןופ חוכ ןטימ זא רָאנ ליוו ךיא .ןעמונעג ייז טָאה

 ןעבייז סע רע ןוא ןעמוקעגניהא ןענייז דלָאג ךעלסעפ יד ואוו ןעניפעגסיוא

 ,םיבנג יד

 טינ סעװ רע זא ,גָאװצ א ץירּפ םנופ טגנאלראפ טָאה דיגמ רעד

 ןפָארטשאב טינ טעװ רע ןוא הבנג יד ןענופעג טָאה רע טענאוו ןופ ןגערפ

 | ,טגָאזעגוצ טָאה ץירּפ רעד .םיבנג יד

 ןטשרעבױא םעד ןטעבעג ,הליפת ןייז ןיא ןעגנאגראפ זיא דיגמ רעד

 ןדיי ראפ ןעמוקסיורא טעװ םעד ךרוד ןוא ,םימש םש ןרעוו שדוקמ לָאז סע

 ,הבוט עסיורג א

 טָאה הלגע לעב םעד ןוא םיבנג יד ןשיװצ ?טריסאּפ טָאה סָאװ

 ...קלח ןרעסערג א טלָאװעג טָאה רעכעלטיא ,הקולחמ א טרעקאלפעצ ךיז

 ןלייטנייא ןוא ןכיילגראפ ייז לָאז רע דיגמ םוצ ןעמוקעג עלא ייז ןענייז

 ןזיועג םיא ןוא טשריפ םעד ןפור טזָאלעג טָאה דיגמ רעד ...הבנג יד

 | ...הדיבא ןייז

 ןא ןיא ןדיי ןוא םימש םש ןרָאװעג שדקתנ זיא השעמ רענעי ןופ

 טשריפ ןופ תוחנה ןוא תובוט ענעדיששראפ טאהעג דימת ןבָאה הרצ-תע

 .עוואליּפ ןופ ,יקסערָאטראשט

 תורצ ןענאטשעגסיוא ןטנגעג עטייו ערעדנא ןיא ןדיי ןבָאה רעמָאט

 ךיז יקסרָאטראשט טשריפ טָאה ,םיצירּפ ןוא סעשטכאילש עשיליוּפ יד ןופ

 ...ןטעבעג םיא טָאה דיגמ רעד יו םעדכָאנ ,טלעטשעגנייא ייז ראפ

 םענייר ןקיצנייא-ןייא ןופ ןעמונעג ךיז טָאה תונלדתש סדיגמ םעד

 םיא ייב זיא ,דיי א ןָאט הבוט א .דסח ןוא תונמחר ןופ ,לאווק ןקיליײה ןוא

 םייק ולאכ ,לארשיב תחא שפנ םייקמה לכ :לייו .שדוקה תדובע ןא ןעוועג

 ןייא רָאנ וליפא קזחמ ןוא ןטלאהרעד ןָאק רעצימע ןעװ -- אלמ םלוע

 ןעװעג קזחמ טלעװ עצנאג א טלָאװ רע יװ טוג יוזא זיא ,שפנ ןשידיי

 יוזא ןענאטשעג םיא ייב זיא דיי ןייא ראפ שפנה תריסמ ןייז ביוא

 ...לארשי ללכ ןצנאג ןראפ הבוט א המכו המכ תחא לע ,ךיוה

 סָאד ,1795 רָאי םניא ןרָאװעג טלייטעצ זיא הכולמ עשיליוּפ יד ןעוו

 זיא ףוס רעייז זא ןעזעג ןבָאה םיצירּפ ןוא סעשטכאילש יד ןוא ,לָאמ עטירד

 ןקידסלָאמאד םעד ףיױא גנונפָאה עטצעל יד טגיײלעג ייז ןבָאה ,ןעמוקעג

 טגָאזעגוצ טָאה רע .ןָאעלָאּפאנ ,רעדנעל ןוא תונידמ עסיורג ןופ רעגיזאב
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 ןלעטשקירוצ טעװ רע זא ,הכולמ רעשיליוּפ רענעלאפעצ רעד ןופ רעריפנָא יד

 ןלױּפ קראטש א ןעיובקירוצ ןוא

 ןלױּפ ןבָאה עכלעוו יירד יד ןגעק טריפעג המחלמ טָאה ןָאעלָאּפאנ

 .ךיירטסע ןוא דנאלשטייד ,דנאלסור :טביורעצ ןוא טלייטעצ

 ןָאעלַאּפאנ טָאה ,1807 רָאי םניא ,גנולייטעצ סנליוּפ ךָאנ רָאי ףלעווצ

 טלעטשעגפיוא ןוא ןליוּפ טימ טקינייאראפ סע ןוא ןסיירּפ קיטש א ןסירענּפָא

 רעביא גינעק סלא .(עיקסוואשראוו ָאװטסנעשק) םוטנעטשריפ רעוועשראוו סָאד

 רעד ,טסוגיוא ךירדירפ ןרָאװעג טמיטשאב םיא ןופ זיא םוטנטשריפ םענעי

 | .ןסקאז ןופ גינעק

 ,ךיירטסע ךיוא טגיזאב טָאה ןָאעלָאפאנ ןעוו ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ

 םוצ טלײטעגוצ סע ןוא הנידמ קיטש א ןסירעגּפָא ריא ןופ ךיוא רע טָאה

 עשטכאילש עשילױוּפ יד לייוו ,ןָאטעג סע טָאה רע .םוטנטשריפ רעוועשראוו

 ןוא השבלה ,זײּפש טימ ןעיימרא עשיזיוצנארפ עקיטכעמ יד ןפלָאהעג טָאה

 ,טיצ רענעי ןיא רעגיז ןטסערג םעד תבוטל שזאנָאיּפש טימ רקיע רעד

 ,ךיירקנארפ ןופ אטראּפאנָאב ןָאעלָאּפאנ

 ןעוװעג רָאנ זיא םוטנטשריפ רעוועשראוו סָאד זא ,ךיז ייטשראפ סע

 ןיא גינעק ןדמערפ א טימ ,םוטגינעק טוּפיליל א ,ןיּפנא ריעזב הכולמ א

 ...ץיּפש רעד

 ןוא ענרעדָאמ ,עיינ ןזָאלב ןביוהעגנָא ןבָאה םוטנטשריפ םענעי ןיא

 : ,ןטניוו עלארעביל

 ןטכילפראפ ןביוהעגנָא טָאה ,גנובעגצעזעג ןייז ,סקעדָאק סנָאעלָאּפאנ

 ןופ עידדיא עינ יד .םוטנטשריפ ןשילױּפ םעיינ םנופ רעניואוונייא יד

 ןאד ןוש טָאה עכלעוו ,גנוקיטכעראבכיילג ןוא טייהיירפ ,טייקכעלרעדירב

 ,ךיירקנארפ תוכלמ ןופ ןצינערג יד רעסיוא ךיוא ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג

 ןוא טקירדרעטנוא טליפעג ךיז ןבָאה עכלעו יד עלא טפושיכראפ טָאה

 ,גנוריפ הכולמ ןופ ןעמעטסיס עטלא יד ןופ טקידיילאב

 סנָאעלָאּפאנ ןיא ןעזעג ןבָאה ןדיי עטרילימיסא ןוא םיליכשמ יד

 ןבעגעג ןבָאה ןלױּפ טינ ןוא דנאלסור טינ לייו ,הלואג ןופ םינמיס תונוחצנ

 טלָאװעג טינ ץלא ךָאנ טָאה ךריק עשיליוטאק יד .גנוקיטכעראבכיילג ןדיי

 רעגריב ערעדנא טימ ןשטנעמ עכיילג ןענייז ןדיי זא קנאדעג ןטימ ןכאמ םולש

 ,הנידמ רעד ןופ

 ןופ דיישרעטנוא ןייק :שוריפב טגָאז ןוא ןָאעלָאּפאנ טמוק ָאד ןוא



 ןעלקיווטנא ךיז ןוא ןבעל וצ טכער עכיילג: ןבָאה עלא --- ןָאיצאנ רעדָא הנומא
 ימ" / . ...קיטכיר ראפ סע טניפעג רעכעלטיא יו

 הלהק עשידיי יד םיא טָאה .,עשראוו , ןייק ןעמוקעג זיא ןָאעלָאּפאנ  ןעוו

 וצ וטפיוא ןסיורג ןייז ראפ טביולעג טרעוו רע ואוו ,ןמיה א טעמדיווװעג

 | ,רעקירדרעטנוא ערעייז ןופ רעקלעפ ןעיירפאב
 -יסא ןוא םיליכשמ יד דיי עקיביולג-טינ יד טביולגעג ןבָאה .יוזא

 ןבָאה ,הרות ןייז ןוא ט"ג ןיא םינימאמ עתמא יד ןופ רעריפ יִד - ,ןטנאלימ

 ,אטראּפאנָאב ןָאעלַאּפאנ ןופ ןעיידיא עיינ יד ןיא טביולגעג טינ לָאמ סָאד

 ,טייהיירפ ןוא טייקכעלרעדירב ןופ טסייג רעד זא ,טאהעג ארומ ןבָאה ייז

 ענייש ןוא תוצילמ עטסופ זיולב ןענייז ,טכער עכיילג ןְדיי יד ןבעג סָאד ןוא

 סָאד ןדיי ןלעוװ ,ןטייהכיילג ןוא ןטייהיירפ ערעכיזיטינ יד ראפ ןוא ,דייר

 .רעגײטשנסבעל ןוא שובל רעייז ,טייקיטראנגייא רעייז ןייז בירקמ עטשרע

 ןגייטשרעביא טעו ,ןדייל טעװ םוטנדיי עמורפ סָאד סָאװ ןדאש ןוא דספה רעד

 .טייהכיילג ןופ גָאװצ ןרעכיז טינ םעד לָאמ טרעדנוה

 ,ןענַאעלָאפאנ ןגעק המחלמ א ןיא ןפרָאװעגניירא ךיז ןבָאה ןדיי-עטוג יד

 תולפת טימ רָאנ ןענָאנאק ןוא ןדרעוװש ןייק טימ טינ ךעלדנעטשראפטסבלעז

 ...םדיב תויּפיּפ ברחו םנורגב לא תוממור --- םידוחי ןוא

 ףיױא טרישראמ ןבַאה ןענָאעלָאּפאנ ןופ ןעיימרא עקיטכעמ יד ןעוו |

 ןעגנוטסעפ ,רעפרעד ןוא טעטש ןעמונעגנייא ,ןגעוו ןוא ןעייסָאש עשיסור יד

 ןופ הוח רעד ,טלעו רעשידיסח רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה ,רעסעלש ןוא

 ,הלּפמ א ןבָאה לָאז רע םישעמ טעבראעג ,דיגמ רעצינשזָאק רעד ןוא ןילבול

 ןעועג זיא ,ד"בח ןופ רעדנירגאב רעד ,ידאיל ןופ ןמלז רואינש יבר ךיוא

 ןדיי ןבעג טפראדעג ןבָאה תונוחצנ סנָאעלָאּפאנ סָאװ ןקילג יד ןגעק

 ָאי טָאה ,רעװָאנאמיר עלעדנעמ 'ר .,רוד םענעי ןיא קידצ ןייא
 תמחלמ ןיוש זיא סָאד זא ןטלאהעג טָאה רע .ןענָאעלָאּפאנ טימ ןטלאהעג

 טעװו קדצ לאוג .רעד .רעדייא ןרעקאלפעצ ךיז ףראד עכלעוו ,גוגמו גוג

 .ןעמוק
 עסיורג טלמאזעג טָאה ,ןײטשּפָאה לארשי 'ר ,דיגמ :רעצינשזָאק רעד

 -ָאטרעשט טשריפ ןופ טגנאלראפ שוריפב העּפשה ןייז טימ ןוא טלעג םימוכס

 לָאז רָאי ןעצ ףיוא שטָאכ זַא ןטעב סולפנייא ןייז טימ לָאז רע יקסער

 טניימעג טָאה סע סָאװ ,גנוקיטכעראבכיילג ןדיי ןבעג סָאד ןרעוו טגײלעגּפָא

 טסניד-רעטילימ וצ ןרעװ ןעמונעג ,שובל רעיײז ןבעגפיוא ןזומ ןדיי זא

 ...בצמ רעשיטילָאּפ רעד ןרעדנע ךיז ןָאק ןאד זיב ?רָאי ןעצ ךָאנ ןוא .וו"אא
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 -וקָאד ןלעיציפָא ןא ןבעגעגסיורא טָאה םוטנטשריפ רעוועשראוו סָאד

 -ריפ רעוועשראוו ןופ רעניואווניא ידע :יוזא ךיז טנעייל רעכלעוו ,טנעמ

 טיירפאב ןענייז (עװָאשעשזיִאמ עינאנזיוו) ןביולג סוניבר השמ ןופ םוטנטש

 רעד טימ ,טייהכיילג עשיטילָאּפ ןופ ץעזעג סָאד ןעמענוצנָא רָאי ןעצ ףיוא

 ןסאּפוצ ךָאד ךיז ייז ןלעװ טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ ןיא זא גנונפָאה

 טלײטענּפָא ְךָאַנ ייז ןענייז טציא שטָאכ ,םוטנטשריפ םנופ רעניואוונייא עלא וצ

 ""דנאל ןופ עלא יו שרעדנא ןוא

 ןעועג ןענייז ןדי ?ןכתיה :ןגערפ ןלעװ רוד ןקיטנייה םנופ ןשטנעמ

 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלא ,ןלױּפ ןיא ןוא דנאלסור ןיא טקירדרעטנוא

 ןָאעלָאּפאנ יו "לאוג , אזא טמוק ָאד ןוא ,ןעגנוגלָאפראפ ןוא תוריזג עיינ ---

 ןוא רעדנעל ?טיירפאב, טָאה רעכלעוו ,ךיירקנארפ ןופ גינעק ,אטראפנָאב

 טימ טכער עכיילג םוטנטשריפ רעוועשראוו ןיא ןדיי ןביג ליוו ןוא ,רעקלעפ

 םינונחת טימ ןטעב ,ןעמענ טינ סע ןליוו רעריפ ערעייז ןוא ,רעניואוונייא עלא

 /..?ןכתיה ..ירָאװ ןעצ ףיוא שטָאכ הבוט יד ןבישראפ וצ

 עשידיי סָאד טרידיטש קיטכיזרָאפ טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד |

 סאולע ןופ תולהק רעקילדנעצ טכוזאב טָאה רע .ךיירקנארפ ןיא ןבעל

 לָאמא ןבָאה סע ואו תולהק ענעי .ךיירקנארפ טלא ןיא ןוא ,ןעגנירטאל

 ענעי ,םינורחא ןוא םינושאר ,תופסותה ילעב יד ןוא (זולוט) י"שר טבעלעג

 רפס סמ"במר םעד ןיירא םרח ןיא טגילעג לָאמא ןבָאה עכלעוו תולהק

 עיפָאזָאליפ ןייק ןענרעל טינ ןלָאז ןדי עמורפ יד ידכ ,"םיכובנ הרומ;

 יד ןופ רענייא ,ץיממ רזעילא יבר ןופ טָאטש יד ,ץטעמ ;(רעילעפמָאמ)

 ןתנוהי 'ר יבר רעד בר ןעװעג ןטרָאד זיא רעטעּפש ,תופסותה ילעב

 ,ץישעבייא

 רעד ןיא לָאר עסיורג א טליּפשעג לָאמא ןבָאה תפרצ ימכח יד

 רָאג א ףיוא ןענאטשעג ןענייז תולהק ענעי ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג

 יתב ,ןלוש עסיורג ןופ םינמיס ןעזעג ךָאנ בָאה ךיא .הגירדמ רעכיוה

 ןוא ןקעטָאילביב ,תואוקמ ...םידימלת ןָא עקידייל --- תובישי ,םישרדמ

 זיא םעלא םעד ןופ -- תובצמ ערעיט עקיזיר טימ ,ןימלע-יתב עסיורג

 טָאה טיקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ ,טייהכיילג יד ,ןבילבראפ טינרָאג טעמכ

 עשידיי עקיטראנגיא יד טמסראפ רעבָא ,ףוג ןשידי םעד טיירפאב עקאט

 == ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ טעמכ זיא'ס זא ,טרעסנעקראפ יוזא יז ,המשנ

 ...טייקשידיי קידבעל ןוא תויח ןופ ןמיס ןָא
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 ןרָאװעג לעיצנאניפ ןוא שיטילָאּפ ,שיזיפ ןענייז ןדיי ואוו ןגעקאד

 -עג טייקשידיי טָאה ןטרָאד ,טלדנאהאב טייקכעלשטנעממוא רעלאטורב טימ

 ריא השודק יד ןוא םוטקיליה ריא טאהעג הרות טָאה ןטרָאד ,טילב

 , .. טרָאניואוו

 ,דדבל ןבעל טעוװ קלָאפ עשידיי סָאד יו גנאל יוא ,דדבל םע ןה

 ןלעװ ךיז טעװ רע ןעוו --- םייוגבו ,ןעור רע טעװ ,ןוכשי ןייז טעװ ,ןיילא

 טינ םיא ץלא ייז ןלעוװ ,בשחתי אל ,רעקלעפ עקימורא יד טימ ןשימסיוא

 ...קלָאפ בושח ןייק ראפ ןטכארטאב

 .טסואוועג גנוגעוואב רעשידיסח רעד ןופ ןזיר עקיטסייג יד ןבָאה סָאד

 סָאװ ןוא ,ןטייצ עטלא יד ןיא לָאמא ןטרָאד ןבעל עשידיי סָאד ,ךיירקנארפ

 רעטסעב רעייז ןעוועג זיא סָאד ,טייצ רעייז ןיא טאהעג טָאה סע םינּפ א ראפ

 : ,זייוואב

 ,טייהכיילג ןייז ןופ ןוא ןרָאװעג טינרָאג זיא תונוחצנ סנַאעלַאּפאנ ןופ

 .טולב ןופ ךייט א .ךייט א טזָאלעגסיוא ךיז טָאה טייקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ

 טרעטסייגאב יוזא ןענייז עכלעוו יד ,ענייז רעגלָאפכָאנ יד וליפא

 ,תולּפמ ענייז ךָאנ רעטעּפש ןענייז ,עיידיא רעקיצנאלג ןייז ןופ ןרָאװעג

 ןגעק ןעגנוקנערשאב ןוא ןעמָארגָאּפ וצ טצעהעג ןוא לארשי יאנוש ןרָאװעג

 .ןדיי

 ךעלטיּפאק יד זא ,ןענָאמרעד וצ לָאמא ךָאנ קיטױנ ראפ ןיפעג ךיא

 ןבירשעג הנוכ טימ ןענייז ,הכרבל ונורכז ,דיגמ רעצינשזָאק םעד ןגעוו

 ןגיוצרעד זיא סע רעכלעוו ןיא הביבס יד ןייטשראפ וצ רעסעב ידכ ,ןרָאװעג

 .ל"צז רעטלא ריאמ (עשטיא) קחצי 'ר ,יבר רערעג רעטשרע רעד ןרָאװעג

 ןשידי םעד ראפ שפנ תריסמ ,םימחרו דסח ,השודק תונואג ןופ הביבס א

 ןוא םיצירּפ ייב ,םירש ןוא םיכלמ ייב תונלדתש ,דיחי םעד ראפ ןוא ללכ

 | | ,רעריפ-גירק

 ןיינ לטיפאק

 ןתח א טרעװ ױלע רעשילױּפ רעד

 ןױש רע טָאה ,רָאי טכא ןרָאװעג טלא זיא לריאמ-עשטיא ןעוו

 טימ ןענרעל ןיא טסעומשעג טָאה רע .ילע סלא ןליוּפ ץנאג ןיא טמשעג

 רעפראש ןייז ,דיגמ רעצינשזָאק םוצ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,םילודג עלא
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 םוצ קשח רעקימאלפ ןוא הדמתה עקראטש ןייז ,הסיפת עקנילפ ןוא חומ

 ,גלפומ ןדמל א ןופ הגירדמ רעד וצ ןביוהרעד םיא ןבָאה ןענרעל

 עלא ןיא ןעװעג עשעשמ םיא טימ ךיז טָאה דיגמ רעקילייה רעד

 טייצ ןיוש זיא'ס זא ,בר רעוװעשינגאמ םעד טמיורעגנייא טָאה רע .םינינע

 טסואוורעד ךיז ןבָאה םיברוקמ יד ןעוו .ךודיש ןקיסאּפ א םיא ראפ ןכוז וצ
 .םיכודיש ענעדישראפ ןגָאלשעגרָאפ ייז ןבָאה ,ןוצר סדיגמ םעד ןופ

 ,ןוגה ךודיש א טימ וועשינגאמ ןייק ןעמוקעג ןענייז םינכדש ןעוו
 טָאה העד רקיע רעד זא ,טרעפטנעעג ןיציבר רעד טימ בר רעד ןבָאה
 טָאה דיגמ רעד ןוא ץינשזָאק ןייק טעדנעװעג ךיז ייז ןבָאה .דיגמ רעד
 רעפטנע ןייז .ןענאטשעגנָא טינ םיא ןענייז ייז ,ןעועג החדמ םיכודיש עלא
 ..."ךיא ןיימ ךודיש אזא טינ; :ןעװעג זיא

 ,ךיי א ןופ רידא ןא ,ריבג רעסיורג א טניואוועג טָאה עשראוו ןיא

 ליױו ,ןפלח השמ 'ר ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .הקדצ לעב א ,גלפומ ןדמל א

 עדמערפ ןוא תועבטמ עשידנעלסיוא ןשיוט וצ ןעוועג ןענייז םירחסמ ענייז

 ןיא טמשעג רעבָא ,ץישפיל ןעװעג זיא ןעמָאנ החּפשמ ןייז .סעטוילאוו

 טלָאװ הזה ןמוב ןפלח השמ 'ר סלא רע טָאה ןלױּפ ץנאג ןיא ןוא עשראוו

 ןענייז םירחסמ ענייז .סעיצארעּפָא קנאב רחסמ רעגייטש אזא ןפורעג ןעמ

 ןלױּפ ץנאג רעביא טיירּפשראפ ןעוועג

 םתס ןוא םידיסח ,םינבר .החורל חותּפ ןעװעג דימת זיא ןיוה ןייז

 א ןענופעג ןטרָאד ןבָאה ,עשראוו ןייק ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי עלעדייא

 .תבש תדועס רעדָא ערעשטעוו ןסע וצ ,ּפָאק םעד ןגיילוצקעווא םוקמ

 םיתרשמ ,בוטילכ טימ טיירגעג ןעועג דימת ןענייז ןשיט עגנאל

 יױזא לייו ,דובכ ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ םיחרוא יד ןעוועג שמשמ ןבָאה

 השמ 'ר ןעװ .טגָאזעגנָא ,ןפלח השמ 'ר ,תיבה:לעב רעשידיגנ רעד טָאה

 יז טימ טדערעג ,םידבכנ יד ןעוועג שמשמ ןיילא רע טָאה טאהעג טייצ טָאה

 ..,ריט א ןענעפע וצ ואוו תוצע ןבעגעג ,תודיסח ןיא ןוא ןענרעל ןיא

 ןופ להקה ישאר ןוא םינבר עשראוו ןייק ןעמוק ןגעלפ בור יּפ לע

 ,תוכלמ םייב ןתולדתשה ענעדיישראפ ןגעוװ ןליוּפ ןיא תומוקמ עטסטייוו יד

 טָאה ןוא רוביח א ןעגנערב בר א טגעלפ לָאמליײט .עדָאװעיָאװ םייב רעדָא

 ןגעלפ םינבר לייט ,די בתכ ןייז ןקורד לָאז רעכלעוו ,סיּפדמ א טכוזעג

 םילודג יד ייב םירוביח ערעייז ףיױא תימכסה ןטעב עשראוו ןייק ןעמוק
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 א טאהעג ןבָאה עלא יד .טָאטש-טּפיוה רעשילוּפ רעד ןופ םינואג ןוא

 ,םייה רעכייר סנפלח השמ 'ר ןיא הביבס עמעראוו

 ,סענאויד טשידניא ןייק ןגעלעג טינ ןענייז סעילאס סצישפיל ןיא

 ,םיחרוא יד ןופ ךעלטסעק ןוא ךעלקעּפ ,סעסילאוו טימ טלעטשעגנָא דימת רָאנ

 רָאנ ,סענָאזאו ענעלאטשירק ןייק ןענאטשעג טינ ןענייז ןשיט ענייז ףיוא

 ףעדמערפ יד .םינורחא ןוא םינושאר ,סמ"במר ,רהוז ,םישרדמ ,תורמג ,םירפס

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יו טליפעג ךיז ןבָאה םיחרוא

 ןענאטשעג דימת זיא רעסאוו קידעכָאק טימ ראווָאמאס רעסיורג א |

 ןוא ךעלצעלק טימ ,יט עטעראפראפ שירפ ,לקניו א ןיא לשיט א ףיוא

 -- תץכאמעגנייא יָאלס א ןוא ךעלעכיק רעייא ,סענעמיל ,רעקוצ ןטישעג

 .ץראה'ס ןפאכרעד םיחרוא יד ךיז ןלָאז רעטייוצ רעד ןוא הדועס ןייא ןשיווצ

 זחירטמ ןעמעש ךיז טעװ רע ןוא ,ונילע אל ,שולח א רעצימע זיא רשפא

 וצ ץראה ןייז סָאװ טימ ןמוזמו ןכומ ןבָאה רע לָאז ,תיב ינב יד ןייז

 . ..ןּפאכרעד

 .הלהק רעועשראוו רעד ןיא רבד-םש א ןעוועג זיא ןפלח .השמ 'ר

 טָאה ןעמ .דחוימ חילש א טקישעג םיא ךָאנ ןעמ טָאה תופיסא עלא ףיוא

 | .העד ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז

 א טעדנירגעג עשראוו ןיא להקה ישאר יד ןבָאה א"עקת רָאי םניא

 ,םיכרצנ וצ םידסח תולימג ןגרָאב וצ עסאק-ייל ןימ א ,"ןח תאוולה, הרבח

 טעמראּפ א ףיוא ןרָאװעג ןבירשראפ ןעניז הרבח רענעי ןופ תונקת יד

 השמ 'ר םינבר רעוװעשראוו יד ןבָאה תונקת יד ףיוא ךיז טעמתחעג ןוא

 ,"המלש תדמח, לעב רעד ןוא (עקָארק ןיא בר ןעוועג רעטעּפש) ןמלז המלש

 ,טייצ רענעי ןופ םיבושח ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא ןפלח השמ 'ר

 הרות ןעװעג ןיא םיא ייב סָאװ ריבג .רעוועשראוו רעקיזָאד רעד

 .עלעגייפ רעטכָאט ןייז ראפ ןתח א טכוזעג טָאה ,ןעמאזוצ הלודגו

 עכעלטיא .טלעפעג טינ לָאמניק עשראוו ןיא ןבָאה םינכדש ןייק

 תואיצמה רקי א ןתח א טכוז ןפלח השמ 'ר זא ,טסואוועג טָאה ייז ןופ

 היכז יד ןבָאה וצ ןשטנואוועג ךיז טָאה ןכדש רעכעלטיא ,רעטכָאט ןייז ראפ

 רעד טלָאװ ,תישאר .רעטכָאט סריבג ןראפ גוויז ןקיטכיר םעד ןעגנערב וצ

 םסרופמ רע טלָאװ ,תינשהו ,דלעג-תונכדש טעפ א הפי ןיעב טנידראפ ןכדש

 ...ןביוהעג ןייז טלָאװ עיסעּפָארּפ ןייז ןוא לזמ-רב סלא ןרָאװעג

 השמ 'ר טימ ןדייר וצ טגאוועג טינ ןכדש ןייק טָאה ןגעווטסעדנופ



 עלעגייפ ןייז ראפ טכוז רע זא טרעהעג ןבָאה ייז לייו ,תילכת ןגעוװ ןפלח

 ףיוא .ןדמל א: ןוא סחוימ א ןייז לָאז רעכלעוו ,םיקחרמ יד ןופ ךודיש א

 עכלעזא טינ ךיז ןעניפעג ,עשראוו ןיא ןסאג עשנעג רעדָא עניונג רעד

 ןעניואו עקצאמָאלט רעד ףיוא ןוא סאג ןזייא רעד ףיוא ,םייוליע .רעגייטש

 בור יּפ לע םירוחב ערעייז רעבָא ןענייז ,עשראוו ןופ "ראּפפ רעד ָאי ןיוש

 ןוא םיתוטש טימ ייז ןרטּפ גָאט בור ןוא ךעלסיב וצ ןענרעל , ,רעײגקידײל

 | .,םילבה
 ...טלעוו יד ןעניישראפ לָאז רעכלעוו ,ראופמ

 ...טליװ יד ןעניישראפ לָאז רעכלעוו  ,ראופמ

 ןילבול ,ןילבול ןייק ןרָאפ לָאז רע ןעוועג טילחמ טָאה ץישפיל השמ 'ר

 ןבָאה ןטרָאד .הרות םוקמ סלא טמשעג ,לארשיב םאו ריע א ןעװעג זיא

 ,ל"שרהמ רעד ,אנכש םולש 'ר ,קאלַאּפ בקעי 'ר ,א"שרהמ רעד טנרעלעג לָאמא

 'ר ןטרָאד טנרעל דניצא ןוא הילדג 'רב ריאמ 'ר ,ןילבולמ ם"רהמ רעד

 רשפא .הבישי א טריפ ,הרות ץיברמ זיא רע .ּפָאק רענרעזייא רעד לאירזע

 ,רעטכָאט ןייז ראפ ןוגה ךודיש א ןייז ןימזמ םיא רעטשרעביוא רעד טעוװ

 סייו רשפא ,"הזוח, םעד ,ןילבול ןופ ןיבר םייב ןָאט גערפ א ךיוא טעװ רע

 | ...רדה ץע ירּפ א ,ךודיש א ןופ רע

 ךָאנ ,ןלאירזע 'ר ,בר םעד טלייצרעד רע טָאה ןילבול ןייק קידנעמוק |

 םעד ןפורעג ןעמ טָאה יוזא) ּפָאק רענרעזיא רעד .ןעמוקעג זיא רע סָאװ

 רעבָא טָאה (הרות ןיא תולדג ןוא תופירח סיורג ןייז בילוצ ,בר רענילבול

 ןרעוו ןלעפעג לָאז רעכלעוו ,הבישי ןייז ןיא רוחב רעגייטש אזא ןענופעג טינ

 רע זיא ,רשוע ןא דיי א ןעוועג זיא השמ 'ר סָאװ ץוח א לייוו ,ןפלח השמ 'ר

 טימ ..+ ראופמ ילכ א ףיוא ןיבמ רעסיורג א ןוא ןדמל רעפיט א ןעוועג ךיוא

 .י.ןעמענ טנָאקעג טינ םיא ןעמ טָאה רענרעל א םתס

 ןוא ,"הזחח, םוצ ,ןילבול ןופ ןיבר םוצ ןיירא השמ 'ר ךיז טּפאכ

 .טכוז רע סָאװ םיא טלייצרעד

 טעז רע זא ,םיא וצ טגָאז ןוא ליוו א ךיז טכארטראפ הזוח רעד

 יד ןענישראפ טעװ רעכלעװ לגניי א ,ץינשזָאק ןיא ךודיש א םיא ראפ

 ,הרהט ןוא השודק טימ ,תוקדצ ןוא הרות טימ טלעוו

 ךיגמ םעד טליײצרעד ןוא ץינשזָאק ןייק ןעמוקעג זיא ןפלח השמ 'ר

 רעכלעוו ,טישכת אזא ןאראפ זיא םיא ייב זא ,ןילבול ןופ ןיבר םנופ דייר יד

 ןתח ןייז ןרעוו וצ יואר זיא

 טניימ ןילבול ןופ יבר רעד זא טרעפטנעעג םיא טָאה דיגמ רעד -
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 'עדייב .יולע ןא ןוא אלפומ א זיא רעכלעוו ,דיחי-ב סבר רעוועשינגאמ םעד

 ,ןרָאװעג הצורמ ןענייז

 ןבעג לָאז רע ןפלח השמ 'ר טימ טדערעגסיוא רעבָא טָאה דיגמ רעד

 :סָאד לָאז הנותח רעד ךָאנ זא ןוא ,ןדנ רעלָאטסטכיײר עשיסיירּפ טנזיוט יירד

 .ץינשזָאק ןיא טסעק ןסע לרָאּפ

 טָאה ,ןילבול ןופ ןיבר םנופ דיסח א קידנעייז ,ןפלח השמ 'ר

 .םיא ןופ ןעמוקאב ןוא ןיבר ןייז ןגערפ ליו רע זא ,דיגמ םעד טרעפטנעעג

 ,הכרב ןוא המכסה ןייז

 ףיא טשודיחעג ךיז "הזוחק רעד טָאה ,ןילבול ןייק קירוצ קידנעמוק

 ןענאוו ןופ :שודיח א זיא רימ .ןדנ ןסיורג םעד ןגעוו ,דיגמ םנופ םיאנת יד

 ,טסעק םיא יײב ןסע ןגעװ ןוא ..?טלעג ןיא העידי אזא דיגמ רעד טָאה

 ....םיא ייב ןביילבראפ טינ יװ ייס טעװ יולע רעד זא דיגמ םעד גָאז

 'ר זא ןעזעגסיורָאפ ָאד טָאה ,'הוח; רעד ,ןילבול ןופ יבר רעד)

 ןיא ןטלאה טינ ךיז דיגמ םנופ תוקלתסה ןכָאנ טעװ ,רעטלא ריאמ-קחצי

 ,ל"צז םנוב 'ר ןיבר םנופ דיסח רעכסישּפ א ןרעװ רָאנ ,ץינשזָאק

 ,ב םויל רוא :םיאנת יד ןופ בתכ רעד ןבילבראפ םויה דע זיא'ס

 'ר ,בר רעוועשינגאמ םידדצ יד ןשיװצ (1808) ח"סקת ןושחרמ ח"רד 'ב

 םסרופמה ןיצקה דיגנה ןשיװצ ןוא ןתחה דצמ דמועה ,גרעבנטָאר לארשי

 אלגייפ תרמ הללוהמה הלותבה הלכה דצמ דמועה ,קיזייא קחצי ןב השמ 'ר

 | ,יחת

 ןעו ,(1812) ב"עקת ףיוא ןרָאװעג טמיטשאב זיא הנותחה ןמז רעד |

 הנותח יד זא ,ןטעבעג טָאה דיגמ רעד .רָאי ןציירד ןרָאװעג טלא זיא ןתח רעד

 זא טראּפשעגנייא ךיז טָאה ןפלח השמ 'ר רעבָא ,ץינשזָאק ןיא ןעמוקרָאפ לָאז

 יז זא ,ןעועג םיכסמ רעבָא טָאה השמ 'ר ,אשראוו ןיא ןעמוקרָאפ לָאז יז

 .ץינשזָאק ןיא טסעק ןסע ןלָאז

  טימ ןתח רעד זיא ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה הנותחה ןמז רעד ןעוו

 ןענעגעזעג ךיז ,ץינשזָאק ןייק וועשינגאמ ןופ ןעמוקעג עמאמ-עטאט ענייז

 םיא ןוא לגניר ןישודיק א ןבעגעג ןתח םעד טָאה דיגמ רעד .,דיגמ ןטימ

 ןתח ָםעד טָאה רע .ּפָאק ןיא גיוא ןא יװ ןטיה סע לָאז רע ,טגָאזעג

 ינינע ןופ תודוס ןעװעג רסומ םיא ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא טריפעגניירא

 ,גוויז

 .שולח א וצרעד ןוא גלפומ ןקז א ןעוועג ןאד ןיוש זיא דיגמ רעד
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 טיײצ עגנאל א ןענאטשעג זיא ןוא םינתוחמ יד טיילגאבסיורא רע טָאה ךָאד

 ןעמ יװ גנאל יוזא .קעװא ןרָאפ ייז יו טפאשקנעב טימ טקוקעגכָאנ ןוא

 טלָאװעג טינ ןוא ןענאטשעג ץלא דיגמ רעד זיא ןגָאװ םעד ןעזעג טָאה

 ,זיוה ןייז ןיא ןייגניירא

 ךיז טגנערטש רע סָאװראפ טגערפעג םיא ןבָאה םיברוקמ יד ןעוו

 :טרעפטנעעג ייז דיגמ רעד טָאה ,ןייטש וצ רעווש ךָאד םיא זיא'ס ,ןָא ליפ יוזא

 העונת עקיצנייא ןייק טכאמעג טינ ךָאנ טָאה ןתח רעד זא ,ןסיוו טלָאז ריא

 ...םימש םשל אלש רבא ןייק טימ

 ןופ ןרָאפעגקעװא ןענייז ןרעטלע ענייז טימ ןתח רעד יװ  יוזא

 ,עלעגייפ ,הלכ רעד טימ השמ 'ר ןתוחמ רעד ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז ,ץינשזָאק

 .הנותחה םדוק ןשטנעב יז לָאז דיגמ רעד |

 יז ,הלב רעד טגָאזעגנָא ןוא טשטנעבעג ןדייב ייז טָאה דיגמ רעד

 ...רקי רבד א זיא סע לייו ,לרעגניפ ןישודיק סָאד ןטיה לָאז

 ןיא קירוצ ןיירא זיא דיגמ רעצינשזַָאק רעכאווש שיזיפ רעד ןעװ

 רע טָאה ,דימת יו ,לטעב ןייז ףיוא טגיילעגקעװא ךיז ןוא רדח ןייז

 א ראפ סָאװ ןסיװ טליװו ריא :טגָאזעג ייז ןוא םיברוקמ ענייז ןפורעגוצ

 ןיז ?ןתח ןקיליה אזא ןעמוקאב וצ טאהעג טָאה ןפלח השמ 'ר תונז

 ןעמוקאב וצ ןעװעג רעוװש םיא זיא'ס רעבָא ,הלותב א טאהעג טָאה רעווש

 א קידנעייז ,ןפלח השמ 'ר ...ברָאה א טאהעג טָאה יז לייו ,ךודיש א

 ןוא םימש םשל ןעמענ יז ליו רע זא ,טגָאזעג טָאה ,םימש ארי רעסיורג

 רעטשרעביא רעד םיא טָאה םעד בילוצ ...תונוכ ירעדנא בילוצ טינ)

 | ...ןתח ןרעייט אזא ןעוועג ןימזמ

 ןתח ןרעיײט רעגייטש אזא ךָאנ ןעמוקאב רעבָא טָאה ןפלח השמ 'ר

 ,קצָאק ןופ עלעדנעמ 'ר ןעוועג זיא סָאד ןוא ,רעטכָאט רעטייווצ ןייז ראפ

 ןייז םיא טָאה מלא ןא ןרָאװעג זיא ל"צז יבר רעקצָאק רעד ןעוו

 בר רערעג רעטשרע רעקידרעטעּפש רעד ,רעטלא ריאמ עשטיא 'ר ,דיסח

 עשידיי יד ןעמעוו ,ץישפיל השמ 'ר טָאה ךָאנ יוזא .ןרעגעווש ןייז טנכדשעג

 -טלעוו ייווצ עכלעזא ןבָאה וצ ןעוועג הכוז ,ןפלח השמ 'ר ןפורעג טָאה טלעוו

 ןעז וצ טבעלרעד טינ רעבָא ןיוש טָאה ןפלח השמ 'ר .סמעדייא עטמיראב

 ןרָאװעג רטפנ רעירפ זיא רע לייוו ,םעדייא סלא ןיבר רעקצָאק םעד

 ןייז טימ טסעומשעצ לָאמא ךיז טָאה ,ץישפיל ןמחנ 'ר ,ןוז ןייז ןעוו

 'ר ,רעטָאפ ןייז סָאװ תוכז ןסיורג ןגעוו ,ןיבר רערעג םעד ,רעגָאװש ןסיורג
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 זיא'ס יו ןדיי ןסיורג רעגייטש אזא ןעמוקאב וצ טאהעג טָאה ןפלח השמ

 ,טגָאזעג ריאמ-עשטיא 'ר םיא טָאה ,םעדייא ןא ראפ ,יבר רעקצָאק רעד

 יב טסעק ןסעגעג בָאה ךיא ןעוו לייו ,שודיח ןייק טינ רָאג סע זיא םיא זא

 טינ ןיילא טָאה רע זיב ןפָאלש ןגיל טינ רעירפ ךיז רע טגעלפ ,ןטאט ןייד

 ךיא יו םעדכָאנ ,ערעשטעוו טכאנ רעבלאה ךָאנ טעּפש רימ ראפ טיירגעגוצ

 עטאט ןייד .ןענואד בירעמ ןוא םירועיש עניימ טימ ןרָאװעג קיטראפ ןיב

 רעד וצ טזָאלעגוצ טינ םענייק  רעבָא טָאה רע ,םיתרשמ ליפ טאהעג טָאה

 ןופ רעייפ א טנערבעג םיא ןיא טָאה'ס לייוו ,ןָאטעג ןיילא יז רָאנ ,הדובע

 ראפ ןיבר רעקצָאק םעד ןעמוקאב סע טָאה תוכז םעד בילוצ .הרותה תבהא

 | | ...םעדייא ןא

 ףיוא ןעגנאגעג זיא ןוא טכַאקעג טָאה עשראוו עשידיי עצנאג סָאד

 ןענאטשעג ןענייז תועבטמ ענרעבליז טימ ךעלסעפ .הנותח רענעי ןופ ךעלדער

 ןוא עשראוו ןופ טײל עמערָא :סעצישפיל יד ןופ עילאס רעסיורג רעד ןיא

 -אלאב ךעלגעטיגָאט ןבָאה ,קעזנָאװָאּפ ןופ ןוא ענזיוועצלעפ ןופ עגארּפ ןופ

 א טימ הנתמ א ןעמוקאב טָאה רעכעלטיא .זוה סנפלח השמ 'ר טרעג

 ,טיל עמערָא ,עדנילב ,סעילוק ףיױא סעקילאק ;ךעקעל ןוא ןפנארב קנורט

 ענעכָארבעצ ןוא עקנארק :טנעה יד ףױא ךעלהפוע ךעלעציּפ טימ רעבייוו

 טיײקמערָא סיורג רעייז בילוצ ,עולבו עורק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,תונמלא

 ןעמוקאב ךיוא ןבָאה ,שובלמ א ןפיוק וצ תלוכי ןייק טאהעג טינ ןבָאה ןוא

 | .ןעמענוצמייהא ךעלקעּפ-זייּפש ןוא שעוו ,םישובלמ

 ןוא הלכ יד ,עטתנתוחמ יד טָאה הנותח רעד ראפ גָאט עצנאג א

 ,טייצלָאמ-הנותח םעד ןטיירגוצ ןפלָאהעגסיורא ןבָאה עכלעוו ,רעבייו עלא

 ,טריוװרעס ןוא טגנאלרעד הבחר דיב :טייל עמערָא יד םורא טערָאּפעג ךיז

 ןתוחמ רעד טגָאזעגנָא טָאה יוזא לייו ,ןטסנעש ןופ ןוא ןטסעב ןופ ןבעגעג

 המשנ ערעייט א ךיוא ,ריבג א דיי א ץוח א ןעװעג זיא רעכלעוו ,השמ 'ר

 . "החח, םעד ,ןילבול ןופ ןיבר םנופ דיסח א ,בל בוט א ןוא

 .הנותח רענעי וצ ןעמוקעג זיא "ראפ; רעװעשראוו רעצנאג רעד

 | ,השעמ ישנא ןוא םידיסח ,םידמול ןוא םינבר

 .בר רעװעשינגאמ רעד ,עמאמ-עטאט סנתח םעד טשרע ןבָאה דניצא |

 ךיז טָאה ןפלח השמ 'ר ,ןתוחמ רעייז סָאװראפ ןענאטשראפ ןיציבר ןוא

 ןיא טינ ןוא עשראו ןיא ןייז אקוװד לָאז הנותח יד זא טראּפשעגנייא

 .ןעזעג טינ לָאמנײק ךָאנ ייז ןבָאה תורישע אזא ,תובחר אזא ...ץינשזָאק
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 יז ןעז ָאד .החמש ןוא דיירפ טימ ןרָאװעג טליפעגנָא זיא ץראה רעייז

 ךרבתי םשה טקנאדעג ןוא טבױלעג ןבָאה ייז .דחא םוקמב הלודגו הרות

 ערעיײז ןופ תוכז רעד .ךודיש רעגייטש אזא טקישעגוצ ייז טָאה רע סָאװ

 | | ףענאטשעגייב ָאד ייז זיא תובָא

 טעשטּפעשעג ןוא החמש .ןופ טנייועג טָאה ןיציבר רעוועשינגאמ יד

 ,טנייועג טינ טָאה ,ןתח םנופ עטאט רעד ,גרעבנטָאר לארשי 'ר -- הלפת א

 .טהקבדראפ ןוא טחומראפ ןעוועג רעבָא זיא רע

 רעדנואוו ןזיוואב ןבָאה ייז .םש א טאהעג ןבָאה רמז ילכ רעוועשראוו

 ףיוא ןזיוועג ןבָאה ייז סָאװ רָאפ ךיז טלעטש דניצא .תונותח םתס ףיוא וליפא

 ,דיירפ ןוא החמש טכארבעגניירא ןבָאה יז ?הנותח רעשידיגנ רעקיזָאד רעד

 | .הפוחה םדוק תוררועתה ןוא

 רענייא .םינתוחמ עטנעָאנ רָאג יד ןעגנאגעגניירא ןענייז ןקעדאב םוצ

 ,הלכ יד ךָאנרעד ןוא ןתח םעד ןעגנוזאב טָאה םינחדב עטסטסלע יד ןופ

 ןעגנערב וצ ךיז ףיוא ןעמענ ייז תוירחא א ראפ סָאװ טנָאמרעד ייז טָאה רע

 ןוא טרעקלעפאב ןייז לָאז יז ןרָאװעג ןפאשאב זיא טלעװ יד לייוו .תורוד

 ןגעו רסומ ירבד ערעדנא ןוא ?הרצי תבשל הארב והותל אל; טסיװ טינ

 | ..י.ןינע ןצנאג םנופ טייקיליה רעד ןוא גוויזה תשודק

 טנייועגטימ טָאה ייז טימ .ןייוועג א ןיא ןכָארבעגסיױא ןבָאה רעבייוו יד

 טימ קיור ןענאטשעג זיא רע ,טנייועג טינ טָאה ןתח רעד .הלכ עגנוי יד

 עכלעוו ,םינתוחמ עשרענעמ יד ןעוועג ןענייז םיא טימ .ןגיוא עטכאמראפ

 א טָאה ןפלח השמ 'ר .ןחדב םנופ תוכירא סָאד ןעוועג לבוס טינ ןבָאה

 ןראפ .ןייז ךיראמ טינ לָאז רע ,ןחדב םוצ טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ

 ןבָאה סע ואו עילאס רעד ןיא ןיירא ןתח רעד זיא הפוח רעד וצ ןייגסיורא
 רעד וא טרעהעג ןבָאה ייז .םיפירח ןוא םידמול ,םירוחב טראוועג םיא ףיוא

 ,הרותב לודג א ןוא יוליע ןא זיא ןתח

 ןבָאה םידמול יד ,לוּפלּפ ןפראש א טגָאזעג טָאה ןתח רעגנוי רעד |

 ,ימלשורי ןוא ילבב ס"ש טימ ןפרָאװעג טָאה רע .ןגלָאפכָאנ טנָאקעג םיוק

 ןוא םינבר טימ ןרָאװעג לופ זיא עילאס .יד .םינורחא ןוא םינושאר טימ

 יד .ןעזעג טינ ךָאנ עשראוו ןיא ייז ןבָאה ןדמל רעגיטש אזא .םידמול

 עלא ייז לָאז רע ןקָארשרעד טושּפ ךיז ןבָאה םינייד ןוא םינבר רעוועשראוז

 ןואג אזא ןוא רָאי ןציירד םיוק ,ןאמרעגנוי אזא ...ןטָאש ןיא ןלעטש טינ

 | | ..!לודג ןוא
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 ,ןפלח השמ 'ר ,ןתוחמ רעד ןוא לארשי 'ר ,בר רעוועשינגאמ רעד

 -היח ןיציבר יד ןוא .הּפח רעד וצ ןתח ןקרָאי ןציירד םעד טריפעג ןבָאה

 רעד שטָאכ .הלכ יד ,ןעלעגייפ טריפעג ןבָאה רעטומ סהלכ רעד ןוא הרש

 לארשי 'ר .טייקליטש א טשרעהעג ךָאד טָאה סיורג רעייז ןעוועג זיא םלוע

 הבותכ יד טנעיילעג טָאה בר רעוװעשראוו רעד ,ןעועג ןישודק רדסמ טָאה

 רעד טָאה םעדכָאנ ,הכרב א רעכעלטיא טגָאזעג ןבָאה סהארוה הרומ יד ןוא

 לרעגניפ ןטימ לארשיו השמ תדכ הלכ יד ןעוועג שדקמ ,ריאמיקחצי ,ןתח

 ףבעגעג םיא טָאה ץינשזָאק ןופ דיגמ רעד סָאװ

 ,ףיוה ןסיורג םעד ןטכיולאב ןבָאה טכיל ןוא תולדבה רעטרעדנוה

 -הנותח יד .טײקיטכיל רעד ןופ רפס א ןיא ןענעײל טנָאקעג טָאה ןעמ

 ענרעבליז עטסרעייט יד .ותתעשב המלש תדועסכ שממ ןעוועג זיא ערעשטעוו

 רענייר ןוא ןענייוו עטסעב יד !?ןיילא םילכאמ יד ןוא ,רעסעמ -לּפָאג

 יד ,םיצירּפ יד ייב יװ ,רעסעפ עצנאג -- רעקיצניינ-ןוא-ףניפ ,טיװעקָא

 ,טלָאװעג רָאנ טָאה רענייא סָאװ ,ךלמה דיכ טגנאלרעד ןבָאה רעווראס

 ,טציא ןענייז ייז הנותח סעמעװ ףיוא טסואוועג ןבָאה םינחדב יד

 יז .טגָאמראפ ןבָאה ייז סָאװ ןטסלדיא ןוא ןטסעב ןופ טגנאלרעד ייז ןבָאה

 ןסיורג םעד טכאמעג ךעליירפ ןוא ,רהוז ןוא םישרדמ טימ טישעג ןבָאה

 | | ,םלוע םענעבילקעג רעבָא

 ןסעזעג ןענִיײז עשראוו ןופ םילודג יד ,הרות טגָאזעג טָאה ןתח רעד
 ,םייח .םיקולא תרות ליומ ןייז ןופ טישעג ךיז טָאה סע יוזא יװ ,טניוטשרעד

 י ,םילודגה דחאכ

 ןופ דייר יד טגָאזעג ןוא תחנ ןופ ןלָאװקעג טָאה ןפלח השמ 'ר

 לא :ןהכה ילע ראפ ןענאטשעג זיא יז ןעו ,הנח ,רעטומ סאיבנה לאומש

 למי לכ ךיא ןבָאה םעדייא רעגייטש אזא ףױא -- יתללּפתה הזה רענה

 ...ןטעבעג ןוא טּפָאהעג

 םיא ייב .טכארטראפ ןסעזעג זיא ,רעטָאפ ןייז ,גרעבנטָאר לארשי 'ר

 ם"רהמ םוצ זיב ,סעדייז ענייז ןופ תומשנ עקילייה יד זא רעכיז ןעוועג זיא

 לָאז לדיחי"ןב ןייז זא טימאב ךיז ןבָאה ,תופסותה ילעב יד ןופ גרעבנטָארמ

 ןענופעג םיא ראפ טָאה רע זא ,החטבה סדיגמ רעצינשזָאק םעד ,ןטָארעג יוזא

 רעטרעדנוה ןעװעג טינ םלוע םעד ףיוא ןיוש זיא עכלעוו ,המשנ עכיוה אזא

 -תובָא ענייז עלא זא רעכיז ןעװעג זיא רע .,.ןרָאװעג םיוקמ זיא ןרָאי

 ...טיירפעגטימ ךיז ןוא הּפוח רעד וצ ןעמוקעג ןענייז םישודקה
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 ןוא ונועמב החמשהש שטנעבעג טָאה ,ץישפיל השמ 'ר ,ןתוחמ רעד

 .תוכרב עבש טגָאזעג טָאה בר רעוועשינגאמ רעד

 טשרע .עילאס רעדנא ןא ןיא ןסעזעג םישנ יד ןענייז ךעלנייוועג

 רעסיורג רעד ןופ ריט רעד וצ ןרָאװעג טריפעגוצ הלכ יד זיא ןשטנעב םוצ

 טגנאלרעד טָאה ןעמ .ןסעזעג ןענייז רענעמ עלא טימ ןתח רעד ואוו עילאס

 ,הלכ רעד וצ ןאד ןוא ןתח םוצ הכרב לש סוכ םעד

 טרָא ןא ןכאמ וצ טייז א ןָא ןשיט יד טקורעצ ןבָאה סרעווראס יד

 עטנעָאנ ןוא סעטתנתוחמ יד ןוא םישנ יד ןבָאה ןאד .לצנעט הוצמ ןראפ

 ןקילייה םעד ןעז וצ עילאס רעשרענעמ רעד ןיא טּפוטשעגניירא ךיז תובורק

 | | | ,ץנאט
 הוצמ סָאד טצנאטעג טָאה ןעמ יוזא יו ןעזעג טינ טָאה סע רעװ

 סָאװ ןעזעג טינ ןבעל ןייז ןיא ךָאנ טָאה רעד ,הנותח רענעי ףיוא לצנעט

 רעד טָאה ,המחה ץנ זיב טכאנ עצנאג א ...הוצמ לש החמש טניימ סע

 ןוא טצנאטעג השעמ ישנאו ,םידיסח ,םינבר ,םלוע רענעבילקעג רעסיורג

 ןופ םירופיס טליצרעד ןוא הרות ירבד טדערעג ,תוחבשתו תוריש ןגניזעג

 ןדיי עטוג

 םינּפ טימ תוכרב עבש  ןרָאװעג טעװארּפעג ןענייז טנוװַָא ןכעלטיא

 טלדנאווראפ ךָאװו עצנאג א זיא ןפלח השמ 'ר ןופ ןיוה סָאד .תושדח

 ,ץאלאּפ ןקידנצנאט א ןיא ןערָאװעג

 רעד ןופ ןוא עשראוו ןופ ,םירידא ןוא םידיגנ ,םידיסח ןוא םינבר |

 ןיע ןעז ןעמוקעג ןענייז םידמול ;תוכרב עבש וצ ןעמוקעג ןענייז ,הביבס

 ןוא טייל עמערָא :הרות ישודיח ענייז ןרעה ןוא יוליע ןסיורג םעד ןיעב

 ןבָאה ייז .טאז רעד וצ ןסעגעג התשמ ימי תעבש עלא ןבָאה סעקילאק

 ךעלקעּפוּפ ,ךעלזדלעה ,ךיוי-טָארב ןעמענוצמייחא םילכ ערעייז טכארבעגטימ

 ןעיילש ,טכעה ןוא ּפראק רעקיטש .,תודועס יד ןופ ביילברעביא סָאד ןוא

 קינָאה ,ןשטעליוק ןוא תולח ענעטינשעגנָא ןוא עצנאג ,גנירעה עטקאהעג ןוא

 ךעלקיטש ןוא לגייב רעייא ,ןטרָאט ןוא ןענָאראקאמ ,ךעלכיק רעייא ןוא ךעקעל

 ,סקעבעג שירפ טיירגעגוצ ןעמ טָאה גָאט ןכעלטיא לייוו -- לדָארטש

 תועבטמ עכעלטע וצ טגנאלרעד ןכעלטיא ךָאנ טָאה עטתנתוחמ יד

 ,הבחרה דיב רעדניק ןכאמ הנותח ךיוא ןלָאז ייז ןשטנואוועגנָא ןוא



 ןאמצראווע ריאמ ברה | 202

 םייה עכייר יד טליפעגנָא ןבָאה טייל עמערָא יד ןופ תוכרב יד ןוא

 ןפלח השמ 'ר ןופ

 עשראוו ןיא זױלב טינ טדערעג ןעמ טָאה הנותח רעסיורג רעד ןופ

 ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלאהעג ןעמ טָאה ןלױּפ ץנאג ןיא רָאנ עגארּפ ןיא ןוא

 ןתוחמ ןשירידא םעד ןוא ןתח ןשידמול םעד ןעגעוו

 ןבָאה וצ ןייז הכוז ןעלָאז ייז ןשטנואועג ךיז ןבָאה עמאמ-עטאט

 עשידיסח ןוא עשידיגנ רעגייטש עכלעזא ןעווארּפ ןענָאק ןוא רעדניק עכלעוא

 | | ...תונותח

 ןעצ לטיּפאק

 טסעק רעצינשזַאק

 רעד ךָאנ זא ,דיגמ םוצ החטבה ןייז טקנעדעג טָאה ןפלח השמ 'רי

 ןעגנודעג רע סטָאה .ץינשזָאק ןיא טסעק ןסע קלָאפ-רָאּפ סָאד לָאז הנותח

 ןעמונעגטימ טָאה רע .דיגמ םוצ הלכ-ןתח טריפעגרעבירא ןוא דיוב עסיורג א

 לָאז דיגמ רעד ,ןשי ןיי ,ןייו ןערעייט ,תבש ידגב ןוא לוח ידגב : בוטדלכ ןופ

 ,ןבָאה האנה

 ,טיירפרעד רעייז ךיז דיגמ רעד טָאה ,ץינשזָאק ןייק קידנעמוק

 טעװ רע זא ,תוחמ םעד טגָאזעגוצ ןוא דחוימ רדח א ייז ראפ ןבעגעגּפָא

 ףלעפ טינ טשינרָאג ןופ ייז לָאז סע ןבעג גנוטכא ייז ףיוא

 ,הדובעו הרות ןיא ןעוװעג קסוע הלילו םמוי טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 לייו ,דיגמ ןקיליה םעד טגערפעג רע טָאה תויגוס ערעווש ןוא תוקפס עלא

 ןוא ןענרעל ןיא ןואג רעסירג א ןעװעג דיגמ רעד זיא ,עודי זיא'ס יװ

 ןליוהראפ ןעועג טינ םיא ןופ זיא הרות ןיא ךאז ןייק

 ןרָאפנָא ןגעלפ סע .םיברה-תושר א ןעוועג דימת זיא זיוה סדיגמ םעד

 םיתבה-ילעב עשיטָאטש ןגעלפ םער ץוח א .טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ םידיסח

 םיצירּפ ,םינינע עשיטָאטש ןיא םיא טימ ןייז הצע לאוש ךיז ןעמוק דימת

 יהרצ ןיא ןעװעג ןענייז ייז ןעו ןעמוק ךיוא ןגעלפ םיױג םתס ןוא

 ןריאמ עשטיא 'ר ןייז וצ חירטמ טינ טגָאזעגנָא רעבָא טָאה דיגמ רעד

 המשל הרות טנרעל רע לייוו ,םירועיש ענייז ןופ ןייז לטבמ טינ םיא ןוא



 טנרעל רעכלעװ .ןאמרעגנוי רעגייטש אזא ןופ הרות לוטיב עגר ןיַיא ןוא

 ...ןלָאצאב טינ דלָאג ןייק טימ ןעמ ןָאק ,הרהטבו השודקב

 דיי-רעטוג א ,רתסנ א ןדמל א ץינשזָאק ןייק ןעמוקעג :רעבָא זיא

 רע ןריאמ עשטיא 'ר ןטעבעג שוריפב רע טָאה ןאד ,הגירדמ לעב א ןוא

 | | | ןענרעל ןיא ןייז עשעתשמ םיחרוא ענעי טימ ךיז לָאז

 ךיוא .טּפָא רעייז ץינשזָאק ןייק ןעמוק ןגעלפ םילודג עכלעזא ןוא

 ןוא םינינע עכיוה טרעהעג ןוא טנרעלעג יוליע רעשילוּפ רעד טָאה ייז ןופ

 | | : .הרותה תודוס ענעגרָאבראפ
 ןטלאהסיוא טנָאקעג טינ רעבָא טָאה ,רעוװש ןייז ,ןפלח השמ 'ר

 טָאה רע .ןעניז ןיא ןגעלעג טינ םיא ןענייז םירחסמ ענייז .טפאשקנעב ןופ

 ףיוא ןעוועג זיא רע ,טָאה רע םעדיא רעגיטש א ראפ סָאװ טסואוועג

 ןעוועג ךיוא רע זיא ,טפאשידיגנ ןוא תורישע ןייז ץוח א לייוו ,ןיבמ א םיא

 ןיש םיא טָאה ךרבתי םשה ביוא .דיסח רעקימאלפ א ןוא ןדמל רעסיורג א

 לע הלילו םמוי טציז רעכלעװ ,םעדייא רעגייטש אזא טימ ןעפלָאהעג ָאי

 ןיא םיא ייב ןעניפעג טינ ךיז רע לָאז סָאװראפ ,הדובעה לעו הרותה

 ..?זיוה

 ןוא םידמול עסיורג טימ ,לארשיב םאו ריע ןא ךָאד זיא עשראוו

 ןיא ןוא טיילעגנוי עפראש ןופ הביבס א ןבָאה רע טעװ ןטרָאד .םידיסח

 ןרעװ טעוװו םייה עכייר ןייז :רדח ןייז ןיא ןסָאלשעגּפָא רע טציז ץינשזָאק

 ,טפאשידיגנ ןייז ןטכיילראפ טעװ הרות רוא רעד ,םימכחל דעו תיב א'

 ,טקנעבראפ ןוא טכארטראפ ןפלח השמ 'ר ןעגנאגעגמורא זיא יוזא

 ןיז הלגמ ןוא ץינשזָאק ןייק ךיז ןפאכוצעבירא ןסָאלשאב טָאה רע זיב

 ...תונויער ענייז דיגמ ןראפ

 יד ןיא ןריפ דימת םיא טגעלפ רעכלעוו ,רעשטוק ןייז ןפור טקיש רע

 רע לָאז ,ירפרעדניא דלאב ןגרָאמ זא ,םיא ייב טעב ןוא ,ןפיוה עשיצירּפ

 העיסנ א ןכאמ לי רע לייוו ,םיסוס עקראטש ענייז ןופ ייוצ טימ טיירג ייזז

 .ץינשזָאק ןייק

 ןבָאה עכלעוו ןגעו עשילױּפ יד .ערעװש א ןעװװעג זיא העיסנ יד

 גָאט רעקידנגער רעד .רעכעל טימ לופ ןעוועג ןענייז ץינשזָאק ןייק טריפעג

 -- הלקת לקיטש א ןעשעג זיא טכאנראפ .העיסנ יד טרעוושאב רעמ ךָאנ טָאה

 טָא-טָא ,סיורג ןעוועג ןענייז סעטָאלב יד ...ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא דָאר א

 ךלהמ א ךָאנ זיא עמשטערק רעטסטנעָאנ רעד וצ ןוא טכאנ יד וצ טלאפ

 י .טסרעוו ריפ א ןופ
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 א לרע םעד ןיירא טקור רע .טינ ךיז טרילראפ ןפלח השמ 'ר

 ןוא עמשטערק רעד וצ לענש ףיול :םיא וצ טגָאז ןוא לברעק םענרעבליז

 ןיא ןקעטש ןבילבעג ןיב ,עשראוו ןופ ,ץישפיל השמ ,ךיא זא ,ןדיי םענעי גָאז

 זדנוא ןוא דָאר א טימ ןגָאװ ןוא דרעפ ןייז ןקיש ךיילג רע טעװ ,געוו ןטימ

 .ּפמוז םעד ןופ ןּפעלשסיורא

 א טלעג קנירט -- דיירפ ןופ טלקניפעג ןבָאה ןגיוא סלרע םעד

 טייקטייו רעד ןיא ןדנואושראפ טרעװ ןוא לענש טפיול רע ..!לבור ןצנאג

 .רעדלעוו עשיליוּפ יד ןופ

 ןענואד ךיז טלעטש ןוא לטראג םעד ןָא ךיז טוט ןפלח השמ 'ר

 ענייז טימ .הנווכ סיורג טימ טנוואד רע .ןגיוא ענייז ןופ ןעניר ןרערט .החנמ

 ,ןקנאדעג עקיטייז ןוא תונויער עלא רע טביירטראפ ןעגנוגעוואב ןוא תועונת

 טסייװ רעװ .ךיז רע טכארטראפ ןענוואד ןכָאנ טשרע .םיא ןרעטאמ עכלעוו

 ןעמענמייחא ךָאד ליו רע ?םימשה ןמ שנוע ןא לָאמא טינ זיא סָאד יצ

 -טינ ץמש א םעד ןיא טגיל רשפא -- זה סדיגמ םנופ קלָאפ-רָאּפ סָאד

 ?רצוא ןרעייט ןייז טימ ןשטנעמ ראפ ןזייוואב ךיז ליו רע לייוו ,טייקכילרע

 ןוא דרעפ א ןופ ןעמוקנָא םעד בילוצ ךיג ןפיולטנא תונויער ענייז

 .ןויער ןקיזָאד םעד ןסעגראפ ליװ ןוא שזארוק ךיז טכאמ רע .,ןגָאװ

 טקישעגטימ טָאה עמשטערקח לעב רעשידיי רעד ,לרע ןייז ןָא טמוק טָא

 ןּפעלשסיױרא ןפלעה ןוא דָאר םעד ןָאטנָא ןפלעה ןלָאז ייז םילרע .ייווצ ךָאנ

 .ּפמוז םעד ןופ שטָאק סדיגנ רעוועשראוו םעד

 טגיל ןפלח השמ 'ר .הדובע רעד וצ ךיז ןעמענ םילרע יירד יד

 ןסייוו סָאװ רעטעברא עטינעג יװ ,לענש סע ןכאמ יײז .טנאה א וצ ךיוא

 ,ןדליג עכעלטע וצ לרע ןכעלטיא טגנאלרעד השמ 'ר .תורצ עכלעזא ןופ ןיוש

 עקיצנאלג יד טימ ןטעקשאק ערעייז ּפָארא ןעיצ ,ףיט ךיז ןגיינראפ  ייז

 ,תובידנ ןייז ראפ ץירּפ ןשידיי םעד ןעקנאד ןוא סעקשאד

 לטעטש סָאד זיא ,ץינשזָאק ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןפלח השמ 'ר ןעוו

 טלעטשעגּפָא ,לסעג סדיגמ םוצ ןרָאפראפ זיא רע .ףָאלש ןפיט ןיא ןעקנוזעג

 ןקעואוצפוא טינ ידכ ,שרדמה תיב סדיגמ םנופ קעוװא רעזייה עכעלטע ךיז

 | .ףָאלש ןופ ןצימע

 טגייל ןטרָאד ...ןפָאלשעג טינ רענייק רעבָא זיא זיוה סדיגמ ןיא

 יףוג םעד ךָאנ ןגָארט סיפ יד ןמז לכ; ןפָאלש טינ ךיז ןעמ

 .עסייו טימ יד ךרוד טקוקעגניירא ןפלח השמ 'ר טָאה עראּפש א ךרוד
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 עשטיא ,םעדייא ןייז יו טעזרעד רע .רעטצנעפ ענעגנאהראפ ךעלגנעהרָאפ

 א טרעטיצ ץראה ןייז .איגוס רערעװש א ןיא טכארטראפ טציז ,ריאמ

 רעדָא ןייגנירא רע לָאז :ןסילשאב טינ ןָאק רע .גונעת ןופ טרעטאלפ

 ?ירפרעדניא זיב ןטראוו רעסעב

 ,למערד א טּפאכ ןוא שטָאק רעד ןיא ןיירא ךיז טצעז ,קירוצ טייג רע

 רעצינשזָאק ןיא קוק א ןפאכ וצ רע טסילשאב גָאטראפ ריפ םורא

 ןוא למילהת א רעביא רעװ םינקז ןיוש ןציז ןטרָאד .שרדמה תיב ןשיטָאטש

 חרוא רעד ןעוו םוא טינ וליפא ךיז טקוק רענייק --- תוינשמ א רעביא רעוו
 .ןעמוקעגניירא זיא םידגב עכייר יד ןיא

 ןראפ ןייז לבוט ךיז טגעלפ רעכלעו דיסח א קידנעייז ,השמ 'ר

 רעד טרעפטנע .ןפָא ןיוש זיא הוקמ יד יצ שמשמ םעד טגערפ ,ןענוואד
 טסע רעכלעװ ,םעדייא סדיגנ רעוועשראו םעד ,לריאמ עשטיא 'ר :שמש
 ךיז ,רעטצניפ קָאטש ךָאנ זיא'ס ןעװ ,גָאט עלא טמוק ,דיגמ םעד ייב טסעק

 ,..ןייז לבוט

 ןשיטָאטש ןופ שמשמ ןקידתומימת םנופ רעטרעװו יד טרעה השמ 'ר

 ...האנה עקראטש א דייר ענייז ןופ טָאה ןוא ,שרדמה:-תיב

 ןפלח השמ 'ר טרעה ,הוקמ רעד ןופ ןינב םוצ ךיז קידנרעטנעענרעד
 .םעדייא ןייז טנעקרעד ןוא עגר א ןייטש טביילב רע .ןשטנעמ א ןופ טירט

 טרָאװ ןייק טינ טדער ייז ןופ רענייק רעבָא ,חמשמ ךיז ןענייז עדייב

 | ...תולעּפתה סיורג ןופ

 יי = ,- יי ,:י+ = ידי 7 יי יד י-+ טריי יי ייה ידידי יי יי קירייא יי 4: 6 ,6ייי+ ,2יי-+ ,5יי-ייירי

 ,--י ,52622=+ יי = יי 2526 = ,65:- יי ,---רא יא 5: 2,155 : ,255.י--י ,,,----- = 50 יי 4: 6 יי

 עט{ רעטאקעעטאע יי ,2ייי ==-.טשטיייייייייפ 55: ---.םגוהייאיאייפ.;.טניאקייאאאייפ.;.;.אימיטייש ..;.;;.סאליזייוקייוספ --------טששיוקגיופ------טטיושייייפ --------.שייזישיפיוופ:..;.;;.יתייייייווליפ ----- טאמיאשייוושיופ---.;ושיײײיײפ --=.טיאוהיאהטמומ
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 ,החטבה יד ןייז לחומ םיא לָאז רע דיגמ םייב ךיז טעב ןפלח השמ 'ר
 ןופ סיוא טייג רע ,ץיגשזָאק ןיא טסעק ןסע לָאז קלָאפ-רָאּפ סָאד זא
 טינ םיא טגיל ּפָאק ןייז ,ןעניפעג טינ םוקמ ןייק ךיז ןעק רע ,טפאשקנעב
 ליו רע ,םישוח ענייז ןייז םצמצמ רעמ טינ ןָאק רע ,םירחסמ יד ןיא רעמ
 ...זיוה ןיא םיא ייב טסעק ןסע ןלָאז ייז קלָאפ-רָאּפ סָאד ןעמענמייהא

 ןוא גָאט טניױו -- ,ןבעגעגוצ ןפלח השמ .'ר טָאה --- ,יתגוז ןיימ = |
 ,בוט-לכ ןופ עשראוו ןיא ןבָאה טעװ יז ,רעטכָאט רעד ךָאנ טקנעב יז .טכאנ

 קלָאפ-רָאּפ סָאד זא ןטלאהעג הליחתכל טָאה דיגמ רעצינשזָאק רעד
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 טעװ רע זא טגָאזעגוצ טָאה רע .החגשה ןייז רעטנוא ןביילבױאפ ְךָאֵנ לָאז

 | .רעדניק ענעגייא ףיוא יװ ןבעג גנוטכא ייז ףיוא

 ןעמענמייהאה זומ רע זא טראּפשעגנייא רעבָא ךיז טָאה ןפלח השמ 'ר

 סח לָאז רע זא ןבעג גנוטכא טעװ רע ןוא רעטכַאט רעד טימ םעדייא םעד

 ןיא יו ןייז גהונ ךיז טעװ רע ןוא ,ןענרעל ןייז ןופ ןייז לטבמ טינ םולשו

 | | יי ..ץיגשזָאק
 ןבעגעג ייז טָאה רע .ןייז ריצפמ טלָאװעג טינ רעמ טָאה דיגמ רעד = |

 ףעז םיא ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ןטעבעג יז ןוא הכרב א

 םיא ןריאמ עשטיא 'ר טימ ןעוועג דחיימ ךיז רע טָאה העיסנה םדוק

 יד טימ ןפערט ךיז טעװ רע ןעװ ןייז גהונ ךיז לָאז רע יוזא יװ טגָאזעגנָא

 ןוחצנ ןופ ןמיס םוש ןייק ןזייווסיורא טינ םולשו סח ,םידמול רעוועשראוו

 טשּפ ןתמא םעד טגָאז רע ןוא טכערעג זיא רע זא ,ןזייואב טעװ רע תעשב

 ...ןושאר א ןופ דייר יד ןיא רעדָא ס"ש ןיא

 עשטיא 'ר זיא ,טייצ םישדח יירד ץינשזָאק ןיא טסעק ןסע ןכָאנ

 א ןבעגעג םיא טָאה רעװש תרעשידיגנ ןייז .עשראוו ןייק ןעמוקעג ריאמ

 עלא ןוא םירפס עלא טימ טגרָאזאב םיא ,םייה רעכייר ןייז ןיא הריד עסיורג

 | / ןתוכרטצה ערעדנא

 ,העידי יד .טיירּפשראפ .לענש ךיז טָאה םידמול רעוועשראוו יד ןשיווצ

 רעכעלטיא .םעדייא ןשייוליע ןייז טכארבעגמייהא טָאה ןפלח השמ 'ר זא

 ,םעדייא ןייז טימ סעומש א ןּפאכ ןעמוק ןיהא טגעלפ רעכלעוו הרותב לודג

 רעירפ םיא טָאה סע שטָאכ ,טאהעג האנה קראטש םעד ןופ השמ 'ר טָאה

 ליפ ןענאטשעג םיא ייב דובכ רעד רעבָא זיא ,דובכ ןייק טלעפעג טינ ךיוא

 דובכ זיב תורישע בילוצ דובכ ךיילגראפ א ראפ סָאד זיא סָאװ לייוו ,רעכעה

 י ה ? הרות בילוצ

 רעדעי ןיא םינואג עטסערג יד ןופ רענייא טמשעג ןאד טָאה ןלױּפ ןיא

 שוביײל 'ר םיא ןעמ טָאה ןפורעג .בר רעקצָאלּפ ,ץניצ בייל הירא 'ר ,טייצ

 ןיא בר ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .תֹונואג ןוא תופירח ןייז בילוצ -,ףירח

 : .עשראוו ןבעל עגארּפ

 ןופ .ןואג ןקיזָאד םייב ןטלאהעג קראטש ךיז טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 ףענרעל וצ סָאװ טאהעג רע טָאה םיא

 רעוועשראוו יד טימ טנרעלעג ןוא ןסעזעג ףירח שובייל 'ר זיא לָאמנייא = |

 טָאה רע .ייז ןשיװצ ןעװעג .ךיוא זיא ריאמ עשטיא 'ר ןוא םידמול
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 ןייז בילוצ .טאלב א טלעפ ארמג ספירח שובייל 'ר ןיא יו טקרעמאב

 םינינע יד ןדנובראפ ןוא רדס םעד ןטכָאלפראפ שוביײל 'ר טָאה תופירח

 ,ארמג רעד ןיא ףד ןייק טלעפעג 'טינ טשינרָאג טלָאװ סע יוװ

 וצ ןעמוק וצ טרעהעגפיוא לריאמ עשטיא 'ר טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ

 ,..םירועיש ענייז

 ןליוּפ ןיא טיירּפשראפ תודיסח ןופ הטיש יד ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא -

 רעשידמול רעד ןיא ןעגנירדניירא ןביוהעגנָא ךיוא זייווכעלסיב ןוא הנידמ רעד

 - : ,עשראוו רעשידגנתמ ןוא

 סבוט-םש-לעב םעד טיירּפשראפ ןבָאה םייבר עשידיסח עסיורג יירד

 ,ןײטשּפָאה יתבש 'רב לארשי 'ר דיגמ רעצינשזָאק רעד ,ןליוּפ ןיא הטיש

 ןופ "שודקה דייא רעד ןוא ץיוורוה קחצי בקעי 'ר ןילבול ןופ "הזוח; רעד

 ,הכרבל םלוכ רכז ,שטיווָאניבאר קחצי בקעי 'ר ,אכסישּפ

 -עטוג עסיורג יירד עלא יד ןופ םידיסח טניואוועג ןבָאה עשראוו ןיא

 ןעוועג גהונ ךיז .ןוא ןענוואד םוצ ךעלביטש ערעדנוזאב טאהעג ןבָאה ייז .ןדיי

 | ןפיוה עשיבר ערעייז ןיא יוװ

 לוטיב טימ טקוקעג רעבָא טָאה םלוצ רעשידמול ןוא רעשידגנתמ רעד |

 ןואג רענליוו ןופ ןטייצ יד ןיא יו תופידר ןייק .רעגייטש ןשידיסח םעד וצ

 עשראוו ןיא ןענייז .,אינתה לעב רעד ,ידאיל ןופ ןמלז רואינש 'ר ןופ ןוא

 םידמול יד ייס לייוו ,לוטיב ןוא תודגנתה עליטש א ןעוועג זיא סע .ןעוועג טינ

 יד ,תודיסחה ילודג יד זא ,טרעהעג ןבָאה םע ןומה ןופ םידגנתמ יד ייס ןוא

 ןיא םינואג עסיורג ךיוא ,םיגיהנמ עשידיסח ץוח א ןענעז ,םייבר עשיליוּפ

 ןתקולחמ ןריפ ןופ רעֿבָא ,ןרָאװעג טינ םידיסח ןייק ייז ןענייז .הלגנה תרות

 | ...ןטלאהעגקירוצ ךיוא ךיז ייז ןבָאה

 םידמול עלא ןוא עשראוו ןייק ןעמוקעג זיא ריאמ עשטיא 'ר' ןעוו

 םיא ןבָאה עלא ןוא ,תולדג ןוא תופירח ןייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ ןענייז

 ןופ תובישח סָאד ןביהרעד ךיוא קיטייצכילג רֶע טָאה ,ןעוועג אילפמ

 םנופ םידיסח יד ייס ןוא אכסישפ ןוא ץינשזָאק ןופ םידיסח יד ייס .תודיסח

 ןבָאה יז ןעו רעטסעפ ןוא רעקראטש טליפעג .ךיז ןבָאה ,ןילבול ןופ ?הזוח;,

 ...ןענרעל ךיוא ןָאק דיסח א זא ,םידמול עשידגנתמ יד ןזייוו וצ טאהעג

 הרות ץיברמ ןאד טָאה ,אנזיוּפ ןופ טייו טינ ,אסיל טָאטש רעד ןיא |

 ןופ םידמול .?תעד תווחא לעב רעד ,םיוברעברול בקעי 'ר ןואג רעד ןעוועג |

 עלעוויפ 'ר .םידימלת ענייז ןעװעג ןענייז זנכשא ןופ ןוא ןלױּפ תנידמ

 ןיא בר ,אשוז רדנסכלא 'ר ןוא ,ןיבמָאג ןוא עוועקאמ ,אצירג ןיא בר ,רעצירג
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 ןיק אסיל רעשיזנכשא רעד ןופ םייהא קידנעמוק .קצָאלּפ ןוא ץעלדעש

 ןבָאה ,ריאמ עשטיא 'ר ,יוליע רעוועשראוו םנופ טרעהעג ייז ןבָאה ,עשראוו

 רעד טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןענײז ןוא םיא טימ טרבחעג ךיז ײז
 ענייז ןופ ןרָאװעג ןוא "הזוח; םוצ ןילבול ןייק ןרָאפעג ,הטיש רעשידיסח

 ,םידיסח עפראש

 לָאמניײא זיא רע זיב ןריאמ ששטיא ףיוא טקריוועג טָאה העּפשה רעייז

 ןעועג ברקמ קראטש םיא טָאה "הזוח, רעד .ןילבול ןייק ייז טימ ןרָאפעגטימ

 ןוא הרות טימ טלעװ עשידיי יד ןעניישראפ טעװ רע זא טגָאזעגסױרָאפ ןוא

 | ,תודיסח

 עטסנעש ןוא עטסעב יד ןגיוצעגוצ ךיז וצ טָאה אירבח עקיזָאד יד

 הדובע ןוא הרות רעייז טימ ןעוועג עיּפשמ ןבָאה ייז .עשראוו ןופ טיילעגנוי

 הטיש רעד ראפ גנוטסעפ עקראטש ןוא עסיורג א ןרָאװעג זיא עשראוו זיב

 ,תודיסח ןופ

 דימת םיא ןוא "הזוח; םייב ןעוועג זיא ריאמ עשטיא 'ר שטָאכ

 םעד ןטלאהעג רעבָא רע טָאה ןיבר-טּפיוה ןייז ראפ ,ןעוועג אילפמ קראטש

 הכרדה ןייז ןעמוקאב ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד רע זיא ןטרָאד ,דיגמ רעצינשזָאק

 דיגמ רעד ןרָאװעג הלגתנ רע זיא ,ץינשזָאק ןיא ,ןטרָאד ; תומלתשה ןוא

 רע .רתסנה ךרד םעד יא ןוא הלגנה ךרד םעד יא ןעװעג הלגמ םיא טָאה

 ...קהבומ יבר ןייז ןעוועג זיא

 ףלע לטיּפאק

 שודקה דײ רעד

 תודיסח סָאד טפיטראפ טייצ רענעי ןיא ןבָאה ןדיי-עטוג עטמיראב יירד

 ןלױּפ ןיא הטיש סבוט םש לעב םעד טיירּפשראפ ןוא

 ,ץינׂשזָאק ןופ דיגמ רעד ;ץיוורוה קחצי בקעי 'ר ,ןילבול ןופ הזוח רעד

 אכסישּפ ןופ שטיווָאניבאר בקעי 'ר ,שודקה דיי רעד ןוא ,ןייטשּפָאה לארשי 'ר

 ,הכרבל םלוכ רכז

 עקירָאפ יד ןיא תוכיראב ןבירשעג רימ ןבָאה דיגמ רעצינשזָאק ןגעוו

 ,ןריאמ-עשטיא 'ר ןיבר רערעג םעד ףיוא העּפשה עטסערג יד לייוו ,ךעלטיּפאק

 ןייז טנכדשעג ןוא טכארבעגנעמאזוצ טָאה רע .דיגמ רעד עקאט טאהעג טָאה

 ,המשנ עכיוה א ןבָאה טעװ רעכלעוו ןוז א טימ טשטנעבעג ייז ןוא עמאמ-עטאט
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 םייב .ןרָאא רעטרעדנוה ראפ ןעוועג טינ םלוע םעד ףיוא ןיוש זיא עכלעוו

 לדגתנ רע זיא ןטרָאד ,רתסנ ןוא הלגנ טנרעלעג ריאמ עשטיא 'ר טָאה דיגמ

 ,הרות ןיא זיר א ןסקאווגסיוא זיא ןוא ןרָאװעג

 א ןוא גנוקריו עסיורג א טאהעג ךיוא רעבָא טָאה שודקה דיי רעד

 .יוליע רעוועשראוו ןפיוא העּפשה עקילייה

 דיגמ רעד םיא וצ טָאה ,ץינשזָאק ןיא ןעוועג זיא שודקה דיי רעד ןעוו

 ריפ םעד ןפורעגניירא טָאה רע ...שודיח סיורג ַא ןזייוו םיא טעװ רע זַא ,טגָאזעג

 רעווש א ןגערפ םיא לָאז רע שודקה דיי םעד ןטעבעג ןוא לריאמ עשטיא ןקרָאי

 ,ארמג לקיטש

 רעקנילפ ןוא חומ ןפראש ןייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ זיא שודקה דיי רעד

 וטסעוו רימ ייב ,לריאמ עשטיא :רעיוא ןיא טמיורעגנייא םיא רע טָאה ,הסיפת

 .י.ןענרעל לָאמא

 ףיוא קידנעייז ןיוש רעטעּפש טָאה ,ריאמ עשטיא 'ר זיב ןָא גָאט םענעי ןופ

 טאהעג דימת ,ןפלח השמ 'ר ,דיגנ רעוועשראוו ןסיורג םעד רעווש ןייז ייב טסעק

 ,שודקה דיי םוצ אכסישּפ ןייק ןֹרָאפ וצ רעגאב ןכעלרעניא ןוא תוקקותשה א

 ןייז ןוא ,בר רעוועשינגאמ רעד ,גרעבנעטָאר לארשי 'ר ,רעטָאפ ןייז

 ,העיסנ רעד ןופ ןטלאהעגּפָא םיא ןבָאה ,ןפלח השמ 'ר ,רעווש

 טָאה סע ןוא טאהעג הטרח יבר רערעג רעטשרע רעד טָאה ןבעל ץנאג ןייז

 םוצ אכסישּפ ןייק ןרָאפ טזָאלעג טינ םיא טָאה ןעמ סָאװראפ ןָאטעג גנאב םיא
 .שודקה דיי

 רעווש ןיימ רעבָא .בא דוביכ בילוצ ןייז לחומ ךיא זומ ןטאט ןיימ ,אלימ

 ,ריאמ עשטיא 'ר ןגָאז טגעלפ יוזא ...ןייז לחומ טינ סע ךיא ןָאק

 אל ןרָאװעג זיא ,ןפלח השמ 'ר ,רעווש ןייז ןעוו ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 ןופ טאהעג ןוא ןגעמראפ ץנאג ןייז ןריולראפ טָאה רע ,ויסכנמ דרוי א ונילע

 םיא ןיא סָאד זא ,ןעועג הלות ריאמ עשטיא 'ר טָאה ,השוב ןוא רעצ םעד

 םוצ ןרָאפ וצ ןעוועג ענומ םיא טָאה רע לייוו ,םימשה ןמ שנוע סלא ןעמוקעג

 ...אכסישּפ ןייק שודק דיי

 ןרָאפ לָאז רע ןריאמ עשטיא 'ר ןעוועג ענומ עקאט יז ןבָאה סָאװראפ

 ?שודקה דיי םוצ אכסישּפ ןייק

 ןופ רענעק יד וצ עודי זיא'ס יװ :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענייז תוביס יד

 ןעוועג ןליױּפ ןיא ןדיי עטוג עסיורג יירד יד ןופ םיכרד יד ןענייז ,תודיסח

 ,קיטראנדיישראפ



 ןאמצראווע ריאמ ברה | 20

 רע .תפומ לעב רעסיורג א ןעוועג זיא ,הזוח רעד ,ןילבול ןופ יבר רעד

 ,תוסנרּפ ערעייז ןיא ןדיי ןפלָאהעג ,תורקע ןעוועג דקוּפ ,םיאלוח טלייהעג טָאה

 תונמלא רעטנזיוט יד ןיא ןּפָאלעגנָא םיא וצ ןענייז ,טלעג טימ ןוא תוכרב טימ

 עטפדורעג ,ּפָאק ןרעביא תובוח טימ עטגרָאבראפ ,עטקידלושראפ ,םימותי ןוא

 םיצירּפ ןופ ןרָאװעג טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג ןענייז עכלעוו רעפרעד יד ןופ ןדיי

 רעדָא ,טכאפ רעד ראפ טייצ ןיא ןלָאצאב טינ ןבילוצ ,םיתרשמ ערעייז ןוא

 טַאהעג טָאה סע רעװ ןלױּפ ןיא טלעפעג טינ ללכב ןבָאה תורצ .עמשטערק

 םיא ,דיי רעקיליײה א ןעוועג זיא רע .ןילבול ןופ ןיבר םוצ ןפָאלעג זיא הנומא

 רעכירעד ,ןגוא עקיטכיל ענייז השורי ןבעגעגקעווא ךלמילא יבר רעד טָאה

 ןעוועג זיא העּפשה ןייז .רעעז רעד ,הוח רעד ןפורג םיא טלעװ יד טָאה

 ןוא ןלױּפ ןיא םייבר עלא טעמכ ןופ יבר רעד ןעוועג זיא רע .סיורג קידלאווג

 טאהעג טָאה רע ,טלעװ רעשידיסח רעצנאג רעד ןיא טמשעג טָאה רע .עיצילאג

 ןילבול ןייק טמָארטשעג ןעמ טָאה ןליוּפ ןקע עלא ןופ ,ץכע'רָאפ עטסערג סָאד

 7 / ..חוח םוצ

 א ןעוועג רעדיװ זיא ,בר רעוועשינגאמ רעד ,עטאט סריאמ עשטיא 'ר

 שודק א ראפ דיגמ םעד טכארטאב סטָאה רע .ץינשזָאק ןיא ןמאנ .רעקראטש

 .ונורג ךותמ תרבדמ הניכש ,שדוקה חור לעב א ,םוצע ןואג א ראפ ,םחרמ

 דיגמ רעד ןעמעוו ,דיחי ןב ןייז זא ןייז םיכסמ טנָאקעג טינ רע טָאה רעבירעד

 ןרָאפ לָאז רע זא ,המשנ עכיוה אזא טכארבעגּפָארא םיא ןוא ןטעבעגסיוא טָאה

 | ...שודקה דיי םוצ אכסישּפ ןייק

 קראטש יוזא ,ןריאמ עשטיא 'ר ,ןיבר רערעג ןטשרע םעד טָאה סָאװראפ

 : ?שודקה דיי וצ אכסישּפ ןייק ןרָאפ וצ ןגיוצעג

 דיי ןטימ ןענעקאב לכ םדוק ךיז ןעמ זומ ןרעלקרעד וצ עקיזָאד סָאד

 רעגנוי רעד סָאװ הקושת עסיורג יד ןרעװ רָאלק טעװ טשרע ןאד ,שודקה

 .אכסישפ ןייק ןרָאפ וצ טַאהעג טָאה יוליע רעווטשראוו

 טָאה ,שזיָאבדעשּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיווָאניבאר קחצי בקעי 'ר

 ףירח רעסיורג א ןעוועג זיא רע .ןלױּפ ןיא םידמול עטסערג יד ייב טנרעלעג

 ןשייוליע ןייז טרעדנואוואב ןבָאה םילודג עלא ,הרות רעצנאג רעד ןיא יקב ןוא

 ןעגנאפעג םיא טָאה ךרד רעד ,םידיסח טימ טנעקאב ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ּפָאק

 ,הזוח .םעד ,ןילבול ןופ ןיבר םנופ קהבומ דימלת א ןעוועג זיא רע .ןעמונעג

 ,ןקמע ןוא לּפלּפמ רעסיורג א ,חומ רענעמונראפ ,רעפראש א קידנעייז

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,טייל-עגנוי עפראש יד ןטלאהעג ךיז םיא םורא ןבָאה

 - ,ןילבול ןייק
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 ןוא םיסנ טימ ,םידיסח םע ןומה ןטימ ןעמונראפ ןעוועג זיא הזוח רעדי
 טָאה ,םייבש ןוידּפ ראפ טלעג ןביילק טימ ,תולוגס ןוא תואופר טימ ,םיתפומ

 ןענייז עכלעוו טיילעגנוי עפראש יד טימ ןבעגּפָא טנעקעג טינ טושּפ ךיז רע

 .:.תולוגס רעדָא םיתפומ ןכוז וצ טינ ןוא ןענרעל וצ ןילבול ןייק ןעמוקעג

 ,טכוזעג ייז ןבָאה תומילש רָאנ .תוימשג ןיא תוקחד ןייק טליפעג טינ ןבָאה ייז

 ;.. תוינחור ןיא תומילש

 םיא טימ ךיז ןלָאז ייז ,ןקחצי בקעי 'ר וצ טקישעג ייז טָאה הזוח רעד

 .רתסנ ןוא הלגנ ןענרעל םיא ןופ ןוא ןרבח

 טּפעלקעג םלוע ןשידיסח ןופ ּפעק עפראש יד ,םייוליע יד ןבָאה ךָאנ א יוזא

 ןיבר ןלעיציֿפָא טינ ,ןגנוי רעייז םורא

 ,ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא רעשזרָאבדעשּפ קחצי בקעי 'ר סָאװ ץוח א

 ןיא ןוא םיתינעת ןיא ןעוועג קסוע טָאה רע ,רוהטו שודק א ןעוועג ךיוא רע זיא

 עשידיסח יד טָאה םניחב טינ .הזה םלוע ןופ ןָאטעגסיױא ןעוועג זיא רע ;םיפוגס

 הלעתנ רע זיא גָאט ןכעלטיא לייו ,"שודקה דייא רעד ןפורעג םיא טלעוו

 הגירדמ ןופ גָאט ןכעלטיא ןגיטשעג יוזא זיא רע ,רעכעה ןוא רעכעה ןרָאװעג

 ...ןדיי א זיב יוג א ןופ זיא'ס יװ קוליח| אזא טימ הגירדמ וצ

 עשימע-ןומה סָאד ןייז לבוס טנָאקעג טינ טָאה הגירדמ לעב רעגייטש אזא

 לי ןעמענראפ סָאװ ,םיכודיש ,רעדניק ,הסנרּפ ןטעב טמוק םלוע רעד .תודיסח

 ןופ ּפָארא םיא ייז ןּפעלש סָאװראפ ? ןילבול ןופ ןיבר םנופ םישוח ןוא טייצ יד

 | | ..?ןעגנאלראפ עקידתוימשג וצ טייקכיוה רעכיוה רעד

 עפראש יד ,םייוליע יד ןעמונעגנעמאזוצ טָאה רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ

 ןופ קעווא זיא ןוא תואנה עקידתוימשג ןייק טינ ןכוװ עכלעוו יד ,תוחומ

 -...ןילבול
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 'ךייז ראפ ןילבול ןופ ןיבר םעד ןטלאהעג ץלא רע טָאה ךָאנרעד וליפא

 א טכאמעגנָא ןוא טרעטנַאלּפראפ ָאד ךיז טָאה ןטש רעד רָאנ ,קהבומ יבר

 ןושל ןגָארטעגּפָא טָאה ןעמ ,ןילבול ןופ ןיבר םעד ןוא שודקה דיי ןשיווצ זגורב

 ...דוריּפ א ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ןתוליכר ןוא ערה

 סָאד .טכארבעג טָאה רעכלעוו ,ערה ןושל לעב רעד זא ,םידיסח ןלייצרעד

 לשכנ טינ לָאז רע רָאי קיצרעפ טיהענּפָא ערה רצי רעד טָאה ,הזוח םוצ .תוליכר
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 ןיא לָאמא טלָאװ רעגנערב תוליכר רעד ןעוו לייו ...ערה ןושל ןיא ןרעוו

 רעד ןיוש טלָאװ ,תוליכר רעדָא ערה ןושל א טדערעג טאהעג ןבעל ןייז

 ןייק ןעװעג לבקמ טינ םיא ןופ טלָאװ ןוא טליפרעד סָאד הזוח רעקילייה

 ...שודקה דיי ןפיוא תונישלמ

 םעד ,יוליע םעד ,ןריאמ עשטיא 'ר סָאװ ,שודיח רעד ָאד ןיוש זיא סָאװ =

 ןייק ןרָאפ וצ ןגיוצעג טָאה ,חומ ןפראש ןוא ףירח ןסיורג םעד ,םחרמ שודק

 ןטרָאד ,המשנ שרוש ןייז זיא טליפרעד רע טָאה ןטרָאד ? שודקה דיי םוצ אכסישּפ

 ...ןכיילג ןייז ןעניפעג רע טעוװ ןטרָאד ,הביבס ןייז זיא

 ןרָאפ םיא ןזָאל טינ ןראפ ,ןייז לחומ טזומעג רע טָאה ,םענייז ןטאט םעד

 ןצראה ןיא ןגָארטעג רע טָאה רעוװש ןפיוא רעבָא .בָא דוביכ --- אכסישּפ ןייק

 ...תומוערת א

 זיא רע שטָאכ ,שודקה דיי ןופ דימלת א ראפ ןטלאהעג רעבָא ךיז טָאה רע

 ןוא ןעוװעג אילפמ םיא ריאמ עשטיא 'ר טָאה דימת ...ןרָאפעג טינ םיא וצ
 ,..תולודג םיא ףיוא טגָאזעג

 ןיא יוזא ,םיאנת יד ןשיוצ יוליע ןא ןעוועג זיא ,אביקע יבר יו טקנוּפ

 ...ןדיי עטוג יד ןשיווצ יוליע ןא ןעוועג שודקה דיי רעד

 א לייו .גנאז ענעדלָאג א ,בהז תלובש א ןעװעג זיא שודקה דיי רעד

 ןצנאגניא זיא גנאז ענעדלָאג א ,יורטש ןוא סעװעלּפ ,ץייוו טָאה גנאז עכעלנייוועג

 ,..דלָאג

 שירעב 'ר ,בר רעװעשראו םעד טגָאזעג לָאבא טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 ןדנוצעגנָא טָאה שודקה דיי רעד ןעוו המילש הנומאב טביולג רע זא ,סלזיימי

 טָאה לודגה ןהכ רעד סָאװ תונווכ עבלעז יד ןעוועג ןווכמ רע טָאה עקלויל ןייז

 ...תרוטק סָאד ןעוועג ריטקמ טָאה רע תעשב ,םינפלו ינפל ןעוועג ןווכמ

 ףגסמ קראטש ךיז טָאה ,טנַאמרעד ןיוש בָאה'כ יו ,שודקה דיי רעד

 ךָאנ זיא רע שטָאכ ,ףוג םעד טרעצענּפָא ןוא םיתינעת טסאפעג :ןעוועג

 ןיא ןייצ ןיק טאהעג טינ יװ טעמכ רע טָאה ךָאד ,שטנעמ רעגנוי א ןעוועג

 יה יי ,ליומ

 םוצ ןָאטעג גָאז א ,ריאמ עשטיא 'ר ,יבר רערעג רעטשרע רעד טָאה לָאמא

 שודקה דיי רעד טָאה רעבירעד זא ,טגָאז יז ןעוו תועט א טָאה טלעװ יד : םלוע

 ףגסמ ךיז ןוא טסאפעג רדסכ טָאה רע לייוו ,ליומ ןיא ןָאצ ןייק טאהעג טינ

 : רעטרעוו יד טגָאזעגסיורא טָאה שודקה דיי רעד ןעוו ,יוזא תמא טינ זיא'ס .ןעוועג

 םיא ןענייז ןייצ עלא זא ,דחּפ אזא ןלאפעג םיא ףיוא זיא "םשה התא ךווב,.

 .ןלאפעגסיורא ארומ ראפ
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 'ר ,.יבר רערעג רעטשרע רעד טאהעג טָאה גנורעראפ ןוא הצרעה אזא

 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רע לייו ,אכסישּפ ןופ שודקה דיי םוצ ,ריאמ עשטיא

 ןבָאה ,הסנרּפ תוגאד ןייק טאהעג טינ ןבָאה עכלעוו טיילעגנוי-טסעק ,ךשומה חוכ

 ,םידמול :ןכיילג רעייז ןפָארטעג ייז ןבָאה ןטרָאד ,אכסישּפ ןייק ןגיוצעג ךיז

 .העונת א טימ וליפא טיהעגּפָא -- הבשחמ ילעב ,םיגלפומ

 טָאה רע .םע ןומה ןראפ םיתפומ ןייק ןזיוואב טינ טָאה שודקה דיי רעד

 ,תודיסח ןינע םעד ןעוועג קימעמ טָאה רע .תואופר ןוא תולוגס ןייק ןבעגעג טינ

 ןוא הילע ינב ראפ ,הלוגס ידיחי ראפ רָאנ זיא תודיסח זא ןעטלאהעג טָאה רע

 ,םע ןומה ןראפ טינ

 דיי םעד ףיוא ןגירק ןביוהעגנָא ןבָאה עיצילאג ןופ ןדיי עטוג עסיורג יד

 סבוט םש לעב םעד ןעוועג טינ זיא סָאד זא ןטלאהעג ןבָאה ייז .הטיש סשודקה

 | .ךרד

 טניימ תודיסח ביוא :ןָאטעג גָאז א לָאמא ןלָאה לָאז שודקה דיי רעד

 עצנאג סָאד ןזָאלעצ לָאז ןעמ רעכיילג זיא ,םיתפומ ןזייוואב ןוא תולוגס ןבעג

 ...רדח

 ,5:ייי דריי .טיסקיעיש----.יייישלוויייפ --טאסגסווייטסטפ סטייל = ספי ---.סעטאמאוטאפ0 ---.ןנאטניואלשאהפ-.-|--.טמעטשזשייפ ----.סיטלףקליווימ -----.טטטיהייישיופ ------סונטשישאמ ----יוילאויוימ ----.עטוששיואאימ-.;ףייייזוייייאפ-.;.;{.טטטשמיוועיטפ=.;יאלהיוקיאאטיפ.;ישששששי..;?ײזיושײװיײפ ----- .סאטיאמאששואפ.;.טיששזשישש

 ריי שטיי סיי -----.אםנסוולסואפ ----.ןסאיייונאסא -----.הסווייסייואפ סטאפ -----.אםעטששייטעי .;|.טסההטוילווש -.;{טתויוייייייופ שיהיה טאהש ----.םגנאועטטוהנסמ --.;;.טמוזויייוואיספ ----.סעטסהאהאאטאֿפ-.; שוהל -.;.אשגההההאשייאפ -.;לשזיזקאלהיפ:.;.אקטתההוההושוא/==האטיטיהששה

 55 טיי: ---.םאוקעיקגילקאמ גיי... התוותלילטעפ ------.ספטנוהעיעטפיפ סאוט ---.טגאגקטשהוו.;טנאהטהוו-:;;סאזטײו יורי ---- ןתסססעגהיייופפ ----.סוקייאהפ -.;.;.{סוושטא-.;איייאשײפ -----..סאואההעייופ -:;;ןהיייייהיייייפ-.;{סושייזאהאפ:..;לאזזויקיײ -;| אגאשקקזייאפ-ייקטיייקשא

 ,עיצילאג ןיא ןדיי עטוג עטסערג יד ןופ רענייא ,רעווָאנאמיר עלעדנעמ 'ר

 רעשידיסח רעד ןיא ןעוועג טנאקאב זיא רעכלעוו ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר ןוא

 ןעוועג ןענייז ,תוחקּפ ןיא ןוא השודק ןיא ,הרות ןיא תולדג ןייז טימ טלעוו

 ראפ ןטלאהעג ןבָאה ייז ,ןילבול ןופ ןיבר םנופ רעגנעהנָא ענעבעגעגרעביא

 ןביוהעגנָא ןוא הזוח םעד ןזָאלראפ טָאה שודקה דיי רעד סָאװ ,ברה דובכ לוליח א

 טימ ןעוועג םיכסמ טינ ייז ןבָאה וצרעד ןוא אכסישּפ ןיא אווטסיבאר ןעווארּפ

 ,שודקה דיי םנופ הטיש רעיינ רעד

 עיצילאג ברעמ רעביא שודקה דיי רעד ןרָאפעג זיא ליימ עשילוּפ קיצרעפ

 ןוא ןרעלקרעד טלָאװעג טָאה רע .ל"צז עלעדנעמ 'ר ןיבר םוצ ווָאנאמיר ןייק

 ,ןיילא םידיסח יד ןשיוװצ םולש ןרעוו לָאז סע ידכ הטיש ןייז ןייז ריבסמ

 ןופ .םשור ןקראטש א טכאמעג טָאה עיצילאג רעביא העיסנ עקיזָאד יד

 ןייז םינּפ לבקמ ןדיי עלא ןעמוקעגסיורא ןענייז רעפרעד ןוא ךעלטעטש עלא

 ."שודקה דייא ןרעוו וצ ןפורג ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,ןיבר ןשילוּפ םעד

 יד טרעגאלאב ןבָאה ןדיי םתס ןוא ךעלגניי רדח ,םירוחב ןוא טייל עטלא
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 ןעמעוו ףיוא ןיבר ןשילוּפ ןעגנוי ךָאנ םעד ןעז טלָאװעג ייז ןבָאה עלא -- ןגעוו

 ,יוזא ןגירק ןדיי עטוג עשיצילאג יד

 בור רעד ןעוועג ךָאנ ןענייז ןטייצ ענעי ןיא זא ןסעגראפ טינ ןרָאט רימ = |

 ךיז ןבָאה ייז ,ללכב תודיסח ןופ רענגעק ןוא םידגנתמ ךעלטעטש יד ןיא ןדיי

 ןבָאה ָאד רעבָא ,תכ רעשידיסח רעד וצ לוטיב ןוא םרח טימ ןטלאהעג ץלא

 ,שודקה דיי םעד ןעז וצ סיורא ייז ןענייז עלא --- ןסעגראפ ץלא יז

 ,ןייז םינּפ לבקמ םיא סיורא ןדיי עלא ןענייז ,ווָאנמיר ןייל קידנעמוקנָא

 רענעגעוו ןוא ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג ןגעוו יד ןענייז טָאטש ןופ ליימ א

 .רעדניק ךעלציּפ ןוא םינקז ןסעזעג ןענייז סע עכלעוו ףיוא

 זיא ,ביײל ןתנ רעקירָאי סקעז רעד ,לגניי א סעלעדנעמ 'ר ןיבר םעד

 ןסיוו טסלָאז ;עטאט :טגָאזעג ןוא רעטָאפ םוצ תולעּפתה סיורג טימ ןפָאלעגניירא

 ...!ןטמוקעג זיא חישמ

 םעד ןייז םינּפ לבקמ ןעגנאגעגסיורא זיא יבר רעווָאנאמיר דעטלא רעד

 ןביוהעגנָא ןיירא ןוא הזוח םעד ןזָאלראפ טָאה רעכלעוו ;ןדיי ןטוג ןשילױוּפ ןגנוי

 ,ןדיי הדע ןא ןריפ

 ,םלוע ןקיזיר אזא ןעזרעד טָאה רעווָאנאמיר עלעדנעמ 'ר יבר רעד ןעוו

 טּפאכעגנָא ןבָאה ךיז רע לָאז ,םינּפ-תלבק םוצ סיורא זיא טָאטש עצנאג יד שממ

 ...סָאד ןעז סָאװ ןגיוא יד וצ ייוו :טגָאזעג ןוא דרָאב רעד ייב

 טינ לָאמנייק טָאה ןעמ ,ןלבס רעסיורג א ןעוועג זיא ריאמ עשטיא 'ר |

 דבכמ רֶע טָאה ןעמעלא .ןצעמיא ףיא לק רוביד א ליומ ןייז ןופ טרעהעג

 שכלעוו ,םידגנתמ ייס ןוא םידיסח ייס ,תופי םינּפ רבסב ןעוועג לבקמ ןוא ןעוועג

 ןכאמ םולש טנָאקעג טינ רעבָא טָאה רע .ךרד ןשידיסח םעד ןעוועג לטבמ ןבָאה

 ,שודקה דיי םעד טפדורעג ןבָאה עכלעוו םיקידצ ענעי טימ

 ןיא ןפָארטעג ךיא בָאה ,סנגעוורעטנוא קידנעייז ,רע טלייצרעד ,לָאמנייא

 טינ בָאה ךיא ,םיברוקמ טימ טלגנירעגמורא ןדיי ןטוג א אינסכא רעשיפרָאד א

 .תוגהנתה ןייז טכארטאב ךיא בָאה .ןעוועג זיא קידצ רענעי רעוװו טסואוועג

 ,םידי תליטנ לע הכרב א טכַאמ ןוא ךיז טשאוו ,ילכ א טמענ רע יו קידנעעז

 רע זא קידנסיוװ .רעוויושטידז עלעשרעה 'ר זיא סָאד זא ןענאטשראפ ךיא בָאה

 לייוו ,ןפָאלטנא ןטרָאד ןופ ךיא ןיב ,שודקה דיי םנופ םיפדור יד ןופ רענייא זיא

 . .שודקה דיי ןפיוא תופידר ןייז בילוצ םיא טימ ןעמאזוצ ןייז טנַאקעג טינ בָאה'כ

 טָאטש א ןיא לָאמא קידנעייז ,טלייצרעד ןיילא טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 ,תבש ןטרָאד ןטלאהעג רעוויושטידז עלעשרעה 'ר ןאד דָארג טָאה ,עיצילאג ןיא
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 ,ןילבול ןופ ןיבר םייב ברוקמ רעסיורג א ןעוועג זיא עלעשרעה 'ר יװ יוזא

 םיא טָאה רעוויושטידז עלעשרעה 'ר .ןייז םינּפ"לבקמ ןעגנאגעג םיא ךיא ןיב

 ענעי ןיא ןביילבראפ לָאז רע ןעװעג ריצפמ םיא ןוא ןעוועג דבכמ קראטש

 סו הרות ירבד ןגָאז לעװ ךיא .ןשיט ענייז וצ ןעמוק ןוא תבש ףיוא טָאטש

 טָאה ,סייוו ךיא ...ןייז םיכסמ ייז ףיױא טעװ הלעמ לש אילמּפ עצנאג יד

 דובכל הרות ןייז עיּפשמ למיה ןופ רימ טעװ ןעמ זא ,טגָאזעג עלעשרעה 'ר

 ןטרָאד ןביילבראפ טלָאװעג טינ ץלא רעבָא טָאה ריאמ עשטיא 'ר ...ךייא

 זיא ןוא ךעלטניירפ רעװיושטידז ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .תבש ףיוא

 | ,ןרָאפעג קעווא

 זא ןסיוו וליפא לָאז ךיא ןעוו :טגָאזעג ךָאנרעד טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 ,אוה ךורב שודקה יּפמ טרעהעג טָאה רע עכלעוו הרות ןגָאז רימ טעװ רע

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,םענייא ןופ שיט א ייב ןציז טלָאװעג טינ ץלא ךיא טלָאװ

 .שודקה דיי םנופ םיפדור עטסערג יד ןופ

 םנופ טרעהעג טָאה רע זא ,טלייצרעד טָאה ,רעװָאלָאקָאס גילעז בקעי 'ר

 רעוויושטידז עלעשרעה 'ר ףיוא םיחבש עכיוה רָאג ליומ סניבר רערעג רעטשרע

 .הרות ןיא תולדג ןייז ןוא הלבק ףיוא םירפס ענייז ןעוועג אילפמ טָאה רע

 תובהלתה ןופ טמאלפעצ ריאמ עשטיא ךיז טָאה םירוביד ענייז ןופ ןטימ ןיא

 ,טמיראב ךיז טָאה רעוויושטידז עלעשרעה 'ר :לוק ןפיוא ןגירשעצ ךיז ןוא

 ןיב ךיא ןעו .:.וניבר השמ יו העידי אזא רע טָאה הלבקה תמכח ןיא זא

 ןוא רע יו טקנוּפ הלבק ןיא רָאלק ןעוועג ךיא ןיב ,רָאי ןעצ ןעוועג טלא

 וליפא העידי ןייק טינ ןבָאה עלא רימ .טגָאזעגסױא טינ םענייק בָאה ךיא

 !ןילוח תחיש סוניבר השמ ןיא הרעשה טוחכ

 שנענ רע זיא ,שודקה דיי ןפיוא טגירקעג טָאה רעוויושטידז רעד לייוו

 ...םירוביד עכלעזא טּפאכעגסיורא ליומ ןייז ןופ ךיז טָאה'ס ןוא ןרָאװעג

 םייב טנרעלעג ןוא דניק ןיילק א ןעוועג ךָאנ זיא שודקה דיי רעד ןעוו

 שדוקה חור רעד ןוא הניכש יד טורעג םיא ףיוא ןיוש טָאה ,ףלא-ץמק דמלמ

 טיילעגנוי ראפ טלייצרעד ריאמ עשטיא 'ר טָאה יוזא .םיא ןופ טנײשעגּפָארא טָאה

 ,הכלמד הולמ תדועס א וצ ךיז ןשאוו ןכָאנ

 ןייז טגערפעג קחצי בקעי 'ר טָאה ? רודיס ןיא עלעטניּפ ןייא זיא סָאװ

 ןענייז ,סָאװ ןוא .רעפטנע ןא ןעמוקאב רע טָאה ,דיי א זיא עלעטניּפ ןייא .דמלמ

 ייווצ .,דמלמ םעד .טגערפעג לגניי סָאד טָאה ?רודיס ןיא ךעלעטניּפ ייווצ

 ןעזרעד טָאה רע ןעוו .ןעמָאנ סנטשרעבייא םעד ,םשה רעד זיא ךעלעטניּפ
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 טניימעג רע טָאה ,קוסּפ א ןופ ףוס םוצ ןרעדנא ןפיוא רענייא ךעלעטניפ ייווצ

 ייוצ ןעוו :טוג עשזיקנעדעג ,דמלמ רעד םיא טגָאז .םשה ךיוא זיא סָאד זא

 ,םשה סע זיא ,ןרעדנא םנופ רעכעה טינ זיא רענייא ,ןעמאזוצ ןעייטש ךעלעדיי

 רעסערג ךיז טלאה רע ,ןרעדנא ןפיוא דיי ןייא זיא רעמָאט ...ןעמָאנ סטיג

 ...שלאפ טניימ סע סָאװ ,אוש א רָאנ ,םשה טינ סע זיא ,ןטייווצ ןופ

 קרַאטש זיא ,ןז סבר רעקסיזדָארג םעד ,קחציבקעי רעניילק רעד

 וצ ןביוהעגנָא רע טָאה יוזא ןוא רודיס ןיא תודוקנ ענעי ןופ ןרָאװעג לעּפתנ

 ןופ תויתוא ב"כ יד ןופ תוא רעכעלטיא זא ,השודק ןוא תוקמע טימ ןענרעל

 ...ןייז גהונ ךיז ףראד דיי א יוזא יו דומיל א טָאה ,הרות רעד

 א ןעקנירט ןוא ,תוערו םולשב ,הבהאב ןעמאזוצ ןציז ןדיי ייווצ ןעוו

 טרָאװ סָאד לייוו ...דניז ערעייז לחומ רעטשרעבייא רעד ייז זיא הקשמ סוכ

 ...ךירבדכ יתחלס םשה רמאיו טכאמ ןדיי ייווצ טימ סוכ

 22: ---.טסאפיאטטאאפ .,1;.סאוקייטטטאאאפ ------.םסאגאויאהאספ----אוחק-הראמעש === םמטהתיהוס === םממסאוהאסאהטמ --=.אנקאטסיווהוואפ = (נעאאקאגיהאטאס ------.{סאטישיהימיפ == הססושישרי --םמסיוטותפסיופ =-=.הסיאטסו -----.טטסווקאסאשלֿפ אהה קיהשייייפהפה ---- נאקעט; טסאולקיילאפ --;-;;םיוזיייקהאמאי-.;אטסיהיותולויוש--;.טואמאקיואדיי אי == היליהח לייק

 אי יאיי =.ארסטאטמ ,1;{אששיאלטאוהוהאפ == םנאטשסראפאא --.;|.הסקששולהיושפ = טנססה תויוהת --=-=ןאטסאהאפטהאפ קנאי --;-.םעטאפיההסאס ----- ןתסיווהושיאה:----.וההללטוואמ ---םאטססנקהשפ ----.םיפלהק-ללזטפ:----.טעגעוהוונשישטאפ --;--טשת-ייאזיהי --;-.טנוהקהיאאה:.;קיתללהיליאשה -;;אסאושיייאיייייג -.;יזליזוזהקזו-;;.אטקתהיגהיייאאא:.;אלחיהתיקימשש

 טעראר == ססואסיויזאיסאפ :.;|-.אנשיו יא -.;-|--.תאואלסטטאמפ/----- סיטסשלטתפפ ------ נאו ייייהאנפ -----טתאמווסלשאפ:---.תנאנגאוטאיופ -.;|-{טפ0מיסטסאמ--;-- הארי ---- אשי ייווא ---.םוסוווויייששפ ---.םסגויופ ----.?אשססוזייישאפ -----נעאהההאש--.;יולפהראשװ -==.אאגשסאאאמייפ.,120;{;.טיזהההוישדשפ==אמתתעוהקה זש סטששסקטה

 .יוליע רעוועשראוו רעד ,ריאמ עשטיא 'ר ןעוועג זיא ןלבס רעסיורג א

 ןעמעוו ,שודקה דיי ןפיוא םידגנתמ יד ץוח א ,ןייז לבוס טנָאקעג רֶע טָאה ןעמעלא

 ןופ ןָאטעגסױא ןעוועג זיא רע לייו ,םישדק שדוק א ראפ ןטלאהעג טָאװ רע

 ...הזה םלוע יגונעת עלא

 םינּפ לא םינּפ .תולדג ןייז ןופ טסואוועג ןבָאה שודקה דיי ןופ םיפדור יד

 טהצעעג רעבָא םיא ןבָאה ייז ,םיכלמ דובכ טימ ןעוועג דבכמ םיא ייז ןבָאה

 ...הגהנה ןייז ןבעגפיוא ןוא הזוח םוצ ןילבול ןייק ןרָאפקירוצ לָאז רע

 טָאה הגהנה ןייז ןוא ןרָאפעגקירוצ טינ ןילבול ןייק זיא שודקה דיי רעד

 וסקאוועגרעדנאנאפ ןיוש ךיז טָאה סיורג וצ לייוו ,ןבעגפיוא טנָאקעג טינ ןיוש רע

 ,הנירדמ ילעב ןוא םידמול ,םידיסח עפראש ענעבילקעג ןופ הדע יד

 רעד ,םנוב 'ר יבר רעד ןעוועג ןענייז םידימלת עטמיראב ענייז ןופ == |

 רעקידרעטעּפש רעכיוה-למיה רעפראש רעד : רענייז ומוקמ אלממ רעקידרעטעּפש

 'ר ;רענשטנעל בייל המלש 'ר :;ןרעטשנגרָאמ לדנעמ םחנמ 'ר ,יבר רעקצָאק

 'ר יבר רעד :;רעװָארעשזָא שובייל 'ר :ןהכה ץרּפ 'ר :רעצוװָאלדיש שובייל

 לרשָא 'ר ןוא עלהימחנ 'ר ,לאימחרי 'ר ,ןיז ענעגייא ענייז ;ץישָאדאר ןופ רעב

 ,הכרבל םלוכ רכז ---
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 םוצ זיא רע שטָאכ ,יבר רערעג רעטשרע רעד ,רתלא ריאמ עשטיא 'ר

 ,קהבומ דימלת א רענייז יו טכארטאב ךיז רע טָאה ךָאד ,ןרָאפעג טינ שודקה דיי

 ,תוכוס דעומה לוח 'ג ,ירשת ט"י ןרָאװעג קלתסנ זיא שודקה דיי רעד

 ,הנש ח"מ קידנעייז טלא ,ד"עקת רָאי ןיא

 שודקה דיי םנופ הריטּפ רעד םורא ןאראפ ןענייז תודגא ענעדיישראפ

 רעטלוב לָאז סע ,בגא ךרד רָאנ לטיּפאק ןקיזָאד םעד טכארבעג רעבָא ןבָאה רימ

 ,ל"צז ןיבר רערעג םנופ טלאטשעג סָאד ןעמוקסיורא

 . ףלעווצ לטיּפאק

 םנוב 'ר יבר רעד

 ןשיוװצ טליטעצ םלוע רעד ךיז טָאה "שודקה דיי; ןופ תוקלתסה ןכָאנ

 'ר ןיבר םעד ,ןמאנ דיסח ןוא דימלת ןייז ןוא ,לאימחרי 'ר ןיבר םעד ,ןוז ןייז

 ,אכסישּפ ןיא טריפעג ןבָאה םייבר עדייב .םנוב החמש

 עכלעוו יד : םידיסח יילרעיירד ןופ ןענאטשאב ךעלטנגייא זיא םלוע רעד

 ןרעקנָא ךיז טלָאװעג טינרָאג ןבָאה ןוא ןוז סשודקה דיי םייב ןטלאהעג ךיז ןבָאה
 שודקה דיי רעד ךיוה יו טסואוועג ןבָאה ייז שטָאכ ,םנוב 'ר ןיבר םעיינ ןטימ
 ,טגָאזעג םיא ףיוא טָאה רע .םנוב החמש 'ר דימלת ןייז ןעוועג בישחמ טָאה

 רעד זא ןטלאהעג ייז ןבָאה ךָאד ."ץראה ןיימ ןופ לציּפש סָאד זיא םנוב, זא

 ,. ,ןייז טינ דוריּפ ןייק ףראד סע ןוא הדע יד ןריפ וצ יואר זיא לאימחרי 'ר יברי

 ןייז וצ יואר ןענייז עדייב זא ,ןטלאהעג טָאה םידיסח לייט רעטייווצ א

 ייס ,עדייב ייב ןעװארּפ ךיז ןוא ןשיט עדייב וצ ןעמוק ייז ןגעלפ ,םיגיהנמ

 ,םנוב 'ר ןיבר םייב ייס ןוא ,ןוז סשודקה דיי םעד ,לאימחרי 'ר יבר םייב

 .השוריב טינ זיא הרות זא ,ןטלאהעג טָאה םידיסח לייט רעטירד רעד
 !רעדניק ענייז וצ טינ סָאװראפ -- עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ
 .,? םיגיהנמ ןייז וצ ןעוועג יואר טינ ןענייז רעדניק סהשמ זא ךתעד לע הלעת יכו

 טלָאװעג ןעמ טָאה למיה ןיא רעבָא .וצרעד ןעוועג יואר ייז רענייז רעכיז
 טָאה שודקה דיי רעד סָאװ םיזמר ענעדיישראפ טקנעדעג ןבָאה ייז ...ןעשוהי

 טייטשראפ רענייק זא ,םנוב החמש 'ר ןיבר ןופ תולדג ןפיוא ןעוועג זמרמ
 ,..םנוב יװ ףיט יוזא טינ םיא
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 ,הגירדמ ילעב עפרַאש רָאג יד ןעוועג רשקמ םנוב 'ר ןיבר םוצ ךיז ןבָאה

 ןראפ ןעוועג שידקמ תושגרה ןוא תועונת ,םישוח ערעייז ןבָאה עכלעוו עלַא יד,

 .אכסישּפ ןופ םנוב החמש 'ר יבר רעד

 עלעדנעמ 'ר ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא םידיסח עפראש .ענייז ןשיװצ

 רעד ,רעטלא ריאמ .עשטיא 'ר :יבר רעקצָאק רעקידרעטעּפש רעד ,רעװָאשאמָאט

 קחצי 'ר :רעדנאסקעלא ןופ ,ךענעה 'ר יבר רעד :יבר רערעג רעטשרע

 רעטרעדנוה ןוא "םיפוצ םיתמר; לעב רעד ,רעוואניש לאומש 'ר ;רעקרָאװ

 ןלױּפ ןיא ןדיי עטוג עטסואוואב ןוא טסיורג ערעדנא

 -סקלָאפ סָאד ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי עפראש יד

 .הסנרּפה תוגאד עכעלגעט-גָאט ערעייז טימ ןעמוק ןדיי יו ,תֹודיסֲח עכעלמיט
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 ןוא םירחסמ ןוא םיכודיש ןגעוו ןייז הצע לאוש ךיז ןוא ןשוחימ ערעייז .טימ

 םידיסח עפראש יד :םינינע עקידתוימשג טימ טייצ סניבר םעד ןעמענראפ

 דיי םנופ הריטּפ רעד ךָאנ דלאב םנוב החמש 'ר וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה

 ,גיהנמ רעד ןייז וצ יואר זיא סע רעװ ןזייוונָא ייז לָאז רע זא ,שודקה

 ךוטסאּפ א ;לשמ םעד טָא טימ טרעפטנעעג ייז םנוב החמש "ר טָאה

 ןוא זָארג ןבָאה ןלָאז ייז טגרָאזעג יז ראפ טָאה רע .ףָאש ענייז טריפעג טָאה

 ןסיירגיירא טינ ךיז ןלָאז ףלעוו ,תוער תויח ןופ טיהעגסיוא ייז ןוא ,רעסאוו

 -נייא ךוטסאּפ רעד זיא לָאמנייא .ךעלעפעש יד ןקוצראפ ןוא עדאטס רעד ןיא

 א ןיא ןעקנוזראפ רע זיא טייקדימ ןייז תמחמ .גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןפָאלשעג

 טרעוו ,ףיוא ךיז טּפאכ ךוטסאּפ רעד ...טכאנ רעבלאה ךָאנ זיב ףָאלש ןןפיט

 ןייז ןֹופ ןשינעפיט יד ןופ יירשעג א טוט ןוא ,ןקָארשרעד ןוא טרעטיצראפ רע

 ךיז טבייר רע ?ןעמוקעגניהא ךעלעפעש עניימ ןענייז ואוו ,ייוו ,יוא :ץראה

 הנבל ענרעבליז יד ,ןטנרעטשעגסיוא ןא למיה םעד טעז ןוא ןגיוא ענייז סיוא

 ןלָאמש םייב קיור ןעייטש ךעלעפעש ענייז ןוא ייז ןשיווצ שיטעטסעיאמ טריצאּפש

 ןצראה ןייז ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה .קידתומיענב ןעקנירט ןוא רעסאוו םָארטש

 ןעקנאדּפָא יד ךוטסאּפ רעמערָא ךיא ןָאק סָאװ טימ ,למיה ןיא עטאט :הלפת א

 ףָאש יד טיהעג טסָאה וד סָאװ ןָאטעג רימ טימ טסָאה ֹוד סָאװ דסח ןייד ראפ

 םויהמ זא ,למיה ןיא עטאט ,וצ ריד גָאְז ךיא ?ףָאלש ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא

 ...גיוא ןיימ ןופ לּפאצראווש סָאד יװ ףָאש ענייד ןטיהּפָא ךיא לע האלהו

 טרעפטנעעג םנוב החמש 'ר טָאה ,הלאש רעייא ףיוא הבושת ןיימ זיא סָאד

 אזא ,ןמאנ העור רעגייטש אזא ןעניפעג טעוװ ריא ביוא .טיילעגנוי עפראש יד

 ...גיהנמ ןוא ןיבר רעיא ראפ םיא טמענ ,ךוטסאּפ םענעבעגרעביא

 טלעטשעגפיוא ךיז ייז ןבָאה ,לשמ םעד טרעהעג ןבָאה טיילעגנוי יד ןעוו

 .תונברחה אסכ םעד ףױא ן'םנוב החמש 'ר טצעזעגקעווא ןוא

 א א ראו טאג לטנאאיעא  ראטאטאא נאטא טאטעאה ראסע וה ר יא א יא ר א יא א א ר

 א ר טא עא ראס לאטאאא רעמאוט עא ראטעס קעעטעגעעאה עוהההאאא אהא עאופההא יאאא יא יא א א אאא אאאאאא

 א א א א  ראאטשא ראטטפנאטא( עאטעעא  "טעעעאעא עא ,ואעאוו יאהאהא יא א רא  רא יאאא א יאאאאא ראאאאא

 םוקמ אלממ טָאה רעכלעוו ,אכסישּפ ןופ םנוב החמש 'ר ןעוועג זיא רעוו
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 ,(1785) ה"כקת רָאי םניא ןרָאװעג ןריובעג זיא טדראהינעב םנוב החמש |

 טגעלפ רע .דיגמ רעוואלסעדיָאװ רעד ןעוועג זיא ,יבצ 'ר ברה ,רעטָאפ ןייז

 ןיא ןוא ןסיײרּפ ןיא ,ןערהעמ ןוא ןעמהעב ןוא ןראגנוא ,ןליױּפ ןיא ןרָאפמורא

, = 
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 יד םיא ןבָאה םוטעמוא ןוא ןשרד רעקידרעייפ-םאלפ א ןעוועג זיא רע .ןסקאז

 .תוקדצ ןוא תודמול ןייז בילוצ ,דובכה-תארי סיורג טימ ןעמונעגפיוא םינבר

 ערעייז ןרעסעבסיוא ןלָאז ייז ,ןָאט הבושת ןלָאז ןדיי ייב טנָאמעג טָאה רע

 תושרד עקימאלפ ענייז .ורבחל םדָא ןיב ייס ןוא םוקמל םדָא ןיב ייס תודימ

 . שממ יז טָאה םע ןומה רעד .םילשמ עכעלפערט טימ ןטכָאלפראפ רע טָאה

 ןופ ןעגנוניימ טכארבעג רע טָאה םלוע ןטרעלקעגפיוא רעמ ןראפ .טרעקוצראפ

 ענעפרָאװראפ טכארבעג רע טָאה םידמול ראפ ,רעטלאלטימ ןופ ןפפָאזָאליפ

 ,םינורחא ןופ ןוא םינושאר ןופ ,ימלשורי ןוא ילבב ס"ש ןופ ןלעטש

 רעד יודנאל לאקזחי יבר ,רוד םענעי ןיא םינבר עטסערג יד ןופ רענייא

 ןוא עלָאּפמאי ןיא בר ןעוועג ,רעשיליוּפ א ןיילא ,ל"צז "הדוהיב עדונ; לעב

 .גָארּפ ןיא השודק הלהק רעטמיראב טלעוו רעד ןיא רעטעּפש

 ןופ הטיש רעד וצ דגנתמ א ןעוועג זיא רע שטָאח ,"הדוהיב עדונ, ןפיוא

 שיט ןרעטנוא ןפרָאװעגרעטנורא לָאמא ןבָאה לָאז רע זא טייוו יוזא ,תודיסח

 בקעי 'ר ןופ רפס עשידיסח עשיסאלק סָאד ,"ףסוי בקעי תודלות; רפס םעד

 זיא ןוא דגנתמ א ןעוועג ךיוא ןיילא זיא רעכלעוו ,האונלוּפ ןופ ,ןהכה ףסוי

 וװָארעמעינ ןיא ,דארגאראש ןיא בר ןעוועג ,דיסח רעקימאלפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 ליפ רעייז בוט םש לעב רעקילייה רעד טָאה ךָאד ,האונלוּפ ןיא רעטעּפש ןוא-

 ."הדוהיב עדונ; םעד דגנתמ רעגָארּפ םעד ןופ ןטלאהעג

 ךָאנ זיא עכלעװ ,המשנ עיינ א ןעמוקאב טָאה רעגארּפ לאקזחי יבר;

 אסכ תחת םימורמ יזנגב ןטלאהאב ןעוועג זיא יז .ןעוועג טינ םלוע םעד ףיוא

 .ייןרעוו ןריובעג טעװ רע זיב טראוועג טָאה יז ,דובכה

 רעטייוו בוט םש לעב רעד טָאה --- ,ןעוועג זירכמ ןעמ טָאה למיה ןיא,

 ןוא רעגארּפ לאקזחי 'ר ןיא רהזנ טייז --- "הדוהיב עדונ, םעד ןעוועג אילפמ

 ..."הרות ןייז ןיא

 ,"הדוהיב עדונ; רעד ,דיי רעקילייה ןוא דגנתמ רעסיורג רעקיזָאד רעד

 יבר ןופ רעטָאפ םעד ,דיגמ רעװאלסעדיָאװ םעד ןעוועג אילפמ קראטש טָאה

 ,אכסישּפ ןופ םנוב 'ר

 -סעדיָאװ ןפיוא "הדוהיב עדונ; רעד ,בר רעגָארּפ רעד טביירש יוזא ןוא

 זיא רע ואו תולהק עלא ןיא םיא ןגעוו טרעהעג ןבָאה רימ; :דיגמ רעוואל

 בָאה ךיא .טבילעג םיא ןבָאה םינבר עלא ןוא ,טנשרדעג טָאה ןוא ןעוועג

 רעסיורג א ןוא חיכומ א זיא רע .ןלױּפ ןיא קידנעייז ךָאנ טרעהעג םיא ןופ

 ...?קינָאה יװ רעסיז ,םענעגנא ןוא סיז ןענייז רעטרעוו ענייז ,ןשרד
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 ןופ ,עקָארק ןופ םינבר יד םיא ןגעװ ןביירש תולעּפתה רעכעלנע ןא טימ

 : .ףרָאדסרעטאמ ןופ ןוא ןייהר םא ןלעק

 ,גיהנמ ןשידיסח ןסיורג םנופ רעטָאפ רעד ,רעוואלסעדיָאװ שרעה רעד

 וצ דגנתמ רעסיורג א ןעוועג ןיילא זיא ,אכסישּפ ןופ םנוב החמש 'ר יבר רעד

 הרשע; םירפס יד ןופ רבחמ רעד ןעװעג זיא רע ,םש לעב ןופ הטיש רעד

 ?יבצה ץרא; ןוא "האמל

 ."הדוהיב עדונ; לעב רעד ,ל"צז יודנאל לאקזחי 'ר ןואגה
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 רעווקלאז ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא ,הרש ,רעטומ סמנוב 'ר יבר םעד

 ,שיקריס לאוי 'ר ןופ לקינייא ןא ,"לאלצב םשב; ןופ רבחמ ,לאלצב 'ר ברה ,בר
 | ,ל"צז ח"ב רעד

 טייצ ענעי ןיא וואלסעדיָאװ זיא ,החּפשמ עשידמול עקידסחוימ יד ץוח א |

 הביבס רעשידמול רעקיזָאד רעד ןיא .הלהק עשידמול עשידיייטלא ןא ןעוועג

 ןיא טנרעלעג רָאי ןעצ זיב טָאה רעכלעוו ,םנוב החמש ןסקאוועגפיוא זיא

 ,דימתמ רעסיורג ןוא יוליע רעפראש סלא טנכייצעגסיוא ךיז ןוא םירדח

 ןופ םילודג יד טימ טנאקאב קידנעייז ,שרעה 'ר ,דיגמ רעװאלסעדיָאװ רעד

 ןענרעל ,םנוב החמש ,ןוז ןייז ,טקישעג ןיהא טָאה ,ןרעמ ןופ ןוא - ןראגנוא

 | ,תובישי ענעי ןיא הרות

 ןיא ןעועג הרות ץיברמ הימרי 'ר ברה טָאה רָאי קיצנאווצ ןוא טכא

 רענעי ןיא ןרָאװעג סיורג ןענייז םימכח ידימלת רעטנזיוט ,ףרָאדסרעטאמ

 ןעצ ןייז טקישעג שרעה 'ר ,דיגמ רעוואלסעדיָאו רעד טָאה ןיהא טרָאד .הבישי

 ...ןענרעל ,םנוב החמש ,רוחב ןקירָאי

 א ,טענעב יכדרמ 'ר ייב הרות טנרעלעג םנוב החמש טָאה רעטעּפש

 .ןרעמ ןופ בר-טּפיױה ,קידצ ןוא ןואג רעטמייואב

 'ר ,רוד םענעי ןיא םילודג יד טימ ןעמאזוצ טָאה טענעב יכדרמ יבר

 תוח; לעב רעד ,אסיל ןופ בקעי 'ר :;גרובשערּפ ןופ "רפוס םתוח" םעד ,השמ

 ןבָאה עלא ייז ,הכרבל םלוכ רכז ,אנזיוּפ ןופ ,רעגייא אביקע יבר ןוא ,"תעד

 ןבָאה עכלעוו ,טייצ רענעי ןיא רעמרָאפער יד ןגעק ףמאק ןרעטיב א טריפעג

 רָאנ ,טימ רעד ןיא ןייטש טינ לָאז לוש ןיא רעמעלאב רעד זא טריפעגנייא

 . ,שדוקה ןורָא םייב ןעמאזוצ

 רעסיורג א ךיוא ,הרות ןיא ןואג א ץוח א ןעוועג זיא טענעב יכדרמ 'ר

 ענרעדָאמ ןיא ןוא עיפָאזָאליפ ןיא העידי עסיורג א טאהעג ,רעקיטאמעטאמ

 רעמ שדוקה ןושל טנָאקעג ןוא קדקדמ לעב רעסיורג א ןעוועג ,ןטפאשנסיוו

 שטייד ךיוא טנָאקעג טָאה רע .תומוקמ ענעי ןיא בר רעכעלטינשכרוד א יוװ

 .תונושל עשיעּפָאריײא ערעדנא ןוא

 ןייז .המכח ןוא הרות טנרעלעג םנוב החמש טָאה טענעב יכדרמ 'ר ןופ

 ,גרעבסלקינ ןיא ןטרָאד טמערופעגסיוא ןרָאװעג זיא תוהמ רעצנאג

 ןְרָאװעג זיא םנוב החמש 'ר יוזא יװ ןייטשראפ רימ ןלעװ טענאד ןופ

 ,רוד םענעי ןיא ןדיי עטוג ערעדנא יו "שרעדנא,

 רעד וצ ןרעטנענרעד ןביוהעגנָא םנוב החמש טָאה הנותח ןייז ךָאנ

 עפראש יד ןופ ןעוועג זיא רעטָאפ רעסיורג ןייז שטָאכ ,תודיסח ןופ הטיש



 .הלוגס ידיחי ןופ םוטנגייא סָאד ןרָאװעג זיא עכלעוו ,הרות רעד טייצ רעייז

 ןעמדיוו ןענָאק ןלָאז ייז טביולרעד טינ טָאה םע ןומה ןופ תודרט יד

 ,הנומא ןוא הרות ןופ ןעמאר יד ןיא םע ןומה םעד ןטלאהרעד וצ

 -רעד ןוא ,הנומא רעד וצ ןענאטשעגּפָא ןוא טלאק ןרָאװעג םע ןומה רעד זיא

 גנוטער עקיצנייא יד זיא תודיסח זַא ,טּפַאכעג לענש ךיז רע טָאה -- טרעטייוו

 טיי רערעדנא רעד ןופ ןוא :ןעװעג הרות ץיברמ ןבָאה ייז ןוא ,םיקידצ ןוא

 ,טנרעלעג ט ָאה םנוב 'ר יבר רעד ןעמעװ ייב ל"צז סענלב יכדרמ יבר
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 םינואג עסיורג טקריוועג ןוא טבעלעג ןראגנוא ןיא ןוא זנכשא ןיא ןבָאה טייז

 ןייא ןופ :הריתס עסיורג יד ןגיוא ענייז טימ קידנעעז ,םנוב החמש 'ר

 ,דיגמ רעצינשזָאק םוצ רעטעּפש ןוא ,טּפא ןיא טניואוועג

 ןאד טָאה רעכלעוו ,רעווָאסאס בײל השמ 'ר וצ טּפאכעגטימ ךיז טָאה רע

 ,ןערב ןוא תובהלתה ןרעדנוזאב א טימ ןענעוואד ןעביוהעגנָא טָאה רֶע .םידגנתמ
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 ןזָאלבעגניירא טָאה תודיסח .רוקמ ןופ טרעטייוורעד ןרָאװעג ייז ןענייז אליממ

 ...רעצרעה ערעייז ןיא הרהט ןוא םייחה חור א

 טימ .טקידנעעג ךיז טָאה ,רענידנעב השמ 'ר ,רעווש םייב טסעק ןסע סָאד

 ,דיגמ רעצינשזַאק םייב ברוקמ רעסיורג א קידנעייז ? סנרפמ ךיז ןעמ זיא סָאװ

 ,ןָאזגרעב ָאקרעב 'ר דיגנ ןטמיראב רעוועשראוו םוצ טרידנעמָאקער םיא רע טָאה

 טיײרּפשראפ ןענייז סע ןעמעװ ןגעװ ,רעוװָאקטיבז לאומש 'ר ןופ ןוז רעד

 ןדיי רעטנזיוט טעוװעטארעג טָאה רע יוזא יו תודגא ענעדיישראפ

 רענייא ןעוועג זיא ,רעטָאפ סנָאזגרעב ָאקרעב ,רעווָאקטיבז לאומש 'ר

 רעייגניירא ןא ןוא בױוקמ א ןעועג זיא רע .ןלױּפ ןיא ןדיי עטסכייר ןופ

 עטסערג יד טױרטראפנָא םיא טָאה הכולמ עשיליוּפ יד .גינעק ןשיליױּפ םייב

 .ןעגנומענרעטנוא עשהכולמ ןוא ןטקארטנָאק

 טריזינאגרָא טָאה ָאקשויצשָאק שועדאט ןעוו ,(1794) ה"נקת רָאי םגיא

 שטיװעלָאסָאי ָאקרעב ןאד טָאה ,ןסור יד ןגעק דנאטשפיוא ןשיליוּפ םעד

 טפמעקעג ןאקשויצשָאק טימ ןעמאזוצ ןוא ןָאיגעל ןשידיי םעד טלעטשעגנעמאזוצ

 ,ןעיימרא עשיסור יד ןגעק

 ןבעל ,לסייוו רעד ןופ טייז רענעי ףיוא טרעקאלפעצ ךיז טָאה ףמאק רעד

 ןטילעג ןקאילָאּפ יד ןבָאה ףמאק ןשידלעה םעד ץָארט ,עשראוו ייב ,עגארּפ

 טָאה רעכלעוו ,ןָאיגעל ןשידיי ןטימ ןקאילָאּפ טנזיוט ןצפופ םורא ןוא הלּפמ א

 ,טכאלש רענעי ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ,ןאמ טרעדנוה סקעז םורא טלייצעג

 םיגורה רעטרעדנוה ןגעלעג ןענייז עגארּפ ןוא עשראוו ןופ ןסאג יד ןיא

 עשיסור יד .לארשי רבק וצ ןרָאװעג טכארבעג טינ ןענייז ןוא געט עכעלטע וצ

 .רעניואונייא רעועשראו עלא ןופ ןכאמ לת א טלָאװעג ןבָאה רעגיז

 דיגנ רעטסערג ןוא רידא רעשידיי רעסיורג רעד ,רעווָאקטיבז לאומש 'ר

 רעד וצ ףור א טזָאלעגסיורא טָאה רע ,ןטלאהאב טינ ךיז טָאה ,ןלױּפ ןופ

 ןדיי ןטױט א ןעגנערב םיא וצ טעװ סע רעװ זא ,עשראוו ןיא יימרא-ןקאזָאק

 א םיא וצ ןעגנערב טעו סע רעוו ןוא לבור םענרעבליז א ןעמוקאב טעוװ

 ...לבור םענעדלָאג א ןעמוקאב טעװ ,ןדיי ןקידעבעל

 ענעדלָאג טימ רעסעפ ייווצ טלעטשעגקעווא טָאה רעווָאקטיבז לאומש 'ר

 עשראוו ייב ,עגארּפ ןיא ףיוה ןסיורג ןייז ןופ ןטימ ןיא תועבטמ ענרעבליז ןוא

 יד ןאד ןוא ןדיי עקידעבעל טשרעוצ ןעגנערב ןבױהעגנָא ןבָאה ןקאזָאק יד

 ןוא קידייל ןרָאװעג ןענייז רעבליז ןוא דלָאג רעסעפ יד ...ןדיי עטעגרהרעד

 | ...ןבעגעגנייא ךיז טָאה הלצה יד
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 עשידיי רעטרעדנוה יד טכארבעג רעווָאקטיבז לאומש 'ר טָאה ךָאנא יוזא

 ןופ ןדיי עקידעבעל רעטנזיוט :טעװעטארעגּפָא ןוא לארשי רבק וצ םיגורה

 | , .. םוקמוא

 םעד ןופ עדייז רעד) ןָאזגרעב ָאקרעב 'ר ,ןוז סרעוװָאקטיבז לאומש 'ר

 טקנוּפ טָאה ,(1941--1859 ןָאסגרעב ירנא ףָאזָאליפי ןשידיי-שיזיוצנארפ ןסיורג

 יד ןופ ח"עקת זיב ןעוועג ,תונבדנ סיורג טימ ךיז טריפעג רעטָאפ ןייז יו

 א ןָא רע טריפ 1816 רָאי ןיא .הלהק רעשידיי רעוועשראוו רעד ןופ רעריפ

 ןצונ ןדיי זא םילובלב יד ןעײרשוצּפָא גרוברעטעּפ ןייק עיצאגעלעד עשידיי

 טלעוּפעג טָאה תונלדתש רעייז .ןקעווצ עזעיגילער ערעייז וצ טולב ךעלטסירק

 עלא וצ לעפאב ןגנערטש א טזָאלעגסיױרא טָאה רעטסינימ סגנודליב רעד ןֹוא

 ןייק טינ ןצונ ןדיי .םילובלב יד ןיא ןביולג טינ ןלָאז ייז זא ,ןרָאטאנרעבוג

 ...עיגילער רעייז ןגעק טולב ןסע ןיא ןדיי ייב ,אברדא ,טולב

 ןופ עטתודיסח עסיורג א ןעוועג זיא ,לרמת ,בייוו סנָאסגרעב ָאקרעב 'ר

 טײרּפשראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םירחסמ ערעייז עלא ןיא .דיגמ רעצינשזָאק

 ןדיי עשידיסח אקוװד טלעטשעגנָא יז טָאה ,הנידמ רעד ץוח ןוא ןלױּפ ןיא

 ,חוירב הסנרּפ ןבָאה ןלָאז ייז

 טָאה ,ןלױּפ ןופ הנידמ רעד ץוחמ טנאקאב קידנעייז ,םנוב החמש 'ר

 טָאה ,שיליוּפ ןוא ןייטאל טנָאקעג טָאה רע .ןדער ןוא ןביירש ,שטייד טנָאקעג

 עשילױּפ יד ,ץליהעג ןופ רחסמ רעייז סנָאסגרעב יד ןופ ןעמונעגרעביא רע

 ןוא עװָאנסָאס עווָאבמעד ןוא עוָאזָאשזרב עפש טימ טלעטשעגוצ ןבָאה רעדלעוו

 יד ףיא סעוװטארט ףיוא ןרָאװעג טריפעג ןענייז עכלעוו ,רעמייב אלָאּפָאט

 י | י - .גיצנאד זיב ןכייט עשיליוּפ

 ןוא גיצּפייל ןייק טּפַאכעגנײרא רחסמ בילוצ ךיז טָאה םנוב החמש 'ר

 םנוב החמש 'ר טָאה םוטעמוא ,יולסערב ןייק ןוא ןעדזערד ןייק ,ןילרעב ןייק

 ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי םענעי טימ טנעקאב ךיז ,ןעזעג רע טָאה ץלא ,טנרעלעג

 - ,הרותה ילודג ןוא םינבר ענעי טימ ךיז ןעוועג חכוותמי

 לייוו ,"לשטייד סָאד, ןפורעג םיא ןעמ טָאה ןליוּפ ןייק קירוצ קידנעמוק

 רענעמונעגנָא רעקידטסלָאמאד רעד יו שרעדנא לסיבא .ןעוועג .זיא השבלה ןייז

 / ,שובל רעשידיי-שיליופ

 סָאװ ןדָאזיּפע ייווצ ןלייצרעד טרעהעג לָאמא ךיא בָאה ל"ז רעטָאפ ןיימ ןופ

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעװ ,ל"צז םנוב 'ר ןיבר םוצ תוכייש א ןבָאה
 | יט ,גיצנאד
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 א טעװארּפעג ןוא ןסעזעג זיא ,ל"צז הזוח רעד ,ןילבול ןופ יבר רעד

 .השודק ןוא תובהלתה טימ ,תורימז ןוא הרות טימ שיט

 ײרעּפוטש סָאד ןוא גנארדעג סָאד ,סיורג רעייז ןעוועג זיא םלוע רעד

 רעדעי ןרעה טלָאװעג טָאה רעכעלטיא לייו ,רעשל ןיא ןעוועג זיא שיט םוצ

 םנוב החמש 'ר .הרהטבו השודקב ליומ סהזוח םנופ ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ טרָאװ

 ןשיװצ טּפוטשעג ךיוא ךיז טָאה ,גיצנאד ןייק העיסנ ןייז ןופ קידנעמוקקירוצ

 טכאמעג קזוח םידיסח ליפ ןבָאה .םישובלמ עשטיידראפ לסיבא קידנגָארט ,םלוע

 -ןשאט ןיילק א) לרעּפאנק א ןעמונעגסיורא טָאה ייז ןופ רענייא ...םיא ןופ

 ןופ טנָאנ עצנאג יד ,ןקור ןופ דגב םמנוב החמש 'ר ןטינשעגפיוא ןוא (לרעסעמ

 ...ּפָארא זיב ןביוא

 ךיז טָאה רע לייוו ,ןעוועג שיגרמ טינ השעמ תעשב טָאה םנוב החמש 'ר

 ,הרות ירבד סהזוח םוצ טרעהעגוצ טוג

 ןא דיסח א ןופ הזעה אוא :שער לקיטש א ןרָאװעג זיא שיט ןכָאנ

 ןטינשעצ -- תיחשת לב ףיוא ןעוועג רבוע רע טָאה לכ-:םדוק !םינּפ תווע

 א טלאה הזוח רעד ןעמעוו ןופ ןםנוב החמש ןעוועג הזבמ ,סנטייוצ ;דגב א

 ,טלעוו

 םינּפ-תוזע םעד וצ רֶע טפור ,למוט ןצנאג םעד טרעהרעד טָאה הזוח רעד

 :ןושלה הזב ןאמרעגנוי רעטמעשראפ רעד טרעפטנע ?ןכתיה :םיא טגערפ ןוא

 לָאמא ןייז רעווש רימ טעװ סע ןעוו זא ,רדח ןיא טנרעלעג ךימ טָאה דמלמ ןיימ

 בָאה ךיא ...ןיירא שטייט ןיא ןקוקניירא ךיא לָאז ,הרות רעד ןיא קוסּפ א

 ןיא ןקוקניירא טלָאװעג ךיא בָאה ,הרות סניבר ןקילײה םעד ןענאטשראפ טינ

 סמנוב החמש 'ר טניימעג) דגב ןייז ןטינשעגפיוא ךיא בָאה ,.,"ןיירא שטייד;

 רעד; יוזא יװ ןעז טלָאװעג ןוא (לשטייד סָאד ןפורעג םיא טָאה ןעמ לייוו ,דגב

 ...ןיבר םנופ הרות ערעווש יד שטייטראפ "שטייד

 סע רע :לוק ןפיוא ןפורעגסיוא ןוא ןָאטעג לכיימש א טָאה הזוח רעד

 ,םנוב החמש ןטעב לָאז ,םירוביד ערעזדנוא האלהו םויהמ ןייטשראפ טינ טעוו

 ...ןייז שרפמ ייז לָאז רע ,שטייד םעד
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 ריבסמ רדסכ םנוב החמש 'ר טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ ,הווה-ךכ ןוא

 ...םידיסח יד ראפ םירוביד סהזוח םעד ןעוועג

 ןוא טכארטראפ קראטש ןעוועג ןילבול ןופ הזוח רעד זיא לָאמניײא
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 יוזא ריא טייז סָאװראפ יבר :טגערפעג םנוב החמש 'ר םיא טָאה ,טגרָאזראפ

 | ?ןעמעלא טימ טינ רשפא ריא טייז ? טגרָאזאב

 ףיוא ןעוועג רבוע בָאה'כ ,םנוב :טגָאזעג ןילבול ןופ יבר רעד םיא טָאה

 ןּפ ךל רמשה ןבירשעג טייטש הרות רעקיליײה רעד ןיא .הריבע עסיורג א

 ןוא -- ט"ג ןייד ןסעגראפ טינ טסלָאז וד ךיד טיה -- ךיקלא 'ה תא חכשת

 ףיוא ט"ג א ןאראפ זיא'ס זא ןסעגראפ סעגר עכעלטע ףיוא טנייה בָאה ךיא

 טרָא ןייק רעמ ןָאק ךיא ןוא ןגָארטעצ קראטש םעד ןופ ךיא ןיב .טלעוו רעד

 ..!ואל א ףיוא ןעוועג רבוע ...ןעניפעג טינ ךיז

 יד .הכלה א טימ ןילבול ןופ ןיבר םעד טקיוראב טָאה םנוב החמש 'ר

 רמוע ןא טסעגראפ רענייא ןעו זא ,('ו הנשמ ,'ו קרּפ) האּפ ןיא טגָאז הנשמ

 וליפא בושח רבד א לייו ,החכש ןייק טינ סע טסייה ,האס ייווצ טָאה סָאװ

 ףוסבלו חוכש; ,דלאב ךיז ןעמ טנָאמרעד ,עגר א ףיא סע טסעגראפ ןעמ זא

 ריא ןעװ וליפא זא ,יבר ,סיוא ךָאד טמוק ...החכש ןייק טינ טסייה ?רוכז

 טָא לייו ,החכש ןייק טינ סע טסייה ,ןטשרעביוא םניא עגר א ןסעגראפ טָאה

 ...טנָאמרעד קירוצ דימו ףכית ךָאד ךיז ריא טָאה

 ,הביח טימ ןעמונעגמורא םיא ןוא טיירפרעד ךיז הזוח רעד טָאה ,םנוב

 .י.ןעוװעג היחמ שממ ךימ טסָאה וד
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 וצ .םירחסמ סנָאסגרעב יד ייב ןטלאהעג טינ םנוב 'ר יבר ךיז טָאה גנאל

 רעטגייווצראפ רעד .ןצראה םוצ ןעוועג טינ םיא זיא םענעי ייב "שטנעמ/, א ןייז

 ןייז ןופ ןסירעגּפָא ןוא ןיירא םיקחרמ יד ןיא טּפעלשראפ םיא טָאה רחסמ-ץלָאה

 ןייק ןרָאפעג זיא רע .הסנרּפ רוקמ םעיינ א וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,הביבס

 .רעקיײטּפא רעטרימָאלּפיד א ןרָאװעג ןוא ןעמאזקע םוצ טלעטשעג ךיז ,גרעבמעל

 סָאװ ןורכז ןקראטש א ןוא ּפָאק ןפראש א טאהעג ,ןייטאל טנַאקעג טָאה רע |

 טנרעלעגסיוא לענש ךיז טָאה חומ לעב רעגייטש אזא זא שודיח רעד זיא

 | ,יירעקײטּפא

 ןיא קײטּפא ןא טנפע ןוא ןלױּפ ןיק קירוצ טמוק םנוב החמש 'ר

 םיצירּפ ןופ וליפא יורטוצ םעד לענש טניװעג רע .(זיירק רעמעדָאר) אכסישּפ

 -פא רעכעלסעלראפ ,רעטמיראב סלא םסרופמ טרעוװ רע ןוא הביבס רעד ןיא

 ךיז זיא רע ןוא ןעיימרא סנָאעלָאּפאנ ראפ ןעניצידעמ וצ טלעטש רע .רעקייט

 ,לודג דובכב סנרפמ
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 םנוב החמש 'ר טָאה ,קיײטּפא ןיא קידנציז זא ,ןלייצרעד םידיסח עטלא

 ןיא רקיע רעד ןוא ךיױא רָאנ ,ףוגה תאופר ןיא זױלב טינ ןעוװעג קסוע)

 םייח 'ר ןוא םיבתכ סשודקה י"ראה םעד ,רהווה רפס רעד .שפנה תאופר

 ,שיט סרעקײטּפא םעד ןופ ּפָארא טינ ןענייז "םייח ץע, סלאטיוו

 ךיא בָאה האופרה תמכח יד ןופ :רמוא היה אוה ןייז טנאקאב זיא סע

 ןָאק רעמ ןּפָארט ןייא ...שפנ שידיי א ןלייה וצ יוזא יו טנרעלעגסיוא ךיז

 'ןגיילקעווא ןָאק רעמ הואג ןּפָארט ןייא ןוא ...ףוג סנשטנעמ א ןענעגרהקצווא

 :םייב ןייז קדקדמ ףראד ןעמ יװ טקנוּפ ...לארשימ תחא שפנ א ןייז אמטמ ןוא

 ןווכמ קיטכיר טינ זיא ןעמ ביוא לייו ,ףוג ןראפ האופר א ןלעטשנעמאזוצ

 ןָאק ןלאפ ליפ ןיא ןוא האופר ןייק ןבָאה טינ הלוח רעד ןָאק ,קדקדמ ןוא

 ןעמ זומ ךיוא יוזא ,ןתיממ םיא ןוא ףוג םעד ןקידעש ןיצידעמ עקיטכיר-טינ יד

 ןענייז הרז הבשחמ ןוא העונת עשלאפ ןייא ..,.שפנ הלוח א טימ ןייז קדקדמ

 ,..המשנ יד םגוּפ

 טָאה ,קיײטּפא רעד ןיא רענעמונראפ א ןעוועג זיא םנוב החמש 'ר שטָאכ |

 ןיא ןדיייעטוג יד וצ תועיסנ ענעדיישראפ ןכאמ וצ טאהעג טייצ ךָאד רע

 ןוא ,שודקה דיי םוצ ,רעוועלעל דוד 'ר וצ ,ץינשזָאק ןופ דיגמ םוצ : רוד םענעי

 ןעועג ברקמ קראטש םיא טָאה רעכלעוו ,ןילבול ןופ הזוח םוצ רקיע רעד

 םידיסח עסיורג יד סרעדנוזאב ןוא ,החח םנופ םידימלת ליפ סָאװ ץָארט

 ן'םנוב החמש 'ר ןופ רעגייטש ןצנאג םעד ןעוועג סרוג טינ ןבָאה ,עיצילאג ןופ

 יָזא זיא ,ןילבול ןופ יבר רעסיורג רעייז יוזא יװ ןעוועג גישמ טינ ןבָאה ייז

 טימ ןוא םיצירּפ טימ ךרוד ךיז טדער רעכלעוו ,רעקייטּפא ןא ,"לשטייד א, ברקמ

 םענעי טימ קירוצ טמוק ןוא םירחסמ טריפ ,דנאלשטייד ןייק טרָאפ ,ןלארעגעג

 ...תונושל עדמערפ וליפא טדער ...שובל

 םנוב החמש יבר רעד רעוו ייז ןופ רעסעב טסואוועג רעבָא טָאה הזוח רעד

 ריד ךיא לעװ רימ טימ ייז םנוב; :ןָאטעג גָאז א לָאמא םיא טָאה רע .זיא

 | | ...?תוליצא םלוע ןופ שדוקה חור ןבעג !

 םייב ןעוועג ןח-אשונ רעבָא טָאה רעקײטּפא רעקידמיאלּפ רעקיזָאד רעד

 תונדמל ןייז ףיוא םיניבמ ןעוװעג ןענייז ייז .רוד םענעי ןופ ןדיי-עטוג גור

 עלא טימ תוברקתה ןייז ןוא טלעװ רעד ףיוא קוק ןייז ףיוא ,רשיה לכש ןוא

 .תוחקיּפ ןוא המכח ןייז ףיוא ןרעמ ןוא זנכשא ,ןראגנוא ןופ הרותה ילודג

 רעשידיסח רעד ןיא רוגיפ עלארטנעצ א ןרָאװעג לענש זיא םנוב החמש 'ר

 רעסיורג ןייז הברדא ,השוריב ןעמוקאב טינ ךרד ןשידיסח םעד טָאה רע .טלעוו
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 טייקילייה יד טנעקרעד ןיילא ךיז ןופ טָאה רע .דגנתמ א ןעוועג רָאג זיא רעטָאפ

 יי ...הטיש רעשידיסח רעד ןופי

 רעד ,ןילבול ןופ הזוח רעד ,תורוד עלא ןופ םיקידצ עטסערג יד

 אילפמ קראטש םיא ןבָאה רעוועלעל דוד 'ר ןוא שודקה דיי רעד ,דיגמ רעצינשזָאקי

 רעפרָאדסרעטאמ הימרי 'ר םייבר ענייז יו ,םינואג עשידגנתמ יד ןוא ....ןעוועג

 ,תוחבשתו תולהת ןבירשעג םיא ףיוא ןבָאה ,טענאב יכדרמ 'ר ןוא

 םנופ םידימלת לייט א ןופ גנויצאב לוטיב ןוא טפאשרענגעק עליטש יד

 טנַאקעג טינ טָאה ,םנוב החמש ןגנוי ןפיט ,םענעטלאהאב ,םענדָאמ םוצ הזוח

 ...םענראפ ןרעטיירב ןיא טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןעלקנוטראפ

 ,..ןטרָאג ןשידיסח ןקיליײה םניא זיר רעסיורג א ןסקאוועגסיוא זיא רע

 ץלָאה ,םישעמ עקידתוינוצח ענייז טימ ןטלאהאב טינ ךיז טָאה רע ליפיוו

 טימ ןדייר ,ײרעקײטּפא ןיא ךיז ןייז קסוע ,דנאלשטייד ןייק ןרָאפ ,םירחסמ

 םיא סע טָאה -- םייוג לידבהל ןוא ןדיי ייס ,םיליכשמ עטנרעלעג ןוא םיצירּפ

 ןיא טלארטשעגסיורא םיא ןופ טָאה המכח ןוא השודק יד ןפלָאהעג טינרָאג

 .ןעוועג עיּפשמ

 א ראפ ןטלאהעג סע ןבָאה עסיורג רָאג ןוא טליפרעד סע ןבָאה םיניבמ

 ,תוברקתה ןיא םיא טימ ןייז ןענָאק וצ היכז

 ןציירד לטיפאק

 עליטסוא ןיא הנוחח עסיורג יד

 ןעמ טָאה ,עווטסיבר סָאד ןעמונעגרעביא טָאה םנוב 'ר יבר רעד ןעוו

 ןבָאה ןטרָאד .תודיסח סקלָאפ ןוא םע ןומה ןייק טינ זיא סָאד זא ,ןעזעג דלאב

 ןיהא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה סע .טרָא ןיק טאהעג טינ םיתבה ילעב

 יז ןענייז ,הסנרּפ תוגאד ןייק טאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי טסעק

 ןופ ןענאטשאב זיא םלוע רעד .גנאל םישדח ןוא ןכָאװ אכסישּפ ןיא ןסעזעג

 ןעמ טָאה ,רהוז ןוא ס"ש טימ ןעמאזוצ ,חומ ילעב ,ּפעק עפראש ,םידמול

 ןופ "ירזוכ, םעד ,ם"במר ןופ "םיכובנ הרומ; םעד טנרעלעג ךיוא טרָאד

 ,ינינּפה היעדי 'ר ןופ ?םינינּפה רחבמ; םעד ,ארזע ןבא םעד ,יולה הדוהי 'ר

 רעד זיא ןוילעה םלוע ןפיוא .גָארּפ ןופ ל"רהמ םנופ םירפס עקילייה יד

 ,טגָאזעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה ,יבר ןיימ ןעוועג ל"רהמ |

 ןיא טָאה ,אינתה לעב רעד ,ידאיל ןופ ןמלז-רואינש 'ר יבר רעד יו טקנוּפ
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 המכח) ד"בח ןופ הטיש רעד טימ תודיסח סָאד טפיטראפ ןוא ןביוהרעד ןסייר

 יבר רעד ,דימלת ןייז דניצא ןוא "שודקה דיי, רעד טָאה יוזא ,(תעד ןוא הניב

 רָאנ רעכלעוו וצ הגירדמ א וצ תודיסח עשיליוּפ סָאד ןביוהרעד ,םנוב 'ר

 ןכיירגרעד טנָאקעג ןבָאה ,תוחומ עפראש ןוא הנבה ילעב ,ּפעק עסיורג ןוא םייוליצ

 ,ןייז גישמ ןוא

 ןופ הזוח רעד :ןָאטעג גָאז א לָאמא םנוב 'ר יבר רעד טָאה שוריפב יוזא

 -- "יגע תונע ץקש אלו הזב אל יכ, :קוסּפ ןטימ יבר א ןרָאװעג זיא ןילכול

 ,ןאמערָא ןופ ןייּפ יד טינ טכאראפ ןוא טינ טמעשראפ רע -- (ה"כ ,ב"כ ,םילהת)

 ןגיוצעג ןבָאה ןילבול ןייק . ..תוינחור ןיא םערָא ייס ןוא תוימשג ןיא םערָא ייס

 עכעלמיטסקלָאפ סָאד ,הסנרּפ טלעפעג טָאה סע ןעמעוו ,עטקירדעג ,עמערָא ןדיי

 .תוינחורב ייס ןוא תוימשגב ייס ,ןדיי ןעמערָא ןראפ טגרָאזעג טָאה תודיסח

 :קוסּפ ןטימ יבר א ןרָאװעג ןיב ,טגָאזעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה ,ךיא

 ןיימ טסיב וד ,המכח רעד וצ גָאז ,(ד ,'ז ,ילשמ) "תא יתוחא ,המכחל רומא;

 ...רעטסעווש

 עלא .תודיסח רעכסישּפ ןופ הטיש יד טרימוזער ןצרוק ןיא זיא סָאד

 עקיטייז ןָא -- הניב טימ ןוא תעד טימ ,המכח טימ ןרעוװ ןָאטעג ןפראד םישעמ

 | ...תוינּפ

 טינ רעבָא הלוגס ידיחי ראפ רָאנ ןייז טנָאקעג טָאה תודיסח רעגייטש אזא

 זייוונָא ןא ןוא תולוגס ןוא םיתפומ טכוזעג טָאה רעכלעוו ,םע-ןומה ןראפ

 ,ןָאט וצ םיכודיש עכלעוו רעדָא םירחסמ עכלעוו .

 -ןָאט םידיסח םלוע ןייז טימ טנרעלעג טָאה םנוב החמש 'ר יבר רעד

 שרדמ ,ם"במר ,םינורחא ןוא םינושאר ,תופסות טימ ארמג ,םירועיש עכעלגעט

 טינ ךיוא ןבָאה םירועיש עקיזָאד יד וליפא ןוא ,םירפס סל"רהמ םעד ןוא

 זיא תודיסחה ךרד רעד לייו ,םיגיהנמ עשידיסח לייט א וצ "טקעמשעג;

 ןיא תולאש ףיוא טרעפטנעעג ןוא תודיחיב ןסעזעג זיא יבר רעד זא ןעוועג

 ...איסהרפב םידימלת טימ ןענרעל ןוא ןציז טינ ןוא ,םינמז עטמיטשאב

 סנופ ךרד ןפיוא טגירקעג טָאה ,"םימשל רוא; לעב רעד ,רעטּפא לריאמ 'ר

 עכלעוו ,עיצילאג ןופ םייבר ליפ ןענאטשעגוצ ןענייז םיא וצ ,םנוב 'ר יבר

 ןופ הטיש רעד ןגעק זיא םנוב 'ר ןיבר םנופ הטיש יד זא טביולגעג ןכנָאה

 ןעועג ןענייז םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק עסיורג יד ןשיװצ ...תודיסח

 עלעשרעה 'ר ,רעצישּפָאר ילתפנ 'ר :עיצילאג ןופ ןדיי עטוג עטמיראב
 .רעווָאשטיראי עלסוי 'ר ןוא עלהשמ 'ר ןוז סדיגמ רעצינשזָאק םעד ,רעוויושטידז

 ,"שודקה דיי; ןפיוא טגירקעג ןבָאה עכלעוו םידגנתמ עשידיסח עבלעז יד
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 יז ,םנוב 'ר ןיבר םנופ הטיש רעד ףיוא ןגירק וצ טקינייאראפ טציא ךיז ןבָאה

 טעבראעג ןבָאה ייז זא ,ךרד רעכסישּפ ןופ תודגנתה ןיא קעווא טייוו יוזא ןענייז

 ,..ןייז םירחמ םנוב 'ר ןיבר םעד לָאז ןעמ םישעמ

 .רָאי וצ רָאי ןופ רעסערג ןרָאװעג רעבָא זיא אכסישּפ ןייק ץכערָאפ סָאד

 ,ןשטנעמ-חומ ןוא םייוליע ,טיילעגנוי ששידמול ,םידיסח עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז סע

 סיורג טימ ןבָאה ייז .םידגנתמ עשידיסח יד ןופ טכאלעגסיוא ךיז ןבָאה עלא ייז

 יז ,הרהט ןוא השודק ,המכח ןופ לאווק םנופ ןעקנורטעג הצרעה ןוא טפאשביל

 ...המשנ-שרוש רעייז זיא אכסישּפ ןיא זַא ןעוועג שיגרמ ןוא טליפעג ןבָאה

 יד ןופ טפאשרענגעק יד ןעוועג לטבמ ןבָאה םידיסח עטשרע יד יו טקנוּפ ןוא

 לטבמ םידיסח רעכסישּפ יד ןבָאה יוזא ,הטיש סבוט םש לעב םוצ םידגנתמ

 | ,..תודגנתה עשידיסח סָאד טכאמעג
 טייהנעגעלעג עטוג א ןענופעג ןבָאה םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק יד

 ,טקנעדעג ןבָאה ייז יו רעדָא ,תודיסח ןיא הטיש רעיינ רעד ןגעק ןטערטוצסיורא

 י ר ,..הטיש עשידיסח ןייק טינ ירמגל זיא סָאד זא

 ןעמ טָאה ,רימדול ןוא וויושיבורה ןשיווצ לטעטש ןיילק ַא ,עליטסוא ןיא

 ,הפוקת רענעי ןיא תונותח עשידיסח עטסערג יד ןופ רענייא וצ טיירגעג ךיז

 םעדייא רעד ,ליוועשזדאר ןופ קחצי 'רב ןד 'ר :ןעוועג ןענייז םינתוחמ יד

 ?לארשי בהוא לעב, רעד ,לשעה עשוהי םהרבא יבר ,בר רעטּפא ןקילייה םנופ

 'ר ןופ טָאטש יד ,שזיבשזעמ ןיא וימי ףוסב ןוא יסאי ןיא בר ןעוועג רעטעּפש

 יכדרמ 'ר ןופ ןוז רעד ,רעוויושיבורה עלסוי 'ר ןוא ,בוט םש לעב לארשי

 | ,רעזיכסענ

 עדייז רעד ,טייצ רענעי ןופ םייבר עלא ןופ ןקז רעד ,בר רעטּפָא רעד

 עיליטסוא ןייק ןעמוק טעװ רע זא ,םעדייא ןייז טגָאזעגוצ טָאה ,לאומש ןתח םנוֿפ

 ןלָאז ייז רוד םענעי ןופ ןדיי-עטוג עלא ןדאלעגנייא ןעמ טָאה .הנותח רעד וצ

 ךיז ןבָאה עלא .הנותח רעיליטסיוא רעסיורג רעד ףיוא ןייז חמשמ ךיז ןעמוק

 ךיז טעװ סע רעכלעוו ןיא החמש רעסיורג רעד וצ ןעמוק וצ ןעוועג ןיכמ

 רעד ,ןלױּפ ןיא ןדיי-עטוג עלא ןופ ןקז רעד ,רעטסטלע רעד ןייז ףתתשמ

 ,בר רעטּפא

 ןדאלנייא ךיוא לָאז ןעמ "ןעזעג, ןבָאה םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק יד

 ןלעװ ,ןדיי-עטוג עלא ןופ סוניכ ןסיורג םעד ףיא ...םנוב 'ר ןיבר םעד

 אצומ ןוא ןייז םירחמ ןטרָאד םיא טעװ ןעמ ןוא םיא ןגעק ןטערטסיורא ןאד ייז

 ...םיברב ןייז הזבמ תוחּפה לכל רעדָא ,גנוגעוואב רעשידיסח רעד ןופ ןייז

 ןשידיסח םענעמונעגנָא םעד ןופ גױנּפָא ןייז ראפ ,תודיסח ןיא ךרד םעיינ ןייז ראפ
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 טשינרָאג טנָאקעג טינ תמאב ןוא טלָאװעג טינ רעבָא ןבָאה ייז ...רעגייטש

 ,בר רעטּפא ןקיליײה םעד ,ןדיי-עטוג יד ןופ שאר םנופ המכסה רעד ןָא ןָאט טינ

 ,שטייד ןועמש בקעי 'ר ,םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק עטסערג יד ןופ ייווצ

 א ןעוועג ךיוא בגא זיא רעכלעוו ,רעװָאשטראי עלסוי 'ר ןוא ,אצינשיוו ןופ

 .םעד ףיוא תונישלמ ןלייצרעד טװאורּפעג ןבָאה ,בר רעטּפא םנופ קהבומ דימלת

 ןייז לבקמ טינ טעװ בר רעטּפא רעד זא ,טסואוועג רעבָא ןבָאה ייז .םנוב 'ר ןיינר

 ןדאלנייא םנוב 'ר ןיבר םעד לָאז ןעמ זא ןעזעג ייז ןבָאה ,דצ ןייא ןופ תונעט

 | | ,םיא ןגעק ןטערטסיורא ייז ןלעו וינּפב ןוא

 טיירג רע זיא ,הנמזה הנותח יד ןטלאהרעד טָאה םנוב 'ר יבר רעד ןעוו

 עלא יד זא ,םיקידצ עלא ראפ ןזייואב ןוא עיליטסוא ןייק ןרָאפ וצ ןעוועג

 .תמא טינ ןענייז ךרד ןייז ףיוא טדער ןעמ סָאװ תונישלמ

 ךיז טָאה ,יבר רעקצָאק רעקידרעטעּפש רעד ,רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר

 הנותח רענעי וצ םנוב 'ר ןיבר םעד ןרָאפ טזָאלעג טינ ןוא טראּפשעגנייא רעבָא

 לעװ ,עיליטסוא ןייק ןרָאפ וצ ןגָאװ ןפיוא ןצעזפיורא ךיז טעװ יבר רעד ביוא;

 ..."ןייג ןזָאל טינ ייז ןוא דרעפ יד ראפ ןגיילקעווא ךיז ךיא

 רעד ראפ קידנגָאז ןרָאפ טלָאװעג ץלא רעבָא טָאה םנוב 'ר יבר רעד

 םענייק ראפ רימ ןבָאה ,לשיט רעזדנוא ייב ןָא ךיז ןטלאה רימ ביוא, אירבח

 יזא ביוא; :טגָאזעג רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר טָאה ..."טינ ארומ ןייק

 הלוג ודימלת ,הלגש בר; זא זיא ןיד רעד לייו ,טימ ךייא טימ ךיא רָאפ

 .ןייגטימ םיא טימ דימלת רעד זומ ,ןיירא תולג ןיא טייג יבר רעד ביוא ,"ומע

 'ר יבר רעד טָאה ,ןיבר רעקצָאק ןקידרעטעּפש ,ןפראש םעד קידנענָאק

 ןופ טעװ ,םענייק ןייז םינּפ אשונ טינ טעװ רע זא טאהעג ארומ םנוב החמש

 רעבָא ,ןרָאפ וצ טינ ןסָאלשאב רע טָאה ,דוריּפ רערעסערג א ןעמוקסיורא םעד

 ןוא ןטערטראפ םיא עיליטסוא ןייק ןרָאפ לָאז עכלעוו עיצאגעלעד א טמיטשאב

 סָאװ ןסיוו ןייז ןלָאז תוגהנתה ןייז ףיוא תוישק ןגערפ רעצעמיא טעװ רעמָאט

 0 | .ןרעפטנע וצ

 . ,תודיסח ןיא לודג א ,הרות ןיא ןואג א ןופ ןענאטשאב זיא עיצאגעלעד יד

 ,רובידה חוכ א ןבָאה לָאז רעכלעוו רענייא ןוא דיגנ א ,םכח א

 רעטשרע רעד ,רעטלא ריאמ-עשטיא 'ר ןעוועג זיא הרות ןיא ןואג רעד

 אשוז 'ר ,םכח רעד :רעצירג עלעווייפ 'ר ןעוועג זיא דיסח רעד :יבר רערעג

 עקרעב 'ר ןופ םעדייאא רעד .,ץיוורוה רכששי 'ר ,דיגנ רעד :רעצעלדעש

 ןעוועג זיא ןרבד רעד ןוא :דיגנ א יא ןוא ןדמל א יא ןעוועג זיא רע ,ןָאסגרעב

 .רעציווָאבארג רעב רזעילא 'ר
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 ןדי-עטוג טרעדנוה ייוצ רעביא טלמאזראפ ךיז ןבָאה עיליטסוא ןייק

 רעד ,בר רעטּפא רעד .עיצילאג ןוא ןליוּפ ץנאג ןופ ,סעשעקעב ענעדייז-סייוו ןיא

 ,שארב ןסעזעג זיא ןתח םנופ עדייז ןוא םיקידצה ןקז

 ןבעג וצ ןביוהעגנָא ןבָאה םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק עטנַאמרעדנביױא יד

 יז ,הרות ןייק טינ ןטרָאד טנרעל ןעמ ןכב רשאב .ךרד רעכסישּפ ןפיוא ןושל

 הלפת ןמז רבוע ןענייז ייז ,טעּפש ןענוואד ייז ,תווצמ ליפ ןיא לזלזמ ןענייז

 / ++..ןדיי-עטוג ערעדנא ןופ ּפָא ןכאל ןוא

 יו יוזא .הרות ןגָאז ןביוהעגנָא טָאה ,בר רעטּפא רעד ,םיקידצה ןקז רעד

 טגערפעג רע טָאה ,הרותה ילודג ןוא רודה יקידצ יד טלמאזראפ ןעוועג ןענייז ָאד

 ,ןגָאז לָאז רעפטנע ןא טסייו סע רעוו טגערפעג ןוא אישק ערעווש א

 ,שיט ןגנאל ןוא ןסיורג םנופ קע םייב ןסעזעג זיא עיצאגעלעד רעכסישּפ יד

 ,רעטלא ריאמ-עשטיא 'ר .ןעוועג טינ יבר ןייק ךָאנ ךָאד זיא ייז ןופ רענייק לייוו

 .שיט םנופ ףוס טעמאס םייב ןסעזעג ןזיא ,ןאמרעגנוי א רָאג ךָאנ קידנעייז

 ,ליטש רעד ןיא ןכש ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה ,אישק סבר רעטּפא םעד קידנרעה

 ןצנאג םעד ןעוועג ריבסמ טָאה רע ןוא טינ אישק ןייק רָאג סע זיא ותעדל זא
 .ןינע

 ירשעג א טָאה ,עיצאגעלעד רעד ןופ םכח רעד ,רעצעלדעש אשוז 'ר

 סָאװראפ !תרחבנ ךכל ?שוב התא המל ,ריאמ עשטיא :לוק ןפיוא ןָאטעג

 ..!טקישעג רעהא ָאד ךיד ןעמ טָאה םעד בילוצ ? ךיז וטסמעש

 ןייז ןגעוו סעּפע ןעמ טדער שיט קע םייב זא טרעהרעד טָאה רעטּפא רעד

 םיא וצ ןעמוקוצ ,ןריאמ עשטיא 'ר ,ןאמרעגנוי םעד ןסייהעג רע טָאה ,אישק

 זיא ןאמרעגנוי רעד יוזא יו טרעהרעד טָאה םיקידצה ןקז רעד ןעוו .רעטנענ

 לעּפתנ קראטש רע זיא ,ָאטינ אישק ןייק ןיוש זיא אליממ ןוא ןינע םעד ריבסמ

 ?ןאמרעגנוי וטסיב רעוו :םיא רֶע טגערפ ,תופירח ןוא תונואג ןייז ןופ ןרָאװעג

 םנוב 'ר ןיבר םנופ םידיסח ריפ ךָאנ טימ רע זא טרעפטנעעג םיא רע טָאה

 ןליופאב טָאה בר רעטּפא רעד .לקינייא ןייז ןופ הנותח רעד וצ ןעמוקעג ןענייז

 ...םיא וצ רעטנעענ ןצעז עיצאגעלעד רעכסישּפ יד לָאז ןעמ זא

 םיקידצה ןקז רעד יוזא יוװ ןעזעג ןבָאה םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק יד ןעוו

 עלסוי 'ר טלעטשעגסיורא ייז ןבָאה ,םיחילש רעכסישּפ יד דבכמ רָאג זיא

 ןצנאג םנופ לת א ןכאמ רעכסישּפ יד יוזא יװ ןזייוואב לָאז רע רעווָאשטראי

 טנכערעגסיוא טָאה ,בר רעטּפא םייב ברוקמ א קידנעייז ,עלסוי 'ר .תודיסח

 .ךרד םעיינ ןייז ףיוא ןוא םנוב 'ר ןיבר ןפיוא םיאטח עלא

 רעד ןייז וצ ןרָאװעג טקישעג זיא רעכלעוו רעציווָאבארג רזעילא 'ר
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 םוצ םינּפ לא םינּפ טלעטשעג ךיז ,שיט ןפיוא ןעגנורּפשעגסיױרא זיא ,ןרבד

 ןושל ןוא תוליכר ,תומוערת עלא טעדנעװעגּפָא לוק ןפיוא ךיוה ןוא בר רעטּפא

 סרעטּפא םעד ,רעװָאקניז ריאמ קחצי 'ר .םנוב 'ר ןיבר ןסיורג ןייז ףיוא סערה

 עטראה ןוא עכיוה סרעציווָאבארג רעב רזעילא זא ןטלאהעג טָאה ,ןוז סבר

 רע טָאה ,בר רעטּפא םעד ,רעטָאפ ןייז ראפ דובכה תתיחּפ א ןענייז םירוביד

 אזא טימ וטסדער סָאװ ,עטאט :טגָאזעג ןוא ןטאט ןייז וצ טעדנעװעג ךיז

 ...תוזע טימ לופ ןענייז םירביא ענייז עלא זא ךָאד טסעז ?שטנעמ רעגייטש

 טלּפענקעגפיוא רעציווָאבארג רעב רזעילא 'ר טָאה ,רעטרעוו יד קידנרעה

 םוצ טגָאזעג ןוא ,דמעה ןייז ןופ רענלָאק םעד ןסירעגפיוא ןוא לטסעוו ןייז

 ןוא ןצראה ןיימ ןיא ןיירא טקוק ,הברדא :סרעציז-שיט עלא ןוא םיקידצה ןקז

 ..?תוזע ןאראפ זיא ןטרָאד יצ טעז

 ךיז ןוא דייר ענייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ קראטש זיא בר רעטּפא רעד

 ענייז עלא ןופ זא עז ךיא ,ןוז ןיימ ,ןיינ :טגָאזעג ןוא ןוז ןייז וצ טעדנעוועג

 ...םולשו סח תוזע ןייק טינ ןוא םימש תארי ךיז טסיג םירביא

 םנוב 'ר ןיבר ןפיוא תוליכר-טּפיוה יד זא ,טהנעטעג טָאה רעב רזעילא 'ר

 'ר ,ןפורעגסיוא רע טָאה ,הברדא .הרות קינייו ןעמ טנרעל ןטרָאד זא זיא

 יד ןלָאז ,םידיסח רעכסישּפ יד ןופ רעטסגנוי רעד זיא רעטלא ריאמ עשטיא

 ןלעטש עטסבראה ןוא תויגוס עטסרעווש יד ןגערפ םיא ָאד ןציז עכלעוו םיקידצ

 ,הרות עכסישּפ ןיא טנרעל ןעמ יוזא יװ ןעז ייז ןלעוװ ,ימלשורי ןוא ילבב ןיא

 ,ליט א ןעוועג ןענייז הנותח רעליטסוא רעד ףיוא ןדיי-עטוג יד ןשיווצ

 ןבָאה לייט א ןוא םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק יד טימ ןטלאהעג ןבָאה עכלעוו

 ןָאק םידיסח םע-ןומה רעד שטָאכ ןוא ,רעכיוה א זיא ךרד ןייז זא ,ןטלאהעג

 ןטימ ןעּפעשטראפ טינ ךיז םולשו סח ןעמ רָאט ,ךיוה יוזא ןביוהרעד טינ ךיז

 | ...םנוב 'ר ןיבר

 טצעל ןייז ןגָאז טפראדעג סע טָאה ,בר רעטּפא רעד ,םיקידצה ןקז רעד

 ץראיךרד סיורג טימ ןבָאה עלא .עירכמ רעד ןייז טפראדעג טָאה רע .טרָאװ

 | ,םיא ןופ טרָאװ א ןרעה וצ טראוועגּפָא

 זיא סעטָאּפאק ענעדייז ,עסייוו יד ןיא ןדיי-עטוג טרעדנוה ייווצ יד ןשייווצ | |

 ןבלעז םנופ עקאט ,לאימחרי 'ר יבר רעד ,ןוז סשודקה דיי םעד ןעוועג ךיוא

 ןגָאז רימ ןענָאק סָאװ :טגָאזעג בר רעטּפא רעקיליה רעד טָאה .אכסישּפ

 ןיבר םעד ןגערפ רימָאל .תואור ןיידה יניעש המ אלא ךל ןיא ,סנטייוו רעד ןופ

 תודע ןייז ,טָאטש רעבלעז רעד ןיא ךָאד טניואוו רע .אכסישּפ ןופ לאימחרי 'ר

 .טנעָאנ רעד ןופ ץלא ךָאד טעז רע לייוו ,תובישח רעדנוזאב א ךָאד טָאה ןגָאז
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 ןופ בלה תשלוח טאהעג הליחתכל טָאה עיצאגעלעד סמנוב 'ר ןיבר םעד

 םנופ טלוע ןסיורג א ןעמונעגקעווא ךָאד טָאה םנוב 'ר יבר רעד זא קידנסיוװ םעד

 דיי םעד ןשיוצ ןוא םיא ןשיווצ דוריּפ תצק א ןעוועג זיא אליממ ןוא ,שודקה דיי

 ,דייר ענייז ראפ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה .לאימחרי 'ר ןיבר םעד ,ןוז סשודקה

 רעיז ראפ רעדָא ןגעק תודע עקיטכיװ סָאד ןייז טפראדעג ןבָאה עכלעוו

 | ,םנוב 'ר ןיבר ןסיורג

 טימ ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה אכסישּפ ןופ לאימחרי 'ר יבר רעד

 סָאד ןעװעג זיא םנוב 'ר יבר רעד זא תודע גָאז ךיא :טגָאזעג תובהלתה

 ןייז יו םיא ייב בושח יוזא ןעוועג זיא רע ןוא ...ץראה סנטאט ןיימ ןופ לציּפש

 די םעד ,ןטאט ןיימ ןופ טרעהעג בָאה ךיא ...גיוא ןייז ןופ לּפאצראווש

 ךיא בָאה םימש תארי ןופ רצוא םעד :טגָאזעג טָאה רע יװ ,ל"צז שודקה

 ...ןעמנוב ןיימ ייב ןטלאהאב

 טלייצרעד רעטייוו ,לאימחרי 'ר ,ןוז סשודקה דיי םעד טָאה ,טקנעדעג ךיא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ םנוב 'ר יבר רעד זיא לָאמנייא זא ,תובהלתה סיורג טימ

 טמיוזראפ ךיז רע טָאה ,ןטאט םוצ ןעמענ םולש ןעגנאגעגניירא רע זיא ,גיצנאד

 ןגעוו ,גיצנאד ןופ תוגהנתח ענעדיישראפ טלייצרעד םיא טָאה רע .העש עכעלטע

 םירבד יו ןעגנולקעג ןגיוא עניימ ןיא ןבָאה עכלעוו ,םירוביד םתס ןוא רחסמ

 עגנאל אזא ןטאט םעד לטבמ זיא רע סָאװ שפנ תמגע טאהעג בָאה ךיא ,םילטב

 ןוא ץרא-ךרד בילוצ ,טרָאװ ןייק טימ ןפורעגנָא טינ רעבָא ךיז בָאה ךיא .,טייצ

 םתס ןוא תוישעמ ענייז טקידנעעג טָאה םנוב 'ר יבר רעד ןעוו .בא דובכ

 ןטיילגאב םיא לָאז ךיא ןליופאב רימ הכרבל ונורכז עטאט רעד טָאה ,םירוביד

 הזב טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ןטַאט םוצ קידנעמוקקירוצ .אינסכא ןייז וצ

 טסלָאז ?טליײצרעד רימ טָאה םנוב 'ר סָאװ ,לאימחרי ,וטסיױו יצ :ןושלה

 ןענייז עכלעוו םיניינע עכיוה עכלעזא ןופ טדערעג רימ טימ טָאה רע זא ןסיוו

 המ שממ .דובכה אסכ םוצ זיב ןכיירגרעד ייז ןוא םוהת רעד יו רעפיט

 ,,,הטמלמ המ ןוא הלעמלמ

 םנופ ןגָאז-תודע סָאד טרעהעג ןבָאה םנוב 'ר ןיבר םנופ רענגעק יד ןעוו

 ןיא עקאט עווטסיבאר טריפ רעכלעוו ,ןוז סשודקה דיי םעד ,לאימחרי 'ר ןיבר

 טָאה ןגָאז תודע סָאד ןוא ,םנוב 'ר יבר רע ואו אכסישּפ לטעטש ןבלעז

 טרעהעג דניצא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי-עטוג יד ףיוא םשור ןפיט א ןזָאלעגרעביא

 ןגעק טדערעג רעטייוו ןוא טזָאלעגּפָא טינ ץלא שטייד ןועמש 'ר טָאה ,תמא םעד

 | ,םנוב 'ר ןיבר םעד
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 טנרעלעג ןלָאז םיכרד עיינ ,ןדיי ייב ןפָארטעג לָאמ ליפ ןיוש טָאה סע

 יתבש ןעמענ רימָאל .רשיה ךרד ןופ טריפעגּפָארא רעטעּפש ןבָאה ייז ןוא ןרעוו

 םינבר ךיוא ,םע ןומה רעד ץוח א טביולגעג ןבָאה סע ןעמעוו ןיא ,ש"מי יבצ

 ןופ ןריפּפָארא םנוב 'ר ןיבר םנופ ךרד רעיינ רעד ןָאק יוזא ,םידמול ןוא

 | .געוו ןשידיסח ןתמא

 טנָאקעג טינ ,בר רעטּפא רעד ,םיקידצה ןקז רעד ןיוש ךיז טָאה ָאד

 :שטייד ןועמש 'ר וצ ןעירשעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע ,ןטלאהנייא

 א טכאמעגנָא ךיוא טָאה ריא ,תקולחמ לעב ןטלא ןא ראפ טנאקאב טייז ריא;

 טבעלעג טלָאװ ריא ןעוו .שודקה דיי םעד ןוא ןילבול ןופ הזוח ןשיווצ דוריּפ

 ..."רעמייב עלא טימ טגירקעגמורא ךיוא ךיז ריא טלָאװ ,דלאוו א ןיא

 -פיוא תוכרב עבש ןגָאז ןוא ןשטנעב ןכָאנ ךיז טָאה בר רעטּפא רעד

 ןעמונעג טָאה רע .דוקיר ןקידתובהלתה ןשידיסח א ןיא סיורא זיא ןוא טלעטשעג

 טימ ןוא ,םנוב 'ר ןיבר םנופ דיסח ןטסגניי םעד ,ןרעטלא ריאמ עשטיא 'ר

 ...טצנאטעג םיא

 ןיבר ןגעק גנוקידלושאב עצנאג יד ןרָאװעג טּפאלקעצ זיא ןפוא אזא ףיוא

 .תודיסח ןיא ךרד םעיינ ןייז ןגעק ןוא םנוב 'ר

 רעטשרע רעד ,ם"ירה ישודיח לעב רעד ,רעטלא ריאמ עשטיא 'ר

 רעליטסיוא רעסיורג רענעי ןופ םישודיח טלייצרעד דימת טָאה ,ל"צז יבר רערעג

 .רוד ןייז ןופ ןדיי-עטוג עלא טעמכ טימ טנעקאב ךיז רע טָאה ןטרָאד .הנותח

 ליומ ןייז ןופ .ןגָאז הרות סבר רעטּפא םעד ןעװעג אילפמ קראטש טָאה רע

 ןרעה וצ גנאל ןהעש ןרָאװעג דימ טינ טלָאװ ךיא ,לרעּפ טישעג ךיז ןבָאה

 .טגָאזעג רע טָאה ,ל"צז בר רעטּפא םנופ הידוות

 'ר ןיבר םנופ תוגהנתה םענדָאמ ןגעק גנוקידלושאב ןוא עגאלק עצנאג יד

 םיקידצ עטסערג יד ןופ ןרָאװעג טריטיליבאהער זיא ,עכסישּפ ןופ םנוב החמש

 ...רוד םנופ -

 ,יבר רעקצָאק רעד יװ ןזיר עכלעזא ןופ אכסישּפ ןיא ךיז ןטלאה סָאד

 עלעװיפ 'ר ,רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר רעד ,ם"ירה ישודיח לעב רעד

 רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,רעקרואוו לקחצי 'ר ,רעגארּפ עלהיעשי 'ר ,רעצירג

 רעד ךיוה-למיה יוװ תודע גונעג טגָאז ,םיגיהנמ עשידיסח עסיורג ןרָאװעג ןיילא

 טקנוּפ רָאנ ,ךרד םעיינ ןייק טכוזעג טינ טָאה רע .ןעוועג זיא םנוב 'ר יבר

 םלוע רעד .תודיסח ןופ הדירי יד ןעזרעד רע טָאה ,שודקה דיי רעד ,יבר ןייז יו

 ןענייז םיגיהנמ יד ןוא םינינע עקידתוימשג ןגעוו םייבר יד וצ ךיז טסייר

 ןריפ וצ יװ תוצע טימ ,תואופר ןוא תולוגס ןבעג טימ גָאט ןצנאג קסוע
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 ,שודקה דיי רעד ,רענעגנעגרָאפ ןייז יו ,רע טָאה ,םיכודיש ןוא םירחסמ

 רעכלעװ וצ הגירדמ א ףױא ןלעטשקעװא סע ,תודיסח ןפיטראפ ןביוהעגנָא

 תומילש הנוק רעירפ ןזומ לָאז רָאנ ,ןעמוקוצ גנירג ןענָאק לָאז רעכעלטיא טינ

 ןא ןרעוו ןענָאק וצ ידכ .ויקסע לכמ הנוּפ א ןייז וצ ,ךיז טימ ןטעברא ,ןייז

 ,..ךלמ לש ןויגל םוצ ןרעהעג ןענָאק ןוא אבצ שיא

 רעקצָאק רעד .ןעוועג אילפמ קראטש םיא ןבָאה ענייז םידימלת עסיורג יד

 תוגירדמ עכיוה ענייז טיול זא ,םנוב 'ר ןיבר ןפיוא טגָאזעג לָאמא טָאה יבר

 .ןייז םיתמ היחמ ןענָאק טפראדעג רע טָאה

 ןופ טּפױוה רעד ,יבר רערעג רעטשרע רעד ,"ם"ירה ישודיח; רעד

 שירעב 'ר ,בר רעוועשראוו םעד טגָאזעג לָאמא טָאה ,עיפארגָאנָאמ רעזדנוא

 ?יתיֵלּפו יתרכ, ילעב רעד ,ץישעבייא ןתנוי 'ר יבר רעד ןעוו זא ,סלעזיימ

 ,ןידמע בקעי 'ר ןֹופ תקולחמ ןייק טאהעג טינ טלָאװ ,"שבד תורעיק לעב ןוא

 ...םנוב 'ר יבר רעד יו ןעוועג סיורג יוזא טינ רועיש רע טלָאװ

 "החמש לוק, רפס רעד .ןבירשעג טינ םנוב 'ר יבר רעד טָאה םירפס ןייק

 .ךעלקינייא ענייז ןופ ןרָאװעג טקורדעג זיא

 רעד ,הלגנ ןיא ןואג רעד ,קיתע םכח רעפראש רעד טָאה רָאי ןציירד

 ץנייז רעביא ןודָא רעד ,םידיג ה"סשו םירביא ח"מר ענייז עלא רעביא תיבה-לעב

 טימ טלעװ יד טנעקעג טָאה רעכלעוו יקלא לבוקמ רעד ,תושגרה ןוא םישוח

 םנוב 'ר יבר רעקילײה רעד ,ריא ןיא ןוא ריא ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ץלא

 ןיא ןענאטשעג זיא רע .ז"ּפקת זיב ד"עקת רָאי ןופ ,ָאוטסיבאר טריפעג ל"צז

 ןענייז םידיסח רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןבעל ןשידיי ןקידמערוטש םנופ ןטימ עמאס

 ,המכח ןוא השודק ןייז ןופ ןרָאװעג טלארטשאב

 רעד ,רעוואניש לאומש !ר ןוא רהנייגס א ןרָאװעג רע זיא וימי ףוסב

 סע ןעו .שרדמ ןוא רהוז טגָאזעגרָאפ םיא ראפ טָאה ,"םיפוצ םיתמר; לעב

 'ר טלייצרעד ,תוקלתסה ןייז ראפ ןהעש עטצעל ענייז טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה

 ןיא טייטש ןיציבר ןייז יו טרעהרעד םנוב 'ר יבר רעד טָאה ,רעוואניש לאומש

 ראפ סָאד ןיא סָאװ :טגָאזעג ןוא ןפורעגוצ יז רע טָאה .טנייוו ןוא לקניוו א

 ןוא ןבראטש וצ יוזא יו ןסיוו לָאז ךיא טנרעלעג ךיא בָאה ימי לכ ? ןייוועג א

 ?ןענייוו וצ ךייש זיא סָאװ .טייצ יד ןעמוקעג זיא דניצא

 ןוז ןייז ,םיברוקמ עטסטנעָאנ יד ןעוועג דימת ןענייז טעב ןקנארק ןייז םורא

 ;רעװַאשאמָאט עלעדנעמ 'ר :יבר רעקצָאק רעקידרעטעּפש רעד ,השמ םהרבא 'ר

 ,רעקרָאװ לקחצי 'ר :יבר רערעג רעטשרע רעד ,רעטלא ריאמ עשטיא 'ר

 יכדרמ 'ר ,רענימיזדאר עלעקעי 'ר ,רערימזוק לאקזחי 'ר ,רעוואניש לאומש 'ר
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 רעטעּפש טָאה רעכלעוו) רעקצָאלּפ עשוז רדנסכלא 'ר ,עציבשזיא ןופ ףסוי

 ןיבר םנופ הרות ישודיח ,"החמש לוק: םעד טקורדעגּפָא ןוא טלעטשעגנעמאזוצ

 בלב קובד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םינמאנ םידיסח ערעדנא ליפ ןוא (םנומ 'ר

 | .ןיבר ןסיורג רעייז ןיא שפנו

 ןופ ,תויכב עסיורג טימ ! םילחת טגָאזעג םלוע רעד טָאה שרדמה תיב ןיא

 טנעָאנ ןייז טלָאװעג ןבָאה ייז ,םידיסח ןעמוקעגנָא ןענייז הביבס רעצנאג רעד

 .םלוע םעד ףיוא ןבעל ןייז ןופ ןהעש עטצעל יד ןיא ןיבר רעייז וצ

 טָאה ,יבר רעקצָאק רעקידרעטעּפש רעד ,רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר

 טפראדעג טָאה הנותח יד .דוד 'ר רוכב ןייז ןופ הנותח ןמז טמיטשאב טאהעג

 טלָאװעג טינ טָאה עלעדנעמ 'ר .לולא א"י ,ענשטָאּפָא ןיא ןרעװו טעװארּפעג

 ןיא ןיבר ןייז ןוָאלראפ טלָאװעג טינ טָאה רע ,הנותח סרוכב ןייז וצ ןרָאפ

 ,בצמ אזא

 טינ לָאז זא ,הדיקּפ תרותב ןליופאב רעבָא םִיא טָאה םנוב 'ר יבר רעד

 טקישעגקעווא םיא ןוא ןעוועג ריצפמ םיא טָאה רע .החמש סדניק ןייז ןרעטשראפ

 גָאט א .הריטּפ ןייז ראפ גָאט א שממ ענשטָאּפָא ןייק טעב ןקנארק ןייז ןופ

 םנוב 'ר יבר רעד זיא ,ז"ּפקת רָאי םניא ,לולא שדוח ןיא געט ףלעווצ ,רעטעּפש

 .רָאי קיצכעז ןוא ףניפ קידנעייז טלא ,ןרָאװעג קלתסנ

 ןשיליוּפ ןיא ןעלצרָאװ עפיט טזָאלעגרעביא טָאה העּפשה ןוא ךרד ןייז |

 תובהלתה סיורג טימ ןבָאה םידיסח ןוא םידמול ,םיברוקמ ענייז .תודיסח

 עקידתוחקיּפ ענייז ,תומכח ןוא תוחיש תורות טגָאזעגכָאנ ןוא טליײצרעדכָאנ

 ,םוהתה דע בקונ ןענייז דייר

 ןסיורג רעייז וצ םיקהבומ םידימלת ענייז דצמ גנורעראפ ןוא הצרעה יד

 ,סיורג קידלאווג ןעוועג זיא ןיבר

 ,םירחסמ ענייז בילוצ דנאלסור ןיא ןעוועג זיא דיסח רעוועשראוו א ןעוו

 קידנעמוקמייהא .תבש א ףיוא לבָאנרעשט ןייק טּפאכעגרעבירא ךיז רע טָאה

 עלעדנעמ 'ר ןעוו .הרות סרעלבָאנרעשט םעד ןעוועג אילפמ קראטש רע טָאה

 גערפ א דיסח ןקיזָאד םעד טָאה ,יבר רעקצָאק רעפראש רעד ,רעװָאשאמָאט

 :טרעפטנעעג דיסח רענעי טָאה ,לבָאנרעשט ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג

 ץנאג ףיוא ןענייז ,רעלבָאנרעשט יד ,ייז .ןרָאװעג לעּפתנ ךיא ןיב ןכאז יירד ןופ

 הרות טגָאז רע ןוא גָאט ןכעלטיא םילהת ץנאג סיוא ןגָאז ייז ,סטכאנ וצ קיטיירפ

 .ןיירא למיה ןיא

 ,רימ ? סטכאנ וָצ ; קיטיירפ אקוד סעּפע סָאװ ,רעקצָאק רעד םיא טרעפטנע

 זדנוא ןגָארט סיפ יד ןמזילכ ןפָאלש טינ לָאמנייק ךיז ןגייל ,אכסישפ ןיא
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 אכסישּפ ןיא -- ןיירא למיה ןיא הרות טגָאז רעלבָאנרעשט רעד ...ךָאנ

 ...ןיירא קיּפוּפ ןיא רָאנ ,ןיירא למיה ןיא טינ הרות ןעמ טגָאז

 ייטשראפ סָאד ,םילהת ץנאג גָאט ןכעלטיא סיוא ןגָאז ייז סָאװ סָאד ןוא

 טעבראעג טָאה ךלמה דוד סָאװ סָאד ?ךעלגעמ סָאד זיא יװ .טינרָאג ךיא

 ,.?גָאט ןייא ןיא ןגָאזסױא ןענָאק ןעמ לָאז ,רָאי קיצעביז

 בר רערעג רעטשרע רעקידרעטעּפש רעד ,רעטלא ריאמ עשטיא 'ר

 ,םנוב 'ר ןיבר םעד ןעוועג אילפמ קראטש ךיוא טָאה ,"ם"ירה ישודיח, לעב רעד

 שוריּפ א ןעוועג תודיסח עצנאג סָאד זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,אכסישּפ זיב

 שוריּפ א תודיסח עצנאג סָאד זיא ןָא אכסישּפ ןופ ןוא ,בוט םש לעב ןפיוא

 , . .אכסישּפ ףיוא

 עסיורג יירד יד ןופ רענייא ,רדנסכלא ןופ ,ןהכה ךענעה 'ר יבר רעד

 רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,רערעג רעד ןוא רעקצָאק רעד :םידיסח רעכסישּפ

 םלוע םעד טריפעג ןיילא ל"צז ?"ם"ירה ישודיח; םנופ הריטּפ רעד ךָאנ

 :םישוריּפ יירד טאהעג טָאה םנוב 'ר יבר רעד זא ,טגָאזעג טָאה ,םידיסח

 ןיא תונואג ןייז טימ יבר רערעג רעד ,טייקפראש ןייז טימ רעקצָאק רעד

 . .זדנוא וצ טזָאלעגרעביא רע טָאה המכח ןייז ןוא ,רתסנהו הלגנה תרות

 ןבָאה עכלעוו ,םידיסח םתס ןופ ןעמוקעג טינ זיא גנורעראפ עסיורג יד

 ןופ ןעמוקעג זיא הצרעה יד .םייבר ערעייז ןייז וצ אילפמ ןוא םזגמ ביל

 ,טרָאװ א טימ טנכערעג דימת ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיי עקילייה ,עכיוה-למיה

 ,הכרבל םלוכ רכז ,יבר רדנסכלא רעד ןוא רערעג רעד ,רעקצָאק רעד יוװ

 זיא עכלעוו ,הדע ןייז טריפעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה רָאי ףלעווצ םורא

 ילעב ,הלוגס ידיחי ,םלוע םענעבילקעג א ןופ ,טנָאמרעד ןיוש יװ .,ןענאטשאב

 ןטלאהאב ןבָאה עכלעוו םירתסנ םינואג ןוא םידמול ,תוחומ עפראש ,הגירדמ

 ןוא םע-ןומה ןטימ טשימעגסיוא ןעוועג ןענייז ייז ,םיבוט םישעמ ערעייז

 .שפנו בלב םשה ידבוע ןעוועג םייהעג ןיא

 ,.ךות רעייז טלארטשאב טָאה ןיבר רעייז ןופ המכח עכיוה-למיה יד

 אליממ ךיא לעוװ ,זיא רבח ןייד רעוו רימ גָאז :טרָאװ קלָאפ א ןאראפ

 ...טסיב וד רעװ ןסיו
 ףראד ,םנוב 'ר יבר רעד ןעוועג זיא סע רעוו ןייטשראפ ןוא ןסיוו וצ

 ןענייז םיברוקמ ענעבעגעגרעביא שפנו בלב ,עטנעָאנ ענייז רעו ןעז ןעמ

 יב .ןעוועג

 זיא רע זא ,טגָאזעג טָאה .יבר רעקצָאק רעפראש ,רעכיוה-למיה רעד
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 ...םיתמ היחמ א ןייז וצ הגירדמב ןעוועג זיא םנוב 'ר יבר רעד זא ןימאמ

 רעד ,יבר רערעג רעטשרע ,"ם"ירה ישודיחג לעב רעד ,םלוע-ןואג רעד

 ,רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר רעד ,םיקלא תמכחב םכח ןוא חקּפ רעסיורג

 לעב רעסיורג רעד ,רעקרָאװ לקחצי 'ר םשה דבוע ןוא לארשי בהוא רעד

 רעד ןופ רעטָאפ רעד רימזוק לאקזחי 'ר ,רענימיזדַאר עלעקעי 'ר תפומ

 רעניזדאר רעד ןופ רעטָאפ רעציבשזיא ףסוי יכדרמ 'ר ,עיטסאניד רעציזדָאמ

 ,רעװָאנאכעשט עלעמהרבא 'ר ,"תלכת לעב, ןופ עדייז רעד ,עיטסאניד

 ,רעצירג עלעווייפ 'ר ,זנכשא חסונב יבר רעשידיסח ןוא ןואג רעטמיראב

 'ר ןיבר ןטימ ןעלסקעוװראפ טינ) עיטסאניד רערעדנסכלא רעד ןופ רעטָאפ

 ?ך"ארהמ ישודיח; לעב ,רעװָאשטאכָאס רזעלא יבר ,(רדנסכלא ןופ ךינעה

 "תעד תוח; לעב ,בר רעסיל ןטמיראב-טלעוו ןופ םעדייא

 ףיוא ץליהעג עשיליוּפ סָאד טריפעג טָאה רעכלעוו ,רחוס דלאוו א ןופ

 יד טנָאקעג טָאה רעכלעוו ,גיצנאד ןייק לסייוו רעשיליוּפ רעד ףיוא סעווטארט

 רעכלעו ,רעקײטּפא ןא ןופ :ןפאשאב טָאה רעטשרעביא רעד סָאװ טלעוו

 טנָאקעג ,גרעבמעל ןיא ײרעקײטּפא ןריציטקארּפ וצ טכער ןייז ןעמוקאב טָאה

 עכױה אזא ףױוא ןגייטשוצפיורא ,שיסור ןוא שיליוּפ ,שטייד ,ןייטאל ךיוא

 א ןייז טזמעג טָאה ,םייבר עטמיראב טלעװ ןופ יבר א ןרעװ וצ הגירדמ

 | ! תפומ רעטיורג

 סרוג ןבָאה עכלעוו םייבר ערעדנא ןופ תודגנתה ןפיוא טקוקעג טינ

 יבר ןעוועג ןווכמ טָאה יוזא זא טביולגעג ןבָאה ייז ןוא תודיסח ןסאמ ןעוועג

 ייס ןוא "שודקה דייא םייב ייס ,אכסישּפ ןיא ןעמ טָאה ,בוט םש לעב לארשי

 רעד ףיוא ןטלאהעג טסעפ ךיז ,םנוב 'ר ןיבר םעד ,ומוקמ אלממ ןייז ייב

 'הל יתלבק שגר ילעב ןוא חומ ילעב ,הלוגס ידיחי ןופ הגירדמ רעכיוה

 ...ןדיי ?ודבל

 ןצרעפ לטיפאק

 טבָאק

 יז .תודיסח ןופ הטיש יד ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה םידגנתמ

 ענעי ןופ טינ דניצא ָאד דייר ךיא .ןייז גישמ טנָאקעג טינ טושּפ סע ןבָאה

 ןקָארשרעד ךיז ןבָאה עכלעו ,סרעניגראפ טינ םתס רעדָא תקולחמ:ילעב

 יגנגעװאב רעשידיסח רעד ןופ טּפאכראפ טרעװ םעיןמה רעד יװ קידנעעז
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 יד זא טגייצרעביא ךיז ןבָאה עכלעוו יד ,םידגנתמ עכעלרע יד וליפא רָאנ

 ןוא ,השעמ-ישנא םיקידצ עתמא ,םידמול עסיורג ןענייז םיגיהנמ עשידיסח

 רענעי ןדנוצעגנָא טינ ייז ןיא ךיז טָאה ךָאד ,"ודבל 'הל יתלב; ןענייז ייז

 רעקילייה רעד עכלעוו תובהלתה ענעי טמאלפעצ טינ ייז ןיא ךיז טָאה סע .רוא

 ןטלאהאב זיא רעכלעוו ,זונגה רוא ןופ טכארבענּפָארא טָאה בוט םש לעב

 | ...אובל דיתעל םיקידצ ראפ

 -עטוג עשידיסח לייט א ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה יוזא טקנוּפ שממ

 ,תודיסח ןיא הטיש עיינ יד ,עיצילאג ןופ ןוא ןלױּפ ןופ םייבר עטמיראב ,ןדיי

 ךיי ןפיוא טגירקעג ןבָאה ייז .טיינאב טָאה "שודקה דיי רעד עכלעוו

 בשוי א ,םוצע ןואג א ןעוועג זיא רע זא טסואוועג ןבָאה ייז שטָאכ ,שודקה

 ןָא רוביד ןייק טדערעגסיורא טינ ןוא ףוג ןייז ןעוועג ףגסמ ךיז ,תינעתב

 ןיבר םעד ,דימלת ןייז טימ ןעוועג קלוחמ ןבָאה ייז .םידוחי ןייז וצ דחיימ

 ןעועג קבדתמ םיא וצ ךיז ןבָאה סע זא טסואוועג ןבָאה ייז שטָאכ ,םנוב 'ר

 ידיחי ןוא השעמ ישנא ,םיקידצ ןוא םידמול ,תוחומ עפראש ,ןדיי עקילייה

 ךיז טצעז םנוב 'ר יבר רעד יװ ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה ייז .הלוגס

 ,תופסות טימ ארמג ייז טימ טנרעל ןוא םידימלת רעקילדנעצ טימ קעווא

 ךרד םענעמונעגנָא םעד לטבמ זיא ןוא ...םינורחא ןוא םינושאר ,םיקסוּפ

 תושקב ןרעהוצסיוא ןוא דחוימ רדח א ןיא ןסָאלשראפ ןציז וצ ןדיי עטוג ןופ

 ןטיונ עקידתוימשג ןופ בור סָאד תושקב ,םידיסח ןופ

 יד ןגיטשעגרעביא רעבָא טָאה קצָאק וצ תודגנתה עשידיסח סָאד

 'ר ןיבר םוצ ןוא שודקה דיי םוצ ןדיי-עטוג עשידיסח יד ןופ טפאשרענגעק

 ...םנוב

 םענעמונעגנָא םוצ "טכאמעג לת א? ךעלטנפע טָאה רעקצָאק רעד

 ,..ןיבר ןייז ףיוא ךמוס ליפוצ ךיז זיא דיסח א זא -- ךרד ןשידיסח

 טָאה רע זא ןעוועג לצנתמ ךיז ןוא קצָאק ןייק ןעמוקעג זיא דיי א ןעוו

 עלעדנעמ 'ר ךיז טָאה ,םינב יכושח א ונילע אל זיא רעדָא ,הסנרּפ ןייק טינ
 סָאװ :ןדיי םענעי וצ ןגירשעג הדּפקה סיורג טימ ןוא טרעזייבעצ קראטש
 ..?רעדניק ןבעג ריד לָאז ךיא ,ראכאנז א ,רעכאמ-ףושיכ א ןעד ךיא ןיב
 בעל ןיילא ךיא ,הסנרּפ ןבעג ריד ךיא ןָאק טענאו ןופ ?וטסליװ הסנרּפ
 ךיא ןוא ערעשטעװ ןָא לָאמ ליפ ןּפָאלש ךיז גל ךיא ..!תוקחד ןיא ךָאד

 רימ וצ וטסמוק ,ןסייבוצרעביא ןבָאה ןגרָאמ לעװ ךיא ןענאוו ןופ טינ סייוו
 ? הסנרּפ ןטעב

 ןוא חוכ טימ ןָא ךיז טמענ רע .טינ רעבָא ךיז טרילראפ דיסח רעד
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 םוצ טעב ריא ןעוו זא ,תועושי לעוּפ א ראפ ךייא טלאה טלעוו יד ,יבר :טגָאז

 ,תולפת ערעייא רע טרעה ןטשרעבייא

 ; רעכעה ךָאנ טיירש ןוא רעקראטש ךָאנ רעקצָאק רעד ךיז טרעזייבעצ

 ןוא תעד ןָא דרעפ ,ייז ןענייז םירומח ?טלעװ יד זיא רעוו ?טגָאז טלעוו יד

 ץעל םירמוא .לעװעּפ אזא טאהעג ןיוש ךיוא טָאה הימרי איבנ רעד .לכש ןָא

 ןוא ץלָאה קיטש א ןיא ןָא ךיז ןּפאכ ייז ,ינתדלי תא ןבאלו ,התא יבָא

 יד .אוה ךורב שודקה ןופ טנעה יד ןיא זיא הסנרּפ ...ןרעוו ןפלָאהעג ןליוו

 ןטעבעג ןוא ןרהא טימ ןהשמ וצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז רבדמ רעד ןיא ןדיי

 :טגָאזעג טָאה רעטשרעבייא רעד זא שוריפב הרות רעד ןיא טייטש .הסנרּפ

 שטָאכ ...ןרהֹא ןוא השמ טינ ,ןיילא ךיא .םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה

 ןדיי-עטוג ענייש ןעוועג ןענייז ייז

 תחת הקוקח זיא הרוצ ןייז .םלוע דוסי קידצ א ןעוועג זיא וניבָא בקעי

 תובָאבש רחבמ רעד ,םילהא בשוי םת שיא א ןעוועג זיא רע .דובכל אסכ

 ,יכנָא התמ ןיא םאו ,םינב יל אבה :טנייוװעג םיא ראפ טָאה לחר זא ןוא

 ,יכנָא םיקלא תחתה ,רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו ,טרעזייבעצ בקעי ךיז טָאה

 יכ 'ה אריו :קוסּפ ןיא טייטש ןהאל ייב ןוא ..?ןטב ירּפ ךממ ענמ רשא

 טָאה רע ןוא יבר א ןעוועג זיא וניבָא בקעי .המחר תא חתפיו האל האונש

 רעכלעו טלעװ רעד ףיוא טָאג א ןאראפ זיא'ס זא םידיסח ענייז טנױעלעג

 וצ טלעטשעגקעװא ָאד ךימ ןעמ טָאה למיה ןופ .רעדניק ןוא הסנרּפ טיג

 ןוא הסנרּפ טספראד .ךרבתי םשה ןעניד וצ יוזא יו ךרד א ןדיי ןוייוו

 עלא יד וצ הֹּפ לכ תלפת עמוש א זיא רע .ךרבתי םשה ייב טעב ,רעדניק

 טעב .תועושי לעוּפ א זיא רעטשרעבייא רעד ,ןיבר ןייק טינ ןעמ ףראד תושקב

 ...ןרעוו ןפלָאהעג רעכיז וטסעװ םיא וצ

 ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ,לגילפ טאהעג ןבָאה םירוביד עפראש עכלעזא

 זא ןעזעג שוריפב ןבָאה קצָאק ןופ רענגעק יד ,ןפיה עשידיסח עלא ןיא

 זא ,תודיסח ןופ ךרד םענעמונעגנָא םעד ןכאמ "בורח, טעװ תוגהנהתה אזא

 רעד ,רוסריס רעד ןייז ףראד רעכלעוו ,ןיבר ןפיוא ךיז טזָאלראפ דיסח רעד

 ...ןעטשרעביא םעד ןוא דיסח םעד ןשיװצ רעלטימראפ

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ףראש ןוא רָאלק ןעוועג רעבָא זיא הטיש רעקצָאק

 ...טגָאז רענעי סָאװ טימ טנכערעג טינ ןטרָאד ללכב

 וניניעב יהנו :טגָאזעג ןבָאה יז ןדיי יד ןקָארשעגנָא ןבָאה םילגרמ יד

 ןייז טקיטסעפראפ םעד טימ רעקצָאק רעד טָאה .םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ
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 וניה ןכו רעבָא ,ךיא ייטשראפ םיבגחכ 'וניניעב יהנו ,המלשב ,הטיש

 ..?םענעי ייב סיוא טקוק ריא יוזא יו ךייא סע טרא סָאװ ..7 םהיניעב

 שיא א יװ טכארטאב םיא ןבָאה עכלעוו רעגנעהנָא עיירטעג ענייז

 טסקאוו ןוא טצָארּפש תמא רעד חמצת ץראמ תמא :ןגָאז ןגעלפ ,םיקלא

 ?קצָאקמ, יװ ליפיוזא טפערטאב סָאװ , ץ ר א מ

 שלעדנעמ 'ר זיא ,לולא ב"י ,ןרָאװעג קלתסנ זיא םנוב 'ר יבר רעד ןעוו

 זיא רע ןעוו .לדוד 'ר ןוז ןייז ןופ הנותח רעד ףיוא ענשטָאּפָא ןיא ןעוועג

 רע טָאה ,(לולא ג"י) היל רעד ךָאנ גָאט א אכסישּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ךיז טָאה רע .רדח םענעסָאלשראפ סניבר ןייז ןופ לסילש םעד טגנאלראפ

 טָאה ,רדח םענעי ןופ קידנעמוקסיורא .העש עכעלטע ףיוא טכאמראפ ןטרָאד

 טינ ןיא ךייא ןופ רענייק :ןושלה הזב םיברוקמ ענייז וצ ןעוועג הלגמ רע

 ...ןיילא ךיא רָאנ ,ןיבר םנופ היול רעד ףיוא ןעוועג

 וצ טאהעג ארומ טָאה רעכעלטיא .גיהנמ א ןָא ןבילבראפ זיא םלוע רעד

 ןוא טעקשושעג ךיז ןבָאה םידיסח ערעטלע יד .ןגערפ ןוא ליױמ א ןענעפע

 ןסעזעג ןעמ זיא -- ..?ןגערפ וצ הזעה יד ןבָאה טעװ רעוװ רעבָא ,טעדוסעג

 ...טראוועג ןוא אכסישּפ ןיא

 'ר ,ןוז ןייז וצ ןעועג עינכמ ךיז טָאה םלוע םנופ לייט רעניילק א

 טײלעגני עפראש יד אכסישּפ ןיא ןבילבראפ זיא רעכלעוו ,השמ םהרבא

 טנעקרענא טינ ןבָאה ייז .םיא וצ ןייז עינכמ טנָאקעג טינ רעבָא ךיז ןבָאה

 ןטלאהעג ןבָאה ייז .השורי וצ תוכיש א ללכב טָאה הגהנה עשידיסח זא

 ...רעדניק ענייז וצ טינ ןוא ,עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ זא

 ןופ רעב 'ר יבר רעד הדע יד ןעמונעגרעביא טָאה בוט םש לעב ןכָאנ

 2 ןעוועג זיא רע שטָאכ ,שרעה 'ר ,ןוז סבוט םש לעב םעד טינ ןוא שטירזעמ

 .םלוע דוסי קידצ א ןוא תכל ענצה

 טנעדישראפ ןעמונעגרעביא ןבָאה תוקלתסה סרעב 'ר ןיבר ןכָאנ

 ךלמילא 'ר יבר רעד ,ןסייר ןיא ןמלז רואינש יבר :ָאװטסיבאר סָאד םילודג

 ןרעב 'ר ןיבר םנופ ןבילבראפ זיא סע שטָאכ 'וכו ,עיצילאג ןיא ,קסנעשזיל ןופ

 ,ל"צו ךאלמה םהרבא 'ר יו רוהטו שודק אזא ןוז א

 וצ ,ןילבול ןייק טמָארטשעג םלוע רעד טָאה ךלמילא 'ר ןיבר ןכָאנ

 עיפארפָאנָאמ רעזנוא וצ טמוק רעכלעוו רדס םעד רָאנ ןכער .ךיא) "הזוח; םעד

 "שודקה דיי רעד ָאוטסיבאר סָאד ןעמונעגרעביא טָאה הזוח םנופ ("רעג,

 ,םנוב 'ר יבר רעד ןעוװעג םוקמ אלממ םיא טָאה "שודקה דיי, ןכָאנ ןוא

 רעד .,םישודק ןוא םילודג רעדניק טזָאלעגרעביא טָאה רעכעלטיא שטָאכ
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 ,םידיסח עפראש יד יב ןעװעג ןח אשונ ןוא טרינָאּפמיא טָאה .רעגייטש

 רָאנ ,ףליה עקידתוימשג ןייק םייבר ערעייז ייב טכוזעג טינ ןבָאה עכלעוו

 ,תוינחור

 טראוועג ןוא אכסישּפ ןיא ןסעזעג ,םידיסח עפראש ןוא םייוליע יד ןענייז

 .ןץכעריפ סָאד ןעמענרעביא טעװ (אקוװד םלוע ןופ) םלוע םנופ רעוו

 'ר .םידיסח ןעמוקעגנָא ןענייז .טייו רעד ןופ ןוא טנעָאנ רעד ןופ

 ךיז טכָאק סע זא טסואוועג טָאה ,ןוז סמנוב 'ר ןיבר םעד ,עלהשמ םהרבא

 םנופ םענייא וצ ןייז עינכמ ךיז טלָאװעג ךיוא טָאה ןיילא רע .םלוע ןשיווצ

 ןפיוא טצעזעגקעװא םיא טָאה ןעמ סָאװ ןעמוקאב טינ םיא זיא'ס .םלוע

 לָאז הטיש סרעטָאפ ןסיורג ןייז זא טאהעג ארומ טָאה רע ,לוטש סרעטָאפ

 ,הדע עניילק א ןריפ ןביוהנָא ןייז ךרוד הדירי א ןדייל טינ

 אּכסישּפ ןיא ןעציז וצ ןטעבעג שוריפב םידיסחה ילודג יד םיא ןבָאה

 ןיק ראפ טכארטאב טינ םיא ןבָאה ייז .זיױה סרעטָאפ םעד ןעטלאהנָא ןוא

 םיכסמ וחרכ לעב רע טָאה ,הלודג הוצמ א זיא םאו םא דוביכ .טנערוקנָאק

 סרעטָאפ םוצ טינ טכיירגרעד רע זא ןענאטשראפ ןיילא רעבָא טָאה רע ,ןעוועג

 .תוחקּפ ןוא המכח סרעטָאפ ןפיוא ןיבמ רעסיורג א ןעװעג ָאי זיא רע ,לכענק

 ,ךלמה המלש ןופ לוגלג א ןעוועג זיא עטאט ןייז זא טסואוועג טָאה רע

 ,םדָאה לכמ םכחיו טגָאז קוסּפ רעד ןעמעוו ףיוא

 רעד ןוא ןעוועג םימי ךיראמ טינ גנאל רעבָא טָאה עלהשמ םהרבא 'ר

 ,שרוש םוצ ןעמוקעגקירוצ זיא ןעוועג עינכמ םיא וצ ךיז טָאה רעכלעוו םלוע

 ...קצָאק וצ

 ןיבר םעינ א ןעמיטשאב סָאד ןגיוצראפ ךיז טָאה סע רעגנעל סָאװ

 ןעוועג "םהיניע ונתנ; ןבָאה לייט .קיורמוא ןרָאװעג םלוע רעד זיא רעמ ץלא

 סרוג ןבָאה לייט .ןיבר רערעג ןקידרעטעּפש םעד ,ןריאמ עשטיא 'ר ףיוא

 רעװ רעבָא .הגהנה יד ןעמענרעביא לָאז רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר זא ןעוועג

 ..להבשחמ ןייז ףיוא הלוע זיא'ס סָאװ ןגָאז ןפָא אלמ הּפב טעװ

 תיב ןיא ,םידיסח טימ לופ ןענייז אכסישּפ ןיא תוינסכא עשידיסח יד

 'ר טימ סיורא טייג רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר ,םיפופצ םידמוע זיא שרדמה

 .ןייז בשיימ ךיז ןליוו ייז --- אכסישּפ םורא ,לדלעוו ןטנעָאנ ןיא ןריאמ עשטיא

 רע .ףראש ןוא ץרוק ,וכרדכ סע טכאמ רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר

 ריאמ קחצי 'ר ,םיקלא שיא ןוא הרותב ןואג םעד ,רבח ןייז וצ ךיז טעדנעוו

 יד ןעמוק ףראד טענאד ןופ :ןושלה הוב םיא וצ טגָאז ןוא ,רעוועשראוו

 .יירימ וצ "ודג רעדָא "ךייא; וצ ךיא רעדָא ,הטלחה
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 לייוו ..."?ךייא; וצ ךיא רעדָא :ןושל ןייז ןיא ןייז קדקדמ ףראד ןעמ)

 ןָאק ָאוטסיבאר סָאד ןעמענוצרעביא םיכסמ ריאמ עשטיא 'ר זיא רעמָאט

 רעמָאט ;"ךייא, וצ ךיא רע טגָאז ,וד ,התא ןושלב ןגָאז טינ ךָאד םיא רע

 ,רימ וצ "וד, רעדָא זיא ,טינ רעדיוו

 טייהרעליטש ןענייז ייז .טרעפטנעעג טינרָאג טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 'ר .טראוועג טָאה םלוע רעסיורג רעד ואוו אינסכא רעד ןיא ןיירא קירוצ

 ךיז ,לסקא ןייז ףיוא ןפרָאװראפ ,ךוטנאה א ןעמונעג טָאה ריאמ עשטיא

 ןצנאג ןראפ ןוא טנאה ןיא לסיש א טימ רעסאוו ּפעש ַא ןעמונעג ןוא טלייאעג

 לָאז ,רעסאוו זיא ָאד :רעװַאשאמָאט עלעדנעמ 'ר וצ טגָאזעג ךיוה םלוע

 ...ןשאװ יבר רעד ךיז

 ,ןענאטשראפ עלא ןבָאה ייז .ןרעה טפראדעג טינ םלוע רעד טָאה רעמ

 ךיז זיא ,ריאמ עשטיא 'ר ,קידצ ןוא ןואג רעד ,יוליע רעוועשראוו רעד זא

 ןיא טריפעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר וצ עינכמ

 | | ,קצָאק

 הדועס עטשרע יד אינסכא רענעי ףיוא ןרָאװעג טעװארּפעג זיא ןאד

 ןֶָא ןביוא ןסעזעג זיא רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר ואוו

 םניפ ָאװטסיבר סָאד זא ןטלאהעג טָאה רעכלעװ םלוע םנופ רענייא

 יו טקנוּפ ,רע לייו ,ןריאמ עשטיא 'ר וצ רעכיג ךיז טסאּפ םנוב 'ר ןיבר

 ,תופי םינּפ רבס טימ טדערעג ,ןסאלעג ,םינלבס ןענייז ,םנוב 'ר יבר רעד

 ריאמ עשטיא 'ר ...טלָאװעג טָאה םלוע רעד סָאװ סָאד -- ןעטלאהעגקירוצ

 וצ ןעוועג זיא עלעדנעמ 'ר תעשב ,ןסאלעג ןוא ןלבס רעמ ךָאנ ןעוועג זיא

 א ןעמונעג דיסח רענעי טָאה .ןייז לבוס ןָאק רעכעלטיא טינ סָאװ ,ףראש

 טניימעג טָאה רע .ןשטנעב לָאז רע ןריאמ עשטיא 'ר טגנאלרעד ןוא סוכ

 טָאה ריאמ עשטיא 'ר .ןייז הנשמ ךָאנ ןעמ ןָאק רשפא ,ןוואורּפ וצ טימרעד

 ...ןשטנעב לָאז יבר רעד ,ןיינ :טגָאזעג םלוע ןצנאג ןראפ ,ךיוה

 עלעדנעמ יבר ןוא הטלחה עקיטליגדנע יד ןעװעג ןיוש ןזיא סָאד

 ,אכסישּפ ןופ םנוב 'ר ןיבר םנופ ומוקמ אלממ רעד ןרָאװעג זיא רעװָאשאמָאט

 ןעוו :ןגָאז טגעלפ ,ל"צז "ם"ירה ישודיח; לעב רעד ,ריאמ עשטיא 'ר

 ;רָאה ןייא ןָאטעגוצ טלָאװ ךיא ןעוו ,ןרָאװעג קלתסנ זיא םנוב 'ר יבר רעד

 / ןיא רעבָא טניימ סָאװ ,יבר רעד ...םלוע ןצנאג םעד ןעמונעג ךיא טלָאװ

 ...תולח ב"י יד טימ וליפא ןיירא םונהיג ןיא ןלאפניירא ןָאק ,"ךיז; רָאה

 ןגיובעגרעטנוא ךיז ךיא בָאה ,רעייפ קיטש רָאװ א קצָאק ןיא ןעזעג בָאה ךיא

 .י.רָאי קיסיירד ןוא ייווצ
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 ןייז ןופ .(א"י ,א"מ ,בויא) וטלמתי שא ידודיכ ,וכלהי םידיּפל ויּפמ

 רָאװ א ...ןטָאשעג ךיז ןבָאה ןעמאלפ ,טרעקאלפעצ ןרעקאלפ ךיז ןבָאה ליומ

 ןעועג זיא ל"צז "ם"ירה ישודח; רעד יוװ רענייא אזא רָאנ .רעייפ קיטש

 .רעייפ (קידתמא) רָאװ קיטש אזא ףיוא ןיבמ א

 עלעדנעמ 'ר זא ,העידי יד טיירּפשראפ לענש ךיז טָאה םידיסח ןשיווצ

 ןייא ןופ ןוא םלוע רעכסישּפ ןופ הגהנה יד ןעמונעגרעביא טָאה רעװַָאשאמָאט

 זיא וָאשאמָאט ןיא :לוק א טרעהרעד ךיז טָאה ,ןטייוצ םוצ זיב ןליוּפ קע

 | ,טביל גילייה ,סיורג א ןעגנאגעגפיז

 טילג םעטָא ןייז ,(ג"י א"מ ביוא) אצי ויּפמ בהלו ,טהלת םילחג ושפנ

 קצָאק ןיא .ליומ ןייז ןופ סיורא ןעיײג ןעמאלפ ןוא ןליוק עקידנענערב יו

 ...דיסח םנופ ןרעדָא יד טרעביירטעג רָאנ ,טעלגעג טינ ןעמ טָאה

 םידיסח ןופ ףיולעג ןייק .הלוגס ידיחי ןעמוקעג ןענייז וװָאשאמָאט ןייק

 ןכעלטיא ןעװעג קדוב ןטרָאד טָאה ןעמ ,ןעוועג לבוס טינ ןטרָאד ןעמ טָאה

 ,הדימ עטעבראעגסיוא ןא סעּפע טגָאמראפ רע יצ תוקידב עבשב דיסח

 .קידנעמוק ,ןדמל ןייק טינ רָאנ ,רשיו םת שיא א ,רעקצַארעס לגילעז 'ר

 ןוא תופי םינּפ רבסב ןעװעג לבקמ עלעדנעמ 'ר םיא טָאה ,ווָאשאמָאט ןייק

 וד יו דיי אזא :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה ,ךיז ןענעגעזעג םייב ,ףוס םוצ

 טגָאז ןעמ ןוא ןוויוא ןרעטניה טציז ןעמ -- רימ וצ ןעמוק טינ ףראד

 ,..םילהת

 לָאמנײא .ןיבמ א ןייז טפראדעג ןעמ טָאה םירוביד סעלעדנעמ 'ר ףיוא

 ,ןסיו טסלָאז :רעוװָאקליקאז לצעג 'ר ,שמשמ ןייז וצ ןָאטעג גָאז א רע טָאה

 סופ ןרעדנא ןטימ ןוא למיה ןטעביז ןיא ךיא ייטש סופ ןייא טימ ,לצעג

 ריד ךיא גָאז !הדובע עגנירג א זיא סע זא וטסניימ רשפא ,תיתחת לואש ןיא

 ןקידנענערב א ןיא ןעגנירּפשוצנירא ןעװעג רעגנירג רימ טלָאװ סע זא

 ,ןוויוא-ךלאק

 .םינּפ אושנ א ןוא דבוכמ שיא א ןעמוקעג לָאמא זיא װָאשאמָאט ןייק

 טעברא .ןפלעה טינרָאג ריד ךיא ןָאק התע תעל :עלעדנעמ 'ר םיא וצ טגָאז

 ןוא ער אנוש א ןרעװ וטסלָאז ןאד ,ערמ רוס א ןייז לכ םדוק טסלָאז ,ןיילא

 ,רימ וצ םוק ןאד -- בוט השע ןופ הניחב רעד וצ ןכיירגרעד טסעוװ וד ןעוו

 | ...ןפלעה ריד ךיא לעוו

 סשודקה דיי ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה ,עלעדנעמ 'ר יבר רעקצָאק רעד

 רעד גייפ א ןזייוו ןָאק רעד ,גייפ א ןזייוו ןיילא ךיז ןָאק סע רעװ זא ,ךרד
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 טרא םעד ,ןעניז ןיא טינ ךיז טָאה ןוא ךיז טינ טניימ סָאװ רעד ...טלעוו

 ...םיא ףיוא ןגָאז ערעדנא סָאװ טינ

 יא ןוא רהוז יא טנרעלעג ןעמ טָאה ,אכסישּפ ןיא יװ טקנוּפ ,קצָאק ןיא

 ,םיכובנ הרומ םעד ןגָאזכָאנ רעקצָאק רעד עקאט טגלעפ .םיכובנ הרומ םעד

 םינימל םוקמ שי זיא'ס זא ל"זח יד ךָאד ןגָאז "םדֶא השענ; קוסּפ ןפיוא

 "השענ, תויושר יתש ןאראפ זיא'ס זא ןגָאז ןלעוװ ייז ...,תודרל רעדָא תועטל

 ךרד א ןזייו ,ןושל אזא ןבירשעג הרות יד טָאה ןגעווטסעדנופ ,םיבר ןושל א

 ןופ ןרענעלק א טימ ןייז בשיימ ןוא ןטאראב ךיז לָאז רעסיורג א זא ץרא

 רעד טגָאז .ןיד :תיב ןייז טימ ןעוװעג בשיימ ךיז טָאה ךרבתי םשה ...םיא

 ןעמוקסיורא לָאז סע טלָאװעג טָאה הרות יד זא ,םיכובנ הרומ ןיא ם"במר

 ארומ טינרָאג טָאה יז ןוא תומיגּפ ןָא שטנעמ רעצנאג א םלשה םדָא ןא

 םדַא השענ םעד ןשטייטסיוא ןוא ןייז העוט ךיז םישּפיט ןלעוו רעמָאט טאהעג

 ...תוסרוקיּפא רעייז טיול

 דיי םוצ ,רדח ןצנאג םענעי וצ תודגנתה סיורג ןעמוקעגרָאפ זיא עודיכ

 תודגנתה .ךרד סרעקצָאק ןפראש םוצ רעטעּפש ןוא םנוב 'ר ןיבר םוצ ,שודקה

 .ערה ןושל ןוא תוליכר ,האנש טרעוװו תודגנתה ןופ ,טרָאװ קידנגָאז ליפ א זיא

 םידיסח עלא ךיז ןבָאה ןאד ,םידיסח ףיא טדערעג םידגנתמ ןבָאה לָאמא

 יד ןופ תונעט יד ןגָאלשעגּפָא ןעמאזוצ ןוא ,הוחאו הבהאב ןעמאזוצ ןטלאהעג

 ,תודיסח ןוא םידיסח ןופ רענגעק

 ,ןיילא םידיסח ןשיװצ תודגנתה ןסירעגניירא רעבָא ךיז טָאה רעטעּפש

 ןשיוצ םניח תאנש ןוא דוריּפ ,ןעייר ענעגייא יד ןיא ערה ןושל ןוא תוליכר

 ןופ טמוק תודגנתה ןעוװו יו בלה ןורבש רעמ ןוא רעגרע ליפ זיא ענעגייא

 .ןעייר עכעלרעסיוא

 ןשיווצ זיא סָאװראפ ןיבר רעקצָאק םעד טגערפעג לָאמא ןעמ טָאה

 אזא ןזיא דניצא ןוא הוחאו הבהא אזא ןטייצ עטשרע יד ןיא ןעוועג םידיסח

 ? דוריּפ

 למיה ןיא :טרעפטנעעג טָאה רעװָאשאמָאט עלעדנעמ 'ר רעפראש רעד

 טנפעעג טָאה בר רעוועשטידרעב רעקיליײה רעד ,הבהא לכיה א ןאראפ זיא

 ןענייז .ךעלקניו עלא ןיא הבהא טימ ןסָאגעג ךיז טָאה ,לכיה ןקיזָאד םעד

 -הואת ןוא עקידתוימשג וצ הבהא יד טצונעגסיוא ןבָאה ןוא םיעשר ןעמוקעג

 ןסילשראפ קירוצ לָאז ןעמ ןטעבעג רודה יקידצ יד ןבָאה ,םינינע עקיד

 ןעניפעג טינ ןוא טכיל טימ ןכוז ןעמ ןָאק ןָא ןאד ןופ ...הבהא לכיה םענעי

 ...הבהא לקערב א
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 טָאה ,קצָאק ןופ דיסח רעירטעג רעד ל"צז ם"ירה ישודיח רעד

 ןופ םידימלת ,רעצעלדעש אשוז 'ר ןוא רעצירג עלעווייפ 'ר טדערעגוצ

 ןבָאה .ןעלעדנעמ 'ר וצ ,וָאשאמָאט ןייק ןּפַאכרעבירא ךיז ןלָאז ייז זא ,אכסישּפ

 רעכעלטיא טינ ,ארמג ןָא א"שרהמ רעבראה א זיא ווָאשאמָאט :טרעפטנעעג ייז

 ...ןייז לבוס טע ןָאק חומ

 עצנאג יד .הזה םלוע ןצנאג םעד ןעוװעג סאממ ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 א ריא ףיוא לָאז ןעמ ,טגָאזעג עלעדנעמ 'ר טָאה ,טרעװ טינ זיא טלעוו

 .ןָאס ץנערק
 אירבח רעכסישּפ רעד ןופ ןעװעג זיא רענימיזדאר עלעקעי 'ר

 עלעדנעמ 'ר לָאמא םיא טגערפ .(םיתפומ ןזיוואב ןוא יבר ןרָאװעג רעטעּפש)

 ןפאשאב שטנעמ רעד ןיא תילכת א ראפ סָאװ וצ ,בקעי :רעװָאשאמָאט

 ןפאשאב זיא שטנעמ רעד :טרעפטנעעג יבר רענימיזדאר רעד טָאה ?ןרָאװעג

 ןרעוװו םגפנ טינ לָאז יז המשנ ןייז ןטיהּפָא לָאז רע ןרָאװעג

 רימ ןבָאה יוזא ,בקעי :לוק ןפיוא ןגירשעצ ךיז רעקצָאק רעד טָאה

 ןטרָאד טנרעלעג ןבָאה רימ ?םנוב 'ר ןיבר םייב אכסישּפ ןיא טנרעלעג

 לוכיבכ ףראד סָאד קידלמיה ןכאמ וצ ןעלמיה יד ,'הל םימש םימשה זא

 טָאה ,םדִא ינבל ןתנ ,קידלמיה ןכאמ וצ דרע יד ,ץראהו רעבָא ,ןָאט ןיילא

 ןשטנעמ םוצ ןבעגעגרעביא רע

 םידיסח -- תומיגּפ ןָא תומילש טרעדָאפעג ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 ...ןיבר רעייז םגוּפ ןענייז סעקאילק

 ,תבש תלבק םוצ טּפוטשעג ךיז טָאה םלוע רעסיורג א ןעװ ,לָאמא

 :ם"ירה ישודיח לעב םעד ,רבח ןוא דימלת ןייז וצ טגָאזעג עלעדנעמ 'ר טָאה

 ךָאו עצנאג א .טעּפעשטעגנָא רימ ןיא ךיז טָאה לעװעּפ א ראפ סָאװ רָאנ עז

 עטָאּפאק ענעדייז א ןָא ךיז ייז ןעוט תבש ברע טמוק .ןליוו ייז סָאװ ייז ןעוט

 הכל םעד טימ םינתוחמ ןייז ןיוש ןליוו ייז ןוא למיירטש םענעריוכט א טימ|

 | ..!תבשב והשעמ ךכ ,לוחב והשעמכ :גָאז ךיא ..,ידוד

 -סיורא טינ .תודיסח רעקצָאק ןופ דוסי-טּפיוה רעד ןעוועג זיא תוימינּפ

 ןיא ןענרעלניירא רָאנ ,ןענרעלסיורא טינ :;ןעיירשניירא ךיז ןיא רָאנ ןעיירש

 ...ןיירא קיּפוּפ ןיא רָאנ ,ןיירא למיה ןיא הרות ןייק ןגָאז טינ ;ןיירא ךיז

 ןציז םידיסח יװ ןעזעג רע טָאה ,שרדמה תיב ןיא לָאמא קידנאמוקניירא |

 :ןָאטעג יירשעג א םלוע ןצנאג ןראפ רע טָאה ,ןענרעל ןוא תורמג יד ייב

 ערעייז ןטעלגראפ ןוא עווטסדוקסאּפ טימ םורא ךיז ןעיירד ייז ,רָאנ טקוק

 | ...ארמג רעטעלב רָאּפ א טימ רעכייב
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 טגנאלראפ סָאװראפ ,טגערפעג םיא טָאה םיברוקמ יד ןופ רעצעמיא ןעוו

 ,םדיב התלע אלו יאחוי ןב ןועמש יברכ ושע הברה ,םלוע םנופ .ליפיוזא רע

 סָאו :ףראש ןוא ץרוק טרעפטנעעג ,רעגייטש ןייז יו ,רעקצָאק רעד טָאה

 ןופ ןלָאז יז :ןכאז יירד רָאנ ייז ןופ ליו ךיא ?ייז ןופ ןעד ךיא גנאלראפ

 טינ ייז ןלָאז ךיז ןוא ןקוקניירא טינ ייז ןלָאז םענעי וצ ,ןקוקסיורא טינ ךיז

 רע טָאה ,יאחוי ןב ןועמש יברכ ושע הברה ןופ רמאמ ןפיוא ןוא .ןעניימ

 ,ארמג רעקילײה רעד ןופ שוריּפ םעד טינ טסיטשראפ וד :טרעפטנעעג

 ןועמש יברכ ושע הברה :םוהתה דע דרוי טינ טסיב ןוא ףיוא-ןביוא טסנרעל

 ןבָאה ייז רעבָא ,יאחוי ןב ןועמש יבר ןָאטעגכָאנ זיולב ןבָאה ייז ,יאחוי ןב

 ליו ךיא םדיב התלע אל ןעוװעג זיא רעבירעד ,ייברעד ןטלאהעג טינ ןיילא

 יז ןלעוו ...ןייז םדיב התלע טעװ ,ייברעד ןטלאה ןלָאז ייז זא עקאט ךָאד

 ,םכיקלא 'הל "ןכ, ןישעת אל .ןָאטכָאנ םתס טינ ,ךעלטנרָא ןוא טייל ןייז

 ןטלאה זומ ןעמ ,יזא םתס "ןכ, טינ ןעמ טוט ןגעװ סנטשרעביוא ןראפ

 ,רהב תולע םכל ורמשה :הרות ןתמ ייב טנרָאװעג טָאה הרות יד .ייברעד

 ןיא טשרע טנעז ריא ןעו טייצ רעד ןיא ךיוה וצ ןכירק וצ טינ ךיז טיה

 טשרע טלאה ריא ,קע םעד ןָא טשרע טריר ריא ,והצקב עוגנו : ןופ הניחב רעד

 ,הלחתה רעד ייב

 טָאה ,קצָאק ןייק ןעמוקעג לָאמא זיא ,דיסח א ס'רענשטנעל בייל המלש 'ר

 ןעמוקמייהא טסעװ וד ןעוו .טכאמ יבר ןייז סָאװ טגערפעג עלעדנעמ 'ר םיא

 רע סָאװ זדנוא טשודיח סע רָאנ ,ביל קראטש םיא ןבָאה רימ זא ,םיא גָאז

 רעסעב רע לָאז .ןחישמ ןעגנערב לָאז רע ןטשרעבייא םוצ ליפיוזא טיירש

 קעצת המ ,קוסּפ ןיא שוריפב טייטש יוזא ,ןָאט הבושת ןלָאז ןדיי וצ ןעיירש

 רבד ?ןפלעה טינ ןעד לי ךיא ,סָאװ .ןהשמ וצ טגָאזעג לוכיבכ טָאה ,ילא

 ןוא ןָאט קור א ךיז ןלָאז ןדיי יד וצ רעסעב דער ,ועסיו לארשי ינב לא

 ...העושי א ןקיש דלאב ייז ךיא לעװ ,ןרעו רעסעב

 ,קצָאק ןיא ייס ןוא אכסישּפ ןיא ייס ןעמ טָאה ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש יו

 הרומ םוצ ךיז ןרירוצ .ל"צז ם"במר םנופ םיכובנ הרומ םעד ךיוא טנרעלעג

 זיאס עכלעוו ייב םידמול עסיורג טגעמעג רָאנ רעבָא ךיז ןבָאה ,םיכובנ

 ,דיסח א טקרעמאב טָאה רעקצָאק רעד ןעוו .םיקסוּפו ס"שב אלמ םסרכ ןעוועג

 טגָאזעג םיא וצ רע טָאה ,םיכובנ הרומ ןיא ןייעמ זיא ,ןדמל רעסיורג ןייק טינ

 זיא םיא ראפ ,םיקסוּפו ס"שב אלמ זיא סע רעװ זא ,ןסיוו טסלָאז רעיוא ןפיוא

 ...םיכובנ א רע זיא ץראה םע ןא ראפ ןוא ,הרומ א רע
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 ןעמאזוצ ןרָאפעג לָאמא זיא ,יבר רערעג רעטשרע רעד ,ריאמ עשטיא 'ר

 תועובש ףיוא ,רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר רעד ,דיסח ןוא רבח ןייז טימ

 טינ ןענייז ןגעוו עשיליֹוּפ יד .עגנאל א ןעוועג זיא העיסנ יד .ווָאשאמָאט ןייק

 ןוא טּפעלשעג ךיז טָאה דיוב יד ,טריקורב רעדָא טרעטסאלפעג ןעוועג

 עסיורג ייוצ יד .ןפָאלשעג קאמשעג ןענייז סרערָאפטימ יד ןוא ,טּפעלשעג

 גילפמ ןוא ןסעזעג ןענייז ייז .גיוא ןייק ןָאטעגוצ טינ רעבָא ןבָאה םידיסח

 ,וָאטאמָאט ןיא ןיבר רעייז ןופ טייקסיורג סָאד ןעוועג

 הרית ןתמ ייב יוװ יוזא ,טגָאזעג ריאמ עשטיא 'ר טָאה ,ןסיוו טסלָאז

 ורעה ןעמ ןָאק יוזא ,םיקרבו תולוק טרעהעג ןעמ טָאה יניס גראב ןפיוא

 ...םיקרבו תולוק ווָאשאמָאט ןיא תועובש

 .ןעמונראפ ןייז דימת ףראד שטנעמ א זא ןעוועג זיא ךרד רעקצָאק רעד

 ןעװעג לבוס טינ טרָאד ןעמ טָאה רעייגקידייל ןייק

 טינ ןלָאז םידיסח עניימ זא ליו ךיא :ןעװעג זיא רמוא היה אוה ןייז

 וצרעד ןבָאה טינ טייצ ןייק ןלָאז ייז רָאנ ,טינ רָאט ןעמ לייוו טינ ,ןקידניז

 ןפיוא ם"ירה ישודיח לעב םעד ןָאטעג גערפ א לָאמא ןבָאה םיברוקמ

 טָאה .ךיז טרעזיב רע ןוא ףראש יוזא טדער רע סָאװראפ ,ךרד טרעקצָאק

 ךיז טָאה רע זא טינ ןעמ טניפעג תובָא יד ןופ םענייק ייב :טרעפטנעעג .רע

 ןעועג זיא בקעי ,בקעי ףא רחיו :וניבָא בקעי ייב טרעיינ ,טרעזייבעג

 ןייז זיא אליממ ,בקעיל תמא ןתת ,תמא ןופ הדימ רעד ןיא טעבראעגסיוא

 רעזדנוא .הדּפקה רעד ןיא ןייז טגעמעג רע טָאה ,םימש םשל ןעוועג ךיז ןרעזייב

 -- ךיז ןרעזייב ןייז ,ןייז המיא ליטמ ןייז ,תמא שיא ןא זיא קצָאק ןופ יבר

 ,םימש םשל זיא ץלא

 טריפ קצָאק ןיא ,הבהא טימ םלוע םעד טריפעג טָאה םנוב 'ר יבר רעד

 ,הארי טימ ןעמ

 ל"צז ם"ירה ישודיח רעד טָאה רעטעוװ ןקידרעטניוװ ןקיטסָארפ א ןיא

 ןקידרעטעּפש םעד) ןעלבייל ,ךעלקינייא עגנוי ענייז קצָאק ןייק ןעמונעגטימי

 ןענייז םידיסח ,טקאנקעג טָאה טסָארפ רעד .ןהמלש ןוא ?'תמא תפש? לעב

 ראפ ךָאנ .,רעדניק עגנוי ייוצ יד .טרעטיצעג ןוא דיוב רעד ןיא ןסעזעג

 ןוא ץלעּפ ןקידרעטניװ סנעדייז םניא טעילוטעג ךיז ןבָאה ,הוצמ-רב רעייז

 ,םירוביד ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז !

 ןריאמ עשטיא 'ר טגערפעג סטָאה רערָאפטימ יד ןופ רענייא ןעוו
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 טָאה ,טסָארפ ןסיורג אזא ןיא ךעלקינייא יד ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװראפ

 . שףןדיי ןרָאװק א ןקוקנָא ןרָאפ ןלָאז ייז יאדכ זיא סע :טרעפטנעעג רע

 יײז ןעמ טָאה קצָאק ןיא ,תומשנ ןשאוועג ןעמ טָאה אכסישפ ןיא

 ...טסערּפעגסױא ןוא טלגנאמעגסיוא

 ,קצָאק ןיא ברוקמ רעטסטנעָאנ ןוא ןמאנ רעד ,רעװָאשאמָאט שרעה 'ר

 וצ זיב טָאה יבר רעקצָאק רעד זא ןגָאז תודע ןָאק ךיא :טגָאזעג לָאמא טָאה
 טייקשידיי ןיא טעבראעג ,םלוע םעד ףיוא ןבעל ןייז ןופ עגר רעטצעל רעד

 ...ןָא טשרע טביוה רעכלעוו ןאמרעגנוי א יװ טקנוּפ

 הניחב רעד ןיא ןעוועג זיא רע ,םענייק ןעוועג םינּפ אשונ טינ טָאה רע

 .עדי אל וינב תאו ,ריכה אל ויחָא תאו ,ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמואה ןופ

 טָאה ןוא קצָאק ןייק ןעמוקעג זיא רעדורב א סניבר רעקצָאק םעד

 ,טזָאלעגניירא טינ שמשמ לווייפ 'ר םיא טָאה ,ןעמענ םולש ןייגניירא טלָאװעג

 ,ןייגניירא טינ ןעמ ןָאק דניצא

 :שמשמ רעד טרעפטנע .רעדורב א ךָאד ןיב ךיא :םיא וצ רֶע טגָאז

 ,רעטנוא טראוו ,ךיילג ָאד ןענַײז ןדיי עלא םינסחי ןייק ָאטינ זיא קצָאק ןיא

 ...ןייגניירא ךיוא וטסעװ ,ןעמענ םולש ןייגניירא ןלעוװו עלא ןעוו

 יו ןוא ,ןעמענ-םולש ןעמוקעגניירא זיא רעדורב רעד ןעװ ,רעטעּפש
 רעד ןענָאמרעד וצ ןָא רעבָא ןעוועג ריכזמ ךיז רע טָאה ,ןעוועג זיא ךרד רעד
 טרעפטנע ?עמאמ ןייד טסייה יװ :יבר רעד םיא טגערפ .ןעמָאנ סרעטומ
 סניבר םעד ךָאד ןיב ךיא ?טינ ןעד ךימ טסנָאק :ןקָארשרעד רעדורב רעד
 ...עמאמ ןייא עדייב ךָאד ןבָאה רימ !רעדורב

 טינ ןיב ךיא :רעדורב ןייז וצ טגָאז ןוא רעקצָאק רעד ךיז טרעזייבעצ

 ןימ טימ וליפא בורק ןייק טינ ןיב ךיא ,ןיילא רימ טימ וליפא ןתוחמ ןייק

 ?זיא עמאמ ןייד רעוו ןסיוו ךיא לָאז ,ףוג

 'ה ךאלמ א :ןעװעג דיעמ םיא ףיױא קצָאק ילודג יד ןבָאה יוזא
 אל ,ומאלו ויבָאל רמואה .םלוע םעד ףיוא טיירדעגמורא ךיז טָאה תואבצ

 ...עדי אל וינב תאו ,ריכה אל ויִחָא תאו ,ויתיאר

 'ר ,ושודקו לארשי ןואג רעד ,רבח ןוא דימלת רעסיורג ןייז ןוא

 טָאה יבר רעקצָאק רעד זא טגָאזעג םיא ףיוא טָאה ,רערעג ריאמ עשסיא

 ,..ל"צז בוט םש לעב םנופ הגירדמ יד טכיירגרעד
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 ןעצפופ לעטיּפאק |

 .רעייפ עקילײה ַא טנערב װָאשַאמַאט ןיא

 טָאה ןעמ הברדא ,סוחי ןייק ןופ ןטלַאהעג טינ ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 וצ ןוא םשה תדובע וצ ןורסח ַא זיא סוחי זא ,ןעוועג זמרמ רדסכ ןטרָאד

 ַא ןריפניירא טינ לָאז סוחי רעד םימשה ןמ םיסנ ףרַאד ןעמ -- תומילש

 ...ןיֹרַא תיתחת לואש ןיא ןשטנעמ

 ,םיבוט ןב ינע רעקיאעפ ַא ,לשמ ַא טימ ןעוועג ריבסמ סע ןבָאה ייז

 רע זַא טסייו רע ,ףיורא ךיז טײברַא רע זיב ,תוזירז טימ ,קיסיילפ טײברַא

 ,יל ימ יל ינא ןיא םא ,ןייז ךמוס טינ םענייק ףיוא ךיז ןָאק

 טינ טפרַאש רע ,רעליופ ַא עבטב זיא ,דיגנ ַא ןופ לדנוז ַא ןגעקַאד

 רַאפ ןיוש טיײברַא עטַאט ןייז ,קיאור טּפָאלש רע (ןושל רעקצָאק) םילכ ענייז

 םישוח ןוא םירביא ענייז עלַא ,עקילַאק ַא סיוא לדנוז ַאזַא טסקאוו אליממ ...םיא

 ...קַאילק ַא טסקַאװ רע ןוא ,קידחלצי אל ןוא ליופ ןענייז

 ךיז ןָאק רע ,ןילא זיא רע זא רעבָא טסייו רעכלעוו ,'ה דבוע ןַא

 ,תוגירדמ ןכיירגרעד ליוו רע ,םישעמ רע טייברא ,ןייז ךמוס טינ םענייק ףיוא

 ןפיוא רעדָא םלשה םדָא ַא טרעװ רע זיב למיה ןופ םיא ןעמ טפלעה אליממ

 (...קַאילק ַא ןופ ךפיה רעד) .טיַאל ַא טרעװ רע ןושל רעקצָאק
 ,וניבא םהרבא ייב רָאנ "ויתעדי יכ, טינ טייטש תובָא יד ןופ םענייק ייבי

 זא ,טסואוועג טָאה רע ,הרז הדובע דבוע ינא ןטַאט ַא טַאהעג טָאה םהרבא לייוו

 זיא רע ,הברדא ,ךרד ןייז וצ ףליה ןייק ןעמוקַאב טינ רָאג םיא ןופ ןָאק רע

 ןעוועג זיא'ס זיב טײברַאעג גנַאל יוזא רע טָאה ...ןרָאװעג טרעטשעג ךָאנ

 ןילא ןקחצי וצ ןבעגעגרעביא רע טָאה ךרד אזא ןוא ...וארוב תא ריכה

 ,דסח ןעוועג זיא ךרד סםהרבא ...ןענופעגסיוא ןיילא ןייגרעד ןיילא ,ןטייברא

 ...ךרד רענעגייא ןַא .דחּפ ךרד סקחצי ןוא

 ,תֹובָא סוחי ןייק ןופ טדערעג טינ קצָאק ןיא ןעמ טָאה רעבירעד

 ...השוריב טינ זיא הרות ןוא ,השורי טניימ סוחי לייוו

 רעטָאפ ןייז וצ ז"מקת רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעקצָאק עלעדנעמ 'ר

 ,ץשָאמַאז ןבענ .יירוג לטעטש םעניילק ןיא ,רתסא רעטומ ןייז ןוא ,שובייל יר

 רע סוחי ןסיורג רָאג ןופ רע טָאה טמַאטשעג ,עינרעבוג רענילבול רעד ןיא

 רעװַאלסַאז ,ןירּפלַאה ףירח לארשי 'ר שודקה ןואגה ןופ לקינייא ַא ןעוועג זיא

 רעייז .הָארטסָא ןיא בר ,ןירּפלאה דוד 'ר שודקה ןואגה ברה ןופ ןוא ,בר
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 ןייז טרעדנעעג רע טָאה הבס ַא בילוצ ,ןירּפלאה עקַאט ןעוועג זיא ןעמָאנ החּפשמ

 רעד ,רבח ןוא ,דיסח ,םוקמ אלממ ןייז יו טקנוּפ ,ןרעטשנעגראמ ףיוא ןעמָאנ

 טרעדנעעג רעטעּפש ןוא ,גרעבנעטָאר ןסייהעג טָאה יבר רערעג רעטשרע

 ,רעטלַא ףיױא (הבס רעבלעז רעד בילוצ) ןעמָאנ ןייז

 טדייגש עלעדנעמ זַא טנעקרעד ןיוש ןעמ טָאה ,גנוי רעייז ךָאנ קידנעייז

 ,ךעלעגניי רדח עלַא טימ טליּפשעג ךיז טָאה רע געוװ ןקידריווקרעמ ַא ףיוא ךיז

 וצ ןגייווצ ןבילקעגנעמַאזוצ ,דמַאז ןוא םייל ןופ עקזייה ןיילק ַא טלעטשעגפיוא

 ,לעדנעמ :טגָאזעג םיא וצ טָאה םירבח ענייז ןופ רעצימע ןעוו .ךַאד ַא ןקעדרַאפ

 ךיא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,לעכעד ןראפ ןגייווצ ןבָאה גונעג טינ ךָאד טסעוו

 גונעג ןבעג רימ טעו רע זיב ןענייו גנַאל יוזא ןוא טיג ייב ןטעב לעװ

 . . . ןגייווצ

 טרעוװעג לעדנעמ ךיז טָאה ,םיא טימ טרַאּפשעג לָאמַא ךיז טָאה דמלמ ןייז

 ןיב'כ ןעװ קנעדעג ךיא ?ךיז ריא טרַאּפש רימ טימ :טגָאזעג םיא וצ ןוא

 . ךיקלא 'ה יכנא :ןגָאז ןטשרעבייא םעד טרעהעג ןוא יניס גרַאב םייב ןענַאטשעג

 יבל, :תובהלתה טימ ןעגנוזעג ןוא ךיליירפ ןעגנַאגעגמורא רע זיא דימת

 רעיירוג יד ןוא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג יוזא טָאה רע !"יח לא לא וננרי ירשבו

 ,יינש רעדָא ןגער ןייק רַאפ טַאהעג ארומ טינ ,ןּפמוז ןוא סעטָאלב

 טגעלפ לגניי ַא ןעוו ןייז לבוס טנָאקעג טינ טייהרעניילק ןיוש טָאה רע

 ,הפינח רעדָא רקש ןעגָאז

 רע לייו "תורצא טַאהעג םיא טימ ןבָאה לטעטש ןייז ןופ םידמלמ יד

 לבוס טנַאקעג טינ טָאה ןוא םידימלת ערעדנַא יו רעלענש ןעוועג ספות טָאה

 סָאד לָאמַא רעדיוװ "ּפעק עבָארג; יד ראפ רעביא טרזח דמלמ רעד ןעוו ןייז

 ,םישודיח ךָאנ טרַאגעג טָאה רע -- עבלעג סָאד לָאמַא רעדיו ןוא ,עבלעז

 ןעוו .סעיינ לָאמ עלַא טרעגַאב ןוא ,דייר יד ןגנילשעג טָאה רע ,םידומיל עיינ

 טפראדעב טינ ןיוש רע טָאה ,ארמג ןענרעל ןופ טינש םעד טּפַאכעג רָאנ טָאה רע

 טסואוועג טינ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןענרעל ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע ,דמלמ ןייק

 ןוא ,טנייועצ ךיז טָאה ,א"שרהמ רעדָא ,תופסות ,ארמג רעד ןיא שוריּפ ןייק

 זיב ןטערטּפָא טינ טענַאד ןופ לעװ ךיא ןנחוי 'ר רעקיליײה ,לוק ןפיוא ןגירשעג

 ...טשּפ ןתמא ןוא הנווכ ןייד ןייז הלגמ טינ רימ טסעוװ יד

 רַאפ ,ארמג רעד ףיוא טשּפ ַא ךָאנ ןבָאה טזומ יד ,י"שר רעקילייה רעדָא

 ךיא זַא וצ ריד ךיא רעווש דוס ַא זיא סע ביוא ,רימ רַאפ וטסלַאהעב סָאװ

 ...ןגָאזסױא טינ םענייק לעוו

 טינ ןוא ןענרעל ןיא טפיטרַאפ ךיז טייהרעגניי ןוש רע טָאה יוזא
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 רעד טינ זיא רע זיב ןפָאלש רעדָא ןעסע ןענַאגעג טינ .טרָא ןופ ןטערטעגּפָא

 ...טשּפ ןתמא םעד ןענאג

 הרות ןענרעל ןוא שרדמה תיב רעיירוג ןיא ןציז רע טגעלפ טכענ עצנאג

 ,חמשל

 םעד ןילבול ןופ ןיבר ןסיורג ןייז וצ ןעמוקעג זיא דיסח רעיירוג ַא

 יד ןעו ,ןילבול ןופ יבר רעד םיא וצ טגָאז ,ךיז ןענעגעזעג םייב ,"הזוח;

 זיא לטעטש ןיא ךייא ייב ןטרָאד ,םורַא טוג ךיז טקוק ,ןעמוק םייהַא טסעוו

 ,רימ וצ םיא גניירב ,לודג רוא ַא ןענאראפ

 ןוא טרעלקעג געװ ןעצנַאג ַא טָאה ,קידנערָאפ םייהַא ,דיסח רעד

 ןדיי עלַא טעמכ ךָאד ןָאק רע טניימעג הזח רעד סָאד טָאה ןעמעוו טכַארטעג

 רעבָא --- עכילטנרָא עקַאט --- עטושּפ בור יּפ לע ,לודג דעו ןטקמ ,לטעטש ןיא

 ןייק רָאג ךָאד זיא תוגירדמ ןופ ,תעד (לסיבא) פַאק ַא ןָא ,הרות ינב עּפַאנק

 ?לודג רוא ַא טגָאזעג יבר רעד סָאד טָאה ןעמעוו ףיוא ָאט ,ָאטינ דזייר

 רשפא ,עדוי ימ ,ןייז וצ שרודו רקוח ןביוהעגנָא רע טָאה קידנעמוקמייה ַא

 ,טסואוועג טינ םויה דע םיא ןופ טָאה רע ןוא ,לטעטש ןיא רתסנ ַא ךיז טנופעג

 שרדמה תיב ןשיטָאטש ןיא זַא ,דיסח רעקיזָאד רעד טעזרעד לָאמנייא

 עשיטָאטש יד ןופ רעוו ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןיוש זיא'ס ןעוו ,קיטכיל זיא

 שרדמה תיב ןיא ןיירַא טייג ,גנַאל טינ טרעלק רע ? דימתמ ַאזַא סָאד זיא ןדיי

 דרע רעד ףיוא סופ ןייא טימ טייטש .,סעשובײל עלעדנעמ יװ רע טעז

 ,טּפשמ ןשוח ןיא קמעתמ ךיז זיא ןוא ,קנָאב רעד ףיוא סיפ ןרעדנא ןטימ ןוא

 רעד יו טרעהעג טינ וליפא טָאה רע זא ,ןענרעל ןיא טפיטרַאפ יוזא זיא רע

 ...ןיירַא שרדמה תיב ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא דיסח

 ?לידנעמ םחנמ ןקיזָאד םעד טניימעג ןבָאה ןילבול ןופ יבר רעד לָאז

 "הזוח, ןקילייה ןופ ןגיוא עקיטכיל סנעמעוו ?לודג רוא, רעד ןייז סָאד לָאז רע

 ןביולג טינ רָאג סָאד ךיז ןָאק רע ?יירוג ןייק ןילבול ןופ שזַא ןעזרעד ןבָאה

 רע טרעטשונ ןוא טכוז רע ,ןכיז וצ רעטייו טסילשַאב ןוא ,םייה ַא רע טייג

 ...טינ טניפעג רע רעבָא ,רתסנ "ןטקיטכעדראפ/, ןכעלטיא טכַארטַאב

 טשעלרַאפ שמש רעד ,ערעשטעוו ןסע םייה ַא רעכעלטיא טייג בירעמ ךָאנ

 רעבָא ןָאק דיסח רענילבול רעד ,שרדמה תיב םעד טכַאמראפ ןוא ןּפמָאל יד

 זיא טניטשרעד יו ,קוק ַא רעטייו רע טּפַאכ טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,ןעור טינ

 ּפָארא ןוא ףיורא ךיז טיירד ,סעשובייל לעדנעמ רוחב ןבלעז םעד קידנעעז ,רע

 תואיּפ ענייז ,טנַאה ןיא רפס א טימ שרדמה תיב ןטכיולאב לעקניט םניא

 טרעה --- ליומ ןייז ןופ ןוא ןענערב ןגיוא ענייז ,טמַאלפ םינּפ ןייז ,טרעביושעצ
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 ריט רעד רעטנוא טייטש דיסח רעד ,רעטרעװ עקימאלפ ךיז ןטיש -- רע

 .ןרעהרעד טינ ןָאק רע רעבָא ,רעטרעוו ןּפַאכפױא ליו רע ,שרדמה תיב ןופ

 ןייק דניצַא ןיוש םיא ייב זיא .םינּפ טמַאלפעצ סעלעדנעמ רעבָא קידנעקוקנָא

 ,..טניימעג ןילבול ןופ יבר רעד טָאה ,םיא רָאנ ןוא ,םיא זַא ,טינ קפס

 ךרד רעשידיסח רעד ,דגנתמ ַא רָאג ךָאד זיא עטַאט ןייז שובייל רעבָא

 הזוח רעקילײה רעד זַא ,ךעלגעמ זיא יו .ןעגנאפעג טינ ךָאנ ךָאד םיא טָאה

 ןוא ,דימתמ ַא זיא רע ,המ אלא ?רוחב ןשידגנתמ ַא טניימעג ןבָאה לָאז

 !אקושב אכיא םידימתמ המכ ?טכַאנ ייב טנרעל

 טינ ץלַא טָאה דיסח רענעי ןוא ןכָאװ ןוא געט ןפָאלרַאפ ןענייז יוזא

 טניימעג ןבָאה לָאז ןגיוא עקיטכיל ענייז טימ הזוח רעד זַא ןסילשַאב טנָאקעג

 | ...רוחב ןצרַאװש םעד ָא טָא

 זַא ןייז לָאז ,ןלעדנעמ טימ .סעומש ַא ןּפַאכ טעו רע ,ךיז רע טכַארט

 ןייק ןעגניירב םיא טעוװ רע ןעוו ןכַאמ עילַאק ָאד רע ןָאק סָאװ ,תועט ַא טָאה רע

 דספה א רַאפ סָאװ ,טינ רעמָאט ,טוג זיא ןפערט רע טצװ ? הזוח םוצ ןילבול

 ןָאט קעמש ַא ,סעשובייל לעדנעמ יו רוחב ַאזַא לָאז ,הברדא ? ןייז ָאד ןָאק

 זיא רע ...ךרד רעזדנוא ןבעלקוצ טרָאפ םיא וצ ךיז טעו רשפא ,ןילבול ןיא

 ,דניק ךילרע ןוא דימתמ ַא טרָאפ ךָאד

 רדסכ סעּפע וטסנרעל סָאװ ,לעדנעמ ,ןעוועג זיא ענייז עגַארפ שטשרע יד

 ?גָאט רעד גרַאק ריד זיא יצ טכַאנייב

 וב תיגהו ,ךָאד טייטש ;טרעפטנע ןוא ,לייו ַא ךיז טכַארטרַאפ לעדנעמ

 הרותב ןייז קסוע טעוװ עשז רעוו ,גָאט ייב ןענרעל ןלעװ עלַא ןעוו ,הלילו םמוי

 הלילב הרותב קסועה לכ ,ב"ל דימת ןיא ךָאד טגָאז ארמג יד ?טכַאנ ייב

 | ...ודגנכ הניכש

 רעכיז ןעװעג דיסח םייב ןיוש זיא ,תובושת עקיזָאד יד קידנערעה

 .?לודג רוא; םעד ןעזרעד הזוח רעד טָאה םיא ףיוא רָאנ זַא

 וטסעוו רשפא לעדנעמ :גערפ ַא םיא טוט ןוא ,ּפָא טינ דיסח רעד טזָאל

 ךיא בָאה סָאװ .ץרוק ןוא ףרַאש לעדנעמ טרעפטנע ? ןילבול ןייק ןּפַאכטימ ךיז

 | ? םירפס ח ןעד רימ ןלעפ ? ןילבול ןיא ןָאט וצ

 ריד טעװ יבר רעד ,ןענרעל ןיא םעט ַא ןריּפשרעד טסעװ לעדנעמ

 זיב ; ןליוהראפ ןעוועג ריד וצ זיא סָאװ סָאד -ןעזרעד וטסעוו ,ןגיוא ענייד ןענעפע

 | ,..דניצַא

 רעכעלטיא ,טרַאּפשעג רעטייו ךיז לעדנעמ טָאה ,ךילגעמ סע זיא יו

 ןיא עגיימ ךיז זיא רעכלעוו רעכעלטיא ןוא .הרות רעד ןיא קלח ןייז טָאה דיי



 ןאמצראווע ריאמ ברה 256

 ,םכינפל ןתונ יכנָא האר .ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעז וצ הכוז זיא ,הרות רעד

 הרות יד ןעמ טָאה ןבעגעג ,םיבר ןושל ַא םכינפל ןוא ,דיחי ןושל ַא זיא האר

 דיחי רעדעי זיא ,ןעז ןוא ןקוקניירא רעבָא ,םכינפל --- ךיילג ןעמעלַא ראפ

 ןָאק רערעדנא ַא סָאװ ,רע טהעזרעד העיגי ןוא תוגשה ענייז טול רעדנוזַאב

 .י.ןעזרעד טינ

 ,תונושל עכלעזַא רוחב ןגנוי ןופ קידנערעה טרעטיצרעד טרעוו דיסח רעד

 םיא טייג דניצא ןוא ,רבד ךותמ רבד ןיבמ ַא ,תעד רב ַא ךיז רַאפ טעז רע

 ןייק ןלעדנעמ ןגניירב ןוא ,הזוח ןופ ןוצר םעד ןייז וצ אלממ ושפנב ןיוש

 ,ןילבול

 .ןייז וצ עינכמ רעווש םיא זיא'ס ןוא ,ותעדב ףיקת ַא זיא לעדנעמ רעבָא

 ןוא ,דוסב ךערּפשעג ןצנַאג םעד לייורעד ןטלַאה וצ טסילשַאב רע

 ...לָאמ טייווצ ַא ןוואורפ טעװ רע

 ןיק רעמ טזָאלעגּפָארַא טינ דיסח רענילבול רעד טָאה ןָא דניצַא ןופ

 ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ .טקוקעגכָאנ רדסכ םיא טָאה רע .רוחב ןפרַאש םענעי ןופ גיוא

 -עוואב ןוא תועונת ענייז טּפַאכעגפױא ,ךות ןייז ןיא טקוקעגניירא רעמ ץלַא

 ,םינוגינ ןוא םירוביד עטקַאהעגּפָא ענייז ,ןעגנוג

 ,ןיילא ךיז ןיא ףיט ךיז טלַאהעב לעדנעמ זא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע

 םיא ןעמ טניפעג גָאט ייב ןוא שרדמה תיב ןיא הרותב קסוע רע זיא טכַאנ ייב

 ישפנ האמצ :רעטרעװ יד טימ ךיז טמַאלפעצ ןוא ךיז טגניזעצ רע ,דלַאװ ןיא

 ...יח לא לֹא וננרי ירשבו יבל ,םיקלאל

 טסואוועג טינ ןבָאה ייז ןוא ,ןטלַאהעב ךיז רע טָאה עמַאמ עטַאט ןופ וליפא

 רע טגעלפ טכַאנ עכעלטיא לייוו ,טכַאנ ייב הרותב קסוע זיא ןוז רעייז זַא

 ינייא טינ ייז זיא'ס .בוטש ןיא ןשטנעמ זיוה עלַא טימ ןעמַאזוצ ןייג ןפָאלש

 טפיול ןוא רעטסנעפ ןכרוד סיורא טכַאנ ייב ךיז טּפַאכ לעדנעמ זא ,וליפא ןלַאמעג

 | .י.ןענרעל ןיירַא שרדמה תיב ןיא

 ,דיסח םוצ טגָאזעג לעדנעמ טָאה ,ןייז ריצפמ קרַאטש ַא ךָאנ לָאמנייא

 סע ןעוו ןילבול ןייק ןרָאפטימ ךייא טימ ךיא לעװ ,אקווד טליוו ריא ביוא

 ...לרעּפַאנק ַא ןפיוק ןטרָאד רימ ףרַאד ךיא לייוו ,דירַאי ַא ןלַאפסױא טעו

 | .(רעסעמ ןשַאט ןיילק ַא)

 םוצ ןעמענ ךיילג םיא טלָאװעג דיסח רעד טָאה ,ןילבול ןייק קידנעמוק

 ןוא דירַאי ןפיוא ןיג טשרע זומ רע ,ןיינ ,טגָאזעג טָאה לעדנעמ רעבָא ,ןיבר

 ...לרעּפַאנק ַא ןעניפעג

 ןכָאנ ,ןילבול ןופ ןיבר וצ דיסח רעד םיא טגניירב וצטכַאנרַאפ טשרע
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 ַא טלעדנַאהעגנייא ןיוש טסָאה ,רוחב ,ונ ,הזוח רעד םיא טגערפ ,ןעמענ םולש

 | | ? לרּפַאנקי

 םעד ,ןיבר ןטלַא םעד ףרַאש טרעפטנע רוחב רעגנוי רעד לעדנעמ

 .י.ןעמענ טינ ךימ ריא טעװ שדוקה חור ןייק טימ ,יבר :הזוח

 טײקפרַאש ןייז קידנעעזרעד ,ןעוועג עשעתשמ םיא טימ ךיז טָאה הזוח רעד

 דײ; םעד ,ןמאנ שיא ןוא דיסח ןסיורג ןייז וצ ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה

 טיילעגנוי עפרַאש יד ךיז ןבָאה טנָאמרעד ןביוא ןיוש בָאה'כ יו לייוו ,"שודקה

 םעד ןקחצי בקעי 'ר טימ טרבחעג הווח ןופ המכסה ןוא הצע רעד טיולי

 ...?שודקה דיי, ןקידרעטעּפשי

 רע וצ ,שודקה דיי םעד ןָאטעג גערפ ַא לָאמַא טָאה "הזוח,; רעד ןעוו

 וצ ןוצר ַא טָאה לעדנעמ :טרעפטנעעג רע טָאה ?טיילעגנוי עטוג סעּפע טָאה

 ,,.,טוג ןייז

 לָאמ עטשרע סָאד זיא רע ןעוו ,ןלייצרעד רעקצָאק רעד טגעלפ דימת

 רבגל בוט; ןָאטעג גָאז ַא םיא רע טָאה ,ןעמענ םולש שודקה דיי םוצ ןעמוקעג

 לוע ךיז ףױא טמענ שטנעמ ַא ןעו טוג זיא סע ..."וירוענב לוע אשי יכ

 טגָאזעג רעקצָאק רעד טָאה --- רעטרעוו יד ,טייצ טנעגוי רעד ןיא םימש תוכלמ

 ,הזה םלוע ץנַאג ןעוועג סאממ בָאה ךיא םירביא עניימ עלַא ןיא ןיירא ןענייז ---

 רדסכ טָאה רע ...ישפנ תויחהל זיולב רָאנ ,ןקנירטעג טינ ןוא ןסעגעג טינ

 רעטנוא ןוא ,םינורחא ןוא םינושאר ,םיקסוּפ ןוא ס"ש ךיז ןיא טנרעלעגניירא

 סי"'ראה ןוא רהוז ןופ ןייז וצ םעוט ןביוהעגנָא שודקה דיי ןופ העּפשה רעד

 ,.. םיבתכ

 טינ םיא טָאה הביס ןייק ,ןזייא ןוא לָאטש ןעוועג זיא רעטקַארַאכ ןייז

 ןכָאנ ,תודדובתה עטפָא ןוא םירועיש עקירדסכ ענייז ןופ ןייז ענומ טנַאקעג

 וצ ךיז טַאהעג טייצ ךָאנ רע טָאה ,ןענרעל ןיא הלילו םמוי שממ ןייז קסוע

 ,םירפס סל"רהמ ןיא ןעפיטרַאפ

 ןגעלפ עכלעוו ,םידיסח ןופ הביסמ ַא ןיא ןעזעג םיא ןעמ טָאה ןטלעז

 ,םיערמ תדועס ַא יוזא רעדָא ,הכלמ הולמ ,שדוח שאר תדועס ַא ןסע ןציז

 יד ןיא טכַארטרַאפ ןוא טפיטרַאפ ןייז ןוא דדובתמ ַא ןייז דימת טגעלפ רע

 ,ןיבר ןייז ןופ ןּפַאכפױא טגעלפ רע עכלעוו םינינע

 עסיורג ןופ גיהנמ ַא קידנעייז ןיוש -- רעטעּפש טָאה רע סָאװ סָאד

 םענעי וצ ןקוקסיורא טינ ךיז ןופ ןלָאז ייז ,םלוע םנופ טגנַאלרַאפ --- םידיסח

 ןיילא ךיז טימ לכ םדוק רע טָאה סָאד .ןעניימ טינ ךיז ןוא ,ןקוקניירא טינ

 ,,. טײברַאעג
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 טייז ,םכירבדב,; ורהזה םימכח .,ןעוועג זיא "רמוא היה אוה; ןייז

 ,ערעדנַא ןופ טגנאלראפ ריא סָאװ סָאד ,דייר ענעגייא ערעייא ןיא רהונ

  ...ןיילא לכ םדוק טזייוואב

 עלעדנעמ זיא (ד"פקת ירשת ט"י) "שודקה דייא ןופ תוקלתסה ן'כָאנ

 .עכסישּפ ןופ ,םנוב 'ר יבר םייב תיב ןמאנ רעד ןרָאװעג רעװַאשָאמאט

 עטמירַאב עקידרעטעּפש ןעוועג ןענייז ,ןטרָאד רעקצָאק ןופ אירבח יד

 לעב רעד ,רעווָאניש לאומש יבר ,רעקרוָאװ לקחצי 'ר ,ןעליױּפ ןיא ןדיי עטוג

 יבר ,רענימיזדַאר עלקעי יבר ,רימזוק ןופ עלאקזחי יבר ,"םיפוצ םיתמרק

 אשוז רדנסכלא יבר ,רעטלַא ריאמ עשטיא יבר רעצטיבזיא ףסוי יכדרמ

 ,רדנסכלַא ןופ ךענעה ךונח יבר ,רעװָאנַאכעשט םהרבא יבר ,בר רעקצָאלּפ

 רזעלא יבר ,לקינייא סדיגמ רעצינשזָאק םעד ,רעצינלגָאמ לאיחי ריאמ יבר

 ליפ ליפ ןוא ,רעצירג עלעווייפ יבר ,םעדייא ס'בר רעסיל םעד ,רעװַאשטַאכָאס

 ןזייא ןוא לָאטש ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו םישודק ןוא םילודג ערעדנא

 ,אכסישּפ ןופ םנוב 'ר ןיבר םייב

 ָאד זיא רעװַאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר זַא שודיח רעד ָאד זיא סָאװ

 ,תודיסח ,הלבק הרות ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא תומילש ןעמוקַאב ןוא ןסקַאװעג

 ,..תוגירדמ ןוא תודימ

 ,םישודק ןוא םילודג ןעועג ןענייז םירבח עטנעכערעגסיוא עלַא יד

 עכלעוו ,העּפשה ילעב עסיורג .תודיסח ןשילױוּפ ןופ םיגיהנמ עקידרעטעּפש

 תניחבב ןעװעג ןענייז עלַא ןוא ,ךרד ס'םש לעב םעד טײרּפשרַאפ ןבָאה

 רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ יבר ,םישודק םלוכ םירורב םלוכ םיבוהא םלוכ

 רעטסקיטראנעגייא רעד ןעוועג רעבָא זיא ,יבר רעקצָאק רעקידרעטעּפש רעד

 ןעוועג רסומ ,םייבר ענעי ןופ יבר רעד ,םנוב החמש 'ר טָאה םיא ,עלַא ייז ןופ

 לָאמ לייט ןוא ,הרצ תע ַא ןיא ןעוװעג הצע לאוש םיא טימ ךיז .תודוס

 ןבָאה רימ יוװ ,דימלת ןייז ןופ ןוצר ןרַאפ ,ןוצר ןייז ןייז-לטבמ טזומעג ךיוא

 ןרָאפ ןיילא טלָאװעג טָאה םנוב החמש 'ר יבר רעד ןעוו ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש

 טָאה רעװָאשַאמָאט לעדנעמ 'ר דימלת ןייז ןוא הנותח רעליטסוא רעד וצ

 ךיז רע טעװ ,ָאי בוא .ןרָאפ טינ טעװ יבר רעד זַא טרַאּפשעגניײא ךיז

 ...םיא רעביא ןרָאפ רעבירַא ייז ןלָאז ןוא ,דרעפ יד רעטנוא ןגייל

 טקישעג רָאנ ןערָאפעג טינ זיא םנוב 'ר יבר רעד ,הוה ךכ ןוא

 ,ןציירד לטיּפַאק עז) ...הנותח רעטמירַאב רענעי וצ עיצַאגעלעד ַא

 'ר ןיבר םעד טגערפעג לָאמַא טָאה אירבח רעד ןופ רענייא ןעוו |

 סרעװָאשַאמָאט לעדנעמ טימ קרַאטש יוזא ךיז טנעכער רע סָאװ רַאפ ,םנוב
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 לעדנעמ זַא ןסיוו טסלָאז ,רעפטנע ןפרַאש ַא ןעמוקַאב רע טָאה ?תופיקת

 ,קומע קומע ןענייז םירוביד ענייז עלַא ,תונווכ ןָא העונת ןייק טינ טכַאמ

 ...ןטלַאהעב ןענייז םיכרד ענייז ןוא ,םימש םשל זיא טייקפרַאש ןייז

 ןיוש ןבָאה ,םנוב החמש 'ר ןיבר ןופ הבושת רעגייטש אזא ךָאנ

 עלעדנעמ 'ר ןעז וצ ןביוהעגנָא עלַא ןבָאה ייז ,טגערפעג טינ רעמ םידימלת יד

 ןוא ןקוקכָאנ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ייז ...ןגיוא ערעדנַא טימ ,רעװָאשַאמָאט

 ...רעטרעװ ענייז ןיא טשּפ ןענרעל

 םייב ןענַאטשעג זיא רע ,תוימינפ רָאנ ןעוועג זיא הדובעה חוכ ןייז

 טדיזעג ןוא טכָאקעג םיא ייב טָאה תובהלתה סָאד .,העונת םוש ןָא ןענװַאד

 ...קינייוװעניא

 (ח--א"פ םילהת) "םער רתסב ךנעא; ןעוועג זיא "רמֹוא היה אוה; ןייז

 רעד "םער; ,רעד ןעו ?ןעוו ,ךרבתי םשה טגָאז ןרעפטנע ריד לעװ ךיא

 ןיז טעוװ ,תובהלתה סָאד ,םַאלּפ רעד ערב רעד ,םערוטש רעד ,רעניד

 | ...רתסב אקווד

 זיא רע יוװ קידנעעז ,ןַאמ ןעגנוי ַא ןָאטעג גערפ ַא לָאמַא טָאה רע

 רעד טָאה !קסוע טצעי וטזיב סָאװ ייב ,לווייפ רָאנ גָאז .ןענרעל ןיא קסוע

 וטסייו יצ ,"?בנגה אצמי תרתחמב םא; :ןֹופ ןינע םייב ,טרעפטנעעג דיסח

 םא ,ןגָאז ריד ךיא לעװ וצ ךיז רעה ?רעטרעװ יד ןופ טשּפ ןטושּפ םעד

 ,טשרע לָאמסנעד ,ןבָארג ףיט ףיט ?ךיז ןיא; טסעװ יד ביוא תרתחמב

 רָאג וטסעװ ףיא ןבױא ...ערה רצי םעד ןעניפעג וטסעוװ ,בנגה אצמי

 ...ןעניפעג טינ

 זיא רעכלעוו ,דיסח םענעמוקעג טשרע ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 חירטמ ךיז טסָאה ,ןָאטעג גערפ ַא םיא ןוא ,אכסישּפ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 טנימ סע סָאװ שטָאכ וטסיױו וצ ,ךלהמ ןטייו ַאזַא ןעמוקעג ןוא ןעוועג

 ַא םיא ראפ טייטש ָאד זַא ןענאטשרַאפ טָאה רענעמוקעג יינ רעד ?דיסח ַא

 ?!ןרעפטנע טנָאקעג םיא רע טָאה סָאװ ,דיסח רעגיניזפיט רעפרַאש

 !רעפטנע ?וטסגייוש סָאװ רַאפ .רעװָאשַאמָאט לעדנעמ ןָא ךיז טפור

 טוט סָאװ רעד זַא ,ןיוש ךָאד טגָאז ארמג יד ,רענרעמוקעג יינ רעד טרעפטנעו

 טינ רעװָאשַאמָאט לעדנעמ 'ר טזָאל ,דיסח ַא זיא רעד ,ןידה תרושמ םינפל

 ןיד רעד זיא סעכלעוו ,ױזַא ןעמ שטייט אכסישּפ ןיא ָאד ,טגָאז ןוא ,ּפָא

 םענעי רָאט ןעמ זַא ,זיא ןיד רעד ?ןידה תרושמ םינפל זיא סעכלעוו ןוא

 טינ ךיוא ןיילא ךיז רָאט ןעמ ,טניימ ,ןידה תרושמ םינפל ,ןערַאנּפָא טינ
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 סע רעוו ,גָאז רעבָא ךיא אכסישּפ ןיא ָאד ןעמ טנרעל יוזא ...ןרַאנעג

 ...דיסח ַא זיא רעד ,טלעװ עצנַאג יד ןפרַאװ קעווא ןָאק

 םנוב 'ר ןיבר ןטימ ךיז קידנעגעזעג רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר

 םידיסח םלוע רעסיורג ַא טָאה ,טייצ ערעגנעל א אכסישּפ ןיא ןציזּפָא ןכָאנ

 יַכָאנ םיא ייז ןענייז יוזא ןוא ,שרדמה תיב סניבר ןופ טײלגַאבסיױרא םיא

 ,ןוז ס'םנוב 'ר ןיבר םעד עלהשמ םהרבא 'ר ,אינסכא ןייז וצ זיב ןעגנַאגעג

 ַא רע טָאה ,ןלעדנעמ 'ר וצ טליט םלוע רעד דובכ ַא רַאפ סָאװ קידנעעז

 םלוע רעצנַאג רעד ,עטַאט רָאנ עז :רעטָאפ ןסיורג ןייז וצ ,ןָאטעג גָאז

 ,..!רעװַָאשַאמָאט עלעדנעמ ךָאנ טייג

 ,ןוז ןיימ ןסיו טסלָאז ,טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה םנוב 'ר יבר רעד |

 ...תוכלמ תניחבב ןענייז ייז ןוא ,תירבה רטונ ןענייז עכלעוו יד ןופ זיא רע זַא

 ...דובכ טמוק תוכלמ וצ ןוא

 ןייז טגערפעג רעטייו ןוא ,טזָאלעגּפָא טינ טָאה ,עלהשמ םהרבא 'ר

 יבר רעד ןיוש טָאה ָאד ?טינ רָאג םיא ףיוא ךָאד טעז ןעמ ,עטַאט ,רעטָאפ

 עקישילפ טימ ,הדפקה תצק ַא טימ טרעפטנעעג רוהנ יגס רעד ,םנוב 'ר

 ןקוקניירא ןעמ ןָאק "תעדה יניע; טימ ,תוינוציח ןעז רָאנ ןעמ ןָאק ןגיוא

 .עניימ ןופ היאר יד ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה רעטשרעבייא רעד ,רעטיט

 "תעדה יניע; םנח תנתמ ַא ןבעגעג רעבָא רימ טָאה רע ןגיוא עקישיילפ

 טסלָאז ...הטמלמ המו הלעמלמ המ .ופוס דע םלוע ףוסמ ךיא עז ייז טימ ןוא

 רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ ןיא ...ֹוב דקות חבזמה שאו זַא ,השמ םהרבא .ןטיוו

 עקיליײה סָאד רע ןָאק המכח רעפיט ןייז טימ ןוא ,רעייפ קיליײה ַא ,טנערב

 ...ןטלַאהעב רעייפ

 ומוקמ אלממ ןייז שודקה די רעד ,רדח רעקיזָאד רעצנַאג רעד

 ןטלַאהעג ייז ןבָאה עלַא ,רעקצָאק רעד ומוקמ אלממ ןייז ןוא ,םנוב 'ר יבר רעד

 ןזייווצסיורא טינ ,ךיז ןיא ןטלַאהעב רָאנ זיא 'ה תדובע רקיע רעד זַא

 ... םענייק רוַאפ

 רעד ןעו .ןטקַאפ עקיזָאד יד שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןייז ןלעו סע

 םעד ףיוא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ ןטצעל יד ייב ןטלַאהעג טָאה שודקה דיי

 .ןסירעגנייא ןבָאה םידיסח יד ,שרדמה תיב ןיא תוללי טרעהעג ךיז ןבָאה ,םלוע

  רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר .תויכב טימ םילהת טגָאזעג ,שדוקה ןורא םעד

 תועונת ןָא ,קיאור ןענַאטשעג זיא רע םילהת ןייק טגָאזעג טינ רעבָא טָאה

 .עוועג עיקר עקוב ןבָאה ,רעגָאז םילהת םלוע ןופ תולוק יד ,טעקבדראפ

 אקווד ,םיא וצ .העונת ַא ןָא קיאור ץנַאג ןענַאטשעג זיא לעדנעמ ןוא
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 לעדנעמ :טגערפעג םיא ןוא ,םנוב 'ר יבר רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ,םיא וצ

 וטסליוו ,למיה ןיא יוזא ליו ןעמ ביוא ...תומלוע שיערמ יוזא טזיב סָאװ

 ? ןייז ריצפמ ןוא ןרַאּפשניײא ךיז

 דיי ַא זא .עטנָאנ עני טנרעלעג טָאה םנוב 'ר יבר רעבלעז רעד

 המשנ יד רָאנ ,יורטש ּפָאנס ַא יו ןייטש ףוג רעד ףרַאד ,ןענוואד ךיז טלעטש

 / ...םיקרבו תולוקב ןענוואד ףרַאד

 טגערפעג ןוא חוכ ןָאטעגנָא ךיז טָאה םיברוקמ יד ןופ רענייא זַא ןוא

 לכ; :ךָאד טײטש סע ?ןכתיה ,םנוב 'ר יבר ןקידנותמ םענעסאלעג םעד

 יד ַא טא ןעמוקאב ברוקמ רענעי טָאה "!ךומכ ימ 'ה ,הנרמאת יתומצע

 דרוי טינ וטזיב ,רענייב עניימ עלַא "יתומצע לכ; טסשטייט יד ביוא ;הבושת

 "הנרמאת יתומצע לכ, :ןשטייט רימ ,הנוכ רעד ןופ שינעפיט םעד וצ

 ןבילברעביא טינ לָאז סע ,ךות רעצנַאג רעזדנוא תוימצע ץנַאג רעזדנוא

 ...ודבל 'הל יתלב ,רָאנ שרעדנַא סעּפע ראפ המשנ רעד ןופ ץוצינ ןייא

 !ךומכ ימ 'ה :ןעירש ןלָאז תוימצע ץנַאג רעזדנוא

 ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,שטייטעג ןייש זיולב טינ ,ןבָאה ןוילע ישודק ענעי

 "םכירבדב; ורהוה םימכח :םייב ןטלַאהעג ךיז גנערטש ןבָאה ייז ,ייברעד

 ..ייברעד טינ ןיילא טלַאה ריא ביוא םענעי ןופ טינ טגנַאלרַאפ ןוא טינ טגָאז

 יבר רעד ,יבר רעזדנוא :ןגָאז טגעלפ רעװַאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר

 רעד עקמַאילק ןייז ןרירנָא טעװ סע רע זַא ,ןעועג חיטבמ טָאה םנוב 'ר

 ןָאט הבושת טינ טעװ סע רע :גָאז ךיא ןוא ...הבושת ןָא ןבראטש טינ טעװ

 ...טלעו רענעי ןוא טלעו יד ןייז רעטסנופ םיא טעוו

 ןוא טקיטעּפשרַאפ לָאמַא ךיז טָאה אירבח יד ןופ רעצימיא ןעוו

 םיא וצ עלעדנעמ 'ר רעפרַאש רעד טָאה ,רועיש ןטימ ןיא ןעמוקעג זיא

 ןבקעי ייב ?דיי ַא זיב יֹוג ַא ןופ קוליח םעד טסייו יד ,ןָאטעג גָאז ַא

 ףָאלש ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ בקעי זַא ,רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו :טייטש

 יב ...טנרעל רע רעדָא טנואד רע רעדָא ןגָאז וצ ןָא ןיוש רע טביוה

 ףיוא ךיז טּפַאכ יוג ַא ןעוו ,תינש םולחיו ןשייו הערּפ ץקיו : טייטש ןהערּפ

 .ןפָאלש) ...ןפָאפ קירוצ ךיז רֶע טגייל ףָאלש ןופ

 טָאה ל"ז ש"אר ןופ ןוז רעד ,הדוהי 'ר ןופ דימלת א ,ריכמ וניבר
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 םינינע טלעדנַאהעב רעכלעוו "לכור תקבא; רפס ןטמירַאב םעד ןעוועג רבחמ

 ףרַאש ַא טימ טרעדליש רע ,חישמה תומי ילבח ןוא ,םונהיג ןוא ,ןדע ןג ןופ

 ...ןטייצ ס'חישמ ןיא ןדיי ףיוא ןעמוק ןלעװ עכלעוו תורצ עלַא ,ןושל טלוב
 'ר רעפרַאש רעד טָאה "לכור תקבא; רפס םעד ןקוק ךרודַא ןכָאנ

 ןוצר םעד ןָאט ףרַאד רבחמ רעד :ןָאטעג גָאז ַא רעװָאשַאמָאט לעדנעמ

 ןופ ןוצר רעד ןָאט טינ ףרַאד רעטשרעביא רעד רעבָא ,ןטשרעבייא ןופ

 | | ...רבחמ

 ילודג יד ךיז ןגעלפ ,םנוב 'ר ןיבר ןופ טיײצרָאי רעד וצ לולא ביי

 ןעזרעד ןטרָאד טָאה אירבח יד ןעוו ,אכסישּפ ןייק ןעמוקנעמַאזוצ םידימלתה

 יד טריפעג ןַאד ןיש טָאה רעכלעוו רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר ןעמוקנָא

 טינ ןיב ךיא ,לקחצי 'ר ןיבר רעקרָאװ םוצ ןפֹורעגנָא ךיז רע טָאה ,הדע

 רָאנ ןיב ךיא ,דיי תורבק ןייק טינ ןיב ךיא ,טײצרָאי רעד וצ ןעמוקעג

 ...ריד טימ ןעז וצ ךיז ןעמוקעג

 שוריפ ןטימ רָאנ טקורדעג ןעוועג עודיכ ןענייז ס'הבר שרדמ עטלַא יד

 ןטייז עלַא (תישארב) ישר שוריפ טימ ךיוא לָאמַא ,הנוהכ תנתמ ןופ

 לייט ענילק ַא רָאנ ,שרדמ ןופ ןושל ןטימ לופ ןעוועג ןענייז םידומע ןוא

 ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא ,הנוהכ תנתמ ןופ שוריּפ רעד ןעמונרַאפ טָאה

 ןעמוקעגסיוא ןזיא ,םישוריּפ ליפ רעייז טימ םישרדמ יד ןקורד ןביױהעגנָא

 רעניילק ַא רָאנ ןוא םישוריּפ יד ןופ ןענַאטשַאב זיא דומע ןופ בור רעד זַא

 ...שרדמ ןופ לייט

 רע טָאה םישרדמ עיינ יד ןעלעדנעמ 'ר ןזיוועג טָאה רעצימיא ןעוו

 טימ טגיילרַאפ ךיז ןבָאה ייז יװ ,רָאנ טקוק :ןָאטעג גָאז ַא שיטסַאקרַאס

 | .שרדמ ןקילייה ןפיוא רעכייב עבָארג ערעייז

 ןעועג זיא ןייז המיא ליטמ ןייז ,קיטרַאנעגײא זיא טייקפרַאש  ןייז

 .י.הינפ ןיא סע עכלעוו ןופ ןייר ,השודק רעטיול

 ילודג יד יװ קידנעעז ןוא ,רדח ןסָאלשרַאפ ןייז לָאמַא קידנעפע

 יירשעג ַא רע טָאה ,הרות ןיא קסוע ןענייז ןוא שיט ַא םורַא ןציז םידימלתה

 ןוא ןסערפ ךיוא ןלעװ םירעװ ענירג ..?ןרעװ ריא טליו סיבר :ןָאטעג |

 | | ...בייל רעייא ,ןשזירג

 .יי דחּפ ןופ ןפָאלעצ עלַא ךיז ןענייז ,םירוביד עכלעזַא קידנערעה

 ,שיט סנָאיצארעּפָא ןפיוא אפור ןרַאפ קעווא ךיז טגייל הלוח ַא יוװ טקנוּפ

 םיא טעװ רע זַא אפור םוצ יורטוצ טָאה רע לייוו ,ןדיינש ךיז טזָאל ןוא



 טקנוּפ ...םירוסי עסיורג יד ףיוא קידנעקוק טינ .,ןכַאמ טנוזעג ןוא ,ןלייהסיוא

 למיה רעד סָאװ ןעוועג ןדירפוצ רעקצָאק ןופ םידימלת .ילודג יד ןענייז ױזַא

 ...רעקיטש ייז ןופ טסַײר ןוא ןרעדָא ערעַײז טרעביירט יבר רעכיוה

 תולודג ךיז ףיוא ןגָאז טנָאקעג טָאה ,רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר |

 ,ןסיוו טסלָאז ;ןָאטעג גָאז ַא לָאמַא רע טָאה עטסנָאנ ענייז ןופ םענייא וצ ,ךיוא

 תיב ןברוח ןרַאפ ןופ ךָאנ זיא המשנ ןיימ ,רעקיטנייה ןַײק טינ ןיב ךיא

 וצ ררבמ ידכ ,םלוע םעד ףיוא טקישעג רעהַא ָאד ךימ טָאה ןעמ ,שדקמה

 ...תוינוציח רָאנ זיא סָאװ ןוא ,השודק עתמא זיא סע סָאװ ןייז

 1: יקר טאקיא :.;.;.ןעייייייפיידיייו -.;-;.עייייולקקהייי-;-ףשיקיייזייייהליה :-טעילהא יהי ..;;.אזאהדייאיי.;;.יזטיפ::----שזוזייקאהקיאײ-:;:;ייזלזייייאפ -.;;.שיייה היל; זייי -;.;;יייקיייויייייפ-:;ףיזיישיייייפ = טעיאמהייו.1;אזייל היו -.;; טאקע :.;.אוששקטהאהאהא==איקקקסעטעועאטג

 םעד ,עיטסאנאיר רעקרָאװ רעד ןופ רעטָאפ רעד ,רעקרָאװ לקחצי 'ר

 ,רוהטו שודק ַא ןעװעג ןיילא זיא רעכלעװ ,אכסישּפ ןופ רבח סרעקצָאק

 ַא ןעװעג זיא רע לייװ ,רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר ןופ ךפיהל ךָאד ןוא

 לָאמַא טָאה ,לארשי בהוא ןוא תונמחר לעב ַא .ןלבס ַא ןותמ רעסיורג

 רימ לעדנעמ :ןושלה הזב רעצָאק עלעדנעמ 'ר רבח ןייז וצ ןָאטעג גָאז ַא

 ןעמוק ןדיי ,לארשי ןוממ דבאמ ןענייז רימ סָאװ ,ןידה תא ןתיל דיתע ןענייז

 רעד ןיא ןוא ,ןפלעה ייז ןענָאק רימ זַא ןביולג .ייז ,םיקחרמ ןופ זדנוא וצ

 ...העוט זדנוא ןיא ךָאד ךיז ןענייז ייז ,ונייח המו ונא המ ןתמא

 !קידלוש רימ ןענייז סָאװ ,רעקצָאק רעד םיא טרעפטנע

 םעד טוט דיי ַא ןעו ...הדעה להקתו ,'ה הוצ רשאכ השמ שעיו

 םיא טפיֹול הדע יד ןוא ןדיי ןָא םיא ןיא ךיז ןּפעשט ,ןטשרעבייא ןופ ןוצר

 | ...ךָאנ

 ןדיי עטוג ליפ סָאװ רַאפ ,ןרעוו רָאלק ןדנוא רַאפ טעװ דניצַא

 ,לייו סנעטשרע ,ךרד רעקצָאק-װָאשַאמָאט םעד ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה

 טכַאמעג "לת ַא; רדח םענעי םיא ןעמ טָאה ,טנַאמרעדנעבױא ןיוש יװ

 ןופ ןבירטעג ןבָאה ,קצָאק ןוא אכסישפ ,תודיסחה ךרד םענעמונעגנָא ןופ

 םורֵא ךיז ןלָאז עכלעוו ,הלוגס ידיחי טכוזעג ןבָאה יז םלוע םעד ךיז

 טַאלב ַא טימ ּפָאק םעד ןקעדַאב ןוא ,לטרַאג םענעיורטש ַא טימ ןעלטרַאג

 .!םיקלאה אוה 'ה ןעיירשסיוא ןוא ,טיורק ןופ

 "זמורת יל וחקיו; :ןעװעג זיא "רמוא היה אוה, סרעקצָאק רעד

 ,טייהרעטדיײשעגּפָא = י- .המורת -- רעטשרעבייא רעד ךיז טעב -- ךימ טמענ

 ...ןטייקידהזה םלוע עלַא ןופ ,קידלדבנ
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 ןזיולב ַא ןצְרַאה ןיא ןגָארטעג רָאנ ןבָאה ןדיי עטוג יד ןעװ ןוא

 ןוא ןעועג "שרפמע םידיסח ערעיז ןיוש ןבָאה ,קצָאק ףיוא לביאראפ

 עטכַארטעגסױא טימ .םירקש ןוא תוליכר טימ תודגנתה סָאד טרעסערגרעפ

 ןצנאג ןופ רענגעק ןוא םיליכשמ רַאפ רעכיג ךיז ןסַאּפ עכלעוו םילובלב

 | | ...לעטשנייא ןשידיטח

 ןיא קובד ןעװעג רעבָא ןענייז םידיסח רעקצָאק ןוא רעכסישּפ יד

 עשיסאלק ס'םנוב 'ר יבר םעד טקנעדעג טוג ןבָאה יײז ,םייבר ערעייז

 זיא רע זַא ןהשמ ףיוא טגָאזעג תודע טָאה הרות יד שטָאכ זא ,טרָאװ

 ןיק טַאהעג טינ הדע ןייז טימ חרק טָאה ךָאד "דאמ וינע, ַא ןעועג

 ריא טלַאה סָאװ ראפ ...ואשנתת עודמו יו ןהשמ ףיוא קיטירק ערעדנא

 ..?סיורג דיז

 קרַאטש זיא קידצ רעד עכלעו ףיױא הדימ עקיזָאד יד ףיוא דָארג

 ...תקולחמ ילעב יד םיא ףיוא ןגירק הדימ יד ףיוא דָארג ,טײברַאעגסיױא

 יד םיא ןבָאה ,ןרָאװעג קנַארק טסנרע לָאמַא זיא יבר רעקצָאק רעד

 ןענייז .אפור ןטמירַאב ַא וצ גרעבמעל ןייק ןרָאפ וצ ןטַארעג םיריוטקָאד

 גרעבמעל ןייק קידנעמוק ,םידימלת עטנָאנ רָאג יד ןרָאפעגטימ םיא טימ

 טָאה עכלעו אינסכא אזא ,זױה טסאג ַא ןיא ןענַאטשעגניײא ייז ןענייז

 .םייוג לידבהל ןוא ןדיי םיחרוא עדמערפ רַאפ םירדח ליפ טַאהעג

 טינ שיזיפ זיא רעקצָאק עלעדנעמ 'ר זַא קידנעסיוו םיברוקמ יד

 ...טזָאלעגוצ טינ םענייק םיא וצ ייז ןבָאה ןעמעלַא טימ

 ץילב ךיז טָאה ,גרעבמעל ןיא ָאד זיא יבר רעקצָאק רעד זַא העידי יד

 ןוא ,םיליכשמ ,םידיסח ןדיי רעטרעדנוה ןוא ,טָאטש ןיא טיירּפשראפ לענש

 ןעז ןעמוקעג ןענייז ייז ,אינסכא ענעי טרעגַאלַאב ןבָאה ,ןשטנעמ ךמע םתס

 ..ילעװעג קלוחמ ןבָאה םייבר עשיצילַאג יד ןעמעוו ףיוא ,ןיבר ןשיליוּפ םעד

 ךיוא טקיטכענרעביא אינסכא רענעי ןיא טקנוּפ טָאה ?ןטשה השע המ

 למוט ַאזַא סטכַאנ וצ קיטיירפ קידנערעה ,דרָאב רעגנַאל ַא טימ לרע ַא

 ןיז טנעפעעג עקלויל ַא קידנרעכיור לרע רענעי טָאה ,אינסכַא רעד םורא

 ?למיט רעד טמוק טענאוו ןופ ןעז ּפָאק ןייז טקעטשעגסיורא ןוא ,רעטסנעפ

 קידנעכיור ,דרָאב רעגנַאל רעד טימ ןשטנעמ םעד קידנעעז ,ןומה רעד

 ןבָאה ייז זַא גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ןבָאה עקלויל ַא סטכַאנ וצ קיטיירפ

 ...תבש ןיא ןרעכיור ןיבר רעקצָאק םעד ?ןעזעג;,

 "בקעי תועושי לעב, םעד בר רעגרעבמעל םוצ ןפָאלעג ייז ןענייז



 365 רעג

 ןיא ןרעכיור ןיבר ןשילױּפ םעד ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ?תודע; ןוא

 | ...תבש

 אזא םשה לוליח ַא רַאפ סָאװ וצ קידנעעז םיברוקמ סרעקצָאק םעד

 לאלצב בקעי 'ר ןופ שארב קעװא ייז ןענייז ,ןעגניירב ןָאק לובלב

 ?ןכתיה ,דייר עברַאה טדערעג םיא וצ ןוא בר רעגרעבמעל םוצ רעוועשראוו

 הלגנב ןואג ַא ,רוהטו שודק ַא זיא רעכלעוו ,ןיבר רעייז ןייז וִצ דשוח

 ?תבש לוליח ןיא רתסנבו

 "בקעי תועושי; לעב םוצ טגָאזעג טָאה םיברוקמ ענעי ןופ רענייא

 ריא טלָאװ ,ןגָאז תודע רעגייטש ַאזַא ףיוא תונוגע ןעוועג ריתמ טלָאװ ריא ןעוו

 ,..לארשיב םירזממ ןעוועג הברמ

 רערעייט רעד טָא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה םיליכשמ ןוא םידגנתמ יד

 ?סטכַאנ וצ קיטיירפ, ,םענעי ןופ םימעטמ טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא ,האיצמ

 ןבָאה םישּפיט עקידניחומד תונטק ןוא .האנש עדנילב רָאנ רעבָא

 ,.,לובלב רעגייטש ַאזַא קנַאדעג םוצ ןעזָאל וצ טנָאקעג

 רערעג רעטשרע רעד ,ם"ירה ישודיח לעב רעד יװ םינמאנ עכלעזַא

 למיה ןייז ייב וייח ימי לכ קצָאק ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,יבר

 זיא רעכלעוו תואבצ 'ה ךאלמ ַא ראפ רעקצָאק םעד ןטלַאהעג ןוא ,ןיּבר ןכיוה

 ןוא .ןורחאה הצק דע .תוואת עקידתוימשעג עלַא ןופ ןָאטעגסױא ןעוועג

 שירעב 'ר רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר רעד יוװ ,השודק אירבח עצנַאג ןייז

 (םעדייא ןייז "רזנ ינבא; לעב רעד רעװָאשטאכָאס על'םהרבא 'ר רעלאיב

 רעניניטסָאג ריאמ לאיחי 'ר ,רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ,רעקסוטלופ רזעלא 'ר

 ןיא טבעלקעג ןבָאה עכלעוו םישודק ןוא םילודג ערעדנא רעטרעדנוה ןוא

 רעד ןוא תודע עטסעב יד ןענייז עלַא ייז .ושפנב הרושק םשפנ שממ ,קצָאק

 ...קצָאק ןופ תוגהנתה עקידרעייפ םַאלּפ ןוא השודק רעד ףיוא זייוואב רעטסעב

 עטשרע יד ךיז ייז ןטלָאװ ,תמא ןעוװעג םולשו סח טלָאװ סע ןעװ לייוו

 ...קצָאק ןעזָאלרַאפ ןוא ןעוועג שרוּפ

 ןייז ןוא חרק זא ,תפומ ַאזַא ןזיואב טָאה וניבר השמ יװ םעד ךָאנ

 תא ץראה התצּפו תודע טגָאז הרות יד יװ ,ןרָאװעג ןקניזעגנייא ןענייז הדע

 ךָאד ןוא !השודק ס'השמ ןעז טפרַאדעג ןדיי עלַא ךָאד ןבָאה ...היּפ

 ןוא רעמ טינ ,טגָאזעג ןוא ןהשמ ףיוא ןעגירשעג סנעגרָאמוצ ייז ןבָאה

 טָאה ןרהא ןוא השמ ריא ,ה םע תֹא םתימה םתא;:יװו רעקינייו טינ

 ...קלָאפ סטיג טייטעג

 ...רעייפ קיליײה ַא טמַאלפעג ןוא טנערבעג טָאה ווָאשַאמָאט ןיא
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 רעייפ םענעי ןופ ןענייז ,הגרדמ ילעב ןוא םינדמל ןדיי עקילייה ןוא עסיורג

 ןופ םיגיס עלַא טנערבעגסיוא טָאה רעייפ רעכילטעג רענעי ,ןרָאװעג טרעטיילעג

 ישודק ןיא טלעדנאוורַאפ ייז ןוא ,תלוסּפ רעייז עטעטכינְרַאפ ןוא ,ייז

 יי | יי , ייירוילע
 ןעניז ןשטנעמ עקידמישוח עפמעט ןוא עקידניחומד תונטק ,עניילק

 ...טירבעגּפָא קצָאק ןיא ךיִז ןבָאה ןוא ןרָאװעג ןצלָאמשעצ ןטרָאד רעבָא

 קידתוימשעג טימ ןייגעצמוא יוזא יו טינ ןסייו עכלעוו יד וצ ייוו

 ןטיה וצ ךיז יוזא יו טינ ןסייו עכלעוו עקינעי יד וצ ייוו ןוא ְךֶא ןוא ,רעייפ

 ...רעייפ קידהמשנ ןוא קיטסייג ןופ

 תציקע ןתציקעו ,לעוש תכישנ ןתכישנש ,הוכת אלש ןתלחגב ריהז יוהו

 ...שא ילחגכ םהירבד לכו ,ףרש תשיחל ןתשיחלו ,בוקע

 ןצכעז לטיּפַאק

 די רערָאװ רעד

 רעד ןיא ןוא ךיוה רעד ןיא ןסקאוועצ ךיז טָאה תודיסח רעקצָאק

 | ,גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא ףיט

 אויטסיבאר ןייז טריפעג טָאה ןרעטשנעגרָאמ עלעדנעמ'ר יװ גנַאל ױזַא

 וצ רעטנענ ,עינרעבוג רענילבול רעד ןופ טייז רענעי ףיוא ,וָאשַאמָאט ןיא

 םיגלפומ עטלייצעג םידיחי ןיהַא ןגיוצעג רָאנ ןבָאה ,ץינערג עש'ה"ריק רעד

 | השפנב הרושק םשפנ ןעװעג ןענייז עכלעוו

 קרַאטש ןוא עטכידעג יד ןופ ךלהמ רעטייו ַא ןעוועג זיא וװָאשַאמָאט

 װָאשַאמָאט ןייק ךיז ןזָאלקעװ א ,ןלױּפ ןופ ןדנעגעג עשידיי עטניואוואב

 וליפא דיסח רעכעלטיא טינ ןוא ןכָאװ עגנַאל ףיוא העיסנ ַא ,טניימעג טָאה

 ,ןזייואב טנָאקעג סע טָאה ווָאשַאמָאט ןייק ןגיוצעג םיא טָאה ץרַאה ןייז

 הילע ינב .םייה ןייז וצ דיסח ןכעלטיא טדימשעגוצ טָאה םינב לודיג ,הסנרּפ

 רענעי םגה ,לָאצ ןיא קינייו ,םיטעומ ןעוװעג תורוד עלַא ןיא ךָאד ןענייז

 ןופ ףילנא ,םע ןומה) ערעטסַאילכ ןייק ןעוועג לבוס טינ ירמגל טָאה ,ךרד

 טקזחעגבָא ןוא םייה ַא םלוע םעד ןבירטעג רדח םענעי ןופ טָאה ןעמ ,(ןשטנעמ

 ןיבר םעד ןעמוק עכלעוו םידיסח םע ןומה ןופ תוגשה עקידנעשארג יד ןופ

 ןלױּפ ןיא רעבָא ןענייז ,תושקב ינוזמו ייח ,ינב ,טימ ּפָאק א ןעיירדראפ

 טקנעבעג טָאה ץרַאה רעיײז ,לָאצ רעסיורג רָאג ַא ןיא םיטעומ יד ןעוועג
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 ואו ןטרָאד ,ָאשַאמָאט ןופ םיקרבו תולוק יד ןגעוו קידנערעה טרַאגעג ןוא

 עשידיי סא טלעגנאמ ןעֶמ ןוא טסערפ ןעמ ,טקינייר ןעמ ןוא טשאוו ןעמ

 יד ןטרָאד טנעפע ןעמ ,טייל ןטרָאד ןעמ טכַאמ סעקַאילק ןופ ןוא ,תומשנ

 ןטשרעבייא ןופ תולדג סָאד ןוא תולפיש ענעגייא סָאד ןעז וצ ןגיוא

 וצ (1829) .ט"פקת רָאי ןיא ןעװעג םיכסמ טָאה עלעדנעמ 'ר ןעוו

 טייו טינ רָאג ,ץעלדעש ןוא ,וואקול ,ןיזדַאר ןבענ ,קצָאק ןיא ךיז ןצעזַאב

 טָאה רעכלעוו ,רעװָאשטרַאי עלעסָאי 'ר ןופ תופידר יד בילוצ ,אשראוו ןופ

 טָאה רעכלעוו ,ןילבול ןופ הזוח ןופ דימלת ,וָאשַאמָאט ןיא טניואוועג ןאד

 ןזָאלרַאפ ןייז בילוצ שודקה דיי ןפיוא ךָאנ ןצרַאה ןיא האנש ַא ןעגָארטעג

 ןוא אכסישּפ ןופ םנוב !ר יבר ןטימ תקולחמ ךיוא טריפעג ןוא ,הזוח םעד

 וצ זָאל ַא ןביוהעגנָא םידיסח ךיז ןבָאה .עלעדנעמ 'ר ןפרַאש טימ דניצא

 'ר ןכױה למיה םנופ ןמאנ ןוא דיסח רעטסיירטעג רעד ,קצָאק ןייק ןָאט

 ןַאד ןש טָאה רעכלעוו ,רעטלַא ריאמ עשטיא 'ר ןרעטשנעגרָאמ לעדנעמ

 ,רוהטו שודק ןוא םוצע ןואג ץלַא עיצילַאג ןוא ןלױּפ ץנַאג רעביא טמשעג

 ,םידיסח עינ טכַארבעגטימ קצָאק ןייק תועיסנ עטפָא ענייז עלַא ייב טָאה

 ןרָאװעג זיא קצָאק זַא יוזא ,הרות יגלפומ ןוא םידמול ,טיילעגנוי עפרַאש

 ןלױּפ ןיורק ןיא םידיסח ןופ ץכערָאפ ןטסערג םנופ רעטנעצ ַא ,זכרמ ַא

 ןסעומשוצסיוא ןעוועג טינ זיא רעגייטש סניבר רעקצָאק םעד שטָאכ ןוא

 ןבָאה עכלעו טייל עגנוי רעטנזיט ןגיוצעג טָאה ךָאד ,םידיסח טימ ךיז

 עשטיא 'ר יו םילודג עכלעזַא ןופ הביבס רעד ןיא ןעניפעג טלָאװעג ךיז

 ןופ ךענעה ךונח 'ר (יבר רערעג רעטשרע רעקידרעטעּפש) רעוועשראוו ריאמ

 רעקידרעטעּפש (םעדייא סרעקצָאק םעד) ןייטשנרָאב על'םהרבא 'ר דנסכלא

 ןופ רעדנירגאב) רעניל ףסוי יכדרמ 'ר .יבר רעװָאשטַאכָאס רעטמירַאב

 (דיי םילהת רעד) רענינעטסאג ריאמ לאיחי 'ר (תודיסח רעניזדאר-רעציבשזיא

 ןוא ,רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ,רעקסוטלופ רזעילא 'ר ,רעלַאיב שירעב 'ר

 .ערעדנַא ליפ ליפ

 טָאה יז ןוא תוברקתה ןיא טסעפ ןטלַאהעג ךיז טָאה אירבח ענעי

 טינ ןכלעוו ןיבר ןכיוה רעייז ףיוא םיגירטקמ עלַא יד ןופ טכַאלעגסיוא ךיז

 ,ןייז גישמ ןָאק רעכעלטיא

 טגערפעג ןבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי עטוג עטמירַאב יד ןופ רענייא ןעוו

 ןואג ַא ןיילא ?קצָאק ןייק ןרָאפ ךָאנ ףרַאד רע סָאװ וצ ,ןריאמ עשטיא 'ר

 ןָאק רעכלעוו ,ההובג הגירדמ לעב ַא ןוא ,םחרמ שודק ַא ,הרות ןיא

 עטולַאסּפַא ַאזַא ןעמוקַאב רע טָאה ,םידיסח הדע ַא טימ ןריפנָא ןיילא
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 תמא (ג"כ -- ג"כ ילשמ) רוכמת לאו הנק תמא :קוספ ןיא טייטש סע :הבושת

 בא ,ךשפנ הממ ,השק ךָאד ןיא ,ןפיוקרַאפ טינ רעבָא ןפיוק וטסלָאז

 ?ןפיוק ןעמ ןָאק עשז ױזַא יװ ,ןפיוקראפ טינ רָאט ןעמ

 ןפיוק ךָאנ טסנָאק יד יו גנַאל יוזא ,הנק תמא ,ץורית רעד זיא

 יב ןוא ואו ןבָאה טינ ןיוש טסעװ יד ןעוו ...טינ ףיוקרַאפ ןוא ,ףיוק

 ךיא ןָאק קצָאק ןיא ,.ןפיוקרַאפ ןביוהנָא וטסנָאק טשרע ןַאד ,ןפיוק וצ ןעמעוו

 ...ןפיוקרַאפ וצ ןביוהנָא רָאט ןוא טינ ךיא ןָאק אליממ ,תמא ןפיוק ץלַא ךָאנ

 יו ןיבר רעקצָאק םעד ןעװעג גישמ ףיט יוזא טינ טָאה רענייק

 קובד יוזא ןעװעג טינ זיא רענייק ןוא ,ריאמ עשטיא 'ר קהבומ דימלת ןייז

 וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה ריאמ עשטיא 'ר .רע יו רעקצָאק ןיא רושק ןוא

 ךיא סָאװ םיקלח קיצניינ ןוא ןיינ זַא ,היעשי ןסיוו טסלָאז ,רעגַארפ עלהיעשי 'ר

 ...ןעלעדנעמ 'ר טימ ןעז וצ ךיז ידכ רָאנ זיא אכסישּפ ןייק דואפ

 ישודיח רעד ןלייצרעד דימת טגעלפ ,ליוק ןופ דיסח ריאמ 'ר עדייז ןיימ

 םעד טייל עגנוי הרבח ַא ראפ ןזיוועג טָאה רע ,קצַאק וצ הצרעה ס"םירה

 ןעװעג יואר זיא וניבא םהרבא זַא (א"י--ג"פ) תלהק ןיא הבר שדדמ

 ןריובעג םהרבא זיא ןעד עשז סָאװ ראפ ,ןושארה םדא ראפ ןרעוו וצ ןפַאשעב

 םיא רַאפ תורוד יד ןייז לבוס לָאז רע ידכ רָאנ ?תורודה עצמאב ןערָאװעג

 ...םיא ךָאנ תורוד יד ןוא

 ךרד רעשידיסח רעצנַאג רעד זַא ןעוועג יואר זיא יבר רעקצָאק רעד

 ןייז זיא סָאװ רַאפ ,בוט םש לעב ןרַאפ ךָאנ ,םיא ךרוד ןרעװ הלגתנ לָאו

 יד ןייז לבוס לָאז רע ידכ ?תורודה עצמאב ןעמוקעגּפָארַא המשנ עסיורג

 ,תורוד עטצעל עטסקירעדינ עמַאס יד ןוא תודיסח ןופ תורוד עסיווג עטשרע

 רעד וצ ןלױוּפ ןיא תודיסח סָאד ןביוהרעד טָאה ל"צז יבר רעקצָאק רעד

 ןמלז רואינש 'ר ,אינתה לעב רעד יװ טקנוּפ .הגירדמ רעטסכעה עמַאס

 קחצי ױל 'ר ןוא ,ןסייר ןיא תודיסח סָאד ןביוהרעד טָאה ידאיל ןופ ל"צז

 הגירדמ רעטסכעה רעד וצ תודיסח סָאד ןביוהרעד טָאה רעוװעשטידרַאב

 .עניירקוא רעד ןיא םימחר ןוא דסח ןופ

 םידמול עשידיסח .,ףרַאש ןוא ץרוק ןעוועג ןענייז םירוביד ענייז

 יװ טקנוּפ טרָאװ ַא סרעקצָאק ןיא טכַארטעגנײרַא ןוא ןעוועג ןייעמ ןבָאה

 | .ףושאר ַא ןופ רעטרעוו יד ןיא

 ןוא ןדמל םעד רעטעפ ןסיורג ןיימ ןֹופ טרעהעג סע בָאה ךיא |

 דימלת ַא ,םילשורי ןיא ןערָאװעג רטפנ ,ל"ז ןאמיוב דוד יכדרמ 'ר דיסח
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 ןעוועג זיא רעכלעוו ."רזנ ינבא; לעב םעד ,ןיבר רעװָאשטַאכָאס ןופ קהבומ

 .רעקצָאק ןופ םעדייא א

 םייב םידימלת רעקילדנעצ וָאשטַאכָאס ןיא ןסעזעג ןענייז לָאמנייא

 יבר רעייז ךיז טָאה ןענרעל ןטימ ןיא ,יבר ןסיורג רעייז ןופ רועיש

 .תוררועתה ןוא החמש ןופ ןעמַאלפ ןביוהעגנָא טָאה םינּפ ןייז ,טכַארטרַאפ

 רעבָא טָאה רענייק .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה םידימלת יד

 ןיילא טָאה רעװָאשטַאכָאס על'םחרבא 'ר רעד זיב .ןגערפ וצ טגַאװעג טינ

 .תולעפתה ןייז ןייז וצ הלגמ ןבױהעגנָא

 ענייז טימ ןענרעל םייב ןטלַאהעג ןַאד טָאה יבר רעסיורג רעד

 טליצרעד טרעוװ סע ואוו 'ז הכלה 'א קרפ ןישודיק ימלשורי םעד םידימלת

 ןעמוקעג ןענייז ייז ןעו ,םימכח יד ןטעבעג טָאה רעטומ ס'נופרט 'ר זא

 זיא רע לייו ,םיא רַאפ ןייז ללפתמ ןלָאז ייז ,ןופרט ןוז ריא ןייז הלוח רקבמ

 הוצמ יד םייקמ זיא רע טייוו יו ןופרט ןוז ריא טמירעג טָאה יז ,ףַאלש רעייז

 ףיוא קעווא ןוז ריא ךיז טגייל ,ןפָאלש טייג יז ןעוו ?ונייהד ,םא דוביכ ןופ

 ןטערטפיורא לָאז יז לקנעב ַא יו ןצונאב םיא לָאז רעטומ יד ,דרע רעד

 ליו יז ןעוו ןוא .טעב ריא ןכיירגרעד וצ רעטכייל ידכ ןקור ןייז ףיוא

 םיא ףיוא לָאז יז ,רעדינַא רעדיוו ןופרט ךיז טגייל ,טעב ריא ןופ ןייג ּפָארַא

 | ...דרע יד ןכיירגרעד וצ רעטכייל ןטערט

 ןיא ןופרט רעריא ןוז רעקנארק רעד טייו יו קידנערעה ,םימכח יד

 רע ,יזא טינ םיא טמיר :טגָאזעג רעטומ רעד וצ ןבָאה ,הוצמ יד םייקמ

 ...םא דובכ ןופ הוצמ רעד ןופ טפלעה יד טכיירגרעד טינ ךָאנ וליפא טָאה

 ןביוהעגנָא םעדייא סרעקצָאק םעד ,יבר רעװָאשטַאכָאס רעד טָאה

 רעטומ ס גופרט 'ר זַא ?ןכתיה ,רמאמ ןקיזָאד םעד ףיוא תוישק ןגערפ וצ

 ,ופרט ןוז ריא ראפ ןייז ללפתמ ןלָאז יײז םימכח יד ייב ןטעבעג טָאה

 עשז ױזַא יו ,הלוח ַא רַאפ תוכז ַא ןכוז ףרַאד ןעמ זַא ךרד רעד ךָאד זיא

 זַא טגָאזעג ריא וצ ןוא תוכז ןייז טרענעלקראפ םימכח עקילייה יד ןבָאה

 ןופ הוצמ רעד ןופ טפלעה ַא ןעוועג םייקמ טינ ךָאנ וליפא טָאה ןוז רעייא

 ..? םא דוביכ

 טימ ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא יבר רעװָאשטַאכָאס רעד טָאה דניצא

 לָאמַא ךיא ןיב ,קצָאק ןיא טסעק ןסעגעג בָאה ךיא ןעוו ,תובהלתה סיורג

 וצ דחוימ חילש ַא טקישעג ןבָאה ןשטנעמ בוטש יד ,ןרָאװעג ףַאלש רעייז

 לייו .קצָאק ןייק ןעמוק דימו ףכית לָאז רע זַא ,בר רעלַאיב םעד ,ןטַאט ןיימ

 ,ןייז הלוח רקבמ ךימ ןעמוקעג זיא עטַאט רעד ןעװ .ךַאװש רעייז ןיב ךיא
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 וליפא רימ זיא קצָאק ןופ יבר רעד ,רעווש ןיימ זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה

 טָאה ,ךַאמ ךיא סָאװ תיב ינב יד טגערפעג טינ רָאג ןוא ,ןעז ןעמוקעג טינ

 םוצ ןיירא ןוא חוכ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טשודיחעג קרַאטש ןעטַאט ןיימ סָאד

 בָאה ךיא יבר ...ןעניוו ןביוהעגנָא ןוא קצָאק ןופ ןיבר םענעסָאלשרַאפ

 זַא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ,םעדייא ַא רַאפ ןוז ןרעייט ןיימ ןבעגעג ךייא

 םיא טָאה ריא זַא ךיא רעה ,דניצא ןוא ,החגשה ַא ןבָאה םיא ףיוא טעװ ריא

 ?ןעוועג הלוח רקבמ טינ וליפא

 ןיא העש קיצנאוצ ןציז טגעלפ עלמהרבא זַא ,יבר ריא טסייוו יצ

 ..?ןענרעל ןוא תעל תעמ

 םעד רעטָאפ ןיימ וצ ,יבר רעקצָאק רעד רעװש ןיימ ּפָא ךיז טפור

 ..?טנרעלעג ןיוש ריד ייב טסייה סָאד ,םוחנ ,בר רעלַאיב

 טוג טָאה רע ,טײטש רע ןעמעװ רַאפ טסואוועג טָאה עטַאט רעד

 ,בלה ןורבש סורג טימ ןעגנַאגעגסױרא רע זיא רעווש ןפרַאש ןיימ טנַאקעג

 .דייר סניבר ןופ טרָאװ ןייק טלייצרעד טינ םענייק ןוא

 ןבױהעגנָא ןיוש בָאה ךיא .קעוא געט עכילטע ןיא זיא טײקפַאלש ןיימ

 רעטָאפ ןיימ רימ טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג ןיב ךיא ןעו טשרע ,רעסעב ןליפ וצ

 םירוביד יד ךיא בָאה רָאי קיצרעפ ...םירוביד סרעוװש םעד טלייצרעד

 סרעווש םעד ןענַאטשראפ טינ ץלא בָאה ךיא ןוא .ןורכז ןיימ ןיא ןטלַאהעג

 ריכזמ ךימ זיא עטַאט רעד ןוא ןכוסמ הלוח ַא ןעוועג ןיב ךיא ? ןכתיה ,הנווכ

 תעמ ןיא העש קיצנַאװצ ןענרעל ןופ תוכז ַא רימ ראפ טגניירב ןוא ,יבר ןראפ

 טָאה ,םייח תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב יכ :ךָאד טייטש קוסּפ ןיא ,תעל

 ךױא טסייה סָאד ,טגָאזעג ןוא הדמתה ןיימ טכַאמעג לטבמ רעווש רעד רָאג

 | ..?טנרעלעג רימ

 סנופרט 'ר טימ השעמ יד ןישודיק ימלשורי ןיא קידנרעל דניצא

 ירעסיוא ןייז תוכז ןסיורג ַא ראפ ןעמענָא טַאטשנַא ,םימכח יד זא ,רעטומ

 טפעלּפעגּפָא ךָאנ ריא ייז ןבָאה ,םא דוביכ ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ עכילנייוועג

 ןופ טפלעה יד ןעוועג םייקמ טינ וליפא ךָאנ טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ןוא

 ,םא דובכ

 טרעה ...םירוביד טרעווש ןיימ ןענַאטשרַאפ טשרע ךיא בָאה דניצַא

 :ןינע םעד ןייז ריבסמ ןוא ןרעלקרעד ךייא ךיא לעוװ וצ טוג ךייא

 לָאז רע ,םלוע םעד ףיא טקישעגּפָארַא טרעוו שטנעמ רעכעלטיא

 ךָאנ רע זומ .ןקתמ טינ זיא ןוא רעבָא רע טלעפראפ ,ןינע ןסיוועג ַא ןייז ןקתמ

 רע טכיראפ ,לוגלג ןטירד רעדָא ןטייווצ םייב ןוא ,ןרעו לגלוגמ לָאמַא
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 טייטש יוזא .לוגלג ןטשרע םייב ןייז וצ ןקתמ טלעפרַאפ טָאה רע סָאװ סָאד

 ,ל"ז י"ראה ןופ םיבתכ יד ןיא ןוא שודקה רהז ןיא

 רע ןוא ןרָאװעג לגלוגמ זיא רע זא שטנעמ ַא טסייו עשז יוזא יו

 שטנעמ רעד הוצמ עכלעוו וצ ןעמ טעז ?ןינע ןסיוועג ַא ןייז ןקתמ ףרַאד

 ,..ןייז ןקתמ רע ףראד הווצמ יד זַא ,ןעמ טסייו ,הקושת ערעדנוזַאב ַא טָאה

 זיא .הקדצ ןופ הווצמ יד ןיא דימת טגיל שטנעמ זַא ,לשמל טעז ןעמ

 הווצמ יד ןייז וצ ןקתמ םלוע םעד ףיוא ןעמוקענּפָארַא זיא רע זַא ןמיס ַא

 ןעמ טעז ױזַא .טגיסעלכָאנראפ לוגלג ןטשרע ןיא טָאה רע עכלעוו הקדצ ןופ

 טייטשראפ .הרות ןיא רעדָא הלפת ןיא קרַאטש קסוע זיא רעכלעוו ןדיי ַא

 .ןייז ןקתמ רע ףרַאד סָאד זַא ןעמ

 ןוז ריא זא ,םימכח יד רַאפ טלייצרעד טָאה רעטומ סנופרט 'ר זַא

 רע זַא ןמיס ַא ךָאד זיא ,םא דוביכ ןופ הווצמ יד םייקמ קרַאטש יוזא זיא

 רע ביוא ,ונ ,הווצמ עקיזָאד יד ןייז ןקתמ םלוע רעד ףיוא ןעמוקעג זיא

 ...ןברַאטש ןיוש ךָאד רע ןָאק ,הווצמ יד ןעװעג ןקתמ רעדיו ןיוש טָאה

 זַא ןסיו טסלָאז ,רעטומ ןייז וצ טגָאזעג םימכח עקילייה יד ןבָאה

 ,םא דוביכ ןופ הווצמ רעד ןופ טפלעה יד טכיירגרעד טינ ךָאנ וליפא טָאה רע

 טייצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיאס ןוא ...ןבעל ךָאנ רע ףרַאד רעבירעד

 ...םלוע םעד ןופ ןרעוו רטפנ לָאז רע

 רעווש ןיימ טלייצרעד ,בר רעלַאיב רעד ,הכרבל ונורכז עטַאט ןיימ ןעוו

 ַא ךָאד זיא ,תעל תעמ ןיא העש קיצנַאװצ טנרעלעג בָאה ךיא זא ,קצָאק ןופ

 ,הרותה דומיל ןייז ןקתמ םלוע םעד ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא ןזַא ןמיס

 ,הדמתה ןיימ טול ,יוזא ביוא ,ןעוועג לקלקמ לוגלג ןטשרע םייב בָאה'כ סָאװ

 םעד ןופ ןרעװו קלתסנ ןיוש ךָאד ךיא ןָאק .ןעוועג ןקתמ ןיוש ךיד ךיא בָאה

 הדמתה ןיימ טכַאמעג לטבמ קצָאק ןופ יבר רעד רעווש ןיימ טָאה ,םלוע

 ?..טנרעלעג ריד ייב ןיוש טסייה סָאד .,םוחנ :רעטָאפ ןיימ וצ טגָאזעג ןֹוא

 ןטעבעגסױא ךימ רעװש ןיימ טָאה ,םירוביד עצרוק יד טימ ָא טָא

 ...םלוע םעד ןופ ןײגקעװַא לָאז ךיא העש יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא'ס זַא

 לעב ןוא "רזנ ינבא, לעב רעד ןואג רעסיורג רעד טָאה רָאי קיצרעפ

 ףוס םוצ ןוא .םירוביד סרעווש ןכיוה למיה ןייז ןיא טשּפ טכוזעג ?לט ילגא;

 | ...ןישודיק ימלשורי ןיא ךמס ַא ןענופעג רע טָאה

 ,םידיסח רעטנזױט ןופ םיגיהנמ ,םישודק ןוא םילודג ןבָאה יוזא
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 לייו ,ןיבר רעקצָאק ןופ דייר יד ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא טשּפ טנרעלעג

 טָאה רענייז גָאז עכעלטיא ,םירוביד םתס ענייק טדערעג טינ טָאה רע

 טנָאקעג ןבָאה סע ,םישרדמ ןוא ,רהז ,דומלת ,ך"נת ןיא רוקמ ַא טַאהעג

 קיצנייא ןייק וליפא ןגָאזסױרא טינ לָאז רע ןכָאװ ןוא געט ןפיול ייבראפ

 ,ךיז ןיא טפיטראפ ןוא טכַארטראפ רדח ןייז ןיא ןייגמורא רָאנ ,טרָאװ

 זיא טרָאװ ַא סניבר רעקצָאק םעד בושח ןוא קיגָאװ טייוו יוװ ןזייוואב וצ

 עקיזָאד יד ןלייצרעד וצ יאדכ זיא ,םידימלת עטסערג ענייז ייב ןעוועג

 | ,השעמ עקידנעריר

 ןואג רעסיורג רעד ,יבר רערעג רעטשרע רעד ,רטלַא ריאמ עשטיא 'ר = |

 ,ןשיװצ טמירַאב ןעװעג ןַאד ןיוש יזא רעכלעוו רתסנ ןיא ןוא הלגנ ןיא

 ןהלש ףיוא רוביח א ףיוא טײברַאעג ןרָאי גנַאל טָאה לארשי ילודג עלַא

 רעייט רעייז ןעװעג םיא ייב זיא רוביח רעקיזָאד רעד ,טּפשמ ןשוח ךורע

 ,םירוביח ענייז עלא יו רעבושח ,בושח ןוא

 ריאמ 'ר דיסח ןייז טימ ןעמַאז וצ קצָאק ןייק לָאמַא קידנערָאפ

 םעד ןזייוו וצ רוביח ןקיזָאד םעד ןעמונעגטימ רע טָאה ,אשראוו ןופ ןייטשדנאל

 יגנוניימ ןייז םיא ןופ ןרעה ןוא ןיבר רעקיצָאק

 ןייז ןיא רעקצָאק םייב ןעועג ריאמ עשטיא 'ר זיא טייצ עגנַאל ַא

 -סיורא .ןעװעג לפלפמ ךיז ןוא טדערעג ליפ ןבָאה ייז ,רדח רענעסַאלשראפ

 ךיז ןבָאה ןרערט ןוא טמַאלפעג םינּפ ןייז טָאה ,רדח סניבר ןופ קידנעמוק

 ןגױא סריאמ עשטיא 'ר ןופ ןסָאגעג

 עשטיא 'ר קידנעעזרעד ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא ןייטשדנאל ריאמ 'ר

 ריאמ עשטיא 'ר טָאה אינסכא רעייז ףיוא קידנעמוק ,םינּפ טמַאלפעצ סריאמ

 ךעלצלעה יד טָאה רע ,ץלָאה קילדנעּפש ןעגניירב ןענייטשדנאל ריאמ ןטעבעג

 טגיילעגקעווא רעייפ ןפיוא ןוא ,ןדנוצעגנָא יז דרע רעד ףיוא טגיילעגלעווא

 עקילייה עקירָאי ליפ ןייז טרעצראפ ןבָאה ןעמַאלפ יד ןעוו ןוא ,רוביח ןייז

 רעד ,םימכח ירבד עומשל הוצמ :טגָאזעג החמש טימ רע טָאה ט'יברא

 ףרעװ טקורדעג לָאז רפס ןיימ ןעװ זא ןעװעג ששוח טָאה קצָאק ןופ יבר

 ןיק טינ זיא'ס ןוא ...ך"ש םעד ןענרעל ןרעהפיוא םידמול יד ןלעװ

 רעכלעוו ך"ש ןקיליײה םעד ןייז החדמ לָאז רבחמ רעקידרעטעּפש ַא זַא ושוי

 ...המשל הרות טנרעלעג טָאה

 רעקצָאק םוצ ןעגנַאגעגניירא סנעגרָאמוצ זיא ןייטשדנאל ריאמ 'ר ןעוו

 עשטיא 'ר סָאװ סעּפע טסיױו רע וצ ,טגערפעג םיא יבר רעד טָאה .ןיבר

 :טרעפטנעעג ןייטשדנאל ריאמ 'ר טָאה ? רוביח ןייז טימ ןָאטעג טָאה ריאמ
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 טנערבראפ טָאה ריאמ עשטיא 'ִר יו ןעזעג ןגיוא עניימ טימ בָאה ךיא

 ,.. רוביח ןייז

 :טגָאזעג ןוא ןופרעד ןרָאװעג לעפתנ קרַאטש זיא יבר רעקצָאק רעד

 אזא ןבָאה לָאז דיי ַא ןענייש וצ ןביוהנָא דניצא טשרע טעװ הרות רוא ןייז

 ..!םעניימ ראפ ןוצר ןייז ןייז וצ לטבמ חוכ ןסיורג

 לודג רעגייטש אזא טינ ןוא דיסח םתס א ןָאטעג טלָאװ סָאד ןעו

 זיא רע .אלפ סיורג ַאזַא ןעװעג טינ סע טלָאװ ם"ירה ישודיח רעד יװ

 .הרהטבו השודקב טנרעלעג ,םינואג עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג רעבָא

 ,טּפשמ ןשוח ךורע ןחלש ףיוא רוביח ןייז ןופ תובישח סָאד טסואוועג טוג ןוא

 ןייז טכַאמעג לטבמ רע טָאה ןיבר רעקצָאק ןופ ששח ןוא "יע; ןזיולב ןראפ

 ...קרעװ סנעבעל ןייז םיקידצ תנומא ןופ חבזמ ןפיוא טנערבראפ ןוא ןוצר

 ןלעטשראפ ךיז ןעמ ןָאק ןדָאזיּפע עכילנע ליפ רעייז ךָאנ ןוא יד ןופ |

 דיפח ,דימלת ןייז ןופ ייס ןוא ,קצָאק ןופ ןיבר םנופ ייס ,עדייב ןופ תולדג סָאד

 ,..ל"צז רעטלַא ריאמ עשטיא 'ר ,יבר רערעג רעטשרע רעד ומוקמ אלממ ןוא

 הלא; רוביח ַא ןבירשעג וימי לכ טָאה יבר רעקצָאק רעד ךיוא

 ,טַאלב ןייא יו רעמ טינ טַאהעג טָאה רוביח רעקיזָאד רעד "םדא תודלות

 דימת ןוא ץמח רועיב ייב טנערברַאפ רפס םעד רע טָאה חסּפ ראפ ןכעלטיא

 לטצלב עקיזָאד סָאד ךיוא ףוס םוצ ןוא ,,.יינספיוא ןביירש ןביוהעגנָא

 | /  .טנערבראפ
 ןוא ,םירפס עקידעבעל ןזָאלוצרעביא ןעװעג זיא הטיש רעקצָאק יד

 ,הגרדמ ילעב םידיסח ,םידמול ,רעטנזיױט יד ןיא ןבילבראפ ןענייז עכלעזַא

 ,םיגיהנמ עשידיסח ...תוואת עקידהזה םלוע ןופ ענעוטעגסיוא ,ּפעק עפרַאש

 .העּפשה ילעב ןוא םינבר ,ןדיי עטוג

 עקמַאילק יד טרירעגנָא רָאנ טָאה רעכלעו תעד רב רעכעלטיא לייוו

 טרעוו סעכלעוו רעייפ ןקימַאלּפ םענעי טימ ןרָאװעג ןדניצעגנָא זיא קצָאק ןופ

 | ,ןשָאלעגסױא טינ לָאמנייק
 גנַאל םישדח ןוא ,ןכָאװ קצָאק ןיא ןבילבראפ ןענייז עכלעוו םידיסח יד

 ץיגרע ןוא ןסעגעג עלַא ייז ןבָאה ּפָאט ןייא ןופ ,ןעמַאװצ טבעלעג ןבָאה

 טעבעגסיוא ,ןינמ א ןטרָאד ןינמ ַא ָאד ,ןפָאלשעג ייז ןענייז םעדיוב ַא ףיוא ואוו

 ןכייר ַא ןופ ןַאמרעגנוי טסעק ַא ןיהַא ןעמוקעג זיא ,ייה רעדָא יורטש ףיוא
 ןשיקרעט ןשידיגנ ןטימ םישובלמ הנותח יד טַאהעג ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעווש

 עקידעקצַאצ עלַא יד ייז ןבָאה ,לטרַאג םענעדייז ןוא הרטע ענרעבליז ,תילט

 רעד ןיא דלעג ןמװמ סָאד ןבעגעגניירא ןוא טפיוקראפ ,טצעזראפ םיצפח
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 סוחי ןייק ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןעמ טָאה קצָאק ןיא ביוא ,ןיירא אתורּבח

 ןדיי ענייש ןוא םידמול ,םינבר ןעוועג ןענייז תובא יד ןעוו וליפא תובא

 .תורישע בילוצ םינסחי ןייז לבוס טנָאקעג טינ יאדווא ,ןטרָאד ןעמ טָאה

 ראפ סָאװ טסואוועג ןבָאה עגנוי יד ייס ןוא עטלַא יד ייס םידיסח יד

 ןטרָאד ןעמ טגעלפ שיא יּפמ שיא ...ןגיוא סניבר ןיא טָאה דלעג םינּפ ַא

 ,רעקרָאװ לקחצי 'ר אירבח ןייז טימ ןעמַאזוצ יבר רעקצָאק רעד ןעוו ,ןלייצרעד

 -כלא ןופ ךענעה 'ר ןוא ,רעגַארפ עלהיעשי 'ר ,רעוועשראוו ריאמ עשטיא 'ר

 ןיבר םייב ,אכסישפ ןיא םידימלת ןעװעג עלא ךָאנ ןענייז יז ןעו ,רדנס

 ערעשטעוו ףיוא טַאהעג טינ שממ ,תוקחד ןוא טיונ ןטילעג ןבָאה ייז ןוא םנוב 'ר

 רעד ףיוא ןעמוקעגניירא לָאמַא זיא ,קירעגנוה ןפָאלש ןעגנַאגעג לָאמ ליפ ןוא

 ,לעדנעמ ,רעװָאשַאמָאט לעדנעמ 'ר וצ טגָאזעג ןוא רעקרָאװ לקחצי 'ר אינסכא

 אמתסמ טעװ יז ןוא אכסישּפ ןייק ןעמוקעג זיא עטתידיגנ רעוועשראוו יד לרמת

 לעדנעמ 'ר טָאה .םלוע ןראפ דלעג -- ןעוועג זיא ךרד ריא יו --- ןזָאלרעביא

 תמחמ הצקומ ...עפ ?דלעג ,קחצי ,ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןעגנורפשעגפיוא

 | יב ...סואימ

 רעסיורג רעד ןופ רעדנירגאב ןוא רעטָאפ רעד ,רעקרָאװ לקחצי 'ר טָאה

 טינ רע טָאה ,גנַאל םישדח ,םישדח זַא ,טלייצרעד רעטעּפש עיטסאנאיד רעקרָאװ

 רעקיטציא רעד רעוװָאשַאמָאט לעדנעמ 'ר םיא טָאה יוזא ,דלעג ףיוא ןקוק טנַאקעג

 .ןעוועג סאממ סע קרַאטש יוזא ,יבר רעקצָאק

 ,עולב-עורק ןעגנאגעג םורא ןענייז םיבשוי עקידנעטש יד ,םידיסח ידי

 ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא ,לטרַאג רעייז ןעוועג זיא קירטש ַא רעדָא ךוטנאה א

 םישובלמ ,םלוע ןרַאפי הקשמ ןזָאלרעביא רע טגעלפ קצָאק ןייק דיסח רעשידיגנ

 | ;ןשטַאל ןוא ןקָאז לוויטש ןוא

 רע ,השבלה ןייז ףיוא ןייז דיּפקמ טינ טגעלפ ןיילא יבר רעקצָאק רעד =

 םצנעלַאװ ןסיורג ַא .רעצנעּפש ןווָאטַאװ ַא רעטניוו ןיא ןגָארט דימת טעמכ טגעלפ

 הכרב ַא ןכַאמ .טגעלפ רע ןעוו שטרע .ּפָאק ןפיוא ע עקלעמרַאי ַא ןוא ןטק תילט

 ,טַאלַאכ ןוא קעדאפס .ןייז ןָאטעגנָא רע טָאה

 ,שיט רעסיורג ַא ַא ,לטעב ןצלָאה טושּפ ַא ןייטש טגעלפ רדח סניבר ןיא |

 טָאה סע סָאװ ,בושח םדא ַא ןייז דבכמ ןלוטש עכילטע ןוא קנעב עגנַאל ייווצ

 רעשימייה רעד לייוו ,ןלדתש רעשידיי א רעדָא ,דיי רעטוג רעדמערפ ַא טניימעג

 ...םידוביכ ענייק טכוזעג טינ ןוא טפרַאדעב טינ טָאה םלוע

 שממ ןוא טלצרָאװעגסיױא טָאה רדח רעקצָאק רעכסישּפ רעקיזָאד רעד
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 םידיסח יד ןופ דובכ ןוא הוואת ,האנק תודימ עטכעלש יירד יד טנערבעגסיוא

 טי | יה יי | ,םינמאנ

 ןיק לָאמ עטשרע סָאד לולא שדוח שאר ןעמוקעג זיא עדייז ןיימ ןעוו

 .טגערפעג ןוא ,םולש ןבעגעג ןוז סרעקצָאק םעד לדוד 'ר םיא טָאה קצָאק

 י ..?ןעוװעג ץמח קדוב ןיוש טסָאה ןַאמרעגנוי

 ןענַאטשראפ טינ ןוא טפעלסעג לסיבַא ןייטש ןבילבעג זיא עדייז רעד |

 ?ןעוועג ץמח קדוב טָאה רע וצ םיא ןעמ טגערפ לולא שדוח שאר ,הלאש יד

 ,ןַאמרעגנוי ןסיוו טסלָאז .טגָאזעג עדייז ןיימ וצ ןוא טליופעג טינ לדוד 'ר ךיז טָאה

 ןעמ ףרַאד יוזא ,ץמח עקידתוימשג סָאד קדוב דיי ַא זיא חספ ראפ יװ טקנוּפ זַא

 דובכ ןוא הוואת האנק ...ץמח עקידהמשנ סָאד ןייז קדוב לולא שדוח שאר ןיא

 רעמָאט ,טַאַאל ןרעוו ריד ןופ טעװ ,ךיז רעביא ןטעברא וטסעװ ,תומה םס זיא

 ץעגרע רָאפ רעדָא ,םייה ַא רָאּפ רעסעב ,ןעמוק רעהַא ןייד הריבע ןא זיא ,טינ

 ...טינ םוקמ ןייק סעקַאילק ןוא רעייגקידייל ןבָאה ָאד .ואוושרעדנַא

 אביקע יבר קידצ ןוא ןואג רעסיורג רעד טמשעג טָאה לארשי תוצופת לכב

 ןבָאה לארשי ילודג עלַא ,אנזיוּפ ןיא רעטעּפש ןוא דנאלדירפ ןיא בר ,רעגייא

 טאה השודק ןוא תוקדצ ןייז וצ ,תולאש ערעייז טגערפעגנָא ןוא ןבירשעג םיא וצ

 ,טמירַאב ןעוועג זיא תווינע ןייז ,ןכיילגרַאפ טנָאקעג טינ רענייק ךיז

 .אנוּפ ןוא שילאק ןיא בר - . .,ל"צז רעגיא אביקע יבְר ןואגה

 ,ל"צז רעגייא המלש 'ר ןואגה ןוז ןייז | .בר רענזיוּפ



 .רפוס ם"תח לעב ,ל"צז רפוס השמ 'ר ןואגה
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 רעטעּפש ןוא שילָאק ןיא בר ,אביקע יבר ןופ ןוז רעד ,רעגייא המלש 'ר

 ,אשראוו ןיא טניואוועג ךָאנ ןַאד טָאה ,אנזיוּפ ןיא תונבר סרעטָאפ םעד ןעמונראפ

 ןיא ,םידיגנ רעוועשראוו יד ןופ ךיוא ,הרותב ןואג א ץוח א ןעוועג זיא רע

 ןעועג עלַא רעבָא ןענייז ייז ,דחא םוקמב הלודגו הרות ןעװעג זיא זיוה ןייז

 ןייז ייס ןוא ,בר רענזיוּפ רעד אביקע יבר רַעטָאפ ןייז ייס ּפיט ןשיזנכשא ןופ

 | ,בר רעגרובשערפ רפוס ם"תח רעד רעגָאװש

 ףמַאק ןייק טריפעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,םידגנתמ ןפורנָא טינ ייז ןָאק ןעמ

 ששיזנכשא יד דמערפ ןעוועג זיא ךױד רעשידיסח רעצנַאג רעד לייוו ,תודיסח ןטימ

 ,םינבר ןוא םידמול

 ןפורעגסיורא טָאה סָאװ סניוא סעּפע טריסַאפ ןאד רעבָא טָאה

 זיא ,לבייל 'ר ןוז ַא ס'המלש 'ר ,החּפשמ רעגייא רעד וצ סורדַאפ ןוא גנוניוטש

 םיא ןבָאה אשראוו ןיא םירבח ענייז ,תודיסח ןופ ןרָאװעג טסולפנייאעב

 ...קצָאק ןייק טּפעלשעגטימ

 זיא רעכלעװ ,רעגייא לבײל 'ר ןַאמרעגני רעשידיגנ שידמול רעד

 רע טָאה קצָאק ןייק קידנעמוק ,טעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא טדיילקעג ןעגנַאגעג

 ןבָאה ןסעגעג ,עולבו-עורק טעמכ םידיסח ענעי ןופ ךוליה םעד ןעזרעד

 ,םיגונעת עקידהזה םלוע ןופ טייו ןעוועג ללכב ןוא לסיש ןייא ןופ ייז

 ןבילבראפ ןטרָאד ןיוש זיא רע ,תוימינּפ רעייז וצ ןגיוצעג םיא סע טָאה ךָאד

 ןעועג רבחתמ ךיז טָאה ןוז ןייז סָאװ תודגנתה סרעטָאפ ןסיורג ןייז ץָארט

 . ..םידיסח טימ

 עשידמול רעגייטש עכלעזַא ףיוא טקוקעגסױא ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 .טסַאּפעגנירא טוג רעגייא לבייל 'ר ךיז טָאה אירבח ענעי ןשיווצ טיילעגנוי

 ,הנידמ רעד ןלױוּפ ץנַאג ןיא ןגנילקעגּפָא טָאה גנוריסַאּפ עקיזָאד יד

 דניק ַא סרעגָאװש ַא ס'רפוס ם"תח םעד ,לקינייא ןא סרעגייא אביקע יבר

 ..!דיסח רעצַאק רעקימַאלפ ַא ןרָאװעג זיא ןוז ַא סרעגייא המלש 'ר ןוא

 ןענַאטשַאב זיא םלוע רעשידיסח רעד ,קצָאק טַאהעג טָאה ךשומה חוכ ַאזַא

 ,ךרד ןשידיסח ןופ םיגיהנמ עקידרעטעּפש ,הילע ינב ענעבילקעג ןופ

 רעד יבר רעציבזיא רעקידרעטעּפש רעד ,רענייל ףסֹוי יכדרמ יבר

 'ר ןוא ,עיטסאנאיד רעניזדַאר רעד ןופ רעטָאפ רעד "חולישה ימ, לעב

 תרות, לעב רעד ,עיטסאנאיד רענילבול רעד ןופ רעטָאפ רעד רעגייא לבייל

 רעד ,"דיי םילחת, ,רעטמיראב רעד ,רענינַאטסָאג ריאמ לאיחי יבר "תמא

 רעד ם"ירה ישודיח לעב רעד םלוכ לעו ןוא רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר

 תודיסח סָאד טיײירּפשרַאפ עלַא ךָאד ןבָאה ייז ,יבר רערעג רעטשרע
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 רעד וצ הטיש סבוט םש לעב םעד ןביוהרעד ןוא טפיטרַאפ ,ןלױּפ ןיא

 םינבר עסיורג ןרָאפעג קצָאק ןייק ןענייז ייז ץוח א .הגירדמ רעטסכעה

 םעד רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ןיא ןעזעג עלַא ןבָאה ייז ,ס'הארוה הרומ םינַייד

 עקידהזה םלוע עלַא ןופ ןצנַאג ןיא ןָאטעגסױא זיא רעכלעוו םיקלא שיא

 ,דובכ ןייק טרַאװרעד טינ םידימלת ױסיױורג יד ןבָאה קצָאק ןיא ,םיגונעת

 'רעד ןעמעלַא ייז טָאה ןטרָאד ,טרָאװ ץ 1 ַא רעדָא ,טעלג ַא ,הפינח רעדָא

 ןבָאה עּכלעוו .ןגנוקרעמאב עשיטירק עקידנעדיינש ,םירוביד עפרַאש ,טרַאװ

 ןופ תודימ עקיד'הרז-הדובע יד ןעלצרָאװעצסױא הנווכ עקיצנייא ןייא טַאהעג

 | ...ןטנעמילּפמָאק ןוא הפינח ןופ ןבָאה האנה ַא רעדָא דובכ ןכוז

 ןייז ןרָאװעג ןריובעג םיא וצ זיא'ס יװ םעד ךָאנ יבר רעקצָאק רעד

 .טינ טָאה רע ,םלועה ךרד ןופ ןעוועג שרוּפ ךילצנעג ךיז רע טָאה ,דוד יווכב/

 קסוע ןוא רדח ןייז ןיא ןסעזעג דימת .תומא תלד ענייז ןופ טקוקעגסיורא

 וצ ןעועג זיא רעגאב רעכעלרעניא ןייז .הדובע ןיא ןוא הרות ןיא ןעוועג

 יאר ןלָאז יז ,בבטט םש לעב ןופ הגירדמ רעד וצ םידיסח ענייז ןבייהרעד

 ...ןעור ייז ףיוא לָאז הניכש יד ןייז

 טָאה ,ןרָאװעג רטפנ זיא םולשה הילע עקילג ןיציבר רעקצָאק יד ןעוו

 טבעלעג טָאה רע ,ינש גוויז א ןופ ןרעה טלָאװעג טינ רָאג הלחתכל רע

 | .ושפנ תויחהל ידכ רָאנ ןעוועג םעוט ,ריזנ ַא יו שממ

 ,רעועשראוו ריאמ עשטיא יבר ברוקמ רעטסערג ןוא תיב ןמאנ ןייז

 יב טַאהעג טָאה ןפלח השמ 'ר ןופ םעדייא רעד ,ם"ירה ישודיח לעב צו

 רעווש זיא ריא ,רעטסעווש ַא סבייוו ןייז ,רעטכָאט ַא סרעווש םעד ,זיוה ןיא ךיז

 'ר רעטָאפ עטמירַאב ריא תמחמ .,ךודיש ןגיסַאפ ַא ןָאט וצ ןעמוקעגנָא

 ןדנ ןייק ,הריטּפ ןייז רַאפ ךָאנ ןרָאװעג טמערָאראפ ןזיא ןפלח השמ

 ריא טינ ןוא יז טינ טָאה ךודיש ַא םתס וצ ןוא ,ןייז וצ קלסמ ןעוועג טינ זיא

 ,ןייז םיכסמ טנָאקעג החּפשמ

 רענייל ףסוי יכדרמ 'ר רבח ןייז ןטעבעג ריאמ עשטיא יבר טָאה

 יבר רעקצָאק םוצ ןייגניירא לָאז רע ןיבר רעצטיבזיא ןקידרעטעּפש םעד

 ןשטנואוועגוצ ריא טָאה םנוב יבר רעד לייו ,ךודיש םעד ןגָאלשנָא םיא .ןוא

 םכח דימלת ןסיורג ַא ןוא ,ןייז ןפָא ריא רַאפ ןלעװ ןלמיה ןביז עלַא זַא

 טָאה תעדה בושיי :גַאל ַא ךָאנ ןאמ ַא רַאפ ןעמוקאב יז ןעוו קידצ ןוא

 סָאד טָאה ריעמ עשטיא יבר ןעוו .ךודיש םוצ ןעוװעג םיכסמ יבר רעד

 יאנת טלעטשעג ייז ןבָאה ,ןירעגעווש ןוא ןיציבר ןייז טימ טדערעגרעביא

 ןבאה ייז ,עטנַאװעג ןוא עפרַאש ןעװעג ןענייז םיאנת עקיזָאד יד יא
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 לדוד 'ר ןייז ןופ ןרעוו ןריובעג ןכָאנ זיא יבר רעקצָאק רעד זַא טסואוועג

 ישודיח םעד רעטסעװש ריא ןוא הלכ יד ,םישנ יד ןבָאה ,שורּפ ַא ןרָאװעג

 רע זַא ןייז חיטבמ לָאז יבר רעקצָאק רעד זא ,טגנַאלראפ בייו סמ"ירה

 .רעדניק ינש גוויז ןטימ ןבָאה טעװ

 תוחילש ןיא אשראוו ןייק ןעמוקעג זיא רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ןעוו

 ןבָאה ,םומ תלעב ַא לָאמַא טינ זיא הלכ יד יצ ןעז וצ ןיבר רעקצָאק ןופ

 סריאמ עשטיא 'ר זַא ,יאנת ןקיזָאד םעד טדערעגסיוא םיא טימ םישנ יד

 ...ןיילא ןיבר טימ ןדער טשרעוצ זומ הלכ רעד ןופ רעטסעוװש יד ,בייוו

 ןיבר םעד טגערפעג שוריפב טָאה יז ןוא ,קצָאק ןייק ןעמוקעג זיא יז

 ...ןרעװ טינ ךודיש םעד ןופ טעו שרעדנַא ,יאנת םוצ םיכסמ זיא רע וצ

 םיכסמ ףוסל ןוא ,טכַארטרַאפ גנַאל ךיז טָאה יבר רעקצָאק רעד

 יז טעװ רע ןוא ,רעדניק ןבָאה ריא טימ טעװ רע זַא קידנעגָאזוצ ,ןעוועג

 ...הּפח רעד רעטנוא ןריפ ןעמעלַא

 רעקצָאק רעד טָאה ןעמוקעג זיא הנותחה ןמז רעטמיטשַאב רעד ןעוו

 ןוא ןריאמ עשטיא 'ר רעגָאװש ןקיטפנוקוצ ןוא דיסח ןייז ןפורעגניירא יבר

 ןישודיק יד וצ קפס ַא זיא רימ זַא ריאמ עשטיא ןסיוו טסלָאז ;טגָאזעג םיא וצ

 רענייא זַא ,ב"ע ,ט"מ ,ןישודיק ןיא טגָאז ארמג יד לייוו ,ןייז קיטליג ןלעוװו

 םיא וצ יז זיא ,קידצ ַא ןיב ךיא ליױו תשדוקמ רימ וצ ייז יורפ ַא וצ טגָאז

 ןצרַאה ןיא רע טָאה רעמָאט ליױו ,רומג עשר ַא ןעוועג זיא רע וליפא שדוקמ

 ןוא ,יבר ַא ןיב ךיא זַא טביולג הלכ יד זַא רעבָא זיא יװ ...ןָאטעג הבושת

 ןיז וצ ששוח ָאד ךָאד זיא ,יבר ןייק טינ ךָאד ךיא ןיב ןתמא רעד ןיא

 0 ...תועט ַא ךָאד זיא'ס ...טינ ןטליג ןישודיק יד זַא

 יד ןענייז גנוניימ ןייז טל זַא ,ריאמ עשטיא יבר םיא טרעפטנע

 לייו ,יבר ַא טייז ריא זַא הלכ יד טביולג סָאװ רַאפ לייוו ,קיטליג ןישודיק

 ןרעהפיוא טינ לָאמנייק טעוװ םלוע רעד ןוא ,יבר ַא רַאפ ךייא טלַאה םלוע רעד

 ...יבר ַא ראפ ןטלַאה וצ ךייא

 ליופעב ןוא טקיאורַאב ךיז יבר רעקצָאק רעד טָאה טשרע לָאמסנעד

 ;5 ...הּפוח .יד ןייז וצ ןיכמ

 ןוא ןיז ןיבר רעקצָאק םוצ ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ינש גוויז םנופ -

 טלעװ רעד ןעװעג זיא סמעדייא עטמירַאב ענייז ןופ רענייא ,רעטכעט

 רעקידרעטעּפש רעד ,ןייטשנרָאב על'םהרבא 'ר שודק ןוא ןואג רעטנַאקעב

 ןיפ רעטָאפ רעד ,רזנ ינבא ןוא ,"לט ילגא; לעב רעד יבר רעװָאשטַאכָאס

 ...צעיטסאנאיד רעװָאשטַאכָאס רעד
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 עטנָאנ ענייז וצ ןלייצרעד טגעלפ רעװָאשטַאכָא,ס על'םהרבא יבר

 טמיורעגנייא םיא רעוװש ןייז טָאה ערעשטָאװ הנותח ןייז ךָאנ זַא ,ןשטנעמ

 חקל רשא ותשא תא חמשו קוסּפ ןפיוא זַא ןתח קנעדעג ןיירא רעיוא ןיא

 ...אוה העוט היתתא םע ידחיו םגרתמהו :י"שר טנָאז (.ה ,ד'כ םירבד)

 ןצעביז לטיפאק

 דנַאטשפיא רעכילרעניא רעד

 עשילױּפ עלַא ,טגנערטשעגנָא רעיײז ןעוועג זיא קצָאק ןיא בצמ רעד

 עלַא ןופ ןוא ןטנעגעג עלַא ןופ םידיסח ,קצָאק ןייק טריפעג ןבָאה ןגעוו

 טעמכ טָאה רעכלעו ,ןיבר םעד וצ דָארג ןפָאלעג ןענייז ןפיוה עשייבר

 יד ףיא טרעגלאועג שממ ךיז ןבָאה ייז ...ןעז טלָאװעג טינ םענייק

 ןרָאװװ םעד ףיוא ןָאט וצ קילב ַא םישדח ןוא ןכָאװ טראוועג ,תוינסכא

 טביר ןוא טקינײיר ןוא ,רעטרעװ עקידנעילג טימ טּפָארטש רעכלעוו ,"ןדיי

 ...םֵאק םענרעזיא ַא טימ המשנ רעד ןופ תומיגפ יד סיוא

 ןיציבר רעד ןופ ,תיב ינב יד ןופ םינונחת יד ןעפלָאהעג טינ טָאה סע

 טינ ןבָאה סע ,ןעמענ םולש ,םלוע םוצ ןעמוקסורַא לָאז רע ,רעדניק יד ןוא

 םיברוקמ עטסטנָאנ ענייז ,םענייז ךרד םעד ןייז הנשמ ןוא ןרעדנע טנָאקעג

 יו ,אכסישּפ ןיא םירבח ןעוועג םיא טימ ןענייז עכלעוו ,םידיסחה ילודג יד

 רעקצָאק לעדנעמ 'ר ךיז זיא גייטש ענרעזייא ַא ןיא בייל רענעגנַאפעג ַא

 ,ךיז ןיא ייס ,טשיוטנע ןעװעג זיא רע רדח םענעסָאלשראפ ןייז ןיא ןסעזעג

 ַא ןָאט ףראוו ַא טייצ וצ טייצ ןופ רע טגעלפ יוזא ןוא ,םלוע ןיא ייס ןוא

 !םידיסח ןופ יבר ַא ןרָאװעג רימ ןופ זיא'ס סָאװ רָאנ טעזע :גָאז ןפרַאש

 ךיז ןבָאה ,ןקוקניירא רימ ןיא טנָאקעג בָאה'כ ןעוו ,ןעוועג גנוי ןיב ךיא ןעוו

 לעװ ךיא זַא טניימעג בָאה ךיא ,ןומה ַאזַא ןּפעשטנָא טנָאקעג טינ רימ וצ

 עילַאק טינ רָאג ךָאנ ןבָאה עכלעוו טייל עגנוי טרעדנוה ריפ ןביילק ןעמַאזוצ

 ...?ןמ ןבעג ייז ןוא ןיירא דלעפ ןיא ןייגסיורא ייז טימ לעװ ךיא ןוא ,טכַאמעג

 טינ יוזא ןָאק בצמ רעד זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ,םידימלתה ילודג יד

 טינ טָאה ייז ,לרוג ןטימ טכַאמעג םולש ןבָאה עטסנָאנ עמַאס יד ...ןטלַאהנָא

 ןיא ךיז ןענופעג ייז סָאװ ןעוועג גונעג זיא ייז רַאפ ,םייריש ןייק טלעפעג

 ןופ ןרָאװעג טקישענּפָארַא זיא רעכלעוו תואבצ 'ה ךָאלמ ַא ןופ טנָאנ רעד

 ,הילע ינב יד ןופ תלוספ סָאד ןלצרָאװעצסיױא ןוא ןענערבוצסיוא למיה
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 ,העור ילב ןאצכ ןבילבראפ ןענייז ייז ?םידיסח םע ןומה רעד רעבָא

 ,םידיסח טימ ךיז טעקצַאצ ןעמ ,םלוע םעד ברקמ ןעמ זיא ןפיוה ערעדנַא ןיא

 ףיוה רעד יײס טבעל קצָאק ןיא ָאד ןוא ,חוירב הסנרּפ ןאראפ זיא אליממ

 ,תונתמ טנייפ ןטרָאד טָאה ןעמ ,תוקחד ןיא החּפשמ סניבר םעד ייס ןוא

 ...םינוידּפ ענייק טינ טמענמ

 ,טרעדָאפעג ןבָאה ייז ,ןייז וצ םערתמ ןביוהעגנָא ןבָאה םידיסח לייט ַא

 ,בצמ ןלַאמרָאנמוא םעד וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא ןעז ןלָאז םיברוקמ יד זַא

 ,טרעטיצעג טָאה רעכעלטיא ?לױמ ַא ןענעפע וצ ןגַאװ טעװ רעוו רעבָא

 קצָאק ןיא ...תומצע לש לג ןייק ןכַאמ טינ םיא ןופ לָאז ןעמ ,טַאהעג ארומ

 ןפרָאװעגנָא טָאה ביל םענעי ןופ םורב ַא ,טינ טדער ןעמ ןוא ,טינ ןעמ טגערפ

 .,,לק רוביד ַא ןופ וליפא ןטיהעג ךיז ןעמ טָאה ,דחּפ ַא

 עטספרַאש רעמַאס יד ןופ רענייא םלוע ןשיוװצ ןענופעג ךיז טָאה

 .רקפה ףיוא השודק הדע ַאזַא ןזָאל טינ ןָאק ןעמ זַא טהנעטעג טָאה רעכלעוו

 ןרעהסיוא ,תופי םינּפ ןזייווסיורא לָאז סָאװ גיהנמ ַא ?םלוע רעד ןעד ליוװ סָאװ

 ןביילברַאפ קצָאק ןיא ןלָאז ,תוקזחתה ןבעג ,טרָאװ טוג ַא ןגָאז ,רעצ ןשידיי

 םלוע ןופ ןָאטעגסױא ןענייז עכלעוו יד ,הלוגס ידיחי יד םיזרַא עמַאס יד

 ןרעװ טריפעג ןזומ ייז ,םידיסח םע ןומה רעד ןָאט רעבָא ןלָאז סָאװ ,הזה

 .ייורדע העור תרקבכ ,הביח טימ

 ףסוי יכדרמ יבר ןעװעג זיא דיסח רעסיורג רעפרַאש רעקיזָאד רעד

 אכסישּפ ןופ ךָאנ ,אירבה רעד ןופ ןיילַא ,1801 ,א"סקת ןריובעג ,רענייל

 םלוע ןַא ןעמונעג טָאה רע .רעקצָאק ןופ רשוקמ ןוא ץירעמ רעסיורג ַא ןיילא

 ןביוהעגנָא ןוא זיירק רענילבול ,ץשָאמַאז םורא עציבזיא ןייק קעװַא זיא ןוא

 , ...אווטסיבער ןעוװַארּפ

 ןופ דיסח ַא יוזא םתס ,ינק ליטק ןייק ןעוועג טינ זיא רעציבזיא רעד

 רע הגירדמ לעב ַא ,חומ לעב ַא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ,םע ןומה

 למיה ןופ םיא טפור ןעמ זא המשנ ןייז ןופ ןשינעפיט יד ןופ טליפרעד טָאה

 ...הדע יד ןעמענרעביא לָאז רע

 ,רעגייא עלעבייל יבר ,םידיסח עסיורג ןענאגעגטימ ןענייז םיא טימ

 ם"תח ןופ בורק ַא ,אנזױּפ ןופ ,רעגיא אביקע יבר ןופ לקינייא רעד

 המלש 'ר אשראוו ןופ רידא ןוא ןואג ןופ ןוז ןוא ,גרובשערפ ןופ רפוס

 ,אנזיוּפ ןוא שילאק ןיא בר רעטעּפש ,רעגייא

 קצָאק ןופ טייקפרַאש סָאד ,עציבזיא ןיא ןענַאטשטנע זיא תודיסח יינ א



 ןאמצראוווע ריאמ ברה 282

 :עגוצ רעמ ןוא תונותמ לסיב ַא טימ רָאנ ,ןטרָאד ףיוא ןעגנַאגעגנָא זיא

 ,םלוע םוצ טייקנעגיוב

 ,ןוילע שודק ַא ,םוצע ןואג ַא ,ןַאמרעגנוי ַא טניואוועג טָאה ןילבול ןיא

 עטמיראב ענייז טימ טלעװ רעשידמול רעד ןיא טנַאקעב ןהכה קודצ 'ר

 יסיסר תודיסח ןעגעו ?קידצ תקדצ; ,הרות ףױא ?"קידצ ירפ, םירפס

 "קידצל עורז רוא; ,"םישודק לארשי; ,"?קדצ רבוד, ,"יבצ תראפת, ,הליל

 הגרדמ רעטשרע רעד ןופ ןדמל א .רעמ ליפ ןוא ,ם"במר ןפיוא ךלמה רצוא

 ןרָאװעג טּפַאכרעפ זיא רע רעבָא .ןעמוקעג רע זיא החּפשמ עשידגנתמ ַא ןופ

 ...הטיש רעשידיסח רעד ןופ

 ןייק ןרָאפעג זיא שודק ןוא ןואג רעקידהנושמ רעקיזָאד רעד ךיוא

 | .ןפסוי יכדרמ יבר וצ עציבזיא

 "ןהכ רעד; םתס ןפורעג םיא ןעמ טָאה טלעװ רעשידמול רעד ןיא

 ,ןילבול ןופ

 רעד זַא ןָאטעג גָאזַא לָאמַא טָאה ןילבול ןופ ןהכ רעקיזָאד רעד

 .ייןצראה ןיימ ףיוא ןליוק עקידנענערב טרַאשעגפיורא טָאה עציבזיא ןופ יבר

 עקידנענערב ,ךרד רעקצָאק רעד ןוא גָאז רעקצָאק ַא ןעוועג זיא סָאד

 | ...ןצראה ןיימ ףיוא ןליוק

 ,םישוריפ ענעדיישרַאפ טַאהעג טָאה אכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר רעד

 קצָאק ,הניחב ַא םיא ןופ ןעמונעגרעביא ןבָאה םידימלת ענייז ןופ רעכעלטיא

 רעד .הרות ןעמונעגרעביא טָאה רעג .תמא ןופ הדימ יד ןעמונעגרעביא טָאה

 טָאה ,לקחצי 'ר ,יבר רעקרָאװ רעד ןוא .המכח --- רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר

 רעכעלטיא זַא טינ טנימ סָאד .לארשי תבהא אכסישּפ ןופ ןעמונעגרעניא

 ןייא ןעמונעג טָאה רעכעלטיא זַא טניימ סָאד ,תודימ עלַא טַאהעג טינ טָאה

 .ייץיּפש עמאס םוצ זיב ,ןורחאה הצק דע טײברַאעגסױא ריא ןוא הדימ

 רעוועשטידרעב רעד יװ יוזא ,רוד ןייז ןיא ןעוועג זיא יבר רעקרָאװ רעד

 .טַאהעג טינ ץינערג ןייק טָאה תונלדתש ןייז ,רוד ןייז ןיא ,קחצי יול 'ר בר

 ףוג ןייז טימ ,שפנו בלב ,ןויבאו ינע ןכעלטיא ןפלעה וצ ןעוועג טיירג זיא רע

 ,ןגעמראפ ןוא

 ,ןרָאפעג טינ קצָאק ןייק רע זיא ,םנוב 'ר יבר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 'ר וצ ןעװעג עינכמ ךיז ןבָאה עכלעוו םידיסח ענעי ןופ ןעװעג זיא רע

 ייווצ טריפעג זיולב טָאה רעכלעוו .םנוב 'ר ןיבר ןופ ןוז רעד ןעלהשמ םהרבא

 יבר רעקרָאװ רעד טָאה ,ןוז ס'םנוב 'ר ןיבר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ .רָאי

 | | | ...הדע ןַא ןריפ וצ ןבױהעגנָא
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 םחנמ 'ר ,יבר רעװַאנישמא רעד ,יבר רעקרַאװ רעטשרע רעד

 לקיניא ,ל"צז שילאהק לעדנעמ .ל"צו שילאק ץחצי 'ר

 .יבר רעקרָאװ ןופ

 ןועמש 'ר ,יבר רעװַאנישמא רעד עלעסָאי יר ,יבר רעװַאנישמא רעד

 -רָאװ ןופ לקינייא ,ל"צז שילאק -רָאװ ןופ לקינייא ,ל"צז שילאק

 .יבר רעק - .יבר רעק
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 .רעכלעוו ,רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ןופ ךפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא רע

 בהוא ץלַא רעקרָאװ לקחצי 'ר .תומיגפ ןָא ,תומילש רָאנ טגנַאלרַאפ טָאה

 סָאד קרַאטש ןעוועג זיא ךָאד ...רוא ַא ןעזעג ןדיי ןכעלטיא ןיא טָאה ,לארשי

 רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ןשיוצ ,ןרוטַאנ עטצעזעגנעגעק ייווצ יד ןשיווצ תודידי

 ןיציבר יד ןייז ריכזמ טגעלפ יבר רעקצָאק רעד .רעקרָאװ לקחצי 'ר ןוא

 ןעמונעגרעביא ןבָאה עדייב שטָאכ ,ךיוא טרעקרַאפ ןוא ,ןיבר רעקרָאװ ןראפ ענייז

 לקחצי 'ר ןוא ,טקעריד רעקצָאק רעד ,םנוב 'ר ןיבר ןופ םלוע םעד השוריב

 ןלהשמ םהרבא 'ר ןופ טשרע רעקרָאװ
 טפרַאדעג טָאה יז ןוא ןעוועג קנַארק זיא ןיציבר רעקצָאק יד ןעוו

 ,עקרָאװ ןייק טריפעגקעוו ַא ריא ןעמ טָאה ,טכוזפיוא סרָאטקָאד ַא רעטנוא ןייז

 ןיציבר רעקצָאק יד זיא זיוה ןיא ןיבר רעקרָאװ םייב ןוא ,אשרַאװ ןופ טנָאנ רעייז

 ןייז הלוח רקבמ ןרָאפוצ טגעלפ עלעדנעמ 'ר ,גנַאל ןכָאװ עכילטע ןגעלעג

 רעד זיא ןעכָאװ עכילטע .רעקרָאװ לקחצי 'ר טימ ןייז עשעתשמ ךיז ןוא

 .עקרָאװ ןיא ןעוועג יבר רעקצָאק

 ןיא ז"צקת רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא ה"ע אקילג ןיציבר רעקצָאק יד

 .העבש ןסעזעג רעקצָאק עלעדנעמ 'ר זיא ןעטרָאד ןוא ,עקרָאװ

 ,ןדיי עטוג עקיליה ןוא עסיורג ייווצ יד ,ןשיווצ תודידי ןוא הבהא יד

 טייצ ןופ טינ לָאז סע ,םלוע םעד ןטלַאה קירוצ טנַאקעג טינ רעבָא טָאה

 ,ןזייװאב טלָאװעג טָאה דצ רעכעלטיא ,סױטשנעמַאזצ ַא ןעמוקרָאפ טייצ וצ

 .עקידתמא ןוא עכילרע יד זיא הטיש סניבר ןייז זַא

 ןפורעג סע ןבָאה קצָאק ןיא םידיסח יו רעדָא ,דוריּפ רעלעיציפָא רעד

 זיאס רעבָא ,ר"ת רָאי ןיא הרות תחמש ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא ,הדירמ יד

 םיברוקמ יד ,גנילצולּפ קצָאק ןופ קעוװא טינ זיא ףסוי יכדרמ 'ר זַא עודי

 טינ יאדווא סע זיא ןיבר רעקצָאק ןרַאפ ןוא ,רעירפ ןופ טריּפשרעד סע ןכָאה

 טציז ףסוי יכדרמ 'ר זַא טלייצרעד םיא טָאה ןעמ לייוו ,שודיח ןייק ןעוועג

 ןיא ןבעלק טיילעגנוי ןוא ...םלוע ןַא ראפ הרות טגָאז ןוא אינסכא רעד ףיוא

 ...ךָאנ םיא ןפיול ןוא ,טיא

 -רַאפ ןוא ןטעבעג שוריפב יבר רעקצָאק רעפרַאש רעד רעבָא טָאה

 ,ןּפעשטַאז טינ ןפסוי יכדרמ טימ ךיז לָאז רענייק זַא ,םיברוקמ ענייז ןופ טגנַאל

 .יייֹוזַא םוט רע סָאװ ראפ ןגערפ טינ םיא לָאז רענייק ןוא

 ַא ףיא ןעמונראפ ךיז טָאה רעכעלטיא שטָאכ ,אירבח רעכסישּפ יד

 לשמל יוװ ,תודיסח סָאד ןטיירּפשראפ ןוא ןפיטרַאפ וצ ךרד ןרעדנוזאב

 רעג .םיתפומ טימ ןימיזדַאר ,לארשי תבהא טימ עקרָאװ ,תוינוציק טימ קצָאק
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 ןעועג שיגדמ טָאה רעכעלטיא .װ .א .א המכח טימ רדנסכלא ,הרות טימ

 ןטלַאהעג ךיז ןדיי עטוג עלַא ןבָאה ,טײברַאעג ריא ףיוא ןוא הדימ ערעדנא ןא

 םלוע םייב טנעקרעד ןעמ טָאה םירפוס תַאנק יד ...תודידי רעתמא ןוא

 רעבָא זיא'ס ,הבר הבהא טשרעהעג טָאה ייז ייב ,ןיילא םייבר יד ייב טינ ןוא

 ...?םלוע תבהא; ןשרעה ךיוא לָאז סע ןעוװעג רעווש

 טפַאש'רבח עקילייה ַא טילגעג רעבָא טָאה רעקרָאװ ןוא רעקצָאק ןשיווצ

 ...תודידי עתמא ןוא

 עטצעזעגנעגעק עסיורג ייוצ יד ןשיװצ תודידי ןוא הבהא יד טייוו יו

 רעקצָאק םעד טָאה ןעמ ןעוו ,ןלייצרעד וצ יאדכ זיא ןעוועג זיא ןדיי עטוג

 ןופ רעטכָאט יד ,ןירעגעװש רעוועשראוו ריאמ עשטיא יבר טנכדשעג ןיבר

 אכסישּפ ןופ רבח ןייז טגערפעגנָא רעקצָאק עלעדנעמ 'ר טָאה .ןפלח השמ 'ר

 .ךודיש םוצ טגָאז רע סָאװ ,רעקרָאװ לקחצי 'ר

 םוי ,וירב ַא רעצָאק עלעדנעמ 'ר וצ טרעפטנע רעקרָאװ לקחצי 'ר

 ַא זַא הצע ןַא רעקרָאװ לקחצי 'ר טיג ווירב םענעי ןיא ,ז"צקת לולא טיי 'ג

 זיא טנייש סע יוװ לייו ךודיש םעד ןייז רמוג אשרַאװ ןייק ןרָאפ לָאז ,חילש

 הּפצמה ,הצפח שפנו בלב ,ושפנ בהוא ודידי ירבד הלא ,ךודיש רעטוג ַא סע

 ןבלעז ןיא ,עקרָאװמ ןועמש ר"ב קחצי 'קה .םימיה לכ ותחלצהלו ותעושיל

 רע .לדוד 'ר ןוז סרעקצָאק םוצ סורג ַא רעקרָאװ לקחצי 'ר ֹוצ טביירש ווירב

 ראפ ןייז ריכזמ םיא ןוא ןגעווטענייז ראפ ןייו ןטוג ןלעטש וצ םיא טעב

 ...רעטָאפ ןייז

 ...תודידי עטצינערגַאבמוא ַאזַא ךָאד ןוא ,םיכרד ערעדנוזאב ץנַאג ייווצ

 רָאט העונת ןייא ןייק ,תומילש עטולסבא טכיזעג ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 ןעמ ןעוו טיירפעג ךיז ןעמ טָאה עקרָאװ ןיא ןוא ,םימש םשל אלש ןייז טינ

 ,טייקכילרע תצקמ ַא וליפא ןעזרעד ןדיי םתס א ייב טָאה

 לקחצי 'ר ןמאנ דידי ןייז וצ טגָאזעג רעקצָאק רעד טָאה לָאמניײיא

 ןעוו ,יל וחקיו ,הרות רעד ןיא זמורמ זיא ךרד ןיימ זַא ןסיוו טסלָאז .רעקרָאװ

 ;רָאנ הצע יד זיא ,ימשל ,יל :טגָאז ישר יו ,ןעמענ ךימ ליוװ רעצימיא

 יד ןופ וליפא ,עטסעב יד ןופ וליפא ,ןשטנעמ ןופ טדיישעגפא ןייז וצ ,המורת

 ןייז וצ ייז ןופ וליפא .,ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ :ןענייז סָאװ

 , , .טרעטייוורעד

 ןבלעז ןופ ךיוא זיא ךרד ןייז זַא ,טרעפטנעעג רעקרָאװ לקחצי 'ר טָאה
 טימ טשימעגסיוא ןייז ןדיי ןכעלטיא ןופ ,שיא לכמ המורת יל וחקיו :קוסּפ
 | ...תודדובתה ןיא טינ ןוא תורבחתה ןיא עלַא
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 ווירב ַא רעקרָאװ לקחצי 'ר טביירש ,לולא ו"כ 'ה םוי ,ז"רת רָאי ןיא

 ןוצרה תעב יננה :ןושלה הזב םיא ראפ ריכזמ ךיז זיא רע .ןיבר רעקצָאק םוצ

 םיולנה לכ םע הבוטל ויחא תא שיא אנ ריכזנש הבהא תירבה ררועל יתאב

 | ,וכו יפוג תואירב לע טרפכו ,הבוטל

 -טניירפ עתמָא סָאד טרעטשעג טינ ןבָאה םיכרד עקיטרַאנעדישראפ ערעייז

 ןוא .ךרד סנעטייוצ םעד טנָאקעג טָאה רעכעלטיא לייוו ,ייז ןשיווצ טפַאש

 זיא רעדייב ןשיװצ הצרעה ןוא הבהא יד םימש םשל זיא סעלַא זַא טסואוועג

 .רעשל ןיא ןעוועג

 זיא ,ח"רת חסּפ לש ןורחא רעקרָאװו לקחצי 'ר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 .קצָאק ןייק שילַאק לעדנעמ םחנמ 'ר ומוקמ אלממ ןוא ןוז ןייז ןעמוקעג

 ךָאנ רעטָאפ ןייז ןעזעג ןיוש טָאה רע וצ ,יבר רעקצָאק רעד םיא טגערפ

 וצ טגָאז ןיינ ,טרעפטנע רעקרָאװ לעדנעמ םחנמ 'ר זַא ןוא ?הריטּפ רעד

 ןפיוא ןוא .ןעזעג ןיוש ָאי ןטַאט ןייד בָאה ךיא ,יבר רעקצָאק רעד םיא

 ןפיוא ןעוועג ןיב ךיא :ןליצרעד וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןושל רעקצָאק

 'ר רעזדנוא זיא ואו טגערפעג ןוא טכוזעג םורא בָאה ךיא ,ןוילעה םלוע

 ןרעכעה ַא ןיא ךיז טניפעג רע זַא טגָאזעג םיכאלמ יד רימ ןבָאה ?לקחצי

 טרעפטנעעג רימ ןעמ טָאה בוט םש לעב ןופ לכיה ןיא טכוזעג ךיא בָאה ,לניה

 יד ןופ לכיה ןיא טכוזעג םיא ךיא בָאה ,לכיה ןרעכעה ליפ ַא ןיא זיא רע זא

 ךיא ןיב ...ןענופעג טינ ץלַא םיא ןוא א"מר ןופ "ףסוי תיב ,, ןופ םינויוחא

 ןיב ,ןענופעג טינ םיא ןטרָאד ךיוא ןוא םינושאר יד ןופ לכיה ןיא ןענאגעג

 זיא ואו טגערפעג רדסכ ןוא םיארומַא עקילייה יד ןופ לכיה ןיא קעווַא ןיא

 זיא טייו טינ ָאד זַא ,טגָאזעג רימ טשרע ייז בָאה ?לקחצי 'ר רעזדנוא

 ןטרָאד ןוא ,ךייט ַא טמָארטש ןוא טפיול ,דלעפ ןיא ןוא ,דלעפ ַא ןאי"ואפ

 -- ןּפָאלעג ןיהא ןטרָאד ךיא ןיב לענש .רעקרָאװ קחצי 'ר ךיז טניטעג

 ךיא בָאה ךייט םייב ןטרָאד ןוא -- יבר רעקצָאק רעד רעטייוו טלייצױעד

 ןיירא טקוק ןוא ןקעטש ןייז רעביא ןגיובעגנייא ,ןייטש ןטַאט ןייד ןעפָארטעג

 | ...ךייט ןופ טייקרעטיול יד ןיא

 סָאװ ,קחצי טגערפעג ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא םיא ךיא בָאה

 סָאד ?ךיט םעד טסעז ,לעדנעמ :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ?ָאד וטסוט

 ,תורוד עלַא ןיא ןרָאװעג ןסָאגראפ ןענייז עכלעוו ןרערט עשידיי יד ןענייז

 ןפיוא ָאד טמָארטש רעכלעוו ךייט רעד ןרָאװעג זיא ןרערט ערעייז ןופ ןוא

 טינ ךייט ןקיזָאד םעד ןופ ךיז ןָאק ןוא רדסכ ָאד ךיא ייטש . ...ןוילעה םלוע

 | | . .. ןסײוּפָא
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 םנופ הצרעה ַאזַא וצ ןעועג הכוז טינ טָאה רוד םענעי ןופ רענייק

 ערעייז שטָאכ עדייב ייז ...רעקרָאװ לקחצי 'ר יװ ,ןיבר רעקצָאק ןכיוה למיה

 רעייז ןוא ןענאטשראפ ךיז ייז ןבָאה ,שרעדנַא ירמגל ןעוועג ןענייז םיכרד

 ...םלוע םעד ףיױא ןעװעג ןענייז ייז יוו גנאל יוזא ןטלַאהעגנָא טָאה תודידי

 ןעפָארטעג לָאמַא ךיז טָאה רעקרָאװ לקחצי 'ר רעקיזָאד רעד ןעוו

 ןעמונעגנָא לקחצי 'ר ךיז טָאה ,ןיבר רעציבזיא םעד ןפסוי יכדרמ 'ר טימ

 רעציבויא םעד רע טָאה יוזא ןוא ,ןיבר רעקצָאק םעד ױבח ןייז ןופ דובכ םעד

 ?קצָאק ןופ קעווא ריא טייז סָאװ רַאפ ...ןָאטעג גערפ ַא

 ןופ ףור ַא טרעהעג בָאה ךיא ,טרעפטנעעג רעציבזיא רעד םיא טָאה

 !ןדיי הדע ןַא ריפ ןוא ייג ,ףסוי יכדרמ למיה

 רע ןוא .רעקרָאװ םעד טגידירפאב טינ טרעפטנע רעגיזָאד רעד טָאה

 טָאה טָאג זַא .לאומש רפס ןיא ןענופעג רימ .טגָאזעג רעטייו םיא וצ טָאה

 ןוא לודג ןהכ ילע וצ ןפָאלעג לאומש רעגנוי רעד זיא ךָאד ,ןלאומש ןפורעג

 וענַאטשראפ טינ לאומש ןעד טָאה וצ ?ךימ וטספור סָאװ .טגָאזעג םיא וצ

 טוג ןוא ,ןענַאטשראפ רָאג ןיוש טָאה רע ?למיה ןופ םיא טפור ןעמ זַא

 ןעמ וליפא ,ןהכה ילע ןיבר ןייז ןגערפ ןעגנאגעג רע זיא ךָאד ןוא ,ןענַאטשראפ

 ...ןיבר םעד ןגערפנָא טפראדעג ריא טָאה למיה ןופ ןעפורעג ךייא טָאה

 טקוקעג ךילדנעטשרַאפ ןבָאה ןיבר רעקצָאק ןופ עטנָאנ עמַאס רָאג יד

 רעמ יד ,יבר ןכיוה למיה רעייז ןוא הדירמ רעקיזָאד רעד ףיוא םורק

 טוג ייז ןבָאה סנטשרע :םימעט המכ בילוצ ,ןגיושעג ןבָאה ערעקיסעמ

 ןילבול ןופ ןיבר םייב ןָאטעג יוזא טָאה "שודקה דײ, ,רעד זַא טקנעדעג

 טרזח'רעביא דניצַא ךיז טָאה ,ונ ,קעװַא זיא ןוא םלוע ַא ןעמונעג ,הזוח רעד

 ...המותס השרּפ יד

 -יהעג א ןיילא זיא ףסוי יכדרמ 'ר זא טסואוועג ייז ןבָאה סנעטייווצ

 ,םימש םשל טניימ ןוא שטנעמ רענעב

 רעד טלָאװ ןעד ןיהואו ןעוועג טינ הצע ערעדנא ןייק זיא סנעטירד

 טעמכ ןסָאלשראפ ןעוועג יבר רעד זיא קצָאק ןיא זַא ?ןפָאלעצ ךיז םלוע

 ...םלוע ןייק ןעמענפיוא טלָאװעג טינ ןוא ,רָאי קיצנַאװצ

 רעד ףיױא טמערוטשעג טָאה קצָאק ןיא םידיסח םלוע רעד רָאנ

 טָאה סע וליפא הלוגס ידיחי יד ענעביוהעג יד רעבָא ,רעציבזיא ןופ הּפצוח

 טדערעג רעבָא ,תושר ןָא קעוו א זיא ףסוי יכדרמ 'ר סָאװ טקעמשעג טינ ייז

 | : ,טינ ייז ןבָאה

 רעטייו זיא ם"ירה ישודיח לעב רעד ,רעװעשרַאװו ריאמ עשטיא יבר
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 טָאה ןוא .רעציבזיא ףסוי יכדרמ יבר טימ תודידי סיורג ןיא ןבילברַאפ

 ?קעװא זיא רע סָאװ ראפ ,ןפרָאװעגרָאפ טינ וליפא זניא

 טנַאמרעד ןיוש יװ ןעמוקעגרָאפ זיא (ןושל רעקצָאק) הדירמ יד

 ַא ,עציבזיא ןיא טריפעג ףסוי יכדרמ 'ר טָאה רָאי ןעצרעפ ,ר"ת רָאי ןיא

 תודיסח רעציבזיא סָאד .םידיסח ערעדנַא ןוא רעקצָאק ,םלוע ענעביוהעג

 ןופ חסונ רעפרַאש רעבלעז רעד טעמכ ןעוועג זיא סע ןסקַאװעצ ךיז זיא

 ןטימ ןבעגעגּפָא רעמ ךיז טָאה ןעמ ,טייקנזָאלעגוצ רעמ טימ רעבָא קצָאק

 ,םלוע

 רפס טמירַאב ןייז ץוח א ןוָאלעגרעביא טָאה יבר רעציבזיא רעד

 .םידיסח ןוא םידמול ,חומ ילעב ,םירפס עקידעבעל ךיוא "חולישה ימ;

 ךיז טָאה םלוע רעד ןוא .ןרָאװעג קלתסנ רע זיא ד"ירת רָאי ןיא

 תיב; םעד ןֹוז ןייז וצ ןעוװעג עינכמ ךיז ןבָאה לייט ַא ,טלייטשצ דניצא

 ןוז ןשידגנתמ םעד ,ןיבר רעייז ראפ טניירקעג ןבָאה לייט ַא ןוא ,"בקעי

 ןופ רעטָאפ רעד ...רעגייא עלבייל 'ר םילודג עשיזנכשא תורוד רוד ןופ

 ןיבר םעד הזוח ןטימ ןעלסקעוװראפ טינ) עיטסאנאיד רענילבול רעיינ דעד

 "תמא תרות; לעב םעד (ןילבול ןופ

 הגהנה יד ןעמעננָא טלָאװעג טינ הליחתכל טָאה רעגייא עלעבייל 'ר

 ןופ תוקלתסה ןכָאנ דניצַא טלָאװעג שוריפב טָאה רע ,םלוע רעציבזיא ןופ

 ןקידרעייפ ןקימַאלפ םוצ ,קצָאק ןייק ןרָאפ קירוצ רעציבזיא ףסוי יכדרמ יבר

 .ןןרעטשנעגרָאמ עלעדנעמ 'ר םענעסָאלשראפ

 רענעי ןופ ןואג ןטסערג םוצ טגָאזעג רעגייא עלעבייל 'ר טָאה יוזא ןוא

 ,קצָאק ןייק ןרעקמוא ךיז דניצַא רימָאל ?ןהכ; םוצ אייבח

 רעקצָאק רעד זַא ,טרעהעג טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ןהכ רעד טָאה

 ןרָאפעג ןרעג ךיוא טלָאװ ךיא ןוא .ןעז וצ זדנוא קקותשמ קרַאטש זיא יבר

 לבוס ןענָאק טינ ןטרָאד ןלעו רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,קצָאק ןייק

 ...עציבויא ןופ ןיבר רעזדנוא ףיוא סיוא ןדייר ייז יוװ  ןייז

 עקיזָאד יד ןגָארטרעביא טנָאקעג טינ טָאה םלוע רעקצָאק רעד לייוו

 ,לק רוביד ןייק ןיילא ןיבר ןופ טרעהעג טינ טָאה רענייק שטָאכ ,הדירמ

 ,..םיא ןזָאלראפ סרעציבזיא םעד ןגעק

 ,רעװַאשַאמָאט שרעה 'ר ,ברוקמ ןוא תיב ןב עטסנָאנ סרעקצָאק םעד

 ןיא לָאמַא קידנעייז ,שפנו בלב ןיבר ןייז וצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןוש טָאה רעכלעוו ,רעגייא עלעביל יבר טימ ןעזעג ךיז רע טָאה ,ןילבול

 ,ל"צז ףסוי יכדרמ יבר ןופ תוקלתסח ןכָאנ -- הדע רעציבזיא יד טריפעג
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 ךָאנ רעגייא עלעביל 'ר טנָאקעג סוג טָאה רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר

 .ףערטנעמַאװצ םעד טימ טיירפעג עדייב ךיז ייז ןבָאה ,קצָאק ןופ

 קירוצ טלָאװעג ךיא טלָאװ דניצא ,רעגייא לעבייל 'ר ןָא ךיז טפור

 ...קצָאק ןייק ןראפ

 ,לבייל טסנָאק יד ביוא ,ןושל רעקצָאק ןפיוא שרעה 'ר םיא טרעפטנע

 םינושארה םימיהו; (ו רבדמב) ריזנ םייב טייטש סע יוװ יוזא ךיז ייב ןכַאמּפָא

 ןַאד ,עציבזיא ןיא ןעוועג קנוי טסָאה יד סָאװ ץלַא ןסעגראפ טסעװ ?ולפי

 ...קצָאק ןיא םוקמ ַא ןַארַאפ ריד רַאפ ךָאנ זיא

 ,ןרָאפעג קירוצ טינ רעמ קצָאק ןייק ןיוש זיא רעגייא עלעבייל 'ר רעבָא

 רעצנַאג רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז םידיסח ,ןסקַאװ ןביוהעגנָא טָאה ףיוה ןייז

 ןעוועג ןאד זיא שטיווָאניבאר ןהכה קודצ 'ר שודק ןוא ןואג רעד ,הביבס

 השמ םהרבא 'ר ךיוא ,םלוע סרעגייא עלעבײל 'ר ןופ עלעגיּפש רעד

 ןילבול ידיסח ילודג יד ןופ ןעוועג זיא רעווָאשיקראמ

 ןייז ךָאנ טָאה םוקמ אלממ ןייז ,םהרבא 'ר שודקה ברה ןוז ןייז

 רֶע ,םלוע םעד ןעמונעגרעביא (1888) ח"מרת טבש ב"כ תוקלתסה סרעטָאפ

 םלוע ןסיורג א ךיוא "הדוהימ טבש, רפס ןייז ץוח ַא טזָאלעגרעביא טָאה

 -רעביא טָאה רע ד"ערת תבט ב"כ ןרָאװעג קלתסנ זיא רע םיגלפומ םידיסח

 עלהמלש 'ר אוטסיבכער טעװארפעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ןיז ייווצ טזָאלעג .

 ןענייז עדייב ,עוואליפ ןיא ריאמ לאירזע רטלא 'ר ןוא ןילבול ןיא רעגייא

 ,ד"יה רוד ןופ םיששר יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ןיא ןערָאװעג ןריובעג) ,ל"צז ףסוי יכדרמ 'ר יבר רעציבזיא רעד

 -רעביא טָאה (1800 ,ס"קת רָאי ןיא ,ןיבר רעקצָאק ןופ טראניואוו ,ווָאשַאמָאש

 טָאה בקעי 'ר שודקה ןוז ןייז ,השורי עקיטסייג עכייר רָאג זיב ַא טזָאלעג

 ןעמונעגרעביא טָאה תוקלתסה ןייז ְךָאנ םלוע רעציבזיא םעד ןעמונעגרעביא

 רעיינאב רעד ,םלוע ןואג א ,רעניזדאר ךענעה ןושרג 'ר ןוז ןייז םלוע םעד

 ןופ רבחמ לעב ,םויה דע ןגָארט םידיסח רעניזדאר עלא עכלעוו תלכת ןופ

 ליתפ ןוא "לוח ינומט ינופש; יו ,םירפס ערעדנא ליפ ןוא ,תורהט ירדס

 עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ךענעה ןושרג 'ר טָאה תונואג ןייז ץוח א תלכת

 םעד טריפעג ןוא ,רעפרַאש א ןעועג עבטכ ,ןבעל ןשידיסח שילױּפ ןיא

 21 ןיזדאר ןיא ,א"נרת תבט 'ד ןרָאװעג קלתסנ .המר דיב ףיוה רעניזדאר

 | ,קצָאק ןופ טסרעוו

 ,רענייל רזעלא ףסוי יכדרמ 'ר ןוז ןייז ןעועג זיא םוקמ אלממ ןייז

 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא ןקסע רעסיורג רעטָאפ ןייז יו ףרַאש חקיּפ ַא ןוא םכח ַא
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 ןופ רעדנירגטימ .השודק ןוא המכח טימ ףיוה רעניזדַאר םעד טריפעג

 טָאה ךעלטיּפַאק עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד .ןעליוּפ ןיא לארשי תדוגא

 ןיא עכילטפַאשלעזעג ענעדישראפ ןיא ןכערּפשעג ליפ טַאהעג םיא טימ

 טײקפרַאש עיצַאטנעירָא עקנילפ ןייז קנעדעג ךיא ןוא ,ןגַארפ עלענַאיצקַאדער

 ַא וצ תודיסח רעניזדאר סָאד ןביהרעד טָאה רע .ןעקנעד ףיט ןייז ןוא

 ליתפ ןטימ םינייוצמ ןעוועג זיולב טינ ןענייז םידיסח ענייז .גנוגעוואב סקלָאפ

 תעד ינב םידיסח ןעוועג צלַא ןענייז ייז ,הציצ רעָאלב רעד טימ תלכת

 טָאה ט"פרת טבש ו"כ הריטּפ ןייז ךָאנ ,הרות ינב עסיורג ןשטנעמ עפרַאש

 ,ד"יה עלהמלש 'ר ןוז ןייז םלוע רעניזדאר ןופ הגהנה יד ןעמונעגרעביא

 .ש"מי סיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו

 ןופ ןוז ַא א"טילש רענייל םחורי 'ר יבר רעניזדאר רעקיטנייה רעד

 | קרָאי וינ ןיא טנױאו ,רעדורב א סכענעה ןושרג 'ר

 ,םענרַאפ ןטיירב ַא טימ חקיּפ ַא ןוא םכח ַא ,םוצע ןואג ַא זיא רע

 הפוס םימש םשל איהש הקולחמ לכ :קצָאק ןיא טגָאזעג ןעמ טָאה יוזא

 רעד ןוא ןרעװ טּפעװעגסיױא ןוא ןדנואושראפ טעװ הקולחמ יד ,םייקתהל

 ...טייק ענעדלָאג יד ןייז ךשומ רעטייו ךיז טעװ סע םייקתהל ןייז טעװ ףוס

 ןלעדנעמ 'ר ןופ וייחב קצָאק ןיא "הדירמ, רענעי ןופ זיא ןעז רימ יו

 -ילבול ןוא רעניזדאר יד סעיטסאנאיד עשידיסח עטמירַאב ייווצ ןענַאטשטנע

 ,לַאװק ןקיליײה ןשידיסח םעד טמעשראפ טינ ןבָאה עדייב ןיא ...רענ

 יא יי יא יע א עא יא א יא א קי קא טא אטא אטא ראטה אטא  טמאטטא קאאטאא עאאטעאא  רטפא  קעאצא

 םידיסח ענעביוהעג יד ןבָאה ןרָאװעג טנַאמרעד ןביוא ןיוש זיא'ס יוװ

 ןופ ןפיױלטנַא ס'פסוי יכדרמ 'ר ןעגעװ ןדייר וצ ןטימעגסיוא קצָאק ןיא

 ?םידיסח ןומה ןופ רעליימ יד ןכַאמראפ טנָאקעג רעבָא טָאה רעװ ,ןיגר

 ףיוא ןעגנוקרעמַאב עשיטירק טרעהעג טייצ וצ טייצ ןופ עקַאט ןעמ טָאה

 | | ,עציבזיא

 טָאטש טרובעג ןייז ןיא ,טקנעדעג ךעלטיּפַאק וד ןופ רעביירש רעד

 ןינָאק ןיא טניואוועג טָאה רעכלעוו חרוא ַא ןעמוק רָאי עלַא טגעלפ עווָארגַאז

 ןייז ,םידיסח רעקצָאק ידירש יד ןופ ןעוועג זיא חרוא רענעי ,זיירק רעשילָאק

 ,טרינאפמיא קרַאטש םירוחב שרדמה תיב עגנוי זדנוא טָאה טיײקפרַאש

 .קנַאב רעטרַאה רעד ףיוא לביטש רערעג ןיא ןפָאלש ןגעלפ חרוא רענעי

 וליפא ,ןפָאלש זיוה ןיא ייז וצ ןעמוק ןטעבעג םיא ןבָאה םידיסח ליפ שטָאכ
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 ןגניירב "ןליופאב, ,ייז טָאה רע רָאנ ןסע ןייג טלָאװעג טינ רע טָאה תבש

 ...ןיירא לביטש ןיא הדועס עקידתבש יד

 ףיוא ןטערטוצנָא םיא יוזא יו טסואוועג ןבָאה םיסדנוק עגנוי רימ'

 ןופ תונורכז ןלייצרעד זדנוא לָאז רע טלָאװעג ןבָאה רימ .גיוא-רעניה ןייז

 | .תוגהנה ןוא תורות עפרַאש טימ טישעג טָאה רע ...קצָאק

 ןגעװ סעּפע טסייוו רע יצ ןָאטעג גערפ ַא םיא ןבָאה רימ ןעוו

 ןגירשעג ןוא ןָאטעג ףיוא לעטש ַא קיטסַאה ךיז רע טָאה ? הדירמ רעציבזיא יד

 !ןיבר ןייז ןיא דרומ ַא ןעוועג זיא רע "םיא; ןגעוו טינ רימ טגערפ ,לוק ןטימ

 סָאד ,טרעדנעעג טינ רָאג טימ רעבָא ךיז טָאה קצָאק ןופ ךרד רעד

 -סיורא ןבָאה רעטרעװו עקיצילב ןוא עקימאלפ עבלעז יד ,טייקפרַאש עבלעז

 .רדח םענעסָאלשראפ סלעדנעמ 'ר ןופ טרַאּפשעג

 עלעדנעמ 'ר וצ ןענַאגעגנירא ןענייז םידיסח ענעביוהג עכילטע ןעוו

 ןעועג טשרע זיא רעכלעוו ,םלוע ןופ דבכנ ַא ראפ םימחר ןטעב רעקצָאק

 רסוחמ א שממ ,ונילע אל דרוי ַא ןרָאװעג ףוס םוצ ןוא ,ריבג רעסיורג ַא

 דיסח ַא זיא דבכנ רענעי זַא ןיבר םעד טנָאמרעד םידיסח ענעי ןבָאה .םחל

 דיסח א זיא רע ביוא :טרעפטנעעג רעקצָאק רעד ייז טָאה םימש ארי ַא ןוא

 | ...טינ רָאג םיא טלעפ ןַאד ,םימש ארי רעתמא ןוא

 ןסיורג םעד םורא ןיבוסמ ןסעזעג ןענייז םידיסח ענעביוהעג יד ןעוו

 יז ןבָאה עלַא ,יבר רעד ןעמוקניירא לָאז טָא טָא זַא טרַאװעג ןוא שיט

 רעקצָאק רעד טנעפע טָא ןוא ,הארי ןוא המיא טימ ץרא ךרד טימ טרַאװעג

 ןבָאה ייז יו רָאנ טעז :ירשעג ַא רע טיג ,ןיבוסמ יד קידנעעז ,ריט ןייז

 ערקאו לוכש בודכ םשגּפַא ,שיט ןיימ םורא םיצירּפ יד יו טצעזעגסיוא ךיז

 רעטקיטייועצ ַא וה) םבל רוגס

 רעייז ןסיירפיוא לע ךיא ןוא ,רעדניק ענייז ןריולראפ טָאה רעכלעוו ,רעב

 ...ץרַאה ןסָאלשראפ

 ...קערש ראפ ןפָאלעצ ךיז עלַא יז ןענייז םירוביד עכלעזַא קידנערעה

 עכלעזַא וצ טניואווװעגוצ גנַאל ןופ טַאהעג ןיוש רעבָא ךיז ןבָאה ייז

 ןוא ץרַאה טמַאלפעצ א ןופ ןענַאגעגסיױרא ןענייז עכלעוו םירוביד עפרַאש

 ..םיקרבו תולוק עקידרעייפ טימ טצירּפשעג טָאה סעכלעוו ליומ קילײה ַא ןופ
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 םישודק ןופ הרדס יד :רמוא היה אוה סרעקצָאק םעד ןעוועג זיא יוזא

 :טימ סיוא ךיז טזָאל ןוא "ויהת םישודק; :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה

 םישודק רָאנ ןטסָאק סע לָאז טולב זַא :זדנוא טנרעל הרות יד ,"םב םהימד;

 ...ןייז ןעמ לָאז
 5: .טיקיקשידלייי -ןהיקילזליייי טיט ---.אסמקייידרללו לו פישל :----שישייוקזװײװ = טאהלוותווליי----.אופשמלאשייקשטפ == הססתלטטטאו עא ריי א ראטע, טאטע ,56- 5 יי ר א אטא, ראט ראקעט

 -קגארק עקידנכוסמ ןייז ןופ ןענַאטשעגפױא זיא ןוז ןייז לדוד 'ר ןעוו

 ערה רצי רעד טָאה סָאװ ,לדוד :ןָאטעג גערפ ַא רעטָאפ רעד םיא טָאה טייה

 טסטלַאה יד זַא טניימעג טסָאה יד ןעוו עגר רעטצעל רעד ןיא ריד ןופ טלָאװעג

 ? המשנ תאיצי ייב

 סע זַא ,טדערעגוצ ךימ טָאה רע ,טרעפטנעעג לדוד 'ר טָאה ,עטַאט

 ...לארשי עמש ןעיירש ךיוה לעװ ךיא ןעוו ןייש רעייז ןייז טעוו

 טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא ?לדוד טרעפטנעעג םיא וטסָאה סָאװ ,ונ

 ַא ןיב ךיא ,לארשי אנוש רימ ןופ קעוװא ייג ,תוחוכ עטצעל עניימ טימ

 ןוא ןגיוא עניימ טכַאמראפ בָאה ךיא ,ריד ףיוא ףייפ ךיא ןוא דיסח רעקצָאק

 טָאה תיב ינב יד ןופ רענייק ןוא ...לארשי עמש ןוא יודוו טגָאזעג ליטש

 ...טרעהעג טינ וליפא

 סנוז ןייז ףיוא טנאה ןייז טגיילעגפיורא טָאה יבר רעקצָאק רעד

 .דיסח רעקצָאק ַא טזיב ,לדוד ,םינּפ קידנעלארטש ַא טימ טגָאזעג ןוא לסקא

 רעד לָאז ,"רהה תא ןידה בוקיק :ןעועג זיא הטיש רעקצָאק יד שטָאכ

 ִזִא ,תוחנה ןָא ןוא ,תורשּפ ןָא ,גרַאב םעד ןרעכעל ןוא ןרעיוב ךרודַא ןיד

 -יטרַאנעגיײא ןזיוועגסיורא לָאמ ליפ רע טָאה ךָאד ,שינעעזנייא ןָא ןוא םימחר

 ,טיײקנערטש רענעמונעגנָא רעד ןופ ןזָאלעגכָאנ ןוא טייק

 רעדניק ןבָאה טינ ןבילוצ ךיז ןטג וצ ןעוועג םיכסמ טינ טָאה רע

 .רָאי ןעצ בייוו ןייז טימ טניואועג טָאה ןַאמ ַא יו רעד ךָאנ וליפא

 ץטג וצ המכסה ןייז ןטעבעג טָאה םידיסח ענייז ןופ רעצימע ןעוו

 שוריפב רע טָאה .טַאהעג טינ רעדניק ענייק ןבָאה ייז לייוו השא  ןייז

 !ןיינ טגָאזעג

 .ןעועג ריצפמ רעטייו ןוא ןזָאלעגּפָא טינ טָאה דיסח רענעי ןעוו ןוא

 7? םיעשר רעדניק ןבָאה וטסליוװ ,ןָאטעג גָאז ַא םיא וצ רעקצָאק רעד טָאה

 טינ רעמ םיא ןוא טרינגיער דיסח רענעי ןיוש טָאה לָאמסנעד !גָאז

 .י.ןעװעג ריצפמ

 -סיורא טיירגעג ךיז גנוריגער רעוועשראוו יד טָאה א"ירת רָאי ןיא
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 .םישובלמ עגנַאל עשידיי ערעייז ןגָארט טינ ןרָאט ןדיי זַא הריזג ַא ןבעגוצ

 טימ ןכיילגסיוא ךיז ללכב ןוא תואיּפ ןוא דרָאב יד ןרעשּפָא ךיז ןעזומ ייז

 .ןעליוּפ ןיורק ןופ רעניואוונייא עלַא

 עקיזָאד יד רעוװש יװ ,ןלעטשרָאפ טינ רָאג טנייה ךיז ןענָאק רימ

 רָאי טרעדנוה רעביא טימ ןדיי עמורפ ענעי ןפערט טנָאקעג טָאה הריזג

 טימ שובל ןקיטרַאנעגײא רעייז ןגָארטעג ןבָאה ןדיי עלַא טעמכ ןעוו ,קירוצ

 | ,לטיה שידיי ןוא טַאלַאכ ןגנַאל ןטימ ,תואיּפ ןוא דרָאב

 ,ײַצילָאּפ רעד וצ ףור א טזָאלעגסױרא טָאה אשראוו ןיא גנוריגער יד

 ןרעשּפָא םיא ןוא דיי ןקידגינעפשרעדיװ ןכעלטיא דלַאװעג טימ ןּפַאכ וצ

 ,תואיּפ ןוא דרָאד

 ןוא ןטנַאלימיסא ןטלַאהעב ךיז ןבָאה הריזג רעקיזָאד רעד רעטנוא

 ,הלודג החמש ַא ןעװעג סע זיא ייז ייב ,םיליכשמ עשיאנק עקיטפ ג

 ןגָאלשעג טָאה ןעמ ,ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ןסַאג רעוועשראוו יד ףיוא

 ערעייז דלַאװעג טימ ןרױשעגּפָא ןוא ךעלגניי עשידיי טּפַאכעג ,חצר תוכמ

 ,תואימפ

 -טסעפ לָאז ןעמ ,טלעװ עשינבר יד ןיא ךיוא שער ַא ןרָאװעג זיא'ס

 ןעמ רעדָא ,רובעי לַאו גרהיי ןופ ןיד רעד ןָא ָאד טייג יצ ,ןיד םעד ןלעטש

 הנוכ ריא סָאװ הריזג ַא רוג זיא תוכלמ ַא ביוא לייוו ..?ןבעגכָאנ ןָאק

 ,לדגעב ךיש ףיוא ,אנאסמד אתקרע ַא ףיוא וליפא זיא ,ןייז תד לע רובעל זיא

 ...ןבעגכָאנ טינ ןוא ןייז וצ שפנ רסומ ךיז בייוחמ ,ןדיי םעד טגניווצ ןעמ ןעוו

 חסונב קידצ ןוא ןואג רעטמיראב רעד רעװָאנַאכעשט על'םהרבא יבר

 יבר טימ ןייז וצ בשיימ ךיז אשרַאװ ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס זיא ,זנכשא

 עשילּפ יד ןשיווצ לייו .הריזג רעברַאה רעגיזָאד רעד ןגעוו ןריאמ עשטיא
 ,רהה תא ןידה בוקי ןטלַאהעג ןבָאה לייט תועיד יקוליח ןעוועג ןענייז םינבר

 עשידיי יד ןייז וצ הנשמ ןבעגכָאנ טעוו ןעמ ביוא לייו !רובעי לאו גרהיי

 הטיחש תבש ןגעוו תוריזג עיינ ןייז רזוג ןוא ןעמוק םיעשר יד ןלעװ השבלה

 ךיז ןוא ןבעגכָאנ זומ ןעמ זַא ,ןעועג ליקמ ןבָאה םינבר לייט ןוא .הלימ ןוא

 - ןענ'גרה ןזָאל טינ

 רעקידרעטעּפש רעד ,ם"ירה ישודיח לעב רעד רודה ילודג ייווצ יד
 רעווַאנאכעשט על'םהרבא יבר ןוא ,רטלא ריאמ עשטיא יבר רערעג רעטשרע
 ןופ ןוא ,םיליכשמ יד םירסומ יד ןופ הנוכ יד זַא ןעװעג םיכסמ ןבָאה

 תריסמ :רָאלק ןיד רעד זיא רעבירעד ,ןייז תד לע ריבעמ זיא גנוריגער רעד

 !םשה שודיק ףיוא ןייג ,רובעי לַאו גרהיי ,שפנ
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 טרעהעג טָאה יבר רעקצָאק רעפרַאש רעקידתואנק דימת רעד ןעוו

 רעד לארשי ילודג עדייב ןבָאה יוזא זַא ,דיסח ןייז רעװָאנַאכעשט אבא 'ר ןופ

 טילחמ רעװעשרַאװ ריאֵמ עשטיא יבר ןוא ,על'םהרבא 'ר בר רעוװָאנַאכעשט

 טָאה .םיעשר יד ןבעגכָאנ טינ ןוא ןענ'גרה ןזָאל ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןעוועג

 יזא ?טנקספ'עג ייז ןבָאה ױזַא ,סָאװ :ןגירשעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע

 ןיא טקוקעגניירא לָאמַא ךיוא בָאה ךיא ?ךורע ןחלש ןיא ןענופעג ייז ןבָאה

 טינ בָאה ךיא ןוא ,תויתוא ענבָארד יד ןיא העידי ַא ךיוא בָאה ךיא ,רפס ַא

 םילודג ייוצ עכלעזַא ןענ'גרה ןזָאל ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ץיגרע ןיא ןעזעג

 ?טולב שידיי ןייז ריקפמ ןייז טיירג ןלָאז

 ,..הלואג יד ןעמוק טעװ ,לארשי ללכ םעד ןָאט שטעווק ַא רעסעב ייז ןלָאז

 ןטייוצ ןיא ןליײצרעד רימ לעװ הריזג ענעי ןגעוו רעכילריפסיוא

 םעד טליײצרעד רָאנ ָאד ןבָאה רימ .עיפַארגָאנָאמ רעקיזָאד רעד ןופ לייט

 לָאמנייק טָאה רעכלעוו יבר רעקצָאק רעפרַאש רעד זַא ,טקַאפ עקידריווקרעמ

 ַאזַא ייב דָארג זיא ,תורשּפ ףיוא ןעגנייא ןוא ,ןייז ליקמ ןופ ןטלַאהעג טינ

 ...םיליקמ יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז עגַארפ עבארה

 ןעצכַא לטיּפַאק

 בייל רענעסָאלשרַאפ רעד

 'ר רעבָא ,םידימלת רעכסישפ עלַא ןעוועג ןענייז קילייה ןוא סיורג

 . .הרובחבש ירַא רעד ןעוועג זיא ,יבר רעקצָאק רעד ןרעטשנעגרָאמ עלעדנעמ

 טבעלק ןואג טרָאװ סָאד) ןדמל רעפיט ַא לכ םדוק ןעוועג זיא רע

 ןוא םינושאר םיקסוּפו ס"ש וטושּפכ טושּפ (רעגייטש ןשידיסח םוצ טינ ךיז |

 .םירה רקועו יניס ַא ,םינויוחא

 -ענעגרעביא ןייז ,ברוקמ רעטסנָאנ ןייז ,ל"צז ם"ירה ישודיח לעב רעד

 עשידמול יד ןיא טמשעג טָאה רעכלעוו רעגָאװש ןוא רבח ,דיסח רעטסנעב

 ךיא זיב ןדמל ַא ךיא ןיב גנַאל ױזַא :טגָאזעג טָאה ,הרותב לודג ץלַא טלעוו

 ..יריט סניבר רעקצָאק םוצ נוק

 ילגא, לעב רעד םעדייא סרעקצָאק םעד רעװָאשטַאכָאס על'םהרבא יבר

 "לט ילגא; רפס ןייז ןופ המדקה רעד ןיא דיעמ זיא "רזנ ינבא, ןוא "לט

 רע טָאה ןענרעל ןיא ןייז וצ קמעתמ ךיז יוזא יו דומילה ךרד םעד זַא

 ..+.קצָאק ןיא רעווש ןייז ייב טנרעלעג
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 ,רעװָאנַאכעשט על'םהרבא 'ר ןופ ןוז רעד ,רעווָאקירטס ףלָאװ יבר

 ןראפ ,רעטָאפ ןסיורג ןייז ןופ הרות ישודיח ןגָאזרעביא ןזומ דימת טגעלפ

 | | .ןיבר רעקצָאק
 ןשידמול ןייז טגָאזעגרעביא טָאה ױאדנַאל ףלָאװ 'ר ןעוו לָאמנייא

 לוּפלּפ ןעצנאג םעד ןעוועג החדמ יבר רעקצָאק רעד טָאה ,שודיח ַא סרעטָאפ

 ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ףלָאװ 'ר ןעוו .שודיח ןצנַאג םעד ןדנאוועגּפָא ןוא

 -ַּפִא טָאה יבר רעקצָאק רעד זַא ,רעטָאפ ןייז טלייצרעד ןוא ווָאנַאכעשט

 רעוָאנַאכעשט צעל'םהרבא יבר ןזיא ,שודיח ןייז טגערפעגּפָא ןוא ןדנאוועג

 רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ ,תוקמע סרעקצָאק ןופ ןרָאװעג לעּפתנ קרַאטש

 רעצנַאג ַא טנרעלעגרעביא ןוא ,ףלָאװ 'ר ןוז ןייז טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 רעצנַאג ןייז זַא ןעזרעד טשרע רע טָאה ןַאד ןוא איגוס עקיזָאד יד טכַאנ

 ספות קיטכיר טינ טָאה רע עכלעוו הנשמ ַא ףיוא טיובעג ןעוועג זיא לוּפלּפ

 | יי ...ןעוועג

 ןעד ךיא ןיב סָאװ לייו ,טינ ךימ טרַא ,רימ ףיוא טדער ןעמ סָאװ

 ירבד יד ףיױא טדער ןעמ סָאװ זיא ,ָאי טרַא ךימ סָאװ ,גילפ עטרגּפעג ַא

 טינ ןױש םלוע םעד ףיוא ןעמ טָאה רָאי טרעדנוה ריפ לייוו ,עניימ הרות

 ףרַאש יוזא ןוא טגַאװעג יוזא ...הרות ירבד רעגייטש עכלעזַא טרעהעג

 ןונבלה יזרא ןופ הביבס רעד ןיא ןטסָאמראפ ךיז רעקצָאק עלעדנעמ 'ר טָאה

 . ןלױּפ ןופ םישודק ןוא םידמול עטסערג יד ןופ

 רעד .טַאהעג טינ ץינערג ןייק טָאה תופירח ןוא תואיקב רעקצָאק םעד

 סע סָאװ ןיבמ רעטסערג רעד ןעװעג זיא רעכלעוו "ם"ירה ישודיח, לעב

 זַא ,טינ קפס םוש ןייק רימ ייב זיא'ס :טגָאזעג טָאה ,הרותב לודג ַא טניימ

 רע טלָאװ םיאנת יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג טלָאװ יבר רעקצַאק רעד ןעוו

 םעד ןייטשרַאפ וצ גָאט ןצנַאג ַא עגיימ ךיז ןענייז רימ סָאװ !אנת ַא ןעוועג

 ...עגר ןייא ןיא קצָאק ןיא יבר רעד סע טּפַאכ ,ןושאר ַא ןיא טשּפ

 תוקמע סרעווש ןייז ןלייצרעד טגעלפ רעװָאשטַאכָאס על'םהרבא 'ר

 ,ם"במר ןברַאה ַא ןיא ןעוועג ןייעמ ךיא בָאה גנַאל םישדח :הלגנ ןענרעל ןיא

 ךיז בָאה ךיא .הנווכ ןוא טשּפ ןייז ןייטשרַאפ וצ ןעוועג רעווש רימ זיא'ס

 ןיב'כ ,ם"במר םעד ןענַאטשרַאפ טָאה ךיא זיב טכענ ןעוועגפיוא ,טרעטַאמעג

 םעד טגָאזעגכָאנ םיא ןוא ןיבר רעקצָאק רעד רעווש םוצ ןעגנַאגעגניירא

 ,טייצ עגנַאל ַא ןעניפעג וצ טרעטַאמעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא טשּפ

 טינ רָאג רימ טָאה ןוא ,טשּפ ןיימ טרעהעגסיוא טָאה רעווש רעד

 גָאז ןוא ייג ,טגָאזעג רימ טָאה רע ,טינ וצ קיטכיר זיא רע וצ טרעפטנעעג
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 ןַאד דָארג זיא רעכלעו ןריאמ עשטיא 'ר וצ ם"במר ןיא טשּפ םעד רעביא

 ,קצָאק ןיא ןעוועג

 טכַאמעג קעווא ןוא ןעוװעג החדמ טָאה ,ם"ירה ישודיח לעב רעד

 םיא ןוא ,רעװש ןיימ וצ לָאמַא ךָאנ ןעגנַאגעגניירא ךיא ןיב ,טשּפ ןיימ

 .עינַאװָארָאה עצנַאג ןיימ טכַאמעגקעװא טָאה ריאמ עשטיא 'ר זַא ,טלייצרעד

 ,(אחרט ערעווש)

 -- ,רעװָאשטַאכָאס על'םהרבא 'ר רעטייו טלייצרעד -- רעווש רעד

 .טינ וצ תמא זיא ם"במר ןיא טשּפ ןיימ ֹוצ טגָאזעג טינ רָאג רעטייוו טָאה

 -רעטעּפש רעד) ,קסראמַאטיל ןופ בר םוצ --- ןליופאב רע טָאה --- ןיירא ייג

 רעד ןעוו ,טשּפ ןייד רעביא םיא גָאז ןוא (רדנסכלא ןופ ךענעה 'ר יבר רעקיד

 םיא ןופ רע זיא ם"במר ןבראה ןיא רבסה ןיימ טרעהעג טָאה ךענעה 'ר יגר

 זַא ,טגָאזעג םיא ןוא רעווש םוצ רעדיוװ ןיירַא ךיא ןיב ,ןרָאװעג לעּפתנ קרַאטש

 .רבסה ןיימ ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש זיא בר רעקסרַאמַאטיל םעד

 ןיירא ןדייב ייז ףור :טגָאזעג רימ וצ קצָאק ןופ רעווש ןיימ טָאה

 | ,..רימ וצ ַאד

 רעד ,ךענעה 'ר יבר רעד ,רעוועשראוו ריאמ עשטיא יבר ,יירד עלא

 המיאב רעווש םוצ ןעגנאגעגניירא עלַא רימ ןענייז ךיא ןוא בר רעקסרָאמָאטיל

 יװ ןעגירשעצ ךיז רע טָאה ,עזרעד זדנוא טָאה רעווש רעד ןעוו ,הארינו

 ט'רסא רעד ..!?הרות ןעמ טנרעל יוזא :טגָאזעג זדנוא וצ ןוא ,רעגייטש ןייז

 !ּפָא טעדנעוו ערעדנַא רעד ןוא ,טוג זיא'ס זַא טגָאז רעד ,ריתמ זיא רעד ןוא

 ןרעפטנעראפ וצ ,םינפוא ןעציירד ןגָאז וצ ןביוהעגנָא טָאה רעווש רעד ןוא

 ,..ם"במר םעד

 ןוא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,עלַא ןופ רעטסגנוי רעד ןעוועג ןיב ךיא

 ןעועג ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,ריאמ עשטיא יבר .סקעז רָאנ ןעוועג גישמ

 ןענַאטשראפ טָאה .םוצע ןואג ץלא טלעװ רעשידמול רעד ןיא טמירַאב

 גישמ טינ זדנוא ןופ רענייק טָאה יירד עקירביא יד ןוא ...םינפוא ןעצ רָאנ

 ...ןענרעל ןענַאטשראפ קצָאק ןופ רעווש רעד טָאה ףיט יוזא ,ןעוועג

 הפוקת רענעי ןיא קסופ ןטסערג םנופ םעדייא רעד רעקסוטלופ רזעלא יבר

 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא "תעד תוחק לעב רעד בר רעסיל רעד ,בקעי יבר

 ,םידיסח רעקצָאק עטספרַאש יד

 םייב גרעבמעל ןיא ןעוועג זיא רעוועשראוו ריאמ עשטיא יבר ןעוו

 ןיא םיא טימ טכארבראפ טָאה ןוא ןואג רעטמיראב טלעוװ ַא "בקעי תצעושי,

 ןענאהראפ ךָאנ זיא'ס וצ טגערפעג בר רעגרעבמעל רעד םיא טָאה ,ןענרעל
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 :טרעפטנעעג ריאמ עשטיא 'ר טָאה ,ןדמל רעגייטש ַאזַא םלוע רעכסישפ ןשיוצ

 ...רעװָאשַאמָאט לעדנעמ 'ר וצ ןכיילגראפ טינ וליפא ךיז ןענָאק רימ

 ס"ש ,הרות ןיא תולדג ןעוועג זיא תודיסח רעקצַאק ןופ דוסי רעד ןעוו

 הרות שממ .,הרהטבו השודקב ןענרעל .,םינורחאו םינושאר ,םיקסוּפ ןוא

 טגירקעג ןבָאה ןדיי עטוג לייט ַא סָאװ ןשודיח וצ ָאד ךיז זיא סָאװ ,המשל

 ..?ךרד רעקצָאק ןפיוא

 טינ ןוא ןסָאלשענּפָא יבר רעקצָאק רעד ךיז טָאה רָאי קיצנאווצ וצ בורק

 | ...םלוע םעד ךיז וצ טזָאלעגוצ

 וצ גָאט וצ גָאט ןופ ןגיטשעג זיא קצָאק ןופ דיי רעקיליײה רעד

 -עג טינ םיא טָאה םיברוקמ עטנָאנ רָאג יד ץוח א רענייק ,תוגירדמ ערעכעה

 השמ .ןזָאלּפָארא טינ רעבָא ןבייהרעד טנַאקעג ךיז טָאה רע ,ןייז גישמ טנָאק

 טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו ןַאד שטרע ,ןזָאלּפָארא טנָאקעג ךיז טָאה וניבר

 ...ךמע תחש יכ "דר; ךל :ןָאטעג גָאז ַא םיא וצ

 ,קצָאק ןיא רדח ןטכַאמראפ םענעסָאלשראפ ןיא ןעוועג זיא ףוג ןייז

 ,םינוילע תומלוע יד ןיא טבעװשעג םורא טָאה הריתי המשנ ןייז רעבָא

 הלודגה תסנכ ישנא ןוא םיאיבנ יד טימ טנעגעגאב ךילגעט גָאט ךיז טָאה רע

 שודקה י"רא ןטימ יאחוי ןב ןועמש יבר טימ םיארומאו םיאנת יד טימ

 אירבח רעצנאג רעד טימ ןוא בוט םש לעב טימ ,גארּפמ ל"רהמ ןטימ

 עקידגיחומד תונטק יד ןרעהסיוא טנָאקעג רע טָאה עשז יוזא יו ,אשידק

 ..?דרע רעד וצ ןעדנובעגוצ ןענייז עכלעוו ןשטנעמ ןופ ןטיונ

 ,..טייקנעסָאלשראפ ןייז ןופ הביס עטסגיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד

 טינ טָאה רעד ,תודדובתה ןייז טשטייטעגסיוא שרעדנא טָאה סע רעוו

 םעד ןעוועג גישמ טינ ללכב טָאה רעד ,השודקה ותעד ףוסל ןעוועג דרוי

 הריאמה אירלקּפסאב ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ןדיי ןקימַאלפ ןקיזָאד

 ךָאנ תורוד ענעלאפעג עקידלּפש עקידרעטעּפש יד ןוא םיא ראפ תורוד עלַא

 ,.. םיא |

 -סיוא ,טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה ,הֹוה םויח דע ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ

 עקיצילב ןוא תועונת ,םירופיס תוגהנה תורות טּפַאכעגפױא ןוא ,טרעהעג

 ,טרעייפעג ןוא טמַאלפעג טָאה רעכלעוו ,ןדיי ןיכוה למיה םענעי ןופ רעטרעוו

 ןוא ,רעטימעג טליקעגּפָא ,טמרַאװרעד ,ןייא ןופ רעצרעה טכַאמעג ךייוו

 תומא תלד ענייז ןיא ןעמוקעג ןענייז 'עכלעוו יד ןופ תלוספ סָאד טנערבעגסיוא

 ,ןייז רהטמ ךיז

 טימ רירנָא ַא טָאה סָאװ םעלַא וצ ןצכעל ןיימ ןופ דוס םעד טינ סייוו ךיא
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 ןעוו גָאט ןיא טבש ט"כ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא לייו ,רשפא ?קצָאק

 | ..?טײצרָאי רעקצָאק יד סיוא טלַאפ סע

 ןכוזַאב ןליימ רעגילדנעצ ןרָאפעג ךיא ןיב (1922) ג"פרת רָאי ןיא

 . ...רעייפ קיטש רָאװ ַא טנערבעג לָאמַא טָאה סע ואו קצָאק לטעטש סָאד

 ןָאטעג הלפת ,להא םנופ גנאגניירא םייב ןענַאטשעג ךיא ןיב גנַאל ץ'זעש

 ...ךרד ןכיוה למיה ןייז ןיטשראפ וצ שטָאכ ןייז הכוז לָאז'כ ןטעבעג ןוא

 טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,םינקז ןענופעג ךיז ןבָאה החּפשמ ןיימ ןיא

 עלעדנעמ 'ר ןופ דוס ןצנַאג םעד ןעוועג ריבסמ ייז ןבָאה יוזא ןוא ,קצָאק

 ...םלוע ןופ ןפיולטנא

 יו טדערעג טָאה ןוא טרַאפשעגניאא ךיז טָאה קצָאק ןופ יבר רעד

 ןזיילסיוא וטסליוװ ,םינונחת טימ דבע א יװ טינ ,םלוע לש ונובר םוצ תיב ןב ַא

 ןַא ייז ביג ,חלשת דיב אנ חלש .,טינ ביוא ,טוג זיא ןחישמ ןקיש ,ןדיי יד

 ...ןיבר ןרעדנא

 אנ ינחמ ,ןיא םאו -- טוג זיא -- ,םתאטח תא אשת םא ,התעו

 טסָאה יד סָאװ רפס ןייד ןופ ןעמָאנ ןיימ סיורא םענ !תבתכ רשא ךרפסמ

 ןזיוװעג םיא טסָאה ,םלוע רעד ןופ תוקלתסה ןייז ראפ וניבר השמ ןזיוועג

 ינחמ ,םלוע לש ונובר ךיד ךיא טעב ,וירטושו רוד רוד ויגיהנמו רוד רוד

 יז ןָאק ךיא ביוא גיהנמ ןייק ןייז טינ ליו ךיא ,תבתכ רשא ךרפסמ אנ

 ...ןפלעה טינ

 רעביירש דלַאװ רעד ,עװארגַאז ןופ בקעי םהרבא 'ר טָאה יוזא

 ַא תעשב ,טבש ב"כ שדוק תבש יאצומ םלוע ןרַאפ טגָאזעג עמישּפ ןופ

 ...הדועס אכלמד הוולמ ַא ףיוא ,טײצרָאי רעקצָאק

 טָאה לביטש רערעג ןופ יאבג רעד ,ס'נועמש הירכז רעזייל 'ר ןוא

 ןַא קצָאק ןיא ןעוועג לָאמ ףניפ זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז ןופ טגָאזעגכָאנ

 ,ארמימ ערעדנא

 ןופ חיר םעד ןייז לבוס טנָאקעג טינ טָאה קצָאק ןופ יבר רעד

 ןרָאװעג ןביוהרעד זיא המשנ ןייז ןוא ,המשנ ןרָאװעג זיא ףוג ןייז ,תוימשג

 ןופ ןפָאלטנא זיא רע ,השעמה ימי תשש יד ןיא וליפא הריתי המשנ א וצ

 סָאד קידנעעז ,ןפיולטנא טלָאװעג ךיוא טָאה איבנה הימרי ,טיײקידנעכָאװ

 הבזעאו םיחרוא ןולמ רבדמב יננתי ימ :טגָאזעג רע טָאה ,רוד םנופ תולפש

 | ...םתאמ הכלאו ,ימע תא

 רעפראש ַא ץוח א ןעוועג זיא רעכלעו שרעה לאפר 'ר עדייז ןיימ

 סע ,תורתסנב קסע יל ןיא :ןפורעגנָא ךיז טָאה ןדמל רעפיט א ךיוא דדיסח
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 ןיא ךיז טניפעג דיי ַא ביוא ,תועד תוכלה ןיא ם"במר רעקידשוריפב ַא זיא

 ארומ ךָאנ טָאה רע .ןענרעלּפָארַא טינרָאג ריא ןופ ךיז ןָאק רע ןענַאװ ןופ הביבס

 ודבל בשי ,ם"במר רעד טגָאז הצע יד זיא ןריפראפ לָאמַא טינ םיא ןלָאז ייז

 ...םודיוו דדב בשי קוספ ןיא טייטש סע יוװ יוזא ,ידיחי

 ןפיולטנא סניבר רעקצָאק םעד שטייטעגניירא םידיסח עטלַא ןבָאה יוזא

 | / .םלוע ןופ
 טייצ וצ טייצ ןופ תושר טַאהעג ָאי רעבָא ןבָאה עטנָאנ רָאג יד

 ךיז רע טָאה ייז טימ ,ץרַאה ןייז טנעפעעג רע טָאה ייז ראפ ,ןייגוצניירא

 ...תוכרדה ןוא תוצע ןבעגעג ןוא ןעוועג בשיימ

 שרדמה תיב ןיא ריט ןייז ןָאט ףיוא לַארפ ַא קיטסָאה לָאמַא טגעלפ רע

 ...ריט יד ןכַאמראפ קירוצ ןוא גָאז ןקידנעדיינש ַא ןָאט ףראוו ַא ,ןיירא

 ,םוקמ ספא דע לופ ןעוועג זיא שרדמה תיב רעד ןעוו ,ירדנ לכ ראפ

 יד ןיא טליהעגנייא ןעלטיק עסייוו יד ןיא ןָאטעגנָא ןענַאטשעג זיא םלוע רעד

 רעקצָאק רעד טָאה ,"הכז הלפת; טגָאזעג תוללי ןוא תויכב טימ ןוא םיתילט

 סָאװ :טגערפעג ןוא םלוע םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא ,ריט ןייז ןָאטעג ןפע ַא יבר

 ריא ?ךָאװ עצנַאג ַא ןעוועג ריא טייז ואו ?ןטכענ יו שרעדנַא טנייה זיא

 ?ןעוו רעבָא ,רּפכי הזה םויב יכ; זַא תמא זיא ס ? רוּפכ םוי ןפיוא ךיז טזָאלראפ

 ...םכתא רהטל "םכילע; ,רקיע םעד ןסעגראפ טינ טעװ ריא ןעוו

 א יװ טילגעג ןבָאה רעטרעװ עקידנעגָאז ליפ עצרוק עקיזָאד יד

 עקיליײה יד ןופ םיקרּפ עצנאג ,טרעטיצעג טָאה םלוע רעד ,טיר ענרעזייא

 עלעדנעמ 'ר יװ ןגָאזנירא ךעלפערט יוזא טנָאקעג טינ ןבָאה רסומ ירפס

 "םכילע, טרָאװ עקיצנייא סָאד ןלעטשרעביא ןטימ טָאה קצָאק ןופ יבר רעד

 םכתא רהטל ,םכילע רפכי הזה םויב יכ טינ .קוספ ןופ לייט ןטייווצ םוצ

 רּפכמ חוכ א טָאה רוּפכ םוי גָאט רעד ,רּפכי הזה םויב יכ רָאנ .םכיתאטח לכמ

 םורא ךיז טעוװ ןיילא ריא ןעוו ,םכתא רהטל םכילע ,ןעוו ?ןעוו רעבָא ,ןייז וצ

 | ...ןייז רהטמ ןוא ןקיניירסיוא ןשאוו

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו םידיסח עטלַא ןופ טרעהעג בָאה'כ יו רעבָא

 רעייז ןעועג זיא םלוע רעד ,הרותה תלבק וצ תועובש ףיוא קצָאק ןייק

 םורא ןוא ,שרדמה תיב ןיא םיפופצ ןענאטשעג ןענייז םידמול םינבר ,סיורג

 טלָאװעג ןבָאה ייז ,ארומ ןוא טפַאשביל טימ טרַאװעג ןבָאה ייז ,גנוניואוו ןייז

 ןייז םינּפ ןייז זומ תועובש ןיא זַא טביולגעג ןבָאה ייז ,ןָאט קוק ַא םיא ףיוא

 ליומ קילייה ןייז ןופ ןוא ,רעייפ טימ יאדווא .ןצירּפש ןגיוא ענייז ,קידיארומ

 .יניס גראב ןופ םיקרבו תולוק יד ,ןצילב ןוא ןרעניד סיורא ךיז זסייר
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 ןתמ ןמז ,טייקיניילק ןייא ,הבושתב רהרהמ זיא דיסח רעכעלטיא

 ,םיקלא שיא ַא רוהטו שודק ַא ראפ ןעמ טייטש ָאד ןוא ,ונתרות

 רעד ,סיורא טמוק יבר רעד ,ליטש ןייז טסייה רעװָאשַאמָאט שרעה

 רוביד ַא וליפא ןרעהראפ וצ טינ ידכ ,ןעמעטָא וצ וליפא ףיוא טרעה םלוע

 ,ליטש ןבילבעג זיא סעלא ,חווצ אל רופצ ,הרות ןתמ ייב יו שממ ,לק

 ,טרָא ןכאמ ,ּפָא ךיז ןקור םיברוקמ יד ,סיורא טמוק עלעדנעמ 'ר

 ןעייג ,ןיז ערעגנוי יד ןימינב 'ר ןוא םחורי השמ 'ר .,רוכב ןייז לדוד 'ר

 ףיוא טבייה רע ,טינ רָאג רעבָא טדער יבר רעד ,ןטַאט ןקימאלפ רעייז ,ךָאנ

 עטלַא םינשי םגו םישדח םלוע םעד טכַארטַאב ןוא ןעמערב עסיורג ע;ייז

 ,ערַאװ ַא טכַאמ םלוע רעד ,(ךעלטייל עגנוי) סעצירפ ענעמוקעג יינ ןוא םידיסח

 ,םוקמ 'ונפ

 ,םרוטש ַא ראפ טייקליטש ַא זיא סָאד זַא ,ןסייו םלוע ןופ םילודג יד

 ןעיירטעג ןייז ןריאמ עשטיא יבר םלוע ןשיװצ טעזרעד יבר רעד

 יב ןֶָא םיא טמענ רע ,םוקמ אלממ ןקידרעטעּפש ןייז ןוא רעגָאװש ,דיסח

 ובוש םהל רומא ךל ,ריאמ עשטיא :לוק ןייז ףיוא טביוה ןוא לטרַאג ןייז

 ןעייטש ןדיי יד יװ ןעזעג טָאה רעטשרעביא רעד ןעו !םכילהאל םכל

 גָאזַא רע טָאה ,תוגירדמ ןייז וצ לבקמ טיירג יניס גראב ןופ סנעסימוצ

 ןבָאה יניס גרַאב םייב ָאד ,םכילהאל םכל ובוש ,רָאנ ייז גָאז ,ןץ'השמ וצ ןָאטעג

 רעד ןיא ןבָאה ייז םינּפ א ראפ סָאװ ןעז רָאנ רימָאל ,הרוצ לקיטש ַא ייז

 ..? םייה

 ,םינּפ לקיטש ַא ייז ןבָאה עטָאּפַאק ענעדייז רעד רעטנוא ןיבר םייב

 טקוק ריא ױזַא יו ןעז רימָאל ןוא םײהַא טייג ,םכילחאל םכל ובוש רעבָא

 ...ןטרָאד סיוא

 ,הנחמב רשא םעה לכ דרחיו שממ ,ןרָאװעג טרעטיצראפ זיא םלוע רעד

 ןעמונעגכרודא ייז טָאה יבר רעקצָאק ןקימאלפ ןופ רעטרעוװ עקידנעילג יד

 ...ךרודא ןוא ךרודא

 זַא ,טליפרעד טָאה רעכעלטיא ,דײר ענייז ןענַאטשראפ ןבָאה ייז

 סָאד טנערבעגסיוא ןבָאה רעטרעוו עקילייה יד ,טניימעג ןעמ טָאה םיא רָאנ

 ...המשנ רעייז ןופ תלוסּפ

 טָאה ליומ קילייה ַאזַא ןופ םיא ןרעה וצ ,ןיילא רוביד ַאזַא בילוצ

 "רעביא ןבָאה רעטרעוװ עכלעזַא ...ךרדה לוטלט ןוא אחרט יד טניולעג ךיז

 .םשור א טזָאלעג
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 תלד יד ןיא ךיז טניפעג ןעמ תעשב טינ זיא הדובע רקיע רעד

 ...םיײה רעד ןיא ךיז קידנענופעג רָאי ץנאגא רָאנ .קידצ םנופ תומא

 ןופ גָאט ןכעלטיא רָאנ ,רוּפכ םוי זילב טינ זיא הדובע רקיע רעד

 ...העש רעד ןופ עגר עכעלטיא ןוא תעל תעמ ןופ העש עכעלטיא ,רָאי

 ךיז ןבָאה תודיסח טרָאס ַאזַא וצ ,הדובע עטכייל ןייק טינ זיא סָאד

 ,..הגירדמ ילעב ,ןשטנעמ ענעביוהעג הלוגס ידיחי ןטסעמראפ טנָאקעג רָאנ

 יז ןוא ,ךות ןייז ןעוועג גישמ ,ןענַאטשראפ םיא ןבָאה עטנָאנ רָאג יד

 ...שפנו בלב ךרד םעד טימ ןדנובראפ ךיז ןבָאה

 ןעועג זיא הפוקת רענעי ןיא תודיסחה ילודג עטסערג יד ןופ רענייא

 ינב לכ לש ןבר רעד ושודקו לארשי ןואג ןופ לקינייא ,קדצ חמצ לעב רעד

 ,ט"מקת רָאי ןיא ןריובעג ל"צז אינת לעב רעד ,ןמלז רואינש 'ר הלוגה

 ןבָאה עכלעוו םילודג עשיווטיל וליפא .ו"כרת רָאי ןיא ןרָאװעג קלתסנ ןוא

 םולש םיא טימ ןבָאה ,אינתה לעב םעד ןדייז ןייז טימ תקולחמ טריפעג

 תוצופת לכב ןרָאװעג טנעקרענַא ןענייז םיקסּפ ס'קדצ חמצ לעב םעד ,טכַאמעג

 ,לארשי

 שודק ןוא ןואג רעד שטיוואבויל ןופ לעדנעמ םחנמ 'ר רעקיזָאד רעד

 ןיבר רעקצַאק ןגעוו םידיסח עשיליוּפ ענייז ייב טגערפעגכָאנ דימת ךיז טָאה

 השודקב םשה תא דבוע ַא ןוא הרותב לודג ַא זיא רע זַא ,טרעהעג טָאה רע

 ,הרהטבו

 עלעדנעמ 'ר זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה קצָאק ןופ עלעדנעמ יבר ןעוו

 טקישעג ןיהַא רע טָאה ,ןפערט וצ םיא טימ ךיז קקותשמ זיא שטיוואבויל ןוֿפ

 ,חומ ילעב ןוא םיגלפומ םידמול ,טייל עגנוי עטספרַאש ענייז ןופ ייווצ

 רעקצַאק יד ןעוועג לבקמ דובכ סיורג טימ טָאה קדצ חמצ לעב רעד

 "טסייה; :ןעװעג זיא טגערפעג יײז טָאה רע סָאװ הלאש עטשרע יד ,םיחולש

 | ?"ךיא יו יוזא יבר רעייא

 טרָאװ םעד ןיא ןגארפ ייוצ ןטלַאהעב ָאד טָאה קדצ חמצ לעב רעד

 טַאהעג ןבָאה רע ייס ןוא רעקצָאק רעד ייס לייו ,טשּפ רעטושפ רעד ?טסייה;

 "טסייה,; טרָאװ ןופ ,טשּפ רערעפיט רעד ,לעדנעמ םחנמ ,ןעמָאנ ןבלעז םעד

 רעקצָאק רעד וצ ןגערפ וצ טניימעג רע טָאה ...ןרעדָאפ ,ןלעפאב טניימ

 רעשטיווַאביל רעד רע יוװ יוזא םלוע ןופ טגנאלראפ ןוא טרעדָאפ יבר

 ..?םלוע ןייז ןופ טגנַאלראפ

 רעשטיווַאבויל םעד ןענַאטשראפ טוג ןבָאה ,טיילעגנוי עפרַאש ייווצ יד
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 ןופ יבר רעד זדנוא טסייה יאדווא :טרעפטנעעג ןבָאה ייז ןוא ,הלאש סניבר

 ,..הינפ ןָא ךרבתי םשה ןעניד ןלָאז רימ קצָאק

 "קדצ חמצ, רפס םעד ןיבר רעקצָאק ןראפ טכארבעג טָאה ןעמ ןעוו

 ןיבר רעשטיוואבויל םוצ טרעפטנעעג ןוא ,ןרָאװעג לעפתנ קרַאטש רע זיא

 רעשטיוואבויל רעד ןוא "הווש הריזגל לעדנעמ לעדנעמ ,, ,לווירב ץרוק ַא טימ

 סע רעװ ךיא סייוו דניצא ,ןָאטעג גָאזַא טָאה לווירב עצרוק סָאד קידנעייל יבר

 ...ןעליוּפ ןיא לודג רעד

 טָאה יבר רעקצָאק רעד זַא ,ןעז וצ טנַאסערעטניא רָאג ןזיב זיא סע

 ךיז טָאה סיוא אנליוו ןופ סָאװ ץָארט ,ל"צז ןואג רענליוו ןופ ןטלַאהעג קרַאטש

 ,תכ רעשידיסח רעצנאג רעד ןגעק תודגנתה עטספרַאש סָאד ןגָארטעג

 םענעי ןיא ןדיי עטוג יד סָאװרַאפ ,ךילדנעטשראפטסבלעז זיא'ס

 ןוא תופידר יד בילוצ א"רג םעד ןענַאמרעד וצ ןטימעגסיוא ןבָאה רוד

 ,טרפב םייבר יד ןגעק ןוא ללכב םידיסח תכ רעד ןגעק תומרח

 ןדמל ןפיט ןוא ףירח ןסיורג םעד ןטלַאהעגּפָא טינ רעבָא טָאה סָאד

 תוביס יד .ןואג םעד ןייז אילפמ ךילטנעפע לָאז רע ,רעקצָאק עלעדנעמ 'ר

 סנעטייווצ ,תמא ןפיוא טעװערָאהעג קצָאק ןיא ןעמ טָאה סנעטשרע ,טושּפ ןענייז

 ,טייקפרַאש ןוא תונואג ףיוא םיניבמ עקרַאטש ןעוװעג קצָאק ןיא יז ןענייז

 ןבָאה ייז ןוא ,אנליו ןופ ל"צז ןואג ןופ טייקסיורג סָאד ןעועג ןבָאה ייז

 ערעדנא ןשיוװצ וליפא ןואג ןופ תולדג סָאד ןענָאמרעד וצ טַאהעג "ארומ, טינ

 לאו; ןעוװעג זיא תודיסח רעקצָאק ןופ תודוסי יד ןופ רענייא לייוו ,םידיסח

 ןגָאז טעו רענעי סָאװ ןקוק וצ טינ "םיגיעלמה ינפמ שובי

 זַא ,םידיסח רעקצָאק עשידמול עטלַא יד ןשיווצ טלייצרעד טרעוו

 ןיא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעגנַאגעגנירא עלעדנעמ 'ר זיא לָאמניײא

 ןענייז םידיסח עפרַאש ענייז ןופ ייוצ יװ ןעזעג ןוא ןיירא שרדמה תיב

 רעכעלטיא ,תואיקב ןוא תופירח טזייוואב רעדעי איגוס רערעווש ַא ןיא לפלפמ

 יו ,טינ טײטשראפ רעטייוצ רעד ןוא טכערעג זיא רע זַא ,ןזייוואב ליװ

 ,םידמול ןשיװצ ןעוועג זיא רעגייטש רעד

 ןוא ,חוכיו ןפרַאש םוצ וצ ךיז טרעה ןוא ,ליױו ַא טייטש יבר רעד

 םילופלפ םתס טימ טייצ רעייא ,הלבמ ריא טייז סָאװ וצ ,ייז וצ טגָאז רע

 בנג רענליו רעד יו טעז ןוא א"רגה תוהגה יד ןיא ןיירא טקוק ,לבה לש

 ...ארמג יד ןייטשראפ וצ ןָא טינ טּפױה ריא זַא ןעז ריא טעװ ,טשּפ טנרעל

 רעייז יו קידנערעה ,ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ,םידמול עפראש ייווצ יד |

 ןבָאה ייז ןעו טייצרעד ןיא בנג ןואג רענליו םעד ןָא טפור יבר רעסיורג
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 אילפמ ןוא טבילעג םיא טָאה רע יװ ליומ ןייז ןופ טרעהעג לָאמ ליפ ןיוש

 יי ר .ןעוועג

 ןייז ףיוא ךיז ןשודיח ייז יו טקרעמאב טָאה ,יבר רעקצָאק רעד

 ריא ;יײז רע טליײצרעד ,ןעמָאנ ַאזַא טימ אנליו ןופ ןואג םעד ןפורנָא

 שודקה דיי םעד ,סיבר עסיורג עניימ ןופ הלבקב בָאה ךיא ןסיוו טלָאז

 ץלא זיא שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ זַא ,םנוב 'ר ןיבר ןופ ןוא

 סָאד ,יניס גראב ןפיוא םולשה וילע וניבר השמ וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא

 תויתוא עקיליה יד ןיא ןטלאהעב ןענייז יניסמ השמ תוכלה עלא זַא ,טניימ

 וצ יֹוזא יו תודמ ןוא םיללכ ןעבעגעגרעביא זדנוא טָאה השמ .,הרותה

 ,הרותה תודוס עלַא ןסיוורעד וצ ךיז יוזא יו ןוא תוכלה ענעי וצ ןייגרעד

 השרּפ ענעי ןיא וצ יד ןיא ךיז טפיטראפ ןעמ ,עגיימ זיא ןעמ יו םעד ךָאנ

 א ןענרעל ןָאק רע .ןתועט ןכַאמ רעבָא ןָאק םדו רשב ַא .הרות רעד ןופ

 ...לוּפלּפ ןשלַאפ ַא ףיוא תולכיה עצנַאג ןעיוב ןוא ,טשּפ ןקיטכיר טינ ַא לָאמ

 ךיז ןבָאה עכלעוו יניס רה דמעמ םייב תומשנ ןעוועג רעבָא ןענייז

 טרעהעג רָאלק ןבָאה ייז ןוא ,ןיירא הציחמ סוניבר השמ ןיא ט'בנג'עגניירא

 .הפ לעב ןהשמ וצ ןבעגעגרעביא טָאה לוכיבכ יו םישוריּפ ןוא תוכלה עלַא יד

 שודקה יפמ טרעהעג ךָאד ןבָאה ייז ןענַאהראפ טינ תוקפס ןייק זיא ייז ייב

 | ...םירוביד ערָאלק אוה ךורב

 'ר ןואג רענליו רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה "םיבנג, ענעי ןשיווצ

 תויגוס עטסברַאה יד ןייז שרפמ טרָאװ ןייא טימ רע ןַאק רעבירעד ,והילא

 | ...תוישק עטסרעווש ןוא

 טייטשרַאפ ריא זַא ןעז ריא טעוװ א"רגה תוהגה יד ןיא קוק א טּפַאכ |

 ,..ארמג עטושּפ יד וליפא טינ

 ,דָאזיּפע ןכילנע ַא ןענַאמרעד וצ טצעי אקווד קיטיונ ראפ ןיפעג ךיא

 תודמול ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא סָאװ תודיסח סָאד זַא ןזייואב טעוװ סָאװ

 ,ל"צז אנליוו ןופ ןואג םעד ןעוועג ץירעמ דימת טָאה

 .ןרָאװעג טקישעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד זיא ד"צרת רָאי ןיא

 ,תידרחה תודהיה תבוטל עינעמור ןייק עלארטנעצ לארשי תדוגא רעד ןופ|

 ןופ לקיניא ַא טימ טנעגעגַאב ךיז ךיא בָאה ץיווָאנרעשט ןיא קידנעייז

 טסעומשעג ןוא טדערעג ןבָאה רימ ,תומוקמ ענעי ןיא ןדיי ןטוג ןטמירַאב ַא

 .ןופ טייקסיורג סָאד קידנענָאמרעד .תוטיש עשידגנתמ ןוא עשידיסח ןגעוו |

 ןעדייז ןייז ייב זַא ,יבר רעשידיסח רעגנוי רענעי ּפָא ךיז טפור ,ןואג רענליוו
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 טקורדעג ןענייז ןטרָאד לייו ס"ש רענליוו םעד ןפיוק טלָאװעג טינ ןעמ טָאה

 .י.א"רגה תוהגה ידי

 עקַאט זיא אנליו ןופ ןואג רעד ביוא .טגָאזעג טָאה עדייז רעד

 ןעוועג זיא בוט םש לעב רעד זַא ,ןסיוו טפרַאדעב רע טָאה ,סיורג יוזא ןעוועג

 ...םיא ףיוא ןגירק וצ טפרַאדעב טינ טָאה רע ןוא שטנעמ רעסיורג ַא

 בָאה ,תבש ַא ףיוא רעג ןייק קידנערָאפ ןעליוּפ ןייק םייחא קידנעמוק

 רערעג םעד ד"יה רטלא ריאמ עשטיא יבר וצ רעטרעוו יד טלייצרעד ךיא

 "תמא תפש; ןוז ד"יח לאלצב השמ 'ר שודקה ברה ןופ ןוז ,םעדייא סניבר

 ,ל"צז

 ןעדי ַא ךיוא ןדמל רעסיורג ַא ץוח ַא ןעוועג זיא ריאמ עשטיא יבר

 טינ גָאז ריאמ ,ןָאטעג גָאזַא רימ וצ רע טָאה .דיסח רעסיורג ןוא ףַארגָאילביב

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג טלָאװ א"רג רעד ןעוו ,םיתוטש עכלעזא ךָאנ יועמ

 רעד ןיא ןעװעג טלָאװ רע ןעװ ,יקלא אנת ַא ןעועג רע טלָאװ םיאנת יד

 ,םינושאר עלא ןופ ןושאר רעד ןעװעג רע טלָאװ םינושאר יד ןופ טייצ

 ...טייקסיורג סנואג רענליוו ןופ הגשה עטסנעלק יד טינ ןבָאה עלַא רימ

 בעגעג טינ ןוא םירפס ענייק ןבירשעג טינ טָאה יבר רעקצָאק רעד

 ,היהיש ימ היהי רבחמ ןייק וצ תומכסה ענייק

 זיא סָאד ןוא ,םיא ןופ ןענַאהראפ ָאי זיא המכסה עקיצנייא ןייא

 .רבחמ ןשידגנתמ ַא וצ אקווד

 רזעילא 'ר ןדמל עשיגדנתמ רעשיװוטיל ַא טניואועג טָאה ןדָאל ןיא

 ,רעטומלרעּפ םהרבא 'ר ברה בר רעמעדָאר ןופ רעטָאפ רעד ,רעטומלערעּפ

 ַא ןרָאװעג קירוצ זיא ןעלױּפ ןעו ןוא אשראוו ןיא בר ןעוועג וימי ףוסב

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןערָאװעג טלייורעד רעטומלרעפ ברה זיא 1918 רָאי ןיא הכולמ

 'ר רעטָאפ ןייז (םייס) טנעמַאלראּפ ןעשיליוּפ ןטשרע םוצ לארׂשי תדזוגא

 ןדמל רעסיורג ַא רעבָא ,ןוח ַא רָאנ בר ןייק ןעוועג טינ זיא רזעילא

 טעב ןוא ןיבר רעקצָאק םוצ ךיז טעדנעװ ןדמל רעשידגנתמ רעד

 ."השמ ןבא; רפס ןייז ףיוא המכסה ןייז םיא

 הזוב ןיבר רעקצָאק םעד טרילוטיט רבחמ רעשידגנתמ רעד ןוא

 דיסחה לודגה ןואגה ר"ומדא ,ותראפת ומש תשודק דובכ תמכסה :ןושלה

 םחנמ 'ו ברה אנברו אנרמ .,אשידק אניצוב ,לארשי תראפת ,םסרופמה

 .א"טילש לדנמ

 ןופ הריטּפ יד ראפ רָאי ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא המכסה עקיזָאד יד
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 ןסָאלשראפ ןוא טכַאמרעפ רָאי ןעצכא ןייז ןכָאנ ח"ירת תנשב ןיבר רעקצָאק

 ...םידיסח םלוע ןייק ןעמענפיוא טלָאװעג טינ ןוא

 ילודג םיא וצ ןעמוקעג ןענייז תודדובתה ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא וליפא

 ,םיניינע ללכ ןיא תוצע ןגערפ ,ןייז בשיימ ךיז רוביצ יכרצב םיקסוע לארשי

 רענייק ,ןורחאה קסוּפ רעד ןעוועג יבר רעקצָאק רעד זיא ןגארפ עלא יד ןיא

 עקנילפ ןוא חומ רעפרַאש ןייז לייוו ,ןוצר ןייז ןופ ןייז וצ הנשמ טגַאװעג טינ טָאה

 עטסרעווש יד טלעקיוועגפיוא ןוא רעטנאלפעגרעדנאנופ עגר ַא ןיא טָאה הסיפת

 .ןעליוּפ ןיא ןדיי יד טרעוושאב ןוא טקיטסעלאב ןבָאה עכלעוו ןעמעלבָארּפ

 ןייז ראפ ,רדח ןייז ןיא ןסָאלשראפ ןסעזעג זיא בייל רעקיטכעמ ַא

 זיא טרָאװ ןייז .םישודק ןוא םילודג טרעטאלפעג ןוא טרעטיצעג ןבָאה םורב

 םיגיחנמ עקידנעריפ ןעוועג לטבמ ןבָאה ןוצר ןייז ראפ ,לעפאב ַא ןעוועג

 זַא ,טסואועג ייז ןבָאה עלַא לייו ,רענעלּפ עטרינאלּפסיױא גנאל ערעייז

 ,תמא ןופ הגירדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה דיי רעקיליה רעקיזָאד רעד
 זיא רעקצַאק עלעדנעמ יבר ,שדוק ןעוועג ןענייז רוד ןייז ןיא ןדיי עטוג עלא

 ...םישדק שדוק ןעוועג רעבָא

 ןופ םענייא וצ ,ןיילא ךיז ףיוא ןָאטעג גָאזַא לָאמַא רע טָאה יוזא

 ?ןיב ךיא רעוו טסייו יד :עטסנָאנ עמַאס ענייז

 רעד ,שטירזעמ ןופ דיגמ רעד רעב 'ר יבר רעד לָאמַא ןעוועג זיא'ס

 רעד קסנעשזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד .גרובסלעקינ ןופ עקלעמש 'ר יבר

 ןיב ךיא ,םנוב 'ר יבר רעד ,שודקה דיי רעד ,הזווח רעד ןילבול ןופ יבר

 תניחבב ןיב ךיא ,עלַא יז ןופ ץנעסא טניוװק ןוא תיצמת רעד ,רעטעביז רעד

 | ,..תבש

 תפומ רעטסערג רעד ,םיתפומ ענייק ןזיואב טינ ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 לָאז רע ידכ ןיירא ןצרַאה סנדיי א ןיא ןטכיילוצניירא ןעוועג טרָאד זיא

 ,דיסח ַא ןרעוו

 ,קצָאק ןייק ןעמוקעג לָאמַא זיא ,ןיבר ןרעדנַא ַא ןופ דיסח ַא ןעוו

 דיסח רעד טָאה !טכַאמ יבר ןייז סָאװ ,טגערפעג יבר רעד םיא טָאה

 רעד םיא וצ טגָאז ,םיתפומ עסיורג טזייואב יבר ןייז זַא טרעפטנעעג

 ַא ןזייואב ךיוא ןָאק רע וצ םיא גערפ ,ןרָאפ םיהַא טסעוװ יד ןעוו ,רעקצָאק

 | ,..דיסחַא ןכאמ וצ תפומ

 יד ןיא רעביירש דלַאװ ַא ןעוועג ןזיא ,בורק ַא סניבר רעקצָאק םעד

 ,דלעג ץנַאג ןייז ט'בנג'עגוצ לָאמַא םיא ייב ןעמ טָאה ,רעדלעװ רעזיכסענ

 יג ,יבר רעד םיא טגָאז ,הצע ןַא ןגערפ ןיבר רעזיכסענ םוצ ןיירא רע זיא
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 ןעמ טעוװ ,טכַאנ ייב טעּפש זיב ןסיורעד .ןיא ייטש ,עמשטערק רעד וצ ןיהא

 עקַאט ןוא ןָאטעג יוזא טָאה רע -- דלעג ץנאג ןייד ןעגניירב קירוצ ריד

 ןופ ןרָאװעג לעּפתנ קרַאטש ןיא דיסח .רעד ,..דלעג סָאד ןעמוקַאב קירוצ

 | ,תפומ םעד

 םעד .ןלעדנעמ י'ר / טלייצרעד - רע טָאה קצָאק ןייק קידנעמוק םייהַא

 םעד ןופ טעװ .יבר רעקצָאק רעד זַא ןעועג רעכיז זיא רע .,תפומ .ןקיזָאד

 ,ןבָאה האנה ַא

 ַאזַא ,דָאש ַא ,דָאש ַא :קצָאק ןופ יבר רעפרַאש רעד ּפָא ךיז טפור

 / ...ןזָאלּפָארַא קירעדינ יוזא ךיז לָאז ,דיי רעכיוה

 ןעצניינ לטי םַאק

 .ןיבר רעטצָאק ןופ תריטפ יד

 ןוא ,ךיז יז טמַאלפעצ ,רעטנוא טייג יז רעדייא ,ןוז יד יו טקנוּפ

 ,העיקש רעד וצ ןקילב ערעייז ןעדנעװ עלַא ןוא ,דנעיצוצ רעמ טרעוו

 ,תוקלתסה ןייז ראפ געט עטצעל יד ןיא םיברוקמ יד ןבָאה יוזא טקנוּפ

 תוקמע רעמ ,תודדובתה רעמ מ ,תולדג רעמ קצָאק ןופ ןיבר רעייז ןיא ןעזרעד

 | .תופיקת רעמ ךיוא ןוא

 טָאה ןיילא רע יו ,ףֹוג ןייז טריפעג המשנ ןייז טָאה ןבעל ץנַאג ןייז

 םענעגייא ןיימ טימ ןתוחמ ןייק טינ וליפא ןיב ךיא : רעדורב ןייז וצ טגָאזעג

 ןייז וצ ףופכ ןעוועג ןענייז םידיג ה"סשו םירביא ח"מר ענייז עלַא "ףוג

 : | ,המשנ רעכיוה

 רע ,ןפָאלשעג רעקינייוו ךָאנ זיא -ןוא ,ןסעגעג קינייו רעייז טָאה רע

 ןגױבעגּפָארַא ןעמ טָאה ןלמיה עלַא רָאנ ,למיה םוצ ןביוהרעד טינ ךיז טָאה

 םוצ ,'החל םימש םימשה :ןעװעג ךָאד זיא :רמוא היה אוה ןייז ...םיא םוצ

 ץרָאהו רעבָא ,קידלעמיה ןלמיה יד ןכַאמ ףרַאד רע ןוא ,רעהעג ןטשיועבייא

 םוצ ןבעגעגרעביא רע טָאה קידלמיה ןכַאמ וצ דרע יד ,םדִא ינבל ןתנ

 ףיא טײברַאעג רע טָאה עגר רעטצעל רעד םוצ זיב וימי לכ ...ןשטנעמ

 .ךרד םעד

 רעטניװ ןיא ,רָאי קיצעביז ןוא ייוצ ןופ רעטלע יד קידנעכיירגרעד

 טָאה עכלעוו םזיטאמער ַא ףיוא ןרָאװעג קנַארק קרַאטש רע זיא טירת ןופ

 ...טעב ןיא ןגיל וצ טדימשעגוצ םיא
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 ןפלָאהעג טינ טָאה סע ,רָאטקָאד ןייק ךיז וצ טזָאלעגוצ טינ טָאה רע

 ןוא קיאור ,םיברוקמ עטנָאנ ןוא ןיציבר ,רעדניק ענייז ןופ טעבעג סָאד

 דימת זיא רע ןכלעוו ןיא ,םלוע ןרעכעה ַא וצ טיירגעג ךיז רע טָאה ןסַאלעג

 ...םיקלאל ושפנ הָאמצ ,קיטשרוד ןוא טקנעבראפ ןעוועג

 עשטיא יבר וצ ,אשראוו ןייק דחוימ חילש ַא טקיש ,דוד ןוז ןייז

 ןבָאה םיא ףיוא ןָאק רעכלעוו רעקיצנייא רעד זיא רע זַא קידנעסיוו ,ןריאמ

 | | ,העּפשה ַא

 רע .ןיבר ןקנארק ןטימ ךיז טסילשראפ רע ,טמוק ריאמ עשטיא יבר

 זיא יבר רעד ,רָאטקָאד ַא ךיז וצ ןעזָאלוצ לָאז רע עיּפשמ םיא ףיוא זיא

 טינ ךיז ידכ רָאנ ,םיא ףרַאד רע לייו טינ ,אפור א ןפור וצ םיכסמ דניצא

 עשטיא יבר ,רבח ןוא דיסח ןעיירטעג ןייז ןופ ןוצר םעד ןלעטש וצ ןגעקַא

 ןופ ןעגנוזייונא עלא זַא ןבעגעג גנוטכא טָאה רעכלעוו --- רעוועשראוו ריאמ

 .ןרעו טריפעגסיוא ןלָאז אפור

 ןקרַאטש ןבילוצ ןלַאפעגקעװא יבר רעד זיא סטכַאנ וצ קיטיירפ ַא ןיא

 זומ ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב ןוא ןעמוקעג זיא רָאטקָאד ַא .ןענוואד םייב תוקיבד

 טנַאה עקניל יד ןעמענסיורא טנָאקעג טינ רעבָא ןעמ טָאה ,רעדָא ןַא ןקַאה םיא

 ,לברַא םעד ּפָא טיינש ןוא רעסעמ ַא טּפַאכ רעקסוטלוּפ רזעלא 'ר ,לברַא ןופ

 !תבש ךָאד זיא'ס רזעלא :טיירש ןוא יבר רעד ףיוא ךיז טּפַאכ עגר יד ןוא
 ...תוכאלמ ט"ל יד ןופ ענייא ךָאד טסוט

 ,..טרעפטנעעג רזעלא טָאה ...רתומ זיא סָאד ןוא ,לקלקמ ַא ןיב ךיא

 זַא ןעועג זיא ןליופעב טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ עטסנעגנירד סָאד

 טָאה סָאד ,תעל תעמ ןיא העש עכילטע שטָאכ ןפָאלש זומ עלעדנעמ 'ר

 .צטסנָאנ עמַאס ענייז טינ וליפא .םיא ייב ןלעוּפ טנָאקעג טינ רענייק רעבָא
 ןייז וצ זיב רעד טָאה יוזא ןוא ,רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ןוא ריאמ עשטיא 'ר

 בנוטכא ךיא בָאה ימי לכ ,יז וצ טגָאזעג יבר רעקצָאק רעפרַאש הסיסג

 רעבָא טָאה רע !ןָאט סע דניצא ךיא לָאז ,טייצ ןיימ ןפָאלשראפוצ טינ ןבעגעג

  טּפַאכטג נָאט ןיא לָאמ עכילטע ןוא ,ןעניצידעמ ענעדישראפ ןעמונעג
 ,למירד ןטכייל

 ,טעב ןופ ןענַאגעגּפָארא ןיוש זיא רע ,רעסעב ןרָאװעג זיא ,בצמ ןייז
 | ...ןרָאפ םייהא ןיוש ןָאק רע זַא ,ןריאמ עשטיא יבר טגָאזעג ןוא

 ןלַאפעג קעװא רעטייו רע זיא ט"ירת רָאי ןיא ורתי תשרפ קיטיירפ

 ,קידנכוסמ ראפ בצמ ןייז טכַארטעב ןבָאה קצָאק ןיא םיריוטקָאד יד ןוא

 ,לדוד ןוז ןייז טֿביירש ,רעגיײזַא טכַא ,םיטּפשמ תשרפ תּבש יאצומ
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 ינתוחמ דובכל םולש :ןושלה הזב ,ריאמ עשטיא 'ר וצ ווירב ַא רעדיוו

 ,"ג ריאמ קחצי 'מ ומש דובכ םסרופמה דיסחה לודגה ןואגה ברה

 םימי ךרואל 'יחיש יברו ירומ יבא ינודא יװ ןכָאװ עכילטע ןיוש;

 ןייז לחומ טלָאז ריא רימ ןטעב ,ןרָאװעג קנַארק קרַאטש רעדיוו זיא םיבוט

 'יחיש שודקה ברהב ,דוד ,ןמאנה ןדידי ירבד הלא ,רעהַא דלַאב ןעמוק

 ,ןרעטשנעגרָאמ

 ,וירב םוצ וצ ןביירש רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ןוא ןיציבר יד ךיוא

 ףעמוק דימו ףכית לָאז רע ,ןריאמ עשטיא יבר ייב ןטעב ןוא

 יבר רעד זַא טרעהעג ריאמ עשטיא יבר טָאה קצַאק ןייק קידנעמוק

 ןעמ סָאװ ףיוא ןרעפטנע טינ וליפא ליוו ןוא ,תואופר ענייק ןעמענ טינ ליוו

 | ,םיא טגערפ

 רעד רדח ןופ ןייגסיורא ןסייהעג ןכעלטיא טָאה ריאמ עשטיא יבר

 עגנַאל ַא טדערעג ייז ןבָאה יוזא ןוא ,ןציז ןטעבעג םיא טָאה יבר רעקצָאק

 ךילטניירפ םיא טימ ןוא טרעפטנעעג ָאי יבר רעד טָאה םיא ...טייצ

 ,טסעומשעג

 ,הלוח ןופ רדח ןיא ןיירא קירוצ ןענייז עטנָאנ עלַא ןעוו רעטעּפש

 יו יוזא ןרעה לָאז יבר רעד טגָאועג ןעמעלא וצ ריאמ עשטיא יבר טָאה

 ןעגניווצ ןוא ןטייגנ ןיבר םעד ןעמ זומ ,שפנ חֹוקּפ ַא זיא תואופר ןעמענ סָאד

 ..יידובכ ףיוא ןקוק טינ ןיד יפ לע ףרַאד ןעמ ןוא ,טלאוועג טימ

 ךיז טָאה .ןשטנעמ ןטסנָאנ ןייז ןופ ןיד קסּפ ןקיזָאד םעד קידנערעה

 רעצימיא ליוו ךימ :ןָאטעג גָאז ַא ,רעגייטש ןייז יו יבר רעקצָאק רעד

 ?ןיוש סע טלַאה יוזא 1 ןעגניווצ

 ,ךיז טכַארטראפ יבר רעד ,העונת ןָא ליטש ןבילבראפ ןענייז עלא

 זיא רע ןוא ,רעטנוא ךיז טעג רע זַא ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוט ןוא

 ...תואופר יד ןעמענ וצ םיכסמ:

 העש ןופ רעגרע טרעוװ בצמ רעד זַא ןעזעג רעבָא ןבָאה םיברוקמ יד

 זיא רעכלעו םלוע רעסיורג רעד זַא ,ןָאטעג קנואוו ַא ייז ןבָאה ,העש וצי

 ןענייז ןטונימ יד לייוו ,םילהת ןגָאז לָאז ,שרדמה תיב ןיא טלמאזראפ ןעוועג

 | ...עטלייצעג

 ןוא םידיסח רעטרעדנוה ,ןייועג סיורג ַא ןכָארבעגסיױא טָאה דלַאב

 טימ ,תוררועתה סיורג טימ טגָאזעג םילהת ןבָאה קצָאק ןופ םיתבה ילעב:

 ןרָאװעג לופ ןעניז שרדמה תיב םעד םורא ןסאג יד .תוללי ןוא תויכב:
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 םלוע דוסי קידצ םעד ןזָאל וצ טינ טרַאּפשעגניײא ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיי טימ

 ,ןזָאלראפ ייז לָאז רע

 ןופ רעבָא ךיז טָאה ןיבר רעקצָאק ןכיוה למיה םנופ טייקפרַאש סָאד

 תולוק יד קידנערעהרעד .עגר רעטצעל רעד וצ זיב שממ ןָאטעגּפָא טינ םיא

 רימ ןופ ייז ןליוו סָאװ :ןָאטעג יירשעג א רע טָאה ,םלוע םנופ תוללי ןוא

 ..!ןענרעל ןצעז רעסעב ךיז ייז ןלָאז ? ןבָאה

 ,רעװָאשטַאכָאס על'םחרבא יבר םעדייא ןייז רעטנענ וצ טפור רע

 ןיא טנַאקעג ןוא ןעוועג גנוי ןיב ךיא ןעוו :ןושלה הזב ,םיא וצ טגָאז ןוא

 וד על'םהרבא עז ..,ןפָאלעגכָאנ טינ ןומה ַאזַא רימ טלָאװ ,ןקוקניירא ךיז

 ...ןטייבראסיוא רעסעב ךיז טסלָאז

 רעד טָאה ,תעד ינב םידיסח עטלַא ןופ טרעהעג בָאה ךיא יװ

 טצילבעג ,םלוע םעד ףיוא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד וצ זיב יבר רעקצָאק

 ןינע םוצ תוכיש תצק ַא טָאהעג ןבָאה עכלעו תורות עקיניזפיט טימ

 ,הריטּפ

 טלַאה רע זַא ןעזעג טָאה ןעמ ,ןגיואוועב רדסכ ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז

 ,טרעהעג טינ רָאג טעמכ רעבָא טָאה ןעמ ,ןגָאז ןייא ןיא

 טעב ןייז םורא עלַא ,ךיוה גונעג ןוא ףרַאש ןדייר ןָא רע טביוה לָאמַא טימ

 :טרעהעג רָאלק דניצַא םיא ןבָאה

 ,חשמ ידבע ןכ אל

 ...אוה ןמאנ יתיב לכב

 ,הב רבדַא הפ לא הפ

 .תודיחב אלו הארמו

 ...טיבי 'ה תנומתו

 ,טגָאזעג לָאמ ליפ ןוא טרזחרעביא רע טָאה ,רעטרעװו יד ַא טָא

 ...טיבי 'ה תנומתו ,טיבי 'ה תנומתו ,טיבי 'ה תנומתו

 םתארי אל עודזו

 ...השמב ידבעב רבדל

 (ח--/ז .בי רבדמב)

 ןגיובוצ ךיז לָאז רֶע ,ןריאמ עשטיא יבר וצ ןָאטעג קנואוו ַא טָאה רע

 'ה תנומתו :שטייט רעד זיא סָאװ ,טגערפעג םיא ןוא ,טעב םוצ רעטנענ
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 יגישמ והוגישי אלו ףוג וניא ?הנומת לכ םתיאר אל יכ ךָאד טייטש ?טיבי

 .. ? ףוג

 וצ טינ טגאו רע ,ןגױא סריאמ עשטיא יבר ןופ ןעניר ןרערט

 ..:ןייװעג ַא ןיא ןכערבסיוא טינ לָאז רע ארומ טָאה רע ,ליומ ןייז ןענעפע

 -ראפ ,טנייוראפ זיא'ס יו ,םינפ סריאמ עשטיא יבר ןָא ןקוק עקימורא יד

 טינ ךיז טעג רענייק .עטלייצעג ןענייז ןיבר ןופ ןטונימ יד זא ,ייז ןייטש

 | ,טרָא ןופ ריר ןייק-

 תנומתו ןופ שטייט םעד ןסיוו ליו רע .ּפָא טינ טזָאל רעקצָאק רעד

 ,רעװָאשטַאכָאס על'םהרבא יבר םעדייא ןייז וצ ךיז טעדנעו רע ?טיבי 'ה

 טרעפטנע רענייק רעבָא ,רעטרעװ יד ןופ הנוכ יד ןרעה םיא ןופ לי ןוא

 ַא ףױא שטײט ןטצעל םעד ןיילא םיא ןופ ןרעה רעסעב ןליוו ייז ,טינ

 ןגָאז ןעמ ןָאק יוװ ,הנומת ןייק טינ ךָאד טָאה לוכיבכ .שמוח ןופ ןושל ןקיד'אלּפ

 +?הנומת ןייז ןיא טקוקעגניירא טָאה השמ זַא

 ןוא ,ךיז טקראטש ,רעקצָאק עלעדנעמ 'ר רעכאווש שיזיפ רעייז רעד

 "טיבי 'ה תנומתוע .לוק ןפרַאש ןרָאלק ַא טימ םדָאה דחַאכ ןדייר ןָא טפיוה

 לָאז רע ,ןטשרעבייא ןופ הנתמ ַא ןעמוקַאב טָאה וניבר השמ ,שטייט רעד זיא

 המו הלעמל המ ,ופוס דע םלוע ףוסמ ...קוק ןכילטעג ַא טימ ןקוק ןענָאק

 'ה תנומתו ..,ןיירא רעצרעה עשידיי ןיא ןקוקניירא טנַאקעג טָאה רע ,הטמל

 ...ןקוק ןָא דניצא ןופ השמ טגפעלפ טיבי ,קוק ןכילטעג ַא טימ

 . ףדיי ןכעלטיא ברע ןיב ךיא/ :ןעװעג ןענייז רעטרעװ עטצעל ענייז

 קיטכיל םיא טעוװ ןיירא הרות רעד ןיא ּפָאק ןייז ןגיילניירא טעװ סע רעוו

 ,"אבבו הזב ןייז

 ןָאטעגּפָא טינ ךיז טָאה !הרות -- תודיסח רעקצָאק ןופ דוסי רעד

 ,םלוע םעד ףױא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא וליפא ,גיהנמ םנופ

 ...ןָאטעג גָאז ַא רעװָאשטַאכָאס רעד טָאה ודיב ודימלתו ןאכל ָאבש ימ ירשא

 / חרות רעד ןיא ּפָאק םעד ןגיילניירא ,רָאלק ןוא ץרוק ןעוועג זיא הָאװצ ןייז

 יב ..י ןיירא

 ןוא םיברוקמ עדנעזעוונא עלַא ,הסיסג ןופ םינמיס טנעקרעד טָאה ןעמ

 יבר רעקידנעברַאטש רעד !לטרשי עמש :ןגָאז ןבױהעגנָא ןבָאה רעדניק יד

 ענייז רעביא לּפַאק םענטעמַאס ןסיורג ןייז ּפָארַא ןיילא טקור ,עלעזנעמ
 יי . יב / ףגױא

 ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה ,טעב ןייז םורא עקידנעייטשמורא יד ןעוו ןוא --- /
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 טיג ןוא ,ןגיוא ענייז ןופ לּפַאק ןייז קעוא רעקצָאק רעד טקור ,"לדגי; ןגָאז

 ..?לדגי ןייק טינ ןגָאז םידיסח זַא טינ טסייו ריא :גָאז ןפרַאש ַא

 רעד טָאה ןייועג סיורג ַא ןיא ןכָארבעגסױא טָאה ןיציבר יד ןעוו

 סיורא טייג ןעמ ?ןייוועג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .ןָאטעג גָאז ַא ךָאנ רעקצָאק
 ...רדח ןקידחווירב רעמ ןטייווצ ַא ןיא ןיירא טייג ןעמ ןוא רדח ןייא ןופ

 ַא ןוא רעטסנעפ יד טלַארּפעגפיױא טָאה רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר
 סניבר םעד םורַא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו םלוע ןסיורג םוצ ןָאטעג יירשעג
 טקַאנקעג טָאה עכלעוו טסָארפ עסיורג יד ףיוא טקוקעג טינ גנַאל ץהעש זיוה
 ,רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא ךיז ןיא

 ...!ןרָאװעג קלתסנ זיא יבר רעד

 ,,יי היי יי ---.נתלשזקאנייפ .;אקקיויזייייי -.;.;.;.אשקרעלדיאשוא-..;.שיילזדיילזדיי יי .;:.שקיוילאמיפ.;.;;ןיוללוזקזיליז.;.;.אקשיייקיייפ-.;טאההלוזלקאלפ אייז -.;.;.אההיהיקלומתייא .;.היוחהזואוקזשפ היה --.;הוהשמילאוהויאיפ האיש יה =.שדעשייייקקא

 .םימסשה הרעסב והילא לעװ

 ןבָאה ליפ ,ןייוועג סיורג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה םלוע רעסיורג רעד

 | ןסירעג העירק ןוא דרע רעד וצ ןפרָאװעג יי"

 ןריאמ עשטיא יבר ןעזעג טינ ךָאנ טָאה םיברוקמ יד ןופ רענייק

 ,המשנ תאיצי סניבר ןייז ייב ,ןַאד יו ןענייו קרַאטש יוו*

 ןוא ט'לבא'ראפ טליפרעד ךיז ןבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק עלא

 ןיד ,טגָאזעג תוכלמו םשב ןוא ,ןסירעג העירק ךיז ןבָאה ייז ...ןריולראפ

 | | | | | | ...תמאה

 עשידיי רעטנזיוט ןטכיולראפ טָאה עכלעוו ,ןוז עקימַאלפ עסיורג יד

 טָאה רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר .גָאט ןטימ ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא רעצרעה

 ןףיירא שרדמה תיב ןיא ןריט יד טנעפעעג ןוא רעטסנעפ יד טכַאמראפ קירוצ

 ןופ לעװש רעד ףױא טלעטשעגקעװא ךיז טָאה ריאמ עשטיא יבר

 ןצנַאג ןראפ טגָאזעג ךיוה לוק ןכָארבעצ ַא טימ ןוא ,רדח סניבר רעקצָאק

 רעמ זיא קידצ רעד ,בל לֹא םש שיא ןיאו ,דבָא קידצה :םלוע ןקידנענייוו

 ַא ןיא טרָאװ שידיי א ןגיילניירא לָאז סע ,רעװ ןייז טינ טעװ דניצא ןוא ,ָאטינ

 | האי | ,..ןיירא ןצרַאה סנעדיי

 ר"פ ,םיטּפשמ 'ּפ קיטשרענַאד ןעוועג זיא ןיבר רעקצָאק ןופ הריטּפ יד

 - ,רָאי קיצעביז ןוא ייווצ וצ טכיירגרעד טָאה רע (1859) ט"ירת רָאי ןיא ,טבש

 ףצנעגרעד ךיא לעװ ןרָאי סנעבעל ענייד ,אלמא ךימי רּפסמ תא

 ...םיטּפשמ ארדס רעד ןופ זמר ַא ...קיצעביז ןוא ייווצ טפערטעב ?אדל-מדא,
 יא 2 יקירייא א חי 56 א שי יי 7 חשד ישי קיד יא יא 2 יא = ::קק-ידירב יא א 526
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 טינ ןעמ טכַאמ ,דיי רעגיטש עכלעזא ייב גהנמ רעד זיא סע יוװ

 ןלייאעצוצ ,ץרא ךרד רעמ ,דובכ רעמ זיא'ס ,היול רעד טימ תויהש ענייק

 | ,הרובק יד

 ,םיברוקמ עטנָאנ רָאג יד רָאנ טזָאלעגוצ ןעמ טָאה הרהט רעד וצ

 יז יוזא יװ אשידק הרבה רעד וצ טגָאזעג טָאה רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר

 ,הוקמ רעקצָאק רעד ןיא ןעװעג לבוט םיא ןבָאה ייז ,ןייז גהונ ךיז ןלָאז

 ,םיברוקמ ערעדנא ןפורעג ןעמ טָאה השבלה רעד וצ ןוא הרהט רעד וצ

 רעכלעוו ,תואבצ 'ה ךָאלמ םעד טכער ןייז ןָאט וצ ןייז הכוז לָאז רעכעלטיא

 ןוא ןטכילעב ,ןדניצנָא לָאז רע םלוע םעד ףיוא ןרָאװעג טקישעגּפָארַא זיא

 ןשיװצ ןייז לידבמ ןוא ןייז ררבמ לָאז רע ,רעצרעה עשידיי ןעמערַאװרעד

 ...השודק עקידתוינוציח ןוא תוימינּפ

 ןופ היול עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,םורא העש עכילטע ןיא

 .ףוג ןקילײה ןייז טימ הטימ יד ןגָארטעג ןבָאה םיברוקמ .ןיבר רעקצַאק

 טימ טרעגאלעב ןעוועג זיא געוו רעצנַאג רעד ,בר ךלהמ ַא זיא םייחה-תיב םוצ

 -רעביא ןבָאה תוכָאלמ ילעב ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז רעבלעוועג יד ,םיולמ

 ךעלטעטש עשינכש יד ןופ ןדיי ןוא טָאטש עצנַאג יד ,טייברא רעייז טזָאלעג

 םינבר ערעייז טימ .,ןיהָאװ ןוא וואקול ,קינרעמעשט ןוא ןיזדַאר יו ,םורָא

 ,היול רעקצָאק רעד וצ ןעמוק וצ טלייאעג ךיז ןבָאה שארב

 "5 ןוא ,םחורי השמ 'ר ,לדוד 'ר ןענַאטשעג ןענייז רבק םעד םורא

 ,םעדייא ןייז ,רעװָאשטַאכָאס רעד ןייטשנראב על'םהרבא 'ר ,ןיז ענייז ןימינב

 'ר .רעקסמאדאר ןַאמּפיל 'ר ,רעגָאװש ןייז ,רעועשראוו ריאמ עשטיא יבר

 -ַאֹּפ על םהרבא 'ר .ךענעה 'ר ,בר רעקסראמאטיל רעד ,רעקסוטלוּפ רזעלא

 ,רעוועזישט ךורב 'ר ,בר רעקָארב רעד ,לקינייא סשודקה דיי םעד ,רעוװָאסיר

 עסיורג ןוא םיגלפומ ערעדנא ליפ ליפ ןוא ,רעניניטסאג ריאמ לאיח" 'ר

 ןקילײה םעד טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה טייהנעזעוונא רעייז ןיא ןוא .םידיסח

 ןיירא רבק ןיא ןיבר רעקצָאק ןופ ףוג

 רעטנָאנ רעד ןופ םידיסח ןעמוקעגנָא ןענייז געט העבש יד ןיא

 ,שטירזעמ ןופ ץעלדעש ןופ ,ץשאמאז ןוא ןילבול ןופ ,הביבס רעטייוו ןוא

 ןופ ,עװָארטסָא ןופ ןוא קָאטסילאיב ןופ ,קסירב רעשידגנתמ רעד ןופ ןוא

 ןופ עקראוו ןופ ןישולאק ןופ אשראוו ןופ ןיקלַאמ ןופ ןוא עקנעלארטסא

 טָאה הרושב עגיריורט יד טייו יו ,ץלעק ןופ ןוא םעדאר ןופ עצוואלדיש

 רע ,רעבלעװעג ערעייז טכַאמראפ ןדיי םתס וליפא ןבָאה טכיירגרעד רָאנ

 רעד ףיױא טצעזעג ךיז ,העש עכילטע ףיוא רעוו ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא ףיוא
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 יד ,טנייװעג רעטיב ןוא העירק ןסירעג ןבָאה םידיסח ,םילבא יו דרע

 ףיוא ןיירא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא תולגע ילעב ןגנידעג ןבָאה תלוכי ילעב

 טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו םידיסח ןעמונעג טימ ,סנעטילש ףיוא ןוא רענעגעוו

 רעד ךָאנ גנַאל ןיוש זיא'ס זַא טסואוועג עלַא ןבָאה ייז ,ךרדה תואצוה ףיוא

 קעװא ןוא רעדניק יד ,ןייז לבא םחנמ לכ םדוק טלָאװעג ייז ןבָאה ,היול

 .רֵּבִק ןשירפ סניבר ןפיוא לטיווק ַא ןגייל

 אלממ רעד ןיז סעװו סע רע ,קירעגיינ ןרָאװעג ןענייז לייט

 א ןעועג זיא רעכלעו םחורי השמ 'ר וצ ,רוכב רעד לדוד 'ר .,םוקמ

 םלוע ןופ רענייא רָאג יצ ,לארׂשיב לודג ַא ןוש רעבָא ,רענעטלַאהעב

 טינ רענייק טָאה םיניינע עלַא יד ןגעװ ?הגהנה יד ןעמענרעביא טעװ

 רעבָא ...ןרעװ לשכנ טינ םולשו סח לָאז רע .טרָאװ ןייק טדערעגסיורא

 ןָאק ןעמ .דיסח ןכעלטיא טצמכ ןרעטַאמ ןביױהעגנָא ןיוש ןבָאה תולאש עלַא יד

 !גיהנמ ַא ןָא רקפה ףיוא השודק הדע אזא ןזָאל טינ

 םידיסח טימ ןרָאװעג לופ זיא קצָאק ןוא ,ןפָאלעג םלוע רעד זיא

 ,םינשי םג םישדחי

 רעכעלטיא ,ןברוח ןכָאנ יו שממ ןעװעג זיא ףיוה ןיא גנומיטש יד

 ...תוכשח ַא ןצרַאה ןיא טליפרעד טָאה

 -יפסיוא ךיז טעוװ ָאד סָאװ טסואועג טינ טָאה ןיילא החּפשמ יד

 ןוא טעקשושעג ךיז ָאי ןבָאה עטנַאנ רָאג יד ,ןגיוושעג ןבָאה ןיז יד ,ןעוועק

 ַא וצ ןייגוצ טינ ךָאד טעװ םע ןומח רעד רעבָא ,ךיז ןשיווצ טע'דוס'עג

 ראפ ןעװעג גדכ ערוק ךָאד םיא טלָאװ רע ...תולאש ןגערפ ןוא ברוקמ

 ...םיניינע רעגיטש עכלעזַא ןיא טשימ רע סָאװ

 יאר זיא רעכלעוו ,םיקלא שיא רעגייטש אזא ןייז וצ םוקמ אלממ

 לארשי יבר ןעוו .,ןרעו הלגתנ םיא ךרוד לָאז תודיסחה ךרד רעד זַא ןעוועג

 יזא ןעמיטשאב וצ ןעװעג רעװש זיא .םידקמ טינ ךיז זיא בוט םש לעכ

 טסואוועג טינ ןוא ,ךובנ ןעגנאגעג םורא םלוע רעד רעבירעד זיא ....טכייל

 םיא ףיוא ןוא ,גיהנמ רעד זיא רעד זַא ,ןוייונא ןוא ןעמוק טעװ סע רעוו

 ...ןטלַאהנָא ךיז ןעמ ףרַאד לטראג ןייז ןיא ןוא ...ןייז ךמוס ךיז ןעמ ףרַאד

 ןייק ָאטינ זיא קעװא טייג קידצ ַא ןעוו ,לָאמַא ןענַאהראפ זיא'ס

 לייו ,םוקמ אלממ רעד זיא רעד זא לענש טסילשַאב םלוע רעד ןוא ,הרירב

 ...ןבילבראפ טינ זיא רערעדנַא ןייק

 ןבילבראפ ןענייז ןטרָאד .ןעועג יוא טינ רעבָא זיא קצָאק ןיא

 רעטייו ןלעוװ רימ יוװ ,םלוע ןשיווצ ייס ןוא רעדניק יד ןשיווצ ייס ,םילודג
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 ,םינושאר םידיסח ,םיקידצ ןוא םינואג ,לטיּפַאק ןקידנעמוק םעד ןיא ןעז

 ,הגירדמ ילעב עטייברַאעגפיורא ןיילא ךיז ןופ ןוא םינסחי ,השעמ ישנא ןוא

 רעקצָאק ןופ הגהנה יד ןעמענרעביא לָאז סע רעו הלאש יד זיא רעבירעד

 ...ןרעפטנעראפ וצ טכייל יוזא ןעוועג טינ םלוע

 'ר ןופ ןטערטעגּפָא טינ טָאה רעכלעוו רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר

 טָאה רע ,ףיוה רעקצָאק ןופ ותיב קשמ רעד ןעוועג זיא ,וימי לכ ןלעדנעמ

 טָאה עודי זיא'ס יו ליױו ,הסנרּפ ןיא תיבה יכרצ ןייז לָאז סע טגרָאזעג

 טינ ךיז ללכב ןוא ,םינוידּפ ענייק ןעמונעג טינ רעקצָאק עלעדנעמ 'ר

 ךיוא זיא ,שרעה 'ר רעקיזָאד רעד ,דלעג ןינע ןצנאג ןטימ טרעקעגנָא

 ןיבר ןסיורג ןייז ןענַאטשראפ ןוא ,םידיסח עטספרַאש יד ןופ רענייא ןעוועג

 יבר רעד םירוביד א ראפ סָאװ ןסיוו טלָאװעג רע טָאה דניצא ,קנואוו ןפיוא

 ,ןריאמ עשטיא יבר טגערפעג רע טָאה .המשנ תאיצי ראפ טדערעג טָאה

 טרעהעג טָאה רע וצ ,טעב סניבר םוצ טנָאנ רעייז ןענַאטשעג זיא רעכלעוו

 טָאה רעכעלטיא סָאװ םירוביד יד ץוח א ,םירוביד עטצעל סניבר סָאד

 ןכעלטיא ברע זיא רע ןזַא ,הָאװצ ןייז ןוא "טיבי 'ה תנומתוק ,טרעהעג

 קיטכיל םיא טעוװ ןיירא הרות רעד ןיא ּפָאק ןייז ןגיילניירא טעװ רעכלעוו

 ,אבבו הזב ןייז

 זַא ןרעװָאשַאמָאט שרעה 'ר טרעפטנעעג טָאה ריאמ עשטיא יבר

 טינ םיא זיא טרָאװ קיצניא ןייק ןוא םירוביד עלא טרעהעג טָאה רע

 ,ןליוהראפ

 הנהו :רעטרעװ יד טרזחרעביא רדסכ טָאה םולשה וילע יבר רעד

 ...םימשה הרעסב והילא לעיו ,םהינש ןיב ודירפיו ,שא יסוסו שא בכר

 (.ב .ב םיכלמ)

 עשטיא יבר רעטַײװ טגערפ רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר רעפרַאש רעד

 עשילאו ,דימלת ס'והילא ,עשילַא יװ ןָאטעג טינ ריא טָאה סָאװ ראפ ,ןריאמ

 ..?וישרפו לארשי בכר יבא יבא ,קעצמ אוהו האור

 עשטיא 'ר ןעוועג זמרמ רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר טָאה ,הלאש יד טימ

 ...יבר רעקצָאק ןופ םוקמ אלממ סלַא ןיוש םיא טכַארטַאב רע זא ןריאמ

 טָאה רע ,הלאש ס'שרעה 'ר ןענַאטשראפ טוג טָאה ריאמ עשטיא יבר

 יורש ַא ןיב ךיא ,ּפָא דניצַא ךימ זָאל ,שרעה :םיא וצ ןָאטעג גָאז ַא רעבָא

 יי ...רעצב

 :טגערפעג רעטייװ טָאה רע ,טזָאלעגּפָא טינ רעבָא טָאה ,שרעה 'ר

 ,?םירוביד ענייק טרעהעג טיג ריא טָאה רעמ
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 יבר רעד יו טרעהעג בָאה ךיא ,םיא טרעפטנע ריאמ עשטיא יבר

 וברק ןה ,הכרבה תאזו ןופ שרדמ ררעקיטש ,ןושל ןטימ שממ טגָאזעג טָאה

 שודקה דריו םיפרשכ ומצע שדיקו השמ דמע העש התואב ,תומל ךימי

 יכאלמ השלשו ,השמ לש ותמשנ לוטיל םינוילעה םימש ימשמ אוה ךורב
 אל הנסב וילא תילגנש םוימ 'וכו .לאגזגזו ,לאירבגו לאכימ ,ומע תרשה

 ...הפ תקישנב ותמשנ לטנו אוה ךורב שודקה וקשנ ...ותשאל אב

 ,המשנ תאיצי ןעוועג זיא רעטרעוו יד ךָאנ

 ...ורבדב האצי ושפנ :שממ

 טָאה רעװָאשַאמָאט שרעה ,תבש ברע ןעמוקעג זיא םלוע עסיורג א

 החּפשמ רעד ראפ לֹּכ םױוק ,תבש יכרצ ןייז וצ ןיכמ טרעדאפעג ךיז

 יד ףױא תבש ןלעטשאב ןפָאלעג זיא םלוע רעד ,םיברוקמ יד ראפ ןוא
 | ,תוינסכא

 ךיז טָאה םלוע רעד ,רעצרוק ַא זיא גָאט רעד ,טבש ג"כ זיא'ס

 החנמ ןענוואד לדוד 'ר ךיז טלעטש טָא ,הוקמ ןיא ןייז וצ לבוט טלייאעג

 ומע םוצ וצ טייג ,רעטנוא טפיול שרעה 'ר ,םיא ןקיטש ןרערט ,רוביצב

 זיא שרעה זַא טײטשראפ לדוד 'ר !תבש ךָאד ןיא'ס ,יע :טנָאז ןוא

 ןוא ןרערט ןָא ,טושּפ טגעװאד ןוא ,ןרערט ענייז רע טלַאהעב טכערעג

 | | ...ץכערק ןָא

 יו ?ידוד הכלא :ןעגניז ןעמ לָאז ,טינ ןעמ טסייו ,תבש תלבק וצ

 ייוניש תצק ַא ןכַאמ טנייה לָאז ןעמ רעדָא ,שראמ ןקידעבעל ַא טימ ,דימת

 | ?ןעגניז טינ רָאג רשפא

 ,"ןרהא םודיו; ,קוסּפ ַא ןיירא טפראוו ,רוכב סרעקצָאק םעד לדוד 'ר

 ןטייוצ ַא טימ רעבָא ,םיכסמ זיא םעדייא רעד רעוװָאשטאכָאס על'םהרבא 'ר

 טנייה זא ןעניימ טפרַאדעב טָאה סע ...םודי איהה תעב ליכשמהו :קוסּפ

 -י - +  :.ןעגניז טינ ןעמ לָאז
 רע ,םיכסמ טינ רעבָא ןיא םלוכבש לודג רעד ריאמ עשטיא יבר

 ךָאנ ןבױהרעד ךיז טָאה ךלמה דוד :קוספ ןרעדנא ןַא ןיירא טפראוו

 | / .+.םודי אלו דובכ "ךרמזיא ןעמל טייטש ,רעכעה

 שרעה 'ר ,לאפנייא ןְשייוליע ןייז ןופ לעּפתנ ןרעוו םיברוקמ יד |

 טגניז םלוע רעד ,דימת יו ידוד הכל טגניז ,תבש לבקמ זיא רעװָאשַאמָאט

 ...קצָאק ןיא תבש זיא'ס ,טדנואושראפ תוליבא סָאד ,טימ

 ןופ המשנ יד ןיא תיצמת רעד זיא תבש יװ טקנוּפ !קצָאק ןיא תבש
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 ןופ המשנ יד תיצמת רעד ןעוועג קצָאק זיא יוזא ,השעמה ימי תשש יד

 ...ןעלױּפ ןיא ןפיוה עשידיסח עלַא

 קצָאק ןיא טָאה עטָאּפַאק ענעדייז יד טינ ןוא למיירטש רעד טינ

 ,תבש םעד טכַאמעג

 ,םידיב שממ ןעּפַאטנָא טנָאקעג ןטרָאד ןעמ טָאה השודק עקידתבש יד

 זיא'ס ןעו הרוצ ערעדנא ןַא ןעמוקַאב טָאה םיתוחּפבש תוחּפ רעד וליפא

 | ...תבש ןעמוקעג

 יד םידיסח עטלא יד ןעוועג קסוע ןבָאה שרדמ ןיא ןוא רהוז ןיא

 ,תופסות טימ ארמג טנרעלעג ןבָאה סעקעינש ןוא סעקיצוצ

 םעד ,ןתוחמ ןייז ןָאטעג גערפ ַא לָאמַא טָאה ןיילא ןיבר רעקצָאק רעד

 יב על'םהרבא קסוע זיא סָאװ ןיא ,ןיטשנראב םוחנ באז 'ר בר רעלַאיב

 ס"ש טכַאנ עצנַאג ַא טנרעל רע זַא ,טרעפטנעעג בר רעלַאיב רעד טָאה ? טכַאנ

 ,שרדמ םוצ וצ לָאמַא ךיוא רעבָא ךיז טּפַאכ רע ,םיקסוּפו

 ךָאנ זיא'ס :טגָאזעג ןוא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש קצָאק ןופ יבר רעד טָאה

 רעסעב רע לָאז ,שרדמ ןופ ןושל ןעמורפ םעד ןיא ןייז קסוע לָאז רע טייצ

 ןכַאװשּפָא טעװ שרדמ ןופ ןושל עמורפ סָאד ,ארמג רעד ןיא ּפָאק ןייז ןטלַאה

 ,.. חומ ןייז ןופ טייקפרַאש יד

 ןייז ףיױוא רעכעלטיא ןעגנַאגעצ םלוע רעד ךיז זיא תבש תלבק ךָאנ

 רעבָא ןעמ טָאה שיט ןייק ,ןעמַאװצ ןסעגעג ןבָאה םיברוקמ יד ,עיצנַאטס

 ...טעוװארפעג טינ

 ךיז ןופ ןביירטראפ טנָאקעג םידיסח עסיורג רָאג יד ןבָאה רשפא

 ןעועג שיגרמ טָאה ,םידיסח םע ןומח רעד רעבָא ,תוליבא ןוא תובצע סָאד

 ןעמ ...טלעפ יבר רעד ץוח ַא ָאד ןיא סעלא ...םיקלא ןורא חקלנ זַא

 ןופ הרות ירבד טגָאזעגכָאנ ןבָאה םידיסח ,גוהנכ תורימז ןגנוזעג טָאה

 -- תרתחמב םא ,םיטּפשמ ןופ השרּפ רעקיטניה רעד ףיוא ל"צז ןיבר

 אצמיי ןַאד ךיז ןיא ןבָארג טסעװ יד ןעוו -- טשטייטעג רעקצָאק רעד טָאה

 ...ריד ןופ ןביירטראפ םיא טסעוװ ןוא ,ערה רצי םעד ןענופעג וטסעוװ בנגה

 ,יל ןויהת שדוק ישנאו :ל"צז ןיבר ןופ טגָאזעגכָאנ טָאה דיסח רעטייווצ ַא

 ןשטנעמ עקילייה ,םיכאלמ ענייק טינ ןלעפ למיה ןיא ,קילייה ךעלשטנעמ

 | ...ןייז ריא טלָאז

 קלתסנ זיא יבר רעד ,ב"ע אירטמגב אלמא ,אלמַא ךימי רפסמ תא

 ...ב"ע ןב א קידנעייז ,םלוע םעד ןופ ןרָאװעג
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 ץנַאג ןיבר םנופ ןעועג תעד חישמ טינ דיסח ןייק טָאה יוזא

 ,תבש

 וצ ןביוהעגנָא טָאה טייקידתבש סָאד ןעוו הלדבה ךָאנ תבש יאצומ |

 ...םלוע ןפיוא טזָאלעגּפָארא ךיז רעדיו תוליבא סָאד טָאה ןדנואוושראפ

 למיה חרזמ ןפיוא ןגָאט וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןסיורעד ןיא ןעוו

 םלוע רעד ךיז טָאה ,ןסַאּפ עָארג לקניט עסייוו ןויואב ןיוש ךיז ןבָאה

 טָאה הדועס ןייק ,אכלמד הולמ ןסעגעג טינ ךָאנ ןבָאה ייז זַא טּפַאכעג

 ַא טּפַאכעג ,ןָאטעג שַאװ א ךיז טָאה רעכעלטיא ,טעװארּפעג טינ רענייק

 | ,ןייז אצוי ,הלח תיזכ

 ןטימ "היה דיסח שיא; םעד ןעגניזעג רעבָא טָאה םלוע רעד

 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ,הנווכ סיורג טימ ןוגינ רעצינעשזָאק

 ...קצָאק ןופ ןיבר ןפיא זמר ַא טַאהעג טָאה קוסּפ רעכעלטיא טעמכ

 ,היחמו ןוזמ ילב היה דיסח שיא

 ...שובלל דגב ןיאו שובלמ קסוע ותיבב

 .ןינבה הז םלשה ןינקב םלוע ארוב

 רעקצָאק רעד זַא ןליפ ייז ,טנייועג םלוע רעד טָאה רעטרעוװ יד ייב

 ןוא ןייז םילשמ ןָאק םלוע ארוב רעד רָאנ ןוא ,ןרָאװעג בורח זיא ןינב

 ...תמא שיא ול חרפו לייוו ...ןינב ןקיליײה ןקיזָאד םעד ןטכירפיוא קירוצ

 ...ודנוא ןופ ןגיולפעגקעווא זיא תמא שיא רעד

 ןעועג ןיוש זיא ןשטנעב םוצ ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו

 | ..יגָאט רעסיורג

 עגסיוא טָאה סע ,קצָאק ץנַאג טליהעגנייא טָאה יינש רעטכעדעג ַא

 ,..םיכירכת עסייו ןיא טליהעגנייא זיא לטעטש סָאד יװ טקוק

 עשיסקָאדָאטרָא יד ,קצָאק ןיא ןעוװעג ךיא ןיב ג"פרת רָאי ןיא

 ךיא .לארשי תדוגא ראפ תושרד ןטלַאה וצ טנעדאלעגנייא ךימ טָאה טנעגוי

 זיאס ואו טרָא סָאד טגָאזעג רעסעב רעבָא זיוה סָאד טכארטאב טוג בָאה

 ןיב ךיא ,ףיוה סניבר ןטימ שרדמה תיב רעקצָאק רעד ןענַאטשעג לָאמ ַא

 סָאװ סעלַא ,םייחה תיב רעקצָאק ןפיוא להא סניבר ןיא ןענַאטשעג גנַאל
 עכלעוו תורות ענייז עלא ,ןדיי ןכיוה למיה םעד ןגעוו טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ןרָאװעג טשירפעגפיוא ןענייז םירוביד עפרַאש ענייז עלַא טקנעדעג בָאה ךיא

 ,להָא ןייז ןיא האריבו המיאב קידנעייטש ןורכז ןיימ ןיא
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 טגיל ןימינב 'ר ןוז רעטסגנוי ןייז ,להא ןופ ןטימ ןיא טגיל יבר רעד

 ,סקניל טגיל רוכב רעד לדוד 'ר ןוא ,סטכער

 ,רעטרעװ עקידרעיפ טצירקעגסיוא ןענייז להא ןופ טנאוו רעד ףיוא

 :ןטלַאהעב טגיל ָאד ףוג רעקיליײה א ראפ סָאװ ןלייצרעד עכלעוו

 ,היעעשעש הלדג ווָאשַאמָאט ריע ,הדליו הרה יײרָאג ריע

 ,התדמח ילכ הדבֲא יכ קצָאק הרמָא ,הל ָאנ ױא

 וננדא ה"ה ,תתרדא תא םיקלאה שיא ךילשה הפ

 הרותה רש ,'ה חישמ וניפא חור ונברו ונרומ -

 .םישדקה שדוקו םינואגה ףולא ,תעדה קומע הניבה רוקמ

 תלוג שאר ,לודגה ונבר ,וישרפו ובכר ,ואלפו םלועה דומע

 הרוד יקידצו ימכח לכ לש ןנברו לארשי לש ןרואמ ,לאירא

 אנברו אנרמ ,מש ארונ שודק ,אוה תואבצ 'ה ךָאלמכ

 .ה"הלז הדוהי יברב םימורמ יזנגב ותמשנ .לדנעמ םחנמ

 םיקלא לא בישהו וישודק לא ףסכנ רודה ןוועב ןהו

 :רדסל ישימח םויב ,וייח ימיל םיתשו םיעבש תנשב ושפנ

 אנ ױא ,טרפל טבש ך"ב ,'ה לא הלע רמָא השמ לאו

 ,ק"פל (ט"ירת) םיהלא ןורא חקלנ יכ

 לכלו םהילע ןגי תע לכבו ,ןורחא רודל דומעת ותוכז

 ...םהיחא לארשי

 .טנופעג ,ינש גוויזב ה"ע היח ןיציבר רעקצָאק רעד ןופ רבק רעד

 ןטלאהעב ןענייז םיבורק ערעדנא ךיוא ,להא םוצ גנאגניירא םייב טנָאנ ךיז

 עלא ןופ םידיסח רעטנזױט ןגיוצעגוצ טָאה רעכלעוו .להא םענעי םורא טנָאנ

 .ןעליוּפ ןופ ןלייט

 זיא ןרעטשנעגרָאמ לעדנעמ 'ר יבר רעקצָאק רעד זַא העידי יד |

 םוטעמוא .ןעלױּפ ץנַאג רעביא טיירּפשראפ לענש ךיז טָאה ןרָאװעג קלתסנ

 ,גנומיטש תוליבא ַא ןיא םיבושי עשידיי יד ןפרָאװעגנירא העידי יד טָאה

 וצ טּפַאכעגרעבירא לענש ךיז ןבָאה ןדיי עטוג ערעדנא ןופ םידיסח וליפא
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 םשור ַא ראפ סָאװ ,דניצא ןטרָאד טגָאז ןעמ סָאװ ןרעה וצ ,םייבר ערעייז

 | ,..ןיילא ןדיי עטוג יד ףיוא טכַאמעג הריטּפ סרעקצָאק םעד טָאה

 םיחבש טגָאזעג ךָאנ ןוא טנייואב ,טרעידעב ןעמ טָאה םוטעמוא

 ךָאנ קיטשרוד טינ ןעװעג זיא רעכלעוו ,ןדיי ןסיורג ןקיטשרוד םעד ףיוא

 רעדָא דובכ ךָאנ קיטשרוד טינ ,תוימשג ךָאנ קיטשרוד טינ ,דלעג ןייק

 ...םייחה יח םוצ ןטפעהַאב וצ ךיז קיטשרוד רָאנ םור

 טימ טמרַאװעצ ןוא ןגניזעצ ךיז רע טָאה לגניי ןיילק ַא ךָאנ קידנעייז

 יח לא לא וננרי ירשבו יבל ,םיקלאל ישפנ האמצ :רעטרעוו יד

 יב ןטלַאהעג רדסכ רע טָאה ,םענייז גוצ םעטָא ןטצעל ןזיב ןוא

 ...יח לאל וננרי ירשבו יבל ןוא םיקלאל ישפנ הָאמצ .רעטרעוו ענעי

 ךרודא רע טָאה הרהט ןוא השודק ןופ ןעמַאלפ ןיא ןוא רעייפ ןיא

 סיורג רעטנעזיױט קינעדניצנָא ,רָאי קיצעביז ןוא ייוצ ענייז טנַאּפשעג

 ,טקיוקרעד ןוא טמעראוורעד ,טכיילרעד ייז ,רעצרעה עשידיי

 ןרָאװעג ןפורעג קירוצ המשנ עכיוה ןייז זיא ןעמאלפ ןוא רעייפ ןיא ןוא

 :טימ קצָאק ןופ קעװא ןיא יז ,תומשנה ןודא ןופ

 .םהינוש ןיב ןדירפיױ ,שא יסוסו ,שא בכר הנה

 ...המשנ עקילייה ןייז ןוא ףוג ןקילייה ןשיווצ

 ןבילבראפ זיא רע ,ןרָאװעג ןשָאלראפ טינ זיא םַאלפ רעקילייה רענעי

 טָאה הגירדמ ןייז טױל רעכעלטיא ,רעגלָאפכָאנ ענייז ןופ רעצרעה יד ןיא

 רעד ,רעייפ קיטש ַא רענייא ,םַאלּפ ןכילטעג םענעי ןופ ןעמונעגרעביא

 ...ןײשּפָא ַא רָאנ רעטירד רעד ץוצינ ַא רָאנ רעטייווצ

 טבעװש המשנ ןייז ,קצָאק ןיא ןבילבראפ זיא ףוג רעטקילייהראפ ןייז

 ...הניכש רעד ןופ ןלגילפ יד ףיוא

 קיצנאווצ לטיּפַאק

 םישרוי רעקצָאק

 'ר ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה השורי עטגייוצראפ עסיורג ַא

 עכלעוו ,םידימלת ןוא םיברוקמ ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ,רעקצָאק עלעדנעמ

 תודיסח טיירּפשראפ ןוא ,ךרד ןקידרעייפ רעקצָאק םעד ןטלַאהעגנָא ןבָאה

 .ןעליוּפ ץנַאג ןיא
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 עשידיסח עטעדנירגעג יינ יד ןענעכערסיױוא לכ םדוק ןלעװ רימ

 ,רעדניק ענייז ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז עכלעוו ,ןפיוה

 טָאה (1809 ,ט"סקת .בעג) רוכב סרעקצָאק םעד ןרעטשנעגרָאמ לדוד 'ר

 -רעביא רעטָאפ ןייז ןופ םיברוקמ יד ןופ השקב רעדנעגנירד רעד טול

 ענעי ןעוװעג ןענייז סָאד ,םלוע רעקצָאק ןופ לט םענילק ַא ןעמונעג

 יז ייב זיא עכלעוו קצָאק ןזָאלראפ טלָאװעג טינ ןבָאה עכלעוו ,םידיסח

 .ןיא קוספ ןפיוא :טגָאזעג ןבָאה ייז ,הטמלד םילשורי ַא יו בושח ןעוועג

 דרע רעד טימ ,ץראה תא י"שר טגָאז ,ץרָאה תא םיתיחשמ יננה :חנ

 ןבָאה רימ יוו יוזא ןוא .ןרָאװעג עילַאק לובמה ימיב ךיוא זיא דרע יד

 רעד רעבירעד טָאה ,תינערופ הדממ הבורמ זיא הבוט הדמ זא ,ללכ ַא

 יז ןליוו .דרע רעקצָאק יד ןעוועג שדקמ הכרבל ונורכז יבר רעקצָאק רעטלַא

 | ...קעוװא טינ קצָאק ןופ

 ןיבר םעד טנאמרעד ןבָאה ייז ,רעפיט ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ייז

 ,השנמ טבש יצחלו דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו :טרָאװ ס'םנוב 'ר

 ןיא ןביילבראפ ןליוו ייז זַא ןטעבעג ןוא ץהשמ וצ ןעמוקעג ייז ןענייז

 ,י.ןדריה רבע

 ינב יד ןבָאה יצ ?ןכתיה ,טגערפעג ל"צז םנוב 'ר יבר רעד טָאה

 "רעבייא רעד זַא טסואוועג טינ השנמ טבש רעבלַאה רעד ןוא דג ינבו ןבואר

 רעבירעד יצ ?לארשייץרא אקווד בקעיו קחצי םהרבא טגָאזעגוצ טָאה רעטש

 יױפכ ייז ןענייז רעדניר ןוא ףָאש ליפ ןבעגעג ייז וצ טָאה לוכיבכ סָאװ

 ףיױא ,תאזכ עמשנה ?ןעטשרעבייא ןופ סטוג סָאד ייז ןענעקיילראפ .,הנוט

 ?הי יטבש יד

 שטײט רעד זיא "בר הנקמוק :טגָאזעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה רָאנ

 טרעהעג ןבָאה ייז ...השמ ןיבר רעייז ןיא "ןינק; ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ייז

 ןביילבראפ טעוװ רע רָאנ ,לארשי ץרא ןייק ןייג רעבירא טינ טעוװ השמ זַא

 וליפא ןליוו ייז לחומ ץלא ןענייז ייז ,טגָאזעג ייז ןבָאה ןדריה רבע ןיא

 ...ןיבר רעייז וצ טנָאנ ןביילבראפ ןליוו ייז שבדו בלח תבז ץרא ןייק טינ

 םידיסחה ילודג עלא ןבָאה ,םירוביד רעגייטש עכלעזא קידנערעה

 זַא ,טגנַאלראפ ךילקירדסיא ,שארב רעוועשראוו ריאמ עשטיא יבר טימ

 ...קצָאק ןיא ןביילבראפ לָאז דוד 'ר

 ,הרותב לודג ַא ןעוועג זיא רע ,ינק ליטק ןייק ןעוועג טינ זיא לדוד 'ר

 ןבירשעג ,שדוק ןושל לעב רעסיורג ַא ,דיסח רעפרַאש ַא ,םכוחמ םכח ַא

 .װ .א .א "דוד תבהא; יוװ ,םירפס ןוא הצילמ
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 גילרת רָאי ןיא זומת ב"כ קצָאק ןיֹא ןרָאװעג רטפנ זיא לדוד 'ר

(1873), | 

 ןבָאה ,רעזַאמל עלעשרעה 'ר ןוא רעוועליפ לארשי 'ר ןיז עדייב ענייז

 ,םלוע סרעטָאפ םעד ןעמונעג רעביא

 רע ,(1840) ר"ת רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעוועליפ לארשי 'ר

 טימ ןעמַאװצ ןעוועג רָאי ןעצניינ ןוא קצָאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא זיא

 .עלעדנעמ 'ר עדייז ןסיורג ןייז

 רעפרַאש ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעװעג ךיוא זיא רעוועליפ לארשי 'ר

 ילודג יד ןופ ,בר רענווָאק רעסיורג רעד רָאטקעּפס ןנחלא קחצי יבר ,דיסח

 ,םירה רקועו יניס ,םישודק לש ןנב :ןושלה הזב םיא טרילוטיט םידגנתמה

 ,ינימיה דומע ,קזחה שיטּפ ,לארשי רנ

 תביח וצ ןייז ררועמ ןביוהעגנָא םלוש ןשידיסח ןשיװצ טָאה רע

 -פיוא ןלָאז ייז ,םידיסח טנעזיוט ןריזינַאגרָא טלָאװעג טָאה רע ,לארשי ץרא

 ןוא ןדינש ןוא ןעייז ןרעקַא ,בושי א ןדנירג ןוא לארשי ץרא ןייק ןייג

 םולש;ע ,רפס ַא ּפֶא טקורד רע .לארשי ץראב תויולתה תווצמ יד ןייז םייקמ

 ,"םילשורי

 'ר ,םיבר רוד ַא רעביא ךיוא טזָאל ןרעטשנעגרָאמ לארשי 'ר

 ,יבדרמ השמ 'ר ןוא ,בר רעקצָאק רעד עלסוי 'ר ,רעווָאקיל עלעשרעה

 םירפס יד ןופ רבחמ .אשראוו ןיא טניואוועג רעטעּפש ,יבר רעוואליפ רעד

 "השמ יברד; ןוא "השמ שרדמ;

 רעיז רעד ןעװעג זיא רעוװעליפ לארשי 'ר ןופ רעטסגנוי רעד

 ,שדוק ןושל לעב ,רענדער רעקימאלפ ,רתסנבו הלגנב ןואג ,דיי רעפרַאש

 גילעז קחצי 'ר ,יבר רעװָאלָאקָאס רעטמירַאב טלעװ רעד רָאטַאזינַאגרָא ןוא

 רעייז טָאה תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןעמעוו ,ןרעטשנעגרָאמ

 ,אשראוו ייב ,קצָאװטָא ןיא ,ש"ת רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע .טנָאקעג טוג

 רוכב ןוא ןוז ןייז זַא ,הרושב עקיריורט יד טכיירגרעד םיא וצ טָאה'ס ןעוו

 רוּפכ םוי עמַאס ןיא ןוא ,בר רעװָארעגנעװ ,ןרעטשנעגרָאמ לעדנעמ 'ר

 .,םמש חמי סיצאנ יד ןופ ןרָאװעג ט'גרה'רעד

 אלממ ,ןידרעטס ןיא בר ןימינב 'ר ןוז סניבר רעװָאלָאקָאס םעד

 ןעמוקעגמוא ,תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש ןופ רבח ַא ,רעטָאפ ןופ םוקמי

 ,םיעשר ענעי ןופ

 טריפ יבר רעקסנימאווָאנ רעד םעדיא סניבר רעװָאלָאקָאס םעד

 .ןילקורב ןיא אווטסיבר דניצא
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 ,רעזַאמל עלעשרעה 'ר ןעוועג ןיא .ןדוד 'ר ןופ ןוז רעטייווצ רעד

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,אשראוו ייב ,ענַארּפ ןיא טניואוועג וימי ףוס

 םייב םעדייא ןא ןרָאװעג .ןיבר רעקצָאק ןטלא ןופ וייחב ,ב"ירת רָאי

 ,1926) ו"פרת לולא 'ג ןרָאװעג רטפנ זיא רע ,המלש 'ר ןיבר רענימיזדַאר

 ןיא אוטסיבר טריפעג טָאה ,ןרעטשנעגרָאמ על'םהרבא 'ר ןוז ןייז

 ןיא רענייא ןדיי הדע ַא טריפעג ןבָאה רעדירב ייווצ ענייז ךיוא .ץעלדעש

 .עװָאקשי ןיא רעטייוצ רעד ןוא ,שטיוויול

 ,ל"צז יבר רעװָאלַאקָאס רעד

 .ןיבר רעקצָאק ןופ ,ןב רחא ןב ,לקינייא

 רעד ןיא ךעלעגניר ןעוװעג ןענייז םייבר עטנַאמרעדנעבױא עלַא יד

 ןב רחא ןב קצָאק ןופ טייק רענעדלָאג

 ןייטשנראב על'םהרבא יבר ,עיטסאנאיד רעװָאשטַאכָאס יד טמוק דניצא

 רעד ןעוװעג זיא רעטָאפ ןייז ,ןידנעב ןיא (1829) ט"צקת רָאי ןיא ןריוגעג

 רעקצָאק ןוא רעכסישּפ עטלַא יד ןופ ,םוחנ באז 'ר ןואגה ברה בר רעלַאיב

 ,םידיסח

 רע םעדייא ןייז ראפ ןעמונעג ןל'םהרבא טָאה רעקצָאק עלעדנעמ 'ר

 .ביוו ַא ראפ הניצ הרש רעטכָאט ןייז ןבעגעג םיא טָאה
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 ןופ תולדג ןגעו תוכיראב ןלעטשּפא טינ דניצא ךיז ןענָאק רימ

 תודע ןבָאה םילודג עלא ןעמעוו ףיוא .חומ לעב ןוא ןואג ןסיורג ןגיזָאד םעד

 עטסערג יד ןופ רענייא ,םַאטשרעבלאה םייח יבר ,בר רעזדנאס רעד :טגָאזעג

 על'םהרבא 'ר םעדייא סרעקצָאק ןפיוא טגָאזעג טָאה טייצ ןייז ןיא םינואג

 ,ץישעבייא ןתנוי ר יבר רעד יוװ חומ ַאזַא טָאה רע זַא ןייטשנראב

 רערעג ןטשרע ןופ דיסח ַא ןרָאװעג רע זיא הריטּפ סרעווש ןכָאנ

 ןיבר רערעג ןטשרע ןופ הריטּפ רעד ךָאנ ,רעטלַא ריאמ עשטיא יבר ןיבר

 ךענעה 'ר ןיבר םוצ םלוע רערעג ןצנַאג ןטימ ןעמַאז וצ ןרָאפעג רע זיא

 רערעג רעד ןעוו ,ךענעה 'ר יבר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ טשרע ,רדנסכלא ןייק

 ןטשרע ןופ לקינייא ."תמא תפש; לעב םוצ ןעװעג עינכמ ךיז טָאה םלוע

 עוועצראפ ןיא בר ןַאד ןייטשנראב עלי םהרבא יבר זיא טשרע ןַאד .ןיבר רערעג

 -רעביא רע טָאה ג"מרת רָאי ןיא ןוא .ץיװעינשַארק ןיא בר ןוא יבר ןרָאװעג

 רזעלא 'ר ןופ רעגנעגראפ ןייז ןופ תונבר רעװָאשטַאכָאס סָאד ןעמונעג

 תוח; לעב רעד בר רעסיל ןופ .םעדייא דיסח רעקצָאק .רעפרַאש ,רעקסוטלופ

 ."תעד

 עלָאר עסיורג רָאג ַא טליּפשעג טָאה רעװַאשטַאכָאס על'םהרבא יבר

 ,הבישי עסיורג ַא טריפעגנָא ,הרות ץיברמ רעסיורג ַא ןעוועג ,הפוקת ןייז ןיא

 יד ןעוועג רבחמ ,גיהנמ רעשידיסח ןוא ןואג ,קסוּפ רעטיורג ַא ןעוועג

 תולאש ןוא .,תוכאלמ ט"ל יד ףיוא "לט ילגא/ םירפס עטמיראב

 ןיא טנעכערעג ךיז ןעמ טָאה ןעגנוניימ ענייז טימ "ףֹוַנ ינבא; תובושתו

 -ץרא ןייק ןייז הלוע ןלָאז ייז ןדיי טריזינַאגרָא טָאה רע .ןעליוּפ ץנַאג

 רטפנ זיא רע .טייקכילדנעזרעפ רעשימַאניד ַא ןעוועג ןזיא רע ,לארׂשי

 . ,ע"רת ,רדא א"י ןרָאװעג

 יד ןעמונעגרעביא ,ןעועג םוקמ אלממ םיא טָאה לאומש 'ר ןוז ןייז

 עשידיסח עטמיראב סָאד ןעוװעג רבחמ אווטסיבאר ןוא תונבר סָאד ,הביׂשי

 ,"לאומשמ םש; 'רפס

 -ַאס םעד ןעמונעגרעביא טָאה "לאומשמ םש, ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 -רעּפ עשילאכרַאירטַאּפ ַא ,רעדָארגַאשיװ לדוד 'ר ןוז ןייז ,םלוע רעװָאשטַאכ

 ילודג תצעומ, רעד ןופ דילגטימ ןוא לארשי תדוגא ןופ רעריפ טייקכילדנעז

 זדָאל ייב וָאשַאמָאט ןיא בר רעירפ רע זיא ןעװעג .ןעלױוּפ ןיא ?הרותה

 .וָאשַאמָאט םענעי טימ ןלסקעווראפ וצ טינ .טָאטש עלעירעטסודניא-.עסיורג ַא

 .יבר ןרָאװעג זיא קצָאק ןופ עדייז רעסיורג ןייז ואו דנעגעג רענילבול
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 ,(1943) ג"שת רָאי ןיא ש"מי סיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא זיא לדוד 'ר

 !ומד םוקני 'ה

 טרָאּפאּפאר ףלָאװ 'ר ,םעדייא ןַא ךָאנ טַאהעג טָאה יבר רעקצָאק רעד

 ,ך"ש ןופ לקיניא ,סחוימ ןוא ןואג ַא ,הכרב רעטכָאט ןייז ןופ ןאמ רעד

 ,קצָאק ןיא בר סטָאטש ןעוועג זיא רע ,טריפעג טינ אווטסיבאר ןייק טָאה רע

 בושטכוסמ ר"ומדא ,ןייטשנרוב דוד 'ר ברה

 ינבא, לעב ןיבר רעװָאשטַאכָאס ןופ לקינייא

 .ןיבר רעקצָאק ןופ לקינייא ,"רזנ

 טרָאּפאּפאר עלהשמ 'ר ןוז ןייז (1902) ב"סרת תרצע ינימש ןיא ןרָאװעג רטפנ

 .בר רעקצָאק ןרָאװעג ןוא ןעועג םוקמ אלממ םיא טָאה

 ךָאנ טַאהעג טָאה ןרעטשנעגרָאמ עלעדנעמ 'ר יבר רעקצָאק רעד

 עלַא ,תונורשכ ליפ טימ שטנעמ רעקידניוצמ ַא םחורי השמ יבר ,ןיז ייווצ

 ןייז ןופ םוקמ אלממ רעד ןייז טעװ רע זַא ןעװעג רעכיז ןענייז םידיסח

 רטפנ רעבָא זיא רע ,םלוע דוסי קידצ ַא ןעועג זיא רע ,רעטָאפ ןסיורג

 | ,(1865) ןויס ב"כ ה"כרת רָאי ןיא טייהרעגנוי ןערָאװעג
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 םהרבא יבר ןופ םעדייא ,ןימינב 'ר ןיז סרעקצָאק ןופ רעטסגנוי רעד

 דיסח רערעג ַא ןערָאװעג זיא ,ןיבר רערעג ןטשרע ןופ ןוז רעטלא יכדרמ

 (1866) "כרת רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע ,הריטּפ סרעטָאפ ןכָאנ

 ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא סקעז ,גנוי רעייז ךָאנ קידנעייז

 ןיבר רעקצָאק ןופ ךעלקינייא ןוא רעדניק עטנַאמרעדנעבױא יד ץוח

 םיקידצ ןוא םינואג ןופ "העד רוד; רעסיורג א ןבילבראפ עודיכ ןענייז

 ןופ לייט ,םייבר עטמיראב טלעוװ ןרָאװעג ןענייז ייז ןופ לייטא ,םימסרופמ

 תורמ לבקמ ןבָאה עכלעוו ,השעמ ישנא ,חומ ילעב םידיסח עסיורג  ,ייז

 ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו םיקידצ יד וצ ןעוועג עינכמ ךיז ןוא .ןעוועג

 ,השורי רעקצָאק יד

 ריאמ עשטיא יבר ןעמונעגרעביא טָאה קצָאק ןופ םלוע ןטסערג םעד

 עקיזָאד סָאד טעמדיװעג רימ ןבָאה םיא ,יבר רערעג רעטשרע רעד ,רעטלא

 לייט ןטשרע ןופ לטיּפַאק ןטצעל םניא טצעי ךיז רימ ןלעװ רעבירעד ,קרעוו

 ןלייצרעד ןוא ןלייצרעד ךָאנ רימ ןלעװ םיא ןגעו ,ןלעטשּפא גנַאל טינ

 ןסיורג םעד ןעמונעגרעביא טָאה ו"כרת רדא ג"כ תוקלתסה ןייז ךָאנ

 ,רדנסכלא ןופ (ןיטַאש) ךענעה 'ר יבר רעד םידיסח רערעג-רעקצָאק םלוע

 עלַא ייז ןיבר רערעג םוצ ייס ןוא רעקצָאק םוצ ייס רבח ַא ןעוועג זיא רע

 . ףיוא טָאה רעכלעוו םנוב 'ר ןיבר םוצ אכסישּפ ןייק ןרָאפעג ןענייז יירד

 ..,םכל יתנפצ םינשי םג םישדח "סיבר עשיליוּפ ענייש יירד; :טגָאזעג ייז

 רעסיורג ַא יו ןעװעג טנַאקעב ,בר רעקסראמָאטיל רעירפ ןעוועג זיא רע

 ס'םנוב 'ר יבר ןפיוא רסומ ירבד ןוא םילשמ טגָאזעג ,חקיּפ ןוא םכח

 ןױוש רע זיא םלוע רערעג םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ןעװ .רעגייטש

 אוטסיבאר סָאד טריפעג ןצנַאג ןיא טָאה רע גלפומ ןקז ַא דיי ַא ןעוועג

 | ,א"לרת זיב ו"כרת רָאי ןופ

 ןופ לקיניא רעד םלוע רערעג םעד ןעמונעגרעביא טָאה םיא ךָאנ

 יבר רערעג רעטייוצ רעד ,"תמא תפש; לעב רעד ןיבר רערעג ןטשרע

 ןעוועג זיא רע םחרמ שודק א ,םוצע ןואג א ןעװעג זיא בייל הירא 'ר

 ,דיסח רעקצַאק א ראפ טכארטאב ךיז ןוא ,קצָאק ןיא לָאמ עכילטע

 טלייצרעד טרעוװ תוכיראב ,ןייז ךיראמ טינ ָאד רימ ןלעװ םיא ןגעוו ךיוא

 קלתסנ זיא רע טייברא רעזדנוא ןופ לייט ןטייוצ ןיא תמא תפש ןגעװ

 ,(1905) ה"סרת טבש 'ה ןרָאװעג

 םעד ןעוועג רעקרָאװ לקחצי 'ר זיא טלייצרעד ןיוש ןבָאה רימ יו

 לעדנעמ 'ר ןיז ייוצ ענייז ,אכסישּפ ןופ דימלת ַא ,רבח ַא סניבר רעקצָאק
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 ןופ ןעמונעגרעביא ןבָאה רעכלעוו ,רעוואנישמא דוד בקעי 'ר ןוא רעקרָאװ

 קידנעייז קצָאק ןייק ןרָאפעג רדסכ רעבָא ןענייז ,םלוע רעקרָאװ םעד רעטָאפ

 ,עלסוי 'ר םייבר רעדניק טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז ךיוא .םייבר רעקרָאװ

 ,לארשי ץרא ןיא יבר רעקרָאװ טציא זיא ןוז ןייז שילאק ריאמ 'ר ,ןועמש 'ר

 טקוקעג טינ "שודקה דיי ןופ לקינייא ,שטיווָאניבאר על'םהרבא 'ר

 רעכלעוו םנוב 'ר ןיבר ןפיוא טשרע ,טגירקעג טָאה החּפשמ עצנַאג ןייז סָאװ

 ןסעזעג ןוא "שודקה דיי; ,ןופ םוקמ אלממ רעלעיציפָא רעד ןרָאװעג זיא

 -- ןוז "ס'שודקה דייפ םעד לאימחרי 'ר יבר רעד יו אכסישּפ ןבלעז ןיא

 ןפָאלעג םלוע רעד זיא םנוב 'ר ןיבר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ רעטעּפש ןוא

 ךָאנ קצָאק וצ תודגנתה סָאד זיא .רעדניק סשודקה דיי םוצ טינ קצָאק ןייק

 ךָאד ,תקולחמ וצ טריפעג לָאמ ליפ טָאה דוריּפ רעד ןוא ,ןרָאװעג רעפרַאש

 דיסח רעקצַָאק רעפרַאש ַא ןרָאװעג ווָאסירָאפ ןיא בר ,על'םהרבא 'ר זיא

 ןיבר םוצ רדנסכלא ןייק .ם"ירה ישודיח םוצ רעג ןייק ןרָאפעג רעטעּפש

 ןרָאװעג טשרע רע זיא הריטּפ ןייז ךָאנ ןוא "תמא תפש; םוצ ןוא .ךענעה 'ר

 .רעװָאסירָאּפ על'םהרבא 'ר ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,יבר

 טָאה טלעו יד ,יבר רעניניטסָאג רעד ץטישפיל ריאמ לאיחי יבר

 ןיא םידיסח ענייז ןפלָאהעג טָאה רע לייו "דיי םילהת רעד, ןפורעג טיא

 ,םילהת ןגָאז ןטימ תורצ ערעייז עלא

 :טגָאזעג טָאה םעדייא סרעקצָאק םעד רעװָאשטַאכָאס על'םהרבא יבר

 ןָאטּפױא רעמ םילהת ךעלטיּפַאק ןעצ טימ ןָאק יבר רעניניטסָאג רעד זַא

 ...תולפת טעניימ עלַא טימ ךיא יו

 רע טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא דניק ַא "ס'תמא תפש; םעד ןעוו

 ריכזמ ןיניטסָאג ןיק דחוימ חילש סלַא ץהמלש 'ר רעדורב ןייז טקישעג

 ןסייה לָאז ךיא :טגָאזעג יבר רעניניטָאג רעד טָאה ,הלוח רעד ןייז וצ

 ...ליפוצ זיא סָאד זא ךיא ךיא סייוו ,םילהת ץנַאג ןגָאזסױא ןיבר רערעג םעד

 האופר ַא ןבָאה הלוח רעד טעװ ,ןגָאז ָאי רעבָא רע ףרַאד ךעלטיּפאק ןעצ

 טלייצרעד סָאד ןוא רעג ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא על'המלש 'ר ןעוו ...המלש

 ?ךעלטיּפאק ןעצ :ןָאטעג גָאזַא רע טָאה "תמא תפש, לעב םעד רעדורב ןייז וצ

 ...ֿפָאק רעד ןיוש ךימ ךיז טיירדראפ םילהת לטיּפַאק ןייא גָאז ךיא ןעוו

 רע ,דיסח רעקצָאק רעפרַאש ַא ןרָאװעג זיא יבר רעניניטסָאג רעד = |

 .ךרד ןפרַאש םעד בילוצ ,קצָאק ןייק ןרָאפ וצ טַאהעג ארומ הליחתכל טָאה

 רעד םיא וצ טָאה ,רעקצָאק עלעדנעמ 'ר וצ לָאמ עטשרע סָאד קידנעמוק

 ?דניצא זיב ןעמוק וצ טַאהעג ארומ טסָאה ,ריאמ לאיחי ;ןָאטעג גָאז א יברי



 221 : | רעג

 -ראפ ןוא ןעמַאלפעצ רימ .ןעוועג שדחמ טינ רָאג ןבָאה רימ זַא ןסיוו טסלָאז

 ...טגָאמראפ דיי ַא סָאװ סָאד רָאנ ןטכייל

 ןוא טייקיצרַאה ליפ רעייזז טגָאמראפ טָאה ריאמ לאיחי יבר ןוא

 ןעװעג זיא רע ,המשנ עקילײה סרעוועשטידרעב ןופ ץוצינ ַא ,טייקסטוג

 ,ל"צז ןיודארמ ר"ומדא רועלא ףסוי יכדרמ 'ר

 רעציבזיא רעד ,"חולישה ימ,, ןופ לקינײא

 ((ט"פרת טבש ו"ּכ ינ

 תואופר ,תובוט ןטעבסיוא םיא וצ ןפָאלעג זיא םע ןומה רעד ,יבר סקלָאפ ַא

 לייו ,תוקחד ןיא טבעלעג טָאה רע .טסניד רעטילימ בילוצ תוגַאד ,הסנרּפ

 ...םינוידּפ ענייק ןעמונעג טינ רע טָאה קצָאק ןיא יװ טקנופ
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 ןיא ךיז ןבָאה ,הבהא סרעוועשטידרעב םעד ןיא םַאלּפ רעקצָאק

 ןסָאגעגנעמאזצ דיי םילהת םעד

 ,ח"מרת טבש א"כ ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 קעװא זיא רעכלעוו .רענייל ףסוי יכדרמ 'ר ,ןיבר רעציבזיא ןגעוו

 ,טלייצרעד תוכיראב ןיוש רימ ןבָאה ,ןיבר ןופ וייחב קצָאק ןופ

 בורק ,רעגייא אביקע 'ר ןופ לקיניא ,רעגייא לעבייל 'ר ןגעוו

 רעפרַאש ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רעגייא המלש 'ר ןופ ןוז ןוא ,רפוס םתח ןופ

 ןיילא הריטּפ ןייז ךָאנ ןוא רעציבזיא ןטימ ןענַאגעגטימ רעטעּפש ,דיסח רעקצָאק

 ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש רימ ןבָאה .ןילבול ןיא יבר ַא ןרָאװעג

 עשידיסח ןרָאװעג ןיילא ןעניז עכלעוו םידיסח רעקצָאק יד ןופ

 ,ןוז ןייז יכדרמ 'ר ןוא רעווָאקירטס ףלָאװ 'ר ןענָאמרעד ךָאנ ןעמ ףרַאד םייבר

 ןסיורג ןופ רעדניק עיטסאנאיד עשידיסח רעווָאקירטס רעד ןופ רעדנירגאב יד

 קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ,וָאנַאכעשט ןופ ,ױדנַאל על'םהרבא 'ר קידצ ןוא ןואג

 ,קצָאק ןיא ןטלַאהעג

 .ךרד ס'שודקה דיי םעד ,טעּפש רעייז ןענעוואד ןעמ טגעלפ קצָאק ןיא

 וליפא רעדָא םירביא ח"מר יד ןופ רבא ןייא ןמז לכ ,טנרעלעג טָאה רע

 ןלעטשקעװא טינ ךיז ןעמ לָאז ,ךָאנ ןפָאלש םידיג ה"סש יד ןופ רעדָא ןייא

 ללהת המשנה לכ; ןוא ...הנרמאת תומצע לכ ,ןייז ףרַאד סע .,ןענעװַאד

 ןרעטכינ ןפיוא ןענעואד, ןופ ןטלַאהעג טינ ןעמ טָאה רדח םענעי ןיא "הי

 הנכה ַא ףיא העש ןייא טַאהעג גונעג ןבָאה םינושאר םידיסח ביוא "ןגָאמ

 ןבלַאה ַא ןבָאה רימ ןפרַאד ('א הנשמ ,'ה קרפ תוכרב :עז) ןענעוואד םוצ

 רעייז :קידײל ןעגנַאגעג םורַא טינ רעבָא ןענייז םידיסח ענעי ..,גָאט

 ןבָאה ייז ...םקיר וכלת אל ,ןוכלת יכ היהו :ןעװעג זיא *רמוא היה אוה;

 ןַאד תובשחמ יד טלעטשעג ךיילג הוקמ ןיא ךיז ןעוועג לבוט ,טנרעלעג רעירפ

 ןמז ןפיוא ןעוועג דיּפקמ טינ ןבָאה ייז ,ןענעוואד םוצ ןעמונעג ךיז טשרע

 זיא ןענעוואד םוצ הנכה יד זַא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,ךורע ןחלש ןטיול הלפת

 ,טנעוואדעג ךיוא

 עטנָאמרעדרעבױא יד ןופ רעטָאפ רעד רעװָאנַאכעשט על'םהרבא יבר

 הלפת טנעװאדעג ,זנכשא חסונב טריפעג רעבָא ךיז טָאה םייבר רעוװַאקירטס

 ןעמַאװצ םיתבה ילעב עלַא טימ ,ירפ רעייז ,הנמזב

 טימ ןוא רעטָאפ רעייז וצ קצָאק ןופ לָאמַא קידנעמוק םייה ַא

 ךיא ייטשראפ דניצא ,טגָאזעג ףלָאװ 'ר טָאה ןינמ סרעטָאפ ןטימ קידנעוואד

 ןוכיראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ ,תורבידה תרשע יד ןופ רעטרעוו יד
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 ,ןינמ ןייז טימ ןענעוװאד טסעװ ,ןטַאט םעד ןייז דבכמ טסעוװ וד ביוא ,ךימי

 רעמ טביילבראפ ןענעוואד ןכָאנ קצָאק ןיא ...געט עגנַאל ןבָאה טסעװ

 ןענעוואד ןכָאנ ןטַאט םייב .טעּפש רעייז טנעוואד ןעמ לייוו .גָאט ןייק טינ

 ...גָאט קיטש רעסיורג ַא ץלַא ךָאנ טביילבראפ

 ישודיח םעד גרעבנעטיור רזעלא םחנמ סחניפ 'ר ,בר רעצליפ רעד

 רעפרַאש א ןעוועג זיא "קידצ יתפש; ןופ רבחמ ,ןוז ַא סרעדורב א סם"ירה

 ןיא טצעזַאב ךיז וימי ףוסל ןוא ,ואשרעיוו ןיא בר ןעוועג ,דיסח רעקצָאק

 ,דג ךונח 'ר ןוז ןייז ןעוװעג זיא םוקמ אלממ ןייז ,ווָאכַאטסנעשט

 ןופ רעטָאפ ,רערימזוק לאקזחי 'ר ןופ ןוז ַא בױט שרעה דוד 'ר

 סרעטָאפ ןייז ךָאנ ןוא ,קצָאק ןייק ןרָאפעג זיא עיטסאנאיד רעציזדאמ רעד

 .טַאטשײנ ןיא יבר ןרָאװעג הריטּפ

 ןרָאפעג זיא ,םידיסח ןופ יבר ןוא אנפיל ןיא בר לארשי םוחנ 'ר

 .םידיסח ןופ גיהנמ ַא ןילַא קידנעייז קצָאק ןייק

 רעקצָאק יד ןופ ןעװעג ךיוא זיא ,יבר ןוא בר רעוװירָאק ,חנ 'ר

 ןרָאװעג רעטעּפש ,ץיוװעינשַארק ןיא בר ןַאמרעל והילא 'ר -- םידיסח

 ַא ןרָאװעג קַאװטיל ַא ,אריּפש ךורב 'ר .וועליפ ןיא ןוא טוקסיו ןיא יבר

 ,ןישטוטס ןיא אווטסיבאר טריפעג ןיילא רעטעּפש דיסח רעקצָאק

 ןענייז עכלעוו םינברה ילודג יד ןופ ןענָאמרעד רימ ןלעװ דניצא

 | ,םידיסח רעקצָאק ןעוועג

 רע "ןבא תאולמ, ןופ רבחמ ,בר רעקָארב רעד ,ביײל רזעילא 'ר

 ,םיקסופ ןוא ס"ש רעדניק סניבר רעקצָאק ןטימ טנרעלעג טָאה

 קצָאלּפ ,קסוטלופ ןיא בר ,םסרופמ ןואג ַא רעקסוטלופ רזעלא 'ר

 טלעװ ןופ םעדייא ך"ארהמ ישודח רפס ןופ רבחמ ,וָאשטַאכָאס ןיא ןוא

 "תעד תוחא לעב רעד ,בר רעסיל רעטמירַאב

 ,ייבר רעװָאשטַאכָאס ןופ רעטָאפ .בר רעלַאיב ןייטשנראב םוחנ 'ר

 .רעקצָאק ןופ םעדייא

 רבחמ ,רעזילא 'ר בר רעדָארב ןופ ןוז רעד יודנאל הדוהי 'ר

 'ר "הדוהיב עדונ; לעב םעד ןואג ןעטמיראב טלעװ ןופ ןוז "ךלמה די; ןופ

 ךרד ןופ םידגנתמ עטסמיראב יד ןופ רענייא גָארּפ ןופ יודנאל לאקזחי

 ,דיסח רעקצָאק ַא ןרָאװעג זיא תודיסחה

 ."תבש ינוקת; לעב ,רענישַאלַאז השמ 'ר ןופ ןוז ַא ,רעטרָאװד עלסוי 'ר

 ןיא ,ץינזָאק ןיא בר ,דוד בקעי 'ר .בר רעספעש לכימ לאיחי 'ר

 .רבחמ ןוא ןואג רעסיורג ַא דארגאשיוו
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 רעקסמָאדאר "המלש תראפת; לעב ןופ םעדייא רעקסמָאדאר ןאמפיל 'ר = |

 ןעוועג זיא ןַאמפיל 'ר ,רעבָא םעדייא ןייז ,ךרד רעקצָאק ןופ רענגעק א ,יבר

 ,םידיסח רעקצָאק עפרַאש יד ןופ

 ,דנַאלשטיײד ןיא בר לָאמַא ןעוועג רעלָאװַאקסנודז לעדנעמ םחנמ 'ר

 ,דיסח רעקצָאק ַא ןרָאװעג ןוא ,ןעליוּפ ןייק ןעמוקעג

 רעװָאנַאכעשט על'םהרבא 'ר ןופ רעגָאװש ,יקסמילשורי ףלָאװ םחנמ 'ר

 םיא ןבָאה עכלעוו םידגנתמ יד ןופ ןטלַאהסיוא קידנענָאק טינ ,זדָאל ןיא בר

 ,קצָאק ןיא בר רעטעּפש ןרָאװעג זיא טעשטוקרעד

 בר "ןשוחה תוצק, לעב ןופ לקינייא ,בר רעוואלסידיאוו ,יכדרמ 'ר

 ,ירטס ןיא

 ,בר רעוועצראפ המלש השמ 'ר ,בר רעלַאיב ,ץריוועג לכימ השמ 'ר

 , "המלש קשח; ןופ רבחמ

 רעטעּפש ,םנוב 'ר ןיבר ןופ דימלת ַא רעווָאדַאוװזָאר על'השמ 'ר

 .קצָאק ןייק ןעמוקעג ,תוקלתסה ןייז ךָאנ ןוא ,השמ םהרבא 'ר ןוז ןייז ןופ

 רעקיזָאד רעד ,קצָאק ןוא ווָארגנעװ ,וויראק ןיא בר ,וחיתתמ 'ר

 ,קצָאק ןייק רעװָאשַאמָאט עלעדנעמ 'ר טכַארבעג טָאה ,בר רעקצָאק

 עלעשרעה 'ר "קאווטיל עקתנ; ןעמָאנ ןטימ טנאקעב רעוועזישט ןתנ 'ר

 ןתוחמ ןוא דיסח ַא סניבר רעקצָאק םעד ענשטָאפָא ןופ סעקשיד

 'ר קצָאק ןופ תיב ןב רעד ,רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר רעטמיראב רעד

 ,בר רעשרעגז רעד םולש

 ,תולהק ענעדישראפ ןיא בר ,רעוואניש לאומש 'ר רעטמיראב רעד ןוא

 ןראפ שרדמ טגָאזעגרָאפ טָאה רע ,בר רעוואניש סלַא ןעוועג טנַאקַאב רעבָא

 רעד זיא רע ,רוהנ יגס ַא ןעװעג וימי ףוסב זיא רעכלעוו ,םנוב 'ר ןיגר

 ,והילא יבד אנת ןפיוא שוריפ "םיפוצ םיתמר, רפס ןטמיראב ןופ רבחמ

 ןופ .רוד ןייז ןיא ןדיי עטוג עטסערג יד ןופ ןביז ייב דיסח ןעוועג זיא רע

 רעקצָאק ןופ ,םנוב 'ר יבר ןופ ,שודקה דיי ןופ .הזוח םעד ןילבול ןופ ןיבר

 לעב םעד ןיבר רערעג ןטשרע ןופ ,רענשטנעל ביײל המלש 'ר ןופ ,ןינר

 .רעזיכסענ לקחצי 'ר ןופ ןוא ,"ם"ירה ישודיח,

 ןוא רעטנעזױט ןבילבראפ ךָאנ ןענייז טנָאמרעד ןביוא ןיוש  יװ

 םייבר ענייק טינ ןעוװעג טינ ןענייז עכלעוו ,םידיסח עסיורג רעטנעזיוט

 רעבָא ,הכאלמ ןוא רחסמ טימ ןעמונראפ ךיז ןבָאה ייז ,םינבר ענייק טינ ןוא

 ..ירעייפ רעקצָאק ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה ייז

 רעקצָאק ןופ תוקלתסה ןכָאנ ,טבש ןקיטסָארפ ןוא ןטלַאק םענעי ןיא



 231 רעג

 ענעריורפעג יד ףיוא סנעטילש ןוא רענעגעוו ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,ןיבר

 עטנייוראפ טימ .ןסעזעג ייז ןענייז םיליבא יו ,ןגעוו עשיליוּפ עטיינשראפ

 טָאה רעכלעוו רוא .ןסיורג םענעי ךָאנ ,תומשנ עטקנעבראפ ןוא ,רעצרעה

 רעוו ,קידנעסיו טינ ,םײהַא ןרָאפעג ןענייז ייז ,רוד ןצנַאג ַא ןטכיולראפ

 רעד ןייז דניצַא טעו רעװו ?הדע עסיורג יד ןעמענ רעביא דניצא טעוװ

 ?"העד רוד, םענעי ןופ גיהנמו
 הלוגס ידיחי יד ןסעזעג ןענייז רענעגעװ ענעי ןופ םענייא ףיוא

 ,הלעמלו ומכשמ ,רעטסערג רעד ,רעוועשראוו ריאמ עשטיא יבר ,קצָאק ןופ

 קצָאק ןיא ןעזרעד טָאה רעכלעוו רעד ,םידיסח עפרַאש ןוא עסיורג ענעי ןופ

 ...רָאי קיסיירד ןוא ייווצ ןגיובעג רעטנוא ךיז רע טָאה ,רעייפ קיטש רָאװ ַא

 לעב רעטנַאמרעדנעבױא רעד רעווָאנש לאומש 'ר ןסעזעג ןענייז םיא טימ

 ,רעינשטוטס ךורב 'ר ןוא ?םיפוצ םיתמר;

 ריאמ עשטיא 'ר טָאה ,אשראוו רַאפ ןיב קצָאק ןופ געװ ןצנַאג ַא

 ...ךיז ןיא טכַארטראפ ןסעזעג זיא רע ,טרָאװ ןייא ןייק טדערעגסיורא טינ

 ךיז טפור ,אשראוו ןופ טָאטשרָאפ ַא ,וָאכָארג וצ טנָאנ קידנעמוק

 םידיסח יד דניצא ךיז ןלעוװ ואוו :רערָאפטימ ענייז וצ ריאמ עשטיא 'ר ּפָא

 ? ןָאטניהא

 רעוואניש לאומש 'ר טָאה ,עגארפ רעקידנעגָאז ליפ רעקיזָאד רעד ףיוא

 ...יבר א ןיוש בָאה ךיא :ןָאטעג גָאז ַא

 :טגָאז ןוא רענישטוטס ךורב 'ר וצ ךיז טעדנעו ריאמ עשטיא 'ר

 ןיק טּפַאכעגרעבירא ךיז וטסלָאו רשפא ,ןיבמ ַא ךָאד טויב יד ,ךורב

 ?ןדנוא רַאפ םוקמ ַא ןטרָאד ןַארַאפ זיא'ס ֹוצ ןעז וצ ,שטיוואבויל

 רעקצָאק ןפיוא ץרוק ןוא ףרַאש טרעפטנע רענישטוטס ךורב 'ר

 ָאד ןבָאה רימ זא ,ואושרעדנא ץיגרע ןרָאפ רימ ןלָאז סָאװ וצ .רעגייטש

 ...ךייא וצ ןעמוק רימ ןלעוװ עלַא ,יבר ַא

 "רעטניוו ַא ןיא ,םידיסח רעקצָאק ייווצ עפרַאש ןוא עסיורג יד ןבָאה יוזא |

 טָאטש טּפױה רעשילױּפ רעד ןיא קידנרָאפנירא טכַאנ טבש עקיטסָארּפ עקיד

 ןוא ,םחרמ שודק םעד .קידצ ןוא ןואג ןסיורג םעד טמיטשאב ,אשראוו

 רעקצָאק ןסיורג ןופ יבר סלא רטלא ריאמ עשטיא יבר ,דיי ודבל 'הל יתלב

 ,הפוקת רענעי ןופ "העד רוד; םעד ,םלוע

 לײט ןטשרע ןופ ףוס





 ?ארשי ץרא





 םילשורי רָאי טנזױט ירד

 ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא

 ךיד לעװ ךיא ביוא ,ןרעװ טריזילאראּפ טנאה עטכער ןיימ לָאז
 ,גנוצ ןיימ וצ ןרעװ טּפעלקעגוצ ןעמוג ןיימ לָאז ...םילשורי ןסעגראפ
 ןענָאמרעד טינ ךיד לעװ ךיא בא .ןעקנעדעג טינ ךיד לעװ ךיא בוא

 ,ז"לק ,םילהת) "החמש ןיימ ףױא עטשרע יד םילשורי

 עלא ןיא ןטלאהעג קילײה ןדיי ןבָאה העובש עקילייה עקיזָאד יד

 טָאטש עקילייה יד ןגָארטעג ןדיי ןבָאה ,טכאנ ייב טכַאנ ,גָאט ראפ גָאט, תורוד

 ןּפיל ערעייז ףיוא ןוא ןצראה רעייז ןיא

 ,בירעמ ,הלפת ןיא ןעגנאגראפ ךיז גָאט א לָאמ יירד זיא דיי א ןעוו

 םייב ןטעבעג תובהלתה טימ ןוא רעטיצ טימ רע טָאה ,החנמ ןוא תירחש

 :טלעװ רעד ןופ רעפעשאב

 בושת םימחרב ךריע םילשורילו

 ור ןייד ןטרָאד ןיפעג ,םילשורי ןייק םימחר טימ קירוצ ךיז רעק,

 :טייצ רעזדנוא ןיא ךָאנ ,ףיוא קירוצ יז יוב ;טגָאזעגוצ ןיילא טסָאה וד יװ

 קירוצ ןָארט סדוד לָאז .ןינב ןקיטפאהרעיוד ןקיבײא ןא ןיא יז לדנאווואפ

 רעכלעװ ,טיג וטסיב טביױלעג 'ה התא ךורב .ןרעװ טלעטשעגפיוא ריא ןיא

 ."םילשורי רדסכ טוב

 עטריוורעס ךייר יד ייס ,טייצלָאמ ןייז ןסעגעגּפָא טָאה דיי א ןעוו ןוא

 טיג ייב רעדיו רע טָאה ,טיורב ןקורט לקיטש א ייס ןוא ,הדועס עטעפ

 :ןטעבעג

 ,ךריע םילשורי לעו ךמע לארשי לע וניקלא 'ה אנ סםחר

 ףיױא ןוא לארשי קלָאפ ןייד ףױא ט"ג רעקראטש תונמחר בָאה
 ךָאנ טָאטש עקיליײה יד םילשורי ףיוא קירוצ יוב .טָאטש ןייד םילשורי

 ...םילשורי םימחר טימ טױב סָאװ ט-ג וטסיב טביולעג .געט ערעזדנוא ןיא

 ךיז טָאה עדייז רעד ןעו ןעז וצ היכז יד טאהעג טָאה רעװ ןוא

 ?תוצח ןטכירוצּפָא טכענ עקידרעטניוו יד ןיא ןביוהעגפיוא
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 ,טכאנ ולסכ עכעלקערש א ,רעטלאק א טניו א ץזָאלב ןסיורד ןיא

 טניוו רע .טכארטראפ ןוא טנייוראפ ,רעטלא ןא דיי א טציז לטכיל םייב

 ...םילשוריו ןויצ ךָאנ טקנעב רע ןוא

 טָאה ,הּפוח רעד וצ דניק א טריפעג ,החמש א טעװארּפעג דיי א טָאה

 .ענערָאװעג בורח יד ,עטרעטשעצ יד םילשורי טנָאמרעד רעדיוו ןעמ

 טינ ןוא גָאטײב טינ םילשורי ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז טָאה דיי רעד

 ,טכאנייב

 טנאמרעד ךיז רע טָאה ,בורח ןעוװעג זיא הטמ לש םילשורי ביוא

 ףעמוקסיוא טינ דיי רעד ןָאק םילשורי ןָא לייו ,הלעמ לש םילשורי ןיא

 ,לגוק-דרע םנופ טקנוּפ-ילטימ רעד ,ץרָאה רובט רעד זיא םילשורי

 סטיג לארשי ןופ ןוא ,הנידמ רעד לארשי ןופ ץראה סָאד זיא םילשורי

 .דיי םנופ עלעטניּפ סָאד ,תימינּפה הדוקנ יד זיא םילשורי .,קלָאפ

 ןוא טיובעגפיוא יז ךלמה דוד טָאה טייהנעגנאגראפ רעטייו רעד ןיא

 עלא ןיא ןוא ,טלעטשעגפיוא ןטרָאד שדקמה תיב סָאד טָאה המלש ןוז ןייז

 טזָאלעג תובהלתה טימ ןוא םערוטש טימ םיאיבנ עכעלטעג יד ןבָאה תורוד

 ןגעק ,יירענידנצעג ןוא תועשר ןגעק דייר עשיאיבנ עפראש ערעייז ןרעה

 .יירעפאלקש ןגעק ןוא הליזג ןגעק ,טכערמוא ןוא ביור

 רעטנעָאנ רעד ןיא זא המילש הנומאב ןביולג ,עקיביױלג ןדיי ןוא

 םילשורי ןופ ןרעיוט יד ןיא ןזייואב ךיז אחישמ אכלמ דוד טעװ טפנוקוצ

 ןופ טרָאװ עטצעל סָאד ןרעה זָאל ןוא ,ןײגפוא רע טעװ םיור ןופ

 טעװ םילשורי ןוא .םימיה תירחא ןופ טרָאװ סָאד ,גנויירפאב רעקיטליגדנע

 רעטזיילעגסיױא רעצנאג רעד ןופ ןוא לארשי ןופ עילָאּפָארטעמ יד ןרעוו

 , . .טייהשטנעמ

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה טלעװ עצנאג יד !םילשורי רָאי טנזיוט יירד

 רָאנ יז ןבָאה ייז .ןגיזאב ןוא ןעמענייא טלָאװעג יז ןבָאה עלא ,ךיא

 ,קילייה ןבילבעג זיא םילשורי רעבָא ,טריּפוקָא קילייוװטייצ

 ןבָאה ןאד ,שדקמה-תיב עטשרע סָאד טכאמעג בורח טָאה רצנדכובנ

 אליע; ףױא ןעװעג םשה הנשמ יז ןוא םילשורי טגיזאב רעמיור יד

 יז ןבָאה רעטעּפש .שדקמה תיב סָאד טכאמעג בורח ןוא "אנילאטיּפאק

 -ץיירק) בלצה יעסונ עכעלטסירק יד ןאד ןוא רענאדעמכאמ יד ןעמונראפ

 ןבָאה יוזא ,רענאדעמכאמ יד קירוצ רעטעּפש .1099 רָאי םניא (רערָאפ

 .י.טָאטש רעקילײה רעד רעביא טלגנארעג ןטכאמ-טלעוו עזעיגילער יד ךיז

 רעבָא ,ןגיזאב קילייװטיײצ טנָאקעג ייז ןבָאה הטמ לש  םילשורי



 1 / . לארשי-ץרא

 ,קילײה ןוא קידלושמוא ,ראבריראבמוא ןבילבראפ זיא הלעמ לש םילשורי

 טָאה ןושלו המוא ןייק ןוא ןצראה ןיא ףיט םילשורי ןגָארטעג ןבָאה ןדיי

 ...ןטרָאד ןופ ןסיירסיורא טנָאקעג טינ יז

 וישע ןשיוצ ףמאק ןקיבייא ןופ לָאבמיס רעד -- םילשורי ןוא םיור

 .לאעמשי ןשיװצ ףמאק רעקיבײא רעד ,םילשורי ןוא אקעמ ןוא בקעי ןוא

 יי ...קחצי ןוא
 עקיליײה עקיגנאר:טייוצ א םילשורי זיא רענאדעמכאמ יד ייב ביוא |

 / יד ןדיי םייב םילשורי זיא ,אקעמ זיא טָאטש-טּפױה ריא לייו ,טָאטש

 !טלעװ רעד ןיא טָאטש עטסקילײה יד ןוא עטשרע

 לייו ,טָאטש עקיגנאר:טייוצ א םילשורי זיא ןטסירק יד ייב ביוא

 ץראה סָאד םילשורי ןיא ,םיור ןיא ןאקיטאו רעד זיא טרָא טּפױה ריא

 '!!הניכש רעד ןופ טרָא טּפיױה סָאד ןוא ּפָאק רעזדנוא ןופ ןיורק יד ,לארשי ןופ

 ןיא ןיש .טלעװ רעד ןיא טעטש עטסטלע יד ןופ ענייא זיא םילשורי

 טנגעגאב ךיז טָאה וניבא םהרבא זא ,הרות יד טלײצרעד תישארב שמוח

 ןעועג זיא קדצ יכלמ זא ,טגָאז שרדמ רעד .םלש ךלמ קדצ יכלמ טימ

 אכלמ ,םלש ךלמ טשטייטראפ סולקנוא םוגרת רעד ןוא חנ ןופ ןוז רעד םש

 ,םילשורי ןיא ךלמ ןעוועג ןיוש זיא חנ ןופ ןוז רעד ,םלשוריד

 טָאטש יד ,קדצה ריע .ןעמענ עשידיי ליפ ןעמוקאב טָאה םילשורי

 ,שדוקה ריע ;םיאיבנ יד ןופ טָאטש יד ,םיאיבנה ריע :טייקיטכערעג ןופ

 ,טָאטש עקילייה יד

 ליוו ,ןרעדנא םעד רענייא רתוס טינ ןענייז ןעמענ עלא יד ןוא

 רעד וצ םילשורי ןופ טרעדָאפעג ןוא טנַאמעג ,טנרעלעג ןבָאה םיאיבנ יד

 ,רשוי ןוא תמא ,קדצ ,טייקילײיה ןוא טייקיטכערעג טלעװ רעצנאג

 ךיז טָאה םיאנומשח יד ןופ ףמאק רעכיירגיז ןוא רעקיטולב רעד

 .םילשורי םורא ןוא ןיא טלגיּפשעגּפָא

 יז ןליוא עלא טקיניירמואראפ ןוא לכיה ןיא ןיירא ןענייז םינוי יד

 יז ,רעמיור יד ןוא םיילבב יד יװ הרונמ יד ןכערבעצ טלָאװעג טינ ןבָאה

 טלָאװעג רָאנ ןבָאה יײז ...ץראה עשידיי סָאד ןעװעג אמטמ זיולב ןבָאה

 ...רוטלוק רעשיכירג רעד טימ ורביה א דיי א ,ןדיי םעד ןרילימיסא

 | ,,.טגיזאב קיטשידמש ערעייז ןבָאה םיאנומשח יד רעבָא

 ףטכאמ-טלעו יד ןופ טערביליצ א םילשורי זיא גָאט ןקיטנייה ןזיב

 ואו טרָאד ,דרע רעד ןופ לקניו רעטסקילײה רעד ,םילשורי-טלא

 ,רעבארא יד ןופ טריּפוקֶא םויה דע זיא ,ןענאטשעג זיא שדקמה תיב סָאד
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 ןקילב עשירעטערראפ ץלא טפראוו ןוא רדסכ ךיז טעּפעשט ןדריה-רבע ןוא

 .םילשורי-יינ וצ ,טייז רעשידיי רעד וצ

 ךיוא יז טרעדָאפ ,םירבק םילשורי ןיא טָאה טלעװ עכעלטסירק יד

 | ,השורי

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ירצונה ושי זא ,זיא הנומא רעייז ןופ דוסי רעד

 רבק ןייז ךָאד זיא ,יוזא ביוא .ןיירא למיה ןיא קעווא זיא ןוא רבק ןייז ןופ|

 ?םילשורי וצ רעדיוו ייז ןבָאה העיבת א ראפ סָאװ ,קידייל

 ...יטקידנעראפ טינ גנאל ךָאנ זיא סיוא טזייוו "םילשורי, לטיּפאק סָאד

 עטצעל סָאד ןבָאה טעװ רעוװ .,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןייז ךָאנ טעװ סע

 עשיבארא יד ?סנָאשיענ דעטיינוי יד ?דרעװש יד ?םילשורי םורא טרָאװ

 ..?דוד ןב חישמ רעדָא ?תולייח עשידיי יד ?ןעיימרא

 טָאה רעכלעו דיי רעד ,ןימאמ רעתמא רעד ,דיי רעזעיגילער רעד

 ,טנייועג ןוא טקנעבעג ,ןצראה ןייז ןיא םילשורי ןגָארטעג רָאי טנזיוט יירד

 שדוקה ריע םילשורי הנבו :טלעװ רעד ןופ רעפעשאב םוצ םימחר ןטעבעג

 םיאנוש עלא זא ,טגייצרעביא טסעפ זיא ןוא טביולג רעד -- ונימיב הרהמב

 ןכָאנ לגָאה א יװ ןרעװ ןצלָאמשעצ ןלעװ ייז ,ןלאפעצ ךיז ןלעװ טנייפ ןוא

 ןופ טָאטש טּפױוה יד קירוצ ןרעו טעװ םילשורי ץנאג ןוא ,גנאגפיוא-ןוז

 עקיבא יד ,םיאיבנ יד ןופ טָאטש יד ,טייקיטכערעג ןופ טָאטש יד ,לארשי

 ...םילשורי טָאטש

 טייהקנארק ץראה

 םנופ ףוס םייב .עינאּפש ,ָאדעלָאט ןיא ןריובעג ,יולה הדוהי יבר

 רעסיורג :1140 רָאי םניא ,לארשי ץרא ןיא ןרָאװעג רטפנ ,טרעדנוהרָאי ןט1

 ןטמיראב ןייז ןיא טגָאז ,רעטלאלטימ ןיא רעקנעד ןוא ףָאזָאליפ ,רעטכיד

 ,טײהשטנעמ רעצנאג רעד ןופ ץראה סָאד זיא לארשי זא ,"ירזוכה" רפס

 טדײל ץראה סָאד יװ טקנופ ,רעקלעפ עלא יװ רעמ ןדיי ןדייל רעבירעד

 - | .רעדילג ערעדנא עלא יװ רעמ

 רעבירעד ,רעדנעל עלא ןופ דנאל עטסקילײה סָאד זיא לארשי-ץרא

 ערעדנא טימ יװ .רעמ ריא טימ ךיז טציר ןעמ ןוא ךיז ןעמ טעּפעשט

 דנאל ןיילק ןייז לארשי קלָאפ ןטגָאלּפעג םעד טינ ןעניגראפ ייז .רעדנעל

 ,לארשיזיץרא



 7 לארשי-ץדא

 טנזיוט קיצכעז טימ טרעדנוה יירד יוװ סיורג יוזא זיא חטש סנטּפיגע

 ץנאג :רעדנואוויזיב א טעז ןוא ליימ רעווקס קיצניינ ןוא טכא טרעדנוה ןוא

 טכא ,טנזױט טכא יװ רעמ טינ טָאה -- צעקיטנייה סָאד -- לארשי-ץרא

 ןענָאק ןוא רעטּפיגע יד ךיז ןזגורב ...ליימ רעווקס קיצרעפ טימ טרעדנוה

 סמשנייק לקיטש א בילוצ לארשי ןגעק ןריצאווָארּפ ןוא ןעצעה ייז ,ןעור טינ

 ...הזע םורא דנאל

 עטלא סָאד לייו ,לארשי:ץרא עקיטנייה סָאד רעטנוא ךיירטש ךיא

 .רעסערג ליפ ןעוועג ןיא לארשי-ץרא עשירָאטסיה

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ןביז טנזיױט קיסיירד ןוא ריפ טימ ןדריה רבע

 ךעלטנגייא זיא ןדריה רבע .לארשי-ץרא וצ טרעהעג לָאמא טָאה ,ליימ רעווקס

 ,ב"ל) רבדמב שמוח רעד יװ לייו ..,לארשי ץרא יו שידיי רעירפ ןעוועג

 רבע טצעזאב ןיוש םיטבש בלאה א ןוא ייוװצ ןבָאה ,זדנוא טלייצרעד ('א

 ...ןדרי ךייט םעד רעבירא ןענייז ןדיי יד רעדייא ךָאנ ןדריה

 טבש טצעזאב ןטרָאד ןיוש ךיז ןבָאה ןבעל סוניבר הֵׁשֵמ ייב ךָאנ

 ,עשוהי טשרע טָאה רעטעּפש ןוא ..,.השנמ טבש בלאה ןוא דג טבש ,ןבואר

 עקירעביא יד וצ לארשי:ץרא טליטעצ ןוא ןעמונעגנייא ,רעגלָאפכָאנ ןייז

 | ,םיטבש

 ערעדנא ליפ ןוא םחל תיב ,וחירי ,ורבח ,םילשורייטלא דניצא
 ןשידיי םניא לָאר עסיורג א טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטקנוּפ עשירָאטסיה

 ,ןבעל

 זא ,ןסיו וצ רענעײל ערעזדנוא ראפ טנאסערעטניא ןייז טעו סע

 ןיא טָאה ,לארשי-ץרא ןופ ןופצ וצ ליימ רעייקס טנזיוט קיצכעז טימ ,עיריס

 ,לארשי-ץרא וצ טרעהעג ךלמה דוד ןופ ןטייצ יד

 ענעדיישראפ ןופ ןענאטשאב עיריס זיא ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא

 סָאמ רעסיועג א ןיא טאהעג טָאה סע .ןודיצ ןוא רוצ ,םרא יװ ,רעדנעל

 .לארשי:ץרא יװ טעמכ ,טייקילייה א ךיוא

 יראורפב הנוקכ ,אירוסב הדש הנוקהע :טגָאז ('ח ,ןיטיג) ארמג יד

 בוׁשח יזא טקנוּפ זןיא ,עיריס ןיא דלעפ א טפיוק רעצעמיא ןעוו ,"םילשורי

 ,..םילשורי ןופ טָאטשרָאפ א ןיא דלעפ א טפיוקעג טלָאװ רע יו

 זא ןויװעגנָא ךיא בָאה ןעלקיטרא עטצעל עניימ ןופ םענייא ןיא
 לארשי-ץרא ךיוא ."םימעה לכמ טעמה םתא יכ; ,קלָאפ ןַײלק א ןענייז ןדיי

 / .תרומ ןלעטימ ןיא רעדנעל עלא יװ טעמכ רענעלק ,דנאל ןיילק א זיא
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 רעד יו ,סיפ ןוא טנעה יד יװ רענעלק זיא ץראה סָאד יװ טקנוּפ

 עטסקיטכיװ יד ץראה סָאד טליּפש ךָאד רעבָא ,רעבעל ןוא גנול יד ןוא ּפָאק

 רעטכיד רעסיורג רעד קיטכיר טגָאז סע יװ .רעּפרעק םנופ ןבעל םניא לָאר

 .ל"ז יולה הדוהי יבר ףָאזָאליפ ןוא רעקנעד רעזעיגילער ןוא

 םולש תבוטל תורשּפ

 א ןגָארטעצ טָאה 1955 רעבמעװָאנ ןט15 םנופ סערּפ דעטיינוי יד

 רעימערּפ רעד זא ,טלעװ רעד ןופ ןקע ריפ עלא וצ ןָאדנָאל ןופ העידי

 רעד; :טגָאזעג טָאה ,ןעדיא ינָאטנא רעס ,עינאטירב סיורג ןופ רעטסינימ

 .ש .מ ,עשיבארא יד ןוא לארשי) רעדנעל עקיזָאד יד בא זא ,זיא תמא

 ."גנולעטש רעייז ןיא תורשּפ ףיוא ןייגנייא ייז ןזומ ,ןדירפ ןליוו

 גנללעטש יד ,טגָאזעג טָאה ןעדיא ינָאטנא יװ ,ןייז ךיוא לָאז סָאד

 םעד רעואהנעזייא טנעדיזערּפ טרילומרָאפ סע טָאה סע יװ ,עקירעמא ןופ

 ,1955 ,רעבמעווָאנ ןט9

 םידדצ ייװצ ןעוו .קיטכיר ןייז וצ ןעזסיוא סע ןעק .,ףיואנביוא ןופ

 יז ביוא ,עדייב רעדָא רענייא זומ ,ןעמוקכרוד טינ ןענָאק ןוא ךיז ןרעּפמא

 .י.ןזָאלכָאג ייז רתוומ ןזומ ייז .קיבעגכָאנ ןייז ,םולש ןליוו

 ,דײר ערעייז זא ןעמ טעז ,רעפיט ןינע םעד רעבָא ןעמ טכארטאב

 םוש ןייק טינ ןבָאה ,סרעואהנעזייא טנעדיזערּפ ייס ןוא סנעדיא ינָאטנא ייס

 .ךיז ןיא תושממ

 םנופ טרּפ םעד ןיא סימָארּפמָאק א רעדָא ,הרשּפ א טסייה סָאװ

 | ?לארשי ןוא רעדנעל עשיבארא יד ןשיוצ ךוטכיס

 ןָאק סָאװ .דנאל םיחטש ןיא ,עירָאטירעט ןיא ךָאד ךיז טלדנאה סע

 ּפָאק ןופ טהלוועאב יװ ייס זיא יז ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןזָאלכָאנ לארשי ָאד

 ...!?סיפ יד זיב

 עטסערג יד ,וחירי ןוא םחל תיב ,ןורבח טלײטעצ זיא םילשורי

 רעד .ןדריה רבע וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא לארשי-ץרא טלא ןופ םיחטשי

 ! לארשי וצ ןערהעג ףראד סאּפ הזע רעצנאג

 :םעלבָארּפ ןטקיטייװעגנָא םנופ עגארפ-טּפױה יד טמוק דניצא ןוא

 טינ ןלָאז ייז טקילפעצ ןוא ןסירעצ יו ,תונידמ ןוא רעקלעפ עשיבארא עלא

 ןטכינראפ וצ :הנווכ ןייא ןיא טקיניײאעג ךָאד ייז ןענייז ,ךיז ןשיווצ ןייז
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 יד ןּפוטשוצניירא ,ןשל רעייז טימ סע ןגָאז ייז יװ רעדָא ,לארשי ץנאג

 ,ןיירא םי ןיא םילארשי

 ןבָאה רעדנעל עשיבארא יד ?הרשּפ א ךעלגעמ ָאד זיא יוזא יװ

 רעווקס 242750 ,ןדריה רבע ;ליימ רעווקס 386,198 םירצמ :םיחטש עקיזיר

 ןכוז עכלעוו תונידמ יד רָאנ ןכער ךיא) ליימ רעווקס 60,000 ,עיריס ;ליימ
  טכא גָאט וצ טנייה רָאנ טָאה לארשי ןוא (תורשּפ ןוא תוחנה עלעירָאטירעט

 ,לימ רעוקס קיצרעפ ןוא טכא ןוא טנזיוט

 ןדריה רבע ,םירצמ ןופ ןטנגעג רבדמ יד ןיא םיחטש ןעד ןלעפ

 ?עיריס ןוא

 ןעדיא ינָאטנא רעס ןוא רעואהנעזייא טנעדיזערּפ עקאט ןעייטשראפ

 רעביא ןריגער עכלעוו ,עינאטירב סיורג ןופ רעטסינימ רעימערּפ רעד

 ןוא סקעז ןָאילימ יירד ןטאטש-עטקיניאראפ יד -- ליימ רעווקס ןענָאילימ

 רעוקס (230262199) קיצניינ ןוא ןיינ טרעדנוה ןביז טימ טנזיוט קיצנאווצ

 ןוא טרעדנוה יירד טנזױט קיצפופ ןוא טכא עינאטירב סיורג ןוא ,ליימ

 ףיוא עירעּפמיא ריא ץוח א ,ןיילא דנאלגנע ןיא ןיולב ,ליימ רעווקס קיצערפ

 ןבעגכָאנ ףראד לארשי זא ןייטשראפ ייז ןענָאק יוזא יװ --- ןטנעניטנָאק עלא

 ?תורשּפ ףיוא ןייגנייא ןוא תוחנה עלעירָאטירעט

 ןיז םיכסמ ףראד לדנעל עגנע ,עטלקערבעגּפָא עניילק סָאד ,לארשי

 (הרירב ןיאב) ןייז םיכסמ ןיוש טעװ לארשי זא ןוא ,ונ !!;תורשּפ ףיוא
 ןייז רעדנעל עשיבארא יד ןיֹוש ןלעװ ,סאּפ הזע םעד םורא הרשּפ א ףיוא
 ןוא ,ןדריה רבע ןגרָאמרעביא ןוא עיריס ןעמוק טעװ ןגרָאמ ?ןדירפוצ

 .זעגנורעדָאּפ עלעירָאטירעט ןבָאה ייז ןלעװ עלא ,ןונבל רעטעּפש ךָאװ א ןיא

 ןטלאה ץלא טעװ לארשי ...ןבעגכָאד ךָאד ןעמ זומ ןגעו םולש בילוצ ןוא
 "ווירקעג ךיוא יוזא יד ןופ םיחטש רעקיטש ןסיײרּפָא ןוא ןבעגכָאנ ןייא ןיא
 ,םולש ליוװמ ביוא :ןעדיא ינָאטנא טגָאז יו .,.,ליימ רעווקס 8,048 עטעד
 ...ןבעגכָאנ ןעמ זומ

 ןענייז סָאװ ,םיטילּפ עשיבארא יד טימ ךיז טרעה סָאװ דניצא ןוא
 ? לארשייץרא ןופ ןפָאלטנא

 ןופ רעפיצ ןקידכעלייק א ןיא טלייצעג ייז ןבָאה רעריפ עשיבארא יד
 טעוװ ,רָאי עכעלטע ךָאנ ןּפעלשראפ ךוסכיס רעד ךיז טעװ ."ןָאילימ ןייא,
 ,ךיז ןרעמ רעבארא יד לייוו) ןָאילימ ןבלאהרעדנא וצ ןסקאוו לָאצ רעייז
 -ראפ רעריפ עשיבארא יד .(...םילארשי "ענרעדָאמ; יד יװ רעמ ,עודיכ
 .םיטילּפ יד טָא ראפ ןענעפע ךיז ןלָאז ןצינערג לארשי יד זא ןעגנאל
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 ,זײּפש :ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע עריא טימ ןיילא ךיז טלגנאר לארשי

 -טינ ,עליופ ךָאנ ןעמוקוצ ןלָאז סע ןעוו דניצא .גנודיילקאב ,תוריד ,טעברא

 עשז יוזא יו ,לארשי ןופ םיאנוש ןענייז ייז סָאװ ץוח ,ןשטנעמ עמאזוטעברא

 ?ןבעג הצע ןא ןטיײקירעװש עלא יד טימ גנוריגער לארשי יד ךיז טעוװ

 ןעמונעג רעואהנעזייא טנעדיזערּפ ןוא ןעדיא ינָאטנא סָאד ןבָאה יצ

 ערעיײז טרילומרָאפ ליואוו ןוא ןייש יוזא ןבָאה ייז ןעו ,טכארטאב ןיא

 עכעלדירפ א ךעלגעמ זיא סע זא ,ןעקנעד רעצימע ןַאק יו; :ןעגנוקרעמאב

 7? סימָארּפמָאק א ףיוא ןייגוצניא טינ םידדצ עדייב ןופ גנוזייל

 גנולעטש יד זיא סָאד זא ןעוועג חיטבמ ךיוא טָאה ןעדיא ינָאטנא ןוא

 ןט9 םעד ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא יז יו טיול ,רעואהנזייא טנעדיזערּפ ןופ

 ,1955 רעבמעווָאנ

 ףיױא ןעוו ,גנולמוטעצ ןוא גנושימעצ עשיטילַאּפ יד זיא ואוו דניצא

 הנידמ יד לארשי יװ ,ןָאילימ לטרעפ-יירד ןוא ןייא ןופ גנורעקלעפאנ א

 ..?םיאנוש ןוא עדמערפ ןָאילימ א ןעמוקוצ ןלעװ ,דניצא טלייצ

 ןעייג ךיירקנארפ רעדָא דנאלגנע ןעו עבלעז סָאד טינ גנאל זיא סע

 ףיא רעדנעל עטריּפוקָא ןוא ןטארָאטקעטָארּפ ערעייז ןיא תורשּפ ףיוא ןייא

 טביילבראפ סע ,ןזָאלוצרעטנורא סָאװ ןופ ןבָאה ייז ,ןטנעניטנָאק עדמערפ

 ...ליומ ןרעביא ןעניר לָאז סע גונעג ןיילא ייז ראפ ץלא

 גונעג ךיוא יוזא ןיוש זיא סָאװ .לארשי דנאל עניילק סָאד רעבָא

 טיירג ןוא שיט םייב ןצעז ןפראד ךָאנ ךיז רעריפ עריא ןלָאז "טעבראאב ,

 ,.?תורשּפ עלעירָאטירט ףיוא ...7ןסימָארּפמָאק ףיוא ןייז

 ד

 תַאטח םימואל דסחו

 רעיז ףיוא ךיז ןזָאלראפ רעבָא ,קלָאפ א טביוהרעד טייקיטכערעג,

 (ד"ל ,ד"י ,ילשמ) ?ןיזמוא ןא זיא דסח

 סָאװ .ןאמ-הכולמ םענעי ןופ רעדָא םעד ןופ טרָאװ טוג א ןרעה רימ

 ,דייר ענייז ןענייז רעבושח ץלא ,ןאמסטאטש רענעי זיא סע רענעביוהרעד

 ליפוצ רעבָא ,ןשטנואוועג דימת ןענייז לארשי תבוטל ןעגנורעלקרעד

 ןףיזמוא ןא ןוא דניז א ןיא ייז ףיוא ךיז ןזָאלראפ
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 ןיש ךיז ןבָאה ,טקאפ רעקידעבעל א ןרָאװעג זיא לארשי תנידמ טייז

 ןרעימערּפ ,ןטנעדיזערּפ ןוא רעגינעק ןעלסקעוו ןייא ןיא ךיז ןטלאה ןוא ןטיבעג

 ,ןרָאטסינימ עשידנעלסיוא ןוא

 רעד ,ןעמוקעגקירוצ ןוא ןעגנאגעג זיא ןאריא ןופ (ךאש) גינעק רעד

 ןימרעט סנאמורט ,ןָארט ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזעגּפָארא זיא םירצמ ןופ גינעק

 ערעייז עלא .ו"אא רעואהנזיא ןעמוקעג זיא'ס ןוא טקידנעעג ךיז טָאה

 ןיא ןוא טייקיטכירפיוא רעיײז ןיא טינ ןעלפייוצ רימ שטָאכ ,ןצכעגָאזוצ

 .טרעוו ןטפאהרעיוד ןייק טינ זדנוא ראפ ייז ןבָאה ,תונווכ עטוג ערעייז

 טעװַאס סָאװ סָאד ,רדסכ ךיז ןרעדנע ןרוטקוינאק עשיטילָאּפ יד

 עידניא טימ םינתוחמ ןרעוו סָאד ,עיזא ןרעפיט ןיא ןיירא ךיז טסייר דנאלסור

 -טוג םתס ןוא רחסמ בילוצ ףךעלנייועג ,רעדנעל עשיבארא יד טימ ןוא

 ,תוכולמ ברעמ יד ןקָארשרעד טָאה סָאד ,טפאשרעדורב

 רעדָא ןגרָאמ טניה ןרעה וצ טשאררעביא ןייז טינ רָאג לעװ ךיא

 רעבארא יד וצ ןפָאװ ןלעטשוצ ךיוא ןלעוו תוכולמ ברעמ יד זא ,ןגרָאמרעביא

 ...זיירּפ ןקיליב א ראפ

 ןענייז ייז .רעוועג ןפיוקראפ ךיוא לארשי ןלעװ ייז ?לארשי ןוא ,ונ

 ןלעו לארשי .םענייק םולשו סח ןרינימירקסיד טינ ןלעװ ייז ,שיטארקָאמעד

 ףעשיבארא יד ןופ ןכעלטיא ןוא ,ןענאלּפָארע טעשזד ןעצ לשמל ןפיוקראפ ייז

 ,קאריא ,ןונבל ,ןדריה רבע ,עיריס ,םירצמ .ןענאלּפָארע ןעצ וצ ךיוא רעדנעל

 ...ןעצ וצ רָאנ ןכעלטיא -- ןמית ןוא עיבארא-ידואס

 ןוא ךעלרעכעל רעבָא זיא סע טינ סע 'זיא עיצאנימירקסיד ןייק

 ,רעדנעל עשיבארא עטנכערעגסיוא-ןביוא עלא יד לייוו ...ןיזמוא רעסיורג א

 עלא רעבָא ייז ןענייז ,ןסערעטניא ענעגייא ערעייז עכעלטיא ןבָאה ייז שטָאכ

 ,לארשי תנידמ ןגעק שראמ ןייא ןיא טקינייאראפ

 ...ןזָאלראפ טינ םיצירּפ-טלעוו יד ןופ דסח םעד ףיוא ךיז ןענָאק רימ

 עלא .לארשי וצ האנש ןיא דשוח טקעריד טינ ָאד ךיא ןיב םענייק

 זיא עיקאווָאלסָאכעשט ...רחסמ טושּפ זיאס .םיצורית "עטוג, יז ןבָאה

 ןבעגעג עקירעמא טָאה ,ונ .ןראלָאד רענאקירעמא ףראד יז .הנידמ עשינפלד א

 רעד ןוא ,ןטּפיגע וצ דסח תולימג א ןָאטעג טָאה יז ןוא ,דלעג עיבארא ידואס
 ...ןרָאװעג ןסָאלשיג זיא עיקאוָאלסָאכעשט טימ ךאמּפָא ןפאוו

 ?לעיד; םעד ןיא ?תווצמ, עלָאג ָאד זיא ,טעז ריא יו
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 יז לָאז סָאװראפ ,טנעניטנָאק םענעפָא ןא ךיז ראפ טָאה דנאלסור

 ךיז ןּפאכ ּפעק-ןּפראק עריא .עקאט יז טוװאורּפ ...?לזמ סָאד ןוואורּפ טינ

 ןרעװ וועשטשורכ ןוא ןינאגלוב ,"טיב בוט-םוי טוג; עידניא ןייק רעבירא

 סיהדנאג ןטערטאב ייז ןעוו ךיש ערעייז סיוא ןעוט ייז ,טייל עמורפ לָאמאטימ

 .,תונובשח ענייז ךיז טָאה רעכעלטיא . ..ןיירש רעדָא טנעמונָאמ ןקיליײה

 ראפ ךיז ןגרָאז ןוא טעברא רעייז ןעוט תוכולמ ברעמ יד ,טסעװ יד

 | ,..קיניוו רעייז לארשי

 טינ רָאג םיצירּפטלעװ יד ףיא ךיז ףראד לארשי זא סיוא טמוק

 ."תָאטח םימואל דסחוק; :ןזָאלראפ

 החטבה ןייז ןיא ,ןוָאלראפ וצ ךיז ןעמעו ףיוא רעבָא טָאה לארשי

 ןיב ךיא .הטוס ןופ הנשמ רעטצעל רעד ןיא ןיירא טקוק ,יורטוצ רימ ןבָאה

 ןגעװ ךיז טדער טרָאד ,ןטאשראפ טינרָאג ךיא טעװ סע זא חיטבמ ךייז

 | :ןרָאװעג טלעטשעגקעװא קיטכיר עגארפ יד זיא ןטרָאד ,ןטייצ סחישמ

 !םימשבש וניבא לע 7? ןעשהל ונל ימ לע

 רע .למיה ןיא רעטָאפ רעזדנוא ףיוא ןזָאלראפ רָאנ ךיז ןפראד ןדיי

 ןלעװ ןפאוו עטפיוקעג-יינ יד טימ .רענעלּפ ערעייז עלא ןכאמ טשינוצ טעוו

 לארשי .ןטייוצ םעד ןרעצראפ טעװ רענייא ןוא ךיז ןשיווצ ןטלאה המחלמ ייז

 .רעגיז רעד סיורא רעדיו רעבָא טעוו

 .ריכזנ ונקלא 'ה םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא

 רימ .ןענָאנאק טימ ןוא רענעגעוטייר טימ ןעמוק םיאנוש עלא ןגעמ

 ...ןעמָאנ סטיג טימ ןעמוק ןלעװ דעבָא

 .'כ ,םילהת) דדועתנו ונמק ונחנאו ולפנת וערכ המה

 ה

 לארשי ץרא ןייק געּפיגיװ ןופ

 טעז ,קרָאי-וינ ןיא דלעפ-ילפ ןלאנָאיצאנרעטניא ןפיוא טמוק ריא ןעוו

 :ןרילָאק ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ .הגלפה רוד ַא ןגױא ערעייא טימ ריא

 ענעדישראפ ךס א טרעה ריא ;עלעג ןוא עניורב ,עצראווש ןוא עסייוו

 ןפױא ןטראו ןשטנעמ רעטנזױט .ןטקעלאיד ענעדיישראפ טימ ןכארּפש

 ,ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ענעדיישראפ ערעייז וצ ןענאלּפָארע ערעייז ןופ ילפּפָא
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 עכעלגעמראפ ןוא םידיגנ רָאנ זא רעכיז ןענייז סרעציז-םייה יד

 ריא זא ,זיא תמא רעד .ןאלּפָארע ןא טימ ןרָאפ וצ ןביולרעד ךיז ןענָאק

 טימ ,רעטעברא ןוא ןטנאקירבאפ טימ ,םינצבק ןוא םידיגנ טימ ךיז טפערט

 ךיז ןגָאי עלא -- ענעסקאוורעד ןוא רעדניק ךעלציּפ ,עצראווש טימ ןוא עסייוו

 ,רעכיג סָאװ ליצ רעייז וצ ןעמוקנָא ןליוו ןוא ,ךיז ןלייא ןוא

 א ףױא טקיטעּפשראפ ךיז טָאה עקירעמא םורד ןייק ןאלּפָארע ןא

 ,ןעיירש ייז ,טנעמארעּפמעט טימ ןדייר ייז .ןרישזסאאּפ יד ןעלמוט ,טייצ העש

 יו שממ ,םירבא ערעייז עלא טימ ןעגנוגעוואב עטרילָארטנַאק-טינ ןכאמ

 ,דיראי א ףיוא

 ןופ עיניל-ךאב יד טגיילעג טָאה ןעמ ןעװ ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ

 ל"צז ןיבר רעקצָאק םוצ ןעגנאגעגניירא םידיסח ןענייז ,ןילבול ןייק עשראוו

 א ןייז קצָאק םורא ךיא טעװ דלאב זא ,טלײצרעד החמש טימ םיא ןוא

 יד ןרעפטנע ?החמש א ראפ סָאד זיא סָאװ ,יבר רעד טגערפ .עיניל-ןאב

 דניצא .טכאנ עצנאג א ןרָאפ ןעמ ףראד עשראוו ןייק קצָאק ןופ ,יבר : םידיסח

 ריפ-יירד א ןופ ךשמ ןיא עשראוו ןייק ןרָאפ ןענָאק ןעמ טעװ ןאב רעד טימ

 יז ןלעװ סָאװ ?יװא ןשטנעמ ךיז ןלייא סָאװ וצ ,יבר רעד טגערפ .העש

 העש עכעלטע טימ עשראו ןייק ןעמוקנָא ןלעװ ייז ןעו ןקיטעּפשראפ

 ןעמ ןָאק יוזא יװ ,טגָאזעג יבר רעד טָאה ,השק רימ זיא ךָאנ ...? רעטעּפש

 .י.י?ץגש ןייא ןופ טנעה יד ןיא תושפנ רעטנזיוט ןעיױרטנָא סע

 טנָאמרעד רימ ךיז טָאה ,ןיבר ןפראש םענעי ןופ גָאז רעד טָא

 טיג'מ ןוא ןגָאי ןייא ןיא ךיז טלאה'מ .ןאלּפָארע םוצ ךיז קידנרעטנעענרעד

 ...טאליּפ א ןופ טנעה יד ןיא רעביא ךיז

 טליפ'מ ,לע-לא -- ןאלּפָארע ןשידיי א לָאמ עטשרע סָאד עזרעד ךיא

 ןגייטש ןָא טביוה ליפעג עלאנָאיצאנ סָאד .טרעטסייגאב ןוא ןביוהרעד ךיז

 יז טימ טנָאק ריא .דלעפ-ילפ ןלאנָאיצאנרעטניא ןפיוא עטמאאב עשידיי

 רעגנערטש ןענייז ייז ...ךיוא שילגנע וליפא ןוא שיאערבעה ,שידיי ןדייר

 עגנערטש ןוא תורמוח ערעייז .ןענאלּפָארע ערעדנא ףיוא עטלעטשעגנָא יו

 שזאגאב טנופ ןקירעביא ןא ראפ .סורדראפ לסיבא סיורא ןפור ןצעזעג

 ,טשיוטנא עלעסיבא זיא םלוע רעד .ראלָאד ריפ זיב יירד ןופ ייז ןעגנאלראפ

 ,רעמיראו קירוצ טרעװ גנומיטש יד .סעכ רעד טדניושראפ דלאב רעבָא

 ...ךרוד ייז טימ טמוק'מ ,םינלזג ןייק טינ טרָאפ ןענייז ןדיי
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 ,לארשי ןייק קידגרָאפ ןַאלּפָארע לע-לא

 ןָאק רע סָאװ טוייואב ןאלּפָארע רעשידיי

 ןאמצראווע ריאמ ברה

 ?לע-לא לארשיל ריוא יביתנ;

 -סייו א טימ לארשי ןייק ןגעוו טפול

 תויתוא עשידיי טימ ,ןַאלּפָארע ןעיולב

 -לעוו ,ןענַאלּפָארע ענעדיישראפ ןשיווצ

 "ידנאקס ,עיגלעב ןייק ּפָא ןעייג עכ

 ,עקירפא ,ךיירקנארפ ,דנאלגנע ,עיוואנ

 טיירפרעד סָאד -- עקירעמא םורד

 .רערָאפ ןשידיי םעד לסיבא

 -אב טריפעגסיורא ןרעוו םינבר

 עלַא זַא ,ןסיוו ייז טזָאל ןעמ .רעדנוז

 ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענייז ןזייּפש

 -אב ןשיסקָאדָאטרָא ןטנאקאב םנופ

 ןופ ,?רעביירש, ןארָאטסער ןטמיר

 ןוא רעטוּפ ,ךלימ ערשכ .קרָאי וינ

 רעראמטאס רעד ןופ שיילפ :זעק

 ןדיי עטסמורפ יד ןא יוזא ,הטיחש

 / .ששח ןָא ןסע ןענָאק
 .םישעמ ןטעברא סרעפארגָאטָאפ

 ןופ ןוא םינבר יד ןופ רעדליב ןעמענ
 ןטיילגאב טמוק סָאװ םלוע ןסיורג םעד

 א טימ .לע-לא ןופ ןרישזאסאּפ יד

 ,טונימ 45 םורא ןופ גנוקיטעּפשראפ

 לשילא םניא ןיירא עלא רימ ןגייטש

 ,ןאלּפָארע

 םולש :ןשטנואוו עטוג ןוא תוכרב

 פירט סיינ א וועה; רקיע רעד ןוא

 רעד .ןטייז עלא ןופ זדנוא ןטיילגאב

 ןרעביא ךיז טביוהרעד רע

 ןוא למיה ןשיװצ ןיוש רימ ןענייז טָא ןוא ,שיגרענע דלעפ-ילפ ןלאנָאיצאנ

 .רעסאוו

 ,םייבר ,םינבר רָאנ דיי םתס טינ ןוא ,ןדיי ןענייז סרערָאפטימ עלא

 עכלעוו ,רעטכעט עשידיי עמורפ ןוא סניציבר ,םיתב-ילעב עשיסקָאדָאטרָא

 - .םולשלו םייחל ןייז לָאז געו רעד ,ךרדה תליפת ןעמאזוצ ןגָאז



 247 לארשי-ץרא

 ,דנעלדנואפ-וינ ,רעדנאג ןייז טפראדעג טָאה ?ּפאטס, רעטשרע רעזדנוא

 -אווָאנ ,ינדיס רעזדנוא ןיא טעדנאלעג רעבָא רימ ןבָאה ,לּפענ ןבילוצ

 ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה ,דלעפ-ילפ םענעי ןופ עטמאאב יד .,אשָאקס

 ,ןעלטייש טימ ןעיורפ ,תואיּפ ןוא דרעב טימ ןדיי ,ןרישזאסאּפ רעגייטש עכלעזא

 ןעלמאזראפ ,ןאלּפָארע ןא ןיא סיורא ךיז ןזָאל ייז ןעוו וליפא ןדיי ןענייז ןדיי

 החנמ טנוואד ןעמ ןוא לאז-טראוו ןסיורג םניא ןרישזאסאּפ 60 עלא ךיז

 | ,..רוביצב

 ןשטניוו ייז ןוא ,ןייז םינּפ לבקמ ןעמוק ןדיי רעשָאקס אווָאנ עכעלטע

 רעקידעכָאװ א וצ ןינמ רעגייטש אזא ךָאו רעד ןיא גָאט ןכעלטיא ןבָאה וצ ךיז

 ,...החנמ

 ,הליכא רעד וצ דלאב טינ ךיז ןּפאכ ,עודיכ ,ןדיי .טייצ ערעשטעוו

 ,םילכאמ ערשכ יד טכארטאב ןעמ ןוא ןסע םוצ ךיז ןעמ טשאוו לכ-םדוק

 הלאש א דלאב רעבָא טּפַאכ ןאמרעגנוי רעשידיסח א ,רשכה א טימ טקאּפעג

 ןקישט יד ןעמ רָאט ותעדל זא ,םינבר יד וצ טגָאז רע ...ןקישט א ףיוא

 ןיא טימ ףוע זא ןוא ,לסיפ ןייא וצ יו רעמ טינ ןבָאה ייז לייוו ,ןסע טינ

 .עיצרָאּפ עניילק א טניימעג) ...הפירט זיא לסיפ

 טימ ךיז טגניזעצ ןעמ ןוא ץיוו ןפראש םנופ ךיז טכאלעצ םלוע רעד

 ערעדנא ,"םוק חישמ; טגניז ,ןָאטסָאב ןופ ,ןָאסבָאקיעשזד ברה .תובהלתה

 לדיימ גנוי א ,ןדיי יו ןמומ טשטנעב ןעמ ."ול םינתונ חבש; ןעגניז

 יד ,,,טימ טשטנעב ןוא לטיײבטנאה ריא ןופ לרעשטנעב א סיורא טמענ

 | .עשיסקָאדָאטרָא גנערטש א זיא הביבס

 ןרעביא סופ טנזױט ,ןינמ א טימ בירעמ ןעמ טנוואד ערעשטעוו ךָאנ

 ןויצל ךבושב וניניע הניוחתו ןוא ,לארשי עמש ןדיי ןעיירש ,קיטנאלטא
 -טנייה טָא זא ךיז טנַאמרעד ןעמ ןעוו ןגיוא יד ןופ ןעניר ןרערט .םימחרב

 | .לארשי ןופ ןגערב יד ןכיירגרעד רימ ןלעװ ןגרָאמ

 ןעיורפ ןוא רענעמ ,גנורעטסייגאב רעדנוזאב ץנאג א טימ ןענוואד עלא

 ,תולותב םגו םירוחב; ןעגנוזעג טָאה ךלמה דוד יװ שממ ,טלא ןוא גנוי

 עטלא ,ןעיורפ עגנוי ןוא םירוחב -- 'ה םש תא וללהי םירענ םע םינקז

 ...?ןעמָאנ סטָאג ןביול ןלעװ ,עגנוי ןוא

 (ןויס י"ח ,םילשורי)
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 דרע ןוא למיה ןשיװצ

 אטנאס .דלעפיילפ איראמ אטנאס ןפיוא ּפָארא ךיז טזָאל לע-לא רעד

 .לאנוטרָאּפ וצ ןרעהעג עכלעוו ,ןעלזדניא ןרָאזא יד ןיא ךיז טניפעג איראמ

 יד ןעוועג זיא סָאד ,ןדיי עכייר טבעלעג לָאמַא ןטרָאד ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה ראפ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטלאלטימ רעד .עכָאּפע עשיזעגוטרָאּפ-שינאּפש ענעדלָאג

 ףעגנוכיירגרעד עכיוה עקיטסייג ןוא םוטכייר טימ ,טכארּפ ןוא ץנאלג טימ

 ןדיי עלא טָאה ןעמ ןעוו ,שוריג ןטנאקאב םעד טימ ךיז טזָאלעגסױא ןוא

 ענעטלאהאב) םיסונא ענעבילבעגרעביא יד ןוא תומוקמ ענעי ןופ ןבירטעגסיורא

 טקנוּפ .סעפאד-ָאטיױא ןוא סנפיוהרעטייש ףיוא ןטָארבעג ןוא טנערבעג (ןדיי

 רעד טקידנעעג ךיז טָאה יוזא ,םוטנדיי ןשיעּפָאריא םנופ לרוג רעד יװ

 | ןדיי עשידרפס ענעי ןופ לרוג

 ןףעלזדניא ליפ ןופ ענייא רָאנ טָאטש ןייק טינ זיא איראמ אטנאס

 לאז -טראו רעד .טסייג ןשיליטאק ןעגנערטש םעד דלאב טליפרעד ןעמ

 סרינעוואוס ןפיוקראפ סָאװ "סדנעטס; עכלעזא טימ לופ זיא דלעפ-ילפ ןפיוא

 ןלָאבמיס עשיליוטאק ןוא םימלצ סע ןענייז בור יּפ לע רעבָא ,תונתמ ןוא

 םינלעב ןוא םינוק ןייק ןענופעג טינ ךיז ןבָאה עדנזיירטימ ערעזדנוא ןופ

 ךרוד ,ףרוע השק םע ןא ןענייז ןדיי ."ןקיטנא; רעגייטש עכלעזא ףיוא

 -גאוועג ייז ןבָאה ,גנוקינייּפראפ טיוט םוצ זיב ןוא תורצ ךרוד ,רעסאוו ןוא רעייפ

 טלָאװעג טינ טלעװ רעד ןיא ןפוא םושב ןבָאה ןוא דנאל וצ דנאל ןופ טרעד

 .תרצנ ןופ ןטציירקעג םעד ןענעקרענא

 סלא .רעדיו ךיז רימ ןביוהרעד טלאהפיוא ןקידהעש ייווצ א ךָאנ

 םענעי ןופ סולפנייא ןשיליוטאק םנופ ןרוּפש יד ןשיװאוצּפָא ,גנוקריוונגעק

 יד .רוביצב תירחש ןענוװאד םלוע רעד ךיז טלעטש ,לזדניא ןשיזעגוטרָאּפ

 ,תובהלתה טימ טנוואד ןעמ ,ןיליפת ןוא תילט ןגייל ןרישזאסאּפ רענעמ

 לע-לא רעד .רעסאוו ןוא למיה ןשיװצ השודק ןוא לארשי עמש טגָאז ןעמ

 ,רודיס םוצ ךיז ןּפאכ ןעיורפ וליפא ,שרדמה תיב א ןיא טלדנאווראפ טרעוו

 ןטָאליּפ יד ןוא רעניד יד ךיוא ןבָאה ,תועט ןייק טינ ךאמ ךיא ביוא ןוא

 ...תואבצ 'ה ,שודק ,שודק ,שודק טגָאזעגטימ

 זיא ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה רימ .יוװ .ןָאדנָאל ןייק ןָא ןעמוק רימ

 רעד .עּפָארײא ץנאג ןופ עטסערג יד ןופ רענייא דלעפ-ילפ רענָאדנָאל רעד



 לארשי-ץרא -  / 249

 רע .ןסירגאב וצ זדנוא ןאמ ןלעיצעּפס א סיורא טקיש טאניבאר רענָאדנָאל

 םנופ רשכה ןטימ ךלימ ,זייּפש ערשכ טגנערב רע ,ןקידיל טימ טינ טמוק

 | ףעקנארטעג עסיז ןוא ןעשזנָארא ,לּפע ,סקעבעג-סיז ,טאניבאר
 רענאקירעמא ןייק עטמאאב יד טינ ןעמענ דלעפ-ילפ רענָאדנָאל ןפיוא

 דנאלגנע ?ןכתיה ,םיא גערפ ןוא ףישט םוצ וצ ייג ךיא .תועבטמ ענרעּפוק

 טכוז יז ?טינ ואוו ןוא עיזא ,עקירפא ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןיירא טגנירד

 ריא ןוא רעּפוק רענאקירעמא רימ ןעגנערב ָאד ןוא ,רעּפוק ךיוא ןטרָאד

 ?ןעמענ טינ סע טליוו

 רע .ןטלאהעגנייא ןוא גולק ,טלאק רעדנעלגנע רעד זיא ,רעגייטש רעד יו

 ...גנוקרעמאב ןיימ ףיױא טינ רעבָא טרעפטנע ןוא טלכיימש

 יד ,םיור עקידנסחי עטלא יד ןעז רימ .םיור רעביא רימ ןרָאפ טָא

 עשינאקלואוו רימ ןעז טָא ;תונידמ ןוא רעדנעל רעביא ןירעשרעה עקילָאמא

 ןוא רעייפ טימ טייצ וצ טייצ ןופ ןעייּפש עכלעוו ,רעליימ ענעפָא טימ גרעב

 | ,הביבס רעד ןיא ןגיל סָאו ,םיבושי ןוא רעפרעד ןטכינראפ

 רעשידי רעד ןיא ןעלטיּפאק עקירעיױרט רימ ןיא טקעװרעד םיור

 ןעגנאפעג ,שדקמה תיב םעד טכאמעג בורח טָאה עשרה סוטיט :עטכישעג

 סָאד טריּפוקָא ןוא םירוחב עשידיי עטסקראטש ןוא עטסעב יד ןעמונעג

 סָאװ ,םיױר עשיליוטאק סָאד דניצא :ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא דנאל עשידיי

 ךשמ ןיא ןטָארבעג ןוא טנערבעג ,טקינײּפעג ןוא טרעטיבראפ ןדיי טָאה

 - ,גנאל תורוד-רוד ןופ

 ףעטא טָאטש-טּפיוה רעשיכירג רעד ןיא ןָא רימ ןעמוק טָא .ןעטא

 ,אנותא יבד יבס יד ןעקנעדעג ןפראד ,ארמג טנרעלעג לָאמא ןבָאה עכלעוו יד

 ,דומלתה ימכח יד טימ טריטוקסיד ןבָאה עכלעוו ,ןעטא ןופ םימכח עטלא יד

 עשירעלטסניק עסיורג א .דלעפ-ילפ םייב ךיז טליפ רוטלוק עשיכירג יד

 זיא לזדניא רעדעי ,ןעטא ןיא לאז-אטראוו םנופ טנאוו רעד ףיוא טגנעה עּפאמ

 ,ןרוגיפ עשיּפָאזָאליפ ןוא רעטעג ליפ יד טימ טנכייצאב

 ןטימ עמאס ןיא קעװא ךיז טלעטש ןעמ .לעּפתנ טינ רעבָא ןרעוװ ןדיי
 ןכירג יד .רוביצב בירעמ טנװאד ןעמ ןוא לאז-טראוו דלעפ-ילפ םעד ןופ
 ...ןענואד רעגייטש אזא טימ ןדיי רעגיטש עכלעזא לָאמ עטשרע סָאד ןעז

 -ידנאקס יד ןופ ,ץייוש רעד ןופ ,ןענאלּפָארע ערעדנא ןָא ןעמוק טָא

 ןופ בייל ןטימ ןאלּפָארע רעשיניסיבא ןא ןָא טמוק טָא ןוא ,רעדנעל עשיוואנ
 | י | | . .הדוהי

 ןסאּפ-טכיל עסייו ,לע-לא רעזדנוא טײלגאב הנבל ענרעבליז יד
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 גרעב עשינאקלואוו עכיוה םורא טלגניר סָאװ ,םי םעד ןטכיילאב ןוא ןלארטש

 עוואל רעייפ אזא קירוצ גנאל טינ ָאד טשרע טָאה טָא ,רעליימ ענעּפָא טימ

 ...ןעלזדניא עשיכירג יד ןופ םענייא ףיוא רעפרעד ןוא טעטש טעטכינראפ

 ןלעו םורא העש עקינייא ןיא ,ליצ רעזדנוא וצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ

 ,לארשי ןייק ןעמוקנָא םולשל רימ
 רעכעלטיא שטָאכ ,טינ טּפָאלש רענייק ,קידלודעגמוא זיא םלוע רעד

 יו ןעמ טעזרעד טָא ,ךיז טזייואב ןרעטש-ןגרָאמ רעד .דימ קראטש יא

 זיא'ס ,סיורא טצָארּפש ןוז יד ,רעסאלב ןוא רעסאלב טרעוו םיוז-למיה רעד

 ,המחהיץנ

 ןָא טגנערטש רעכעלטיא ,רעקראטש ןּפאלק רעצרעה עשידיי יד

 ןאלּפָארע לע-לא םנופ ךעלרעטצנעפ עניילק יד ךרוד ןקילב ענייז

 רעד ,עמארָאנאּפ עראברעדנואוו א ,לארשי ןופ גערב םעד ןעזרעד רימ

 טסייר שיכיטס .ןגיוב-גער א יװ סיוא טעז םי ןשידנעללטימ םנופ םיוז

 רעד .גנאזעג א ןצראה ןייז ןופ שינעפיט רעד ןופ ןכעלטיא ייב סיורא ךיז

 ,םוק חישמ, לייט ןוא "ול םינתונ חבש; ןעגניז לייט .טגניז םלוע

 גנוריגער לארשי יד .,סיוא ןגייטש רימ ,ּפָארא ךיז טזָאל ןאלּפָארע רעד

 ,עלארטנעצ לארשי תדוגא יד .בר ןגנוי א ןופ ליומ ןכרוד זדנוא טסירגאב

 זדנוא ןשטניו ןוא תוכרב ערעייז זדנוא ןביג ןעגנוטייצ ןופ רעייטשרָאפ

 ריא ןשוק ןוא דרע רעקילײה רעד וצ ןלאפ ןטאגעלעד ערעטלע יד .הכרב

 טרירעג ףיט ןענייז ןשטנעמ רעטרעדנוה ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ביוטש

 ןענייז רימ -- םישעמ ןטעברא סרעפארגָאטָאפ .דליב קידנּפאכראפ םנופ

 | ,הנידמ רעד לארשי ןיא

 ןצראה ןיא ההחמש טימ .ןרָאװעג טכעלקריוראפ זיא םולח רעד

 ןופ דנאל םנופ דרע רעד ףיוא רימ ןטערט ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 | ,תובא ערעזדנוא

 (ןויס א"כ הירבט)

1 

 טוג זיא םײה רעד ןיא

 ןיא ,רימ זא ,ןעוועג זיא ,לארשי ןייק קידנעמוק ,קורדנייא רעטשרע ןיימ

 ןבעל ןתמא םעד ןגעװ ףירגאב ןקיטכיר ןייק טינ ןבָאה ,רעדנעל-תולג יד



 1 לארזעי-ץרש

 םוש ןייק ןבָאה ןוא ,רעכיז ןבעל לארשי ןיא ןדיי .הנידמ רעשידיי רעד ןיא

 ןוא רעבארא יד טימ ןטקילפנָאק עשיטילָאּפ יד רעביא גרָאז רעדָא ארומ

 .רעניואוונייא לארשי יד ןופ ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד טינרָאג טימ ןקריוואב ייז

 לארשי יד יװ ,םזינומָאק ןראפ ארומ רעמ ןבָאה רעגריב רענאקירעמא

 ,םזיבארא-ןאּפ םעד ראפ רעניואוונייא

 טליפ דיי רעדעי .שיטסימיטּפָא זיא ןוא טכאל ןוא טגניז םלוע רעד

 הנידמ יד לארשי זא ,המילש הנומאב טביולג ןוא ,ןדירפוצ ןוא ךעלקילג ךיז

 בורקב טעװ ןוא רעטסעפ ןוא רעקראטש טרעװ ,גָאט וצ גָאט ןופ טסקאוו

 טימ ןוא עיגרענע טימ ,לאטיּפאק טימ ,ןטנארגימע רעמ ןעמענפיוא ןענָאק

 ,דנאל סָאד ןעיוב וצ גנורעטסייגאב

 עשידיי קידנעעז טרירעג ףיט זיא ןעמ ןוא ןביוהרעד ךיז טליפ ןעמ

 ןדייר ןדיי ,עיירפ ןוא עמורפ .ןעיורפ ןוא רענעמ ,טלא ןוא גנוי ,ןסאמ

 ןוא ןדיר רעדניק ךעלציּפ :ןושל ןקיליײה ןטימ טמעטָא ץלא -- שיאערבעה

 רעד ןוא רחוס רעד ,ןיד רעד ןוא בר רעד -- שיאערבעה ףיוא ןעגניז

 רעווירד-יסקעט רעד ,רערעק-ןסאג רעד ןוא רעטעברא רעד ,טנאקירבאפ

 רעד ןוא רעדעב רעד ,טסיטנעד רעד ןוא רָאטקָאד רעד ,טאקָאװדא רעד ןוא

 ...שדוק ןושל ןדייר עלא -- רעלמאזפיוא-טסימ

 רעד ןוא רעלָארטנָאק רעד ,רעטמאאבילָאצ רעד ןוא טסיצילָאּפ רעד

 ,שיאערבעה ןדייר ןוא ייז ןעקנעד שלא -- רעגערטקעּפעג

 ןיק לארשי ןיא טינ טדער'מ זא ,ןענַײמ וצ תועט א רעבָא זיא'ס

 ןדייר ,םאטשּפָא ןשידנעלָאה-ןשטייד ןופ וליפא ,ןדיי עשיעּפָארײא עלא .שידיי

 יד ןוא םידרפס יד דיי עשיקנערפ יד ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ץוח א ,שידיי

 עכלעו אראכוב ,ןאטסידרוק ,סינוט ,ָאקָאראמ ,ןמית ןופ ןעמוק עכלעוו

 ,טדערעג טינ שידיי-שטייד ןייק לָאמנייק ןבָאה

 ןופ ןגיױא יד ןיא קראטש ךיז טפראוו תוילג ץוביק ןופ סנ רעד

 ,דנַאל ןיא רעכוזאב ןכעלטיא

 ענעדיישראפ ךרוד ןענייז ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל עלא ןופ ןדיי

 ךָאנ ,לארשי:ץרא ןייק ןעגנאגעגפיוא תופוקת ענעדיישראפ ןיא םילוגליג

 ןוא תוריוג סרעלטיה .ראפ ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןראפ ,רעירפ גנאל-גנאל

 ןייז לבוס טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעו רעמיורט ,ןטסילאעדיא ןבָאה ,תופידר

 ןוא השודק וצ טקנעבעג ןבָאה ייז :"ןקילג; ענייז עלא טימ תולג םעד)

 ןעוועג הלוע ייז ןבָאה ,דנאל עקילייה סָאד טאהעג ביל ןבָאה ייז ,טייקילייה

 ןופ ,עניארקוא ןופ ןוא ןלױּפ ןופ ,אראכוב ןופ ןוא ןמית ןופ .לארשי ןייק
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 ןפיט ענעי טָא ןעמ טעז .דנאלכירג ןופ ןוא ייקרעט ןופ ,םירצמ ןופ ןוא לבב

 רעייז .תפצ ןופ ןוא הפיח ןופ ,ביבא-לת ןוא םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא

 זיא לאווק-הסנרּפ רעייז ןוא טקעלאיד רעייז ,רעגייטשנסבעל רעייז ,גנודיילק

 ,ענעמוקעג דניצא עּפָארײא ןופ יד יו שרעדנא יוזא

 ענרעדָאמ טנגעגאב ריא .סעיצאזיליוויצ ןוא ןרוטלוק ןופ שימעג א

 ןוא ןעלזיא ףיוא ןטיר עכלעוו ןדיי ןוא ,ןגָאװ ןוא דרעפ ,ןליבָאמָאטיױא

 ענרעדָאמ עלא טימ ןעגנוניואו ענרעדָאמ ןיא ןעניואוו עכלעוו ןדיי :ןעלמעק'

 ענעדיישאב עמירֶא טימ ,ויטימירּפ רעיז ןבעל עכלעוו ןדיי ןוא ,ןקילג

 ,ןטייקכעלגעמ

 ,סרעלדעּפ ןוא רעלדנעהניילק ,ןטפעשעג ענרעדָאמ עסיורג טנגעגאב ריא

 ,ןעקנארטעג ,תורוחס ינימ לכ טימ "סדנעטס/, ערעייז טימ ןעייטש עכלעוו ןדיי

 ךיא .רעצוּפ-ךיש ןוא ךעלדנעב-ךיש ,ןטעראגיצ ,"סידנעק, ,ןויּפש עטכייל

 ןייא ןייק ןעזעג טינ עדאנאק ןוא עקירעמא ןיא יוװ ,עּפָאריײא ץנאג ןיא בָאה

 .רעצוּפ-ךיש ןשידיי

 -טפאנ ןוא סעקנישאמ-טפאנ ףיוא ןכָאק לארשי ןיא ןדיי טייהרעמ יד

 ןוא דרָאב טימ ןדיי ןעמ טעז .רעייט ָאד זיא טפארק עשירטקעלע .,ןּפמָאל

 ,טפאנ ךעלסעפ ,ןגָאװ ןוא דרעפ עניילק רעדָא ןעלזייא ףיוא םורא ןריפ תואיּפ

 ןטראוו ייז זא ןקָאלג ענעשעמ טימ סעטסָאבעלאב עשידיי יד ןסיוװ ןזָאל יז

 טימ ןוא סעקנאב ענעכעלב טימ ,סעטסָאבעלאב יד ,ייז ןפיול ,ןסיורד ןיא

 ,לאירעטאמ-ןערב ןוא גנוצייהאב ןפיוק וצ ןשאלפ ענרעזעלג

 ,"לארשי תנידמ; רעטרעוו ייוצ יד קיטכיר ןייטשראפ טינ ןָאק ןעמ

 םנופ .ןגיא ענעגייא יד טימ טינ יז טעז ןעמ ןמז-לכ ,"הנידמ עשידיי, רעדָא

 טפערט טמוק ריא ואוו דיי עלא ןענייז ,טאדלָאס ןטסגניי ןזיב טנעדיזערּפ

 -טסָאּפ עשידיי ,רעטכיר ןוא םיטפוש עשידיי ,ײצילָאּפ עשידיי ,ןדיי רָאנ ריא

 ,תומהב עשידיי ןוא ןשטנעמ עשידיי ,עטלעטשעגנָא קנאב ןוא עטמאאב

 זיא דרע יד ,ץלאז שידיי ןוא טיורב שידיי ,שיפ עשידיי ןוא תופוע עשידיי

 טביוה ךעלסיבוצ ןוא שידיי טמעטָא ריא ,שידיי זיא טפול יד ןוא שידיי

 עשידיי זא קנאדעג א ןא ךייא טלאפ סע ...שידיי ןעקנעד וצ ןָא ריא
 -תולג יד ןיא תולעמ עשייג-שידיי יו ,ערעדנא יו רענעש ןענייז תונורסח

 טימ ןענייז -- תולעמ עקידלארשי עשידיי ךָאנ טדער רעו ...רעדנעל

 "גָאט ןטימ םינּפ לא םינּפ שינעגעגאב עטשרע ןיימ .ןצאשוצּפָא טינ .דלָאג

 ןסיורג א טכאמעג רימ ףיוא טָאה ,לארשי ןיא ןבעל ןקידעכָאװ ןכעלגעט

 יי יי | יב יי ... םשור
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 רעד ,רעדינש ןוא רעטסוש רעד ,הכאלמ לעב ןוא רעטעברא רעד

 ןפאש ןוא ןעיוב ייז .קיסיילפ ןטעברא עלא -- רעכאמ-לטיה ןוא רעשעוו

 טעברא רעייז ןיא טגיל ךָאד ,טעברא ןייז ראפ טלָאצאב טמענ רערעדעי שטָאכ

 ןשידיי ראפ ,ךיז ראפ טעברא ןעמ .עיידיא קיטש א ,םימש םשל קיטש א

 ןטנעמאדנופ ןעיוב ןוא רעבירג ןבָארג ,רענייטש ןקאה ןדיי .ךשמה ןוא םויק

 -ראפ עראברעדנואוו ,רעזייה ענרעדָאמ ,םינינב עלופטכארּפ קעווא ןלעטש

 סָאד ןעיוב ןדיי -- תובשומ ןוא תוצובק ,םינוכיש ןוא םיצוביק עטגייווצ

 .טעברא עקיליײה א ןעוט ייז זא רעכיז ןענייז ייז ,דחּפ ןָא ןוא ארומ ןָא דנאל !

 .רעקיטילָאּפ םינינמ רָאּפ א ךיז ןעיירד לסעק ןשיטילָאּפ םעד םורא

 קלָאפ סָאד .קיטילָאּפ רעצנאג רעד ןֹופ סיוא רעבָא ךיז טכאל קלָאפ סָאד

 ןייק ןעמענּפָארא ןענָאק טינ טעװ חוכ רעשיטילָאּפ ןיק זא טייטשראפ

 .רעמ סָאװ ןּפאכניירא ןעמ זומ ...ןדָאב ןטרעבָארעד ןייז ןופ ןדיי ןקיצנייא

 ןדיי ,טמוק; :ךיז ןטעב ייז ,טסיװ ןוא טעקאנ ןענייז דנאל םיחטש עסיורג

 רימ ףיוא טיוב !ךימ טייזראפ ,ךימ טרעקאעצ .טלעו רעצנאג רעד ןופ

  ."רעזיח עטסרעװש יד ןופ טסאל יד עביל טימ ןגָארט ןלעװ רימ ,םינינב

 ,גרעב עקידייל ןוא דרע רעטעקאנ רעד ןופ הליפת עליטש עקיזָאד יד

 ...ןרעיוא עניימ וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה

 ןוא סוסקול רענעי ָאטינ .עקירעמא ןיא יו ָאד טינ טבעל ןעמ

 יד רעבָא ,רענעלק ןענייז ןטסנידראפ יד .רעגייטש סנבעל רעשירעדנעוושראפ

 טלעג הריד ,רעקיליב ָאד ןיא ןבעל סָאד .רערעגָאמ ראפרעד ןענייז תואצוה

 ...םניח יצחב שממ ---

 טרָאּפשעגּפָא ריא טָאה !לארשי תנידמ ןיא ךיז טצעזאב ,ןדיי טמוק

 טמוק ןוא ,סעטאמש ערעיא ןוא עלעקטאכ רעיא טפיוקראפ ,טנעס עכעלטע

 ַאד טעװ ריא .ןיז םעיינ א ןעמוקאב טעוװ ָאד ןבעל רעיא !לארשי ןייק

 רעשידיי רעיינ ַא ןרעוו טעװ ריא -- רעקיטסולסבעל ןוא רעגנוי ,טנוזעג ןרעוו |

 ,שטנעמ

 ֹח

 לארשי יא תבש ברע

 ךיי  רעכלעוו .טינ שודיח ןייק רָאג ךָאד זיא ןיילא | תבש ןופ ,אלימ

 2 ?תבש םיײה רעטלא רעד ןיא ןטלאהעג טינ סָאד טָאה
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 -- ךעלקירבאפ ןוא ןטאטשראוו ,ןעמָארק ןוא רעבלעוועג ,ןטיילק עלא

 רעשיטייצראפ רעד ,ץראה:םע רעד ןוא ןדמל רעד .תבש טורעג טָאה ץלא

 שממ ,עלא -- ליכשמ רעד ןוא רעמורפ רעד ,רעטרעלקעגפיוא רעד ןוא

 ,תבש ןטלאהעג ןבָאה ,עלא

 ,ךיסח א ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא םולשה וילע עדייז ןיימ

 ןטימ ייס ןסעומשסיוא ןושל שיױג ףיוא טנָאקעג ךיז ןוא ,חקיּפ א דיי א

 ןדָאל ןייק ןעמונעגטימ לָאמא ךימ רע טָאה .חלג ןטימ ייס ןוא רעקייטפא

 ,הנותח א ףיוא

 טעזרעד ,סאג רעװָאקרעטעיּפ רעד ףיוא ןעגנאגעג רימ ןענייז תבש

 :טגָאז ןוא רימ וצ ךיז רע טעדנעװ .םָארק ןייז ןיא ןייטש דיי א עדייז ןיימ

 ןפיוקראפ טינ יו ייס ךָאד רָאט רע .הטוש רעתמא ןא דיי א זיא סָאד ,טסעז

 ,.?םָארק ןייז ןיא ָאד רע טייטש עשזיסָאװ וצ ,תבש םוא

 תונכה עסיורג עכלעזא טכאמעג םייה רעטלא רעד ןיא ןבָאה ןדיי

 .תבש םנופ טייקילייה יד טליפעג ןיוש שממ ןעמ טָאה קיטיירפ זא ,תבש ןראפ

 טקינײרעג ןוא ןשאוועג ,טצוּפעג ,טכָאקעג ,ןקאבעג ןבָאה ןעיורפ עשידיי

 ,טעברא רעייז ןכאמ וצ קיטראפ טלייאעג ךיז ןבָאה תוכאלמ-ילעב :תבש דובכל

 ריבעמ ,לגענ יד ןטינשעג ,ןרעשּפָא ךיז טזָאלעג ,ןיירא הוקמ ןיא ןפָאלעג

 | .ןעוועג הרדס

 ןבָאה הגירדמ-ילעב ןוא םידיסח ,שרדמ טנרעלעג ןבָאה הרות:ינב ןדיי

 -- םייחה רוא; םעד ,ן'במר םעד טנרעלעגכרוד ,רהוז ןיא טפיטראפ ךיז

 ,למערד א טּפאכעג ,טגיילעגוצ ךיז ןבָאה לייט א ;"תמא תפש, םעד ,"שודקה

 עלעסיבא טימ ןוא תובשחמ ענייר ,ערָאלק טימ ןייז תבש-לבקמ ןענָאק וצ ידכ

 | ,תעד

 ,סרעקעב יד וצ רעטנלָאשט יד ןנָארט ןגעלפ רעדניק

 ןופ ךעלעּפעק יד ןגָאװצוצסיוא ןבָאה טייצ ךָאנ ןגעלפ סעמאמ עקיאעפ

 רעקילײה רעד ןָא ךָאד טמוק טָא-טָא -- טייקיניילק ןייא .רעדניק ערעייז

 ! תבש

 .רָאטקָאד א וצ יולסערב ןייק ןרָאפ דיסח רעקצָאק א לָאמא טגעלפ

 א ןיא ןיירא ךיז רע טּפאכ ,הרותה תאירק ןרעה טלָאװעג רע טָאה תנש

 טלָאװעג טָאה ןזח רעד ןעוו ,תירחש ךָאנ ,לוש רעשיסקָאדָאטרַא-שטייד

 דיסח רעקצָאק רעד טיג ,ןוראה עוסנב יהיו "ץכעמענסיוא םוצ, ןגָאז ןבױהנָא

 ןייק טינ ריא טגָאז סָאװראפ ,אה :סיוא טפור ןוא רעמעלעב ןיא פאלק א

 | | ?ןונחת
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 רעד, .סעכ ןיא -- ,ךעבענ דיי עשיקעי -- םלוע רעד טרעװ
 טגָא תבש :העד רסח א רעדָא "טקירראפק ןייז ןומ ?עדוי רעשינלָאּפ

 /?ןונחת ןעד ןעמ

 ,דיסח רעקצָאק םעד טנָאקעג רעבָא טָאה לוש ןופ רעניבאר רעד

 ןדמל א ,חקיּפ א ,הברדא .העד רסח ןייק טינ זיא רע זא טסואוועג טָאה רע

 םוא ןונחת ןעד ןעמ טגָאז ןעניא ייב; :ןסאלעג םיא רע טגערפ ,דיסח א

 | | 7? תבש

 וליפא ןעמ טגָאז ,םידיסח ,זדנוא ייב ,םולשו"סח :דיסח רעד טרעפטנע

 ,תבש רעקילײה רעד ןיוש ךיז טליפ קיטיירפ לייוו ,ןונחת ןייק טינ קיטיירפ

 טליפ ,ילסערב ןיא ,ךייא ייב ָאד .הכאלמ-לעב םייב ייס ןוא בר םייב ייס

 ןעמ לָאז עשז:סָאװראפ ָאט .תבש ןייק טינ ךיוא לוש ןיא תבש וליפא ךיז

 ..?ןונחת ןייק ןגָאז טינ

 ביולג ,ןרָאװעג בורח ןענייז ןרעטנעצ עשידיי עסיורג עלא ןעוו טנייה

 ואו ,ןדיי ץוביק א טלעװ רעצנאג רעד ןיא ןעניפעג טעװ ריא יצ ,טינ ךיא

 יו סרעדנוזאב ץנאג ןוא ,לארשי ןיא יוו ןליפ יוזא ךיז לָאז תבש ברע רעד

 ,םילשורי ןיא

 .ברע ןגעוװו רָאנ ,אפוג תבש ןגעװ טינ דניצא דער ךיא זא ,טקנעדעג

 : | ,תבש

 ןָאפָארקימ ןכרוד ריא טרעה קיטיירפ ןכעלטיא .ָאידאר יד לכ-םדוק

 ,תבש ןופ תוליפת ךעלקיטש ןעגניז םינזח ,םילשורי ןופ ןסאג טּפיוה עלא ףיוא

 ןופ השרפ עטשרע יד ּפָארט ןטימ טנעייל ארוק-לעב רעקיסאלק-טשרע ןא

 עכלעוו ,תוקיתמ אזא טימ הרטפה יד רע טנעײל ךָאנרעד ,הרדס רעד

 רעטייוו טינ טנָאק ריא ,ּפָא שיכיטס שממ ךיז טלעטש ריא .ץראה רעייא טגנאפ

 ,טרָאװ ןייא ןרעהראפ וצ דָאש א ךייא זיא סע ,ןייג

 רעדָא ,ךָאװ רעד ןופ השרּפ רעד ןופ טלאהניא םעד טרעלקרעד בר א

 עקידתבש -- ארגּפד אמוי םענעי רעדָא םעד ןופ טיידאב םעד ,בוט-םוי א ראפ

 | ,תבש-ברע ןיא ןעמארגָארּפ

 ןדניצ טכיל ןופ ןמז רעד זיא סע ןעװ ןסיוו טזָאל ָאידאר לארשי יד

 ,תבש יאצומ ןוא קיטיירפ

 ײז ןרָאפ קיטיירפ זא ,ןדלָאמעג לעיציפָא טרעוו ןסובָאטױא יד ףיוא

 ףשטנעב-טכיל ראפ העש עבלאה א זיב רָאנ

 ןהעש רָאנ ,ןשטנעב-טכיל ראפ ץרוק טינ ,ךיז ןסילש ןטפעשעג עשידיי
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 ...ירדנ-לכ ראפ רופכ:םוי ברע לָאמא יװ ךיז ןלייא ןדיי .: רעייופ

 ןופ ןעמוק ןוא ןעייג ןדיי רעטנזיוט .טדניושראפ לדנאה-ןסאג רעד

 יד ףיא ןיוש ןריצאּפש ךעלרעדניק עשידי :תבש דובכל טלבוטעג ,הוקמ

 ,עטצוּפעגסיױא ,טגָאװצעגּפָא ךעלדנטרעג עניילק ןיא ןיוש ךיז ןליּפש ןוא ןסאג

 יב ,תבש דובנל

 זיא'ס ןעוו תבשילבקמ ןענייז ייז .ירפ רעייז ןענוואד ןדיי עשידרפס יד

 ןוא רענמית ןופ ןדיי עשיבארא רעקילדנעצ טפערט ריא .גָאט רעסיורג ךָאנ

 םכח רעייז ןיוש טציז ןטרָאד .ןלוש ערעייז ןיא ןלייא ךיז ,תודע רעדאדגאב

 .עטיירפשעגסיוא ףיוא ,ףוג ןייז רעטניה סיפ ענייז טימ קנאב אזא ףיוא (םאכאח)

 םינקז ןציז םיא םורא ."רהוז; טגָאז רע ןוא סענאוויד עשידניא ןוא עשיקרעט

 טימ םירישה:ריש ךיוא טרעה ריא .וצ ךיז ןרעה ייז ןוא ,גראווגנוי ןוא

 | ,גנאזעג קיצראה אזא

 טשרע ךיז ןטיירג דיי עשיזנכשא ,עשיעּפָארײא ,ערעזדנוא ןעוו

 .טנוואדעגּפָא ןיוש ייז ןבָאה ,תבש לבקמ וצ

 -בלול ופ טימ יאבג רעייז טייטש ןלוש ערעייז ןופ ןגיטש יד ףיוא

 ןצריװעג עקידעקעמש טימ טליפעגנָא ךעלעשייק םימשב ענעטכָאלפעג רעטעלב

 הכרב א טכאמ רענעי ,לוש ןופ רעייגסיורא ןכעלטיא סע טגנאלרעד רע

 םייהא טייג ןוא םולש (טאבאש) תבש טגָאז ,קעמש א טוט .םימשב ינימ ארוב

 .גָאט רעסיורג ךָאנ זיא'ס ןעוו ןכאמ שודיק

 ןָאטעגנָא ,ןזיולק ןוא םישרדמ יתב עשייבר ערעייז וצ ךיז ןלייא םידיסח

 ,עצראווש טימ טלטראגאב ,סעציּפושז ענעדייז ,עצראווש --- תוכלמ ידגב ןיא

 ןוא ןזוה עצרוק ,ינק יד זיב ןקָאז עסייו ,עגנאל טימ ,ןעלטראג ענעדייז

  ןשילגנע ןופ םיצירּפ ןוא ןדרָאל יד יו ,ןשטאל עבלאה עשידיסח עקיצנאלג

 .ּפעק ערעטיול ערעייז ןריצאב ךעלמיירטש ענעקלענ ,ערעייט ;לעדא

 טלעוװ סָאד .ןענוואד םוצ ןיילא טינ ןעייג ןדיי שדוק-תבש עקיזָאד יד

 ייז ,,?ןייז תבש לבקמ ןייג ןיילא טסייה סָאװ ,עידעגארט א ןעוועג ייז ייב

 הוצמ-רב ןוא רָאי ןעצ ,טכא ,ףניפ ,יירד ןופ ,ךעלרעדניק ערעייז ךיז טימ ןריפ

 שרדמה:תיב ןיא ןיבר םוצ ןטַאט ןטלמיירטשאב םעד ךָאנ ןעייג ,ךעלגניי

 ,ןיירא

 טגָארט ,םישולש יד ראפ גנאל ךָאנ ,עטאט רעגנוי א יװ טעז ריא

 ןךיז ןטלאה ךעלעגניי ערעסערג ייוצ ןוא טנעה יד ףיוא עלעגניי ןיילק א

 += ןיז תבש לבקמ םילשורי ןיא ןעמ טייג יוזא ןוא ,לטראג ןייז ייב ןָא

 .רעדניק ןוא עטאט
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 ,טכארט ןקיטראנגייא רעייז ןגָארט םיבשות ענעסעזעג-טלא רעמילשורי

 וקע ןציירד טימ ,ךעלמיירטש עשהריק יד וצ ךעלנע ןענייז ךעלמיירטש ערעייז

 ,עטלמילבעג ןגָארט לייט ,ןיטאס רעדָא דייז ןסייוו ןופ ןענייז ןטאלאכ ערעייז

 - ןףעלטראג עטיירב טימ ןטאלאכ עלעה

 וא השודק יד טליפרעד ריא .תבש:ברע ןטימ ןסירעגטימ טרעװ ריא

 ,םילשורי ןופ סרעדנוזאב ץנאג ןוא ,לארשי:ץרא ןופ טייקילייה

 ןופ טינ וליפא ךָאנ טמולח ןוז יד ,סיורג ךָאנ זיא גָאט רעד

 טנָאק ךָאד ןוא ,םילשורי ןוא הדוהי ןופ גרעב יד רעטניה ךיז ןזָאלרעטנורא

 .תבש ןופ השודק יד ןּפאטנָא ןיוש ריא

 -סגנוריגער עלא ,ןקירבאפ עלא ,טפעשעג עלא .ןסָאלשעג זיא ץלא

 יד ,רעקראפ ןסובָאטױא רעד ,ףארגעלעט רעד ,טסָאּפ יד :(סעסיפָא) תוכשל

 -ינ ןוא סארבאס ,עיירפ ןוא עמורפ ,עלא .ןיטש טביילב ץלא -- ןאב

 עלא ,ךעלגעוואבמוא טביילב ץלא -- טינ ליוו ןעמ יצ ,ליוו ןעמ יצ ,ענעמוקעג

 .תבש ןקילייה םוצ ךיז ןטיירג

 טָאה ,םילשורי ןיא תבש ברע רעד זא .הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא

 טּפעװעגסױא טינ לָאמנייק טעװ רע זא ,םשור ןקראטש אזא טכאמעג רימ ףיוא

 ןצראה ןיימ ןופ ןרעוו

 טייקילײה יד טנעה יד טימ ןּפאטוצנָא שממ יו טליפעג בָאה ךיא

 יוזא ,קידנריר יוזא ,רָאלק יוזא ,טלוב יוא ,טכאנ ןראפ תבש ברע ןופ

 טָאטש רעקיליײה רעד ןיא תבש ברע רעד סיוא טעז קילייה יוזא ,קידנּפאכראפ

 | ,..םילשורי

 רעמורפ ,רעטלא רעד ןיא ןהעש עקידתבש ברע יד טוג קנעדעג ךיא

 עסיורג יד ןופ ןטנעמָאמ עקידתוליצא יד ןסעגראפ טינ ךָאנ בָאה ךיא .םייה

 וצ ןרָאפעגנָא ךיז ןענייז םידיסח רעטרעדנוה ןעוו ,ןלױּפ ןיא ןפיוה עשידיסח

 רענעי .רוד םעגעי ןופ ןדיי-עטוג ,עקיליײה ,עטמיראב יד ייב תבש ןעווארּפ

 האנש ןופ טלעװ א טימ טלגנירעגמורא ןעוועג רעבָא זיא טסייג שדוק-תבש

 עכעלטסירק ןופ יירעגנילקעג א ןוא הרז הדובע רעשיױג טימ ,סאה ןוא

 ןשיװצ לזדניא ןיילק א ,טועימ א ןעוװעג רימ ןענייז ןטרָאד ; ןקָאלג-ןכריק

 .הביבס רעשידייטינ םיחטש עסיורג

 טליפעג תבש-ברע ןופ טייקילייה יד ךיא בָאה לארשי-ץרא ןיא

 ,רא שמיו שממ -- קידתושממ רעמ ,רעלופליפעג ,רעטלוב .,,רעקראטש

 ,טייקיטכיל יד ןוא טייקילייה יד ןּפאטנָא טנעה יד טימ טנָאקעג טָאה ןעמ
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 יז טימ ןּפעשנָא ןָאק רעד ,לארשי ןייק םילכ טימ טמענ סע רעוו

 ,.,הרהט ןוא טייקילייה ,תוליצא ןוא השודק עטש

 -- תבש ברע ןופ השודק רעד ןגעוװ רָאנ ָאד ביירש ךיא זא ,טקנעדעג

 | ,לטיּפאק ןטייווצ ןיא ,ןיילא תבש ןגעוו

 ט

 םילשורי ןיא תבש

 טיג טָאה ייז ןיא לייו ,קיליײה ןענייז ךָאו רעד ןופ געט עלא

 שיפ יד ,תויח יד ןוא ןשטנעמ םעד ,השבי ןוא םי ,דרע ןוא למיה ןפאשאב

 שממ -- ןלָאט ןוא גרעב ,רעמייב ןוא ןצנאלפ עלא ,לגילפעג רעדעי ןוא

 ,טלעו רעד ףיוא טריטסיזקע סע סָאװ ץלא

 רָאנ ,ךָאו רעד ןופ זיולב טינ גָאט רעטסקילײה רעד רעבָא זיא תבש

 האירב ןייז טכארטאב טָאה רע ,טורעג טָאג טָאה תבש םוא .רָאי ןצנאג םנופ

 ...םָאקלופ ןזיא יז זא ןעזעג ןוא

 יז טָאה רעטסימ-טלעװ רעד לייו ,קילײה זיא טלעװ עצנאג יד

 ןוא ןטטעניטנָאק עלא ,ןלָאט ןוא גרעב יד ,םימי יד ,השבי יד .ןפאשאכ

 ,קילייה זיא ץלא --- םיבושי ןוא תוירבדמ עלא ,תונידמ ןוא ןצניװָארּפ ,רעדנעל

 ,הנוכ רעדנוזאב א טימ ןפאשאב ןעמעלא ייז טָאה טָאג לייוו

 דנאל עקיזָאד סָאד לייו ,לארשי ץרא זיא רעדנעל עלא ןופ רעקילייה

 ןופ רעקילײה :ןבקעי וצ ןוא ןקחצי וצ ,ןעמהרבא וצ טגָאזעגוצ טיג טָאה

 יד ,"שדוקה ריע; יו שרעדנא טינ יז טפור ןעמ ,םילשורי זיא לארשי-ץרא

 טעװ ןטרָאד ,םישדקמ יתב עדייב ןענאטשעג ןענייז ןטרָאד .טָאטש עקילייה

 עשידיי יד טבעלעג ןבָאה םילשורי ןיא ,שדקמה תיב רעטירד רעד ןייטש

 ןטסטלובמא הניכש יד ךיז טָאה םילשורי ןיא ,םיאיבנ עשידיי יד ,םיכלמ

 טינ הניכש יד ךיז טָאה לָאמנײק ,"םשמ הניכש הוז אל םלועמ, ןזיוואב

 | ,םילשורי ןופ טרעטייוורעד

 ,תבש ,גָאט רעטסקילײה רעד סיוא טעז סע יװ רָאפ ךיז טלעטש דניצא

 ..?םילשורי ,טלעװ רעד ןיא טָאטש רעטסקיליה רעד ןיא

 -ירעמא ןפיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד רעדָא ןריובעג זיא רעכלעוו דיי רעד

 .תבש טניימ סע סָאװ ףירגאב ןראטנעמעלע ןייק טינ טָאה ,טנעניטנַאק רענאק

 טייו רעבָא רע טליפ ,תבש ללחמ ןייק טינ זיא סָאװ דיי רעד וליפא
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 רעש זיא טנעניטנָאק םעד ףיוא לייו ,תבש תשודק טניימ סע סָאװ טינ .ךָאנ

 תבש -ןופ טייקילייה יד ואוו םוקמ א ,הביבס תבש עקראטש א ןעניפעג וצ

 ןענָאק לָאז ןעמ ,טנעה יד טימ ןּפאטנָא ןענָאק יז לָאז ןעמ ,טלוב ןייז לָאז

 .תבש ןופ טייקיליה יד רעמע טימ ןּפעש

 ,עטיל ,דנאלסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ,םייה רעטלא רעד ןיא

 ןשיװצ טבעלעג ןדיי ןבָאה ןטרָאד ,וו"אא ןראגנוא ,עינעמור ,ןלױּפ ,עיצילאג

 טיבעג ןוא ןפאשעג ןרָאי ןדיי ןבָאה ןטרָאד ;םייג עקידמשוגמ ןוא םיאנוש

 ןּואא טבעלעג טָאה ,טייקשידייהרות עטכע ,טייקשידיי ואוו תוביבס עקראטש

 | ,טייקילייה טימ טלּפאצעג

 ןעוו ןוא ,תוכאלמ ילעב ןוא רעמערק ןעװעג בור יּפ לע ןענייז ןדיי

 רעקיליײה א זיא'ס זא טליפעג ןדיי זיולב טינ ןבָאה ,תבש ןעמוקעג זיא סע

 טינרָאג ןבָאה ייז לייוו ,טליפעג סע ןבָאה םיױג עקימורא יד וליפא רָאנ ,גָאט

 .תבש םוא ןפיוק וצ ןעמוקאב

 יוזא ןעוועג ייז ןענייז ךָאד ןוא םערא ןעוועג ןדיי ןענייז בור יּפ לע

 ןיא טבעלעגסיוא ְךיִז ןוא השודק ןיא טלבוטעג ךיז ןבָאה ייז .טסייג ןיא ךייר

 | ' .ןצנירּפ יו םיתבש יד

 ןדיי ןבָאה ,םילכאמ עטיירגעגוצ-לעיצעּפס ,ענייפ ,עטוג יד ץוח א

 -ץעגסיוא טָאה גָאט -תבש רעד .טנרעלעג שרעדנא ,טנוואדעג שרעדנא תבש

 ,רוד ןרעלעדייא ַא ןוא ,החּפשמ ערענעש א ,ןדיי ןרעסעב א טמערופ

 -עגפיורא טָאה ןוא עקיריא סָאד ןָאטעג ךיז טָאה תורוד ןופ השודק יד

 .רוד ןכעלטיא ףיוא םתוח ריא טגייל

 רעד :"ןדיי עטוג; יד ןופ ןפיוה ןיא תבש ,םישרדמ יתב ןיא תבש

 ןעגנאזעג-ביול ןעגנוזעג טָאה דיסח רעד ןוא תורימז טגָאזעג טָאה תיבה לעב

 .,תבש א טימ ןעוועג הכזמ ןדיי טָאה רע סָאװ דסח ןראפ ךרבתי םשה וצ

 ןדיײל ןוא תורצ עלא ,תוגאד ענייז עלא ןסעגראפ דיי ַא טָאה קיטיירפ

 טכארבעג םיא טָאה תבש רעד .םירחסמ עקירעיורט ןוא תובוח ענייז עלא

 .הריתי המשנ א ,המשנ עיינ א

 קיטכיר טינ געט .יד טּפוטשעגכרוד דיי רעד טָאה ךָאו עצנאג א

 יד זיא ,תבש ןעמוקעג זיא סע זא רעבָא ,טדילקעג ךיז םערָא ,ןסערעד

 ןוא טקעמשעג טָאה ץלא ,רעביוז ןוא ןייר ,ןטכיולאב ןעוועג םייה עטסמערָא

 . ,טיקילײה ןוא השודק טגיישעגסיורא טָאה לקניוו ןכעלטיא ןופ

 ןעמוק טינ תבש טעװ איבנה והילא זא ,טרעכיזראפ ןבָאה ללה-תיב יד
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 השודק יד ןרעטשעצ וצ טינ ןעמוק טינ תבש טעוװ חישמ .הלואג יד ןגָאזנָא

 ,הלואג קיטש א זיא ןיילא תבש לייו ,תבש ןופ

 טגָאז ,תבש .הלואג יו רעקראטש ךָאנ תבש ןיא טליו ריא ביוא

 וצ ךעלנע קראטש זיא תבש ,"אבה םלוע ןיעמ, זיא ,תוכרב ןיא ארמג יד

 ,אבה םלוע

 ןופ לכורב 'ר יבר רעד .רעקראטש ךָאנ תבש זיא טליוו ריא ביוא ןוא

 ןייעמ תבש :שטטייטעג טָאה ,בוט םש לעב םנופ לקינייא רעד ,שזיבישזעמ

 .אבה םלוע סיורא טסילפ סע טענאוו ןופ לאווק רעד זיא תבש ,אבה םלוע

 רעקילייה ךָאנ זיא תבש ...תבש ןופ טקודָארּפ א טשרע זיא אבה םלוע ,ָאזלא

 ,אבה םלוע ןופ

 יד ןבעגעג ןדיי ןעמ טָאה תבש םוא ,"לארשיל הרות הנתנ תבשב;

 הרות יד ןבעג םיא ןיא לָאז ןעמ ןעװעג לגוסמ זיא תבש רעד רָאנ .הרות

 | ןדיי יד וצ

 עניימ ןיא ךיז טניפעג הנתמ ערעייט א :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טיג

 הנתמ עקיזָאד יד ליוו ךיא .הנתמ רענעי ןופ ןעמָאנ רעד זיא תבש .,תורצוא

 .ןסיוו סָאד ייז זָאל ,השמ ייג ,ןדיי יד ןבעגקעווא

 םיתבש עקילָאמא יד ךיז טנָאמרעד .רענעייל ערעייט ,ךיז טכארטראפ

 טעז סע יװ ףירגאב עלעקיטש א ןבָאה ריא טעװ ,םייה רעטלא רעד ןיא

 ,םילשורי ןיא תבש ןוא לארשי ןיא תבש סיוא

 בירש ךיא .טריזילאראּפ יו טעמכ זיא גנוגעוואב-דָאר עצנאג יד

 עשידיי ןוא םילשורי ןיא ןדיי-טינ ךיוא ןאראפ ךָאד ןענייז סע לייוו ,"טעמכ,

 .ךעלסיב וצ ָאד ךיוא ןענייז ןשטנעמ-רקפה עיייופ

 ןצייר וצ טינ ,תבש םוא טינ ןרָאפ ,םייוג וליפא ,עמורפ-טינ עכעלטנרָא

 .גנורעקלעפאב עזעיגילער רעמילשורי יד

 ןופ טקריוואב קראטש ךיוא טרעוו ,רעלעדייא רעד ,דיי רענרעדָאמ רעד

 ,םילשורי ןיא השודק רעטלוב רענעי

 ,שודק םוקמ א ןיא ןיירא טמוק ןעמ זא ןוא שודק םוקמ א זיא לוש א

 | .הביבס רענעי וצ וצ ךיז ןעמ טסאּפ

 ירוטנ רעד וצ טינ טרעהעג יז .שודק םוקמ א רעבָא זיא םילשורי ץנאג

 .קידנעטשטסבלעז זיא יז .יחרזמ םוצ טינ ,לארשי תדוגא רעד וצ טינ ,אתרק

 ,םיאיבנ ןוא םיכלמ עשידיי יד ןופ טייצ רעד ןיא קילייה ןעוועג זיא יז

 ןוא םינוי יד ןופ ןטייצ יד ןיא קידנעטשטסבלעז ןוא קיליײה ןעוועג זיא יז
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 .רעגנירדניירא עשילגנע ןוא עשיקרעט ,עשיבארא יד ןופ ןטייצ יד ןיא ,רעמיור

 ,לארשי תנידמ ןיא -- טנייה וליפא קידנעטשטסבלעז זיא יז

 טנקיילראפ רעד ,גנוצעשנירג ריא טוט ןוא לזלזמ רעבָא זיא סע רעוו

 לארשי ןופ טייקטלייורעדסיױא סָאד טנקיילראפ רעד ,תורוד ןופ השודק יד

 ,טָאטש רעקילייה ןופ ןוא

 ןיא ןשטנעמ טימ שממ ןעלמיוו ןזיולק ןוא םישרדמ יתב ,ןלוש יד

 -- ךעלקינײיא טימ סעדייז ,רעדניק טימ סעטאט גנוי ןוא טלא .רעטנעזיוט יד

 ןענואד תבש ייז ןעמוק עלא

 א רָאנ ,אשמ רעדָא לוע ןייק טינ זיא םילשורי ןיא תבש ןענוואד סָאד

 ,סאג רעד ןופ טיירב רעד ןיא ףניפ ןוא ריפ וצ טריצאּפש ןעמ .ןגינעגראפ

 -- קָארט ןייק טינ ןוא יסקעט ןייק טינ ,טינ טרָאפ רענייק ארומ ןייק ָאטינ

 | ,טור ץלא

 םילשורי זא ,ןעלקיטרא עקידרעירפ עניימ ןיא טקרעמאב ןיוש בָאה ךיא

 -שטייד ,עינעמור ,עיצילאג ,ןלױּפ ןופ ןדיי טעז ריא .?לאנָאיצאנרעטניא, זיא

 רביח ,זאקוואק ,ןמית ,אראכוב ,רישזלא ,סינוט ,ָאקָאראמ ,ןראגנוא ,דנאל

 ענעפרָאװראפ ערעדנא ליפ ךָאנ ןופ ןוא לבב ,םירצמ .,ייקרעט ,(ראבייכ)

 -- הליפתה חסונ ריא ,גהנמ ריא ,לוש ריא ךיז טָאה הדע עכעלטיא .תומוקמ

 הרות רפס עבלעז יד ןענעײל ןוא תבש ןבלעז םעד ייז ןטלאה עלא רעבָא

 ,םילשורי טָאטש רעקילײה רעבלעז רעד ןיא

 רעדניק עניילק ןופ גנוטיילגאב ןיא ןענוואד ןעייג ךעלדיימ ןוא ןעיורפ

 רָאנ ,םידיחי ןייק טינ .רעדנעל תולג יד ןיא ירדנ-לכ וצ רוּפכ-םוי יו שממ

 ןענוואד ןופ ןוא םוצ תבש ןדיי ןעייג ןסאמ ןיא

 ץנאג ןיא זא ןבעגוצרעביא טנאסערעטניא רָאג זיב ןייז טעװ סע

 וצ יס תבש ןעמ טנכוד (לארשי ןיא טעטש ערעדנא ןיא ךיוא) םילשורי

 ,לש רעכעלטיא ןיא םינהכ םינינמ עכעלטע ...ףסומ ייב ייס ןוא תירחש

 ,גנומיטש עקידבוט:םוי א וצ טיג ןיילא סָאד

 רעכערבנייא יד ,רעמרָאפער יד ןבָאה טנעניטנָאק רענאקירעמא ןפיוא

 לארשי ןיא .בוט-םוי וליפא ןענעכוד סָאד טכאמעג לטבמ ,תד ןשידיי ןופ

 .ףסומ וצ ייס ןוא תירחש וצ ייס ,תבש רעדעי וליפא ןעמ טנכוד

 גָאטראפ 6-5 םורא .ירפ רעייז ןענוואר ןדיי עשיבארא ןוא עשידרפס יד

 ןא טימ ןטרָאד טנואד ןעמ .ןדיי טימ טקאּפעג ןלוש ערעייז ןיוש ןענייז

 ןא ףיוא ךיוא הרות רעד ןיא טנעייל ןעמ ,ןוגינ ןוא חסונ ןשילאטנעירָא

 ,זדנוא ייב יו ןחלוש א ףיוא טינ טגיל הרות רפס יד .רעגייטש ןקיטראנגייא
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 יד ואוו ,רעכעל ןאראפ ןענייז ןחלוש רעייז ןיא .טלקיוועגפיוא טייטש יז רָאנ

 רעד ןוא ,הרות רפס יד טייטש יוזא ןוא טלעטשעגניירא ןרעוו סמייח-ץע

 ןבענרעד טייטש לגניי א ןוא שדוק ןושל ןיא קוסּפ ןייא טנעייל ארוק-לעב

 ,ןושל םוגרת ןיא רָאנ ,שדוקה ןושל ןיא טינ רָאנ ,קוסּפ ןבלעז םעד טגָאז ןוא

 ןופ טייצ רעד ןופ ךָאנ גהנמ םעד ןטלאהרעד ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ייז

 לייו ,רעצעזרעביא ןא ,ןמגרותמ א ןעוועג זיא סע ואוו ,לבב ןופ ,ארמג רעד

 יב ךיילג ןעמ טָאהשדוקה ןושל ןייק ןענאטשראפ טינ טָאה קלָאפ סָאד

  ,ךארּפש סקלָאפ רעיײז ןיא טצעזעגרעביא הרות יד ןטנעייל

 ןשיעּפָארײא ןא ףיוא םשור ןסיורג א רעביא טזָאל ןענעייל רעגייטש אזא

 | .ןדיי

 א טאהעג לארשי ןיא ךיא בָאה תבש זא ,הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןעירפ םנופ ןעגנאגעג ןיב ךיא .ןעז טלָאװעג ץלא בָאה ךיא .הדובע ערעווש

 הדע ןייא ןופ ,ערעדנא רעד וצ לוש ןייא ןופ הלדבה ךָאנ טעּפש זיב ןעניגאב

 עניימ טימ טּפאטעגנָא ךיא בָאה עטכישעג רעקיטש ןוא ,רערעדנא רעד וצ

 וי ,טנעה

 ןופ ןענואד א ןעניואווייב טנָאקעג דיי רעשיעּפָארײא ןא טלָאװ ןעוו

 םילשורי ןיא ? אראכוב ןופ עקירפא ןופ ,םירצמ ןופ ,ןמית ןופ ,לבב ןופ ןדיי

 !ןעזעג סע ךיא בָאה

 ,"ושדקל תבשה םוי תא רוכזק רעד טייטש תורבדה תרשע יד ןיא

 ןעקנעדעג דיי א לָאז ךָאװ עצנאג א טניימ ןעמ זא ,איננח ןב רזעלא 'ר טגָאז

 ןטיירגוצוצ ןביױהנָא ןָא קיטנוז ןופ ןיוש ףראד ןעמ .תבש םעד ןקילייה וצ

 ףיוא רעביא סע טזָאל ,קיטנוז םוא ףוע טעפ א ריא טפערט ...תבש

 .ואא תבש ףיוא רעביא ייז טזָאל ,תוריּפ עטוג קיטסניד ריא טפערט :תבש

 יד רעביא קידנראפ .ךָאו עצנאג א תבש טקנעדעג ןעבָאה רימ

 ןוא טעטש ןיא רָאפניירא םייב ןעזעג ךיא בָאה ,לארשי ןיא ןגעוו עטלגנעלשעג

 :טפירש עסיורג טימ דליש סיורג א טייטש ,תוצובק ןוא םיצוביק ןיא ,רעפרעד

 טולָאסבא זיא בוט-םוי ןוא תבש -- ?בכרב הסינכ ןיא דעומכו תבשב;

 .רעקראפידָאר א טימ ןרָאפוצניירא ןטָאבראפ

 יז ףראד ,תומוקמ ענעי ןיא ןעמוקניירא לָאמא זומ ײצילַאּפ ןעוו

 רעדָא ץוביק םנופ ןצינערג .יד רעסיוא לקיצרָאטָאמ רעדָא ןגָאװ םעד ןזָאל

 ן ,תבש םוא דיי א יװ ,סופוצ ןייגניירא ןוא ...טָאטש

 | | .תבש זיא תבש

 ײֵס ,תורוד עלא ןיא לארשי ןיא תבש ןטלאהעג ןדיי ןבָאה יוזא
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 .טפאשרעה רעשילגנע רעד תעשב ייס ןוא עיצאּפוקָא רעשיקרעט רעד תעשב

 זא טנייה ליוו םוטנדיי עזעיגילער סָאד סָאװ רעדנואוו רעד זיא סָאװ זיא ,ונ

 -רקפה עכעלטרָאװטנאראפמוא ןופ ןרעװו טכעװשראפ טינ לָאז תבש רעד

 זא ,רעכיז ףיוא סייו ךיא לייו ,"ןשטנעמ-רקפה,; ביירש ךיא ?ןשטנעמ

 טימ טינ ךיז ןצייר ןשטנעמ ענרעדָאמ ,ענענָאזעג יירפ ,עקידנעטשנא ,עלעדייא

 ייז ,םילשורי ןופ טייקילײה יד טוג ןעייטשראפ ייז ןוא ןליפעג סמענעי

 רעד ןופ גָאט ןטסקילײה םוצ ייס ץרא-ךרד ןוא טקעּפסער א ךיוא ןליפ

 -- טלפעװ רעד ןיא טָאטש רעטסקילײה רעד וצ ייס ןוא ,תבש -- ךָאװ

 ,םילשורי

 םילשורי ןיא יײרעסיש

 רעטיצ א לייו א ףיוא םילשורי טָאה ,זומת שדוח שאר ברע .,ךָאװטימ

 ירעסיש א טנפעעג טָאה ןדריה רבע ןופ ןָאיגעל רעשיבארא רעד ,ןָאטעג|

 ,םילשורי טָאטש רעקילײה רעד ןופ גנורעקלעפאב רעכעלדירפ רעד ףיוא

 שינעטלעהאב א ןופ ,רעוועג ןטרָאס ענעדיישראפ טימ טצונאב ךיז ןבָאה ייז

 טזָאלעג געט ירד ןופ ךשמ ןיא ייז ןבָאה רעיױמ רעקיד רעד רעטניה ןופ

 -ןייא ןוא עטגרהרעד יירד ןעוועג זיא לכה:ךס רעד .ָאד ןענייז ייז זא ןרעה

 יד דצמ 25 ןוא עטגרהרעד 5 :;ןדיי יד דצמ עטעדנואווראפ קיצנאווצ-ןוא

 .רעבארא עכעלטנייפ

 ,טלעו רעטײרב רעד ןיא טנאקאב ןיוש זיא סעיינ עקירעיורט יד

 ןיא ןעגנומיטש יד ןסיוװ ןזָאל ןוא ןלייצרעד וצ ,זיא ןסיוא ָאד ןיב ךיא סָאװ

 .ןעיירעסיש יד תעשב טָאטש רעקילייה רעד
 הא טינ טפיול ןעמ ,קיאור ץנאג םלוע רעד ךיז טלאה ללכ ךרדב

 ךלודעג סיורא טזייוו גנורעקלעפאב יד ,קינאּפ ןייק ןיא ןיירא טינ טלאפ ןעמ

 ןקידיטראפ יײמרא יד טעװ ףליה סטָאג טימ זא ,ךמוס ךיז זיא יז ןוא

 טיג ןענייז הלודגה היסנכ רעד ןופ ןעגנוציז יד .לארשי ןופ דובכ םעד

 - .ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 יא לאטראוק רעטסמורפ רעד ךיז טניפעג טנאקאב זיא סע יװ

 וטשרע יד .טָאטש טלא רעד ןופ ץינערג רעד ייב "םירעש האמ,, םילשורי

 'ארטלוא רעד טָא ןופ בור רעד .טרעיײפעגּפָא ןיהא עקאט ןרעװ ןליוק
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 ןיז ןריר ןוא רעטרע ערעייז ףיוא טביילב גנורעקלעפאב רעשידיי רעמורפ

 ערעייז וצ טפיול לייט רעניילק א .ןייז טינ לָאז סע סָאװ ןעשעג לָאז ,טינ

 יװ ןעז וצ ךעלנייפ ןעוועג זיא סע .טָאטש ןופ ןלייט ערעדנא ןיא םיבורק

 טכארט רעמילשורי ןלעיצעּפס רעייז טימ ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי עטלא

 ערעייז ףיוא קעּפעג טימ ןסאג רעמילשורי יד ןיא ןעגנאגעג קיטיירפ ןענייז

 -ןצײרד ,ןטאלאכ עסייו ,םישובלמ עקידשידוק תבש ערעייז ןיא ,ןעלסקא

 .ןֹוא תולח ייז ןגָארט ,ןעלטראג עטיירב טימ ךעלמיירטש עשה"ריק עקיציּפש

 ןעיורפ ערעייז ןופ טיילגאב סמערָא ערעייז רעטנוא רעכעב ןוא ןייוו-שודיק

 רעדָא סעקּפפק עטרילַאק ,רעכוטראפ עטיירב עסייו ךיוא ןגָארט עכלעוו

 ,טנעלָאשט ןלעטש וצ םילכ ןגָארט ,רָאה ערעייז ןקעדאב ךעלכיט עלעה

 טָאה יוזא טָא .תבש זיאס זא הרצ תע ןא ןיא וליפא טינ ןסעגראפ ייז

 ךיז רעטלעש א קידנכוז ןסאג רעמילשורי יד רעביא ןייג ןעזעג ייז ריא

 / .ןליוק סאנוש םנופ ןציש וצ

 יד ןענופעג וצ תורעשה ןוא סעיסרעוו ענעדיישראפ םורא ןעייג סע

 רעד ,הלודגה היסנכ יד טנפעעג ךיז טָאה סע ןעװ דָארג סָאװראפ תוביס

 .רבע ןופ רעבארא יד ןבָאה ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןופ סערגנָאק טלעװ

 טימ יירעסיש עקראטש אזא ןבביוהוצנָא קיסאּפ ראפ ןענופעג ןָאיגעל ןדריה

 רעבארא יד זא ,זיא תמא רעד םגה ,ןטאנארג-טנאה ןוא ןטאמראה ,ןליוק

 ,קראטש זיא סאה ןוא האנש רעייז ;תוביס עלעיצעּפס ענייק טינ ןפיואד

 טסקאו ןוא רעמ ןוא רעמ ךיז טלקיװטנא לארשי סָאװ טנערב האנק רעייז

 יז ןוא ןדיי יד ןקערשוצנָא גונעג ןיוש זיא ןיילא סָאד ,ןטיבעג עלא ףיוא

 טקרעמאב קראטש רעבָא ןעמ טָאה .קינאּפ ןופ גנומיטש א ןיא ןפראווניירא

 רעטסואואב א רָאג זיא םעד ןיא ?קידלוש; זא ,טבױלג םלוע רעד יװ

 ןטגינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ םוצ טריפארגעלעט טָאה סָאװ ,בר רענאקירעמא

 גנוריגער ןדריה רבע רעד ייב ןקריווסיוא לָאז רע ,רעואהנזייא -- ,ןטאטש

 ןטאגעלעד עשידנעלסיוא יד ראפ יברעמ לתוכ םוצ געװ א ןנעפע לָאז ןעמ

 א טימ טרעפטנעעג ןרענָאיגעל יד ןבָאה ,ונ .,.הלודגה היסנכ רעד ןופ

 ...ןלענּפראש ןוא ןליוק ןופ לגָאה

 עקיליב זױלב ןענייז תורעשה עקיזָאד יד זא ךעלדנעטשראפטסבלעז

 ןבָאה ןשטנעמ סגנוריגער רעדָא גנוטייצ עטסנרע ןייק עכלעוו ,סעיצאסנעס

 .טגיילעג טינ טכא ןייק ייז ףיוא
 עשיבארא יד טימ טלגנירעגמורא זיא יז שטָאכ ,אפוג םילשורי ןיא

 רעד ןופ סעיזיוויד עסיורג יד ןטרָאד טינ טרָאפ רעבָא ךיז טניפעג ,ןצינערג



 = 2 2 .- לארשייץרא

 עשידיי ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה תעל תעמ א ןופ ךׂשמ ןיא .יימרא לארשי

 רעביא ןרָאפמורא סיפ זיב ּפָאק ןופ טנפָאװאב ןטאדלָאט ןסאמ ןוא ןטאמראה

 יד ןביוהרעד ןוא טקיטומרעד ,טקיאוראב ןבָאה ייז .ןסאג רעמילשורי יד

 ןדיי ןעוועג עקאט זיא יוזא .ןקערשּפָא ךיז ןלעװו רעבארא יד זא ,גנונעפָאה

 טכאנ וצ קיטיירפ רעבארא יד ןרעייפ רעמָאט זא ,"רעכיזק ןעוועג ןענייז

 ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ עשידיי יד ןיירא ןרישראמ ,סָאש ןקיצנייא-ןייא ךָאנ

 ןטימ ,יברעמה לתוכ ןטימ טָאטש-טלא יד ןּפאכראפ ןוא ,םילשורי-טלא ןייק

 ,לָאטיּפש הסדה ןוא טעטיסרעווינוא רעמילשורי

 טימ טאיראטערקעס-טּפױה םניא הלודגח היסנכ רעד ףיוא קידנעציז

 :ןושלה הזב רעביירש רעטסואוואב א רימ וצ טגָאז ,ןראטערקעס עּפורג א ךָאנ

 החנמ ןענואד םשה הצרי םא רימ ןלעװ תבש ןגרָאמ זא ,ןעז טעװ ריא;

 יװ רָאנ ,שטנואו א יװ טגָאזעג טינ סע טָאה רע ...יברעמה לתוכ םייב

 טײטש יימרא עקידלארשי יד ןזא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ןדיי .טייקרעכיז א

 ...םילשורי-טלא ןייק ןרישראמוצניירא אובת אלש הרצ לכ לע טיירג

 .תורעשה ןוא ןשטנואו עטוג עשיתבה לעב רעבָא ןענייז ץלא סָאד

 טימ המחלמ א ןעגנאפנָא םייב לארשי טינ טלאה טקנופדנאטש ןשיטילָאּפ ןופ

 ,עקאטא עדעצי ןגָאלשוצקירוצ טיירג רעבָא זיא לארשי ,רעבארא יד

 שיצארעּפָא עשירעטילימ שטיירגעגוצ א ןעוועג זיא ָאד זא ,רָאלק זיא סע

 ,ליצ ןשיטילָאּפ ןרָאלק א טאהעג טָאה סָאװ ,רעבארא יד דצמ

 יד ,שידיי ףױא ,'ל"הצע תובית ישאר ןיא ,לארשיל הנגה  אבצ

 ןטאמראה ןייק טימ טינ רעבָא טרעפטנעעג קידריוו טָאה ,יימרא עקידלארשי

 :טלא ןיא תומוקמ עקיליײה יד ןכַאמ וצ בורח טינ ידכ ,ןטאנארג-טנאה ןוא

 ,תוברוח ןיא טָאטש עקיליה יד ןעלדנאווראפ טינ ןוא םילשורי

 -שיבארא רעד ןיא לייטנָא ןייק טינ טמענ לאּרשי זא ,טנאקאב זיא סע

 רעד וצ טרעקעגמוא לארשי ךיז טָאה לאפ םעד ןיא .עיסימָאק רעקידלארשי

 עלופ יד טגָארט הכולמ ןדרי יד זא ,ןזייואב וצ ידכ ,עיסימָאק רעקיזָאד

 עיסימָאק ןע-דוי רעד ןיא רעייטשרָאפ עשידיי יד .יירעסיש רעד ראפ תוירחא

 ןופ ןבעל קיאור א ליװ לארשי זא ,ןסיו טזָאלעג טסעפ ןוא רָאלק ןבָאה

 ןייז לָאז טולב שידיי זא ןביולרעד טינ רעבָא ןלעװ רימ ,ןקריוו ןוא ןפאש

 .טאגעלעד לארשי רעד טרעלקרעד קיטומ ןוא ץלָאטש טָאה -- ,רקפה

 לארשי ץנאג ןיא ןוא םילשורי ןיא טכאמעג טָאה םשור רעסיורג א-

 ברה ,ךיירקנארפ ןופ הלודגה היסנכ רעד וצ טאגעלעד א סָאװ ,טקאפ רעד

 םינברה דעוװ ןופ דילגטימ רענעזעוועג ,זיראּפ ןופ בר ,גרעבדלָאג השמ 'ר
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 ,טנגעג םירעש האמ ןיא לעטָאה א ןופ רעמיצ ןיא ךיז ייב קידנציז ,זדָאל ןיא

 רעטילּפש א ןופ ןרָאװעג טעדנואווראפ זיא ,ץינערג רעשיבארא רעד וצ טנעָאנ

 ךיז ןבָאה לָאטיּפש הסדה ןופ םירױטקָאד עטסערג יד .לענּפארש א ןופ

 גרעבדלָאג ברה ךיז טָאה טייצ ךָאװ א טעמכ .ןבעל ןייז ןעוועטאר וצ טימאב

 ןבָאה רעסנָאנא ָאידאר ןוא ןעגנוטייצ עלא .טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ טלגנארעג

 ףיױא קיטסניד ןופ טכאנ רעד ןיא .בצמ ןייז טלייטעגטימ ךעלגעטיגָאט

 םוקני 'ה .המשנ ןייז טביוהעגסיוא רע טָאה ,זומת ןיא געט סקעז .,ךָאװטימ

 ,ומד

 עסיורג ןייז ןביירשאב תוכיראב ךיא לעװ לטיּפאק ןטייוצ ןיא

 ,םילשורי ץנאג טעמכ ןגיוצעגוצ טָאה עכלעוו ,היוול

 קיאור םילשורי ךיז טניפעג ווירב ןקיזָאד םעד ביירש ךיא ןעוו טנייה

 טסייו ןעמ ,המחלמ ןייק ייב טינ טלאה סע זא טסיײוו ןעמ ,רעכיז ןוא

 סע רעוװ ,ןָאיגעל ןשיבארא םעד רעטניה טײטש סע רעװ טינ רעבָא

 ...?שזארוק ייז טיג ןוא ייז טקיטומרעד

 רעביוצ ריא ןעמוקאב רעדיוו טָאה םילשורי ,רָאלק רעדיוו זיא עגאל יד

 יד .היחמ א ,ליק זיא טנװֶא ןיא ןוא ןוז יד טנערב גָאטײב :;טכארּפ ןוא

 ךיז ןליּפש ךעלעדניק ,ךעליירפ זיא ןוא טגניז םלוע רעד ,ןָא טייג גנווגעוואב

 געט עכעלטע טימ זַא ןענעקרעד וצ טינ טעמכ זיא'ס ןוא ןסאג יד ןיא

 .םילשורי ןופ ּפעק יד רעביא ןליוק עשיבארא ןגיולפעג ןענייז קירוצ

 אי

 םילשורי ןיא הױל עסיורג

 ןבָאה לארשי ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק עקינייא סָאװ קיטכיר טינ זיא סע

 זיא ,זיראּפ ןופ גרעבדלָאג העירב םוקילא השמ 'ר ברה זא ,טלייטעגטימ

 זיא תמא רעד ,םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא ליוק רעשיבארא ןא ןופ ןלאפעג

 ןיא לעטָאה ןופ רעמיצ ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא גרעבדלָאג ברה זא ,ןעוועג

 שדוח שאר ברע ,ךָאװטימ ,ןעיירעסיש יד תעשב .,טנגעג "םירעש האמ,

 ןסירעגפיוא לעטָאה םענעי ןופ תונכש ןיא ואוו ץעגרע טָאה לענּפראש א ,זומת

 ןכרוד ןגיולפעגכרוד זיא ,לענּפראש םענעי ןופ לקערב א ,רעטילּפש א ןוא

 טאגעלעד ןשיסקָאדָאטרָא רעזיראּפ םעד טעדנואוראפ רעווש ןוא רעטצנעפ



 267 - לארשי-ץרא

 ןופ לָאטיּפש "וויז" םוצ טריפעגרעביא םיא טָאה ןעמ .הלודגה היסנכ רעד וצ

 | ןרָאװעג רטפנ םורא ךָאװ א ןיא רע זיא ןטרָאד ןוא ,הסדה

 ןסיו טזָאלעג "לארשי לוק; עיצנאטסדָאידאר יד טָאה גָאט ןכעלטיא

 רעביא טעטכיראב טנענימָארּפ ןבָאה ןעגנוטייצ עלא ,הלוח םנופ דנאטשוצ םעד

 טכאוועג ןבָאה טאלוסנָאק רעד ןוא רָאדאסאבמא רעשיזיוצנארפ רעד .בצמ ןייז

 וצ טייצ ןופ טָאה הלודגה היסנכ יד .טייהקנארק רעד ןופ גנאג ןרעביא

 ןבָאה ןטאגעלעד םלוע רעצנאג רעד .ןעגניטימ עריא ןסירעגרעביא טייצ

 ןעװעג זיא סע .םילהת טגָאזעג תוררועתה סיורג טימ ןוא טלעטשעגפיוא ךיז

 ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ ,הבישי ישאר ,םינבר ,םייבר יו ןעז וצ ךעלנייּפ

 ,םילודג םימחר הלוח ןראפ קידנטעב ,לוק ןפיוא טנייוועג

 רעד ,םימשה ןמ ןעוװעג רזגנ זיא יוזא זא ,סיוא רעבָא טזייױו סע

 ןייז טזָאלעגרעביא טָאה גרעבדלָאג השמ 'ר ברה רעטעדנואווראפ-רעווש

 םוצ קעװא זיא המשנ ןייז ןוא ,הטמ לש םילשורי ראפ לייט ןכעלברעטש

 . ..,הלעמ לש םילשורי

 ןבָאה םאנסיוא ןָא ןעגנוטייצ עלא ןוא ָאידאר "לארשי לוק; רעד

 עשיבארא יד ןופ ןברק םנופ הריטּפ רעד ןגעװ ןעװעג עידומ טנענימָארּפ

 ,ךָאװטימ רעגייזא .ייוצ ףיוא ןרָאװעג טמיטשאב זיא היוול יד .ןעיירעסיש

 | .ד"ישת ,זומת ןיא געט סקעז

 ןענאו ןופ ןינב תמא לש דסח ןייק ןאראפ טינ זיא םילשורי ןיא

 א טָאה לָאטיּפש רעכעלטיא .ור רעקיביײא רעייז וצ טריפעג ןרעו םיתמ יד

 טכער ןייז םיא טוט ןעמ ,רהטמ רטפנ םעד ןעמ זיא טרָאד .לביטש םיתמ

 סיוא ןטרָאד ןופ ןוא ,טָאטש רעקילייה רעד ןופ גהנמ ןקילייה ןטלא ןטיול

 / תורבקה יתב יד ןופ םעניײא וצ ןנימ רב םעד ןעמ טריפ
 תיב רעלארטנעצ רעד ןעװעג םיתיזה רה רעד זיא ,טנאקאב זיא'ס יו

 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ןדיי עלא ראפ ןוא ,לארשי ראפ ,םילשורי ראפ םייחה

 ןיא םיתיזח רה רעד ךיז טניפעג גָאט וצ טנייה .םילשורי ןיא ןרעװ רבקנ

 טגנירד "עיצאזיליויצ, עשיעּפָארײא יד יװ יוזא ןוא ,טנעה עשיבארא יד

 -רעביא ךיוא עטצעל יד .ןבָאה ,רעדנעל עשיבארא יד ןיא רעמ ץלא ןיירא
 ןדנעש וצ ,סענאגילוכ עשיעּפָאריא יד ןופ "םיבוט םישעמ, יד ןעמונעג

 .םישעמ עשילאדנאוו ערעדנא ןוא תובצמ ןכערב ,םירבק
 ףיט א טרָאפ רעבָא ייז ןענייז ןייז טינ ןלָאז רעבארא יד רעטיב יו

 םעד טנייפ ןבָאה ייז ,טלעוו רעדעי א ןיא טביולג עכלעוו ,עסאמ עקיבױלג

 ,םיא "ןּפענדיק, ןכָאנ ילארשי א יײז ןסישרעד רעמָאט רעבָא ,דיי ןקידעבעל



 ןאמצראוװע ריאמ ברה 408

 רעבָא זיא .ץינערג רעשידי רעד וצ קירוצ רמוש ןטיוט םעד ייז ןעגנערב

 םירבק ןוא תובצמ יד טעדנעשעג ייז ןבָאה סנטצעל סָאװ רעדנואוו רעד סיורג

 יז ,תורוד רוד ןופ םירבק עקילייה יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,םיתיזה רה ןטיוא

 ...סענאגילוכ ענעי ךָאנ ןעוט ןוא לאעמשי ןופ רעדניק .יד ךיז ןריזיעּפָארײא

 אשידק הרבח רעמילשורי יד טָאה םיתיזה רה םעד קידנציזאב טינ

 ,םילשורי ןופ טעטשרָאפ ענעדיישראפ ןיא םייח יתב עקילייוטייצ טנפעעג

 ,םיתיזה רה ןפיוא םירטפנ יד ןופ רענייב יד ןריפוצרעביא רעטעּפש יאנת ןטימ

 -רעביא ןזָאל וצ טינ גהנמ רעטלא ןא ןאראפ ךיוא זיא םילשורי ןיא

 רעד ןופ .טכאנ ייב טעּפש וליפא רָאפ ןעמוק תויוול .ןנימ רב ןייק ןקיטכענ

 ,העש עקיניא ןצנאגניא טמענ הרובק רעד וצ זיב הריטּפ

 ,םילשורי ץנאג טעמכ ןגיוצעגוצ טָאה גרעבדלָאג ברה ןופ היוול יד

 ךעלצנעג ןעװעג ןיא לָאטיּפש הסדה םעד םורא טָאטש ןיא גנוגעוואב יד

 ,טנגעג םענעי וצ טמָארטשעג ןבָאה ןדיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט .טלעטשעגּפָא

 ןוא יײצילָאּפ .ןעגנוטכיר עלא ןופ ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןסאג יד

 ,גנונדרָא ןטלאה וצ טעברא לקיטש רעװש א טאהעג ןבָאה טייל-רעטילימ

 | | ףןרעו טקירדעצ טינ הלילח לָאז רענייק

 טָאה ייז ,סעיגעליווירּפ ערעדנוזאב ןרָאװעג ןעבעגעג זיא םינבר ראפ

 רעמילשורי יד ןעז טנָאקעג טָאה ןעמ ,לביטש הרהט םוצ טזָאלעגוצ ןעמ

 ןייק ןיא ןנימ רב ןייק טינ טגייל ןעמ .השבלה ןוא הרהט רעד םורא םיגהנמ

 טגייל ןאד ,תילט ןסיורג א ןיא ןוא םיכירכת ןיא ןייא םיא טלקיוו ןעמ ,ןורָא

 ענרעצליה ייווצ ןופ טייטשאב עכלעוו ,הטימ רעוויטימירּפ אזא ףיוא םיא ןעמ

 רטפנ םעד ןעמ טגָארט יוזא ןוא ,ןעגנודניבראפ ענעטָארד טימ ךעלגנערד

 יי - ...טנעה יד טימ

 ה"ע גרעבדלָאג ברה שודק םעד ןגָארטעגסיױרא ןבָאה םינבר ןעוו

 ךעלרעמָאי א ןיא ןכָארבעגסױא םלוע רעצנאג רעד טָאה ,לביטש הרהט םנופ

 ןשרעהאב טנָאקעג טינ ךיוא ךיז טָאה לוסנָאק רעשיזיוצנארפ רעד .ןייוועג

 ןבעל ןייז ןיא ךָאנ טָאה רע .םיוולמ םלוע ןטימ ןעמאזוצ טנייועג טָאה רע

 רעבָא שידָאמ טלא ,וויטימירּפ עקאט .היול רעגייטש ןימ אזא ןעזעג טינ

 ןָא ,רעדײלק ענעּפערק עצראווש ןָא ,סרעדניליצ ןָא ...רָאג זיב דנעריר

 ,ןרערט עמעראוו ליפ טימ רעבָא ראפרעד ,ןעמולב ןָא ,סעקשטנעה עצראווש

 י '- ןצכערק ןוא ןצפיז עשידיי עפיט טימ

 יז זיב ךעלסעג רעמילשורי עלָאמש ליפ ןעגנאגעגכרוד זיא היוול יד

 | .עיצוטיטסניא הקדצ א ןופ ןינב א ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה



 :+ לארשי-ץרא

 ,דּפסה ןטשרע םעד ןבױהעגנָא טָאה רענרעװ ברה בר רעהירבט רעד

 ברה ,לארשי ןופ בר טּפיױה רעד ןָא טמוק סע .רעמייהטרעוו ברה םיא ךָאנ

 טדער רע ,שיערבעה ןיא דיּפסמ זיא רע ,גָאצרעה יולה קיזייא קחצי 'ר ןואגה

 ןוא ןקיאוראב וצ ךיז טלעװ עשיבארא יד טפור רע ,רעטרעװ עקידנריר

 ןייז .ןעמאזוצ ןבעל ןוא ןדירפ ןוא םולש רעסעב ,"ךרדה וז אל; זא ,ןעקנעדעג

 ,שידק טגָאזעג םילשורי ןיא טרעוװ דּפסה ןדעי ךָאנ .םשור ןפיט א טכאמ דּפסה

 "המואה ינינב, םעד וצ ,טרָא ןופ ןריר ןָא ךיז טּפיוה גוצ היוול רעד

 ,הלודגה היסנכ יד רָאפ טמוק סע ואוו

 . לאז א ,לארשי ןיא םינינב עטסערג יד ןופ רענייא זיא ?המואה ינינב;

 םימלוא ליפ טימ ןינב א .ןָאזרעּפ טנזױט טכא זיב ןיירא טמענ רעכלעוו

 .סיוא עלאנָאיצאנ יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןטרָאד ,(סעסיפָא) םידרשמ ,(ןלאז)

 ןטרָאד ,(ןשינעטסיװ יד ןריּפוקָא ןוא ןעמעננייא סָאד) הממשה שובכ ,גנולעטש

 ןוא טלעװ רעד ןופ םוטנדיי עשיסקָאדָאטרָא סָאד טלמאזראפ ךיז טָאה
 טריפעגוצ ןעמ טָאה ןיהא ןטרָאד -- ,הלודגה היסנכ עטרעפ ריא ןטלאהעגּפָא
 .ה"ע גרעבדלָאג ברה ןופ רעפרעק םעד

 ןגיוצעג ךיז טָאה עיסעצָארּפ היוול יד ,ךלהמ רעשביה רָאג א זיא סָאד

 דיַּפסמ ןענייז הלודגה היסנכ רעד ןופ רעייטשרָאפ ,םינבר .טייצ העש עכעלטע

 ,רוביצ חילש א ןוא ןברק א סלא שודק םעד ןטכארטאב יז ,רטפנ םעד
 ,הפורע הלגע ןא ןעגנערב ףראד גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד זא יוזא
 ןופ טאטשנזיא ברה ."'הזה םדה תא וכפש אל ונידיא :ןגָאז ןענָאק וצ
 ןופ ןענייז דיגמ טָאטש רעמילשורי ,ןָארדאװש םולש 'ר ברה ןוא ,קרָאי-וינ

 ,םידיּפסמ טּפיוה יד

 רעמילשורי עלא ןוא ,שארב ןיבר רערעג טימ םייבר רעמילשורי עלא
 ןקיזיר םעד ךָאנ ןעייג ,ץיּפש רעד ןיא גָאצרעה ישארה ברה טימ םינבר
 לארשי ןיא ןבעל עכלעוו ,רטפנ םנופ רעגָאװש ןוא רעטסעווש א ,םיוולמ םלוע

 טינ ןזָאלעגרעביא טינ טָאה רטפנ רעד ,םיוולמ יד ןשיוװצ ךיוא ךיז ןעניפעג
 ירעדניק ןייק טינ ןוא יורפ ןייק

 א ,סובָאטױא א ןיא טריפעג רטפנ רעד טרעװ המואה ןינב םנופ
 ךיז ןעייגעצ רעייג-סיפ יד ןוא ,םייחה תיב םוצ טימ טרָאפ םלוע רעסיורג
 | ..גנומיטש רעטקירדעג א ןיא םייהא

 .היול עקידנריר-ףיט אזא ןעזעג טינ םילשורי טָאה גנאל ,גנאל

 ןבָאה ןשטנעמ .ןרָאװעג ןסָאלשעג גָאט ןטימניא ןענייז ןטפעשעג רעטנזיוט
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 עלא ,ןטפעשעג ערעייז טזָאלראפ ןבָאה םירחוס ,טעברא רעייז טגיילעגקעווא

 יי ,רטפנ םעד דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ייז ןענייז

 ! הכרבל ונורכז

 בי

 תסנכ רעד ןיא ךוטַאב ןײמ

 םעד ןוא ,לארשי ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ,ןויס ןט14 םעד ,קיטסניד

 . ,תסנכ רעד ןיא גנוציז א טניואוועגייב ךיא בָאה גָאט ןבלעז

 ,םיעגּפ ןייק טינ ןלעפ סע לייוו ,טכאוואב קראטש זיא גנאגניירא רעד

 ןעגנוציז יד ןרעטש ןוא ןסיירניירא ךיז ןענָאק עכלעוו ,קעלש ןוא תורצ

 רענָאטגנישַאו ןיא טנפָאװאב ןעמוק עכלעוו ,רענַאקיר-ָאטרָאּפ ןייק טינ ביוא

 ןיא ןכָאװ עכעלטע ףיוא טיײלסערגנָאק עכעלטע קעווא ןגייל ןוא טנעמאלראּפ

 ענעריואושעג ,טײלעגנוי עקיציה ןעמוק ָאד רעבָא ןענָאק ,ןיירא לָאטיּפש

 ןוא ,ןפור-ןשיװצ עקידרעייפ טימ ,גנוריגער רעד ןופ רענגעק ,טיילייטראפ

 ...רערעטש םתס

 זיא ןַלמ ןוא תסנכ רעד ןיא גנאגניירא םייב םירטוש עשידיי ןעייטש |

 ןטראק-טירטנייא יד קדוב

 רעשידרפס א עודיכ זיא ,טירטיש .רמ ,ײצילָאּפ רעד ןופ טּפױה רעד

 סע ...ןדיי עשידרפס טײל-ײצילָאּפ עלא "טעמכ ,, אליממ ןיוש ןענייז ,דיי

 םירטוש ליפ ןאראפ ןענייז ןתמא רעד ןיא ."עלא טעמכ, יוזא רָאנ ךיז טגָאז

 .ךיוא םיטבש עשידיי ערעדנא ןופ

 זיא םינּפ ןייז .דלאב רעבָא ריא טנעקרעד ןדיי ןשידרפס םעד = |

 ןוא לענש ןדייר ייז .ןשטנעמ עשיזעגוטרָאּפ שינאּפש עלא יװ ןיורב-לקנוט

 עשיעּפָארײא-חרזמ .טדער רערעייז רעּפרעק רעצנאג רעד .ןעגנוגעוואב טימ

 ןדיי עשידרפס יד ,טנעה יד טימ ןדייר וצ עבט א ןבָאה ךיוא ןגעלפ ןדיי

 ןעקנופ-רעייפ ןוא ךיוה ןדייר ייז .םירביא עלא טימ ןעגווגעוואב ןכאמ רעבָא

 ,ןגיוא ערעייז ןופ ןצירּפש
 ,ןסאג עקידלארשי יד ףיוא םורא ךיז ןעיירד טייל-הרבח עכלעזא ןעוו

 :םיה רעטלא רעד ןיא ןגָאז טגעלפ ןעמ יװ ,רדס ןיא ייז ןענָאמרעד

 ..ןוכנ רדסב ,גנונעדרָא ןיא ןייז זומ ץלא -- "שטיב ישומ קעדנָאשראּפ

 -שיסור רעקילָאמא רעד יװ דחּפ ןייק ןָא טינ ןפראוו ייז שטָאכ
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 גונעג ,םירטוש עשידיי יד ,ייז ןענייז ,ראדנאשז רעדָא קינשזארטס רעשיראצ

 ,גנונעדרָא ןטלאה וצ אובת אלש הרצ לכ לע טיירג ןוא גנערטש

 ךימ טָאה דראק עסערּפ ןוא ןטסילאנרושז *רעלדָא רעדאנאק, ןיימ

 -ןטסילאנרושז רעד ןיא דובכ טימ טריפעגניירא ךימ טָאה ןעמ .טעוועטארעג

 טייהנגעלעג א ןבעגעג ןוא ,לקנעב קידובכב א טימ ןעוועג דבכמ ןוא עשזָאל

 ,טנעמאלראּפ ןשידיי םעד ןעז וצ

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג רימ ךיז ןבָאה קילבנגיוא ןטשרע ןיא

 הכוז בָאה ךיא סָאװ ונייחהש א ,הכרב א טעשטּפעשִעג ליטש רעד ןיא בָאה'כ

 עשידיי סָאד ןריטוקסיד ןטאטוּפעד עשידיי יו ןעז וצ ןגיוא עניימ טימ ןעוועג

 ,דנאל סָאד ןצישאב וצ תוכייש א טָאה סָאװ ,ץעזעג

 ךָאד זיא סָאד לייו ,רעסיורג ןייק טינ זיא תסנכ רעד ןופ ןינב רעד

 זיא רע .טנעמאלראּפ ןקידלארשי םנופ טרָא-ץיז רעקילייוטייצ א לייוו רעד

 ,קידנור בלאה רעצעלּפ-ץיז יד ,סייו טנעװ יד .קיטכיצ ןוא ןייש רעייז רעבָא

 רע רעבָא ,סיורג טינ שיט-סגנוריגער רעד ,םעווקאב ןוא טיירב ענובירט יד

 ,טקעּפסער סיורא טפור

 וצ דימת טקיש טיג :םייה רעטלא רעד ןיא ןגָאז ןעמ טגלעפ יו

 טָאה "החלצה, ןיימ וצ .סקאלפ ןייז רעבעו םעד ןוא ןייוו ןייז רעקנירט םעד

 ןימינב 'ר ,רעקיּפס-עציוו רעד ,שאר-בשוי ןגס רעד גנוציז ענעי טריפעג דָארי

 רעקידרעייפ-םאלפ רעשידיסח א ,לארשי-תדוגא ילעוּפ ןופ טנעדיזערּפ ,ץניייי

 קאצנירּפש ףסוי זיא ,טנאקאב יוװ) דרָאב רעצראווש רענייש א טימ ,ןאמרעגניז

 טדער טסידוגא ילעוּפ א יװ ןרעה וצ תחנ א ןעוװעג זיא'ס .(רעקיּפס רעד

 ,טנעמאלראּפ ןשידיי א טימ ןָא טריפ ןוא שיערבעה ןשידרפס ןקיסילפ א

 רעקניל רענערָאװעג טמיראב רעד ןעוועג ןאד זיא רענדער רעד

 (ענוויל)ןהנביל רזעילא טאטוּפעד

 ,סרעכערבראפ ,םיניירבע ראפ ץעזעג א טריטוקסיד ןבָאה ןטאטוּפעד יד
 ראפ ףָארטש םומיסקאמ ןוא םומינימ רעד ,ףָארטש יד ןייז ףראד סע סיורג יװ
 .סנכערבראפ ערעסערג ןוא ערענעלק ענעדיישראפ

 רעד רעביא ןוא ,לארשי ןיא ןרָאװעג טמיראב זיא הנביל רזעילא

 רעייז זיא רעכלעו ,טקאפ ןקידריװקרעמ א בילוצ טלעװ רעשידיי רעצנאג
 ,לארשי ראפ שיטסייועטקאראכ

 יד לארשי ןיא גָאט וצ טנייה טראפ עקידנשרעה יד זיא עודיכ

 רעבייו יד :ןאּפש ןיא ןײג ףראד הרבח רענעי ןופ רבח א ןוא ,י"אּפמ
 -ָאטױא ערעדנוזאב ןייק ןציזאב טינ ןוא ןלטנַאמ קנימ ןייק ןגָארט טינ ןרָאט
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 ןָא ןוא םיתרשמ ןָא ,רעזייה עניילק ,ענעדיישאב ןיא ןעניואוו ייז ,ןליבָאמ

 .י.ריט רעד ייב ןעייקאל ןָא ןוא סניכעק ןָא ,רענטרעג

 טניואוו ,יבצ"ןב קחצי ,לארשי ןופ טנעדיזערּפ רעד ,אישנ רעד וליפא

 ןיא ץאלאּפ ןייק ןיא טינ ךיוא טניואוו ןוירוג"ןב דוד ןוא ,ןדיישאב ךיוא ךיז

 ,רקוב"הדש

 טָאה וניבָא בקעי .הדימ עשידיי א סע זיא אקווד טליװ ריא ביוא

 ךיז טזייואב -- וארתת המל :יײז וצ קידנעגָאז ,רעדניק ענייז טפָארטשעג

 .עדמערפ ראפ סטוג ןוא בָאה רעייא טימ טינ

 רע ?רעקיטילָאּפ י'אּפמ ןוא טאטוּפעד רעקניל רעד רעבָא טוט סָאװ

 ןעיובפיוא ךיז טזָאל ןוא שרגמ א ךיז טפיוק ,ערה רצי םנופ ןדיירנייא ךיז טזָאל

 ,ןוגרי םענעי טימ ןעגנוטייצ עשיטסילאיצָאס יד סיורא ןענייז ...לצאלאּפ א

 !יטראּפ רעזדנוא ןייז וצ הזבמ יוזא ?ןכתיה

 ןופ סיורא יײג ָאט ןדמל א וטסיב :ןגָאז ןעמ טגעלפ םידיסח ןשיווצ

 ,ןטיטעּפא עשיטסילאטיּפאק עכלעזא הנביל רזעילא 'ר וטסָאה ...הרבח רעד

 זא ארבס א עקאט זיא'ס ןוא ...הרבח רעד ןופ סיורא ןיוש ךיז גָארט ָאט

 .ייי"אפמ רעד ןופ ןגָארטּפָא ךיז ןומ רע טעװ אטח םעד ראפ

 ןוא ןיבר ןייז וצ דיסח א ןעמוקעג לָאמא זיא'ס :ןלייצרעד םידיסח

 םיא טגערפ .רעטכָאט ןייז ןטגוצּפָא םידייא ןייז ןדיירוצ לָאז רע ןטעבעג םיא

 ןייד ןטגּפָא ףראד רע זא ,טקידניזעג יוזא םידייא ןייד טָאה סָאװ ,יבר רעד

 םימ טימ לזלזמ זיא שטאגנוי רעד ,יבר :דיסח רעד טרעפטנש ? רעטכָאט

 ,םינורחא

 עקאט זיא'ס :טגָאז ןוא דיסח םענעי ףױא ןָא יבר רעד ךיז טזגורב

 בילוצ םולשו סח רעבָא ,םינורחא םימ טימ טינ ךיז טשאוו ןעמ זא תולק א

 ?!רעטכָאט ןייד טימ ןטג ךיז רע לָאז םעד

 ןופ אטח םעד רָאנ ןָאמרעד ךיא ,דיסח רעד ךיז טרעפטנעראפ ,יבר

 .תוריבע ערעדנא טימ ךיוא רעטנוא רע טקידניז ןתמא רעד ןיא ,םינורחא םימ

 ןזָאלראפ זומ הנביל רזעילא זא ,ןביולג וצ גונעג וויאַאנ טינ ןיב ךיא

 יקוליח ערעדנא ָאד ךיוא ןענייז אמתסמ .,לצאלאּפ םענעי בילוצ י"אּפמ יד

 טכאמ שער םעד ןוא למוט םעד .סרעריפ-ייטראּפ יד ןוא םיא ןשיווצ ןתועד

 לקיטש טוג א סע זיא בגאיךרד ןוא ...זיוה-סוסקול ןייז בילוצ ןעמ

 . . עדנאגאפָארּפ ;

 סעוואקישט ראפ ךיא בָאה ,ןרָאי עניימ עלא רעליופ ןייק קידנעייז טינ
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 רזעילא ןופ "ץאלאּפ; םענעי וצ ןיהא טזָאלעג ךיז ןוא ןעוועג חירטמ ךיז

 ,הנביל

 טכארטאב ץלא ,טיירדעגמורא ןטרָאד ךיז ךיא בָאה העש עבלאה א

 ןעמוקעג ןיב'כ ןוא ,(ןסיורד ןופ רָאנ ,ךעלדנעטשראפסבלעז) טקוקאב טוג ןוא

 עשיטסילאטיּפאק א יו למוט רעשיטילָאּפ א רעכיג זיא סָאד זא ,סולשאב םוצ

 רעטעברא ןוא םינצבק ,זיוה א סדיגנ ןגיה א ןופ טייוו רעייז זיא'ס ...הוואת

 ןא ערענעש ןיא (עלא טינ) ךיז ןעניואו עדאנאק ןיא ןוא עקירעמא ןיא

 ,"ץאלאּפ; סהנביל רזעילא יװ רעזייה ערעמעווקאב

 יד ןגָאז טינ העד ןייק םולשו סח ךיא ליו סנטייורעדנופ רעבָא

 רעמ ןעניואוו ףראד טאטוּפעד י"אפמ א זא ןענופעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי

 םרוג רקיע רעד ןוא ,ןגיוא יד ןסיירפיוא "טיישראפ, יוזא טינ ןוא ןדיישאב

 רעד ףיוא גָאט ןכעלטיא ןייז רבוע םולשו סח ןלָאז רעטעברא !זא ,ןייז

 די א זא -- דומחת אל ןפיוא -- תורבדה תרשע יד ןופ הריבע רעבָארג

 ןוא ,זױה סרבח ןייז וצ טינ ןוא בייו סרבח ןייז וצ טינ ,ןטסולג טינ רָאט

 ...טָאה רבח ןייז סָאװ ךאז ןייק וצ טינ

 גי

 היריע רעד ןיא עמאנפיוא עכילרצייפ

 גנוסירגאב ןיז תעשב טָאה ,םילשורי ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש רעד

 ןכוזאב וצ דנאלסיוא ןופ ןטאגעלעד יד ןדאלעגנייא ,הלודגה היסנכ רעד ףיוא

 ,טאר-טָאטש םעד

 ,רָאי ץנאג א ןופ דיי א יוזא םתס טינ זיא םילשורי ןופ רָאיעמ רעד

 רעזעיגילער א ןייז ףראד רָאיעמ ריא זא עיצידארט א ןיוש טָאה םילשורי

 ,די רעשיליױוּפ א ,יאגרש .רמ ןעוועג זיא רָאיעמ רעקירעירפ רעד .אקוד דיי

 רעקיטנייה רעד .תיציצ עיולב תלכת טגָארט רעכלעוו ,דיסח רעניזדאר א

 רעשיגרענע רעייז א ,(וויראק) בירק קחצי זיא ,טנעדיזערּפ-טָאטש רעדָא ,רָאיעמ

 גנערטש א ,(ןליוּפ) זדָאל ןבעל ,ץינאיבאּפ ןופ טמאטש רעכלעוו ,ןאמרעגנוי

 זיב א ןוא ,תובישי ןיא לָאמא טנרעלעג ,הרות-ןב א ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא

 ,שטנעמ רעכעלביל רָאג

 זיא ךָאד ,יחרזמה לעוּפה רָאג רעדָא ,יחרזמ א זיא בירק קחצי שטָאכ

 .הלודגה היסנכ רעד ןופ ןרָאװעג טרעטסייגאב קראטש רע
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 רָאנ ,עיזאטנאפ רעד ןיא זיולב טינ טָאטש עקיליה א זיא םילשורי

 רעד ףיוא קידנעייג טייקמורפ יד ןוא טייקשרעדנא יד שממ טריּפשרעד ןעמ

 דייר ךיא .רעדנוזאב לטיּפאק ךעלרעה א זיא -- םילשורי ןיא תבש .סאג

 ,ךָאװטימ ןטסָארּפ א ןיא םילשורי ןופ רָאנ רעבָא דניצא

 ןדיי ןסאג רעמילשורי יד ןיא ןענעגעגאב וצ עניוװָאנ ןייק טינ זיא סע

 ןשולעּפאק ענעטעמאס עטירב טימ ןדיי ,ןעוסיוא ןשילאכראירטאּפ א ןופ

 עגנאל ,ינק יד וצ זיב ןקָאז עסיױו ,ןעלטראג עטיירב טימ ןטאלאכ עסייוו

 אזא ןיא ריא טפערט םינקז רָאנ טינ .תֹואיּפ עטלזיירקעג ןוא דרעב ענייש

 ,ךעלגניי רדח ,טייל-הבישי .עכעלטנגוי ךיוא רָאנ ,טכארט רעמילשורי טכע

 .רעצופ-ךיש ןוא רערעק-ןסאג ,םירחוס-ןיילק ,רעלדעּפ ,רעטעברא ענשאּפערָאה

 רעקידתועינצ רעייז טול ךיוא ריא טנעקרעד ןעיורפ רעמילשורי יד

 .רָאה שטקעדאב ןוא גנודיילק

 הלודגה היסנכ יד ןפורסיורא טפראדעג טינ ,לכש יּפ לע ,ךאד ןטלָאװ

 םילשורי ,טכארט ןוא שובל ןלענָאיצידארט רעייז טימ ןעזנָא אזא ןטאגעלעד

 יד ןרָאװעג ןטלאהעגּפָא ןענייז ןטרָאד) דאבנעיראמ רעדָא ןיו טינ ךָאד זיא

 ןוא טירט ףיױא טרָאפ ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ .(תולודגה תויסנכ עקירעירפ

 ,טסעג ןוא ןטאגעלעד עדמערפ רעטרעדנוה יד ןעזעגנָא טירש

 קחצי 'ר ,טלעוו רעד ןיא טָאטש רעטסקילײה רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ןטרָאג ןשיטָאטש ןיא ץאלּפ-םאנפיא םעד טמיטשאב הליחתכל טָאה ,בירק

 םניא ןעמוקרָאפ טעװ םינפ-תלבק רעד 1! ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא רעטעּפש

 "היריע; טאר-טָאטש םנופ ןינב

 ךיז ןבָאה לאז ןסיורג םניא .ךעלטקניּפ ןעוװעג ןענייז ם'חרוא יד

 ןעוועג זיא שיט:םוידיזערּפ רעד .רעדנעל ןצעביז ןופ ןטאגעלעד טצעזעגסיוא

 ,םינבר ןוא םייבר ראפ טמיטשאב

 ןבָאה עטמאאב ןוא גנונעדרָא ןטלאהעג ןבָאה ןטסיצילָאּפ עשידיי

 (טפאז-טכורפ) םיצימ עקידלארשי ,עפאק עשיקרעט -- דוביכ טגנאלרעד

 ,ךעקעל ןוא לדורטש לגייב ,ךעלכיק ערשכ-גנערטש ןוא

 סיֹורג ןופ .טסעג יד םינּפ לבקמ זיא םילשורי ןופ רָאיעמ רעד

 יד טרעטשראפ לסיבא טָאה אנוש רעד .קידנרעטיצ רע טדער גנורעטסייגאב

 -טָאטש עצנאג יד ,(ןעיירעסיש עשיבארא יד טניימעג) החמש עסיורג

 .טָאטש רעקיליײה רעד ןופ טייקרעכיז רעד רעביא טגרָאזאב זיא גנוטלאווראפ

 רעד .גנוטלאווראפ-טָאטש רעד ןיא ןטָארטראפ ןענייז ןעייטראּפ עלא
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 .(הדוגא) שורּפ השמ ברה ,טנעדיזערּפ-עציו רעד ,יחרזמ א זיא ,טנעדיזערּפ

 טפאשרעריפ יד סָאװ ןייז לחומ טינ ןענָאק ,ןטנעמעלע ענרעדָאמ ,עיירפ יד

 ...טנעה עזעיגילער ןיא טגיל טָאטש רעקילייה רעד ןופ

 יז ןזָאלראפ ,הנומא עקראטש א ןבָאה םילשורי ןופ רעניואוונייא יד

 ןייק ָאטינ .ץינערג םייב טראה ךיז ןעניפעג ייז שטָאכ ,ןעמייה ערעייז טינ

 ןעמיושפיורא טינ ןלָאז סע זא ,גנוציז זיא סע רעכלעוו ףיוא רעדָא ,גָאט

 .טייקשידיי וצ תוכייש עטקערידמוא רעדָא עטקעריד א ןבָאה סָאװ ןעמעלבָארּפ

 ך"נת ןופ םיקוסּפ עדעריגנוסירגאב ןייז ןיא ןיירא טכעלפ בירק קחצי

 עלא ףיױא םשור ןסיורג א רעביא טזָאל ןוא ,דומלת ןופ םירמאמ ןוא

 ,טסעג ענעדאלעגנייא

 רערוגידַאס ;רעטסיײמרעגריב ,ירַאק קחצי :סטכער .טַאר טָאטש רעמילשורי ןיא עמַאנפיוא
 ןַאמצרַאװש ריאמ ברה ןוא ןיװעל ריאמ קחצי 'ר ברה :ןיװעל קחצי ר"ד :יבר

 ,(הדוגא) שורּפ השמ 'ר ברה ןעװעג זיא ןסירגאב וצ רעטייוצ רעד

 רע זא ,ןטאגעלעד יד טנָאמרעד רע .טאר-טָאטש םנופ טנעדיזערּפ-עציוו

 -ַאלסָאכעשט) דאבנעראמ ןיא ,הלודגה היסנכ רעטירד רעד ףיוא יו טקנעדעג

 ...דיי א ךיוא ,טָאטש ןופ טנעדיזערּפ-עציו רעד טסירגאב טָאה ,(עיקאוו

 א טנידעג טָאה רעכלעו דיי רעטרילימיסא ןא ןעװעג זיא .רענעי רעבָא

 "שאר םנופ גנוסירגאב א טרעהעג ָאד ריא טָאה טנייה ןוא ,טָאטש רעדמערפ
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 4 דיי א זיא רעכלעו ,שדוקה ריע םילשורי ןופ טנעדיזערּפ ,היריעה

 ,ןיליפת טגייל ןוא תבש רמוש

 ןייז לָאז תבש רעד ואו ,טלעװ רעצנאג רעד ףיוא טָאטש ןייק ָאטינ

 ,םילשורי ןיא יװ טלוב יוזא

 ןיא רעטסינימ רענעזעוועג ,ןיוועל ריאמ קחצי 'ר ברה ךָאנ ןסירגאב סע

 ןופ ראטערקעס רעשיטילָאּפ ,(ןָאדנָאל) ןאמדוג ןרהא ;גנוריגער לארשי רעד

 עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ ,ןיועל קחצי .רד ברה ;לארשי תדוגא טלעװ רעד

 :(י"גאפ ןופ) רעגערט םהרבא ;קרָאי וינ ןיא ,ןנחלא-קחצי 'ר תבישי ןיא

 יבר רערוגעדאס רעד :(לארשי תדוגא ילעוּפ) רערעלניילק ריאֵמ לארשי 'ר

 ,תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא

 עקאמשעג יד םעוט זיא ןעמ .ךעלדניירפ טגנערבראפ םלוע רעד

 ,טסייו רעוו .עפָאק עשיקרעט ערעטיב יד ךעלסיב וצ טּפוז ןעמ ןוא סקעבעג

 רכז סלא עּפָאק עשיקרעט ערעטיב טימ ןעוועג דבכמ זדנוא ןעמ טָאה רשפא

 םייב רורמ טסע ןעמ לידבהל יװ ...םישזער ןשיקרעט ןרעטיב םענעי ןופ

 טרעדנוה ייוצ ןבעל רעזדנוא טרעטיבראפ ןבָאה םיירצמ יד זא רכזל ,רדס

 ...רָאי ןעצ טימ

 לאז:םאנפיוא רעמילשורי ןיא עפָאק עשיקרעט יד זיא ןתמא רעד ןיא

 ןבעגעגּפָא ןוא טכארטראפ ךיז ןבָאה רימ ,הברדא .רעטיב יוזא ןעוועג טינ רָאג

 ןופ גנוטלאווראפ טָאטש רעד ןופ ןינב םעד ןיא ןציז רימ זא ,ןובשח א

 עטיירב יד עכלעוו טָאטש רעד ןופ ,טלעװ רעד ןיא טָאטש רעטסקיליײה רעד

 םיכסמ טינ התע-תעל ךָאנ טָאה (עשיטארקָאמעד יד וליפא) טלעװ עסיורג

 ...לארשי ןופ טָאטש ןיורק יד זיא יז זא ןעוועג

 רימ זא ,עפָאק עשיקרעט עצראווש יד ןּפוז ןתעשב טקנעדעג ןבָאה רימ

 רעטנעזיוט ןגָארטעג ןבָאה ןדיי עכלעוו טָאטש יד ,םילשורי ןיא ךיז ןעניפעג

 החמש ןופ געט ןיא .,ןצראה םניא ךיוא רָאנ ,ןּפיל ערעייז ףיוא זיולב טינ ןרָאי

 ...רעירט ןוא תולבא ןופ ןטייצ ןיא ןוא דיירפ ןוא

 סע זא קידנסיו ,טגרָאזראֿפ יא ןוא החמשב יא ןעװעג ןענייז רימ

 .ופ סוטאטס ןרעביא טכאלש עטצעל יד ןרעװ טפמעקעגסיוא ךָאנ ףראד

 יב | ,םילשורי

 יד זיולב טינ טקיטפעשאב ךיז ןוא ?טערָאּפעג, ךיז ןבָאה זדנוא םורא

 -טינ יד ךיא רָאנ ,טאר-טָאטש רעמילשורי ןופ רעדילגטימ עזעיגילער

 טימ .טסירגאב ךעלדניירפ זדנוא ןבָאה רעדילגטימ-גנוטלאווראפ עזעיגילער
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 -.םולש עכעלדניירפ טימ ןוא סעקלעמראי עניילק טימ ,ּפעק עטקעדעגוצ

 | | .ןעגנוסירגאב םכילע

 ןסױרג םעד ןטאגעלעד:טסעג יד טגנאלרעד ןעמ טָאה ףוס םוצ

 טענאוו ןופ ןוא ןעמָאנ ןייז טנכייצראפ טָאה רעכעלטיא ואוו ,ךוב-גנונעכייצראפ

 | ,טמוק רע

 עטגייוצראפ יד ,ןעגנולײטּפָא ןוא תוכשל יד ןזייו זדנוא טריפ ןעמ

 קיסיילפ ןוא ךעלרע ןטעברא עכלעוו עטלעטשעגנָא עקיטכיט יד ןופ טעברא

 ,רעסאוו טימ םילשורי טָאטש רעקיליײה רעד ןופ רעניואוונייא יד ןגרָאזאב וצ

 ןיא תוריד ראפ לָארטנָאק זיײרּפ ,לָארטנָאק-רעקראפ ,ןסאג ענייר ,יײצילָאּפ

 ןעיילא עטצנאלפראפ ,ןקראּפ עקיטפול ,ךיורבעג ןטשרע ןופ ןעלטימסנבעל

 ,ךעלטעצ עכלעזא רעניואוונייא יד ןקיש וצ טינ ךיוא ןסעגראפ ייז ןוא (תורדש)

 ...ןרעייטש ךעלסיב וצ ןלָאצ ךיוא ףראד ןעמ זא ייז ןענָאמרעד עכלעוו

 טזָאלעגרעביא טָאה ןינב טאר טָאטש רעמילשורי ןיא עמאנפיוא יד

 ,םשור ןקראטש א ןעטאגעלעד-טסעג יד ףיוא

 ...חוכ רשיי ןסיורג א טנידראפ ,בירק קחצי 'ר .,רָאיעמ רעד

 (ד"ישת)

 ךי

 לארשי ופ בר טפיױה םייב

 -םהרבא ברה ,ןוז ןיימ ןוא ךיא ןיב ,מ"פ רעגייזא 10 םורא ,קיטיירפ

 ,גָאצרעה יולה קיזייא קחצי 'ר ,ישארה ברה ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ,קחצי

 ,היבחר ןיא םייה רעטאווירּפ ןייז ןיא

 עטיירב ,ענרעדָאמ .םילשורי-יינ ןופ טנגעג עטסנעש יד זיא היבחר

 א יו סיוא טעז ןינב רעדעי ,ןעגנוצנאלפ ןוא ןעמולב ,רענטרעג ענייש ,ןסאג

 ולוכ ןיא ,לארשי תנידמ ןופ בריטּפױה םנופ ץנעדיזער יד ןוא ,ץאלאּפ

 -ךרד סיורא טפור -- לאז-טראוו רעד ,ןגיטש יד ,גנאגניירא רעד .דובכ רמוא

 יי | ,טקעּפסער ןוא ץרא

 ,רענרעדָאמ רעגנוי א ,בריטפיה םעד ןופ ראטערקעס-טאווירּפ רעד

 זיא ןוא קעטָאילביב טאווירּפ רעד ןיא ןיירא זדנוא טריפ ,בר רעשיגרענע

 = עא אי טא - | .ןציז טימ דבכמ זדנוא
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 טקיצטנא ןוא טעדנעלבראפ שממ רימ ןרעוו קילבנגיוא ןטשרע םניא

 ענרעבליז יד ןופ ,לבעמ םעד ןופ ,קעטָאילביב רעשניבר רעכייר רעד ןופ

 ,טריצאב זיא קעטָאליביב יד עכלעוו טימ ,ןתכורּפ ,םיצפח

 רעד טניישרעד סע ןוא הריד:טאווירּפ ןייז ןופ ריט יד ךיז טנפע טָא

 ,גָאצרעה יולה קיזיא קחצי 'ר ןואגה ברה ,לארשי ןופ בר טּפױה

 זדנא טעב רע .זדנוא רע טסירגאב םכילע-םולש ןעמעראוו א טימ

 ,דוביכ ןעגנאלרעד וצ ראטערקעס ןייז טלעפאב ןוא ןציז

 טציז סע .קורדנייא ןלאסָאלָאק א ךייא ףיוא טכאמ םינּפ תרדה ןייז

 ןיא רָאלק זיא רעכלעוו ,םכח דימלת רעסיורג א ,ןואג א ,דיי א ךייא ראפ

 ןלעדיײא ןא טימ ,שטנעמ רעכעלכיל ,רעמענעגנָא ןא ;הרות רעצנאג רעד

  טָאה רעכלעוו ,רעטנרעלעג רעסיורג א :תובוט תודימ לעב ןוא רעטקאראכ

 א ןבילבראפ ךָאד זיא ןוא ,דנאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא טארָאטקָאד ןייז ןעמוקאב

 ןוא גהנמ ןטסנעלק ןפיוא קדקדמ זיא רעכלעוו ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא גנערטש

 : | | ,לארשיב ןיד

 הרות ןופ טלעוװו יד ,ןטלעוו ייווצ רָאפ ךיז טימ טלעטש רעכלעוו בר א

 ,טפאשנסיוו ןופ טלעװ ענרעדָאמ יד ןוא טייקשידיי-גנערטש ןוא

 ןעוװעג ךעלדנעטשראפטסבלעז ןיא סעומש רעזדנוא ןופ ביֹוהנֶא רעד

 ןוא םינושאר ,דומלת ןופ ןלעטש ךייא ראפ טפראוו ןוא טצילב רע .הרות

 רע סָאװ תורות טנָאמרעד רע :;תודיסח ןוא הריקח ,הלבק ןופ ,םינורחא

 ןָאק רע :תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש םנופ םירפס יד ןיא ןעזעג טָאה

 עלא ןיא טנאקאב זיא רע :עשידייטינ יד ןוא עשידיי יד ,טלעװ יד

 ,קיטילָאּפ -טלעוו רעד ןופ ןוא ןתקולחמ ייטראּפ עשידיי יד ןופ ךעלרעמעק

 ןיא שטנעמ א ,תולוכשאה שיא א ,םלשה םֶדֶא ןא זיא דיי רעד

 ךיז טייצאב רעכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג א ,טרָאװ םנופ ןיז ןרעטיירב

 טייקכעלנעזרעּפ א :עדריו ןוא טקעּפסער טימ סרענגעק ענייז וצ וליפא

 .ןורכז רעייא ןיא םשור ןסיורג א רעביא טזָאל ןוא ץראה רעייא טגנאפ עכלעוו

 גָאצרעה יולה לאוי 'ר ןואגה ברה ,רעטָאפ ןייז טנָאקעג טוג בָאה ךיא

 רעד ןופ בר רעד ,זיראּפ ןיא רעטעּפש ןוא ,דנאלגנע ,זדיל ןיא בר ,ליז

 וליפא קנעדעג ךיא ."לאוי ירבד; רפס ןטמיראב םנופ רבחמ ,לוש יעוואּפ

 .זיראּפ ןיא החּפשמ עצנאג ןייז ןוא רעטומ ןייז

 טימ יוליע ןא טנגוי רעטסירפ רעד ןופ קידנעייז ,ישארה בר רעד | 

 -סיוא זיא ,רעטָאפ ןסיורג ןייז ןופ הביבס רעד ןיא ןוא ןטייקיעפ עסיורג
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 טלייורעד רע טרעוו 1920 רָאי ןיא .בר רעסיורג רענעטָארעג סלא ןסקאוועג

 זיא רע .דנאלריא ץנאג ןופ ללוכה בר סלא ןוא ןילבוד ןופ בר טּפיױה טסלא

 רע ;"קחצי ירועש; ןוא "קחצי ירבד, םירפס עקיטכיוו יד ןופ רבחמ רעד

 רָאי ןיא ןוא ןבאגסיוא עשידָאירעּפ עשינבר עלא טעמכ ןיא ךיז טקילייטאב

 סלא טלייורעד רע טרעוװ ,(1937) ז"צרת

 טרָא ןפיוא לארשי תנידמ ןופ בריטּפיוה

 ןהכה קחצי םהרבא 'ר ןואגה ברה ןופ

 ,ל"צז קוק

 קעטָאילביב טאווירּפ רעכייר ןייז ןיא = |
 ערעייט ,ןדיבתכ ,םירפס-קיטנא ריא טעז

 א םלוכ לעו ןוא םיצפח עראברעדנואוו

 "ליז א ןיא הרות-רפס עטלא עראברעדנואוו

 ןבָאה ןדיי עשיסור .שדוק-ןורא םענרעב

 רפס עקידיווקרעמ עקיזָאד יד ןבעגעג לָאמא

 רעד ךָאנ ,ראצ ןשיסור םוצ הנתמ א הרות

 ברה ,לאושי ןופ בר טּפױה הרות רפס יד זיא ,עיצולָאװער רעשיסור

 ױלה קיזײא קחצי 'ר ןואגה ןבָאה ןדיי .ןָאדנָאל ןייק ןרָאװעג טלגָאװראפ

 ,גָאצרעה א"טילש ,די רעכיײר ַא ןוא טפױקעגּפָא קירוצ יז

 .א"טילש גָאצרעה ישארה ברה וצ טקנעשעג יז טָאה ,סמאיליוו ןעמָאנ ןטימ

 -- טגָאז'מ רעדָא -- ןעמ טנעיײל ןלוש ןוא תולהק ערעזדנוא ןיא

 ןעמ טנעייל םידױרפס יד ןופ תולהק עטלא יד ןיא .שמוח םנופ תורוטפה יד

 בָאה ךיא) טעמראּפ ףיוא ,(טקורדעג טינ) ןבירשעג הליגמ א ןופ הרוטפה יד

 ןיא לֹוש א ןיא הליגמ אזא ןופ הרוטפה יד ןענעייל ןעזעג שוריפב רעבָא

 לָאמא ןעמ טגעלפ תולהק עשיזנכשא ןיא וליפא זא ,סיוא טזייוו .אטילד קסירב

 | ,(תוליגמ טעמראּפ ףיוא ענעבירשעג ןופ הרוטפה יד ןענעייל

 טימ ןענייז גָאצרעה ישארה ברה ייב טעמראּפ ןופ תורוטפה יד

 | ,תודוקנ

 רעמענעגנא ןא א"טילש ישארה ברה רעד זיא ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש יו

 טדערעג ןבָאה רימ .ץרוק ןוא ףראש .ןענייז ןעגנוקרעמאב ענייז .רעסעומש

 יד ןיא ןוא לארשי ןיא טייקשידיי ןופ בצמ ןרעביא ךעלדנעטשראפטסבלעז

 ןייז שאיימ טינ ךיז רָאט ןעמ :רעשידיסח א דָארג זיא גנאגוצ ןייז .תוצופת

 .קינהריבע לעב א ןוא רעקידניז א זיא רענעי ןעוו וליפא ,ןדיי ןייק ןופ
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 ,יקלא ץוצינ רעד טעװ ףוס-לכ-ףוס .קיליײה זיא בקעיו קחצי םהרבא ןופ דניק א

 ,לאווק ןשידיי םוצ ןעגנערבקירוצ םיא ןוא ןגיז םיא ןיא קנופ רעכעלטעג רעד

 ןזעיגילער ןשיװצ וליפא ןעגנוטכיר ןוא ןעייטראּפ ענעדיישראפ יד

 ןפאשראפ תוטיש עמערטסקע ץינערג ןָא ןוא תועד יקוליח ערעייז ,םוטנדיי

 זיב ,רעלעדייא רעד ,לצנתמ רימ ראפ ךיז זיא רע .שפנ תמגע ןוא גרָאז םיא

 ,לארשי ןופ בריטּפיוה רעשיטאּפמיס רָאג

 בר טּפױה א סיורג יו :םיא קרעמאב ןוא טומ טימ ןָא ךיז םענ ךיא

 ונבר השמ יװ רעסערג טינ ץלא ךָאד רע ןיא ,ןייז טינ לָאז לארשי ןיא

 טאהעג ונבר השמ טָאה טייקירעװש ןוא שפנ תמגע ,תורצ ןוא דייל לפיוו ,ונ

 ןבירשראפ ,טקיביאראפ סע טָאה הרות יד .קלָאפ עשידיי סָאד קידנריפ

 ,בר א ,גיהנמ א ןענרעל וצ ,םעד בילוצ רָאנ ?ססָאװ בילוצ .תורוד רוד אפ

 ןעו טלפייוצראפ ןייז טינ ןקערשרעד ןוא ןלעטשּפָא טינ ךיז לָאז רע זא

 זומ רעטָאפ א יװ טקנוּפ ...ןדיי ןופ שפנ תמגע לָאמא םיא ךיז טכאמ סע

 ...ןדיי ןופ ןדייל בר א ןוא גיהנמ א זומ יוזא ,דניק א ןופ ןדייל

 .םענעגנא ןוא ךעלביל זיא רע .טלארטש ישארה ברה ןופ םינּפ סָאד

 יוזא זא הדומ זיא ןוא החנה ןיימ וצ םיכסמ זיא רע זא ,סיוא רימ טעז סע

 .תורוד עלא ןיא גיהנמ ןוא בר םנופ לרוג רעד זיא

 ךימ טעב רע .טייקשידיי ןופ תודוסי יד רעביא ךָאנ ןדייר רימ

 תרהט ןוא ךוניח ,תורשכ ,תבש :ןענייז תודוסי יד זא ,ןדיי עלא ןבעגרעביא

 רעדניק ערעייז ןעיצרעד ,ןזייּפש ערשכ ןסע ,תבש ןטיה ןזומ ןדיי .החפשמה

 ןענייז סָאװ םיניד יד ןוא טייקנייר יד ןטיהּפָא ןוא ןלוש עזעיגילער ןיא

 -עגפיוא ןבָאה תודוסי יד ,הרהט ןעילימאפ ןוא תואווקמ ,הדינ טימ ןדנובױאפ

 ,תורוד עלא ןיא קלָאפ ןשידיי םנופ טייקטסעפ ןוא טייקראטש סָאד ןטלאה

 ,לארשי תנידמ ראפ הכרב א ןייז ןלעװ תוחּפשמ רעגייטש עכלעזא

 רעטמיראב טלעװ רעד ןיא ןעזעג טָאה רע זא ,רימ וצ טגָאז רע

 םעד טנָאמרעד וליפא טָאה רע) די-בתכ אנומירק א קעטָאילביב דרָאפסקָא

 רָאי טכא ןיא) ב"כשת רָאי ןיא זא שוריפב טרָאד טייטש (די בתכ םנופ רעמונ

 .חישמ ןעמוק טעװ ,(ד"ישת זיא טנייה ,םורא

 ןעמאזוצ) ךוזאב רעד ןורכז ןיא ןביילבראפ רימ ייב טעװ גנאל ,גנאל

 ברה ,לארשי תנידמ ןופ בר טּפױה םייב (קחצי םהרבא ברה ,ןוז ןיימ טימ

 ןייז טצאשעגּפָא בָאה ךיא .גָאצרעה א"טילש יולה קיזיא קחצי 'ר ןואגה

 ןיא ןבעל שידיי קידלדורּפש אזא ןופ ןטימ ןיא ןייטש וצ הרובג עקיטסייג
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 רעדנעל ענעדיישראפ ןופ ןדיי ,םיטבש ענעדיישראפ ןופ ןדיי ֹואו דנאל א

 ןענָאק וצ ,סרעגיטש סנבעל ןוא םיגהנמ ענעדיישראפ טימ ,ןטנעניטנָאק ןוא

 םיא לָאז .תורובג עטסערג יד ןופ ענייא זיא ,לארשי הנחמ אזא ןריפנָא

 קילײה א ,קלָאפ אזא ןריפ ןענָאק וצ רעיודסיוא ןוא תונלבס ,חוכ ןבעג טיג

 ...בקעי ןוא קחצי םהרבא ןופ רעדניק ,קלָאפ שידיי

 וט

 ןטאג עשידײ ,שמענ עשידיי

 שטייט רעד זיא רבע לייוו ? ירבע ןסייהעג וניבא םהרבא טָאה סָאװראפ

 ףיוא וניבא םהרבא ןוא טייז ןייא ףיוא ןעוועג זיא טלעװ עצנאג יד .טייז א

 ...טייז רערעדנא רעד

 ךארּפש יד ,'םירבע; ךיז ןפור בקעיו קחצי םהרבא ןופ רעדניק יד

 ץרא; ךיוא ןעמ טפור לארשי ןופ דנאל סָאד ןוא "תירבע; ןעמ טפור

 ,("ט .'מ ,תישארב) ..."םירבעה

 זיא יוזא ןוא רדח ןיא טנרעלעג זדנוא טימ יבר רעד טָאה יוזא

 ןדיי זא ,ןביולג רעקראטש ןוא הנומא עפיט יד טולב רעזדנוא ןיא טּפאזעגנייא

 המוא ןייק טימ טשימעגסיוא טינ ,טייקטרעדנוזעגּפא רעייז קנאד א .,ךיז ןבָאה

 ,ןושלו

 ןטנעגיטנָאק עלא ףיוא ןדיי יד ןגעק ןעוועג זיא טלעװ עצנאג יד

 טכאלעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד ןוא ,תונושל קיצעביז ןשיווצ רעדנעל עלא ןיא

 ,טייהרעמ רעסיורג רעד ןגעק ,בור םעד ןופ

 עטריּפיצנאמע ,עטריזיליוויצ ,עשיטארקָאמעד ,ענרעדָאמ יד ןיא טשרע

 ,םוטנדיי ןקיטסייג םנופ ןברוח רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעדנעלי

 ןבָאה ,ןעגנוגעוװאב םרָאפער יד םישרוי עריא ןוא עכָאּפע הלכשה יד

 ףיוא ןעמענ עשיערבעה יד לכ םדוק ןטייב :עיצאלימיסא טקידיײרּפעג רדסכ

 .ואא שיױג ןעמעטָא ןוא ןבעל רעטעּפש ,שייוג ןדייר ןאד ,עשייוג

 טבעלעג ןבָאה ,טכאמ רעקירעיורט ןייז וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה ןעוו

 עדנאגאּפָארּפ ןייז .ְןדיי טנזױט טרעדנוה סקעז םורא ךייר ןטירד ןייז ןיא

 ןעמאטש סָאװ ןשטייד ןָאילימ יירד רעביא טקעדטנא רעבָא טָאה םוירעטסינימ

 | ,ןדיי ןופ
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 ,ןראגנוא ןיא ןעוועג זיא --- ץרָאּפָארּפ אזא ןיא טינ ביוא --- עבלעז סָאד

 .ו"אא דנאלסור ,ךיירטסע

 רעד .טייהרעדנימ א ןיא רעדנעל עלא ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי

 ןסירעג ןוא טקָאלעג טָאה ,טייהרעמ עקידנרינָאּפמיא יד ,בור רעטריציפירָאלג

 ,םוטנדיי םנופ רעקיטש

 ,עיגניראטאל-סאזלע ןופ תוליהק עטלא ןיא ןפָארטעג טָאה ריא ביוא

 רעדָא "עסאגנעדויק ,ןעמָאנ ןשידיי א טימ ןסאג דנאלשטייד רעדָא ךיירקנארפ

 ביילברעביא ןא רָאנ ןגעוו דובכ בילוצ טינ ןעוועג סע זיא ,?ףיוושז-עד-יר;

 דנאלָאה םענרעדָאמ ןיא ןפָארטעג טָאה ריא בוא ...סָאטעג עטלא יד ןופ

 טינ - ןוא לביב רעד טימ טקעמשעג סע טָאה ,טאארטס "ןָארא ןוא סעזָאמ,

 ...ןדיי טימ טקעריד

 ןיא סאג (שידיי ףיוא ןדייר רימ יו ,אזָאניּפש טינ) אצָאניּפס ןליפא

 ליױו ,ןדיי טימ ןַאט וצ טאהעג טינרָאג ןבָאה ,גאאה ןיא ןוא םאדרעטסמא

 ,אזָאניּפש ךורב ןופ טייו רעייז ןטלאהעג ךיז ןבָאה דנאלָאה ןיא ןדיי יד

 ,ןיירא םרח ןיא טגיילעג םיא טָאה טאניבאר רעמאדרעטסמא רעד יו םעדכָאנ

 רעבָא ןדיי םנופ ןצראה םניא טכיל עשידיי סָאד טנערבעג טָאה סע

 ,חוכ ןקידנערטשעצ א טימ םינּפ לא םינּפ ןפָארטעגנָא ךיז רע טָאה ךעלטנפע

  ןתמא םעד טעטסָארראפ ןוא טרעוואשזראפ ןוא טכאמעג לת א טָאה רעכלעוו

 ,םוטנדיי םנופ ץנאלג

 רעשיטארקָאמעד ,רעטריזיליוויצ ,רענרעדָאמ ,רעיירפ רעד ןיא וליפא

 סָאד ןיא ןטמא עכיוה רָאג יד וצ ןכיירגרעד ןענָאק ןדיי ואוו ,עקירעמא

 שביה א ןוא ןריורפעג ,טלאק ,סאלב טייקכעלטנפע רעד ןיא ןבעל עשידיי

 ,"לותלתּפו שקע רוד; א (ןיז ןלערוטלוק-זעיגילער םניא) ןברָאדראפ לסיב

 ןלעניגירֶא םנופ טדמערפעגּפָא ,רוקמ םנופ טייוו ,..טיירדראפ ןוא טמירקראפ

 ; טייקשידיי ןקראטש ,ןקיטפערק ,ןקילָאמא םעד ןופ רכז א ,עיצאטימיא ,לצרָאװ

 ,תולגתה רעכעלטעג רעסיורג א ןופ קסאילב א ,ָאכע ןא ,לוקרעדיוו א

 וצ ךיז יז טסעמראפ ,ןייז טינ לָאז יז ןיילק יו ,הנידמ יד לארשי

 גנונעקיילראפ ןופ תורקפה רעקידתורוד רענעי ןגעק ףמאק ןרעטיב א ןריפ

 ,טייקשידיי ןופ תודוסי יד ןיא

 ןופ טייוו ןעיטש עכלעוו ,לארשי ןיא ןטנעמעלע עיירפ יד וליפא

 א ןטרָאד ןוא ָאד טרָאפ ןזייואב ,ןבעל ןשידיי ןלענָאיצידארט ןוא עיגילער

 ,ץנאלג ןשידיי םעד ןלעטשוצקירוצ גנוגיינ
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 ןשידיי ןייז טימ לארשי ןיא טינ ךיז טמעש דיי רעיירפ רעד וליפא

 טפור רע ,רודיס ןשידיי םנופ ןוא ך"נת םנופ ךארּפש יד טדער רע .ןעמָאנ

 ...ןעמענ עשירָאטסיה ,עשידיי ענייש טימ אקווד סאג ןייז ןָא

 ךיז טָאה ,וברי ןכ) ןדיי ןָאילימ ףניפ םורא ןבעל עקירעמא ןיא

 םורא (ןבעל ןדיי ןָאילימ ייווצ ואוו) קרָאי-וינ ןיא טלמוטעג ןרָאי עכעלטע ראפ

 ןָאילימ ייווצ יד ןּפָארטעג טָאה קילג א !טייקניילק ןייא .רעווקסיץרּפ םעד

 ...ןצרּפ ,ל .י ףיוא רעווקס א ןפורעגנָא טָאה ןעמ -- קרָאי-וינ-סיורג ןופ ןדיי

 טלבויעג ןבָאה ןרוטנעגא ןפארגעלעט יד ,ןעגנוטייצ יד ,ָאידאר יד

 ןגעו טלעװ רעצנאג רעד ןיא ןדיי עלא וצ ןסיוו טזָאלעג ןוא ,טלאשעג ןוא

 ןפורוצנָא ,דובכ אזא ,דסח אזא .עקירעמא ןופ טייהיירפ ןוא קילג ןסיורג םעד

 ,רעביירש ןשידיי א ןופ ןעמָאנ ןשידיי א טימ סאג א

 ,"םיאיבנה בוחר, :קוליח םעד ריא טעז ,לארשי ןייק רעבָא ריא טמוק

 הידבוע ;סאג איבנה היעשי ;סאג לארשי יכלמ ;סאג י"שר :סאג םיאיבנ

 יאכז ןב ןנחוי 'ר ;(ןיבר רערעג םעד ךָאננ סאג תמא תפש ;סאג איבנה

 רעסיורג א) סאג ירדנאפלא המלש 'ר :(סעדינאמיימ טינ) סאג ם"במר ;סאג

 יולה הדוהי 'ר :(רעטכיד רעזעיגילער א) סאג ירבערש קחצי 'ר ;(לבוקמ

 .סאג ץבמר :סאג
 ןופ ,ביבא-לת ןוא םילשורי ןופ ןסאג יד רעביא ריא טריצאּפש יוזא

 יד דיי יד ןסאג יד ,טעטש יד .עבש ראב ןוא תפצ ןופ ,הירבט ןוא הפיח

 ,תובשומ ןוא םיצוביק יד :ןעמענ עשידיי ייז ןגָארט עלא -- ןטפעשעג

 וליפא זא ,דוס א ןייז רסומ ךייא ךיא לעװ ,ןכאל טינ טעװ ריא ביוא ןוא

 ...ןעמענ עשידיי ךיוא ןגָארט ןעלזייא ןוא תומהב

 ,הדוהי ןב ,קילאיב :ןעמענ ערעיײז ןבָאה ןדיי ענרעדָאמ יד ךיוא

 ערעייז ןבָאה ןדייטינ וליפא .עיילא דלישטָאר ,ןָאדרָאג .ל .י ,םולבנעיליל

 ןרעוו ייז .ו"אא רופלאב ,יבנעלא ,רעטפניפ רעד שדרָאשזד גינעק :ןסאג

 | .בורב לטב רעבָא

 ןופ ןעמענ .טייקמאזקרעמפיוא רעיא ןעיצ ןיילא ןסאג עשידיי יד

 ןוא רעטכיד ןופ ,םינבר ןוא םילבוקמ ןופ ,דומלתה ימכח יד ןופ ,םיאיבנ

 ,רעביירש

 סָאד זא ,סולשאב םוצ טמוק ןוא ךיז ריא טכארטראפ קידנליװ טינ

 רעקידתוינוציח א רָאנ זיא סָאד שטָאכ ןוא !לארשי ןופ חוכ רעסיורג רעד זיא

 ןא יו רעמ טינ ןעמָאנ א ךָאד זיא ףוס-לכ-ףוס לייו ,ץנאלג רעשידיי



 ןאמצראווע ריאמ ברה 484

 ןשינעפיט יד זיב ,קראטש יוזא ךייא ףיוא סע טקריװ ךָאד ,טייקכעלרעסיוא

 ...ןצראה םנופ ָאנד עמאס ןזיב

 ןטימ הליחתכל ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצאלימיסא יד יװ טקנוּפ ןוא

 ןוא ,ץנאלג ןשידיי ןכעלרעסיוא םעד ןרעדנע ןוא ןעמענ יד ןשייוגראפ

 טקנוּפ ,בייל ןשידיי ןפיוא רעסנעק א יו ןסערפעגנייא ךיז יז טָאה רעטעּפש

 זיא הבוט הדימ) ןטוג םוצ -- טרעקראפ לאפ םעד ןיא --- רימ ןפָאה יוזא

 םוצ קירוצ ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה יוזא .(תוינערוּפ תדיממ הבורמ ךָאד

 ןכעלרעסיוא םעד ןשידייראפ ןוא ןעמענ יד ןשידייראפ םעד טימ ,רוקמ

 לארשי זיב רעפיט ןוא רעפיט ןעגנירדניירא סע טעוװ רעטעּפש ןוא ,ץנאלג

 א ןוא דנאל ,ראּפתא ךב רשא לארשי ,דנאל-םיאיבנ טכע ןא ןרעוו טעוװ

 ,..ריא טימ ןריצלָאטש ןלעוװ ןשטנעמ עלא ןוא ןדיי עלא סָאװ קלָאפ

 ליפ ןטרָאד ןעמ טעז ןגיוא ענעפָא טימ ,לארשי ןופ חוכ רעד זיא סיורג

 א טעזרעד ןעמ .רעמ ליפ ךָאנ ןעמ טעזרעד ןגױא עקיטכיל טימ ןוא

 ןרָאפ ןיהא ףראד ןעמ ,תויח יינ א ןופ לאווק א ןבעל שידיי קידלודרּפש

 תורוש עניימ תמא יו ןגייצרעביא ךיז ןעמ ןָאק טשרע ןאד ,ןָאט קוק א

 | .ןענייז

 זט

 םולש חכוס

 קיטיירפ רעד ןופ הכרב יד טוג ןעקנעדעג ,ןענואד עכלעוו ןדיי יד

 לעו ,לארשי ומע לכ לעו ונילע םולש תכוס סרוּפה ,הלפת רעקיטכאנ וצ

 רעביא םולש ןופ הכוס א ןטיירּפשראפ לָאז רע טיג ייב ןטעב רימ .םילשורי

 א טלעװ יד טגערפ .םילשורי רעביא ןוא לארשי קלָאפ ןייז רעביא זדנוא

 ,לארשי קלָאפ םעד רעביא ןוא זדנוא רעביא ביוא ?סע טניימ סָאװ :אישק

 םילשורי ףראד עשזיסָאװ !ךיוא םילשורי ןסָאלשעגנייא אליממ ןיוש ךָאד זיא

 ?םולש ראפ הכרב רעדנוזאב א

 .טָאטש עקיטראנגייא ןא ןיא םילשורי :טושּפ ץנאג זיא ץורית רעד

 טייו ךָאנ טניימ ,וליפא טלעװ רעצנאג רעד ראפ םולש טניימ סָאװ סָאד

 רעדנא ןא טגָארט םילשורי ,םאנסיוא ןא זיא םילשורי .םילשורי ראפ טינ

 ,טייקילייה ערעדנא ןא ,השודק ערעדנא ןא ,רעטקאראכ
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 השודק ןיא ןוא ןענימרעט הלבק ןיא ןעלבירג ךיז רימ ןפראד סָאװ

 זיא ?שיטילָאּפ;ע ןליפא זא ךעלרעּפניישעב טינ ןעד ריא טעז יצ ,ןפירגאב

 רעצנאג רעד טימ ןצלָאמשעגנעמאזוצ טינ ןוא ןפרָאװעגרעטנוא טינ םילשורי

 .וליפא רעקלעפ עטוג יד ןופ גנונעדרָא רעשיטילָאּפ

 ןבָאה ,הנידמ סלא לארשי טנעקרענא ןבָאה עכלעוו רעקלעפ יד וליפא

 ריא זיא םילשורי זא ליומ ןלופ א טימ ןעוועג םיכסמ טינ םויה דע ךָאנ

 ,טָאטש טּפיױה

 ץראה סָאד זיא םילשורי .שרעדנא םילשורי זיא טיבעג ןכעלטיא ףיוא

 ןיק ,קעדוצ ןייק ,שובל ןייק טינ טָאה ץראה א ןוא ,טלעו רעד ןופ

 רעדנא ןא וצ יװ םעלבָארּפ םילשורי םוצ וצ טייג סָאװ רעד .גנודיילקאב

 .תועט א טכאמ רעד ,ןינע רעדָא ,טָאטש

 עלא ןשיװצ ןוא זדנוא ןשיװצ םולש ןשרעה לָאז סע ךעלגעמ זיא'ס

 לכ לעו ונילע ...הכרב רעדנוזאב ץנאג א ןבָאה זומ םילשורי רעבָא ,ןדיי

 ,..םילשורי לעו --- ןייז ךיוא ףראד סע .גונעג טינ ךָאנ טייוו זיא ,לארשי ומע

 סנטצעל םעד בילוצ טקיורמואב ןרָאװעג זיא טלעװ עשידיי עצנאג יד

 רעמורפ-טינ ,רעיירפ רעד ןוא אתרק ירוטנ יד ןשיווצ ףמאק םענעמוקעגרָאפ

 ,םילשורי ןיא טנגוי

 אתרק ירוטנ יד רעביא ליױו א ןעלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא סע

 ןגעוו ףירגאב ןקיטכיר א ָאד טָאה רעכעלטיא טינ לייו ,לארשי ןיא ןשטנעמ

 ,הטיש ןוא ןבעל רעייז .

 ,ןראגנוא ןופ םיטילּפ ןייק טינ ןענייז לארשי ןיא ןדיי אתרק ירוטנ יד

 סערבאס יד ,םינסחי עתמא יד ןענייז ייז ,ןלױּפ רעדָא דנאלשטייד ,עינעמור

 סעדייז ערעייז ,ןרעטלע ערעייז ,ייז ;לארשי ןיא ענעריובעג תורוד ליפ ןופ

 ירוטנ יד .טייצ רעשיקרעט רעד ראפ ןופ ךָאנ לארשי ןיא ןיוש ןבעל סעבָאב ןוא

 ןבָאה ייז ,ןטכאמ עיצאּפוקַא ענעדיישראפ ןופ ןטילעג ןבָאה ןדיי אתרק

 ןבָאה יז :םעֹרָא רעייז טבעלעג ןוא טרעגנוהעג ,עיראלאמ ןופ טרעביפעג

 "עגסיוא ייז טָאה תונשקע רעייז .,.קירוצ תורוד טימ לארשי ןעמונעגנייא

 יז ,ףיוא-ןביוא ןופ טינ זיא טייקמורפ רעייז .ןזיר עקיטסייג ןיא טדימש |

 ,דנאל םוצ ענעדנובעגוצ עכלעזא ייז ןופ ןאראפ .םינימאמ ינב םינימאמ ןענייז

 ;לארשי תנידמ ןזָאלראפ טינ ייז ןלעװ טלעוו רעד ןיא זיײרּפ ןייק ראפ זא

 םילשורי טזָאלראפ טינ ןבעל רעייז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזא ייז ןשיווצ ןאראפ

 יז ןָאק רענייק ןוא טסעפנזלעפ זיא הנומא רעייז .וליפא גָאט ןייא ףיוא
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 ןעמוק טעװ חישמ זא ,המילש הנומאב ןביולג ייז .ךרד רעייז ןופ ןריּפּפָארא טינ

 יז ,ונימיב הרהמב ןרעו טיובעגפיוא קירוצ טעװ שדקמה:תיב סָאד ןוא

 ,תבש לוליח בילוצ ןרָאװעג בורח זיא םילשורי זא ,המילש הנומאב ןביולג

 תא וללחש ליבשב אלא םילשורי הברח אלע :ארמג יד טגָאז יוזא לייוו

 ,(ט"יק ,תבש) "תבשה

 יז טימ ךיז ןבָאה ןטכאמ עיצאּפוקָא עשילגנע יד ןוא עשיקרעט יד

 .רוד םענעי ןופ ןדיי עזעיגילער-תמא יד ןעזעג ייז ןיא ןבָאה ייז לייוו ,טנכערעג

 סלא טסייה סָאד .לָאצ ןיא ןיילק רעייז זיא עּפורג אתרק ירוטנ יד

 לָאז ףמאק רעד יוזא יו םיכרד ערעדנוזאב ץנאג טימ ,דצ רעקידנפמעק

 לארשי ןיא ןטנעמעלע עמורפ עלא רעבָא ,ןיילק זיא דצ רעד .ןרעװ טריפעג

 רעטוג רעיז טימ רעבָא ,םיכרד ערעייז טימ טינ .ייז טימ ןריזיטאּפמיס

 .ןעגנורעדָאפ עטכערעג ןוא הנווכ

 ?יואוושעג ןעבָאה ,"רבד, ,ןאגרָא ןשיטסילאיצָאס ןלעיציפָא םניא וליפא|

 רעד ןופ םיאנק יד טימ טריזיטאּפמיס ןטסילאיצָאס ערשכ ,ענייר ,ענער

 טיג ןעמ רָאנ ,הטיש רעיז טימ םיכסמ ןענייז ייז לייו טינ .אתרק ירוטנ

 .רעגייטש-סנבעל רעייז וצ טכער א ןבָאה ייז זא טכערעג ייז

 טימ ןפמעק וצ אקווד ּפָא טינ ךיז ןלעטש ןשטנעמ אתרק ירוטנ יד

 רעמורפ רעד ןגעק ןפמעק ייז .םיסרוקיּפא עיירפ יד טימ ,ןטנעמעלע עקניל

 .יחרזמ רעזעיגילער-לאנָאיצאנ רעד ןגעק ןוא לארשי-תדוגא

 רענגעק ןוא "רעטערראפ, סלא ןטכארטאב טינ רעבָא ייז ןָאק רענייק

 יז לייוו ,ןויצ יאנוש ןענייז יז זא ןגָאז טינ יז ףיוא טעװ רענייק .דנאל ןופ

 ןקידעבעל םעד ןטלאהעגפיוא ןבָאה ייז .ןויצ ןיא ןיוש תורוד המכ ןופ ןענייז

 ןעו -- הנידמ רעקיטנייה רעד ןוא לארשי-ץרא ןקילָאמא ןשיווצ טקאטנָאק

 רענרעדָאמ א ןגעוו ןעוועג טינ דייר ןייק טלָאװ ,םינשקע ןוא םיאנק יד ,ייז טינ

 ,ןויצ-תביש

 ,םילשורי ןופ ,"תידרח הדע; רעד ןופ בר-טּפיוה רעד יװ קנעדעג ךיא

 לייטנא ןרָאװעג ןדאלעגנייא זיא ,ל"צז דלעפנענָאז ףסוי םייח 'ר קידצה ברה

 רָאי םניא ,ןיו טָאטש רעד ןיא ,הלודגה היסנכ רעטייוצ רעד ןיא ןעמענ וצ

 ןקיצניא ןטימ ןעמענ וצ לייטנא טגָאזטנא ךיז רע טָאה ,(1929) ט"פרת

 רעד םילשורי ןופ ןייגסיורא טינ ןבעל ץנַאג ןייז ליו רע לייוו ,וויטָאמ

 ,דנאל עקילייה סָאד לארשי-ץרא ןופ טינ ןוא טָאטש

 ןבָאה ייז לייו ,לארשי ןופ ןרָאפעגסיורא ןענייז ?םידרוי; רעטנזיוט
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 םידרוי יד ןשיװצ .רעגייטש סנבעל סעיינ ַא וצ ןסאפוצ טנָאקעג טינ ךיז

 ןייק רעבָא ,ןדיי עקידלארשי ןוא עשיליוּפ ,עשיראגנוא ,עשטייד ןאראפ ןענייז

 ,.!לארשי ןזָאלראפ טינ טָאה אתרק ירוטנ יד ןופ רעקיצנייא

 בָאה ךיא .לארשי טכוזאב בָאה ךיא זא ,רענעייל ערעייט טסייוו ריא

 ,לארשי תדוגא רעד ןופ הלודגה היסנכ רעטרעפ רעד ןיא ןעמונעג לייטנא

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט קידנעעז ,םשה שודיק רעכעלרעה א ןעוועג זיא סָאד

 ןטאראב ןוא ןעמאזוצ ךיז ןעמוק טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןדיי עשיסקָאדָאטרָא

 ןיא -- עיגילער עשידיי יד ןוא הנומא עשידיי יד ןקראטש וצ יוזא יו ךיז

 ןייא ןוא ןלאפנָא עשיבארא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סערגנָאק םנופ ןטימ עמאס

 רעד .ד"יה גרעבדלָאג השמ 'ר ברה ,בר רעזירַאּפ םעד ןפָארטעג טָאה ליוק

 ןייז ןיא טקילײטאב ךיז טָאה םילשורי ץנאג .קידלאווג ןעוועג זיא םשור

 וצ טמוק טנעמָאמ םענעי ןיא -- טנייועג ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ,היוול

 תדוגא יד :רעטרעװ עפראש טימ טגָאז ןוא די אתרק ירוטנ א וצ רימ

 ,רעימערּפ םעד ןדאלעגנייא טָאה יז לייוו ,ןרָאװעג טפָארטשאב זיא לארשי

 ...הלודגה היסנכ רעד וצ ,תרש השמ

 ןא זיא לארשי ןיא ןבעל םענרעדָאמ םעד ףיוא קוק רעצנאג רעייז

 הלואג יד ןעגנערב טעװ רע רָאנ .דוד ןב חישמ ןיא ןביולג ייז ,רערעדנא

 ,הנומא עפיט רָאנ ,עזארפ ןייק טינ ייז ייב זיא וניאטח ינּפמו .המילש

 ןסילשוצסיוא טינ םולשו סח םיא ןיימ ,ןביולג ייז זא ביירש ךיא ןעוו

 הרהמב זא ןוא ,חישמ תאיב ןיא ןביולג עכלעוו ,ןדיי עזעיגילער ערעדנא

 .שדקמה תיב הנביי

 רימ ןוא גָאט א לָאמ יירד ןענוואד רימ : רימ וצ טגָאז ייז ןופ רענייא

 םשה רָאנ זא רימ ןביולג ,לארשי ומע יחדנ ץבקמ םשה התא ךורב ןגָאז

 ןעמוקעג זיא טייצ יד זא ןייטשראפ טעװ רע ןעװ ןָאט סע טעװ ךרבתי

 ,הרותה ךרדב רעבָא ,הברדא תוילג ץוביק

 ןופ ןצעזעג יד טיול ,ןדיי יו ןבעל וצ לארשי ןייק ןעמוק ןפראד ןדיי

 ,עיצוטיטסנָאק רעשידיי רעד ןפראוורעטנוא טינ ךיז ןָאק סָאװ רעד .הרות רעד

 -רעטנוא ךיז זומ רעדנעלגנע ןא יו טקנוּפ ,לארשי ןיא טינ טרָא ןייק טָאה

 ,דנאל ןופ ןרירגימע רע זומ טינ בוא -- דנאלגנע ןופ ןצעזעג יד ןפראוו

 ץנאג טרעדורעגפיוא טָאה ףמאק רעד יוזא יו רימ ןעייטשראפ דניצא

 .קלָאפ עצנאג סָאד ןוא עסערּפ עצנאג יד ,טנעמאלראּפ םעד ,לארשי

 יד יו טכער עבלעז יד ןבָאה ייז זא ,ןגָאז ,אתרק ירוטנ יד  ,ייז
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 ןרָאפעג ןיהא רימ ןטלָאװ יצ .(ץוביק רעקניל א) "דורח ןיע; ןיא סעקינצוביק

 עקניל יד ךיז ןבָאה אקווד סָאװ וצ !?לוש א רעדָא הוקמ א ןטרָאד ןעיוב

 .(אתרק ירוטנ יד ןופ גנוטסעפ) ?"םירעש האמ/, ןופ תונכש ןיא ןבילקעגניידרא

 טָאה אתרק ירוטנ יד זא ןעייטשראפ סרעקיטילָאּפ ענרעדָאמ וליפא

 | ,וצרעד טכער א

 ,טקיוראב לסיבא ךיז ןבָאה רעטימעג יד ,ייבראפ זיא םערוטש רעד

 ןייק טינ טרָאפ ןענייז ןדיי .טזָאלעגכָאנ ךעלסיבוצ ןבָאה םידדצ עדייב

 (ָאי יײז ןענָאק רענייב יד ןקאהנָא שטָאכ) םינלזג

 ךעמ זא ,טימ טלייט אטיא יד יװ טיול ,ךיוא טייטשראפ ןוירוג-ןב

 עמורפ יד טציירעג יוזא טָאה רעכלעוו ,בולק-רעדניק םענעי םורא ףראד

 סָאװ ןעז טינ לָאז ןעמ טנאוו א ןלעטשפיוא ,אתרק ירוטנ רעד ןופ רעטימעג

 ,רָאפ טמוק ןטרָאד

 ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןיוש זיא ,טימ ןלייט ןעגנוטייצ יד יװ טיול

 ןשיוצ םולש ןייז טעװ סע זא ןפָאה רימָאל ,םולש לקיטש א םילשורי ןיא

 א טָאה םילשורי ליױו ...םילשורי ןיא סרעדנוזאב ץנאג ןוא לארשי קלָאפ

 זדנוא ןלעװ ייז ."םיױגה ורמאי המלק םעד בילוצ ,טיידאב ןרעדנוזאב ץנאג

 רעד ןופ רעצעלּפ עקילייה יד ןדיי יד ןעירטראפנָא ןעמ ןָאק יוזא יווװ : ןגָאז

 ץנעגייא ערעייז ןיילא טינ ןריטקעּפסער ייז ןעוו ,עיגילער רעכעלטסירק

 ...? עמורפ

 ןיא ןדיי ייב רעבָא ,שיטילָאּפ רָאנ זיא םיױגה ורמאי המל רעד

 טכעוװשראפ טינ רָאט תד עשידיי רעד ואוו טָאטש עטסקילייה יד םילשורי

 .ןרעוו

 ,ולב םרמע 'ר ברה ,רעריפ רעייז זיא ,טימ ןלייט ןעגנוטייצ יד יו

 טינ טָאה רע זא רעכיז ןיב ךיא רעבָא ,הסיפת ןופ ןרָאװעג טיירפאב ןיוש

 טינ טעו טלעװ רעד ןיא חוכ ןייק .ןבעגרעטנוא טינ ךיז טעװ רע ,הטרח ןייק

 ןוא הנידמ ענרעדָאמ א זיא לארשי זא ,ןשטנעמ אתרק ירוטנ יד ןגייצרעביא

 ןשידיי ןראפ ןיירא הסיפת ןיא ןייג וצ ..."שיטייל; ןריפ ךיז ףראד ןעמ

 ףיז ןבָאה ייז .גנוכיירגרעד א ,הגירדמ א ,דיירפ א ,החמש א ייז ייב זיא תד

 רעשילגנע רעד וצ טינ ןוא ןטייצ עשיקרעט יד ןיא טינ ןעבעגרעטנוא טינ

 רָארעט עשיעצילָאּפ ןייק וצ ןבעגרעטנוא טינ ךיז ייז ןלעװ יאדווא ןוא ,טכאמ

 -סנבעל ןטלצרָאװראפ ןטלא רעייז ןרעטש וצ טליצעג ןענייז ענעי ביוא ,ןטקא

 ,רעגייטש
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 ןיק טינ ןרעדָאפ ייז .טנרעלעג ןוא גולק ,ףייר שיטילַאּפ ןענייז ייז

 ביוא .עיטארקָאמעד ,גנוקיטכעראככיילג רָאנ -- ייז ןגָאז -- סעיגעליווירּפ

 רענייק ןוא ,םיצוביק ערעייז ןיא רעגייטש סנבעל רעייז ךיז ןבעל עקניל יד

 רימ .רעגייטש סנבעל רעזדנוא ןבעלסיוא ךיז רימ ןליוו ,טינ ייז טרעטש

 ןעמאזוצ ןצנאט ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ואוו ןבולק ענרעדָאמ ןגעק ןריטסעטָארּפ

 ןלָאז ןדיי זא ןדלוד טיִנ לָאמנייק ןלעװ רימ ןוא ,"םירעש האמ, רעזדנוא ןיא

 רעקיליײה רעזדנוא ןיא רענעגעוו ןוא ןליבָאמָאטױא ערעייז טימ ןרָאפניירא

 ןיק ,רעהא ייז ןעמוק סָאװ וצ .ןיז תבש ללחמ ןוא םירעש האמ הנוכש

 !ןעד סָאװ רָאנ ,תבש ןסָאלשעג זיא ץלא ,ןכאמ טינ ָאד ייז ןענָאק םירחסמ

 ?ןליפעג ערעזדנוא טימ ןצייר ךיז םתס

 ןי

 תולעמ ערעזדנוא

 עטנרעלעג עשיבארא יד זדנוא ןבָאה יוא ,רפסה םע ןא ןענייז ןדיי

 ןקידריװקרעמ -תמא םעד טימ ןעקנָאשאב זדנוא סע ןבָאה ייז .טרילוטיט

 ןוא ,םירפס ןיא טבילראפ ןוא טפיטראפ ןייז רעבָא ןָאק ןעמ .טנעמילּפמָאק

 ,..לזמ-םילש א ,ןלטב א ןייז ךָאד

 םכח םע ןא ראפ טנכייצאב קלָאפ עשידיי סָאד רעבָא טָאה הרות יד

 ,קידנעטשראפ ןוא גולק (.י ,ד ,םירבד) קלָאפ קידנעטשראפ ןוא גולק א ,ןובנז

 ,הגרדמ ערעכעה ליפ א ןיא סָאד ,ריא טעז

 -ףָאפ ייז טָאה רע .ןהכה ןרהא ןוא השמ ףיוא טגירקעג טָאה חרק

 לכא ןעו טייצ רעד ןיא סיורג וצ ךיז ןטלאה ייז ,ןכב רשאב ןפרָאװעג

 קלָאפ עצנאג סָאד עקילייה ןענייז םאנסיוא ןָא עלא -- "םישודק םלוכ הדעה

 ,..םישודק עלָאג ןענייז

 א קלָאפ א ,םישודק עלָאג קלָאפ ַא ןעו ,רָאפ ךיז טלעטש דניצא

 ?טנעמאלראפ ןייז ןלייווסיוא טייג ,סקידנעטשראפ א ןוא סגולק

 קיעפ זיא רעכעלטיא ,תסנכ ןיא רבח א ןייז וצ יואר זיא רעכעלטיא

 ביוא ,קיטילָאּפ טייטשראפ רעכעלטיא ,לעפטרָאּפ-רעטסינימ א ןעמענראפ וצ

 יד יו טקנוּפ םינינעש הכולמ עלא ןיא -- טינ רעכיז רעגרע -- רעסעב טינ

 ךיראי:לאוו רעד סָאװ רעדנואו רעד ָאד זיא עשזיסָאװ .םירש יד ,םינודא

 ?טרעקאלפעצ יוזא ךיז טָאה לארשי ןופ ןסאג יד ףיוא
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 עריא טוואורּפ עּפורג עכעלטיא סָאװ רעדנואו רעד זיא עשז-סָאװ

 ?תסנכ רעד וצ עטסיל ענעגייא ןא סיורא טלעטש ןוא תוחוכ

 ,סעטסיל ןצניינ ןרירוגיפ סע יאמלה ךיז ןרעדנואוו תוצופת יד ןיא ןדיי

 ןקידכעליק םעד טינ גנאל ךָאנ טכיירגרעד דנאל םנופ גנורעקלעפאב יד ןעוו

 ...ןָאילימ ייווצ ןופ רעפיצ

 ,ךיז רעדנואוו ,לארשי ןיא ןבעל סָאד קידנענָאק ,לפשהו ןטקה ךיא ןוא

 ךיא .סעטסיל טלעטשעגסיורא ןטרָאד ןבָאה ןּפורג קינייוו יוזא סָאװראפ

 ןּפורג קיצרעפ רעדָא קיסיירד זא ןרעה וצ טשאררעביא ןעוועג טינרָאג טלָאװ

 ...ןלאוו יד ןיא ןפיול

 החי

 תומא םעד ןסייװ ייז

 ןייצנָא טינ ןלעװ יז זא ,תמא םעד ןסייו ןּפורג עניילק יד

 ,קיור ןוא ליטש טינ ,ייז ןפיול ךָאד .טאדנאמ ןייא ראפ וליפא ןעמיטש גונעג

 ןטאקאלּפ-לאוו עקיזיר ,עסיורג ;למוט טימ ןוא םאראראט טימ ,ּפמָאּפ טימ רָאנ

 ןענייז טנעוו ןוא סנקראּפ עלא :םילשורי ןופ ןרעיומ עטלא יד ףיוא ןעגנעה

 עכעלטיא .הנידמ יד ןעוועטאר וצ ןפור ןוא תולוק עקידנעיירש טימ טּפעלקאב

 זיא'ס ןוא הלטבל הכרב א זיא'ס זא ,סיורָאפ טסייו סָאװ יד וליפא ,עּפורג

 טלעג ןעמוס עקיזיר ייז ןדנעוושראפ ךָאד ,הטורּפ עכעלטיא ןפרָאװעגסיורא

 הכולמ וצ גוצאב ןיא עיידיא רעייז ,הטיש רעייז ,העד רעייז ןסיוו ןזָאל וצ

 ,גנוריפ

 ןוא עשימָאנָאקע ,עכעלטפאשטריוו ןיא תועד טגָאז עּפורג עטסנעלק יד

 זא רעכיז זיא ,ןייז טינ לָאז יז ןיילק יװ ,עּפורג עכעלטיא ;ןגארפ עשיטילַאּפ

 :טאראּפא-הכולמ ןצנאג םעד ןריפוצנָא עטקיטכעראב יד זיא ,יז אקווד ןוא ,יז

 ,טייצ סנדירפ,; ןיא ןייז טינ לָאז יז קידנטיידאבמוא יװ ,עּפורג עכעלטיא

 ןלאוו ןופ טייצ רעד ןיא קידרעּפָאה ןוא שירעגירק ,שיטנאטילימ יז טרעוו

 ןָאק ןעמ ןעוו טייהנגעלעג עקיצנייא יד זיא דָאירעּפ-לאו רעד לייוו/

 ןעמ ןוא) ןגָאזנירא ןָאק ןעמ .סרענגעק עלא ןיא ,(רעוועג טלאק טימ) ןסיש

 ןרעװ דצ ןשירענגעק םנופ ןטייקכאווש עלא .,ןיירא ןטאט-סנטאט ןיא (טגָאז

 ןיא ןוא םיאטח ןיא טלדנאווראפ ןרעוו ייז .טרעסערגראפ ןוא טכאפיירדראפ

 .דגנכש דצ םנופ םינּפ סָאד ןצראוושראפ ןוא ,דניז ערעווש
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 יד טינ ,עמערָא יד טינ ןוא עכייר יד טינ .ּפָא טינ טייטש רענייק

 -- עמורפ יד טינ ןוא עיירפ יד טינ ,ןטסילאטיּפאק יד טינ ןוא רעטעברא

 ןענייז ןדיי --- םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ ....לייוו ,הכאלמ יד ןענָאק עלא

 עלָאג ,םימכח עלָאג ,םישודק עלָאג ךָאד ןענייז ןדיי ...רעוו יבא טינ ךָאד

 ענעגייא ןא טָאה ,(ןייז טינ .לָאז יז ןיילק יװ) עּפורג עכעלטיא .עקידנעטשראפ

 ...ןישאמ-עדנאגאּפָארּפ רענעגייא ןא טימ גאלראפ םענעגייא ןא טימ עסערּפ

 םתס טימ ןישאמ:ייטראּפ רעד ןופ רעדער יד טינ ןטרָאד טרימש ןעמ ןוא

 ןטריבליא םענייר ,ןרָאלק טימ -- "ךז תיז ןמש; טימ רָאנ ,ליוא ןטסָארּפ

 ...ליוא

 עיצילַאָאק יד

 טינ ךָאד יז טָאה ,לארשי ןיא ןייז טינ לָאז י"אּפמ יד קראטש יװ

 תוירחא יד ןגָארט ןענָאק ןיילא לָאז יז זא ,טייהרעמ עסיורג אזא ןעמוקאב

 טסילאיצָאס רעד ,ברעמ טימ חרזמ טקינייאראפ ךיז ןבָאה .גנוריגער א ןופ

 יד ,ןגָאװ:הכולמ םעד טּפעלשעג תופתושב עדייב ןוא ,טסילאטיּפאק ןטימ

 ןפָאלעגכָאנ םיא ןענייז רעדָא .-,.טּפוטשעגכָאנ ןגָאװ םעד ןבָאה ערענעלק

 ןעועג םרוג ,ןטסינויצ עניימעגלא יד ,םייללכ םינויצ יד ןבָאה דניצא |

 ןענייז טייצ-רעמוז יוװ יוזא :ןגָאז םיצל) ורּפָא ףיוא ןעגנאגעג ןוא סיזירק א

 יד ןיא ךיז ןליקּפָא ןרָאפעצ ךיז םידיגנ יד ןענייז ,סיורג לארשי ןיא ןציה יד

 ךמוס טינ רעבָא ךיז ןָאק ןעמ .ץייוש רעדָא ךיירקנארפ ןופ גרעב-ןּפלא

 | (ערה ןושל ילעב יד ףיוא ןייז

 אזא ןעמוקאב וצ טליצ י"אּפמ יד .טסעמראפ רעינ א דניצא טייג |

 ןקיטייזאב ייז ןוא ןטסינויצ עניימעגלא יד ףיוא ןפייפ לָאז יז זא ,טייהרעמ

 ,ןלאוו יד ןיא טעװ טייהרעמ אזא ביוא ןוא .לארשי ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ םנופ

 ךוטסאּפ סיוא ןרעוו ןוירוג ב דוד טעװ ,ןרעו טכיירגרעד עקאט ,ילוי ףוס

 לטָאז ןפיוא ףיורא קירוצ טעװ רע ןוא ,רעטסינימ-סגירק סיוא ךיוא רשפא ןוא

 | ...רעימערּפ ןרעוװ ןוא

 טקור ןעמ סָאװ סייו ןעמ ,טנלָאשט א יװ טקנוּפ ןענייז ןלאוו רעבָא

 טעו'ס לכאמ א ראפ סָאװ טינ לָאמנייק טסייו ןעמ רעבָא ,ןיירא ןוויוא ןיא

 ןעמ טעװ הרצ-תע ןא ןיא .טנערבראפ לָאמא ןוא טוג לָאמא -- ןעמוקסיורא
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 יחרזמ .יחרזמה לעוּפה ןטימ ,ןפורג עזעיגילער יד טימ ןייז ךדשמ קירוצ ךיז

 | - ,..ןייז טעװ גנוריגער א -- טגרָאזעג טינ .לארשי תדוגא ןוא

 ןרעיוד ךיירקנארפ ןיא .עילאטיא טינ ןוא ךיירקנארפ טינ זיא לארשי

 יװצ ןעמונעג טציא טָאה עילאטיא ןיא .גנאל-ןכָאװ ןסיזירק סגנוריגער

 כע טָאה לארשי ןיא .ןרָאװעג ןפאשעג זיא גנוריגער עיינ א זיב טייצ ןכָאװ

 | - ...העש קיצנאווצ-ןוא-ריפ ןעמונעג

 ןדיי ,טינ יז ןענייז םינלזג ןייק רעבָא ,ייז ןענייז ןענייז ייז סָאװ ,ןדיי

 ןענייז טייצ סנדירפ ןיא רעבָא ..,הרצ-תע ןא ןיא קלָאפ-רעטסומ א ןענייז

 ,טלקערבעצ ןוא טרעטילּפשעצ יז

 טכיירגרעד לָאצ רעייז טלָאװ ,סעטסיל עטלסּפעג עכעלטע יד טינ ןעוו

 סיורא ןעייג םידדצ ןצניינ ...ןצניינ רָאנ לָאצ רעייז טכיירגרעד טנייה ,22 זיב

 סעו "שלהמחלמ, אזא סָאװ ןגָאמראפ סָאד ןגעמ ןדיי טרעדנוה .ףמאק א ןיא

 טימ טינרָאג ,עטָאלב זיא טלעג .טלעג ףיוא טקוק רעװ רעבָא ,ןטסָאקּפָא

 לארשי ןיא םידדצ ןצניינ יד ןשיוצ המחלמ רעקילייה אזא יבגל ,טינרָאג

 | | ,אפוג
 הנומאב טביולג רע ןוא רעכיז זיא םידדצ ןצניינ יד ןופ רערעדעי

 .הוצמ תמחלמ עתמא ןא זיא ףמאק ןייז ןוא םימש םשל טפמעק רע זא ,המילש

 כ

 קָאלב רעזעיגילער רעד

 טפראדעג ךיז לארשי ןיא ןדיי עזעיגילער עלא ןבָאה לכש יּפ לע

 יזא ,טקינייאראפ ןלאוו יד וצ ןייג ןוא קָאלב ןשינכעט ןייא ןיא ןקינייאראפ

 ןדיי עזעיגילער ,עשיסקָאדָאטרָא ,עמורפ ראפ טסאּפ סע יװ

 ןופ טאניבאר טּפױה רעד ,תישארה-תונבר סָאד ןענאטשראפ טָאה יוזא

 עטסכעה יד) הרותה ילודג תצעומ יד ןענאטשראפ ךיוא ןבָאה יוזא ,לארשי

 ,לארשי תדוגא יד ןענאטשראפ ןבָאה יוזא ,(ץנאטסניא הדוגא עזעיגילער

 ןעוועג טלָאװ סע .יחרזמה לעוּפה רעד ןוא יחרזמ רעד ,לארשי תדוגא ילעֹוּפ

 .קָאלב רעזעיגילער ,רעטקינייאראפ אזא םשה שודיק א

 לעוּפה ןופ לגילפ ןקניל םעד רע טעצעה ?ןטש רעד טוט עשזיסָאװ

 עמורפ יד טימ ךודיש רעד ןָא טינ טייטש ייז זא ,עּפורג "הנפמל, יד ,יחרזמה

 -ערעטניאראפ רָאנ ןענייז ןדיי עמורפ יד ןכב רשאב ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא ןוא
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 ןסערעטניא עלאיצָאס -- ךיוא ןבָאה ייז ןוא ןגארפ עזעיגילער ןיא טריס

 קָאלב ןזעיגילער ןייק וצ ןוא ןעועג חילצמ ןטש רעד לָאמ סָאד ךיוא טָאה

 .ןעמוקעג טינ זיא

 . ןיא ןלאוו:תסנכ יד וצ דניצא ןאראפ ןענייז סעטסיל עזעיגילער ייווצ

 רעד ןוא לארשי תדוגא ילעוּפ יד טימ טקיניאראפ לארשי תדוגא :לארשי

 ,יחרזמה לעוּפה ןטימ יחרזמ

 עניילק יד ןָאק רע לייו ,ןקָארשרעד ךיז טָאה סיוא טזייו ןטש רעד

 ןעו זא ,שוריפב טייטש םירפס עקילייה יד ןיא זא ,טסייו רע ןוא תויתוא

 הלואג יד ןאד טמוק ,דחא בלב ןוא דחא שיאכ טקינייאראפ ןייז ןלעו ןדיי

 ראפ סָאװ לייוו ,ןייז םיכסמ טינ ןטש רעד ךָאד ןָאק םעד וצ ןוא ,המילש

 ?ןטייצ סחישמ ןיא ןבָאה ןטש רעד טעװ םינּפ ןוא תובישח א

 :גנוריגער עיצילאָאק עטשרמולכמ א לארשי ןיא טריגער לייוורעד

 .ןרָאטסינימ י"אּפמ עקירעביא יד ןוא רעוויסערגָארּפ ןייא ,יחרזמה לעוּפה ןייא

 ןקיטנייה ןופ ףוס םייב ,דניצא ןרעוו רָאלק טעו טסעמראפ תוחוכ רעד

 0 | .שדוח

 ןייז ןלעװ ימו ימ רעבָא ,ןיוש רימ ןסייוו ןלאוו יד וצ םיכלוהה ימו ימ

 ,שדוח ןקיטנייה ןופ ףוס ןויב ןטראוװּפָא רימ ןפראד סָאד ,רעגיז יד

 טימ דנאל שיטארקָאמעד א זיא לארשי זא ןעקנעדעג ףראד ןעמ

 טכער טָאה רעכעלטיא .עיצארטסינימדא ןוא גנוריגער ןופ ןעיידיא ענרעדַאמ

 ,העד א ןגָאז וצ טכער טָאה רעכעלטיא :ןרעו וצ טלייורעד ןוא ןלייוו וצ

 ...עקאט ןעמ טגָאז ,ונ .האמ יד טינ ןבָאה סָאװ יד וליפא

 ןטעברא ןוא ןציװש טייל-ייטראּפ יד .לארשי ןיא דניצא ךיז טלמוט

 םשל רָאנ ןעניימ ייז זא ,רעגיווש-ןוא-רעווש ייב ןרעווש ייז ,"םייטרעווָא;

 ,..םימש

 םלוע רענעי .םלוג ןייק טינ זיא םלוע רענעי ?ןטרָאד םלוע רעד ןוא

 רעד ןיא שוריפב טײטש סע יו שממ -- םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ זיא

 םע ןא ןענייז ןדיי :םירבד שמוח ןיא טייטש סע יװ ןוא הדגה רעקידחסּפ

 ,קלָאפ קידנעטשראפ ןוא גולק א ,ןובנו םכח

 טינ ןעמענ ייז ...לכיימש א טימ רעבָא ,ןלאוו יד וצ עקאט ייז ןעייג

 ןופ ןשינעגָאװצ ןוא תוחטבה ענייפ ןוא ןקילג ענעדלָאג עלא יד טסנרע וצ

 םידיגנ ןייק ןרעו טינ ןלעװו ןסאמ עמערָא יד .עטלייורעדסיוא עכעלקילג יד

 יד ןופ ןוחצנ ןטכער א ייב וליפא ןלעװ םידיגנ יד ןוא ...ןלאוו יד ךָאנ
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 רעד טגערפ יוזא ביוא ...ןרעייטש ןופ ןרעוו טיירפאב טינ ,ןטסילאטיּפאק

 ?סיורג יוזא למוט רעד זיא סָאװ ?שערה המ זיא ,דיי רעטושּפ

 אכ

 רשכ ןסע םייג

 ןסע ןדיי ַא לָאמַא טפערט רע ןעוו ךעלנייּפ זיא ןדיי ןזעיגילער א ראפ

 ןוא רהזנ ןעװעג דימת ןענייז ןדיי לייו .ןארָאטסער ןשידייטינ א ןיא

 ןוא עטסעב יד .םש א טאהעג ןבָאה םילכאמ עשידיי .ןסע ןטימ טיהענּפָא

 ןטליפעג ןייק טינ ןכָאק טנָאקעג טינ ןבָאה סגיכעק עטלושעג עטסקיעפ

 סעמאמ ןוא סעבָאב ערעדזנוא .טנלָאשט ןייק טינ ןוא שיפ עקידשדוק-תבש

 כינ רעכיב-ךָאק ןייק ןבָאה ייז ,ןעגנאגעג טינ ןלושיךָאק ןייק ןיא ןענייז

 ןיא ןסע .םימעט טנזױט טאהעג םילכאמ ערעייז ןבָאה ךָאד ןוא -- טצונאב

 ,געק ןוא ,תופרט בילוצ ןיד ןשידיי ןגעק ןעוועג זיא ןארָאטסער ןשידיי-טינ א

 טָאה ,תוצראה-םע סָאד ןוא עיצאלימיסא יד ,תולג רעד .עיצידארט רעשידיי

 ןףיד ןוא עיצידארט ןייז ןכעושראפ וצ ןדיי א ןסיוטשעג

 ויא .עטרעקראפ סָאד טקנוּפ ריא טעז ,לארשי ןייק רעבָא ריא טמוק

 ןמ ןירדהמל רשכ ,ןענארָאטסער עשידיי ןיא ןצייז ,שממ םיױג ,ןדיי-טינ יו טעז

 טיטעּפא סיורג טימ ןסע ןוא תישארה-תונבר ןופ רשכה א טימ ןירדהמה -

 : .י.ץכעקעג שימייה ןוא םילכאמ עשידיי

 -ץרא ןופ חוכ םעד ןוא ןוקית םעד ריא טליפ ,סָאד טעז ריא ןעוו

 -תולג יד ןיא -- הלחמ רעטלא רעד וצ האופר קיטש א טעז ריא ,לארשי

 ןיא ױג א טסע לארשי ןיא ןוא ,טרָא ןשידיי-טינ א ןיא די א טסע רעדנעל

 ...םוקמ ןשידיי א

 בכ

 דוד גמ רעטיױר

 -עיצאזינאגרָא ףליה עלאנָאיצאנרעטניא ןא דיא ץיירק רעטיור רעד

 ןיא ןיירא טגנירד רעכלעוו ,רעציפָא גנודניבראפ רעד רע זיא המחלמ תעשב

 ראפ ווירב ,יצידעמ ,זיײּפש ,ףליה טגנערב רע .תומוקמ עטסקידנכוסמ יד
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 .המודכו ,טבעל בורק רעייז זא תוחּפשמ ןסיוו טזָאל רע :;ןטאדלָאס ענעגנאפעג

 טלדנאה סע ןעװו ףליה ץיירק רעטיור רעד טגנערב טייצנדירפ ןיא וליפא

 ןעגנוציילפראפ ,ןטניו-םערוטש יו ןקילגמוא עלאנָאיצאנ עסיורג ןגעוו ךיז

 םנופ טעברא רעטוג רעד ןופ טינ סע סייוו רעוו ? ןייז ךיראמ סָאװ וצ ,וו"אא

 ? ץיירק ןטיור

 ןזעיגילער םנופ ,ןדיי יב רשכ טאלג טינ ץיירק רעד רעבָא ךָאד זיא

 ,טרָאװ-קערש א טכיזניה ןלאנָאיצאנ ןופ ןוא ,הרז הדובע שממ טקנוּפדנאטש

 טינ ץיירק רעד ןיוש טָאה ,םירוסי ןוא ןייּפ ,ןדייל ןוא תורצ לפיוו לייוו

 טגערבעג ןדיי ןעמ טָאה ץיירק ןופ ןעמָאנ ןיא ?קלָאפ ןשידיי םעד ןָאטעגנָא

 רערָאפ-ץיירק יד .סטוג ןוא בָאה רעייז טביורעגוצ ןוא ןבירטראפ ,ןטָארבעג ןוא

 עשידי רעטרעדנוה טכאמעג בורח ןוא ןדיי רעטנזױט ןטחשעג ךָאד ןבָאה

 ,(טרעדנוהרָאי ןטפלע ןיא) תוליהק

 רעד טעברא גָאט וצ טנייה וליפא .עטלא ןא רָאנ טינ זיא עטכישעג יד

 ... םילשורי ןריזילאנָאיצאנרעטניא ןגעוו םישעמ ץיירק

 יד ןעמָאנ ןשידי א ןעמ שיג ?טרָאפ רעבָא ןעמ טוט עשזיסָאװ

 רעד ,םודא דוד ןגמ -- ץיירק ןטיור טָאטשנא :עיצאזינאגרָא-ףליה עקיזָאד

 ...ךעלשידיי טקעמש דוד ןגמ לייו ,דוד ןגמ ןטיור

 גכ

 תירבע ןדײר םיױג

 ןינע ןא ןקידיײילרעד ףראד ,"תוכלמ; םוצ ןעמוקנָא ףראד דיי א ןעוו

 ,עיצנאטס יײצילָאּפ רעדָא טארטסיגאמ א ןיא רָאג יצ ,סיפָא סגנוריגער א ןיא

 ,שיראגנוא ,שינעמור ,שטייד ,שיליוּפ ,שיסור .ןושל עשייוג סָאד ןדייר רע זומ

 ףיוא טקריוועג קראטש יוזא טָאה סָאד .ו"אא שיזיוצנארפ ,שילגנע ,שינאּפש

 האיצמ עקיזָאד יד טּפאכעגפיוא טָאה רע זא ,ןדיי תולג םנופ עיגָאלָאכיסּפ רעד

 ןשיווצ וליפא ןיוש ןעמ טדער ,רעביא ןביג ןשטנעמ יו ןוא ,בוט ןבא ןא יו

 לשמל ,טלייצרעד ןעמ .ןכארּפש עשידיי-טינ ןוא תונושל עדמערפ ךיוא ןדיי

 ,הלחמ רעד טימ טייו ןיוש טלאה סע זא ,...ערה ןושל סע זיא רשפא)

 סייבאר ןוא ,ןושל דמערפ ןעמ טדער ןלוש יד ןיא ןענוואד םייב וליפא זא

 ךעלנייוועג .תונושל עדמערפ ןיא סהוצמ-רב ןוא סעינָאמערעצ הּפוח ךרוד ןריפ



 ןאמצראווע ריאמ ברה 290

 םעד ךָאנ ןפיול עכלעוו יד רעבָא ,ןָאט טינ בר רעשיסקָאדָאטרָא ןא סע טעװ

 ,..ןלצל אנמחר סע ןעוט רוד ןגנוי

 ןיא ןעמוק םיױג :עטרעקראפ סָאד טקנוּפ רעבָא ריא טעז לארשי ןיא

 (טרעבאד) טרבד ןעמ ןוא ןטלאטשנא סגנוריגער ןיא ןוא סעסיפָא עשידיי

 ...תירבע

 רימ ןבעל טציז ,הפיח ןייק ביבא-לת ןופ סובָאטױא ןא ןיא קידנרָאפ

 -קרעמפיוא ןיימ טיצ רע ןוא ,שיערבעה רימ וצ טדער רע ןוא ןאמשירייא ןא

 ןופ ,ןָאסגָאשזד דערפ .ױמ רימ וצ טגָאז ,זדנוא ייב .טרּפ םעד וצ טייקמאז

 ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןגָאגאניס ערעייז ןוא שילגנע םידוהי יד ןדייר ,ןילבוד

 ...תירבע ןדיי טינ ןדייר לארשי ןיא ָאד ןוא .ןעמייה ערעייז

 דכ

 דיסח ַא טרעװ -- רעעּפָארײא ברעמ

 ןיא ,י"גאּפ ןוכיש ןיא .סיורג קידלאווג זיא לארשי:ץרא ןופ חוכ רעד

 א ןוא רעשיזנכשא א -- םינינמ ייווצ ןאראפ ןענייז ,םילשורי ןיא ,ןגו תיב

 .רעשידרפס

 -טיור א ,רוחב א ךָאנ רשפא ,ןאמנגנוי א ךיא קרעמאב ןענוואד םייב

 ,שוילעּפאק םענעטעמאס א ,תואּפ עטלזיירקעג עגנאל ןוא דרָאב א טימ ,ןקירָאה

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לעטשעג רעד ,ןשטאל עשידיסח ןוא ןקָאז עגנאל טימ

 עיקאווָאלסָאכעשט רעדָא עינעמור ,ןראגנוא ןופ ,רעקסור-ָאטאּפראק ןייר א ןייז

 תועונת טימ ,תובהלתה טימ טנוװאדעג טָאה ןאמרעגנוי רעשידיסח רעד --

 .ןעגנוגעואב עקראטש ןוא

 ?ריא טייז טנאוו ןופ :םיא גערפ ןוא םיא וצ ךיא ייג ןענוואד ןכָאנ

 -שיראמראמ ןופ -- רעפטנע ןייז טראוורעד סיורָאפ ןיא בָאה ךיא שטָאכ --

 ןופ רָאג טמוק רע זא ןרעה וצ ןרָאװעג ךיא ןיב טניוטשרעד יוװ רעבָא .טעגיס

 י .ץייווש רענרעדָאמ רעד

 תעשב ןרָאװעג טלגָאװראפ ןיהא ריא טייז רשפא ,ץייווש רעד ןופ ביוא-

 ?טילּפ סלא המחלמ רעד

 רעד ןיא רענעריבעג א ןיב ךיא -- ,רע טרעפטנע -- ,ןיינ --
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 -יובעג עשיראצייווש עלא ןענייז ,ןרעטלע-רוא ןוא ןרעטלע עניימ ,ךיא .ץייווש

 ןוא ,ךיריצ ןבעל .ןרעצול ןיא םויה דע טניואו החּפשמ רעצנאג ןיימ .ענער

 .י.רעגנאלרע זיא ןעמָאנ ןיימ

 גנערטש ,רעמורפ א .רעגנאלרע םהרבא ,ןדייז ןייז טנָאקעג בָאה ךיא

 רעטרופקנארפ םענעי ןופ ,שטייד טדערעג תורוד רוד ןופ ,דיי רעשיסקָאדָאטרַא

 טמוק ,אלּפ א טעז ןוא ,ןבעל ןשידיסח םנופ טייוו ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא ּפיט

 טפעהאב ןוא ךרד רעשידיסח רעד רָאג םיא טלעפעג ,לארשי ןייק לקינייא ןייז

 יד וצ טנעָאנ טײטש עכלעוו עּפורג רעשיסקָאדָאטרָא-ארטלוא רעד וצ ךיז

 ...שידיי ןקיטפאז א רָאנ ,שטייד טינ טדער רע ןוא אתרק ירוטנ

 הכ

 "ןושל ןוא תוליכר זיולב סע זיא רשפא ,תמא זיא'ס יצ טינ סייוו ךיא

 ענעבירשעג יד ראפ ןיימ'כ, דייר עניימ ראפ ןייז לחומ טיג רימ לָאז .ערה

 דיי א זא ,לָאמא ךיז טפערט סע זא עמ טגָאז ,רעדנעל תולג יד ןיא ,(תורוש

 טינ ןוא טכער טינ יאדוװא סע זיא ןאב רעד ףיוא תבש ןלצל אנמחר טרָאפ

 ןכאמ שודיק ,רוביצב ןענוואד ,ןיירא לוש ןיא ןייג דיי א ףראד תבש .ןייש

 ןיא ןעמוק רעדָא ןענרעל ןיילא ,(גונעת תבשב הניש) רעגנעל לסיבא ןפָאלש

 תבש ןרָאפ רעבָא .ו"אא הרדס יד ןייז ריבעמ ,ןענרעל ןרעה ןיירא לוש

 .ךעלשידיי טינ ןוא ןייש טינ זיא ןאב רעד ףיוא

 עטרעלקעגפיוא וליפא .ןריסאפ טינ סָאד ןָאק ריא טעז ,לארשי ןיא

 תבש ןרָאפ וצ ןגאוו טינ טעװ ,קינמ"ּפמ ןייק טינ וליפא ,עקיטלעווטנייה ,ןדיי

 ,..טינ יאדווא ןוא יאדווא -- דיא-טינ א ,יוג א .ןאב רעד ףיוא

 ...תבש םוא ןאב יד טינ טייג לארשי ןיא לייוו ? סָאװראפ ריא טסייוו

 .טַאהעג האנה קרַאטש ךיא בָאה םעד ןופ ןוא !לארשי זיא סָאד

 ןכעלשטנעמ ןצנאג םעד ןרעדנע וצ תחוכ םענעגרָאבראפ א טָאה לארשי

 ,דיסח רעראמטאס א לארשי טכאמ סקָאדָאטרָא ןשטייד א ןופ .לעטשנייא

 ...תירבע טדער ןאמשירייא ןא ןוא ,םילכאמ ערשכ טסע דיי-טינ א סלארשי

 ףקעדפיוא ייז ןעמ טעוװ טייצ רעד טימ .לארשי טגָאמראפ תוחוכ עפיט

 ,דנאל ןקיליה םעד ןיא ןטלאהאב ןגיל ייז
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 וכ

 לארשי ןיא רעלדנעה ןסַאג)

 ןטעברא עכלעוו ,רעטעברא לארשי ןיא ןדיי עלא טינ ןענייז ךעלנייוועג

 ןענייז ןדיי .טפעשעג רעדָא סיפָא ,דלעפ רעדָא קירבאפ א ןיא ןצעמיא ראפ

 ּפיט רעטלא רעד .רעלדעּפ ןוא רעלדנעה ,רחסמ ילעב ,טיילטפעשעג "ךיוא,

 טָאה רע ,אברדא רָאנ ,ןעגנאגעגרעטנוא טינ לארשי ןיא זיא דיי רעשירחוס

 ןבָאה ,ןדיי עשיעּפָאריײא ,רימ סָאװ רָאנ זיא קוליח רעד .טבעלעגפיוא קירוצ

 טולאב ,עשראוו ןופ םירחוס ,רענאקשיצנארפ ןוא יקוועלאנ ןופ ןּפיט טנַאקעג

 "טרעכייראב, לארשי טציא זיא ,זדָאל ןיא ןּפיט ןסאג רעוװָאקרעטעיפ ןוא

 ןוא סינוט ,ָאקָאראמ רענאקירפא ןופ ןּפיט ,םירחוס ןּפיט עיינ טימ ןרָאװעג

 .ירעריפ-טפעשעג רעגייטש ןשיבארא ןופ ןוא ,ןמית ןוא אראכוב ןופ ,רישזלא

 ייֵז רימ טלָאװ רעגייטש-טפעשעג רעייז רעבָא ,רעייט זדנוא ןענייז ןדיי ענעי

 .ייןעוועג לחומ

 יד וצ ןעמוקוצ רעטעּפש ןוא יירעלדנעהניילק ןופ ןביוהנָא ןלעװו רימ

 | ןטפעשעג עקיזיר ,עסיורג

 טגעלפ לָאמא .לארשי ןיא טיירּפשראפ רעייז זיא לדנאה-ןסאג רעד

 עניילק ,סעקטאי ראפ רעצעלּפ-קראמ עטמיטשאב םייה רעטלא רעד ןיא ןייז

 ןטראוו ןוא ןציז ןגעלפ ןדיי ואוו ,ןעמָארק ןוא ךעלבלעוועג ,ןטיילק ,ןדיוב

 ןיא ןוא ּפעט-רעייפ ייב ןעמראוו ךיז ייז ןגעלפ רעטניוו ןיא .םינוק ףיוא

 .ייןוז רעד ןופ ןבָאה האנה ןריט עטלארּפעגפיוא ייב רעמוז

 קראמ עכלעזא ןאראפ ךיוא ןענייז לארשי ןיא טעטש עסיורג יד ןיא

 .הריד ןלָאצ ףראד ןעמ ,הקֹזח א ןבָאה ןעמ ףראד ןטרָאד רעבָא .רעצעלּפ

 ,תומא דלד סמענעי ןיא ןכירקניירא ,ןייז לובג גיסמ ןופ ןינע ןא זיא סע ,טלעג

 סיוא טיירּפש רע :האצמה א ףיא ןלאפעג רחוס רעשילאטנעירָא רעד זיא

 ,טפעשעג סיורג רעדָא ןיוה א ןופ ןטָאש א ייב ערדלָאק א רעדָא ךעלייל א

 סיפ ענייז ,דרע רעד ףיוא טציז רע .ןקיטנא ןוא תורוחס ענייז טגיילעצ ןוא

 ,ּפָא ךיז ןלעטש סערעייגכרוד ."תואיצמ/, ענייז סיוא טפור רע ןוא ךיז רעטניה

 רעטירד א ,רחוס םעד רעטייוצ א ,הרוחס יד טכארטאב רענייא ,קוק א ןּפאכ

 ךעלדנע ןוא ,טרעדליּפ ןעמ ןוא טיירש ןעמ ,ךיז טגניד ןעמ יװ ,הנוק םעד

 - .ךרוד ןעמ טמוק

 ךעלטסעק רעדָא סעקזילאוו ערעווש ייווצ טימ ןייג ןדיי א טפערט ריא
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 ןייז םורא ןוא ,סעּפע ךיוא רע טגָארט סמערָא ענייז רעטנוא .טנעה ענייז ןיא

 ןייא ןופ רע טייג יוזא .(סיורג ןענייז ןציה יד שטָאכ) סעּפע רעדיוו זדלאה
 טלעטש .ןייז חילצמ רע טעוװ ָאד זא ךיז טכאד םיא .רעטייוצ רעד וצ סאג

 ןָא טביוה ןוא הרוחס ןייז סא טקאּפ ,עטכאלּפ א טיירּפשראפ ,ּפָא ךיז רע

 .תואיצמ ענייז ןופ תולעמ יד ןעגניזסיוא

 ןרעגלאוו תורוחס רעבָא ,לארשי ןיא ליפוצ ָאטינ זיא ,ןמוזמ תועמ ,טלעג

 : ...ןסאג יד ןיא שממ ךיז

 -גייוו ,תורִיּפ-ּפיערג ,ןצנאראמ ,לּפע ,ןעמיולפ יװ ,ןטכורפ ענעדיישראפ

 ןגייפ ,ןעלטייט ,(סווילֶא ,טריבלייא) םיתיז ,סארבאס ןוא סענאנאב ,ןביורט

 ,רעסקָאב ןוא

 ריא טָאה ,ןטכורפ עלא יד ןעוועג םעוט לָאמא ןיוש טָאה ריא ביוא

 טכורפ א זיא ארבאס .טכאמעג טינ ?ןנייחהש, ןייק ךָאנ רעכיז ארבאס א ףיוא

 ארבאס .ןגייוצ עדליו ןוא רענרעד עטצנאלפראפ טינ ןשיװצ טסקאוו סָאװ

 ,סע טריראב ןעמ ןעו טנעה יד ךיז טכעטשעצ ןעמ ןוא ןירג סיוא טעז טכורפ

  סָאד ,ערדָאיא יד רעבָא ,קיכעטש ןוא דליו סױא סע טעז ךעלרעסיוא

 ,טכורפ אזא ןסע וצ היחמ א זיא'ס -- םימעט טנזיוט טָאה ,עטסקינייװעניא

 יו ןסקעבעג ענעדישראפ טימ טגיילעגנָא ךעלקנעב ןוא ךעלשיט

 יד ןוא ךעלכיק רעייא ןוא ךעלכיק עסיז ,לדורטש ,טרָאט ,לגייב ,ךעלעמעז

 ,תוצמ טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ךעלצעלּפ עכלעזא ןענייז סָאד .תוגוע עשיבארא

 עשילאטנעירָא יד ייז ןסע םויה דע) הצמ עקיטייצראפ רָאג יד ,עקיד רעייז

 -וינ ןיא ייז טקאב ץטיועשינאמ יװ טינ ןקאבעג (חסּפ ןיא וליפא ןדיי

 ,קיד ןוא בָארג רָאנ ,ץירּפ השעמ ,ןייפ ןוא ןיד ,יטאניסניס רעדָא ,יסריושזד

 .תוצמ תוגוע -- שמוח ןיא טייטש סע יװ יוזא

 ךעלרעקוצ עטליפעג ,סלפאוו ,דאלָאקָאש יװ ,גראוורעקוצ ענעדיישראפ

 ןרילָאק עטנוב ןיא סטלאמ ןוא רעקוצ ןופ ךעלקעטש ענעגיוצעג-גנאל ןוא

 ןסאג יד ףױא ןרעװ טשלחראפ טינ םולשו סח ןעמ ןָאק ,טעז ריא יו

 ,לארשי ןיא טעטש עסיורג יד ןופ

 ןוויטימירּפ אזא ףיוא ןעמוקאב טינ ןיוש ריא טנָאק םירק-זייא ,ריא טעז

 טמענראפ ןוא ןצלָאמשעצ טרעװ סע זא עבט א טָאה םירקדזייא לייוו .געוו

 ריא טליוו םעראוו רעייז עודיכ זיא לארשי ןיא ןוא ,טייקמעראוו ןייק טינ

 טנָאק ןטרָאד ,םָארק ַא ןיא ןייג ןוא ןייז חירטמ ךיז ריא טזומ םירקיזייא ןא

 ,רעסאוו עדָאס לזעלג ַא ןעקנירט ,םעטָא םעד ןּפאכ ןוא ןצעזקעווא ךיז ריא

 רעמָאט .ןפנָארב קנורט רעקיצניינ ןוא ףניפ ףיוא םייחל א וליפא ןוא ןייוו



 ןאמצראווע ריאמ ברה : 500

 טימ לגניי ןרעגָאמ ןפיוא ןטראוו ריא טזומ ,םירק- 'זייא ןא אקוד ריא טליו

 ןפיוקראפ ךייא ןוא סאג יד ; ןפיולייבראפ טעוו סָאװ סקָאב םירק-זייא םעניילק א

 ...הדילג א

 ףיוא  טלגערטעג ,טעלטָאק ןטלגערּפעג-שירפ א סאג ןיא טמוקאב ריא

 ליטש א ףיוא ץירּפ השעמ ךיז טציז "רחוס; רעד .רעגייטש ןשילאטנעירָא ןא

 סע רעכלעוו םורא ,זיּפש ענעלאטעמ א טנעה עדייב ענייז ןיא טלאה ןוא

 טלגערּפ יוזא .שיילפ רעדָא שיפ טימ תוקרי ןופ שימעג א טלקיוועגמורא זיא

 ,לכאמ קידהיחמ א ןייז ףראד סָאד ןוא רעייפ ןפיוא טונימ עכעלטע סע ךיז

 ןופ חיר רעד ...רעביא ןביג רעבארא יד ,לידבהל ןוא ןדיי ענעי יװ טול

 ךיז ןשימ ,ןילָאזאג ןופ חיר ןטימ סאג רעד ןופ ביוטש ןופ ןוא ןלױק-ץלָאה

 ...םעט ןתמא םעד ןעמוקאב ןטעלטָאק יד ןוא ,ןעמאזוצ

 ןיא .טייטש ןעמ .רחסמ זיא רחסמ !?ןָא זדנוא סע טייג סָאװ רעבָא |

 ,לכאמ טלגערּפעג ןוא סנטָארבעג אזא ףיוא טראוו ןעמ ,ןייל

 יערעטנאלאג ןוא רעדיילק ךיוא ןפיוק וצ ןסאג יד ףיוא טמוקאב ןעמ

 ךעלדנעב-ךיש ,ןלאש ןעיורפ ,ךעלכיטדזָאנ ,סעדניב ,רעדמעה יו ,תויווחס

 ןוא בראפד ןפיל ,עקנימש ,םישנ-יקירמת ךיוא ןוא רעדוּפ ,ךעלטשרעב ןייצ

 .לגענ יד ןבראפ .ןוא ןצנאלג וצ ץכערימש אזא

 ןופ ןסאג יד ףיוא ןטאטשראוו ערעייז טימ ךיז ןטײרּפשעצ סרעטסוש = |

 ןא ייז ןכוז ךעלנייוועג .ןטרָאגנייװ סרעטָאפ ןייז ןיא ךלמרב א יו לארשי

 .ןציה עקידנענערב יד ןופ ייז טציש ןטָאש רעד ואוו טנאוו א ייב טרָא

 ןייז ןריצאב ,עטצוּפעגּפָא ןוא עטכירראפ ןיוש ,ךיש רָאּפ רעקילדנעצ

 -ךיש ,רעדעל ךעלקיטש ןוא ךעלרעמעה .,ךעלגנעווצ ןוא סעטיּפָאק ,םוקמ

 לגענ ענעלאטעמ ןוא ענרעצליה טימ ךעלעסקאב ענעכעלב ןוא .ךעלדנעב

 .ןיורק רעכעלצנירּפ א ןיא רענייטש ערעייט יװ טקנוּפ טלעטשעגסיוא ןעייטש

 ןוא ךעלהשעמ ןלייצרעד ,רעייג-קידייל םתס ןציז רעטסוש םעד םורא

 יד ןיא ,לידבהל יװ ,טייקכעליירפ ןוא טומ רעטסוש םעד ןביג ןוא ,ןציוו

 ףעמארגָארּפ ָאידאר תוכאלמ ילעב ןוא רעטעברא יד ןרעה ןקירבאפ עסיורג

 עמערָא עשידרפס יד ןעניואוו סע ואוו ,ןסאג ענענאטשעגקירוצ יד ןיא

 רעד ףיױא ,שינאקירעמא ףיא רעבראב) רערעש א וליפא ריא טפערט ןדיי

 טצונאב םירישכמ ענרעדָאמ ןיק טימ .ןטנעילק ענייז טרעש רעכלעוו ,סאג

 עשיצירּפ עטיירב ןייק ,טינ רע טָאה סעקנישאמ עשירטקעלע ןייק ,טינ ךיז רע

 ּפאש א ראפ ןלָאצ וצ טלעג"הריד ,טינ ךיוא רע ףראד לוטש עכעלגעוואב

 טציז .,?ןיילא סאג יד עקאט טינ גוט סָאװראפ ,ונ --- טינ רשפא רע טָאה
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 ,חלג א ראפ יװ םיא ראפ טינק טנעילק ןייז ןוא דרע רעד ףיוא רערעש אזא

 ...רָאה ענייז םיא טרעש רענעי ןוא

 רָאג רעבָא ךיז טפראד ריא .רחוס ּפיט רעשילאטנעירָא רעד זיא סָאד

 ריא טפערט ןטרָאד ןטפעשעג עכייר יד ןיא טמוק ריא ןעוו ןעמעשראפ טינ

 ,עטנאגעלע ,עטסעב ןוא עטסּרעיט יד ןופ תורוחס יילרעלא .בוטילכ ןופ
 ןלאערטנַא .,קרָאי-ינ .ןיא יו רעמערָא טינ ןטפעשעג ענרעדָאמ ,עקיזיר

 | ביד 2 / .געּפיניװ ןוא ָאטנָארָאט

 רעד ףיוא - יו טקנוּפ טרילבעמסיוא ןענייז רעבלעוֶועג ענרעדָאמ ענעי

 ערעייטי ,סוסְקוְ ןוא ְטַיקְכַײר טָעז ריִא --- קרָאייוינ ןיא וינעווע רעטפניפ
 -ןיא ןוא סעלאה-ריב ,ןענארָאטסער ,לבעמ; .,גראווכוש ,גנוריצ - ,רעדיילק

 20 א 2 יב וי .סרָאלראּפ -םירק

 ןטפעשעג גייצליּפש רעדניק ,ןטפעשעג רעדיינש ,ןעיירעשעוו ענרעדָאמ
 ,לארשי ןיא טניײה .רֶוֹא טמוקאב ץלא .,,רָאנ טסולג ץראה .רעייא סָאװ -

 -רעבליזאב ןוא ענרעבליז ,ןטפעשעג-םירפס ןוא רעכיב עסיורג טעז ריא|

 ףךעלסקיב םימשב ,סרעכעב ,ןּפמָאל-הכונח ,רעטכייל ,תורונמ ,םיצפח עט

 ןתכורּפ ,תורות ירפס ראפ גנוריצ ,רעסעמ שדוק תבש ,רעסעמ ,לּפָאג ;לֵפֲעל

 יי | -.ךעלטנעמ הרות ןוא

 טעװ ריא ןוא ענעשעק ןיא ראלָאד רָאּפ א ןְּבָאה רָאנ .טפּראד - ריא = |

 | 0 - ,םוטד לכ ןופ- .ןבָאה

 עמערָא רָאג יד ןוא ןטפעשעג סוסקול עכייר עסיורג דָא יד ןשיווצ

 -ימירּפ ןוא רעלדנעה עניילק יד ךיז ןעניפעג ,ןעיירחסמ ןסאג עשילאטנעירָא

 ןעמעלא ןופ רעגרע זיא ,ןעמ טגָאז ,ייז .ךעלבלעוועג עוויט

 יז ,דרע רעד ףיוא תורוחס ערעייז ןטיירּפשראפ עכלעוו ,עניילק רָאג יד

 -הריד ןייק .טינרָאג ןפראד ייז ןוא טינרָאג ןבָאה ייז .טלעוו יד יװ ליואוו זיא

 ןייק טינ ןבָאה ייז לייוו ,טינ ךיוא ןרעייטש ןייק ןוא ,טינ ייז ןלָאצ טלעג

 ןעייטש טנייה ,(לאטראווק) הנוכש רעד ןיא תורוחס ערעייז האפ עובק םוקמ

 ,טינ ךיוא ייז ןטלאה עטלעטשעגנָא ןייק .שרעדנא ץעגרע ןגרָאמ ןוא ָאד ייז
 ,חויר ולוכ זיא ןענידראפ ייז לפיוו

 "וצפיוא ליפ רעייז ןיוש ןפראד ןטפעשעג עטנאגעלע ,עסיורג רָאג ידי

 םתס ןוא ןטסירוט ...ןבעל ןייפ א רעבָא ייז ןכאמ ,םירחסמ ערעייז ןטלאה

 ןגרָאז טינ ךיז ןעמ ףראד ייז ראפ ןוא ,ןוידּפ ןעגנערב סרעכוז סוסקול

 ךוא ןייּפש עמערָאענײלק יד ,רעלדנעהניילק םעד רעבָא זיא רעווש

 תואצוה ערעדנא ןבָאה ייז .ןרעייטש עסיורג ןלָאצ ןזומ ייז .ןטיילק יערעטנאלאג
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 ןענייז ןטסנידראפ יד רעבָא ,רערעכעה א ןיוש זיא רעגייטש סנבעל רעייז .ךיוא

 - | .עמערָא

 קידנדיר טינ ,לארשי ןיא םירחסמ ינימ ענעדיישראפ ךָאנ ןאראפ

 ןופ רָאנ ,יירענטרעג טכורפ סורטיצ רעדָא ןקירבאפ עסיורג יד ןופ טציא |

 עניילק ףיוא תוקרי ןוא תוריּפ טפאנ ,ךלימ ןריפ עכלעוו סרעלדעּפ עמערָא

 ,לזייא-ליומ רעדָא לזייא ןא טימ טנאּפשעג ךעלעגעוו

 ךָאד ןוא סרעריציודָארּפ ךלימ עטסכייר יד ןֹופ ענייא זיא "הבונת;2

 יד ןלעטשוצוצ סרענעגעװ ןייק רעדנעל עגיה יד ןיא יװ טינ יז טגָאמראפ

 ךעלקיסייב ףיוא ןדיי ןרָאפ .ןעגנוניואו עטאווירּפ יד ןיא ןטקודָארּפ ךלימ

 רערעכייר ךָאנ עלעזייא ןא ןיוש ןבָאה "ערעכייר, ,רעדער יירד רעדָא ייווצ טימ

 ןעמ ןוא ךיז טיירד ןעמ ,טרחסמ ןעמ ,טעברא ןעמ ,לזייא-ליומ א ןיוש ןבָאה

 .טלעו א טריפ ןעמ ןוא רעדניק הנותח טכאמ ןעמ .,ךרוד טמוק

 זא ,ךעלקילג ןענייז ייז .ןדירפוצ זיא ןעמ זַא ,זיא רקיע רעסיורג רעד

 ךָאד ןוא ,ןשטנעמ עשיטקארּפ .ןדיי עגולק ,אה .זדנוא ףיוא ךיז ןשודיח יז

 סָאװ ?סעקירעמא יד ןיא ןטרָאד ריא טציז סָאװ .טינ לכש ןייק ריא טָאה

 עדמערפ ריא טיה סָאװ ?ןעמאזוצ זדנוא טימ ןעניואוו רעהא טינ ריא טמוק

 ,,1ריא טזָאלראפ ןטרָאגניװ םענעגייא רעייא ןוא רעטרעגנייוו

 יז ,תויתוא ענבָארד יד ןיא ךעלסיב וצ ךיוא ןעייטשראפ ןדיי ענעי

 :םירישה ריש ןופ קוסּפ ןקידעבעל א ךייא ןעגנערב ייז ,תוצילמ ןייק טינ ןגָאז

 ...יתרטנ אל ילש ימרכו -- רעבָא -- םימרכה תא יתרטנ

 חכ

 עיצַארטסנַאמעד עזָאלטייברא עדנילב

 טימ ,עסױרג יד ןיא וליפא ,םעלבָארּפ רעש א זיא טייקיזָאלטעברא

 ,ןזָאלטעברא םעד טציטש עסאק-הכולמ יד לפיוו .תונידמ .,עטּפָאטשעגנָא דלָאג

 ןבעל טינ לו רע ..,.רעטמעשראפ א ןוא רעקירעגנוה א םורא ץלא רע טייג

 ליו רע .טפאשלעזעג רעד ןופ דסח םוצ ןעמוקנָא טינ ליוו ןוא הקדצ ףיוא

 ליוװ רע :ּפָאק ןרעביא ךאד א טימ ,טיורב לקיטש א ןענידראפ ןוא ןטעברא

 .ךעלצונ ןכאמ ךיז ליוו .רע ,החּפשמ ןייז ןרענרעד

 ןעניפעג טייצ וצ טייצ ןופ זא ,םרוג רעבָא ןענייז ןדנעטשמוא יד

 .טינ טעברא ןייק "טנעה ענעדלָאג טימ; רעטעברא עטריציפילָאװק וליפא
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 וצ ןרָאּפש תוכאלמ-ילעב ןוא רעטעברא עשיטקארּפ .רעטיב ךעבענ ייז זיא

 ןקידנגער א ראפ טלעג לסיבא ןטלאהאב ייז ,טנכערעגסיוא ןבעל ןוא ךעלסיב

 ,ןָאזעס

 רעד ,רעטעברא רעטסנייפ רעד וליפא ןעו ,ןיד רעד רעבָא זיא יו

 רע ןוא ,ליפוצ ןטייצ עטוג יד ןיא וליפא טינ טנידראפ ,רערָאּפש רעטסערג

 ןעו ןָאט שטנעמ רעגייטש אזא לָאז סָאװ ?הנויח טימ סיוא םיוק-םיוק טמוק

 ?ָאטינ זיא טעברא ןייק

 ןענייז ייז ,יירטעג ןוא קיסיילפ ןטעברא לארשי ןיא רעטעברא יד

 ,דנאל גנוי א ןעיוב ןפלעה ייז זא ןליפ יז ,ןבעגעגרעביא ןוא שיטסילאעדיא

 םייה א ןוא ךיז ראפ םייה א .רעדניק ערעייז ראפ ןוא ךיז ראפ םייה עיינ א

 ןעוו ןוא ,ןבייהרעד ןוא ןרעטסייגאב עלעסיבא טוט טעברא אזא .קלָאפ ןראפ

 טינ ןטלָאװ ןשינעסייר-ייטראּפ ןוא תועד יקוליח עשיטילָאּפ ענעדיישראפ יד
 -- טעברא ןייז טלָאװ ,ןשטנעמ ןקידנטעברא םנופ תוחומ יד טמסראפ

 השודק א יװ ןרעוװו טכארטאב טנָאקעג -- דנאל עשידיי סָאד ןעיוב סָאד

 ,טייקילייה ןוא

 עלא יד ןופ סיוא עקאט ךיז ןכאל רעטעברא ערעלעדייא ,ערעסעב יד

 קיטילַאּפ ןופ ןכייו ייז .ןעיידיא עשיטסינומָאק-שיטסילאיצָאס יד ןופ ןקילג

 רימ !טעברא זדנוא טיג ...ּפעק ערעייז ייב ןסייר רעריפ יד ךיז ןלָאז ןוא

 ,טנעמעצ ףיוא ןלָאמעצ ייז ןוא רענייטש ןקאה ,ןפאש ןוא ןעיוב וצ טיירג ןענייז

 ,טכורפ ןדיינש ןוא ןצנאלפ ,ןעייז ןוא ןרעקא ,םינינב ןוא ןעײסָאש ןעיוב

 ערעווש ,ןקירבאפ טנפע :רעדניק ךיוא ןוא ,תופוע ןוא תומהב ןעוועדָאה

 ןוא ןעניּפש :ןטעברא יילרעלא וצ טיירג ןעייטש רעטעברא -- סעירטסודניא

 שירטקעלע וצ ,יירעטסוש ןוא יירעדיינש ,ײרעסָאלש ןוא יײרעלָאטס ,ןבעוו

 וִצ יז טיג ,טעברא טפאש רעבָא ןטעברא ייז ןליו ןטעברא עלא .ןטעברא

 | | ! ןענידראפ

 רעקילדנעצ לייו ,רעפראש עלעסיבא םעלבָארּפ סָאד זיא לארשי ןיא

 טינ ךיז ןגױט ייז .תורבעמ ןיא ןציז רעדנעל-חרזמ יד ןופ םילוע רעטנזיוט
 ןענרעלסייא טנָאקעג יז ןבָאה ואוו לייו ,טעברא רעטריציפילָאװק ןייק וצ סיוא

 ?סינוט רעדָא רישזלא ?ָאקָארָאמ רעמירָא רעד ןיא ?ןמית ןיא ?ןכאפ

 דלאב "ןּפאכ; יז ןוא טעברא רענרעדָאמ וצ ךיז ןסייר ערעקיעפ יד

 טימ טנגוי עשיעּפָאריײא עטרימָאלּפיד יד וליפא רעביא ןגייטש ליפ .הרות יד
 עניילק ןוא םידיחי ץלא ןענייז סָאד רעבָא .ץנעגילעטניא ןוא סיילפ רעייז
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 יז ןרעוו .ָאטינ זיא טעברא ליפוצ ןוא .".טעברא טכוז; בור רעד .סעּפורג

 .סעיצארטסנָאמעד ןכאמ סנשיטילַאּפ עקיליב ןופ טעצעהעג

 טקריװ סע רעבָא ,טינ ךיא סייו האופר עטוג א זיא סָאד לפיוו ףיוא

 רעכלעוו טסירוט רעדמערפ רעד ,ןטסירוט יד ףיוא ,םיחרוא יד ףיוא רעייז

 סָאד זיולב ,עינָאמראה זיולב ,עילידיא זיולב ןעז ליוו ןוא לייוו א ףיוא טמוק

 ,םולח ןסיז א ךָאנ יו ךאוו םיצולּפ רעבָא רע טרעוו ,לארשי ןופ ענייש ןוא עטוג

 ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ

 :םוטנדיי-טלעו םוצ ןרילעּפא םילודג יד יװ ןעמ טרעה טייז ןייא ןופ

 ןבָאה ףראד לארשי !רעהא רעדניק ערעייא טקיש ,לאושי ןיא ןעניואוו טמוק

 ענעמוקעג ןיוש יד ןבָאה ָאד ןוא !םילוע עיינ ןופ םָארטש א ,הילע עיינ א

 | ...טינ טעברא ןייק

 ןגעק עיצארטסנָאמעד עשיטילָאּפ א ןיא'ס :יוזא סע ןרעלקרעד לייט א

 .טעברא טמוקאב ,ןטעברא ליוו סע רע ,ןתמא רעד ןיא לייוו ,גנוריגער רעד

 ...תמא רעתמא רעד זיא סָאד יצ טינ ךיא סייוו

 עיצארטסנָאמעד עקידריװקרעמ רעגייטש אזא טניואוועגייב בָאה ךיא

 רעביא טרישראמ ןבָאה ייז .ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי עדנילב עּפורג א ןופ

 ,טיילגאב ייז טָאה ײצילָאּפ .טייק רענעסָאלשעג א ןיא םילשורי ןופ ןסאג יד

 ,תסנכ רעד וצ -- טנעמאלראּפ לארשי םנופ ןינב םוצ ןעוועג זיא ליצ רעייז

 ערעייז וצ טרעהעגוצ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט

 טגערפ רעריפנָא רעד :חסונ רעד ןעועג זיא יוזא ןוא .ןפורסיוא עקידנריר

 טגנאלראפ סָאװ) םיצור םתא המ :עמיטש רָאנעט רעקיזיר א טימ לוק ןפיוא

 טעברא) ןוכישו הדובע | :ןרעפטנע ןטארטסנַאמעד עדנילב עלא ןוא ? (ריא

 ןרעפטנע ןעמאווצ עלא ןוא ?(ךייא טלעפ סָאװ) םכל רסח המ ! (תוריד ןוא

 ..+ ןעגנוניואוו ןוא טעברא) ןוכישו הדובע --- רָאכ רעטרידוטשעגנייא ןא וו

 ןופ עיצארטסנָאמעד רעקידנרישראמ רעד טימ ןסירעגטימ טרעוו ריא |

 ןסיײרּפָא טינ ךיז ןָאק ןעמ .ךָאנ ייז ןעייג ןשטנעמ .עדנילב טכעלקילגמוא יד

 תשעמ תעשב ןוא ...ןעגנוניואוו ןוא טעברא ןטעב עדנילב עשידיי ,ייז ןופ

 י + +:עלהשעמ ןיילק א רימ ךיז טנָאמרעד

 ןגערפ בר רעקסירב םוצ חסּפ ברע ןעמוקעגניירא זיא דיי רעמירָא ןא

 ןעמענ רע געמ יצ ,רדס םוצ ןייו ןייק טינ טָאה רע יו יוזא .הלאש א

 ,טכארטראפ עלייוו א ךיז טָאה םולשה וילע בר רעקסירב רעסיורג רעד ? ךלימ

 עברא ףיוא ןייוו טפיוק ןוא טייג ,ןדיי םעד ןבעגעג ןוא לבור ןעצ ןעמונעגסיורא

 ... תוסוכע
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 בר םעד ןיציבר יד טגערפ ,זױה סבר םנופ סיורא זיא דיי רעד ןעוו

 רעמ טינ ךָאד טסָאק תוסוכ עברא ףיוא ןייו ,בר רעקסירב :הלאש א ךיוא

 ?לרענעצ ןקידנקאנק א טגנאלרעד םיא וטסָאה סָאװ וצ ,לבור ןבלאה א יװ

 טסָאה וד ?ןיציבר רעקסירב לכש ןייד זיא ואו :בר רעד טרעפטנע

 ןצונ געמ רע יצ ךימ טגערפ רֶע ביוא .הלאש סנדיי םעד ןענאטשראפ טינ

 ךיוא שיילפ ןייק טָאה רע זא ןמיס א ךָאד זיא ,תוסוכ עברא ףיוא ךלימ

 טעװ עשז יוזא יו ,בוט םוי ףיוא שיילפ ןבָאה לָאז רע ביוא לייוו ...טינ

 לָאז רע לבור ןעצ ןבעגעג םיא ךיא בָאה ?רדס םייב ךלימ ןעקנירט רע

 רָאּפ א ךיוא רשפא ןוא ,שיפ ןוא שיילפ ךיוא רָאנ ,ןייו זיולב טינ ןטיירגוצ

 ,דניק א ראפ ךיש

 םילשורי ןופ ןסאג יד ףיוא ןעירשעג ןבָאה עדנילב עמירָא יד ןעוו

 .רעמ ליפ ייז טלעפ סע זא ,ןמיס א ךָאד זיא ,תוריד ןוא טעברא זדנוא טיג

 ,סטעּפראק ןייק ,לבעמ ןייק טינ ןעמ טָאה ,הריד ןייק טינ טָאה ןעמ ביוא

 ,טעברא ןייק טינ טָאה ןעמ ביוא ןוא ,ןייז וצ ףראד סע יוװ םישובלמ ןייק

 ןסע וצ טינ ןעמ טָאה

 ,4י5יייי ינאי היי -------ללוילוהייזייפ אזש; ..;.;;ןעייייייייקייופ --------הוושהיוקייייאו פיזיש .;;;---;.טיקטיישלחקא == םעטטטזטששס

 -ראפ ייז ."ןבעל א ןכאמ/; (עטלעטשעגנָא) םידיקּפ ןוא רעטעברא יד

 -כעלגעמ יד יו רעכעה זיא דראדנאטססנבעל רעד רעבָא ,הנויח ףיוא ןעניד

 .ןענידראפ ןענָאק וצ טייק

  רערעכעה א ףיוא טייטש ןוא טריזינרעדָאמ זיא לארשי ןיא ןבעל סָאד

 ,טעדיילקעג ןייש ןייז ליוו ןעמ ,טקנערשאב ןענייז ןטסנידראפ יד ןוא ,הגירדמ

 עקַאט סָאװראפ ,ןטסאקזייא ןוא ןוויוא ןשירטקעלע ןא ,ָאידאר א ןבָאה ליוו ןעמ

 עטריזיליוויצ ןופ ךָאד טמוק בור רעד .(ןצנירּפ) םיכלמ ינב ךָאד ןענייז ןדיי ?טינ

 -טפאנ א ףיוא סמעראוו לסיבא ןכָאקּפָא טינ ןענָאק ייז ,עּפָאריײא ןיא תונידמ

 ,ךיז ןצונאב וצ רעװש ךיוא זיא ןוויוא ןליוק-ןוא -ץלָאה ַא טימ ,עקנישאמ

 סוסקול אזא ןוא ,ןוויוא ןשירטקעלע ןא ןבָאה ןעמ זומ --- ןציה עסיורג יד בילוצ

 ,תורצוא סחרוק לארשי ןיא ןטרָאד טסָאק

 ןליפא .תוריכש עגראק טמוקאב דיקּפ ןוא רעטעברא רעד זיולב טינ

 ןוא ןרעציפָא יד ,רעיראטנעמאלראּפ ןוא ןרָאטסינימ יד ,ּפעק-ןּפראק עמאס יד

 רעדנעל ערעדנא ןיא תוריכש יד יבגל ןענייז תוריכש ערעייז ךיוא .ןלארענעג

 ,םירױטקָאד טימ ,רעיצרעד ןוא רערעל טימ זיא עבלעז סָאד .ןיילק רעייז
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 ןעניואו ןוא ןבעל א ייז ןכאמ עלא -- רעטסעווש-ןעקנארק ןוא ןטסיטנאד

 | ...תורתומ ןוא סוסקול ןופ טייוו רעבָא ,שיתב-ילעב ךיִז

 -- "ןוכיש; זיא לארשי ןיא ןעמעלבָארּפ עטספראש יד ןופ ענייא

 טינ טזָאל גנוריגער יד .קיליב רעייז זיא טלעג-הריד ,ןעגנוניואוו ןוא תוריד

 ,םירדח יירד-ייוצ ןופ הריד א ןעמוקאב וצ רעבָא .טלעג-הריד סָאד ןבייה

 ,(טלעג-לסילש) "חתפמ ימד, ןלָאצאב זומ ןעמ .רעווש רעייז זיא

 ןעצ םורא ןלָאצ רע ןָאק ,הריד א ןיא גנאל ןיוש רעצעמיא טניואוו

 יז רעבָא רע טמוק .הריד רעמעווקאב רעייז ,רענייפ א ראפ שדוח א ראלָאד

 .טלעג לסילש (ןטנופ טינ) רַאלָאד טנזיוט ייווצ םורא ןלָאצאב רע זומ ,ןעגניד

 עקאט ןעמ טדער ,לארשי ןיא דניק א הנותח טכאמ רעצעמיא ןעוו

 הריד א ןגרָאזאב "זומ, הלכ רעד ןופ רעטָאפ רעד רעבָא ןדנ ןייק ןופ טינ

 .טראוו ןעמ ,הנותח טינ ןעמ טָאה ,טינ ביוא .הנתמ סלא

 ןוא ,ןקָאלב עצנאג .םינוכיש ףיוא טינ ןיילא טלעטש גנוריגער יד לפיוו

 סָאד ןרעוװו טזיילעג טינ ץלא ןָאק ,עוויטאיציניא עטאווירּפ טקיטומרעד יז

 ,םעלבָארּפ תוריד עפראש

 ןפיוק ןעמ ןָאק רעכעה ןוא ראלָאד טנזיוט ףניפ רענאקירעמא טימ

 יד רעבָא זיא .רעזייה עלופטכארּפ ןוא עמעווקאב ,ענייש ןלעטשפיוא רעדָא

 טנזױט ףניפ לארשי ןיא דיי רעכעלטינשכרוד א טמענ טענאוו ןופ :עגארפ

 0 . .? ראלָאד

 טכ

 ײקרַאה;} םע - רפסה םע

 ןוא טייזעצ ,תולג ןיא ןעוועג ןדיי ןענייז רָאי טנזיוט ייווצ וצ בורק

 טוומעג טיצ וצ טייצ ןופ ,ןטנעניטנָאק ענעדיישראפ רעביא טײרּפשעצ

 ,ייקרעט ,לבב ןייק ,לארשי-ץרא ןופ :ןטייוצ םוצ דנאל ןייא ןופ ןרעדנאוו

 עשינאקירפא ןיא :דנאלסור ןליוּפ ,דנאלשטייד ,דנאלָאה ,לאגוטרָאּפ ,עינאּפש

 .ו"אא ןמית ןיא אפוג עיזא ןיא םיבושי ןוא טעטש

 עשיעּפָאריײא לייט א ןיא .דרע רעד וצ הזיחא ןייק טאהעג טינ ןבָאה ןדיי

 יז ןבָאה אליממ ,דנאל ןציזאב ןלָאז ןדיי ןטָאבראפ ןעוװעג זיא רעדנעל

 ,הסנרּפ ןופרעד ןעיצ וצ לדנאה ןוא רחסמ טימ ןבעגעּפָא ךיז

 ךיז לָאז רע ןדי םעד טעדלודעג טינ ןבָאה םיױג עקידתועשר יד
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 ןוא ןצאלאּפ ןעיוב ןעמונעג ךיז דיי רעד טָאה -- דרע רעייז ףיוא ןרעגריבנייא

 ןיא טקורדעג ,ןבירשעג ,טנרעלעג ןבָאה ייז .טסייג ןופ םינינב עקיזיר

 .תורוד עקיטפניק יד ראפ תורצוא עקיבייא טזָאלעגרעביא

 ירפס ,רהוז רעד ,םישרדמ יד ,דומלת רעד ,הנשמ יד ,ך"נת רעד

 עלא יד טָא .םינורחא ןוא םינושאר ןופ תובושתו תולאש .,תודיסח ,רסומ

 טלָאװעג ךיוא םייױג ןבָאה ,טסייג ןשידיי ןופ םינינב עקיזיר ןוא ןצאלאּפ

 ןוא םירפס סמ"במר םעד ,דומלת םעד טנעײבראפ ןבָאה ייז ,ןרעטשעצ

 .הרות יד ןענרעל וצ ןטָאבראפ

 ןעגנוטסעפ ערעיײז ןטלאהעגפיוא שפנה תריסמ טימ ןבָאה ןדיי רעבָא

 טיירּפשראפ ןוא טקורדעג ,טנרעלעג ,ןבירשעג -- ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז ןוא

 | ףסאמ יד ןשיוװצ ןסיוו שידיי ןוא הרות

 -כעלגעמ א ןעמוקאב ןבָאה ןדיי ןעוו ,לארשי תנידמ ןופ םוקפיוא ןטימ

 א יו ריא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןעבָאה ,דרע ענעגייא ןציזאב וצ טייק

 רענטרעג ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ .זייּפש ףיוא ךיז טפראוו שטנעמ רעקירעגנוה

 ןקיּפמוז ןענעקירט ,םיחטש ענעקורט ןרעסאוואב ,ןלאנאק ןבָארג ,םיסדרּפ ןוא

 עגנוי ןופ תוחוכ עטסעב יד ןעגנולשראפ טָאה טעברא יד טָא -- ןדָאב

 1 | ,לארשי ןיא ןדיי

 דניצא זיב זיא סָאװ לארשי קלָאפ סָאד זא ארומ א ןענאטשטנא זיא

 םע, ןא ןיא ןרעװ טלדנאוראפ טינ לָאמא לָאז ,'רפסה םע; ןא ןעוועג

 ...דנאל ןופ קלָאפ א ,"ץרָאה

 לָאז ,טלעווםירפס עלָאג ןופ ,טסייג עלָאג ןופ ,םערטסקע ןייא ןופ

 ,טנעמעלע:םירעױּפ א ןיא ןרעו טלדנאווראפ טינ דייללארשי רעד לָאמא

 ,טסייג ןופ ,הרות ןופ ,רפס םנופ ןסירעגּפָא

 ןיא ןדיינש ,טייצ ןיא ןעייזראפ ,טייצ ןיא ןרעקא ףראד דיי א ןעוו

 רעד טימ ןייז טעװ סָאװ ,"הילע אהת המ הרות; -- טייצ ןיא ןשערד ,טייצ

 ? הרות

 רעטנאסערעטניא רעייז א ,א"טילש ןומימ בייל-הדוהי ברה ןעמוקעג זיא

 ןוא עיזיו טימ שטנעמ א ,דיי רעמעראוו ןוא רעשיגרענע ,רעקידוועריר

 א ,ןקמע ןוא רקוח א ,רבחמ וא רעביירש א ,סעיציבמא עקידרעייפ-םאלפ

 ,ןעגנוריסאּפ עכעלטכישעג ןוא ןדָאזיּפע טימ טלעו א קנעדעג סָאװ ןורכז לעב

 | ,םולח םענייש א טכעלקריווראפ טָאה ןוא

 קחצי:םהרבא 'ר ,קידצה ןואגה ,ישארה ברה ןופ הריטּפ רעד ךָאנ
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 דסומ, םעד טעדנירגעג ,ןעמָאנ ןייז ןקיביײאראפ וצ ,רע טָאה ,קוק ל"צז ןהכה

 ,"קוק ברה

 ואו גאלראפ א יוזא םתס טינ זיא "קוק ברה דסומ, רעקיזָאד רעד

 ןדנובראפ זיא דסומ רעקיזָאד רעד .םירפס טפיוקראפ ןוא טקורדעג ןרעוו סע

 יבתכ ענעטלעז ענעפרָאװראפ עלא ןביילקוצנעמאזוצ עיידיא רעקיזיר א טימ

 -ראפ ןיא םילודג עשידיי ןופ םירפס עטקורדעג-טינ ןוא ןטּפירקסונאמ ,די

 רעטרעדנוה תוזינג ןיא ןטלאהאב ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,תורוד ענעדייש

 -תולג יד ןופ טסייג ןשידיי ןופ תורצוא ערעייט יד ןעגנערבקירוצ ןוא ,ןרָאי

 ,לארשי ןייק רעדנעל

 יו רָאנ ,ןינב קעטָאילביב א יװ טינ סיוא טעז "לוק ברה דסומ; רעד = |

 ףיוא םשֹור ןקידלאווג } א טכאמ ןינב רעד .םענראפ ןסיורג רָאג ןופ םועזומ א

 .רעכוזאב ןכעלטיא

 ןוא רעביירש ,םינבר ןציז סע ואװ ןרעמיצ-טעברא רעקילדנעצי

 ןופ ,ָאקָאראמ ןוא ןמית ןופ די-יבתכ עטלא ןיא ךיז ןעלבירג ןוא ,עטנרעלעג

 ,דנאלגנע ןיא דרָאפסקָא ןופ ןוא ייקרעט ןופ ,לאגוטרָאּפ ןוא עי גאפש

 ך"נת יװ ,ןטיבעג ענעדיישראפ ףיוא םירפס טרעדנוה סקעז וצ בורק

 ,לארשי-ץרא ,תודיסח ןוא הלבק ,טויּפ ןוא הלפת ,םיקסוּפו ס"ש ,םישרפמ ןוא

 עכעלטפאשנסיוו א ,ו"אא ,שורד ןוא רסומ ,לארשי ילודג ןופ סעיפארגָאנָאמ

 -סיוא ךעלגעממוא זיא סע -- ם"במר םעד ןופ םירפס עלא ןופ עבאגסיוא

 טָאה קוק ברה דסומ רעד עכלעוו ףיוא ןטיבעג ןוא םירפס עלא ןענעכער

 | ,ןטסָאמראפ ךיז

 -- סע ןפור רעיירבעה יד יװ רעדָא ,טסייג ןשידיי םנופ עינשזוק א

 ,רצויה תיב

 ָאד טָאה ,דסומ ןקיזָאד םנופ רעפאש ןוא רעיױב רעד ,ןומימ ברה

 ,טסייג ןייז ,המשנ ןייז ,עיזאטנאפ ןייז ,קרעוו-סנבעל ןייז ןזיוואב

 לארשי רעד ןיא עיגילער ראפ רעטסינימ רענעזעוועג ,ןומימ ברה

 ןייז ןיא ןירא טקוק ןעמ ןעװ ,ןאמרעגנוי ןייק טינ ןיוש זיא ,גנוריגער

 שטנעמ רעד יוזא יװ רעבָא ןעמ טקוק :הדיל תדועת ןייז ןיא ,ןיישטרובעג

 יד ןיא זיא רע זא ןעמ טעז ,סיילפ ןוא חוכ א ראפ סָאװ טימ ,טטברא

 תומולח עטייוו ,ןעוטפיוא ןוא רענעלּפ טימ לופ -- ןרָאי עקיטפערק ,עלעטימ

 ןגרָאמ רעדָא טנייה ןרעו טכעלקריווראפ ןלעװ עכלעוו

 יד ןלעטשוצפיוא ןאלּפ א טימ םורא ךיז טגָארט א"טילש ןומימ ברה |
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 טנעקרענא לָאז רעכלעוו ,ןיד תיב ןשידיי ןטסכעה םעד ,עיצוטיטסניא ןירדהנס

 עטסכעה יד סלא ,תוצופת עלא ןופ ןוא לארשי תנידמ ןופ ןדיי עלא ןופ ןרעוו

 ,קלָאפ ןשידיי םייב ץעֹועג ןוא טסייג ןופ טעטירָאטיױא

 ןוא רענגעק ףיוא ןָא עיידיא יד ךיוא טפערט עיידיא רעדעי יװ .ונ

 ןופ ןינע םצע םעד ףיוא ןלעטשּפָא טינ טציא ךיז ךיא ליוװ .םידגנתמ

 סָאװ םשור ןלאסָאלָאק םעד ןענעכייצראפ רָאנ ליוו ךיא .הזה ןמזב ןירדהנס

 ןטרָאד .קוק ברה דסומ ןופ ןינב םניא קידנעייז טכאמעג רימ ףיוא טָאה סע

 טרָאץיז א לאז םניא ןוא ,רעטרע-ץיז טנזיוט רעביא טימ לאז א ָאד זיא

 ןענייז יוזא לייױו ,הנבל עבלאה א ,לוגע יצח א ןופ םרָאפ ןיא ןירדהנס יד ראפ

 םעד ןעז ןענָאק לָאז רענייא ידכ ,םילשורי ןיא ןירדהנס יד לָאמא ןסעזעג

 ,..ןטייווצ

 עלא ףיוא םירפס רעטנזױט רעקילדנעצ ןופ קעטָאילביב עקיזיר א

 ,םירתכ ןופ ןעגנוטעבראסיוא-טסנוק ,השודק ישימשת ןופ םועזומ א ,ןכארּפש

 ,ו"אא תורפוש ,ןתכורּפ ,ךעלסקיב םימשב ,סרעכעב ,הרות ירפס וצ ןדי

 רעשרָאפ ,םירבחמ ,םינבר ראפ םירדח:-רידוטש קיצנאווצ:-ןוא-ייווצ

 | | .רעביירש ןוא

 ,רעדנעל עלא ןופ לארשי ילודג ןופ סעיפארגָאטָאפ

 ןטרָאד רעטעברא ןוא רעשרָאפ עלא ןופ ןעמענ יד טינ קנעדעג ךיא

 ,יאלּפ סחניּפ ,רעטכיד ןקימאלפ ,ןשיגרענע ,ןגנוי םעד ָאי רעבָא קנעדעג ךיא

 ןופ םיריש ןופ גנולמאז א ,"םינומא; רפס סָאד טריטקאדער טָאה רעכלעוו

 ךיוא ךיז טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד) רעטכיד עזעיגילער קיצנאווצ

 (עבאגסיוא רעראברעדנואו רענעי ןיא טקיליײטאב

 ךיז טעז סיילפ ןייז .שיגרענע זיא טנָאמרעד ןביוא יוװ ,ןומימ ברה

 עלא ןיא העידי א טָאה רע .קוק ברה דסומ םנופ ךעלעקניו עלא ןיא ןָא

 .רעיוב ןוא עיּפשמ רעסיורג א זיא רע .לארשי תמכח ןוא תרות ןופ ןטיבעג

 .רעיוב ןוא רעפעש ריא ןוא עיידיא עסיורג א זיא קוק ברה דסומ רעד

 .טייקכעלנעזרעּפ עסיורג א זיא ןומימ ברה

 ןכוזאב וצ היכז ןוא טייקכעלגעמ יד רָאנ טָאה רעכלעוו דיי רעכעלטיא

 ןלעפראפ טינ ףראד ,שדוקה ריע םילשורי ןייק ןייגפיוא ןוא דנאל קיליײה סָאד

 ןבָאה ןדיי סָאװ ןעז טעװ רע ."קוק ברה דסומ; ןסיורג םעד ןכוזאב וצ

 זא ןליפרעד וויטקניטסניא טעװ רע ןרָאי רעטנזיוט ןופ ךשמ ןיא ןפאשעג

 ...טדימשעג רעטייו טרעוװ תורוד ןופ טייק ענעדלָאג יד
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 ל

 ןורסח ַא יא עפש ליפוצ ןעװ

 .טרָאװכירּפש שידיי טלא ןא טגָאז ,"טנוזעגמוא זיא ליפוצ סָאװ;

 יד ןענעקירט רעדלעפ יד ,טינ טסקאוו ןגער ןָא ,הכרב א זיא ןגער

 זיא ןגער .רעגנוה א ןכאזרואראפ ןָאק רָאי ןקורט א .טקלעווראפ ןרעוו תואובת

 ליפוצ ,..סָאמ א טימ רקיע רעד ןוא טייצ ןיא טמוק רע ןעוו ? ןעוו .הכרב א

 טינ ןענָאק סרעמראפ יד ,טלױפראפ ןרעװ תואובת יד ,הללק א זיא ןגער

 ןעו טינ גיט סע .ןפיוקראפ וצ טינ רָאג ןבָאה ןוא ,ןטעברא טינ ,ןדיינש

 ,..ליפוצ טנגער סע

 ןקאה ,טסימ ןריפ ןסאג יד ןרעק .הסנרּפ ףיוא רעווש ןטעברא.ןשטנעמ

 ןקאה ןוא ןבָארג ,דרע רעד ןופ ךיוב םניא ףיט ּפָארא ךיז ןזָאל ,רענייטש

 ןפָאטש עשימעכ ןוא ןלארענימ ערעדנא ןוא ליוא ,טפאנ ןכוז ,ןליוק

 ךיוא לָאמלײט ,ןהעש עירפ יד ןיא סיורא ךיז ןזָאל טיילרעשיפ

 ןראפ ,גנוליקראפ א ראפ ארומ טינ ןבָאה ייז .ןכייט ענעפָא יד ףיוא ,טכאנייב

 ןיא ןטעברא ןשטנעמ .ןייז וצ סנרפמ ךיז שיפ ןּפאכ ייז .טניוװ-םערוטש

 בילוצ ,סייוש ןעקנירט ןוא ביוטש טימ ןָא ךיז ןסע ,גנאל ןהעש ןקירבאפ

 ,הסנרּפ

 .הסנרּפ ןכוז "ולעפל םדָא אצי; .ןגעוו עקידנכוסמ ףיוא ךיז ןזָאל לייט

 .ןגרָאמ ןראפ ךיוא ןרָאּפשּפָא ליו :חויר א ,ןדליג א ןכאמ וצ טכוז ןעמ

 ?טינ עקאט סָאװראפ

 "טכאמ; ןעמ ןעוו ןדירפוצ ןוא ךעלקילג זיא ןעמ ,סיז זיא טעברא

 ןיא םימכח יד יװ ךָאד זיא ןשטנעמ םנופ רוטאנ יד רעבָא ,טלעג ךעלסיבוצ

 סע רעוו ,"םיתאמ הצור ,הנמ ול שיש ימ; :טלעטשעגטסעפ ןבָאה ארמג רעד

 ,טרעדנוה ייוצ ןגעוו ןיוש טמולח ,ןדליג טרעדנוה ןופ עמוס יד טכיירגרעד

 ,..טנזױט ייוצ ןיוש ליוו ,טנזיט ןיוש טָאה סע רע ןוא

 סיז :תלהק ןיא ךלמה המלש טגָאז יו ,טינ ךיוא גיוט תורישע ליפוצ

 טעז יד רעבָא .ליפוצ יצ קיצניוװ טסע רע יצ .רעטעברא םנופ ףָאלש רעד זיא

 ןעזעג ךיא בָאה קיטייו ןכעלנערק א ...ןפָאלש טינ םיא טזָאל רשוע םנופ

 תורישע (ב"י ,א"י 'ה ,תלהק) ותערל וילעבל רומש רשוע :טלעװ רעד ףיוא

 | .רעמיטנגייא םוצ סטכעלש ןייז םרוג לָאז
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 סע ןעוו ,סיז רָאנ ןיא טייקסיז וליפא ,טינ גוט ,ליפוצ זיא סע סָאװ ץלא |

 .ךעלדעש -- ןוא לאג יו רעטיב זיא קינָאה ליפוצ .סָאמ א טימ טמוק

 ןבאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא ןלאנרושז ,ןעגנוטייצ ,רוטארעטיל ,רוטלוק

 -עטניא ,קיניזטסואוואב זיא גנורעקלעפאב יד זא ,םינמיס עטוג ךָאד ןענייז

 יד טעזרעד ריא ןוא לארשי ןייק רעבָא ריא טמוק ,וו"אא ןזעלאב ,טנעגיל

 ,קינָאה ליפוצ .ןגיוא יד ראפ ןעלדניווש ןָא טביוה ,ןימ םעד ןופ עפש עסיורג

 ,ןבאגסיוא ליפוצ ,ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ליפוצ ,טייקסיז ליפוצ

 ןביז ןאראפ גָאט וצ טנייה ןענייז לארשי ןיא זא טביולגעג ריא טלָאװ

 עשידָאירעּפ ענעדיישראפ ןוא רעכיב ןריצודָארּפ עכלעוו ,ןגאלראפ קיצרעפ ןוא

 | | ? ןבאגסיוא

 ןוא ופי ,הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי ןופ ןסאג יד רעביא טריצאּפש ריא

 טינ ריא טגָאמראפ ,קסָאיק גנוטייצ א ייב לייו א ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ריא

 .ןפורסיוא טרעה ריא רעדָא ,טעזרעד ריא ןעגנוטייצ לפיוו רעגניפ ליפיוזא

 ןטלאהוצנייא ךאווש וצ ןענייז רימ ןרעדנע טינ טלעוװ יד ןענָאק רימ

 יד :ןרעגאל עכעלטע ףיוא טליײטעצ זיא טייהשטנעמ יד .רעדער-טלעוו יד

 -ילער-יטנא יד ןוא עזעיגילער יד ,עשיטסילאיצָאס יד ןוא עשיטסילאטיּפאק

 רערעדעי לייו ,ןייז ןפראד ןעגנוטייצ עכעלטע זא רימ ןעייטשראפ .עזעיג

 .עיידיא ןייז ןוא עיפָאזָאליפ סנבעל ןייז ,הטיש ןייז טקידייטראפ

 ןיא הנחמ עשיטסילאטיּפאק יד זא ןעז וצ קידריוקרעמ זיא'ס רעבָא

 יד ןוא עשיטסילאיצָאס יד ךיוא יוזא .ןעגנוטייצ ענעדיישראפ טָאה לארשי

 עקידנטיידאבמוא ןוא עּפורג עניילק רעדעי .עזעיגילער-יטנא יד יו עזעיגילער

 עיצקודָארּפ יד .גאלראפ םענעגייא ןא טימ ןאגרָא םענעגייא ןא טָאה ייטראּפ

 רעד ןופ רעדנעל עלא עיצרָאּפָארּפ ןיא רעביא טגייטש טרָאװ ןטקורדעג םנופ

 "רבד; ,"ץראה; רעד יו ןעגנוטייצ עסיורג עכעלגעט .טלעװ רעטריזיליוויצ

 תועידיא ?םינמז; "לוקח; ,"הפוצה; ,"םירעש, ,"רמשמה לע; ,"עידומה;

 עשידָאירעּפ ןוא רעטעלבנכָאװ ערעדנא רעקילדנעצ ןוא ?בירעמ, "תונורחא

 -- ןטפירש רעטאעט ,ןטכיראב ץנאניפ ,עשירחוס ,עשירארעטיל ,ןעטפירש

 ?ןענעכערסיוא ןעמעלא ייז ןָאק רעוו

 ןעזעג ןוא טעטש עקידלארשי ןופ ןסאג יד ףיוא ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו

 ןלָאז !וברי ןכ ,םלוע לש ונובר :הלפת א ןטעבעג ליטש ךיא בָאה ,ןדיי ליפ

 א ,לוש א רעדָא רדח א ,הבישי א ןעגנאגעגייבראפ ךיא ןיב .ןרעמ ךיז ייז

 ךיא בָאה ,ךעלרעדניק עשידיי ןעזעג ןוא ,ץאלּפ-ליּפש א ןוא ןטרָאג רעדניק

 -סורטיצ ,םיסדרּפ עשידיי ןעזעג ךיא בָאה :וברי ןכ :הלפת א ןטעבעג
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 ,(ןֹווילָא) םיתיז טימ רעמייב ,האובת טימ רעדלעפ ענעסקאוואב ,רענטרעג

 ןעזעג ךיא בָאה :וברי ןכ ןטעבעג ךיא בָאה ,ןטייב תוקרי ןוא רענטרעגנייוו

 עיינ ,םיבשומ עיינ ןוא םיצוביק עיינ ,רעזייה עיינ ,תונוכש עיינ ,ןסאג עיינ

 ברי ןכ ןטעבעג ךיא בָאה תוצובק עיינ ןוא רעפרעד

 ןוא ןעגנוטייצ ןופ עפש עסיורג יד ןעזרעד רעבָא בָאה ךיא ןעוו

 ...ןרעמ טינ ךיז ייז ןלָאז ,וברי לא :ןטעבעג שוריפב ךיא בָאה ,ןבאגסיוא

 ןיוש ןָאק ןוא טינ ליוו רענייא ךעלזיילק ליפוצ ,טײקטרעטילּפשעצ ליפוצ לייוו

 ,ןיילק וצ ,גנוי וצ זיא לארשי .ךארּפש סנטייווצ םעד ןייטשראפ רעמ טינ רשפא

 ,טײקטרעטילּפשעצ אזא ,הגלפה רוד אזא ןגָארטראפ ןענָאק וצ םערָא וצ

 .ףליה רעלעיצנאניפ ןיא ,לאירעטאמ-ןשטנעמ ןיא ךיז טקיטיונ לארשי

 טעװ ,לארשי ןיא ןסילפניירא ןלעװ סע לאטיּפאק רעמ ןוא ןשטנעמ רעמ סָאװ

 -כאפ עטריציפילאווק ןיא ךיז טקיטיױנ לארשי .ןרעװ טקראטשעג הנידמ יד

 עריא ןפיוק ןלָאז סָאװ רעדנעל ,קרעמ עיינ ןיא ךיז טקיטיונ לארשי .רענעמ

 .ת ו ד ח א ןיא לארשי ךיז טקיטיונ ןעמעלא ןופ רעמ רעבָא .תורוחס ענייפ

 וצ טצונעגסיוא טרעװ עיגרענע יד ,טרעטילּפשעצ ןרעװו תוחוכ יד

 ,ןָאטפױא טינרָאג ָאד ןָאק גנוריגער יד ןוא ,ןרעדנא םעד רענייא .ןפמעקאב

 םָאדירפ; טשרעה ןטרָאד ןוא דנאל שיטארקַאמעד א זיא לארשי לייוו , , .לייוו

 .דייר ןייק סיוא טינ טלעפ ןדיי ןוא ...?שטיּפס ףָא

 רעטסינימ-םיירּפ ןוא ,יסעלּפוד סירָאמ ,קעבעווק ןופ רעימערּפ ןשיווצ

 א רעביא הקולחמ לקיטש א ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןארָאל ןעס יול ,עדאנאק ןופ

 טוָאלעג רעטצעל רעד טָאה .קעבעווק ראפ ןרעייטש ערעדנוזאב ןגעוו עגארפ

 יד ,טושּפ טניימ סָאד .קעבעװק ראפ עדאנאק טייטש םיא ייב זא ,ןסיוו

 רעד ראפ גרָאז יד טמוק טשרע ןאד ,םדוק זיא הנידמ רעד ןופ טייקצנאג

 | | | ,ץניוװַארּפ

 יד קידנעיל דניצא ןוא ,לארשי ןיא קידנעייז ,טליפעג בָאה ךיא

 וניחא ןשיווצ לגנאמ א התע תעל ךָאנ זיא סע זא ,עסערּפ לארשי עכעלגעט

 ןגעוו ,טייקכעלטרָאװטנאראפ רעוויטקעלָאק ןגעוו לארשי תנידמ ןוא לארשי ינב

 .ייטראּפ יד טשרע ןאד ןוא הנידמ יד טמוק לכ םדוק זא ,תוירחא רעלאנָאיצאנ

 דָאירעּפ גנאגרעביא ןא רָאנ זיא סָאד זא ,טגייצרעביא רעבָא ןיב ךיא

 לאעדיא טּפיוה רעד זיא הנידמ יד זא ,תמא רעד ןגיז טעװ ףוס לכ ףוס ןוא

 ןּפורג עלעודיווידניא יד ,עשידיחי יד ןעמוק טשרע ןאד ןוא

 טגערפעג ןיילא ךיז ,עגארפ רעקיזָאד רעד ןיא טפיטראפ ךיז בָאה ךיא

 | | .טרעפטנעראפ ןיילא ןוא
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 ךָאנ טרעגנוהעגסיוא יוזא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדיי סָאװ סע טמוק יוװ

 ןבעל שידיי ןגייא ןא ךָאנ ,טפאשטריוו רענעגייא ןא ךָאנ ,הנידמ רענעגייא ןא

 סָאד ,עקידלוילק ,עטאווירּפ סָאד ןעיצרָאפ ןלָאז ,דנאל ןגייא ןא ןיא

 | ? טײקטרעטילּפשעצ

 םרוג טָאה יז זא "טביולג, יײטראּפ עכעלטיא .טושּפ זיא ץורית רעד

 .ײטראּפ ערעדנא יד יו ,הנידמ יד ןפאש וצ רעמ ןפלָאהעגטימ ןוא ןעוועג

 יז ליוו ,יוזא בוא ,ונ ,ןינב םוצ לגיצ רעמ ןגָארטעג טָאה ,יז רָאנ ןוא ,יז

 ןגייל זומ יז .הנידמ רעד ןופ לסעק םניא ןרעוו ןצלָאמשעצ טינ "ןָאק, ןוא טינ

 .ןעײטארּפ עלא ןגָאז יוזא .לארשי ןיא רָאפ טמוק סָאװ ץלא ףיוא םתוח ריא

 יז ןקידיײרּפ יוזא ןוא ייז ןביירש יוא -- טדאשעג טינ טלָאװ ןיילא ןגָאז

 ןבאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא ןלאנרושז ,רעכיב ,ןעגנוטייצ רעקילדנעצ יד ןיא

 רעקילדנעצ ןוא ןגאלראפ 47 ןופ עפש עסיורג יד ךיז טמענ טענאד ןופ

 רעתמא רעד ןעוועג זיא רעוו ,ןסעגראפ טינ לָאז םלוע רעד ליוװ ןעמ .ןעגנוטייצ

 ,הנידמ רעד ןופ רעדנירג ןוא רעיוב

 לימוצ ,קלָאפ קיטפנינראפ ןוא גולק א ,ןובנו םכח םע ןא זיא לארשי

 -ןיא עלא יד .ןרעטכינסיוא ןטרָאד ךיז ןלעוו ייז טינ ןעמ ףראד ןגרָאז

 טעו םידיחי ןופ עיזיו ןוא עיגרענע עצנאג יד ,תוחוכ ןיא ןשינעדייר

 יד .הנידמ רעד ןופ ןגָאװטײר םניא ןרעוו טנאּפשעגנייא ןוא טריזילאנָאיצאנ

 לארשי טעװ ןאד ,ייטראּפ יד טינ ןוא טאטש רעד ןייז טעװ עיידיא לארטנעצ

 .ךעלרעסיוא ןרעו טקיטפערקעג ןוא ךעלרעניא ןרעו טקראטשעג

 אל

 חרנכ די רער

 .תרנכ םי ןטמולחראפ ןליטש םעד קידנעעז טרעביוצאב שממ טרעוו'מ

 ןייד וצ ןכיירגרעד ,ןטייצ עטלא-רוא ןופ םינוגינ ,רענעט-גנאזעג ןוא קיזומ

 .רעיוא

 רעד ןיא רוניכ ליוו ?תרנכ אקוװד םי םענעי ןעמ טפור סָאװראפ
 רעכעה ןוא ןטנוא טיירב זיא עפראה א יװ טקנוּפ .עפראה א ןופ שטייט
 ףיוא .תרנכ םי רעקיזָאד רעד סא טעז יוזא טקנוּפ ,רעלעמש ץלא יז טרעװ
 ץלא רע טרעװ טייזםורד וצ ןוא קידנור בלאה טיירב רע זיא טייז ןופצ
 ,רעלעמש ןוא רעלעמש
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 ןדיי יד טימ זא ןעקנעדעג ,יישר טימ שמוח ןענרעל סָאװ ןדיי יד

 יז .םענורב סמירמ ,"םירמ לש הראב, ןעגנאגעגטימ זיא רבדמ רעד ןיא

 הל ֹונע ראב ילע ,תאזה הרישה תא לארשי רישי זַא :םעד ךיוא ןעקנעדעג

 רעד זיא סָאד ."'םיא וצ עלא טגניז ,םענורב ףיורא לאווק,; (א"כ רבדמב)

 םיא ןבָאה קלָאפ ןופ ןטשריפ ןוא ןבָארגעג םיא ןבָאה ןראה סָאװ םענורב

 ,ןטרָאד) ןקעטש ןוא רעטּפעצס רעייז טימ טקאהעגסיוא

 ןרעטלע ערעזדנוא טימ טרעדנאוועגטימ טָאה סָאװ ,םענורב רענעי טָא |

 םי ןיא ןרָאװעג ןטלאהאב זיא םענורב רעד ,רָאי קיצרעפ רבדמ רעד ןיא

 ,דנאל ןטנָאזעגוצ סט'ג ןופ ןצינערג יד טכיירגרעד ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,תרנכ

 ינּפ לע הפקשנוא :קוסּפ םעד ףיוא תקוח תשרּפ ןיא טגנערב י"שר-

 ,ןומישי טרָא ןפיוא טייטש ןעמ ןעוו טקרעמאב טרעוו םענורב רעד זא ?ןומישיה

 יזא .םענורב סמירמ זיא סָאד ןוא ,ּפיז א ,הרבכ א יװ תרנכ םי ןיא ןעמ טעז

 ."שר טגנערב ,אמוחנת יבר טגָאז

 ,עבלעז סָאד ךיוא אייח יבר טגָאז ,'ט קרּפ ,םיאלכ ,ימילשורי ןיא ןוא

 ,אמוחנת שרדמ ןופ טגנערב י"שר סָאװ

 קיצנאווצ-ןוא-ייוצ ןוא ,תרנכ םי םנופ טיירב יד זיא רעטעמָאליק ףלע

 גערב םייב קידנעיטש .רעדנואוורוטאנ עסיורג א רעבָא טעז ןעמ .גנעל יד

 רעטעמָאליק ףלע .ץינערג רעשיריס רעד ףיוא ןקוקרעבירא ןעמ ןָאק ,תרנכ ןופ

 שממ ,טלוב יוזא ,רָאלק יוזא ןעמ טצז 'ךָאד ןוא ,ךלהמ רעקידהשקשנ א זיא

 (די רעאירבט יד ןרעלקרעד רעדנואוו ןקיזָאד םעד .סאג רעד רעביא יו

 טָאד וא ,קיטכיזכרוד יוזא ,רָאלק יוזא ,ןייר יוזא ןטרָאד זיא טפול יד לייוו

 ןקערטשסיוא טנָאקעג טלָאװ ריא יו שממ ,ךלהמ ןטייוו אזא ףיוא ןעז ןָאק גיוא

 .עירָאטירעט עשיריס יד ןּפאטנָא ןוא טנעה ערעייא

 .נופ ךאלפ םעד ןופ רעקירעדינ רעטעמ ףלעװצ טימ טרעדנוה ייווצ

 | .תרנכ םי רעקידריװקרעמ רעקיזָאד רעד זיא ,םי ןשידנעללטימ

 רעד ןיא .ןייש ןוא סיז זיא טנגעג םענעי ןיא טסקאוו סָאװ טכורפ יד

 םי ןקיזָאד םעד ןעמ טפור סָאװראפ ךיוא ךיז טגערפ ,(ו ףד) הליגמ ארמג

 יוזא ןענייז ןגערב יד םורא טכורפ עריא ,ארמג יד טרעפטנע ,לייו ? תרנכ

 .(רוניכ) עפראה א ןופ ןעגנאלק יד יװ סיז

 ןוא תולוק עסיז טימ "ןדנובראפ, תרנכ םי רעד זיא ,טעז ריא יו

 ןיא ךיז ןדָאב ןתעשב טרעהרעד שממ סע רימ ןבָאה .רענעט עקיצראה

 .םי םענעי



 515 לארשי-ץרא

 םי םנופ שיפ עטמיראב יד ןּפאכ וצ טאהעג טינ טייצ ןייק ןבָאה רימ

 ןרעסאוו ענייז ןיא טשירפעגּפָא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .תרנכ

 ךיז קינדָאב טינ ,ןיירא תולג ןיא ןרָאפקירוצ טנָאקעג טינ בָאה ךיא

 ,לארשי ןופ ןרעסאוו יד ןיא

 ןיא ןוא חלמה םי ןיא ,אירבט ימח יד ןיא ,תרנכ ןיא ,ןדרי ןיא

 ,ןפי ןופ ןגערב יד ייב םי ןשידנעללטימ

 :טפאשנגייא עראברעדנואוו א ךָאנ תרנכ םי רעד טָאה ארמג רעד טיול

 עדייב יד ,אלּפ א טעז ךָאד ןוא ,תרנכ םי םעד ךרוד טסילפ ןדרי רעד

 (ד"ּפ ,הבר תישארב) סיוא טינ ךיז ןשימ ןרעסאוו

 -ץינערג יד ןעז טוג טנָאקעג ןעמ טָאה ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא וליפא

 ,תרנכ םי םנופ טייז רענעי ףיוא ןריצאּפש רעיריס יד ןופ ךאוו

 בל

 םי ןופ גערב םייב אירבט טָאטש יד ךיז טניפעג ,טנָאמרעד ןביוא יו

 ריא ,אפוג טָאטש רעד ןגעװ ןלייצרעד טינ דניצא רעבָא ךיא ליוו .תרנכ

 רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירבק עטמיראב ןוא גנוטיידאב עשירָאטסיה

 .אביקע יבר ןופ ,יאכז ןב ןנחוי יבר ןופ םירבק יד ,אירבט טָאטש רעקיליײה

 רימ ןבָאה אירבט ןיא ךיז טניפעג רבק סמ"במר םעד זא) סנה לעב ריאמ יבר

 ,('ןפאש ןוא ןבעל ןייז ,ם"במר רע7, עירעס רעד ןיא ןבירשעג תוכיראב

 יד ןוא ,תרנכ םי ןטימ ןצינערגאב ךילקירדסיוא ,דניצא ךיז ליו ךיא

 רעהפיוא ןֶָא ןסילפ עכלעוו ,ןלאווק רעסאוו עסייה יד ,"אירבט ימח; עטמיראב

 | ,תישארב ימי תשש ןופ

 ןעמָארטש ןוא ןסילפ ןלאווק-רעסאוו לארענימ ,עקידנלייה ,עסייה ףניפ

 ,תרנכ םי ןרעביא גראב םנופ סיורא

 רעיײז טימ טנאקאב ןענייז ןלאווק-רעסאו עסייה ,עכעלריטאנ יד

 ןעמוק ןגעלפ םיור ןופ וליפא .דומלת םנופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ ,טפארקלייה

 ןלאווק :רעדנואו ענעי ןיא ןליײה ךיז ןטשריפ ןוא םיצירּפ עכייר

 -טלאק טימ ןליק סע זומ ןעמ .סייה רעייז זיא ןיילא רעסאוו סָאד

 ןדָאב טינ ךיז ןעמ ןָאק שרעדנא ,רעסאוו

 ןוא לכיטדזָאנ א ןיא ןייא סע טלקיוװ ןעמ ,ייא יור א טמענ ןעמ ןעוו

 .טכַאקעג טראה סע טרעװ ,ןדנקעס עכעלטע רעסאוו ןיא סע טלאה ןעמ

 ,דניק גנוי ַא ןעוװעג ךָאנ ןיב ךיא ןעו טרעהעג ךיא בָאה האצמה רעד ןופ
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 סע זא ןעזעג ןוא טוואורּפעגסיױא סע ךיא בָאה ,לארשי ןיא דניצא קידנעייז

 ,קיטכיר זיא

 ,ץלאו ,לבעווש ןטלאהטנא ייז ,ץיה דארג 62 םורא ןבָאה אירבט ימח יד

 ,םויזענגאמ-רָאלכ ןוא .ןזייא

 ןליפ ןלארענימ יד לייו ,םענעגנא טינ זיא רעסאוו םנופ םעט רעד

 םענעדיישראפ וצ ףליה א ייז ןענייז ראפרעד ןוא ,ןצלאזעג ,רעטיב סיורא ךיז

 ,סעמיזקע ענעדיישראפ יװ ,ןשוחימ ןוא ןתאלוח ערעדנא ןוא םזיטאמור

 -טלעװ יד יו רעמאזקריוו ןענילז ,אירבט ימח יד ןופ טפארק-לייה יד

 ,((דנאלשטייד) ןעכאא ןוא ןעדאבסיוו ןופ ןלאווק לייה עטמיראב

 -רוק טלעוו סלא ןעלקיווטנא םשה תרזעב ךיז טעװ ןוא ךיז ןָאק אירבט

 ןיא ןדָאב ךיז לארשי ןופ ןלייט עלא ןופ טנייה ןיוש ןעמוק ןשטנעמ .טרָא

 ,אירבט ןופ ןלאווק-רעסאוו עסייה יד

 .טיױה רימ ןפערט רעדנעל עמיראו יד ןיא זא טינ טסעגראפ

 ענעי ןעניפעג אירבט ימח יד ןיא ןוא ,ןטייהקנארק-טיוה ןוא ןעגנודניצטנא

 | | ,האופר א םיאלוח

 אירבט ןייק ךיוא ןעמוק ,דנאל סָאד ןכוזאב עכלעוו ,ןטסירוט רעטנזיוט

 ,רעדעב עכעלטע ןעמענ וצ

 ףיוא טינ ןוא םזיטאמור - ףיוא טינ ןדייל טינרָאג רעבָא ףראד ןעמ

 ןטרָאד ךיז ןעמענ וצ היחמ א זיא'ס זא תודע ךייא גָאז ךיא .,גנודניצנָא-טיוה

 ןףשטנעמ ןטנוזעג א ראפ וליפא דָאב א

 זיא רעמוז לייו ,טרָא-רוק רעטניו סלא טכארטאב ןיא טמוק אירבט

 ,סייה וצ ןטרָאד

 גל

 אירבט ימח יד

 םיריבג ייס ,עלא טנייה ןיוש ןסייוו סָאד ,ץונוצ לָאמא טמוק טלעג זא

 ,דומיל רכש ףיא טלעג טפראדעג דיי א טָאה סנטייצראפ ,םינצבק ייס ןוא

 ,'םיױג, סלא רעדניק ענייז ןסקאווסיוא ןזָאל טינ םולשו סח ךָאד טעװ רע

 ךיוא טרעש רערעש רעד ןוא ,ץחרמ ראפ ןלָאצאב ןעמ ףראד קיטיירפ

 ,רעייטשסיוא ,הנותחה תואצוה ןוא רעטכָאט א ראפ ןדנ דניצא :םניחב טינ

 | | ,המודכו ש"חר ,רמז-ילכ
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 ןעמ סָאװ וצ טשרע ןעמ טעז ,לארשי ןייק טמוק ןעמ ןעוו טנייה

 עכעלטיא ,ןרעװ טעבראאב ףראד דרע ןאּפש רעכעלטיא .טלעג ןבָאה ףראד

 ,סענעמיק עכיוה ,ןקירבאפ ,סעירטסודניא .ןעלקיוטנא ךיז ףראד טָאטש

 רעזייה ןלָאטיּפש ןעמייה רעדניק ,ןלוש ,תובישי ,םירדח ,רענטרעג ,ןקראּפ

 -ָארעד ,ןרעסאוואב ןּפמוז ןענעקירטסיוא ןענישאמ םראפ ןעיײסָאש ןעגנוניואוו

 ץלא ךָאנ ןָאק ןעמ סָאװ עלאמ -- רעמייב ןצנאלפראפ ,בגנ םעד ןרעב

 יי ,ןענעכערסיוא

 וצ ןעז ריא טעװ ,ןלאוק-רעסאוו עסייה יד וצ ,אירבט ןייק טמוק

 | !טלעג ףראד ןעמ סָאװ

 וו ןסקאוועג טלָאװ אירבט -- ןרעמיצ-דָאב ענרעדָאמ ,םינינב עיינ

 רָאג ןופ ןלאוק רעסאוו עסייה ףניפ טיירגעגוצ טָאה טיג .,ןווייה ףיוא

 דניצא .הכמ רעד ראפ האופר יד טקישעג טָאה רע .טפארק-לייה רעסיורג

 -טלעװ א ןעיובפיוא ןוא לאטיּפאק ןריטסעווניא ,ןשטנעמ עכייר ןעמוק ןפראד

 ,םלועה תוניּפ עברא ןופ ןעמוק ןלָאז ןשטנעמ ,טרָא-רוק טמיראב

 עקידלאווג דרע רעד ןבעגעג טָאה רע .ןפאשאב טלעוװ יד טיג טָאה יוזא

 ,רעזערג ןוא ןצנאלפ ןבעגסיורא ןוא ןסקאוו לָאז יז ןטפאשנגייא ערעייט ,תוחוכ

 ,ליופ טינ יז ,שטנעמ וד ,םדא-ןב ,וד רעבָא ,ןלאטעמ ערעייט ןוא ןלארענימ

 תורצוא ןוא זייּפש ןבָאה וטסעוו ,ייזראפ ןוא רעקא ,בָארג ,עטעּפָאל א םענ

 ,בורל

 ךָאנ ייז ןָאק ןעמ .וויטימירּפ ךָאנ "?אירבט ימח, יד ןענייז לייוורעד

 ןעמ ,טנָאמרעד ןיוש יו .דאבסלראק ןוא דאבנעיראמ טימ ןכיילגראפ טינ

 ןרעמיצ-דָאב עוויטימירּפ יד ןיא וליפא רעבָא .ןמוזמ תועמ ןבָאה ףראד

 ןדיי עשידרפס ןוא עשיזנכשא עשימייה רעטנזיוט רָאי רעדעי ךרוד ךיז ןפראוו

 | .רעדנעל עלא ןופ ןטסירוט ןוא

 ץארק א רעדָא סייב א םיא טוט סע יצ ,טינ רעדָא ָאי ןעמ ףראד יצ

 לילג ןיא ,אירבט ןייק טמוק ןעמ זא -- טינ יצ ,עציײלּפ ןיא ואו-ץעגרע

 ךיוא ןוא האופר א זיא'ס ,אירבט ימח יד ןיא ןדָאב ךיז ןעמ זומ ,ןותחתה

 וצ טינ הלוגס א ןוא ,ןלייה ךיז ןיוש ףראד סע רעװ האופר א :הלוגס א

 ןשינעקישנָא ענעדיישראפ ןופ רעטעּפש ןדייל

 עסייה עטלא-רוא עטמיראב יד וצ ךייא ןריפ סיסקעט ןוא ןסובָאטיױא

 רעסאוו עסייה יד .תרנכ םי ןבעל גראב םנופ ןסילפ עכלעוו ,ןלאווק-רעסאוו

 ןדָאב ןענָאק ךיז לָאז ןעמ טליקעגסיוא ייז ןרעוו ןטרָאד ןלאווק

 ןיא רוּפיכ-םוי ברע ןא ןיא לָאמא יו ,דיראי רעצנאג א זיא ןטרָאד
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 ןייק טָאה רענייק ,רעטשרע רעד ןייז ליוו רעכעלטיא ,ךיז ןלייא עלא .ץחרמ א

 ןיא טיובעג ןבָאה ערעדנא סָאװ .טייצ טלעפ ןעורוצּפָא ךיז וליפא ,טינ טייצ

 .רָאי קילדנעצ ןייא ןיא "ןכאמּפָא לארשי זומ ,רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ

 ,טייצ ךיוא לארשי ןיא טלעפ ,טלעג ץוח א

 רעבָא ,לארשי ןפלעהסיורא תוצופת יד ןופ ןדיי ןענָאק טלעג טימ ,אלימ

 ..?טייצ ןעמ טמענ ואוו ...טייצ טימ

 דל

 רעפרער עשיר

 א לָאמא טכוזאב טינ סע טָאה ,יורפ ןוא ןאמ ,דיי רעשיטָאטש רעכלעוו

 ?םייה רעטלא רעד ןיא ףרָאד

 .טאהעג טינ סע טָאה הכאלמ לעב ,רעמערק ,רחוס רעשידיי רעכלעוו

 ?טייל-ספרָאד עשייוג טימ ןָאט וצ

 ןבעל ןוויטימירּפ רָאג זיב רעייז טנַאקעג עלא רימ ןבָאה אליממ

 רעדָא םייל ןופ סעטאכ רעדָא ןעגנוניואו עמערָא רָאג זיב ערעייז ,רעגייטש

 עמערָא רעייז ,השבלה רעיײז ;רעכעד עטקעדאב יורטש טימ ןוא סעקלעב

 םנופ קנואו א ףיוא טייקטיירג רעייז ,טייקמורפ עשיטאנאפ רעייז ,ךארּפש

 ןוא ןעמיה עשידיי ןעועבאראב וצ רעדָא ןרימָארגָאּפ וצ חלג ןשיפרָאד

 ,ךעלבלעוועג

 א ןענעיל ןביירשרעטנוא טנָאקעג ךיז טָאה רעיוּפ א ןעוװו ןטלעז

 ןעמאזוצ ןפָאלש ןעגנאגעג ייז ןענייז גנאגרעטנוא ןוז ןטימ .גנוטייצ א רעדָא ךוב

 ןענייז ןָאטעג יירק א טָאה ןָאה רעד ןעו ןוא ,סעקשטאק ןוא רעניה יד טימ

 ןוא דרעפ יו ןסעגעג ,תומחב יו טעבראעג ןבָאה ייז .ןענאטשעגפיוא  ייז

 .תופוע ןופ ןסיוו סָאד ןגיטשעגרעבירא טינ טָאה ןסיוו רעייז

 םנופ ללכ רעד רעבָא ,ןעמאנסיוא ךיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה ךעלנייוועג

 ,גנורעדליש ןיימ וצ ךעלנע רעייז ןעוועג זיא ןבעל ןשיפרָאד

 עניילק ראפ לוש א טימ לָאיטשַאק א טאהעג טָאה ףרָאד סעכעלטיא טינ

 טנָאקעג טָאה ריא ,(לוש ןיא ןעגנאגעג טינ ללכב ןענייז עסיורג) רעדניק

 עכעלגעמראפ רעמ יד .ןיירא לָאיטשָאק ןיא טייוו ןליימ ןעייג קיטנוז א ןיא ןעז

 ,עמשטערק רעכעלטיא ייב ךיז טלעטשענּפָא ,רענעגעוו ףיוא ןרָאפעג ןענייז

 ...הסוכ א טּפאכעג ןיילא ןוא םיסוס יד טעיָאּפעגנָא



 519 | לארשי-ץרא

 ףיױא קוק א טּפאכ ריא ןוא לארשי תנידמ ןייק רעבָא ןעמ טמוק

 ריא ןוא ,םירעיוּפ עשידיי טימ סעומש א טריפראפ ןוא רעפרעד עשידיי

 ןלאסָאלָאק םעד ריא טעז ,תופוע עשידיי ןוא תומהב עשידיי טכארטאב

 ,גנאזעג ןוא דיירפ טימ טליפעגנָא טרעװ ץראה רעייא ןוא דיישרעטנוא

 המ :רעטרעװ יד ץראה רעייא ןופ ןשינעפיט יד ןופ סיורא ךיז ןסייר סע

 .!טָאג םישעמ עכעלרעדנואוו ענייד ןענייז סיורג יו !םשה ךישעמ ולדג

 ענעדישראפ טימ טצנאלפראפ ןייפ ,טריוועטלוק ןענייז רעפרעד יד

 רָאטָאמ ,גנוטכיילאב עשירטקעלע ,גנוטייל-רעסאוו ,ןסאג ,ןעיילא ,רעמייב

 ענרעדָאמ טימ ןקאראב ,םינינב ענייש ,גנורסאוואב עכעלטסניק ,ןענישאמ

 ףענישאמ בעװ ,יירעלשיט ,יירעסָאלש ראפ ןטאטשראוו ןעגנוטכירנייא

 ,םירישכמ לוש עטסנרעדָאמ עלא טיִמ םינינב לוש ענייפ

 תוצובק עקניל ענרעדָאמ יד ןיא ?ןיילא םירעיוּפ יד דניצא ןוא

 ןשטנעמ עגנוי עטעדליבעג שימעדאקא ליפ רעייז ריא טפערט םיצוביק רעדָא

 ץוח א טדער עכלעוו טנגנוי עטרימָאלּפיד עיזאנמיג ,ןלוטיט רָאטקָאד טימ

 גנוטייצ יײטראּפ רעייז ץוח א ןענעייל ,ןכארּפש עשיעּפָאריײא ךיוא שיערבעה !

 עכייר ...ןבאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא עכעלטאנָאמ ,ןלאנרושז ןוא רעכיב ךיוא

 .ףרָאד ןכעלטיא ןיא ריא טפערט ןקעטָאילביב

 רעדָא לוש עטיובעג ןייפ א ריא טעז רעפרעד עזעיגילער יד ןיא ןוא

 ,ןיא-גָאט ןעמ טנוואד ןטרָאד .שדוק ירפס ןוא הרות ירפס טימ שרדמה-תיב

 ןעמ ,רוביצב ךורע ןחלש ,ארמג רועיש א טנרעל ןעמ ,ןינמ טימ סיוא-גָאט

 ךעלביטש םידיסח עטלא יד ןיא יו תורימז טימ ןתודועס שלש תבש טעווארּפ

 ענרעדָאמ ;ךעלדיימ ראפ ןלוש בקעי תיב ,ךעלגנוי ראפ םירדח ;עּפָארײא ןיא

 ךיז ןגעמ עדאנאק ןיא טעטש עסיורג .ץוביק ןזעיגילער ןכעלטיא ןיא תואווקמ

 ,םינינב עכלעזא ראפ רעטסומ א ןעמענּפָארא

 ,םינדמל ןאראפ ןענייז ייז ןשיווצ .הרות-ינב ןענייז םירעיוּפ עזעיגילער יד

 ןשטנעמ ערעיײיט ןוא עקיניזטסואואב ,השעמ ישנא ,םידיסח

 ,ןפיוה עשיצירּפ עכייר יו סיוא ןעז עכלעוו תוצובק טפערט ריא

 ןאראפ טינ טרָאד זיא ץירּפ ןייק רעבָא

 ןָאפָארקימ א ןופ ףליה רעד טימ םלוע םעד ןעמאזוצ טפור ןעמ

 ףליה רעד טימ טליקעגּפָא רעסאווקנירט סָאד זיא ןציה עסיורג יד ןיא

 .םזינאכעמ זייא ןשירטקעלע ןופ

 יז שזא רעפרעד ליפ ןעניישאב רעמייב ןטריבליא ןוא ןעלטייט

 ...גיוא סטסירוט םעד ןּפאכראפ
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 ריא יצ ,םשור א ךייא ףיוא טכאמ ןבעלנעמאזוצ עוויטקעלָאק סָאד

 .טינ יצ הטיש רעד טימ םיכסמ טייז

 טסייוו ריא יו לייוו ,עטנסחי עצנאג א זיא לארשי תנידמ ןיא המהב א

 ריא ,ןשטנעמ ןראפ זיּפש עטפאהראנ א זיא ךלימ ןוא ,ךלימ תומהב ןביג

 טימ טגרָאזאב ןרעו עכלעו תומהב טפערט ריא ןוא הצובק א ןיא טמוק

 טלײטעגּפָא זיא המהב עכעלטיא .קיטכיצ .,ןייר ןענייז ןלאטש יד .בוט לכ

 טזייו סָאד ,עטערָאק ןייא ןופ טינ רעסאוו ןעקנירט ייז .רערעדנא רעד ןופ

 ערעדנוזאב אזא המהב רעדעי טָאה ...גונעג שינעיגיה טינ זיא ,סיוא

 עשירפ ןיוש ךיז טסיג ,גנוצ רעד טימ ןָאט קעל א רָאנ ףראד יז ,לסיש

 ףיױא טרעה ,לסיש רענעי ןופ עדרָאמ ריא קעוװא יז טמענ ...בורל רעסאוו

 ...ןסילפ וצ רעסאוו סָאד

 רעירפ טרעװו ץלא -- ןענישאמ עשירטקעלע טימ ןקלָאמעג ןרעוו ייז

 ןענייז סָאװ םילכ עלא ןוא ןענאק-ךלימ יד ,ןענישאמ יד :טריצקעפנעזיד

 .עיצקודָארּפ ךלימ רעד טימ ןדנובראפ

 טרעװו עקירעביא סָאד .טאז רעד וצ ךלימ ןעמוקאב טיילספרָאד יד

 רעשיטָאטש א ךיוא זא ,ןגעוו תונמחר בילוצ יוזא טינ ,ןיירא טָאטש ןיא טקישעג

 ןגָאז ,זיא סָאד רָאנ ,ךלימ טימ לּפעט עסייה א ןעקנירט ןענָאק לָאז דיי

 ...סענזיב ןופ ןינע ןא ,לארשי ןופ םיצל יד

 ,רעטוּפ טכאמ ,ךלימ יד טלמאז ,"הבונת, וויטארעּפָאָאק רעקיזיר רעד = |

 ...רחסמ רעד טייג יוזא ןוא ,ךלימ-רעטוּפ ןוא ענעטעמס ,זעק

 ןָאט ןוא ןשערד ןפלעה תומהב ךױא ריא טעז טייצ וצ טייצ ןופ

 ,טעברא-דלעפ

 ןעמ ,ריא טימ ךיז טעקצאצ'מ ,לארשי ןיא המהב רעד זיא ליואוו

 ףךלימ לפיוו ךיילג ךייא טגָאז ןעמ ;סוחי ריא ,רעטלע ריא ,ןעמָאנ ריא טסייוו

 .גָאט א ,שדוח א ,רָאי א טיג יז

 זיא ןעמ .טינרָאג ןיוש טגערפ ,ונ ?ןעמעלא טימ טינ המהב א טרעוו

 םיריױטקָאד טגנערב'מ ,ןייז הלוח רקבמ יז טמוק ןעמ ,לּפטמ ריא טימ ךיז

 עכעלרעדנואוו עכייר ענעי ןעוו ןוא ,דנואוו א ריא טדניבראפ'מ ,ןראנירעטעוו

 ךיא רעכיז ייז ןטלָאװ ,ןבעל זעיגילער רעמ לסיבא ןעוועג טלָאװ רעפרעד

 ...טנזעג סהמהב א ראפ טגָאזעג םילהת
 רעכיז ךָאד טקנעדעג ריא לייוו ,יוזא קיטכיר סע זיא ןתמא רעד ןיא

 ןשטנעמ םעד ייס ...םשה עישות המהבו םדָא : םילהת ןיא טגָאז ךלמה דוד יו

 .טָאג טפלעה המהב יד ייס ןוא
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 יזא יװ ןעזעג טינ טָאה סע רעו ?לארשי ןיא תופוע יד .דניצא

 ןעזעג טינ סרענעש סעּפע ךָאנ טָאה רעד ,לארשי ןיא תופוע ףיוא טגנערב'מ

 גײטש רעייז .ןפיוה רעדָא ןסאג יד ןיא םורא םתס טינ ןפיול תופוע :

 ןויטימירּפ ןטלא ןפיוא ךיז יוא םתס טּפאלקעגנעמאזצ טינ ךיוא זיא

 ,רעטערב ןופ רעגייטש

 .ןרָאטקעטיכרא ןוא ןרענעשזניא ןופ טרינאלּפ ןרעוו ןגייטש תופוע יד

 עדייב ןופ .תופוע ןופ גייטש אזא ןיא ךייא ןריפ ןרָאדירָאק עגנאל ,עגנאל

 ןעמוקאב ייז .תופוע לארשי עכעלקילג יד ךיז ןעניפעג רָאדירָאק םנופ ןטייז

 תורבעמ יד ןיא ןדיי יד ףיוא יאוולה) טאז רעד וצ ןעקנירט וצ ןוא ןסע וצ

 סרָאטקָאד א ףיוא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טייצ ןיא טקנוּפ (ןרָאװעג טגָאזעג

 | .עטעיד

 ןופ זיא גייטש עצנאג יד שטָאכ .אלפו אלפה ןזיא ןגייל רעייא רעייז

 טלאפ סע רָאנ ,ןכָארבעצ טינ ייא ןייא ןייק טרעוװו ךָאד ,ןזייא ןוא טָארד

 אזא טימ טרָאפ רמוש רעד ןוא םוקמ ןלעיצעּפס א ןיא גייטש ןופ סיורא ךיילג

 ןעמ .רעייא יד ןעמאזוצ טביילק ןוא רָאדירָאק םנופ גנעל רעד ןיא ןגָאװ

 טָאטש ןיא ןעמ טפיוקראפ עקירעביא יד ןוא ףראד ןעמ לפיוו טלייטעצ

 ...ץראה תרצות ןופ ןבָאה האנה ךיוא ענעי ןלָאז -- ןיירא

 םירעיוּפ לארשי ,רעפרעד לארשי יד ןכיילגראפ טינרָאג ןעמ ןָאק ללכב |

 רעד ןיא לָאמא ןבעל ןשיפרָאד ןטימ ,ןטרָאד ךיז טניפעג סע סָאװ ץלא ןוא

 | ,םייה רעטלא

 ,טריזינאכעמ ,טיובראפ ןייפ ,טריוװטלוק ןענייז רעפרעד לארשי יד |

 רעכיוה רָאג א ףיא ןעייטש םירעױּפ לארשי יד ןוא טייזראפ ,טצנאלפראפ

 - ,הגירדמ

 ,סמועזומ ,ןקעטָאילביב יו ,ןתוכרטצה עלערוטלוק עלא ןבָאה עיירפ יד

 . ,ו"אא ןטנווָא-ץנאט .,ןעגנוזעלרָאפ ,סרעטאעטיָאניק

 ,םירדח ,תואווקמ ,םישרדמ יתב ענייפ ןבָאה רעפרעד עזעיגילער יד

 ,ןבאגסיוא עשירארעטיל עזעיגילער ןוא הרות ןיא םירועיש ,ןלוש בקעי-תיב

 ,'וכו ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 -ערעטניא ןוא רענעש ךָאנ ,רעפרעד .עשידיי יד סיוא ןעז ראברעדנואוו

 ,ףעטעברא דרע ןענייז יז --- ןטרָאד םירעיוּפ עשידיי יד סיוא ןעז רעטנאס

 וא ...סעּפע ךָאנ ךיוא רעבָא ןענייז יז --- רעטכיצ תופוע ןוא תומהב

 ךיוא ןענייז ייז .לָאר עקיטכיו ןוא עסיורג רָאג ַא טליּפש סעּפע ךָאנ רעד

 רעייז ןטיה ןוא ןכאוו ייז ,טכאנייב טיני ןֿפָאלש | ײז ,רעװעג טימ םירמוש
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 רעמָאט ,ןצינערג סאנוש םעד רעבירא ייז ןעגנירד ןגיוא ענעּפָא טימ .עצארּפ

 טייטש סע יװ טינ ,יײז ןלָאצאב ...לאפנָא ןא ןכאמ וצ ןצעמיא ךיז טסילגראפ

 לפכ ןלָאצאב ייז רָאנ ,ּפָאק א ראפ ּפָאק א ,שפנ תחת שפנ .שמוח ןיא

 | ... םילפכ

 .עמעט ןיימ וצ דניצא טינ טרעהעג סָאד ?טינ יצ ,קיטכיר זיא סָאד יצ

 ןלופ םניא ,טריודנאל א יא זיא רעיוּפ רעשידיי רעד זא ,רָאנ קרעמאב ךיא

 ...לארשי ןופ דלעה א ןוא טאדלָאס א ,רמוש א יא ,טרָאװ םנופ ןיז

 | הל |

 לארשי ןופ זחכ רעסיורג

 .לארשי ןופ חוכ רעסױרג

 ןבעל עשידיי עצנאג סָאד שטָאכ ,עּפָארײא ןיא ,םייה רעטלא רעד ןיא

 "םידיסח ,םישרדמ יתב ןוא ןלוש ,זעיגילער בור יּפ לע ןעװעג ןטרָאד זיא

 טָאה ,הרות ידמול ןוא םיללּפתמ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןזיולק ןוא ךעלביטש

 טכאמעג לת א ,סאג עקידרחסמ ןוא עקידעכָאװ יד ,"סאג, יד ךָאד רעבָא

 טימ טקעמשעג ןיוש טָאה סאג יד לייוו .טנגוי רעקידנסקאוורעטנוא רעד ןופ

 ,טייקידהזה-םלוע טימ ,הרותה לוטיב טימ ,"טסייג-יירפ,

 ץמחנ טינ ןלָאז יז רעדניק ערעייז ןטיהראפ טלָאװעג ןרעטלע ןבָאה

 םישרדמ יתב ,תובישי ןיא הרות ןענרעל ןלָאז ןיז יד ןעזעג ייז ןבָאה ,ןרעוו

 סעמאמ רעד רעטניה ןעוועג ןענייז רעטכעט יד ,םידמלמ עטאווירּפ ייב ןוא

 לסיבא ןוא ןזָאלעצ ,טרעלקעגפיוא ןעוועג ןיוש זיא סאג יד לייוו ,ךוטראפ

 ,טיישראפ

 ,םזילאיצָאס ןופ טמסראפ ןרָאװעג זיא ,טאטשראוו רעד ,קירבאפ יד

 ,דנאלסור תוכלמ ןיא ראצ םעד ןפראווצּפָארא ןטסָאמראפ ךיז ןבָאה הרבח יד

 | .תונידמ עשה"ריק יד ןיא ןפעזָאי ץנארפ רעזייק ןוא

 ןופ תומא דלד יד ןיא ןבילבראפ זיא הביבס עזעיגילער ןייר יד

 -םידיסח יד ןוא ,טמערישאב ןוא טצישאב טָאה הרות יד ,שרדמה תיב

 החמש ,זאטסקע ןוא תובהלתה ,המשנ עיינ א ןבעגעגניירא ןבָאה ךעלביטש

 | | ,דיירפ ןוא
 ןעועג םייה רעטלא רעד ןיא ןענייז רענטרעג ןוא רעדלעפ עשידיי
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 ,ןראדנערא וצ טרעהעג ןבָאה ,ןעועג ָאי ןענייז עכלעוו יד ןוא .,קיניײיװ

 | .סעקאטסָארּפ ,םיצראה םע ּפעק עבָארג ,סעקינבושי
 עשידמול עשידיסח ואוו ןעמאנסיוא ךיוא ךעלדנעטשראפטסכבלעז ןעוועג

 ,םיצירּפ יד יו שממ -- תופוע ,תומהב ,רעדלעפ ,דנאל טאהעג ןבָאה ןדייי

 ןבָאה רעדניק עשיצירּפ יד ןוא ,םילרע ,םייוג ןעוועג רעטעברא יד רעבָא ןענייז

 עשיליוּפ יד ןיא לידבהל רעדָא ,ןדי-עטוג וצ ןרָאפעג ,הרות טנרעלעג

 ףעזעג טינ ןעמ טָאה ןבעל שיפרָאד שידיי-טכע ןייק .ןלוש ןוא סעיזאנמיג

 םיסנ ,רעדנואו שממ ריא טעז ,לארשי-ץרא ןייק רעבָא ריא טמוק

 ןוא החמש טימ .לופתובהלתה ,קידלּפאצ ,ןבעל שיפרָאד-שידיי .תואלפנו

 טעשאּפ ןעמ ,טפאש ןעמ ןוא טיוב ןעמ ,טייזראפ ןעמ ןוא ןעמ טרעקא גנאזעג

 רענטרעג טצנאלפ ןעמ ,תופוע ףיא טיצ ןעמ ,רעדניר ןוא ףָאש ,תומהב

 גנאל זיב ןעניגאב עמאס ןופ טעברא ןעמ ,ןטכורפ סורטיצ ןוא ןביורט ןופ

 ,גנאגרעטנוא-ןוז ךָאנ

 טגניז ןעמ סע םוצ ךיז טשאוו ןעמ ,ןינמ טימ רעבָא טנוואד ןעמ

 טנרעל ןעמ ,"םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא 'ה בושב תולעמה ריש , רוביצב

 ...ןיירא דלעפ ןיא טפיול ןעמ ןוא טשטנעב ןעמ ןוא ךעלסיב וצ

 ול

 .םייח ץפח ץוביק

 "רעדנואוו רעקיזָאד רעד ןעמעוו וצ םירבח "לארשי תדוגא ילעוּפ , יד

 ,עשיגרענע ,עקיעפ סלא לארשי ןיא םש א ןבָאה ,טרעהעג ץוביק רעראב

 עקידלאווג ןוא תוזירז עיזיוו ,תובהלתה ןגָאמראפ ייז .ןשטנעמ עמאזוטעברא

 .תוחוכ עשירעפעש

 עזעיגילער גנערטש ןוא הטיש רעייז ןטערטראפ רעייטשרָאפ ערעייז

 וצ גונעג זיא'ס .סעיצוטיטסניא עלאּפיצינומ ןוא גנוריגער עלא ןיא ןעיידיא

 אֹוא טמענראפ רעכלעוו ,ץנימ ןימינב 'ר רעריפ ןטקישעג םעד ןענָאמרעד

 ;טנעמאלראּפ רעקידלארשי רעד ,תסנכ רעד ןופ רעקיּפס-עציװ יו טמא ןכיוה

 ןיא רָאיעמ עציוו ,ןאמלדיא לארשי 'ר ;תסנכ ןיא טאטוּפעד ,אנהכ ןמלק ברה

 גנוטייצ עכעלגעט ,"םירעש; ןופ רָאטקאדער ,רענארב בקעי 'ר :הוקת'חתּפ

 היריע רעמילשורי ןיא רעייטשרָאפ ,רערעלניילק ריִאמ-לארשי ;ביבא-לת ןיא

 .רעייטשרָאפ עקיטכיו ערעדנא רעקילדנעצ ןוא ,(טארטָאטש)

 ,גנוניישרעד עקידאלּפ א ריא טעז םייח-ץפח ץובק ןיא טמוק ריא ןעוו
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 -טסואוואב ,עטגייצרעביא-טסעפ עזעיגילער זיולב טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ריא

 טוג ןטעברא טוג ןענוואד טוג ,ןענרעל טוג ןענָאק עכלעוו ,ןשטנעמ עקיניז

 .טוג זיא ןעוט ייז סָאװ ץלא ןוא ,ןצנאלפ טוג ןוא ןרעקא

 ןוא רעטעברא דרע ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןענייז הרות-ינב ןדיי

 רעטסוש ןיא ,ןרענעשזניא ןוא רעקינאטָאב ןיא ,תוכאלמ ילעב ןיא ,רענטרעג

 ןענייז ךָאד ןוא ,סרעקינאכעמ עשירטקעלע ןוא סרעסָאלש ןיא ,רעדיינש ןוא

 רעייז ןוא ןביוללג רעייז ,הרות רעייז ,הנומא רעייז ןבילבראפ יירט יז

 ,רעגייטשסנבעל

 א רעבָא ,רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא ריא טניפעג סרעמראפ עשידיי

 רעשידיי ןופ ,תודיסח ןוא הרות ןופ הביבס עקיליײה עזעיגילער גנערטש

 .לארשי ןיא רָאנ ריא טניפעג סָאד --- דיירפ ןוא החמש

 -תיב א ,ןענואד םוצ לוש עסיורג ,ענייפ א טָאה םייח ץפח ץוביק

 םירדח ןעגנוטכירנייא ענרעדָאמ עלא טימ הוקמ א ,ןענרעל םוצ שרדמה

 עלא ואו לאז-סע רעסיורג א .ךעלדיימ ראפ ןלוש בקעי תיב ,ךעלגניי ראפ

 .ןעמאזוצ ןעגניז ןוא ,ןעמאזוצ ןשטנעב ןוא ןעמאזוצ ןסע

 ןיא טאטוּפעד א ץוח א זיא ,אנהכ ןמלק 'ר ברה ,ץוביק םנופ בר רעד

 ןייז .רעביירש רעטבאגאב ןוא רעקנעד א ,םכח דימלת א דיי א ,תסנכ

 ,לבעמ עכייר ןייק טימ טינ --- םירפס טימ טליפעגנָא זיא גנוניואוו ענעדיישאב

 רעדנוזאב א ןיא ןפָאלש םייח ץפח ץוביק םנופ רעדניק עניילק עלא

 ,סנירעעזפיוא עלעיצעּפס ןופ ןגיוצרעד ןוא טכאוואב טרָאד ןרעו ייז .ןינב

 ףטעברא ףראד ןעמ ,ייז ראפ טייצ ןייק טינ ןבָאה עמאמ-עטאט לייוו

 רעדנאנאפ ךיז טסקאוו רע ,תוחוכ עקיטסייג ןיא ךייר זיא ץוביק רעד

 טרעדנוה ריפ םורא ןעוועג זיא רָאי ןטצעל ןופ ץאזמוא רעד .,רָאי וצ רָאי ןופ

 ,טנופ לארשי-ץרא טנזיוט

 זל

 תחוכרב עיינ

 ןיא תוכרב עינ קידנרעה לעּפתנ טרעװ דיי רעטסמורפ רעד וליפא

 .תוכרב עשירפ קיבייא ןוא עטלא ענייז ןיוש ןָאק דיי:תולג רעד .לארשי

 רעטסערג רעד עכלעוו ,תוכרב עינ לארשי ןיא ןאראפ רעבָא ןענייז סע

 .טגָאזעג טינ ךָאנ ייז טָאה תולג ןיא דיי רעטיהעגּפָא
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 טקילפ ירפ א ךיא עז טָא ,רשעמ ןדײשּפָא ןראפ הכרב א ?ונייהד

 -- ןעלגנעה עקידעבעל ,סינ ענעשלעוו יװ ןביורט עסיורג ,ןביורטנייוו ּפָא

 רעעזפיוא םוצ וצ טמוק יז .ך"נת םנופ ןטפירש עקילייה יד ןיא יו עקאט

 התא ךורב :הכרב א טכאמ רעעזפיוא רעד .רשעמ ןדײשּפָא םיא טעב ןוא

 ,תורשעמו תומורת שירפהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ ונקלא 'ה

 ,תולעּפתה ןופ ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טינ ךיא בָאה גנאל טייצ א

 .,רָאי-סנבעל ןטסקיצפופ ןיימ טנאּפשעגרעבירא ןיוש בָאה ךיא זא קידנסיוװ

 רעה ָאד ןוא ,תודיסח ןוא הרות ןופ גנויצרעד עזעיגילער גנערטש א טאהעג

 !טרעהעג טינ ןבעל ןיימ ןיא ךָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,הכרב עיינ א רָאג ךיא

 -- ןעמ רָאט ,לארשי ןיא רעמייב -טכורפ טצנאלפראפ דיי א זא

 שולש :טכורפ עטשרע יד ןסע טינ -- הרות רעד ןופ ןצעזעג יד טול

 (ג"כ ,ט"י ,ארקיו) לכאי אל םילרע םכל היהי םינש

 לא ואובת יכו ,םישורק ןופ 'ּפ יד טנרעלעג ךיא בָאה רָאי קיצפופ

 ריא ןוא (לארשי ץרא) דנאל םענעי ןיא ןעמוק טעװ ריא ןעוו ןוא --- ץראה

 ,טכורפ רעייז ןטינשאבמוא ןזָאל ריא טלָאז ,רעמייב טכורפ ןצנאלפראפ טעוו

 ןרעוו ןסעגעג טינ לָאז סע ,ןטינשאבמוא ךייא ראפ ןייז סע לָאז רָאי יירד

 ביל א ,קילײה ןייז טכורפ עצנאג רעייז לָאז רָאי ןטרעפ ןפיוא ןוא

 הוצמ יד סע טכורפ רעייז ריא טגעמ רָאי ןטפניפ ןיא טשרע ,ט"ג ראפ

 ךיא ,םכיקלא 'ה ינא ,טכורפ רעמ ןסקאוו ךייא לָאז סע ידכ ךייא ךיא ביג

 (ןטרָאד) חיטבמ ךייא סע ןיב ט"ג רעקראטש רעייא

 רָאנ ןסע טפראדעג תיבה לעב רעד טָאה רָאי ןטרעפ ןופ טכורפ יד

 ןטרעפ םנופ טכורפ יד ןזיילסיוא טנָאקעג רעבָא טָאה ןעמ ,םילשורי ןיא

 ןפיוק טלעג ןראפ ןוא ,געוו ןטייו אזא ןריפ וצ ייז ןרָאּפשוצניײא ידכ ,ּרָאי

 לייו ,הכרב א טכאמעג ןעמ טָאה שיוטסיוא אזא ייב ...זײּפש םילשורי ןיא

 ןביול טניימ ללה רעדָא לולה ,"םילולה שדוק,; שמוח ןיא טייטש סע

 חישמ ןעוו זא טסואוועג ןוא רדח ןיא טנרעלעג ץלא סָאד רימ ןבָאה

 ןצנאלפראפ ןלעװ ייז ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייז הלוע ןלעװ ןדיי ןוא ןעמוק טעוו

 .הוצמ ענייש יד ןריציטקארּפ ןעמ טעוװ ,רעמייב

 טדיינש רוחב רעגנוי א יװ קידנעעז ןרָאװעג ךיא ןיב טשאררעביא יװ

 םאוקרעמפיוא םיא טכאמ רעעזפיוא רעד ,ןביורט ןעלגנעה עקיטפאז ,ענייש ּפָא

 ןעמ ףראד ,ןצנאלפראפ ןופ רָאי ןטרעפ ןיא זיא (ןטרָאגניװ) םרכ רענעי זא

 ,ןזיילסיוא טכורפ ענעי
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 ןוא (ןבירט טעקסעב) םיבנע לס םעד רוחב רענעי קעוװא טלעטש

 רשא :הכרב א טכאמ ןוא טנעה ענייז ךיז טשאוו ,קנעט רעסאוו םוצ טפיול

 : ...יעבר עטנ ןוידּפ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק

 טליפעג בָאה ךיא !םשור םענעי ןסעגראפ טינ לָאמניק לעװ ךיא

 .העש רענעי ןיא ןטנעמָאמ הלואג

 !תוכרב עיינ ,רענטרעגנייוו עיינ ,רעדלעפ עיינ ,ןבעל יינ ,ןשטנעמ עיינ

 יי ייקח+ חיי עא דיי יי  עעשאא 1657 דייקא י-ה יקח קלייד קרי א א יחיד ,י---יקיי- 22 == 0500= טא

 יריד עא ,::קייי-י= יי ---רייא א אמו יידיש י-ה. = ,י---= יקר ,ש--ש-- יי הדור ,-ייייר-דררח ,-יד יא ,שייריד-יייא 6 ---+ - חיי

 ,2שי-הידי= ,=-ייייי+ יי ייד יי... ףיזיקיילקליו ---.ףלוללוזידולקיזיו ;;--ףזלייולקדלזייפ שי --.;-.שקייייקהימיי-;.;קיוהלקיייזלא-;;.;ששטאהקקיייאהיא.;ףרעזהקידיייאואפ-;;..;;.ןאזאיזיהיייהישתא === גטאששטאהאהא = א ערדא 200 ,---- ==

 יצ רעבָא .גורתא טשטנעבעג לָאמא ןיוש טָאה עלא ריא זא סייוו ךיא

 ?ןסקאוו םיגורתא יו ןעזעג ןיוש ריא טָאה

 טוט ,םייח ץפח ץוביק ןיא סרעדנוזאב ץנאג ןוא לארשי ןייק טמוק

 ,עשידיסח ןוא ,ןסקאוו רעמייב-םיגורתא טימ ןטייב עצנאג יוזא יו קוק א

 ,תולג ןיא ןדיי ,רימ .ייז םורא ךיז ןערָאּפ הרות ינב ןדיי ,טיילעגנוי עמורפ

 עמורפ יד ןיא ןטרָאד ןוא ,תוכוס רָאנ בלול ןוא גורתא ןטימ ללה ןעגניז

 ץנאג א רעמייב םיגורתא יד םורא ללה ייז ןעגניז ,םיצוביק ןוא סעינָאלָאק

 ,רָאי

 חל |

 גנוקיטכעראבכיילג ןעירפ

 ,זױה ןיא ןטעברא יז ...רענעמ טימ טכער עכיילג ןבָאה ןעיורפ

 א ךיילג טנַאקרעד ריא .תופוע ןוא תומהב ןשיװצ ,דלעפ ןיא ,ןטרָאג ןיא

 ,קידתועינצ ןענייז םישובלמ ערעייז .ץוביק ןזעיגילער א ןופ יורפ עזעיגילער

 עכיילג ןבָאה ייז .ןשטנעב ןוא ןסע םוצ ךיז ןשאוו ,ןענוואד יז ,טקעדאב רָאה יד

 םלוע ןצנאג םעד ןבָאה ןלָאז רענעמ יד זא טינ ןליוו ייז .רענעמ יד טימ טכער

 ...ךיילג ףיוא ךיילג ,"יטפיפ-יטפיפ, -- אבה

 :ןיילא הביבס עזעיגילער עמעראוו יד ןיוש םשור ןקידלאווג א טכאמ'ס

 עלעירעטאמ ןוא עזעיגילער עלא טימ טָאטש א טעמכ ,ץוביק רעצנאג א

 ןוא החמש ליפיוזא טימ ,זעיגילער קיניזטסואוואב יוזא ךָאד ןוא ,ןתוכרטצה

 ,טייקנדירפוצ ןוא ןוחטב ליפיוזא טימ ,דיירפ

 ,ןטלאטשנא גנויצרעד יד ןיא םידומיל יד ןסירעגרעביא ןרעוו טָא
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 -םולש ּפַא ןביג ןוא ךיז ןרעטנעענרעד ,םירדח יד ןופ סיורא ןפיול רעדניק

 ,םכילע

 ?טנעייל רע גנוטייצ א ראפ סָאװ לרוחב ןקרָאי ףלעוצ א גערפ ךיא

 םעד ,(לארשי תדוגא ילעוּפ) ?"םירעש, ,(לארשי תדוגא) ??עידומה; םעד

 ?"הפוצהק םעד רעדָא ,(ןטסינויצ עניימעגלא) ?ץראה, ,(י"אּפמ) ? "רבד;

 | .,(יחרזמ)
 :רוחב רעד טרעפטנע טסיירד

 שלא ייז לעװ ךיא ןעוו ,ןייז רעגילק ךס א לעװ ךיא ,טסייוו ריא ---

 .תוחומ יד רָאנ ןעלמוטעצ ייז .ןענעייל טינ

 !לארׂשי ןיא רעדניק יד ןענייז גולק יוזא ,ףייר יוזא

 טל

 -געבעג א ןיוש ריא טייז סובָאטױא ןא ןיא ןיירא ךיז טצעז ריא ןעוו

 .טפאשגנע בילוצ געוו ןצנאג א ןייטש ןפראד ןרישזאסאּפ ליפ לייו .רעטשט

 טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפ ןשטנעמ ,גָאט וצ גָאט ןופ טסקאוו גנוגעוואב יד

 ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ

 עקידלארשי ךיוא רָאנ ,קילב א ןּפאכ ןעמוק סָאװ ןטסירוט זיולב טינ

 רעדניק ,םיצוביק יד ןיא רעדניק וצ ןרעטלע :ןרָאפ וצ ביל ןבָאה ,רעגריב

 -עגנָא ,םידיקּפ ,סרעלקעמ ,םירחוס ,טעטש יד ןיא ןרעטלע ערעייז ןכוזאב

 -- שדוק ילכ ,םינבר ,ןטסיצילָאּפ ןוא ןטאדלָאס ,(ןטנעגא) םינכוס ,עטלעטש

 ריא זא ןקעמשרעד ייז ןעוו .ןסובָאטױא יד ןיא ריא טפערט ןשטנעמ ןּפיט עלא

 ןוא םכילע-םולש ןטירב םעד רעכעלטיא ךייא טגנאלרעד ,רעדמערפ א טייז

 זא סיורא ךיז טזיױו סע זיב ,טרָאװ א טימ טרָאװ א ןעניּפש וצ ןָא טביוה רע

 ןרישזאסאּפ יד סָאװ סָאד טינ ןעוו ןוא ,ריע-ןב א ,ןאמסדנאל א רענייז טייז ריא

 -ץיירק) םיכרד תשרּפ א ייב סובָאטױא רעדנא ןא ןעלסקעוו ,ןײגּפָארא ןפראד

 רעסעומש-טימ רענעי זא ,טסואוורעד ךיז ריא טלָאװ ,(ןָאשקנָאשזד רעדָא געוו

 ...בורק א רערעייא רָאג זיא

 ךיוא רָאנ ,םירבח זיולב טינ ןדיי עלא ךָאד ןענייז ןתמא רעד ןוא

 ,הקבר ,הרש ןופ ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ עלא ךָאד ןעמאטש רימ .רעדירב

 ,האל ןוא לחר

 ,קיטראנעגייא ןענייז ייז .לארשי ןיא טעטש עשידיי יד ןענייז ןייש

 לא םינּפ ךיז טנגעגאב ריא ,טייצ עשילביב יד ןענָאמרעד ייז .ךעלשידיי
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 רעמ ליפ ךָאנ רעבָא ,ןטלאטשעג עׂשיכנת ,עשילאכראירטאּפ טימ םינּפ

 ןגעװו עשידיי יד ןבָאה טפארק-גנויצוצ ןוא רעביוצ

 ןשיווצ ,גרעב עכיוה ןשיווצ ךיז ןעגנעלש ייז .ןעײסָאש יד ןענייז לָאמש

 ןטעבראאב ןדיי יװ קידנעעז טּפאכראפ טרעװ ריא .רענטרעג ןוא רעדלעפ

 ,רעדלעפ ערעייז ןרעסאוואב ןוא

 רעקיטש ענרעדָאמ ןיוש זיא סָאד -- גנורעסאוואב עכעלטסניק יד

 -עגסיוא ןגיל ןרער םונימולא עטכייל רעייז ךָאד ןוא ענעלאטעמ .עיצאזיליוויצ

 -רעסאוו א ןוא טרעכעלעג ןענייז ןרער יד .רעדלעפ עשידיי יד ףיוא טגייל

 א זא טכייל ןענייז ןרער יד .רעדלעפ יד ךָאנ ַא יוזא טצירּפשאב םָארטש

 ןוא רעדלעפ יד ןופ ןלייט עלא רעביא ןגָארט וצ ייז ידכ ,ןגָארט ייז ןָאק דניק

 | .רענטרעג

 ,ןטייצ עטלא-רוא יד ןיא יו ,ןריפ עכלעוו ,ןעלמעק ריא טנגעגאב טָא

 ,ורטש ,ייה טימ רענגעו עשיפרָאד ןיא טנאּפשעג ןעלזיא ;אשמ ערעווש

 ,ןטשרעג ,סעקַארוב ,ןענָאלעמ-רעסאוו טימ רענגעוו עצנעג .טכורפ ןוא תוקרי

 ,רעבָאה ןוא ןרָאק

 זיב ןטראוו ןוא טָאטש רעד רעטניה ןייגסיורא סָאד ,"ןקייהשטיה; סָאד

 רעייז זיא סָאד ,ןעמענטימ ךייא ןוא ןייז םחרמ ךייא ףיוא ךיז טעװו רעצעמיא

 ןגעװ עקידלארשי יד ףיוא טיירּפשראפ

 ןליוו ייז ,"םירזכא4 ןענייז רעריפ סובָאטױא ןוא ןרָאטקודנָאק יד אלימ

 טיירגעגוצ ןייז ףראד ייז ראפ .ןעמענפיוא טינ רישזאסאּפ ןקידמניחב ןייק

 ,רעריפ-קָארט עשירענלעז ןוא ןליבָאמָאטױא עטאווירּפ רעבָא ,ןמוזמ-תועמ

 טימ ןדיי ןטראדעגסיוא רענמית א רעװ ,ףיוא ןעמענ ןוא ּפָא ָאי ךיז ןלעטש

 ,סעציילּפ ענייז ףיוא קאז ןרעווש א טגָארט רעכלעוו ,תואּפ עטלזיירקעג עגנאל

 טָאטש ןיא האיצמ א טפיוקעגנייא טָאה עכלעוו ,לדיימ גנוי רענמית א רעדָא

 הרבעמ ריא וצ סובָאטױא ןופ תואצוה יד ןרָאּפש ליוו רעדָא ,טינ טָאה יז ןוא

 ,ףרָאד רעדָא

 ףיוא ןטראוו ןוא ןקייהשטיה עכלעוו ,ןטאדלָאס ליפ רעייז טפערט ריא

 | : .ןעמענטימ ייז לָאז ןֶעמ ןגעוו יד

 עדייב ןיא ןוא גראב א ףיוא (יעסָאש) שיבכ ןלָאמש א ףיוא טרָאפ ריא

 סָאד ,רעניודעב יד ןעניואוו ןלָאט יד ןיא ןוא ,ןלָאט עפיט ריא טעז ןטייז

 ןוא ןדיי וצ דעלדניירפ רעייז דָארג ןענייז עכלעוו ,םיטבש עשיבארא ןענייז

 .הנידמ רעד וצ

 שממ ץראווש ןענייז ייז ,םירישה ריש ןופ רדק ילהא יד ךענָאמרעד ייֵז
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 טימ םוקמ וצ םוקמ ןופ ןרעדנאוו ,ןטלעצעג ןיא ןעניואוו ייז .סרעגענ יד יװ
 טימ יװ ןבעל ייז :ןעלזייא ןוא ןעלמעק ,רעדניק ןוא רעבייו ליפ ערעייז
 רעזדנוא ןרעגאלאב רעדניק ערעייז .וויטימירּפ רעייז --- קירוצ ןרָאי רעטנזיוס
 עניילק ייז טגנאלרעד רעכעלטיא .תובדנ ,שישקאב ןטעב ןוא סובָאטױא

 ןוא שיבארא רָאנ ןדייר ייז דיי יד ןופ ןדירפוצ רעייז ןענייז ייז .תועבטמ
 טימ רימ ןדייר --- ירבע רעשיבארא רעד ףיוא קיּפמוטש לסיבא ןענייז רימ
 ...טנעה יד

 ,דנוא ךיז טכאד סע ןוא טלעצעג רעייז וצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ
 טנזיוט ריפ-יירד ןופ רעגייטש-סנבעל א טימ ןשטנעמ ראפ רימ ןעייטש טָא זא
 ,קירוצ רָאי

 טנאסערעטניא רעבָא ,השבלה ןוא לבעמ רעייז לחומ ןיוש ךייא ןיב'כ

 ,תואובת ערעייז ןשערד ייז יו זיא

 ךיז ןיירד ןעלמעק ןוא דרע רעד ףיוא ןגיל ןעגנאז עלופ טימ ךעלטניב

 סיפ ערעייז טימ ןוא ,ץנאט א ןיא ןייגסיורא ןטלָאװ ייז יו ,םורא ןוא םורא

 ןעגנאז ענעדלָאג יד ןופ רענרעק יד סיוא ןשערד ןוא ייז ןטערט

 ,םימעט רעטנזיױט טָאה סע ןוא לארשי ןיא קיליב יוזא טסָאק טיורב
 םניא ןייז םעוט טנָאקעג טָאה רעכעלטיא ,רבדמ רעד ןיא ןמ רעד יװ טעמכ
 ןיא טמוקאב קאוטיל רעד .טסולגעג טָאה ץראה ןייז םעט א ראפ סָאװ ןמ
 -אגנוא ןוא רעשינעמור רעד ,סעקלוב ענייז טימ טיורב שימייח ןייז לארשי
 עסייו ןוא טיורב ןייז טמוקאב דיי רעשיזיוצנארפ ןוא רעשטייד רעד ,רעשיר
 ןיא יו שממ טיורב ןייז טמוקאב דיי רענאיצילאג ןוא רעשילױּפ רעד ,למעז
 ץראווש ,עװָאזָאר -- לָארב רעדָא גרעבמעל ,עקָארק ,ץלעק ,ןילבול ,עשראוו
 טמוקאב דיי רענאקירפא רעדָא רענמית רעד ןוא .ךעלכיק ןוא לגייב ,טיורב
 יד ןעיטש ךָאד ןוא ,םניח יצחב שממ .קיליב יוזא ץלא .תונוע ענייז

 ןעמוקאבוצסיורא ןעלמעק ערעייז טימ ןעמאזוצ יוזא ןטעברא ןוא רעניודעב
 ןפוא ןוויטימירּפ אזא ףיוא טיורב לקיטש א

 ןגרָאזראפ עכלעוו ,ןגיצ עטראווש ריא טעז ןטלעצעג רעניודעב יד םורא

 .ערעיײז רעדניק עצראווש עטראדעגסיוא יד ראפ בורל ךלימ

 ,קירבאפ לָאטש עסיורג א ריא טפערט רעטייו לסיבא טרָאפ ריא

 ןוא רעסאוו ,ךיורבעג רעדעי ראפ ןרער ענעלאטעמ ןעמ טריצירבאפ טרָאד

 וי .ןרער עיצאזילאנאק

 עגנע ןוא עצרוק ףיא טפערט ריא רעבָא ,ןיילק זיא לארשי-ץרא
 .רעגייטש-סנבעל ןוויטימירּפ ןוא עיצאזיליוויצ ענרעדָאמ ןֹופ שימעג א םיחטש
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 סָאד .תומוקמ עשירָאטסיה ,עלא ןביירשאב טינ דניצא ָאד ליוװ ךיא

 -אב רעבָא ליוו ךיא .טייחנעגעלעג רעדנא ןא ייב ןָאט םשה תרזעב ךיא לעװ

 ןופ ןטנעמונָאמ עשירָאטסיה עיינ ריא טנגעגאב טירט ןוא טירש ףיוא זַא ןקרעמ

 ערעיז טצירקעגסיא ,לארשי ןופ גנויירפאב רעד ראפ רעפמעק ענעלאפעג

 ןלאפעג ןענייז ייז ןעוו ןוא ןעמענ

 ָאד ןעמענ רעטרעדנוה קידנענעיילרעביא ,םורא ךייא טּפאכ רעטיצ א

 יד טימ ףמאק ןיא ןלאפעג ןענייז עכלעוו ,םירוחב עשידיי ןופ ןטרָאד ןוא

 .רעדנעלגנע

 .םשור ןקראטש א טכאמעג רימ ףיוא טָאה טנעמונָאמ אזא רענייא

 ,ןגעװ עכעלטע ךיז ןציירק סע ואוו טרָאד ,טָאטשרָאפ א ןיא ,ביבא לת ראפ

 -פיוא ןבָאה רעדנעלגנע יד ןעמעוװ ,רענורג בוד דובכל טנעמונָאמ א טייטש

 .וכע ןיא הסיפת רעטלא רעד ןיא ןעגנאהעג

 ,ןבייל ייוצ .טינארג םענייר ןופ טקאהעגסיוא זיא טנעמונָאמ רעד

 עטסעפ טימ ,ענירּפושט רעסיורג א טימ ,"רעקראטש, א ,רעסיורג א רענייא

 ,ץיּפש רעד ןיא ּפָאנק םענעסקאואב א ןוא קע ןגנאל א טימ ,ןעלקסומ

 סיױא טקוק ,קיצוצ א יװ גנוי ,בייל ןגנוי ,םענילק א טימ ךיז טלגנאר

 ,ןיילק ןוא ?ךאווש,

 :.סיורג ןופ בײל רעד ןזיא בייל רעסיורג רעד .:ןטיידאב לָאז סָאד

 הירא רֹוג ...הדוהי ןופ בייל רעד ןיא בײל רעניילק רעד ןוא עינאטירב

 דחּפ א ןפרָאװעגנָא טָאה בייל רעסוירג רעד ןוא ,('ט ,ט"מ ,תישארב) הדוהי

 ךיז טָאה בייל רעכאווש ,רעניילק רעד ןוא ,הדוהי ןופ דנאל ןפיוא ארומ א ןוא

 םעד ,ביײל ןקראטש ןוא ןסיורג ןטלא ןטימ ףמאק א ןריפ וצ ןעמונראפ

 תורצ ןוא ןסיבעג בייל רעניילק רעד טָאה גנאל יוזא ןוא ...רעדנעלגנע

 .ייטגיזאב םיא טָאה רע זיב ,בייל ןסיורג םעד ןָאטעגנָא

 דיר ישי ידידי ידידי יי ראו א דריי ,5י---ךרר-י 10 ,::ש-= 5 יייייח יישר 5: ,=ד--היש--=+ איד א קיד

 יי זי ייד ישי יי ראג 55 יי -ח- יי א יישר ,יי--קיקילפ
 יורק .:י-ייייייב טא קי = -ה-ריי- שי ,-שיייי--ייפ

אמאן
 טא  אאאא יה אאמאאא ראש ר

 טיי יא ראטע אטא א א

 "רעד רע .ץלא סע טלייצרעד ןייטש-טינארג רעטראה ,רעטלאק רעד

 לייו ...ןענעייל ןָאק רעכעלטיא טינ סָאװ ךארּפש אזא ןיא סע טלייצ

 .רעטרעװ ייוצ זיולב טנעייל ריא .ָאטינ יו טעמכ ןטרָאד ןענייז רעטרעוו

 | ...רנורג בודל :רעמ טינ ןוא ייווצ

 ןענָאק וצ ןטייקיעפ טימ טינ ןקנָאשאב ךיא טָאה טיג ןעװ ןוא

 ,טסנוק ןוא דנאטשראפ טימ ,לכש ןוא ליפעג טימ רָאנ ,ןפָאלב ןוא ןענעפנח
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 רעזדנוא ןופ ףמאק םעיינ םנופ עטכישעג עצנאג יד ןענעיל ריא טנָאק ןאד

 ,טנעמונָאמ םענעי ןופ רוד

 רערעטיב א ,עטכישעג רעקיטש ןעזרעד ןוא ןענעייל ןטרָאד טנָאק ריא

 ,בײל רעשיטירב רעקיטכעמ ןוא רעקראטש רעד ,ןבייל ייווצ ןשיווצ לגנארעג

 ןרָאװעג ןסיבעג זיא ,טגיזעג קידנעטש ןוא ןענואוועג דימת טָאה רעכלעוו רעד
 טפור רעכלעוו ,בייל ןכאווש ןוא ןגנוי ,םענעריובעג טשרע ,םעניילק א ןופ

 םעד טנכייצאב טָאה ּוניבָא בקעי יװ רעדָא .הדוהי ןופ בײל רעד ךיז

 ,..הדוהי הירא רוג -- ןיז ענייז ןופ ןטסקראטש

 ןכעלרעפעג אזא ןעמוקאב טָאה עינאטירב ןופ ביל רעקראטש רעד

 וצ קירוצ ןגָארטּפָא טװמעג ךיז טָאה רע זא ,הדוהי ןופ בייל ןגנוי םנופ סיב

 ...לזדניא ןייז

 ןעגנאהעג זיא רעכלעוו ,רענורג בוד ראפ טנעמונָאמ רעד זיא סָאד

 יגורה; ערעדנא ןשיװצ רבק ןייז ןענופעג ןוא הסיפת וכע רעד ןיא ןרָאװעג

 ...תפצ ןיא םלוע תיב ןקיליײה ןטלא ןפיוא ?תוכלמ

 ּמ

 םילוע עשטנואטעג טינ

 .לארשי ןיא ןשטנואוועג ןענייז -- סא טזיוו -- םילוע עלא טינ
 יז ,טֹרָא םנופ טינ לייורעד ךָאד ךיז ןריר ייז ,םידיגנ ןוא םיריבג יד
 ןופ ןכאמ "לת א; טינ לָאז ,ןטרָאד גנוריגער עשיטסילאיצָאס יד זא ארומ ןבָאה

 יד ,טרעקראפ זא ,ןייז חיטבמ טינ ייז לָאז ןעמ לפיו ...לאטיּפאק רעייז

 .עווניא ןלָאז םיריבג ןוא םידיגנ ןדיי ןעז וצ ןדירפוצ ןענייז ןזיירק-גנוריגער

 ןשיוצ ןבעל ןוא ןעמוק ןפאש ןוא ןעיוב ןלָאז ,לאטיּפאק רעמ סָאװ ןריטס

 .לארשי ינב וניחא

 ןלעוו ייז ,"ןָאט הבוט א; ןלעוװו ייז .ןטסילאטיּפאק יד ךיז ןקערש

 ןבעג ןלעוו ייז ,ןעגנוכיירגרעד יד ןופ ןייז הנהנ ,קוק א ןבעג ,ןרָאפרעבירא

 -- ןרָאפ ןיילא רעבָא ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןציטש ןוא תובדנ

 | | ,טינ ךָאנ ?לייוורעד,

 ןופ רענגעק ןענייז ןטסילאיצַאס זא ,דוס םעד טינ םינּפ א ןסייוו ייז

 יד רעבָא ןעמוק .טייהרעדנימ רעד ןיא ןענייז ייז יו גנאל יוזא לאטיּפאק
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 רעשיטסילאיצָאס רעצנאג רעיײז זיא ,טכאמ רעד וצ ןטסילאיצַאס עבלעז

 ...ןעמוקכרוד ייז טימ ןָאק ןעמ ...ךעלרעפעג טינ ?םארגָארּפ רעקילייה,

 יד ייב ריזח יו רוסא ןעװעג עודיכ ןענייז ,לאטיּפאק ןוא עיגילער

 ,"המילש הנומאב;, טביולגעג ןבָאה ייז .ןטסילאיצָאס עמורפ ןוא ןטסילאעדיא

 עיגילער יו גנאל יוזא ..."טלעוו יד טכאמעג בורח, ןבָאה ןכאז ייווצ יד זא

 ,הטמ הטמ ןייג טלעװ יד טעװ ,העד זיא'ס עכלעוו ןבָאה ןלעװ לאטיּפאק ןוא

 ...ןבָאה טינ המוקת ןייק הלילח טעװ יז ןוא

 יד ןיא ןעועג זיא םזילאיצָאס רעד ןעװ לָאמא ןעוועג ץלא זיא סָאד

 יד ןיא טנערבעג טָאה תוינחור עליוה ןוא לאעדיא עלָאג ןעוו ,ןרָאי-רעדניק

 יי יב ,רעגערט עריא ןופ רעצרעה

 טינ ךיז ןקערש ייז .רעשיטקארּפ ןענייז ןטסילאיצָאס עקיטנייה יד

 ןעמ ,גנוריגער ןייא ןיא ןעמאזוצ טציז ןעמ ,היאר אהו .עיגילער ראפ רעמ

 עזעיגילער יד ןוא "ךעלדעשא יוזא טינ זיא עיגילער זא ,ןיעב ןיע טעז

 עקיטכיו טימ ןֶא ןריפ ייז .םינלטב עכלעזא טינ רָאג ןענייז ןרָאטסינימ

 ,עטקישעג רָאג ןענייז סקניּפ ןוא ָאריּפש השמ ,ןיוועל ריאמ-עטיא ברה ,ןטמא

 עשיטסילאיצָאס יד עכלעוװ טימ ,טיילעגנוי עקיעפ ,עגולק ,עקיניזטסואוואב

 יי.טינ רָאג ךיז טמעש טייהרעמ

 לאטיּפאק זא ,דוס א ךָאנ ןעגנאגרעד ןטסילאיצָאס יד ןענייז דניצא

 ןָאק לאטיּפאק ןָא ןוא ...ץונוצ ךיױא (קחדה תעשב) טמוק (ןלצל אנמחר) |

 ןפאש ןוא ןעיוב טינ ןעמ

 ...םדָא ינבל ןתנ ץרָאהו 'הל םימש םימשה

 ןוא ,טייקמורפ רעייז ןופ טזָאלעגכָאנ ,הזה ןמזב ,ןטסילאיצָאס יד ןבָאה

 רעד זיא ערהירצי רעד יװ גנאל יוזא) ךָאנ זיא לאטיּפאק זא ,ןייא ןעז ייז

 יז ןטסילאטיּפאק יד ןעמ טקיטומרעד ...ךעלצונ (םלוע םעד ףיוא לשומ

 ,ןפאש ןוא ןעיוב עקאט רָאנ ,דרע יד ןשוק ןוא ןָאט קוק א טינ ,ןעמוק ןלָאז

 לייורעד ייז ןבָאה ,םינדחּפ םידיגנ יד רעבָא ןענייז ןמוזמ תועמ ןריטסעווניא

 ? םילוע יד ןענייז ןעד עשז-רעוו ןייז וצ הלוע ארומ ךָאנ

 ...ךמש וללהי ןויבאו ינע

 ליפ טינ ךיז טימ ןעגנערב עכלעוו יד ,עטגלָאפראפ יד ,עטקירדעג יד

 ,המשנ רעייז ןטלאהרעד וצ ,םשפנ תא תויחהל םיוק רָאנ ,לאטיּפאק

 ןופ וליפא ןדירפוצ קלָאפ סָאד ייס ןוא גנוריגער יד ייס זיא ,אלימ
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 -סנבעל .עיינ יד וצ ןסאּפוצ ךיז ייז ןלעו ףוס-לכ-ףוס .םילוע עמירָא יד

 יי / ....יטקודָארּפ ןוא ךעלצונ ןרעוװ ןלעװ ייז ןוא ןעגנוגנידאב

 טימ .לארשי ףיוא ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה םילוע טרָאס רעיינ א

 א ןענייז ייז ןוא ,ןצינערג לארשי יד ןיא ןיירא ייז ןליו שער ןוא םערוטש

 ....לארשי ראפ הרצ

 ....ןקירעשייה תונחמ יד ןענייז םילוע עיינ יד
 רעדנעל עטאז ןיא וליפא טסעג עטשטניװעג ןייק טינ ןענייז יז

 ןלעוו ןקירעשייה יד ןוא ,ךיוא ייז ןָא ןייּפש טלעפ לארשי ןיא ןעוו ןכש-לכמ

 ןטלאה ייז ,םוירעטסינימ גנוזיײּפשאב םנופ ןצעזעג יד טימ ןענעכער טינ ךיז

 ענרעדָאמ-יינ יד ןופ סיוא ךיז ןכאל ייז .גנורינָאיצאר ןייּפש ןייק ןופ טינ

 ...קירעגנוה ןענייז ייז ,ןעמעטסיס גנוזייּפשאב

 -תונחמ ןעמוק ייז ,למיה םעד ןקעדראפ ייז ,םערוטש טימ ןעמוק יז

 ,םילוע עטשטנואוועג ןייק טינ ןענייז ייז .זייוו

 ןענייז ןקירעשייה יד זא טקנעדעג ךיא בָאה קילבנגיוא ןטשרע םניא

 א לארשי ןיא ןטרָאד זיא סע לייו ,לארשי ראפ העֹושי לקיטש א הוה ןמזב

 ךָאד רימ ןעניפעג ,ונ .טרפב שיילפ ןיא ןוא ללכב וייּפש ןיא קחוד רעסיורג

 --  ןא ,ינימש הרדס רעד ןיא ,ארקיו שמוח ןיא שוריפב

 תאו ,הנימל םעלסה תאו ,והנימל הבראה תא .ןלכאת םהמ הלא תא

 .והינימל בגחה תאו ,והנימל לוגרחה

 .םעד ןקירעשייה םינימ לייט א ןסע וצ שוריפב טבילרעד הרות יד

 .בגח ןוא לוגרח רעד ,םעלס םעד ,הברא

 .לארשי ןיא רעבָא ,סיוא ןקוק ייז יוזא יוװ יונעג טינ ןסייוו ָאד רימ

 רימ ןבָאה ,ןטעטירָאטױא-הרות ןוא םיקסוּפ עסיורג טציא ןבעל סע ואוו

 ...הצושי לקיטש א ןענייז ןקירשייה יד זא טקנעדעג הליחתכל

 תונחמ יד רעדָא :עדייב יד ןופ סנייא ,סיױא טויױו סע רעבָא

 ,לארשי ןיא בושי םעד ףױא קערש א ןפרָאװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןקירשייה

 טּפאכעג טינ ךיז טָאה ןעמ רעדָא ,ןקירעשייה טרָאס ןרשכ םנופ טינ ןענייז

 ,ראבצונאב טינ ראפ ןטלאהעג ןבָאה תורוד עלא סָאװ ךאז א ןעיינאב וצ

 ,..םימעט ענעדיישראפ בילוצ

 .תוחיר עשילביב טימ ןינע רעצנאג רעד טקעמש ,ןייז טינ לָאז סע יו

 יד טקעדראפ ןבָאה ייז .ןקירשייה תונחמ-תונחמ ןגָארטעגנָא טָאה טניו א

 .ביבא לת ןוא הוקת חתּפ ,תפצ םורא ןעלמיה
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 רעקראטש א -- לייוו ,רעגנירג זיא ראפעג קירעשייה יד ? דניצא ןוא

 ןופ ןצינערג יד רעסיוא טייו-טייו ןגָארטעגקעװא ייז טָאה טניו םערוטש

 ,לארשי

 ...קידנרעביוצאב יוזא תועידי יד ןעגנילק םעד ,שמוח טקנעדעג סע רעוו

 יוזא םיא וצ ןוא ןהערּפ ראפ ןעמוקעג ןענייז ןרהא טימ השמ ןוא;

 קלָאפ ןיימ סיורא קיש :םירבע יד ןופ טיג רעד טגָאזעג טָאה יוזא :טגָאזעג

 רע ןוא קירעשייה א ןצינערג ענייד ןיא ןעגנערב ךיא לעװ טינ ביוא ,לארשי

 | .האובת רעצנאג רעד ןופ ןכאמ לת א טעװ

 ןוא ,םירצמ ףיוא טנאה ןייד סא קערטש :ןהשמ וצ טגָאז טיג ןוא,

 ...םירצמ ףיוא הנחמ קירעשייה א טגָאיעגנָא טָאה טניוו םערוטש א

 ןעמוקעג רעדיװ זיא ,ןדיי יד ןזָאלוצסיורא טגָאזעגוצ טָאה הערּפ ןעוו ןוא,

 ...?םירצמ ןופ ןקירשייה יד ןבירטראפ טָאה ןוא טניוומערוטש א

 טינ יד הלילחו סח ייס ןוא עטוג יד ייס ,לארשי ןיא שינעעשעג רעדעי

 .ייך"נת םנופ קאמשעג םעד טגָארט ,עטשטנואוועג

 ףיוא קערש א ןפרָאװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,םילוע עטשטנואוועג-טינ יד

 ,םידק חור רעקידמרוטש ,רעקראטש א .טגָאיראפ ייז חור א טָאה ,לארשי

 ,קידעבעל שמוח רעד זיא לארשי ןיא ,ָאי . ..שמוח ןיא ןענרעל רימ יװ טקנוּפ

 ןענייז עלא -- עטשטניװעג טינ סָאד ייס ןוא ,עמורפ סָאד ,עטוג סָאד ייס

 ...שמוח םנופ תוישרּפ

 אמ

 ײמרא לארשי רעד ןיא ךוחאב ןיימ

 רעגנוי רעשיגרענע רָאג-זיב רעד ,יימרא לארשי רעד ןופ בר-טּפיוה רעד

 ןופ שיט-םוידיזערּפ םנופ טָאה ,ןרוג המלש 'ר ברה ,רעטנרעלעג ןוא ן
 ּואג

 וצ םינבר יירד ןדאלעגנייא ךעלטפירש ,םילשורי ןיא הלודנגה
 היסנכ רעד

 .יימרא לארשי יד ןכוזאב

 טרעברעה .רד ברה ,גנָאי 'ילא .רד ברה ןעוועג ןענייז ענעדאלעגנייא יד

 .תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא (קרָאי וינ ןופ .עדייב) ןײטשדלָאג ,ס

 א ןָא טּפאלק ,ירפרעדניא רעגייזא 8 םורא ,ךָאװטימ ןסיוועג א ןיא

 רעשידיי רעד .םילשורי ןיא ,ןגו תיב ןיא גנוניואוו ןיימ ןיא רעציפָא לארשי
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  ,דרָאב ענייש א ךיוא ,רידנומ ןשירעטילימ םענייש ןייז ץוח א ,טגָארט רעציּפָא

 | ...שידיי ןקיטפאז א ןוא שיערבעה םענייפ א טדער רע ןוא

 ןופ רעװש םוצ טריפעג ךיא רעוװ ליבָאמָאטױא ןשירעטילימ א ןיא

 לארשי רעד ןופ ישארה ברה רעד זדנוא ףיױא טראוו ןטרָאד .בר טּפױה

 ,(ביבא-לת ןיא זיא ץנעדיזער עטאווירּפ ןייז לייוו) יימרא

 ,ימרא לארשי רעד ןופ בר-טּפיוה םנופ רעווש םוצ קידנעמוקניירא

 קיטייצכיילג ןיא ןקָארשרעד לסיבא ,טשאררעביא ןוא טניוטשרעד דלאב רימ ןרעוו

 .רעוש סישארה ברה םנופ טייקכעלנעזרעּפ רעסיורג רעד ןופ טרעטסייגאב

 ריא זא ,ךייא ךיז טכאד סע .ץרא ךרד סיורג סיורא טפור ןעזסיוא ןייז

 'ר ברה זיא ןעמָאנ ןייז .ריזנ ןעמורפ רעדָא םכח ןקיטייצראפ א ראפ טייטש

 ןקָאל עסיורג ,רָאה ענעריושעג סינ עגנאל טימ דרָאב עגנאל א ןהכ דוד

 ןוא גָאט קסוע זיא רעכלעװ ,לבוקמ רעסיורג א :ןעלסקא ענייז ןקעדאב

 רעטרעוו ענייז טלייצ רעכלעװ ,די א :הרות רעד ןופ תודוס יד ןיא טכאנ

 ץיח) תבש ץנאג ליומ ןייז טכאמראפ טלאה ןוא ,ןכָאװ רעד ןיא ןדייר םייב

 ייװצ ,טיִנרָאג שממ .טינ רע טדער םעד ץוח א ,(ןענרעל ןוא ןענוואד םוצ
 רע ...לולא שדוח שאר טינ ,שדוח שאר ברע טינ ,רָאי ןיא געט קיצרעפ ןוא

 לָאמנייק טייג ןוא רענאירעטעגעוו א זיא רע ,שיילפ ןייק טינ לָאמנייק טסע

 רוביצב ןטרָאד ןענוואד ןוא םיא וצ ןעמוק םילבוקמ ןינמ א .זיוה ןופ סיורא טינ

 טקנעדעג רעכיז ךָאד ריא טלָאװ ,ןהכה דוד ברה ןופ גנורעדליש ןיימ טיול

 ןײק טינ טָאה ןוא טלעװ רעצנאג רעד ןופ שורּפ א זיא דיי רעגייטש אזא זא

 ,רענעייל ערעייט ,ריא טכאמ .ןכארּפש ןוא ןרוטלוק ערעדנא טימ אשמו עגמ

 טקידנעעג טָאה ריזנ ןוא לבוקמ רעקידריווקרעמ רעקיזָאד רעד .תועט לקיטש א

 ןכארּפש עכעלטע .(דייר ןָאק רע) טדער ןוא טעטיסרעווינוא רענילרעב םעד

 ןוא עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,שידיי ןוא שיערבעה ץוח א

 טנייה זיב ןוא ,ל"צז קוק ןהכה קחצי:םהרבא 'ר ברה ןופ טניירפ עטסמיטניא

 .טלאטשנא הרות ןסיורג סקוק ברה ןופ הבישיה שאר סלא טנכעראפ רע זיא

 טגיילראפ שיט רעד ,םירפס טימ לופ םירדח ,ןדיישאב ךיז טניואוו רע

 ןענייז םישוח ענייז עלא ,ןזעו ץנאג ןייז ןדי בתכ ןוא ןטּפירקסונאמ ןופ

 ...תויתוא עקילייה יד ןיא ןָאטעגניירא

 .שיט-ןרעל ןוא ביירש ןייז םורא ןציז רימ .דבכמ זדנוא זיא ןיציבר יד

 טָאה סע .לבוקמ רעד זנוא טסירגאב ןסאלעג ןוא קיור ,רעטרעוו עטלייצעג טימ

 ןילא רע ןוא ,זדנוא וצ ןדייר טלָאװ רע יו ,טכאדעגסיוא ןוא ןעזעגסיוא רימ

 ...תומלוע ערענעש ,ערעדנא ןיא ןגָארטראפ זיא
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 רעד ,גנוטיילנייא יד ,ךוזאב-רָאפ רעד ,המדקה יד ןעוועג זיא סָאד טָא

 .יימרא רעשידיי רעד ןיא ךוזאב םוצ זיוהרעדָאפ סָאד ,רודזורּפ

 ,יימרא סלארשי ןופ בר-טּפיוה םעד ןופ רעווש רעד סיוא טעז יוזא

 ,טייקכעלנעזרעּפ עטנאסערעטניא רָאג זיב א ךיוא זיא ןיילא בר-טּפיוה רעד

 :רָאטארָא רענייפ א ,רָאטאזינאגרָא רעטקישעג א ;הרות ןיא ןואג רעסיורג א

 רעזעיגילער רעשירעטילימ ,"םיינחמ, ןופ רָאטקאדער-טימ ,רעביירש רעטוג א

 ,שטנעמ רעכעלביל רעמענעגנא רעייז ןוא רעקיטילַאּפ רעטלושג א ;לאנרושז

 ברה ;גנָאי ָאעל ר"ד ברה : דליב ןפיוא .ײמרַא לארשי דעד ןיא ךוזָאב ס'נאמצראווש ברה

 םהרבא ברה ךיוא .ןרוג המלש ברה ,ײמרַא רעד ןופ בר טּפױוה ןוא ןײטשדלָאג טרברה

 .ןַאמצרַאװש ריאמ ברה ןופ ןוז ,ןאמצראווש קחצי |

 טפור רידנומ רעשירעטילימ ןייז ,טקעּפסער סיורא טפור דרָאב עצראווש ןייז

 יד טגָארט ,יאנק א טעמכ ,ןאמרעגנוי רעמורפ א ,ןדמל א דיי א ,תולעּפתה סיורא

 .קידריוו יוזא םידגב עשירעטילימ

 -- ?הנשמ ףולא, ןופ גנאר םעד טָאה בר טּפוה רעשירעטילימ רעד

 א ןיא עלא ,םינבר עשירעטילימ ערעדנא יד ,לענָאלָאק רעדָא קינוװַאקלוּפ

 רעטניה תואיֿפ טימ ךיוא לייט ןוא דרָאב רענייפ א טימ הרוצ רעלענָאיצידארטי

 5 קיין" עא עא יע א ע פ יה .ןרעיוא ערעייז

 ...לעפאב ןשירעטילימ א ןעמוקאב ןבָאה ,םינבר-טסעג יירד .יד ,רימ

 יד ןופ ןעמענ ,ןעגנוטייצ ראפ טינ יאדווא ןוא ,םענייק ראפ ןענָאמרעד וצ טיג
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 ןענָאק רימ .לארשי ןיא ןטקנוּפ עשיגעטארטס ןוא רעוועג ,תונחמ עשירעטילימ

 -יסאּפ עשימָאק ןוא ןדָאזּפע עטנאסערעטניא ,קורדנייא עניימעגלא ןעלייצרעד

 ...ירדח ןשירעטילימ ןופ סעּפע ןגָאזסיױא הלילחו סח רעבָא .ןעגנור

 ןעגנאר עשירעטילימ יד טלענקעג זדנוא טימ ןעמ טָאה לכ םדוק

 :שיערבעה ןיא ייז טפור ןעמ יוזא יו

 ,לענַאלַאק --- הנשמ ףולא .רידאגירב --- ףולא ,לארענעג --- ףולא בר
 -- יארוט בר ,טנעשזדראס --- למס ,טנאנעטייל --- ןרס ןגס .ןאטיּפאק --- ןרס

 ,גנוצעזרעביא רעד ןיא ךעלטקניּפ םולשו סח טינ ךיא ןיב רעמָאט .,לארָאּפרָאק

 א יװ רעמ טינ טרָאפ ךָאד ןיב ךיא .ןייז לחומ יימרא לארשי יד ריִמ טעוו

 טיפ | ,..םדו רשב

 ,רעקלעפ ענעדיישראפ ייב ןעיימרא עלא יװ טקנוּפ ,יימרא לארשי יד

 רעדאנאק סָאד ,לשמל ,ביוא ,קלָאפ םנופ ןשטנעמ ןופ -- עודיכ -- ןעייטשאב

 ןוא שובל ןכעלטייהניא ןא ךעלרעסיוא טגָארט קלָאפ רענאקירעמא רעדָא

 רעייז ןיא ךעטלייהנייא ךיוא יימרא רעד ןיא ןטאדלָאס יד ןענייז ,טכארט

 ןוא לארשי קלָאפ סָאד זיא שרעדנא לסיב ןיילק א ...ךוליה ןקידתונוציח

 : יימרא לארשי יד ךיוא אליממ

 עשיעּפָארײא ןגָארט ןוא ןרעדָאמ ןענייז םילארשי לייט רעסיורג רעד

 ןגָארט דיי חרזמ ןוא עשילאטנעירא ןענייז לייט רערענעלק רעד .גנודיילק

 טימ ,םורפ גנערטש רָאנ ,זעיגילער זיולב טינ ןענייז ןוא ,תואיּפ ןוא דרעב

 רעד ןיא שטנעמ אזא טמוק .תוזוזמ ןֹוא תיציצ טימ ,ןיליפת ןוא תילט

 סָאװראפ ןוא ,רעגייטש-סנבעל ןייז ףיוא ןטכיצראפ טינ רָאג רע ליװ ,יימרא

 רעד ןיא וליפא רעדָא ?ןעינָאפ יב ןעד רע זיא יצ ?ןטכיצראפ ָאי רע לָאז

 א טימ למוט אזא טכאמעג ןרָאיאראפ טָאה.מ ואוו ,יימרא רענאקירעמא

 ןעמ ןעוו טריטסעטָארּפ טָאה רעכלעוו ,דיסח רעשטיוואביל ןשידיי ןעמורפ

 | ? דרָאב ןייז ןרעשוצּפָא ןעגנואווצעג םיא טָאה

 -ײטּפָא עשירעטילימ עלא טעמכ ןיא טירט ןוא טירש ףיוא ריא טעז

 ייז ןוא ,קיטכיט ןוא םאזטעברא ,שיגרענע ןוא טקישעג ןטאדלָאס ןעגנול

 ןגָארט ןטאדלָאס רענמית ןוא .דרעב עטצוּפאב ,ענייש ץלָאטש טימ ןגָארט

 ךָאנ טינ יי טעּפש רענייק ,ייז ןופ טינ טכאל רענייק .תואיּפ עטלזיירקעג

 ...ןטאדלָאס ערעטנעגילעטניא רעמ ןוא עטסקיעפ יד דָארג ןענייז ייז ....לייוו

 ןשיבארא ןא וצ ייוו .ךיוא ןגָאלש ךיז ןענָאק ייז ןוא טסנרע רעייז ןענייז יז

 ...טאדלָאס ןעמורפ אזא ןופ טנעה יד ןיא ןיירא טלאפ רעכלעוו ,רעגנירדניירא

 הוצמ א ָאד ךיוא טייקיניזטסואוואב עלאנָאיצאנ יד ץוח א ךָאד זיא םיא יב
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 זא ,ןעמעלא וצ עֹודי זיא סָאד ןוא ..,"קלמע רכז תא החמת החמ, ןופ

 א םתס יו תובהלתה רעמ טימ ,םאלפ רעמ טימ ןעמ טוט הוצמ א

 ...טכילפ עלאנָאיצאנ

 ןיא ןעוו .טייקשידי קידתמא טינ טייו ךָאנ טניימ טעטיזעיגילער

 ןלעטש ןטאדלָאס יד ןעוו גונעג זיא רעקלעפ ערעדנא ייב ,ןעיימרא ערעדנא

 ייז ןענייז "רעיערּפ; א טונימ יירד-ייוצ ןגָאז ןוא הרוש א ןיא סיוא ךיז

 ...עיגילער רעייז ראפ אצוי ןיוש

 ןוא תילט ןיא ,ןינמ א טימ ןענוואד וצ טגנאלראפ טייקשידיי קידתמא

 ןיא הרות רבד א ןדייר ןסע םוצ ךיז ןשאוו ,הרות רעד ןיא ןענעייל ,ןיליפת

 ןכאמ ,ןידכו תדכ תבש ןטיה ...ןמוומ טימ ןשטנעב ןוא הדועס רעד ןטימ

 ןכאב עקאט ,םידיסח ייב ןוא ,תורימז ןעגניז ,טנלָאשט ןסע ןוא שודיק

 ...ךיוא עלהדיקר א

 ןיא ךעבענ ןענייז ןטאדלָאס עשידיי עמורפ יִד זא ,ךָאד ריא טניימ

 ןסױרג א הליחמב ריא טכאמ ?טסניד רעטילימ רעייז תעשב "תולג,

 | ,..תועט

 במ

 יימרא לארשי רעד ןיא ןבעל עזעיגילער סָאד

 םוצ ןסאּפוצ טזומעג ךיז ןבָאה ןעיימרא עדמערפ ןיא ןטאדלָאס עשידיי

 טיירפאב טָאה ןעמ זא .הנידמ רענעי רעדָא רעד ןופ רעגייטשסנבעל ןוא טסייג

 זיא ,רוּפכ םוי -- הנשהישאר ןוא טכענ:םירדס יד וצ ןטאדלָאס עשידיי

 ןעמוקאב טינ ןעמ טָאה ןזײּפש ערשכ ןייק ."קילג סיורג, א ןעוועג סָאד

 ןגייל טלָאװעג אקוד ןוא טנשקעעגנייא ךיז טָאה טאדלָאס רעזעיגילער א ביוא

 ןגעלעג ךָאנ ןענייז ןטאדלָאפ עלא ןעוו ,ןָאט טפראדעג סע רע טָאה ,ןיליפת

 זיא תבש ןטיה ןופ .ןכאלּפָא טינ םיא ןופ לָאז ןעמ ,סרעגעלעג ערעייז ףיוא

 .טייקכעלגעמוא ןא ךעלדנעטשראפטסבלעז ןעוועג

 .רעזעיגילער א ואוו טלעװ רעד ןיא עקיצנייא יד זיא יימרא לארשי יד

 ןטרָאד טדער ןעמ לייוװ זולב טינ .הביבס עשידיי עמיראוו א טָאה טאדלָאס

 ,שילױּפ ךיוא יימרא רעד ןיא ןעמ טדער ןתמא רעד ןיא לייוו ,שיערבעה

 א ראפ סָאװ ןוא שינעמור ,שיראגנוא ,שיסור ,שיבארא ,שיזיוצנארפ ,שטייד
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 תוילג ץוביק א -- ןטאדלָאס יד ןשיוצ ךיוא ריא טרעה ,טליוו ריא ךארּפש

 | ...רעגאל ןעדעי ןיא ריא טעז

 .ימרא רעשידיי רעד ןיא ןטכילפראפ הרות רעד ןופ תודוסי-טּפיױה

 וליפא ךיז ןעניפעג ייז .טריורעס טינ ןרעוו ןזייּפש ערשכ-טינ ןייק

 טרעדנוה זיא ךיק עשירעטילימ יד .סרעלכיײּפש עשירעטילימ יד ןיא טינ

 ןוא "קיכלימ,; -- םינמס טימ טנכייצאב ןענייז םילכ עלא .רשכ טנעצָארּפ

 ,בלח ,רשב ,"קישיילפ,

 לָאז סע ואוו ,יימרא לארשי רעד ןיא ךיק עקיצנייא ןייק ָאטינ זיא'ס

 ייוצ וליפא .תורשכ ףיא גנוטכא טיג רעכלעוו ,חיגשמ א ןעניפעג טינ ךיז

 וצ םילכ עקישיילפ ןוא עקיכלימ ראפ ךיק רעדעי ןיא ןאראפ ןענייז סקניס

 | ,ןשאוו

 ,ןטאדלַאס לארשי טריסערדא ןַאמצראוש ריאמ ברה

 ,טלושעג ןוא טנרעלעג ןרעװו עכלעוו ,םיחיגשמ ראפ לוש רעדנוזאב א

 -ץעּפס .תבש ןוא תורשכ וצ תוכיש א ןבָאה סָאװ םיניד יד ןסיוו ןלָאז ייז

 .שיילפ סָאד ןקייו ןוא ןצלאז ,ןרעביירט ןענָאק עכלעוו ןדיי ,םירקנמ עלעיצ

 (הביטח) עדאגירב ,(הגולּפ) ינאּפמָאק ,(דודג) טנעמיגער רעדעי ןיא

 -ןרָא ןא טימ ,תסנכה תיב א ,לוש א ןאראפ זיא ,(הקלחמ) ןוטולּפ רעדָא
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 ןענוואד ןעמוק ןטאדלָאס עזעיגילער יד ואוו ;בורל םירפס ןוא ןחלוש .,שדוקה

 | 0 ,טייצ ןבָאה ייז ןעוו ןענרעל ןוא רוביצב

 ,רעטעּפש העש עבלאה א ןפָאלש עיירפ יד ,םענייק טינ טגניווצ .ןעמ --} |

 קרפ א ןענרעל ,םילהת לטיּפאק א ןגָאז ,םידקמ ךיז ןענייז עמורפ יד
 | | ןינמ טימ ןענוואד ןוא תוינשמ -

 םשה שדקמ ןענייז עכלעוו ,סרענלעז עשידיי עכלעזא .ןענייז קיליײה יװ-

 ,יוואומ א ןעז ןטאדלָאס עיירפ יד ןפיול ,עבשזולס רעד ךָאנ .גָאט א לָאמ ןעצ

 שרדמה-תיב ןיא ךיז ןעלמאזראפ רענלעז עמורפ יד ;לטרעק א ןּפאכי .רעדָא

 ןשירעטילימ א ןופ רועיש א טרעה ןעמ ןוא (קאראב ןשירעטילימ א ןיא)

 םעד ,ןואג רענליוו ןרעביא ,לארשי-ילודג רעביא עיצקעל א טרעה ןעמ ,בר

 ףיבר רעקצָאק רעדָא (ד"בח) אינתה לעב ,בוט םש לעב
 רימ ןבָאה ,רעגאל ןשירעטילימ אזא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 גארטרָאפ א וצ ךיז ןרעהוצ ןוא טסנרע ןציז ןטאדלָאס עכעלטע ןפָארטעג

 ןראפ טנװאדעג טאדלָאס רעגנוי א טָאה גארטרָאפ ןכָאנ .,.תודיסח רעביא

 רימ ךיז טָאה סע וא ,טייקמיראו ןוא תובהלתה אזא טימ החנמ דומע
 ,לביטש ןשידיסח א ןיא ןליוּפ ןקילָאמא ןיֹא ךיז ןיפעג ךיא זא טכודעג

 םעד .טסעג יד דובכל ןשיט יד טריוװרעס ןעמ טָאה ןענוואד ןכָאנ

 ןוא טסירגאב זדנוא טָאה ןרוג המלש 'ר ברה ,יימראי רעד ןופ בר-טּפיױה

 - - .טרעפטנעעג ןבָאה רימ

 טארעפער ןקידרעייפ א ןטלאהעג טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא יי

 טייג ףוס םוצ ןוא רעטרעװ יד ןעגנילש ןטאדלָאס לארשי יד .שיערבעה ןיא

 | .עלהדיקר א ןעמ

 ןופ ןוא דיירפ ןופ ןרערט .ןגױא ערעזדנוא ןופ ךיז ןסיג ןרערט

 ןעז וצ ץלא סָאד ןעוועג הכוז ןבָאה רימ סָאװ ,זדנוא זיא ליואוו .ץלָאטש

 לארשי ךמעכ ימ :רעטרעוװ עקילייה יד שיכיטס סיורא ךיז ןסייר סע'

 קלָאפ אזא דרע רעצנאג רעד ףיוא ןאראפ - דאנ זיא ואוו -- ץראב דחא יוג

 | | !לארשי יז

 עלעיציפָא יד ןופ רעטרעװ יד ןיוש ןעגנילק לאנאב ןוא ןָאלבאש

 ,הנידמ רעדמערפ א ןיא טנעמיגער א ןרעייז ןכוזאב ייז ןעו טייל-רעטילימ

 קירוצ ןעמוק ייז ןעוו ,חסונ ןייא ןבָאה טעמכ עלא .טנַארפ ןפיוא רָאג רעדָא

 רעייז זיא ןטאדלָאס ערעזדנוא ןופ לארָאמ יד, --- טרָאּפער א ּפִא ןביו ןוא

 ןעמ סָאװ דניצא טינ סייו ךיא ,ךארּפש ןיא םיִרָא וצ ךיא .ןיב ..."ךיוה

 ,עזעיגילער ,עקיניזטסואוואב ,עצלָאטש ,עווארב עכלעזא טפערט ןעמ ןעוו טגָאז
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 שפנ תריסמ ףיוא שממ טיירג ןענייז עכלעוו ,רענלעז עשידיי עקיביולג- ףיט

 / !דנאל ןוא הרֹות ,טָאג רעייז ראפ

 ןוֿפ ֿבר-טּפיוה םעד טלעטשעג ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא

 זיא יזא יװ :(...הלאש א ןעמ טגָאז שיערבעה ףיוא) עגארפ א יימרא רעד

 ?רעדירב עזעיגילער ענייז וצ טאדלָאס ןעיירפ םנופ גנויצאב יד

 יד .ןטנעמעלע עיירפ ענעדיישראפ ןענאראפ ןענייז סע :רעפטנע ןייז

 ןבָאה יד ,סעקינסיעכהל ,טסייגײירֿפ םעד טימ ןסערפעגכרוד ןענייז עכלעוו

 ,טיג וליפא םיא ןעֹז ייז ,טאדלָאס ןזעיגילער םוצ גנויצאב ןייק טינ ירמגל

 יד ,עלארטייג יד .טינ טרָאוו ןייק רענלעז עמורפ יד ראפ ייז ןבָאה אליממ

 א ,"םיוגה ןיב הבשנש קֹונית, ןֹופ הניחב רעד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןטאדלָאס עזעיגילער יד ןריטקעּפסער ייז ,עדמערפ ןשיװצ ןעגנאפעג דניק

 ליפ ןרעוו ןוא ןענרעל םוצ וצ ךיז ןרעה ,ןיירא לוש ןיא ןיירא ךיז ?ןּפאכ, יי

 ...טכיל ןשידייטכע ןטימ ךיז ןעמיראוורעד ייז ,ןסירעגטימ לָאמ

 ,ךיז ראפ לטיּפאק ךעלרעה א זיא יימרא רעשידיי רעד ןיא תבש

 -ּפָא עלא ןיא ןטָאבראפ גנערטש זיא סע -- "תבשב ןשעל רוסא;

 ראפ טנבראפ רעשירעטילימ א זיא סָאד ,תבש םוא ןרעכיור וצ ןעגנולייט

 ...ןעמורפ טינ ןראפ וליפא ,ןעמעלא

 -- קיטיירפ ןָא ץלא טיירג ןעמ ,ןכיק יד ןיא תבש טינ טכָאק ןעמ

 | ףדיי עזעיגילער ייב יו שממ

 טאדלָאס רעכעלטיא ,ןכאמ וצ שודיק ןייו ןעמוקאב ןטאדלַאס עלא

 ערעדנא ןוא ךורע ןחלש ,ס"ש ךיוא טניפעג רע .רודיס א ,ך"נת א טמוקאב

 לוש רעשירעטילימ רעכעלטיא ייב ןקעטָאילביב עשירעטילימ יד ןיא םירפס

 | | ,שרדמ-תיב רעדָא

 רעכױה רָאג א ףיוא טייטש טאניבאר:טּפױה רעשירעטילימ רעד

 עזעיגילער רעד ,הברדִא ,ןלאפ רענלעז ןזעיגילער םעד טינ טזָאל רע .הגירדמ

 / ...יגנורעטסייגאב עיינ ןוא עיצאריּפסניא טמוקאב טאדלָאס

 ,"ןפָאלשראפ; לסיבא ןעגנוביא יד וצ טמוק טאדלָאס רעיירפ א ןעוו

 ..רעטשטנעבעג א ןוא רעטנוואדעג א טאדלָאס רעזעיגילער רעד ןיוש טמוק

 רימ ייב טעב .תונזח ,הניגנ ןרעה ֹוצ ביל ןבָאה ןטאדלָאס עזעיגילער

 ןיא ןדיי יד וצ ןרילעּפא לָאז ךיא ,יימרא לארשי רעד ןופ בר-טּפיוה רעד

 | סרענלעז עשידיי יד ראפ סדרָאקער עשינזח ןקיש וצ ןטעב ייז ןוא עדאנאק

 ,לארשי ןיא
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 ןקראטש ןפלעה ליװ ןוא תורוש עקיזָאד יד ןענעייל טעװ סע רעו

 עשינזח ענייז ןעמעננעמאזוצ לָאז ,לארשי ןיא ןטאדלָאס יד ןופ טסייג םעד

 ןקיש ייז ןעמאזוצ רימ ןלעװ ,ןביירש רעדָא ןרינָאפעלעט רימ ןוא סדרָאקער

 ןרוג המלש 'ר ברה ,יימרא לארשי רעד ןופ בריטּפיוה םוצ

 ענעדיישראפ ןיא ןטייוצ םוצ רעגאל ןייא ןופ ןרָאפעג רימ ןענייז יוזא

 -ילימ םנופ זיולב טינ יורטוצ םעד ןענואוועג ןבָאה רימ ,לארשי ןיא ןטקנוּפ

 -גיירא זדנוא טָאה ןעמ .ןרעציפָא ערעדנא ןופ ךיוא רָאנ ,טאניבאר ןשירעט

 ןופ ןעוועג עסייה סָאד ךיז טניפעג סע ואוו ןדאלקס עיצינומא ןיא טריפעג

 טנרָאװעג הליחתכל רימ ןענייז "ןכאז עסייה, עלא יד ןגעװ רעבָא .לארשי

 ...גיווש א ןכאמ וצ ןרָאװעג

 ןלױּפ ןופ ןעמאטש עכלעוו ,ןטאדלָאס טימ טדערעגכרוד ךיז בָאה ךיא

 יז ןענייז עלא .עראכוב ןוא ןמית ,ָאקָאראמ ,עטיל ,דנאלסור ,דנאלשטייד

 טיירג ןיטש וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה ייז סָאװ טרעטסייגאב ןוא ןדירפוצ

 טגזיוט ייוװצ טָאה סָאװ דנאל סָאד ,דנאל עקילייה סָאד ןקידייטראפ וצ

 ..יםייהא ןרעקמוא ךיז ןלָאז ייז רעדניק עריא ףיוא טרַאװעג רָאי

 גמ

 ײרַא רעד ןופ לארָאמ עכיױה

 :לארשי ןופ בריטּפױה רעשירעטילימ ,ןרוג המלש ברה רימ טלייצרעד =

 ןעמוקעגנָא זיא ,גנאגרעטנוא ןוז ךָאנ תבש ברע ,המחלמ רעד ןופ ןערב ןטימניא

 ןוא תונכה יד .טנָארפ םוצ ןרישראמ וצ באטש לארענעג םנופ לעפאב א

 המחלמ תעשב -- לענש ןוא קיסיילפ ןרָאװעג טכאמעג ןענייז ןעגנוטיירגוצ

 טרָאפ ןענייז ןדיי רעבָא -- ןצעזעג-תבש יד טימ ןענעכער טינ ךיז ןעמ ןָאק

 יד ןענעגעגאב וצ ייז ןרישראמ טשרע ןאד ןוא רוביצב שודיק ייז ןכאמ ,ןדיי

 ...םיאנוש עשיבארא

 יא יא יא אי א 8 אהא הע יא יא א 0 א טא אי מט א י טעי

 ךאו עשירעטילימ א יװ קידנעעז טרעטסייגאב ןעוועג ןענייז רימ

 לארשי רעד ןופ בריטּפױה םעד ,(לענָאלָאק) הנשמ ףולא םעד טריטולאס

 ןרוג המלש ברה --- יימרא

 א טימ ,דיי רעמורפ ,רעשיסקָאדָאטרָא-גנערטש א ,ןואג א בר א
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 "גיירא ןעמונעגפיוא דובכ ןשירעטילימ טימ טעװ ,דרָאב רעצראווש ,רענייש

 ,םינבריטסעג ענייז טימ רעגאל ןשירעטילימ א ןיא קידנעמוק

 -זיײּפש יד ןופ ןריפוצסיורא ןטָאבראפ גנערטש שירעטילימ זיא'ס

 ןשירעטילימ םנופ רשכה א ןָא זייּפש ןייז טינ לָאז זיא סע עכלעוו ,סרעלכיּפש

 0 ,טאניבאר

 .רשכה ןשינבר א ןָא זייּפש ןייק ןזָאלנירא טינ רָאט ךיק ןייק

 יװ ,לארשי ןופ טפארק עשיזיפ יד זיולב טינ ןזיוועג זדנוא טָאה ןעמ

 עשימאניד ,ןרעװלָאװער ,ןסקיב ,סרעפראוו-ןליוק ,זטאמראה .,רעוועג יילרע-לכ

 עשימאניד ,ןרעוװלָאװער ,ןסקיב ,סרעפראוו-ןליוק ,ןטאמראה ,רעוועג יילרע-לכ

 -זיּפש יד ךיוא רָאנ (...תונידמ עדמערפ ןופ רעגריב טרָאפ ןענייז רימ ,ןזָאל

 ,תוקרי ,ןענידראס ,געּפיניװ ןופ ןוורעסנָאק ,ןשיילפ ענעריורפעג יו ,ןעניזאגאמ

 ,רעקוצ ןוא ץלאז ,ןּפױרג ,זייר ,ליוא טימ רעסעפ עצנאג ,טכורפ

 יד ןרעוװו ,ןכיק עששירעטילימ יד ראפ זיײּפש סיורא טיג ןעמ רעדייא

 טכורפ יד ןוא ,ןיד ןשידיי טול ,ןצלאזעג ןוא טקייוװעג ,טרעביירטעג ןשיילפ

 ...טרשעמעג ןרעוו תוקרי ןוא

 רָאט לארשי-ץרא ןיא זא ןסייוו טנרעלעג שמוח לָאמא ןבָאה סָאװ יד

 ,רשעמ ּפָא טינ טיג ןעמ רָאפעב תוקרי ןוא טכורפ ,האובת ןייק ןסע טינ ןעמ

 ןאמירַא ןראפ רעדָא יול ןראפ טנעצָארּפ ןעצ

 בייוחמ זיא עכלעוו ,זייּפש ןייק טינ ןסע לארשי ןיא ןדיי עזעיגילער יד

 .רשעמ ּפָארא טינ ןעמענ ייז זיב ,ןרעו וצ טרשעמעג

 ןעמ .תורשעמ ןוא תומורת םורא םיניד רעטרעדנוה ןאראפ ןענייז סע

 טיג טאניבאר רעשירעטילימ רעד .ושעמ טיג ןעמ ןעוו ,הכרב א ךיוא טכאמ

 ,םעלא םעד ףיוא גנוטכא

 -עגנָא ןעניזאגאמ עצנאג ,חסּפל רשכ ןוייּפש ןזיוועג זדנוא טָאה ןעמ

 ...חסּפל רשכ ליוא ןוא ןייו ךעלסעפ ,ןזייּפש עקידבוט-םוי טימ טקאּפ

 טיירג ןייז טינ ךיוא ןעמ ןָאק זייּפש ןָא -- הרות ןיא ,חמק ןיא םא

 | ,אנוש א ןענעגעגאב וצ

 -ארעּפמעט רעשירטקעלע טימ ,טיובעג ןרעדָאמ ןענייז סרעלכייּפש יד

 טוג טינ זיא שיילפ ראפ טוג זיא סָאװ רוטארעּפמעט יד לייוו ,לָארטנָאק רוט

 לארשי רעד ייב יו ןכיק ענרעדָאמ עכלעזא .ןסנירג רעדָא טכורפ ראפ

 ,לארשי יו תונידמ ערעכייר ליפ ןיא וליפא טינ ןעמ טעז ,יימרא
 קיירא ...;;;.זייזיקיי טייל -------הייקיוהיזדילפ --טכיווויקקימייו טאהש -.;.;.ידקקלזוליזפ -;-;-יזהייייייייפ----;--ליווללאייפ/..;.;;ףייייייקיייפ אויקיי וואלי -.;.אקאזאזקזיאמהאא === שקקיהעטעהשש ===טנטאשצ אש = אטייהעאא = ענג טריי = טא
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 עשיזיפ ןוא עקיטסייג ןוא םירוביג ,ןדלעה עקאט ןענייז ןטאדלָאס

 שטנעמ א .םדו רשב א וצ ןכילגעג ייז ןענייז ןכאז עקינייא טימ רעבָא ,ןזיר

 רע ןעוו ,טאדלָאס א ןוא ,סטכער ןייז ןָאט םיא ןעמ ףראד ,טבראטש רֶע ןעוו

 ןוא סטכער ןייז ןָאט ךיוא םיא ןעמ ףראד ,טעגרהעג טרעוװו רעדָא טבראטש

 / .ןיד ןשידיי ןטיול ןייז רבקמ

 הרבח, עשירעטילימ א טלעטשעגנעמאזצ בר רעשירעטילימ רעד טָאה

 .הו"אא תורבקה תיב ,םיגורה ,םיתמ טימ ךיז טקיטפעשאב עכלעוו ,"אשידק

 ןיוש זיא סָאד .לוש-טּפױה רעשירעטילימ רעד ןיא זדנוא טריפ ןעמ

 רעטרעדנוה ראפ ,לוש עקיזיר א ,ןינב רענייפ א רָאנ ,קאראב א םתס טינ

 ןחלש ןוא שדוקה ןורָא ןטצינשעג-ןייפ א טימ ,ןטאדלָאס

 ןַאמצרַאװש קחצי םהרבא ברה ,ןרוג המלש ישָארה ברה ,ןײטשדלָאג ברה ,ןַאמצרַאװש ברה

 עכלעוו ,ך"נת ןופ םיקוסּפ עקיסאּפ טימ טריצאב ןענייז טנעו יד

 בגשמ ,ונמע תואבצ 'ה ,לשמל .טיידאב ןכיירגיז רעדָא ןשירעטילימ א ןבָאה

 ךינּפמ ךיאנשמ וסוניו ,ךיביוא וצופיו 'ה המוק ,רעדָא :הלס בקעי יקלא ונל

 ענייד ןלאפעצ ןוא ןפיוללעצ ךיז ןלעוװ ,טָאג ךיז זייוואב ןוא ביוהרעד --

 - | , ..םיאנוש

 -ראפ טימ קעטָאילביב ענייפ א ריא טעז ,לוש רעסיורג רעד ןבעל

 ילודג ןופ רעדליב טימ טריצאב ןענייז טנעװ יד .רעכיב ןוא םירפס ענעדייש
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 השמ 'ר ברה ,שיא ןוזח ,םייח:ץפח ,בוט םש לעב ,ןואג רענליוו ןופ ,לארׂשי

 .ערעדנא ליפ ןוא ןילרעב ריאמ ברה ,ץבעי באז 'ר ,יולב

 ןופ טסייג ןזעיגילער םעד ןטלאהרעד וצ גונעג טינ ךָאנ זיא'ס ביוא

 -ָאירעּפ סיורא טיג ןוא טאניבאר רעשירעטילימ רעד טמוק ,טאדלָאס לארשי

 ראפ .ןהכה םחנמ ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,"םיינחמ, ןטפירש עשיד

 ןייפ ,רעטנאסערעטניא רָאג זיב א ןבעגעגסיורא טרעוװו בוט-םוי ןכעלטיא

 ימי תנומשל תכסמ; הכונח ףיוא :לאנרושז רעשירארעטיל רעטרירטסוליא

 ."תוכוסה גחלו םיארונ םימיל לייחל תכסמ/ ,םיארונ םימי יד ראפ :"הכונח

 ןופ בר-טּפיױה ,ןרוג המלש ברה ןופ ןבירשג ןרעוו ןעלקיטרא-טייל יד

 'ר ברה יו ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזא טימ ןטעברא סע .יימרא לארשי רעד

 רעטכיד :לארשי ןיא רעטסינימ עיגילער רענעזעוועג ,ןומימ ןהכה ,ל ,י

 .ערעדנא ליפ-ליפ ןוא יאלּפ סחניפ רעטכיד ;ןומר .צ ;י

 לָאז סע טגרָאזראפ טוג יוזא זיא טאדלָאס רעזעיגילער רעד זיולב טינ

 ןיא רענלעז רעזעיגילער-טינ ,רענרעדָאמ רעד .ןלעפ טינ טשינרָאג םיא

 -נָאק ,ןבאגסיוא עשידָאירעּפ ,ןקעטָאילביב :בוטילכ ןופ ךיוא טָאה ,לארשי

 ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ ,ןטרעצ

 ןוא רענלעז לארשי ןזעיגילער-טינ א טימ טסעומשעגכרוד ךיז בָאה ךיא

 ןוא ןזיּפש ערשכ ןסע וצ רעוװש ןָא טינ םיא טמוק סע יצ ,טגערפעג םיא

 ןייק ךָאנ זיא טנייה זיב :טרעפטנע ןוא ךיז רע טכאלעצ ? תבש ןכאמ שודיק

 ןייװ לזעלג א ןוא ןזייּפש ערשכ יד ןופ ןרָאװעג קנארק טינ טאדלָאס לארשי

 ,תוצופת יד ןיא ,ךייא ייב ןעמ טקנעד סָאװ ...טכעלש טינ ךיוא זיא תבש

 ..?טינ ןדיי ןייק ןיוש ןענייז ,עיירפ רימ זא

 ,ץנעגילעטניא רעייז ,ןטאדלָאס לארשי יד ןרעדנואואב וצ זיא סע

 רעייז ,הרובג רעייז ,טסנרע רעייז ,טייקנבעגעגרעביא רעייז ,רָאמוה רעייז

 דצמ עקאטא רעדעי ןגָאלשוצּפָא טייקטיירג רעייז ןוא טייקכעלטרָאװטנאראפ

 | ,אנוש א

 תחת שפנ; קוסּפ םעד ןעקנעדעג רענלעז עועיגילער-טינ יד וליפא

 ...גיֹוא ןא ראפ גיוא ןא יע תחת ןיע ;ּפָאק א ראפ ּפָאק א ."שפנ

 טריזינאגרַָא טלעװ עשיבארא יד .טוג רעייז סע ןסייו רעבארא יד ןוא

 ערעייז ךיז ןקראטש ,דנאלגנע ןוא עקירעמא ,דנַאלסור ןופ חוכ םעד טימ ,ךיז

 טקילפנָאק ברעמ-חרזמ רעד ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנפָאװאב ןרעוו ייז ,ןעיימרא

 וצ -- ערעדנא ןענייז תונווכ ערעייז ,האיּפ רעקניל רעד ןיא רעבארא יד טגיל

 .הנידמ-לארשי ענרעדָאמ עגנוי יד ןלאפאב
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 ייב ךכאוו ןוא טינ יז ןפָאלש .סע ןסייוו ןוא ןליפ ןיימרא עשידיי יד

 ..י לארשי ןופ ןצינערג יד

 ןטכיול עכלעוו ,רעטרעװ עקיליײה יד ןגיוא עניימ ראפ ןעייטש טָא

 ,ךיביױא וצופיו 'ה המוקא :לוש רעשירעטילימ רעלארטנעצ רעד ןופ ּפָארא

 ןוא ןלאפעצ ךיז ןלעוו ,טָאג ךיז זייוואב ןוא ביוהרעד ,"ךינּפמ ךיאנשמ וסוניו

 ...םיאנוש ענייד עלא ןפיולעצ

 דמ

 לארשי תנידמ רָאי רַאי ןט-פ םוצ

 זיא ,הדיליילבח עגנאל-עגנאל ךָאנ ,ןעייו:טרובעג עכעלקערש ךָאנ

 ,הנידמ עשידיי יד ןרָאװעג ןריובעג

 ,םירוסי ןוא ןדייל ענעי ןעוועג גונעג טינ ןענייז סע זא ,סיוא טזייוו סע

 ךשמ ןיא ןטילעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ תורצ ןוא ןעגנוקירדרעטנוא

 -תולג םענעסקָאװאב ןזָארג עדליו ןוא רענרעד טימ ,ןטראה ,ןגנאל ןייז ןופ

 | .געוו

 ןוא טרעגנאווש יז :ןגָארט ןיא טייגראפ עכלעוו ,יורפ א יװ טקנוּפ |

 ּפָאק רעד .ריא טיירד ןוא ריא טלביא סע ,ןעמעלא טימ טינ טליפ ,טרעגנאווש

 ,טרובעג ןופ םינמיס ןייק טינ ךָאנ רעבָא ןענייז סָאד --

 רעד רעטנעענ ג ץלא ,ןצרעמש יד רעטּפָא סָאװ ,ןעייוו יד רעקראטש סָאװ

 | ...טרובעג ןופ טנעמָאמ רעכעלקילג

 ןשידיי םנופ לטירד א ןופ גנוקיליטראפ ןוא גנוטכינראפ עטצעל יד

 ןדיל עכעלשטנעמרעביא יד ,ןעגנובעלרעביא עכלענייועגרעסיוא יד ,קלָאפ

 ןריובעג זיא לארשי ת תנידמ --- ןעייוו-טרובעג יד טרעטנעענרעד ךעלדנע ןבָאה

 . .. ןרָאװעג

 ןטעניטנָאק עלא ףיא ןדיי עלא טּפאכעגמורא טָאה החמש עסיורג א

 ןעמירָא םעד ןוא .ןכייר םעד טשרעהאב טָאה ץלָאטש רעכעלרעינא ןא סעּפע

 .ןדיי ךמע; םעד ןוא ןטנרעלעג םעד

 ןא טימ קלָאפ א ןרָאװעג רעדיו ןענייז ןדיי --- טייקיניילק ןייא

 םענעגייא ןא טימ ,יימרא רענעגייא ןא טימ ,ײצילָאּפ רענעגייא טימ ,דנאל ןגייא

 טימ ,טאראּפא-הכולמ ןצנאג א טימ ,רעטסינימ רעימערּפ ןוא טנעדיזערּפ

 .הנידמ רעקיגנעהּפָאמוא ןא ןופ תונורסח ןוא תולעמ עלא/
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 ןָאק סע .ןרעװ טגרָאזאב ןוא טגעלפעג רעבָא זומ דניק ןריובעג יינ א

 ,דניק םענעריובעגיינ םנופ ןסחי רעד רעסערג סָאװ ןוא .ןרענרעד טינ ךיז ןיילא

 | .גנונידאב ןוא גנוגרָאזאב יד זיא רעכעלטקניּפ ןוא רעסערג ץלא

 טגָאזעגסױרָאפ ןבָאה ףיורעד .דניק קידנסחי א זיא לארשי תנידמ ןוא

 ןדיי ןבָאה ,םיאיבנ ערעדנא עלא ןוא וניבר השמ ,ןשטנעמ עסיורג רָאג

 ןעמוק יז ןוא בוח רעייז ,טכילפ רעייז םויה דע ןעייטשראפ ןוא ןענאטשראפ

 רעדעי וצ וצ ךיז ןרעה ייז ןוא ךאו רעד ףיוא ןעייטש ייז .ןפלעה ייז ןוא

 .דנאל ןקילײה טניא טעשעג סָאװ ץלא וצ ,גנוריסאּפ

 טקנעבעגסיוא ןא זיא'ס .רעדניק ןשיװצ דניק א יוזא םתס טינ זיא'ס

 ןיא טכענ טכענ עגנאל עזָאלּפָאלש טימ ,קיטייווצראה ןוא ןרערט טימ ,דניק

 ןייז ןעמ זומ דניק אזא טימ .תורצ ןוא ןדייל ,ןייּפ ןוא םירוסי ,ןקיטייו

 .עלהפוע ןריובעג לאמרָאנ ךעלטינשכרוד א טימ יו רעקיטכיזרָאפ

 תנידמ ךיוא טָאה ,רעדניק ענעריובעגיינ ערעדנא עלא יװ טקנוּפ

 | .ןעוועג םערתמ טינרָאג ןוא ביל ראפ
 עשיעּפָארײא ערעדנא ןעמוקעגפיוא ךיוא ןענייז ןגיוא ערעזדנוא ראפ

 ןבָאה ןראגנוא ןוא עיקאווָאלסָאכעשט ,עטיל ,ןליוּפ יו ןעקנעדעג רימ .רעדנעל

 א ןופ זיא עינעמור ןעװ ןעקנעדעג רימ :;טײקיגנעהּפָאמוא רעייז ןעמוקאב

 ןָאילימ 18 ןופ דנאל א ןרָאװעג לָאמאטימ ,ןשטנעמ ןָאילימ 5 ןופ דנאל ןיילק

 ןעגריבנעביז ,עניוװָאקוב טימ ןעװעג דבכמ יז טָאה ןעמ ןעוו --- רעניואוונייא

 ןטרָאד ,קיטאלג ןעגנאגעגוצ ץלא טינ ךיוא זיא ןטרָאד -- עיבאראסעב ןוא

 טלעטשעג ךיז ןבָאה תונידמ ענעי זיב רעטיב ןוא רעווש ןעוועג ךיוא זיא

 | .שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ - סיפ יד ףיוא

 תוכולמ עשיעּפָארײא ענעי :קוליח ןסיורג םעד טינ טסעגראפ דניצא

 יד ןופ ביר רעייז ןעמונעגּפָא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,טנשריעג ןבָאה

 רעד :ןטפאשטריוו טנדרָאגנייא ,עטעטאטשעגסיוא ,עצנאג .רעשרעה עטריּפוקָא

 ךארּפש יד .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגרעביא זיא טראּפא הכולמ רעצנאג

 ;שילױּפ -- שטייד ןֹוא שיסור טָאטשנא ...ערעדנא ןא ןעוװעג רָאג זיא

 שיראגנוא -- עניװקָאוב ןיא ,שטייד טָאטשנָא ;שיוװטיל --- שיסור טָאטשנא

 ןרָאװעג ךארּפש עלעיציפָא יד זיא ,עיבאראסעב ןיא שיסור ןוא ןעגרובנביז ןיא

 | . ..שינעמור

 -ייבעג לוש ,ףארגעלעט ,ןאב יװ ,גנונעדרָאניא הכולמ עצנאג יד רעבָא

 ,רעדלעװ ןוא רעדלעפ עטרעסאוואב ןוא עטעבראאב ןייפ ,םינינב הכולמ ,סעד

 עטריּפוקָא יד ןבָאה לארשי תנידמ ןיא .סיורָאפ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג זיא יילא
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 לסיבא ןוא ןקאראב עשירעטילימ ץוח א ,ליפ טזָאלעגרעביא טינ רעשרעה

 ,ןסייו עלא ןוא ...תישארב ןופ ןביוהנָא טזומעג ןעמ טָאה ץלא .החנאו ןוגי

 ...רעל ןוא טסוּפ והובו והות ןעװעג זיא תישארב ראפ זא

 ראפ טרעקאאב טינ ,ןזָאלראפ ,ןלָאט ןוא גרעב ,דנאל םיחטש עקיזיר

 ,רעיוב עיינ יד ןוא ...טריוואוטלוק טינ ,טרעסאוואב טינ ,ןרָאי רעטנזיוט

 טעברא רעכעלטפאשטריוודנאל ןופ עיצידארט ןָא ,ןראפרעד קינייװ ,םיצולח יד

 ,ןרעקא ןוא ןעיוב ןביוהעגנָא ןוא לברא ערעייז טעשטאקראפ ןבָאה ,ימ ןוא

 ...ןדיינש ןוא ןעייז

 זיא לטיּפאק עראברעדנואוו עקיזָאד סָאד ?תוילג ץוביק רעד דניצא

 ןופ ,ָאקָאראמ ןופ ןוא ןמית ןופ ןדיי .ןרָאװעג טעבראאב קיטכיר טינ ךָאנ

 עברא ןופ שממ -- עינעמור ןופ ןוא ןליוּפ ןופ ,דנאלַאה ןופ ןוא דנאלשטייד

 ,םלועה תוניּפ

 םנופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ןדיי ,ןאטסינאגפא ןוא עידניא ןופ

 ןיא גרעב עטלא-רוא ןשיװצ ,ןלייה ןיא טניואוועג ןבָאה ,םאטש םעניימעגלא

 ןעלזייא ףיוא ןטייר וצ ןעמוק ,תוירבדמ ענעדיישראפ ןופ ןטנגעג עקידמאז יד

 ,ןגעוו ענעטָארטעגסיױא טינ ףיוא ךיז ןּפעלש ןענאוואראק עגנאל ,ןעלמעק ןוא

 ןוא ןליבָאמָאטױא ףיוא ,ןענאב ןוא ןפיש ףיוא ;ןויצ ןייק ףיוא ןעייג ייז

 ,לארשי ןייק םייחא קירוצ ןדיי ןעמוק ןענאלּפָארע

 עכלעװ יד ,עּפָארײא רעטריזיליויצ רעד ןופ ?ענעגיּפשעגסיוא , יד

 -טסואוואב ןוא ןעגנוזאב ,טקיטסעפאב ןוא טרעכייראב רָאי טנזיוט רעביא ןבָאה

 ןוא טעקאנ ןויצ ןייק ןעמוקעגמייהא ןענייז ,תונידמ עדמערפ טכאמעג קיניז

 .קנארק ןוא קירעגנוה ,סיוװרָאב

 ןבָאה ,ןונבל ןופ ןוא עיריס ןופ ,קאריא ןופ ןוא ןמית ןופ ןדיי יד

 ןיא ןטלאה ןוא ןעמוקעג ייז ןענייז עלא .טכארבעגטימ טינ תורצוא ןייק ךיוא

 ןיא עגאל עשימָאנָאקע יד זא ,רעדנואו רעד ָאד זיא סָאװ ...ןעמוק ןייא

 ..?ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא יו יוזא טינ זיא לארשי

 וניחא ןעװ ,גָאט רעד זיא טייו טינ זא ,גנונפָאה עסיורג א ַאד זיא'ס

 ןייק .רעדנעל עשיטעווָאס יד ןופ ןעמָארטש ןביוהנָא ךויא ןלעוװו לארשי ינב

 .ןעגנערבטימ טינ ךיוא ךעלניישראוו ייז ןלעװ ןטנאילירב ןוא דלָאג

 ןדיי ןופ ףליה יד לארשי ןיא ףראד ןעמ זא ,שודיח רעד ָאד זיא סָאװ

 | ..? תוצופת יד ןיא

 ןיא תוגאד ןייק ןבָאה טינ רָאי קיצנאווצ-ןוא-ףניפ לָאז לארשי ןעוו |

 לָאז לארשי ןוא ,תונידמ עשיבארא יד ראפ ,םינכש "עטוג, יד ראפ גרָאז
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 ראפ טעשזדוב הכולמ ריא ןופ לייט ןטסערג םעד ןבעגסיוא ןפראד טינ

 ןוא ןעניז ןופ ּפָארא ןכש א טעװ ,רשפא ,סייו רעוו ,רעמָאט ןעננוטיירגוצ

 ,..ןצינערג סלארשי ןלאפאב

 טייצ רעצרוק אזא ןופ ךשמ ןיא לארשי טלָאװ ,ארומ ענעי טינ ןעוו

 ,הכולמ עקיגנעהּפָאמוא עשימָאנָאקע ,עקיטכעמ ,עקראטש א יװ ןסקאוועגסיוא

 ...טנעניטנָאק םענעי ףיוא עטסקידנטיידאב ןוא עטסקראטש יד

 טסייר לארשי זא טינ בױלג ךיא ?םעד ןיא קידלוש זיא רעוו ,ונ

 טינ ןיא יז .דלודעג טָאה יימרא עגנוי עקידלארשי יד ...?טייפ, םוצ ךיז

 בגא ...רעגיז יד ןייז וצ דובכ םעד ןעוועג לחומ טלָאװ יז ,קיטשרודטולב

 יז ...ןקעװצ עוװיטקודָארּפ ראפ ןרעװ טצונעגסיוא טנָאקעג יימרא יד טלָאװ

 .טנידראפ טיורב לקיטש רעייז ךיז ןטלָאװ

 בוט-םוי טוג; סָאד ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיװצ לגנארעג-טלעוו רעד

 רעביא םורא ןפיול סָאװ ,סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ עשילאטנעירָא יד ןופ ?ןטיב

 יוזא םתס קוק א ןּפאכ וצ ןוא ןעלשטנעמוצסיוא ךיז טשרמולכ ,טלעו רעד

 ענעביוהעג ןייק טינ ןענייז סָאד ,עקירעמא ןוא עּפָאריײא ןופ רעדנואוו יד ףיוא

 -עפָאה עסיורג ןייק ןבעגניירא טינ לארשי תנידמ ןענָאק ייז ןוא .... םינמיס

 ,ןעגנונ

 טעװ יז ןוא הנידמ א ןרָאװעג זיא לארשי !דחּפ ןָא !ארומ ןָא רעבָא

 ,טריטנעמעצ ,טסעפ ,קראטש ןביילב םשה תרוזעב

 .ארקמל םינש שמח וב

 ,רָאא 5 טלא טרעװ דניק א ןעו זא ,טנרעלעג ןבָאה םימכח רעזדנוא

 ןוא ןטלא ןיא ןטרָאד טייטש סָאװ ...שמוח ןענרעל םיא טימ ןָא ןעמ טבייה

 ?שמוח םעיינ ןקיביײא ןיא

 ןפורעגנעמאזוצ רֶע סָאה ,ןבראטש םייב ןטלאהעג טָאה וניבא בקעי ןעוו

 ,קלָאפ ןשידיי םנופ רעיוב עטשרע יד ,םיטבש עקילײה יד ,רעדניק ענייז

 הניכש יד תעשב רעדניק ענייז וצ טדערעג בקעי רעטלא רעד טָאה יוזא ןוא

 :סנּפָאק וצ םיא ןענאטשעג זיא

 ...םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו *ופסָאה;

 ךייא לעװ ןאד ,תודחא ןיא ןוא םולשב טבעל ,ךיז טקינייאראפ

 ןעוו ...םימיה תירחא ןיא ךייא טימ ןריסאּפ טעװ סע סָאװ ןזָאגסיױוארָאפ
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 ,קראטש ןייז ריא טעװ ןאד ,טקינייאראפ ,טלמאזראפ ,יופסָאה, ןייז טעװ סע

 (ג"ישת) = ,קיטכעמ ןוא סיורג ,טסעפ

 המ

 לארשי תנידמ ראי ססעז

 ןרָאװעג טלא הנידמ עשידיי יד זיא ,רייא שדוח ןיא גָאט ףניפ תבש
 7 .רַאד 6

+ 

 עלא רָאנ ,החמש אלמ ןענייז הנידמ רעד ןיא םילארשי יד זיולב טינ

 ףפלא ףיוא ןוא רעדנעל עלא ןיא ,ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,םהש םוקמ לכב ןדיי

 ט-ג סָאװ ,םיסנ ענעי ןופ טלארטשאב ןוא טרעטסייגאב ןענייז ,ןטנעניטנָאק

 -שגפיוא ןיא דנאל עשידיי סָאד ןעוו ,קירוצ רָאי סקעז טימ ןזיוואב טָאה

 ...םיתמה תיחת ןענאטש

 ןשיוװצ ןצנערעפיד ןוא םיקוליח עשיטילָאּפ יד ףיױא טקוקעג טינ

 יד ןיב טכער םערטסקע יד ןופ ,לארשי ןיא ןעייטראּפ לָאצ רעסיורג רעד

 ,גנורעטסייגאב ,טייקנביהרעד -- עלא שממ -- עלא ןליפ ,עקניל םערטסקע

 זיא לארשי ןעװ גָאט םניא ,תואמצעה םוי םניא טייהנדירפוצ ןוא תובהלתה

 ,הנידמ סלא ןוא קלָאפ סלא ןרָאװעג טנעקרענא לעיציפָא

 וצ ןוא גנוריגער רעשידיי רעד וצ טפאשרענגעק .יד זא רעכיז ןיב ךיא

 ןזיירק עזעיגילער יד דצמ טמוק סָאװ טפאשרענגעק יד ייס ,גנאג-ןעיידיא ריא

 םניא עלא ייז ןסעגראפ ,ןשטנעמ עלאקידאר יד ןופ טמוק סָאװ יד ייס ןוא

 א טימ חמשמ ךיז ןענייז ןוא ןתועד-יקוליח עלא יד גָאט םענעביוהרעד

 ,הדוהי עשוות ונימיב זא ,ןעוועג הכוז ןבָאה רימ סָאװ ,החמש רעכעלרעניא

 ...ןרעװ ןפלָאהעג הדוהי לָאז טייצ רעזדנוא ןיא זא

 געט יד ןרעטנעענרעד ןיוש ךיז ןלָאז סע זא ,ןפָאה וצ ךָאנ טביילב סע

 ןייז ןוא ןעור לָאז לארשי ...חטבל ןוכשי לארשיו ןייז ךיוא טעװ סע ןעוו

 יד זיא רעדיײל ליוו ...ןריקאטא טינ יז ןלעװ םינכש עריא זא .,רעכיז

 א ןוא עקיור א ןייז וצ ןופ ךָאנ טייו .,לקניו םענעי ןיא עגאל עשיטילָאּפ

 ,ערעכיז

 ןיק םיא ףיױא טינ טקריו ,קראטש ןוא טנוזעג זיא שטנעמ א ןעװ

 טימ טינ שטנעמ א רעבָא טליפ .הכמ רעדָא ריוושעג רעקידנטיידאבמוא

 -םָאלש טָאה רע ,טייצ וצ טייצ ןופ רעטנוא טקנערק ןוא טצכערק רע ,ןעמעלא
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 םיא ףיא טקריװ ןאד ,ןזײּפש עלאמרָאנ ןייק ןסע טינ ןָאק ןוא טכענ עזָאל

 םענייא ןיא רעסעמ א ןופ טינש א .רעּפרעק םניא טייקכעלטקניּפמוא רעדעי

 טלָאװ רע יװ ,זעוורענ יוזא םיא טכאמ ,לריוושעג ןיילק א ,רעגניפ ענייז ןופ
 יי .ונילע אל ,הלחמ א ראפ סָאװ טסייו רעװ טאהעג

 ןּפָארט ןייא יו שממ ,עבלעז סָאד טקנוּפ זיא ,יתובר ,קיטילָאּפ רעד ןיא
 ' | / ...רעסאו

 ,ןצינערג עשירצמ רעדָא עשיבארא-לארשי יד ףיוא ןטנעדיצניא עלא יד

 ,ןינע רעלאקָאל א ליּפש-רעדניק א שממ ןעוועג טייצ-סנדירפ ןיא ןטלָאװ

 רעקידעמ עטסערג יד ןוא קנארק זיא טלעװ יד ןעוו ,רעבָא הזה ןמזב

 ,ןכוז ייז רעמ סָאװ ןוא ,רעּפרעק ןקנארק םוצ תואופר ןכוז (רעקיטילָאּפ ןעייל)

 "עגּפָא רעּפרעק רעד טרעװ רעמ ץלא ןוא ךיז ייז ןרעטנָאלּפראפ רעמ ץלא

 לת א ןטנעדיצניא עניילק ןענָאק ,טייצ אזא ןיא : רעקידנכוסמ ןוא טכאווש

 .ןלייט-טלעװ עצנאג ןענעגרהקעווא ןוא טנוזעג םעד ןופ ןכאמ

 יד ןלייצרעד ,םירצמ ןיא ןעשעג ןענייז סָאװ םיסנ ליפ יד ןשיװצ

 םירצמ יד ראפ -- אופרו ףוגנ רעד קיטנעק רעייז ןעוועג זיא ,םירפס עשידיי

 ךשוח םירצמ יד ראפ ...האופר א ןדיי יד ראפ ןוא הכמ א ןעוועג סע זיא

 ...ןעמייה ערעייז ןיא טכיל ,םתובשומב רוא ןדיי יד ראפ ןוא

 .ודלאה ןיא הכמ עסיורג א םינכש עריא ראפ זיא לארשי תנידמ

 םעד ןבייה וצ טריסערעטניאראפ ןעוועג רעשרעה עשיבארא יד ןטלָאװ

 ןופ דרע יד ןשוק טפראדעג ייז ןטלָאװ ,ןסאמ ערעייז ןופ רעגייטש-סנבעל

 סלארשי רעדניק ערעייז טימ ןענרעל טפראדעג ןטלָאװ ייז .ןצינערג סלארשי

 | | .רעגייטשיסנבעל סלארשי ןוא ןעיידיא

 קלָאפ סָאד זא ,עיצידארט רעטלא רעייז ייב רעבָא ךיז ןטלאה יז

 -יניצידעמ ןָא ןוא רעשינעיגיה ןָא סיװרָאב ןייג ,שינרעטצניפ ןיא ןבעל ףראד

 רעטסוויטימירּפ רעד ןיא ןפאלקש --- ןצעזעג עלאיצָאס ןָא ,גנוגרָאזראפ רעש
 ןרָאי עקיטייצראפ יד ןיא יו שממ ,םרָאפ

 ןסאמ עשיבארא יד טזייו יז לייו ,לארשי תנידמ טינ גיוט ייז ראפ

 .סנבעל ערעסעב ,עיטארקָאמעד ,טייהיירפ ,רעגייטש-סנבעל םענרעדָאמ א

 | .רעטעברא ןוא ןסאמ עמירָא יד ראפ ןעגנוגנידאב

 טָאה רעדנעל עוויטימירּפ עשיבארא יד ןיא .יורפ יד ,לשמל ,טמענ

 טָאה יז רָאנ ,הנידמ רעד ןופ ןבעל םניא זיולב טינ ,העד עּפאנק א יורפ א

 געמ ןאמ רעד .זיירק החּפשמ םענעגייא ריא ןיא העד ןייק טינ וליפא טרָאד
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 ןוא סאפ-ןוא-טסוּפ טעמכ םורא ךיז טיירד רע :רעבייו עכעלטע וצ ןעמענ

 רעמינּפ ערעיז ...טפאשטריו עמירָא עצנאג יד ןגרָאזאב ןעיורפ ענייז

 רָאג טמוק ָאד ןוא ...תועינצ בילוצ טקעדראפ רעיילש א טימ ןייז ןפראד
 א רעבארא "עמורפ; ןָאילימ קיצרעפ יד ראפ טזייוו ןוא לארשי תנידמ

 ןוא םישובלמ (ענרעדָאמ ליפוצ ןיוש רשפא) ענרעדָאמ טימ ןבעל םענרעדָאמ

 יד זא םרוג ןענייז עכלעוו ,סנָאינוי טימ ,גנאזעג ןוא ץנעט טימ ,גנודיילק

 ןוא סרעטאעט טימ ...קידיל געט עבלאה םורא ךיז ןעיירד רעטעברא

 קרָאירינ ןיא יװ ,זיראּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא יװ ןעגנולייווראפ טימ ,ןטרעצנָאק

 ,לסירב ןיא ןוא םאדרעטסמא ןיא יו ,טשעראקוב ןיא ןוא

 שיעװרענ ייז טכאמ סָאד ,רעריפ-לדער עשיבארא יד טקנערק סָאד

 ...דליוו ןוא

 ,טישכת רעייז טקיטייזאב ןבָאה רעטּפיגע יד סָאװ גונעג טינ זיא'ס

 -עגסיוא ןוא סוסקול ןיא ןבעל עווטסייטילוה ןייז ראפ ,הערּפ גינעק םעד

 'רעבָא ,רעריפ ןוא ןצנירּפ יד ראפ ,ןגינעק יד ראפ טוג זיא סָאד ,טייקנסאל

 רעינאּפמאש רעזיראּפ יד ןוא ,ןעלמעק ןוא ןגיצ יד ןקלעמ ףראד םע ןומה רעד

 .רעשרעה עקיליײה עטבלאזעג דמחמ ןופ יד ןעקנירט ןפראד ןענייוו

 'רעד יװ רָאלק זיא סָאד .רעבארא יד ראפ הכמ א זיא לארשי תנידמ

 ,גָאט

 ףוס-לכ-ףוס ןטלָאװ ,תוביס ערעדנא ןייק ןעמוקעגוצ טינ רעבָא טלָאװ = |

 ךעמ ןָאק גנאל יו לייוו ,ןכילגעגסיוא טייצ רעד טימ ךיז ןצנערעפיד עלא יד

 | ?שינרעטצניפ ןיא ןסאמ יד ןטלאה

 עטסרעכיז יד ףוסילכ-ףוס ןענייז לארשי ןיא ןבעל עכלעוו רעבארא יד

 ךופ ךשמ ןיא ןלעװ ייז .םינכש עשיבארא יד ןוא לארשי תנידמ ןשיװצ קירב

 ןוא רעגייטש סנבעל ןטלא רעייז ןגעק ןריטלָאװער טקערידמוא הפוקת ןייא

 ןטימ לארשי ןופ ץינערג טייז רענעי ףיױא רעדירב ערעייז ןקעטשנָא

 ,רעגייטש סנעבעל םענרעדָאמ

 --טלעוו עסיורג יד ןשיװצ םיכוסכיס עשיטילָאּפ יד רעבָא ןעמוק ָאד

 .ברעמ ןוא חרזמ ןשיװצ ,ןטכאמ

 'טלדנח ,(ןטאק) לוואב ןוא זייר ,ליוא ןבָאה ייז .הרוחס ןבָאה רעבארא יד

 יד ןיא סופ א ןלעטשניײירא ליו ברעמ ייס ןוא חרזמ ייס ,ייז וצ ךיז ןעמ

 רעדָא ,לוויטש עבָארג טימ טלוויטשאב זיא סופ רעד יצ ,רעדנעל עשיבארא

 .י+טינ דיישרעטנוא רעסיורג ןייק ָאד זיא ,ךיש דרָאּפסקָא "עלעדייא  טימ
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 -רענעד ,ןרירָאנגיא רעבארא יד ןעוו ,ןטכאמ-סיורג יד ,ייז ןקוקראפ אליממ

 ,םולש ןייק טינ ןליוו ןוא ןצינערג לארשי יד ןריצָאװָארּפ ןוא ןריוו

 -לדנאה לכ-םדוק טניימ סע ?רעקלעפ ןשיװצ םולש א טניימ סָאװ

 יד ןענעפע ,גנורעקלעפאב רעד ראפ עזיירסיוא ןוא ,ןיא עיירפ ,ןעגנואיצאב

 ,ו"אא ןצינערג

 זא ,רעבארא "עמורפ, יד ראפ סע ךיז טניול יצ ,ךייא ךיא גערפ ,ונ

 ךיִז טנױל ?םילשורי ןוא הפיח ,ביבא-לת ןכוזאב ןגעמ ןלָאז ןכייש ערעייז

 ןופ רעגייטש סנבעל םענרעדָאמ םעד ןעזוצ לָאז "ךמע,; רעייז זא ,ייז ראפ

 | ,.?לארשי

 !טינ שוריפב ייז ךיז טניול סע .,ןיינ

 ןעמ ןוא טינ ןעמ טרעה ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיווצ לגנארעג-טלעוו בילוצ

 רעשידיי רעקירָאיסקעז רעגנוי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד טינ טעז

 | ,הנידמ

 ןוא ןעגנולשראפ טרעװ קלָאפ ןשידיי םנופ החמש ןוא דיירפ יד

 ;ברעמ ןוא חרזמ ןופ ןרעייפ יד ןשיוצ ןענורעצ ןוא ןצלָאמשעצ ,טביוטראפ

 ןופ רענייטש-לימ עסיורג יד ןשיװצ ןלָאמעצ טרעוו גנורעטסייגאב עשידיי יד

 ,קיטילָאּפ-טלעו דעד

 קלָאפ א ,קלָאפ טלא ןא ןענייז ןדיי רעבָא .תמא רעד רעדייל סָאד זיא

 ,םיאיבנ יד ןופ ןלאעדיא יד ןצראה ןיא ףיט טגָארט סָאװ קלָאפ א ,תונויסנ ןופ

 ןופ ןטייצ ןיא טלמוטעצ טינ טרעוװ ןוא טומ ןייז ןופ טינ טלאפ קלָאכ אוא

 יד ןעגניז ,סיורא קידעבעל קילארשי טמוק רעסאוו ןוא רעייפ ןופ .סיזירק
 ,דיל עשידיי סָאד ,רעגניז

 בייחמ סעּפע וצ ףראד "תואמצעה םויא ןופ תובהלתה ןוא דיירפ יד

 ןעמעלא שממ ,ןעמעלא רָאנ ,הנידמ רעד לארשי ןיא ןדיי יד זיולב טינ ,ןייז

 עלא -- תוצופת יד ןיא ןדיי עלא ייס ןוא קלָאפ סָאד ייס גנוריגער יד ייס

 עלעירָאטירעט יד ייס ןקיטסעפראפ ןוא ןקראטש וצ ןסילשנָא ךיז ןפראד !

 חיטבמ ט-ג טָאה ןאד .אבס לארשי ןופ ןצינערג עקיטסייג יד ייס ןוא ןצינערג

 -- םינכש יד ראפ דחּפ ןייק ןוא ארומ ןייק ןייז טינ טעוװו סע זא ןעוועג

 (י ח"פ ,םירבד) ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו

 וצ ךיד טריריּפסניא ןעמָאנ סטדג זא ,ןעזרעד ןלעװ רעקלעפ עלא ןעוו;

 ...?ןבָאה ארומ ריד ראפ עלא ייז ןלעװ ,ףמאק ןייד
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 ,שיטילָאּפ ,קיטסייג ןרעװ טקראטשעג לארשי טעװ רָאי וצ רָאי ןופ

 ...דרע רעד ףיוא רעקלעפ עלא ןשיוװצ םור ןוא דובכ טימ ,שימָאנָאקע
 (ד"ישת) | | |

 ומ

 לארשי תנידמ רָאי ןבױ

 עכלעוו ,תוחוכ ענעדיישראפ טימ לארשי תנידמ ךיז טלגנאר רָאי ןביז

 ענידיישראפ ףיוא .םויק ריא ןכאושּפָא ןוא ץנעטסיזקע ריא ןקידעש ןליוו

 רעטסנרע ןא תמאב זיא סָאד .לָאמ ןייא טימ הנידמ עגנוי יד טפמעק ןטנַארפ

 ןוא ןוחטב טימ לופ ןוא רעכיז ,ץלָאטש ןוא קיטומ זיא לארשי רעבָא ,ףמאק

 רעביא טכאוו רָאנ ,טינ טלמירד ןוא טינ טּפָאלש לארשי רמוש רעד זא הנומא

 ערעטצניפ יד סָאד ןענייז רעװ .לארשי דנאל ןייז רעביא ןוא קלָאּפ ןייז

 : | ?לארשי ןגעק ןפמעק סָאװ ,תוחוכ

 .רעטקאראכ ןוא טינש ? ןבלעז םעד ןופ טינ ,"דחא רועמ; טינ ןענייז ייז

 חוכ-גנורעטשעצ ןרעטצניפ ןכעלטיא וצ ןוא ןלאוק ענעדיישראפ ןבָאה ייז

 וצ טסאּפעגוצ ןענייז עכלעוו ןפאוו ,ןיז-ילכ ערעדנוזאב ןבָאה ןעמ ףראד

 ,ןטנָארפ ענעדיישראפ ןענייז סע לייו ,ןטייוצ א ראפ טינ ןגיוט ,אנוש ןייא

 .אנוש םענעי רעדָא םעד ןגָאלשוצקירוצ טיירג ןייז זומ לארשי עכלעוו ףיוא

 ןוא ןבעל גנוי ןייז ףיא ןרעױל סָאװ ןראפעג יד ןכאמ ךעלדעשמוא ןוא

 י .ץנעטסיזקע
 רעשיטילָאּפ רעד זיא ,תואמצעה םוי ןטביז םעד ברע ,גָאט וצ טנייה

 .רעטסקראטש רעד רענגעק

 קינייו טינ טלמוטעצ ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיווצ לגנארעג רערעטיב רעד

 טיירג זיא םידדצ עטנָאמרעדנבױא יד ןופ רערעדעי .לארשי ןופ רעטימעג יד

 ןופ ןָאק םניא ,םולש-טלעוו םעד ןלעטשנייא ןוא עמאמ-עטאט ןצעזראפ וצ

 דובכ סולפנייא טכאמ ךָאנ שינעגָאי רערעטצניפ ןופ ,יירעלבמעג רעשיטילָאּפ

 ,םור ןוא

 ףיוא קירוצ טלעטש ןעמ :םיאנוש עקיטולב ,עקיטכענ טנּפָאװאב ןעמ

 ןטהשעג .תונידמ טכאמעג בורח ןבָאה עכלעוו תוחוכ ערעטצניפ םיפ ערעייז

 ןרעהעג ייז לייוו ,ראפרעד רָאנ ןשטנעמ עקידלושמוא ןענָאילימ טקיליטראפ ןוא

 .עסאר רעדנא ןא וצ
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  .טסגנא ןוא קערש ,דחּפ ,ארומ ןפרָאװעגנָא טָאה רעב רעשיסור רעד

 טכוד סע .ןתוינערוּפ ןוא קעלש ענעדיישראפ וצ ןענעפנחוצ ךיז ןעמ טכוז

 ןעמ ,ירטש א ןָא ןָא ךיז ןעמ טּפאכ .ךיז ייז ןעקנירט טָא-טָא זא ייז ךיז

 ראפעג ןיא טלעטש ןעמ זא ,טינ טכארט ןעמ ןוא ,ןעווטאר טשרמולכ ךיז לי

 .ערעדנא

 טעמכ ,עכאווש ,עניילק יד וצ ךיז טעפנח ןעמ יװ קוק א רָאנ טיג

 ?רעדנעל עשיבארא ענערא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד ףיוא עקידנטיידאבמוא

 סָאװ ןענַאילימ עטעפ יד ,םיקתממ יד לחומ ןיוש ייז ןיב'כ ,אלימ

 שקידנעיירש-למיה רעבָא זיא'ס .תומוקמ ענעי וצ ןרער ליוא יד ךרוד ןסילפ

 רעד ןוא ,ןלארענעג ןוא ןרעציּפָא יד ראפ ,ןייז ילכ ןוא ןפָאװ יד ראפ תולווע

 ,ייז טיג ןעמ סָאװ גנוקיטומרעד רעד ראפ ןוא תוצע עטוג ערעייז ראפ רקיש

 יב טעמכ רָאפ ןעמוק סָאװ ןטנעדיצניא עלא יד םרוג טקעריד זיא סָאד ןיא

 וצ יוזא יװ טייחנגעלעג א ,געװ א טכוז ןעמ .ןצינערג עקידלארשי עלא

 טעװ רע ?יתמיא וישכע אל םא .טייצ רעייז זיא טנייה לייוו ,ןריצאווָארּפ

 ?ןרעטש דניצא ייז

 ןדמאז"רבדמ עשיבארא יד ןופ ליוו ןעמ ,ייז וצ ךיז טלדנח ןעמ הברדא

 .אנוש ןטױר םעד ןגעק טנאווץוש עקיד א ןעיוכפיוא

 ןענייז ערטיכ .טגָאז ,ייז ןגעק ןגָאז טליוו ריא סָאװ ? רעבארא יד ןוא

 ןרוטקוינָאק עשיטילָאּפ ףיוא ךיז ןענָאק ייז ...לָאמנייא ןיוש  ייז

 ןופ ןרעיוט יד םיטילּפ עשיבארא יד ראפ טנפע ,בגנ םעד ייז ביג

 ןסע ןטימ טמוק טיטעּפא רעד זא גָאט רעד יוװ רָאלק ןיא'ס ןוא ,לארשי

 ויירּפ ןראפ ץלא סָאד ןוא -- םילשורי ןריזילאנָאיצאנרעטניא ןרעדָאפ ןלעװ ייז

 רעד ןלעטש ןגעקטנא ךיז ןלָאז יז ...ברעמ ןטימ ןרכח ךיז ןלָאז ייז זא

 ...ראפעג רעשיסור

 -גיא טוג ,ענעסעזעגטלא ראפ ליפא ליּפש ךעלרעפעג א זיא סָאד |

 רעגנוי אזא ראפ המכו המכ תחא לע ,רעקלעפ ןוא תונידמ עטלצרָאװעג

 !לארשי תנידמ יו הנידמ

 ןוא ןעיורפ זא טנעקרענא דחא הּפ ןבָאה רעקלעפ עטריזיליוויצ יד

 תונידמ ןוא רעקלעפ רעבָא ,ןטָאבראפ ,שילארָאממוא זיא יירעלדנעה-ןפאלקש

 .סנייא רעמונ זיא לגנארעג רעשיטילָאּפ רעד .רתומ ךָאנ ץלא זיא יירעלדנעה

 רעדמערפ ןיא לגנאמ רעד ,לגנארעג רעשימָאנָאקע רעד טמוק דניצא

 קידלארשי ראפ קרעמ ץאוּפָא ןיא ,לאטיּפאק ןשידנעלסיוא ןיא ,עטוילאוו

 ןשינעלגנארעג עלא יד שטָאכ .דנאלסיוא טימ ןעגנויצאב סלדנאה ןוא תורוהס
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 ךָאד תושפנ תנכס טימ ןדנובראפ טינ ןענייז קימָאנָאקע ןופ טיבעג ןפיוא

 קיטייצכילג ןוא ןעמאווצ ,תחא תבב ןעמוק ייז ןעװ ךעלרעפעג ייז ןענייז

 ,תורצ ערעדנא טימ

 ןעמוק ייז ןעוו ךעלרעפעג טינ ןענייז סָאװ תולחמ ענעדיישראפ ןאראפ

 .ןעמאזוצ ןעמוק ייז ןעו ןדָאש ןעוט ייז רעבָא ,רעדנוזאב

 ןוא ךלימ טסילפ סע ,שבדו בלח תבז ןופ דנאל א זיא לארשי-ץרא

 רעקילײה רעד ןיא יוזא טייטש סע לייו ראפרעד ןיוש תמא סע זיא .קינָאה

 ,הרות

 ןעו טינ טסיױװמ ןוא ךלימ טקלעמ'מ ןעו ,טינ טסעגראפ רעבָא

 ןעמ ןעוו קינָאה ןוא ...םידד יד ןופ טולב ךיז טסיג ןאד .,ןרעהוצפיוא

  ...ןעניב יד ןופ ןעכַאטשעצ טפָא רעייז ןעמ טרעוו ,םיא טלמאז

 ,עשימָאנָאקע יד יו תוגאד ערעדנא ןייק טאהעג טינ לארשי טלָאװ

 לענש ךיז ןוא ,לבריועג םנופ טרעטנַאלּפעגסױרא לענש ךיז יז טלָאװי

 ףראד טנופ לארשי ןכעלטיא ןופ ןעוו רעבָא .סיפ עריא ףיוא טלעטשעג

 ,גנוקידייטראפ ראפ ןרעװ טצונראפ לייט (רעטסערג רעד טינ ביוא) רעסיורג א

 ,אוצמ תעל טיירג ןייטש לָאז יז יימרא עקראטש עקידעבעל א ןטאטשסיוא ראפ

 -יבָאמ טיילעגנוי עטסווארב ןוא עטסקיעפ יד ןפראד ןמוזמ תועמ ץוח א ןוא

 ,דנאל םנופ ןצינערג יד ןרעכיזראפ ןופ ןָאפ יד ךיוה ןגָארט וצ ןרעוו טריזיל

 ףראדאב סע יװ יוזא טינ זיא ןטרָאד עגאל יד סָאװ רעדנואוו רעד זיא סָאװ

 ,.?ןייז וצ

 םעד טרעוװשאב סָאװ עגאל עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ יד ביוא

 ךָאנ ןזייוונָא ךייא ךיא ןָאק ,קינייו ךייא ראפ זיא ,לארשי ןופ ךיז ןסקאוועצ

 רעבָא ,עקידנכוסמ ןייק טינ יז ןיא ךיז ראפ ןיילא שטָאכ .הלחמ לקיטש א

 ךיוא יז זיא ,תולחמ ערעדנא טימ ןעמאזוצ ןוא תונכשב ,טנַאמרעדנביױא יו

 ,קנערק א ןופ השקשינ

 ...טיקטלציפעצ ןוא טײקטרעטילּפשעצ עכעלרעניא יד זיא סָאד ןוא

 סאמָאט ,רעדניפרעד רעסיורג רעקידנכאמ - עכָאּפע רעטמיראב רעד

 ךיז ןוא ןאעקֶא ןשיטנאלטא ןופ גערב םייב ןענאטשעג לָאמא זיא ,ןָאסידע

 ךיז ןפראוו ,ןזיורב ןוא ןעמרוטש סעילאווכ-םי יד יו קידנעעז טכארטראפ

 :ןפורעגסיוא ןבָאה רע לָאז ,עיגרענע רעקידלאווג ןוא טפארק טימ ורמוא ןיא

 ,עיגרענע רעקידלאווג רעד ןופ ןבָאה טנָאקעג טייהשטנעמ יד טלָאװ ןצונ לפיוו



 1 / לארשי-ץרא

 ןעמיוצ ןענָאק וצ געװ א ןעמ טניפעג ואו ...דוביאל ָאדיטָא טייג עכלעוו

 ?םי םנופ עיגרענע ןוא טכאמ עקידלאווג יד ןצונסיוא ןוא

 ענעדיישראפ יד קידנענעײל ןוא לארשי ןיא רעמוז ןטצעל קידנעייז

  וצ ןעמוק סָאװ ןעגנוטייצ עשיערבעה עקידלארשי עשידָאירעּפ ןוא עכעלגעט

 ןעייטראּפ סָאװ עיגרענע עקידלאווג יד ךיוא ךיא טכארטאב ,געּפיניװ ןיא רימ

 שויטקודָארּפ טינ ראפ סיוא ןצונ ,ךעלעקּפורג ןוא ןּפורג ,ןעגנוטכיר ןוא

 ?עיגרענע רענעי ןופ ןבָאה טנָאקעג לארשי תנידמ טלָאװ ןצונ לפיוו .ןקעווצ

 ןוא ןעמיצ ןענָאק וצ געװ א ןעמ טניפעג ואו ,םלוע לש ונובר

 ?דוביאל ןעייג סָאװ עיגרענע ןוא תוחוכ עלא יד ןרירטנעצנָאק

 ןביז ןצנאגניא :רעדנואו ןסיורג םעד טעז ,ןעמעלא םעד ץָארט ןוא

 ,ןדיל ןוא תורצ עלא ץָארט ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא לארשי תנידמ יװ רָאי

 -שימייה עכעלרעניא ןוא עשימָאנַָאקע ,עשיטילָאּפ ,תוחוכ ערעטצניפ עלא ץָארט |

 זיא ןעמ ,טבעל ןעמ !יח לארשי םע -- זיא ןעמעלא םעד ץָאוט ,תורצ עשידיי

 ןוא ץלָאטש ןיא ןעמ ,הברדא .טומ ןופ טינ ןטרָאד טלאפ ןעמ ,רעכיז

 | .וחטב טימ לופ ןוא רעכיז ,ןביוהרעד

 לארשי טרעװ רענגעק עלא ׂשינעקיּפעצ ףיוא ,םיאנוש עלא סיעכהל

 !רעכייר ןוא רעסערג ,רעטסעפ ןוא רעקראטש רָאי וצ רָאי ןופ

 ןופ ךשמ ןיא טיובעג ןוא ןפאשעג .ןבָאה רעקלעפ ערעדנא סָאװ סָאד

 .רָאי ןביז ןופ ךשמ ןיא ןפאשעג לארשי טָאה ,רָאי רעטרעדנוה

 יז ןטכארטראפ ?רעקלעפ עלעדייא ,עגולק ,ערעטכינ יד סָאד ןעז

 זא ,ןייז טלָאמעג סָאד ןָאק יװ :טסבלעז ךיז ןגערפ ןוא עליו א טינ ךיז

 ,ןביוהרעד ןענָאק יוזא ךיז קלָאפ א לָאז ןרָאי הטימש ןייא ןופ ךשמ ןיא

 : | !ןקראטש ןוא ןעילברעדנאנאפ ,ןסקאוועצ

 סטיג ךיז טלאהאב ןשינעעשעג עלא יד רעטניה זא ,טינ ןעד ייז ןעז

 | ?חוכ רעקיטכעמ ןוא טפארק עקיטכעמ

 ןיא ןוא לארשי ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב ערעזדנוא טימ ןעמאזוצ

 ןסיורג םעד רוביצב רימ ןרעייפ ןטנעניטנָאק עלא ףיוא ,תוצופת עלא

 .תואמצעה-םוי ןופ גָאט ןכעלרעייפ

 -נריר ,רעליטש א טימ למיה םוצ טרעדנעוװעג ןענייז ןגיוא ערעזדנוא

 :הלפת רעקיד

 : ;.!לארשי ץראו לארשי תיראש רומש !לארשי רמוש

 (ו"טשת) |
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 זמ

 לארשי תנידמ ראי טכא

 טנעקרענא ןבָאה רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןעוו ,קירוצ רָאי טכא טימ

 ןענייז ,הנידמ עשידיי א סלא לארשי:ץרא ןשירָאטסיה ןטלא םנופ לייט א

 .ץלא זא ,רעכיז ןעועג ןשטנעמ עדנעקנעד:רָאלק עלא טימ ןעמאזוצ רימ

 ראפ גרָאז ערעדנוזאב ןָא םילושכמ ןָא ,ןעגנולכיורטש ןָא ,הרושכ ןייג טעוו

 ,ןבעל םוצ ןרָאװעג ןפורעג זיא לארשי .ןצינערג עטהלוועב ןיוש ךיוא יוזא יד

 עכלעוו ףיוא ןטיבעג עלא ףיוא ןעלקיווטנא רעכיז רעבָא םאזגנאל ,ךיז יז טעוו

 ,טקיטסעפראפ ןוא טיובעג זיא הנידמ ענרעדָאמ א

 סָאװ ןָאטעג האנה א !דנוא טָאה סע ןוא ,ץלָאטש ןעוועג ןענייז רימ

 עקאט רָאנ ,טנעקרענא זדנוא טָאה גנוטכיר טלעװ עשיטילַאּפ ןייא זיולב טינ

 יד ןענעקרענא וצ ךעלטנפע טלייאעג ךיז ןבָאה ברעמ ייס ןוא חרזמ ייס ,עדייב

 ...הנידמ עשידיי

 -- קירוצ רָאי טכא טימ --- ןאד ךיז ןבָאה םינכש עשיבארא יד שטָאכ

 ןענאטשעגנָא טינ ייז זיא סע .לארשי תנידמ ןענעקרענא וצ טלייאעג טינ

 םוצ ןעמונעג טינ זנורב רעייז ןופ ךיז רימ ןבָאה ,ןכש סלא לארשי ןבָאה וצ

 רעקלעפ עטריזינאגרָא טינ עשיטאיזא ענענאטשעגּפָא ןופ האנש ,האנק : ןצראה

 זדנוא טימ זיא "טלעו ידע רקיע רעד .טניימעג ליפ טינ זדנוא ראפ טצה

 טעמכ ןוא ,ךיירקנארפ ןוא דנאלגנע ,עקירעמא ,דנאלסור :ןטכאמ-סיורג יד

 עשזיסָאװ .זדנוא ראפ טמיטשעג ךָאד ןבָאה ןעי רעד ןופ רעדילגטימ עלא

 | |  +ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאד זיא

 עכלעװ ,רעקלעפ עבלעז יד זא ןביולג וצ ןלאפנייא סע לָאז ןעמעוו

 יצ טקעריד ,רָאי טכא ךָאנ דניצא ןלָאז ,לארשי תנידמ טנעקרענא ןבָאה

 סאה םענעזָאלבעגפױא אזא ןוא האנש אזא ,עצעה אזא ןייז םרוג טקערידמוא

 +הנידמ רעשידיי רעד וצ רעבארא יד ןֹופ

 דיר יד וצ ןרעהוצ ךיז ןעמ ףראד ,המחלמ טימ טקעמש טפול יד ןעוו

 ןוא ןטסילאיצעּפס ךָאד ןענייז ייז לייוו ,ןדלעה-סגירק ןופ ,רעקיגעטארטס ןופ

 | .רעלעטשנייא עטגאוועג ןוא רענעמכאפ ,םיניבמ

 ןטמיראב א ןופ ,לאשראמדלעפ ןטנאקאב א ןופ דייר יד ןרעה רימ ןליוו

 לאשראמ ןופ טינ ןוא ירעמָאגטנַאמ לאשראמדלעפ ןופ טינ רעבָא ,לארענעג

 טינ וליפא ןוא ,ןדריה רבע ןופ סקופ םעד ,אשאּפ בָאלג ןופ טינ ,ווָאקושז



 559 | לארשי-ץרא

 רעכלעוו ,לארשי ךלמ דוד ןופ אקווד רָאנ ,לארשי ןופ ןידאי לאגי לארענעג ןופ

 טנכערעגניירא -- ,לארשייץרא סיורג א ןופ ךלמ רעד ץוח א ןעוועג זיא

 ןייז ןופ רובג רעטגאוועג א ,דלעה-סגירק א ךיוא -- ,ןדריה רבע ןוא עיריס

 טגניז ,דלעה ןוא גינעק רעכעלברעטשמוא רעד ָא טָא ןָא טנגוי רעטסירפ

 :םילהת לטיּפאק ןטסקיצרעפ ןוא ריפ טרעדנוה םניא

 המחלמל יתועבצא ברקל ידי דמלמה ירוצ 'ה ךורב ,דודל

 עניימ טנרעל רעכלעוו ,זדלעפ רעקראטש ןיימ טיג זיא טביולעג;

 "המחלמ וצ רעגניפ עניימ ןוא גירק ןריפ וצ טנעה

 .םמהתו ךיצח חלש ,םציפתו קרב קורב

 ..."ייז למוטראפ ןוא ןלייפ ענייד קיש ,ייז טײרּפשעצ ןוא ץילב א קיש,

 רכנ ינב דימ םיבר םיממ ינליצהו ינצפ םורממ ךדי חלש

 יז ןוא סיורא ךימ םענ ,ךיױה רעד ןופ סנעה ענייד סיוא קערטש;,

 :עדמערפ יד ןופ טנעה יד ןופ ןרעסאוו עסיורג עקידמרוטש יד ןופ ליצמ ךימ

 רקש ןימי םנימױ אש רבד םהיפ רשא

 ..רקש זיא טנאה עטכער רעייז ןוא ןטייקשלאפ טדער ליומ רעייז סָאװ;

 .ראפ ןוא טנעקרענא ןבָאה עכלעוו ןטכאמסיורג יד דניצא ןענייז ואוו

 ?לארשי תנידמ טרעכיז

 ןטיטעּפא עסיורג יד טינ ןריזילאראפ ןוא ּפָא טינ ייז ןלעטש טָאװראפ

 | | ?רעדנעל עשיבארא יד ןופ

 גונעג טינ ןענייז טירש עמאזקריוו גונעג טינ ןוא עמאזגנאל רעייז

 םינכש עשיבארא יד ןופ טסעמראפ םעד ןוא געיעג-ןפאו םעד ןלעטשוצּפָא

 ,לארשי תנידמ הלילח ןשיװאוצּפָא

 עקיטכיר ןייק זא -- רעכיז ךיוא ךיא ןיב םעד ןיא ןוא --- ,ןגָאז רימָאל

 רעד רעבָא .םינכש עריא ןוא לארשי ןשיװצ ןעכערבסיוא טינ טעװ המחלמ

 שלא ּפַא טיצ עכלעוו גנומיטש עטנאּפשעג עטקנערטשעגנָא יד ,גירק-ןוורענ

 -- טקנוּפ ןייא וצ הנידמ רעשידיי רעגנויי רעשירעפעש רעד ןופ תוחוכ

 סָאד ,ןטשזדוב עסיורג ןוא תובוח עלאסָאלָאק יד ,"גנוטיירגוצ המחלמ;

 ,קינאּפ המחלמ א ןיא "?טלעוו יד, ןפראווניירא סָאד ןוא לאירעטאמ ןשטנעמ

 ?ןלעטשּפָא טינ ץלא סָאד ןטכאמסיורג יד ןענָאק
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 :אחישמ אכלמ דוד ,לארשי ןופ ךלמ רעד ןעגנוזעג טָאה יוזא

  טנעה יד ןופ ליצמ ךימ ייז ןוא טנאה ןייד -- טיג -- סיוא קערטש;

 עטכער רעייז וליפא ןוא טיקשלאפ דער ליומ רעייז סָאװ ,עדמערפ ןופ

 ..."רקש זיא טנאה

 חמ

 טפור טאניבאר טפיוה רעד

 רעד ןיא םינבר עטנעקרענא עלא ןבָאה ,שדוקה ריע םילשורי ןופ

 ,טאניבאר טּפיױה םנופ ליּפא ןקידנריר-ףיט א ןטלאהרעד טלעװ רעצנאג

 .םיסנ קחצי ברה ןופ ןוא גוצרה יולה קיזיא קחצי ברה ןופ ןבירשעגרעטנוא

 :טלעװ רעד ןיא ןדיי עלא וצ ייז ןפור יוזא ןוא ,לארשי ןופ םינבר טּפױה יד

 ,זדנוא וצ וצ ךיז טרעה ,רעדנעל תולג עלא ןיא לארשי ינב וניחא

 ןרעהוצ ךייא וצ ט"ג ךיוא ךיז טעוו

 תנידמ ראפ טייצ עלופתונכס עקידמערוטש א ,םוריח תעש א זיא'ס

 טָא ,םויק רעזדנוא ןופ גנוטסעפ ןוא טרָאּפ-סגנורעכיזראפ רעזדנוא ,לארשי

 טקינייאראפ ,טלעװ רעצנאג רעד ןיא ןדיי ךייא וצ טפור העש עטסנרע יד

 ,קלָאפ ןצנאג םנופ הרצ תע אזא ןיא םיפתוש עקידהמשנ טייז ןוא ךייא

 םעד טמיטשאב רימ ןבָאה לארשי ןיא דסומ ןזעיגילער ןטסכעה םנופ

 הלפת ןוא הבושת ןופ גָאט סלא ((15 לירּפא) ז"טשת רייא 'ד ,קיטנוז גָאט

 ,םוטנדיי ןצנאג םעד ראפ ןוא לארשי תנידמ ראפ

 ,ענעלאפעג סגנואיירפאב ןוא המחלמ יד ןופ טיײצרָאי יד ,גָאט םעד ןיא

 וצ ןפור וצ ,הלפת ןוא הבושת וצ ןעלמאזראפ ךיז קלָאפ עצנאג סָאד לָאז

 זדנוא רע לָאז הרצ רעד ןופ ןוא ,קלָאפ ןייז ףיוא ןייז םחרמ ךיז לָאז רע טיג

 .לארשי ראפ ףליה א טימ ןזיילסיוא

 לָאז ןוא טכילפ ןייז ןייטשראפ לָאז הלהק ןייז ןיא יאבג רעדָא בר רעדעי

 / .העש רעטסנרע אזא ןיא עבאגפיוא ןייז ןסיוו

 םיבר ןופ טעבעג סָאד ןרעהוצ לָאז ט"ג זא ללּפתמ ןענייז רימ ןוא

 ...םימחרו העושי א ןעגנערב זדנוא לָאז ןוא

 רדס םעד ןָא ךיוא טנכיצ לארשי תנידמ ןופ טאניבאר טּפױה רעד

 :םוקנעמאזוצ ןסאמ ןוא סקלָאפ רעד ןופ םויה

 ןוצר יהי ,ןונחת ,תודימ הרשע שולש ונכלמ וניבא ,ןענוואד החנמ ךָאנ
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 ,ה"מ ,'ב םילהת קוסּפב קוסּפ ,לארשי תיב לכ וניחא םימשבש וניבא ינפלמ

 ,ה"מ ,כ םילהת קוסּפב קוסּפ ,לארשי תיב לכ וניחא םימשבש וניבא ונכלמ

 ,םינבר ןופ תושרד ןוא הנידמה םולשל הלפת ,ג"יפ

 ךיז ןפראד ,תואמצעה םוי ןראפ גָאט ןייא ,רייא שדוח ןיא געט ריפ

 םולש ןראפ ןָאט וצ הלפת ןלוש יד ןיא ןעלמאזראפ טלעוו רעד ןיא ןדיי עלא

 ,לארשי תנידמ ןופ

 וצ הרצ תע ןא ןיא ,גוצ רעשידיי רעשיגעטארטס רעטלא ןא זיא סָאד

 ןָאט הלפת ןוא קלָאפ סָאד ןעלמאזראפ

 טעו ,טלעװ רעד ףיוא תולחק עלא ןיא עיצארטסנַאמעד-הלפת אזא

 רעקלעפ יד ןלָאז ,ץוח יּפלכ ךיוא רָאנ ,םינּפ יּפלכ זיולב טינ םאזקריוו ןייז

 א ראפ סָאװ ןסיוו ייז ןלָאז ,ייז ףיוא זיולב טינ ךיז ןזָאלראפ רימ זא ןעז

 ,שינעדנעטשראפ ןוא דסח רעייז ןגעוו ןבָאה רימ גנוניימ

 טמ

 רקשי אל לארשי חצנ

 ראפ םינּפ-לא:םינּפ רעטייו רימ ןעייטש לארשי תנידמ רָאי טכא ךָאנ

 ,הנכס רעסיורג א

 עיינ ךָאנ שינעגָאיעג סָאד ,קיטילָאּפ ברעמ ןוא חרומ עטציירעצ יד |

 גנומיטש המחלמ רעד ןופ תוביס עתמא יד סע ןענייז ,סולפנייא ןופ ןרעפס

 | ,לארשי ןיא

 ןרעוװ ייז ,עגאל "רעכעלקילג, א ןיא ךיז ןעניפעג תונידמ עשיבארא יד

 טלכײמשעג טניימ רעקלעפ ייב ןוא ,סטכער ןופ ןוא סקניל ןופ טלכיימשעג

 ןרעוו םינָאראנ ןעמעוו ןופ טנעמילּפמָאק רעקיליב א זיולב טינ ןרעוו וצ

 ,..םיא ןיא ןביולג ןוא לעּפתנ

 ןפאוו ,ןראלָאד ןענָאילימ ןרעו וצ ?טלכיימשעג ,/ טניימ רעקלעפ ייב

 רָאנ ,"?ףסכ הווש, זיולב טינ ןענָאילימ ןוא ,תמא ןא ףיוא ןפאוו ,תוחטבה ןוא

 / ןמוזמ תועמ

 עטעװעלאבעצ יד סָאװ רעדנואו רעזיב רעד ָאד זיא עשזיסָאװ

 ?ןדרעװש ערעייז טימ ןעכָאפ רעדנעל עשיבאיא

 טעטכילשעג טעוװו טקילפנַאק ברעמ ןוא חרזמ רענעי זיב ,לייוורעד ןוא

 ?לארשי הרוזפ הש; לארשי עלעפעש סָאד טרעטיצ לייוורעד ,ןערעוו
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 ןייז  רעצרעה . סנעמעלא ערעזדנוא ןלעוו גָאט-הלפת ןסיורג םניא

 :הליפת .רעיינ קיבײא ןוא רעטלא רעד טימ טיג וצ טעדנעוועג

 !לארשי תרזעב המוק לארשי רוצ

 (ז"טשת)

3 

 לארשי חנידמ רָאי ןיינ

 .םהרבא :תובָא עקיליײה ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד רימ ןסייוו עלא

 | | ,בקעי ןוא קחצי

 םיא טָאה ןוא וישע לש רש ןטימ טלגנארעג ךיז טָאה בקעי ןעוו

 בקעי ןפור רעמ טינ ךיד לָאז ןעמ :ןעמָאנ ןייז טרעדנעעג טדג טָאה טגיזאב

 ,לארשי רָאנ

 ,(ט"כ ,ב"ל ,תישארב) לכותו םישנא םעו םיקלא םע תירש יכ

 ןוא ,ךאלמ א טימ ,חילש ןכעלטעג א טימ טלגנארעג ךיז טסָאה וד לייוו

 יז טסָאה וד ןוא ,ןענבל טימ ןוא ןוישע ןטימ ,טסיב וד יו ערעקראטש טימ

 קירעדינ ,טניימ רעכלעוו ,בקעי ןעמָאנ רעד טינ ריד טסאּפ רעבירעד ,טגיזאב

 טניימ לארשי לייוו ,ןפור ךיד ןעמ לָאז לארשי רָאנ ,(בקע) ליוז-סופ רעד יו

 .טפארק רעקיליײה ןוא חוכ ןכעלטעג טימ ןשרעה ,לא רשי ,טפאשרעה ,הררש

 ןוא לארשי םע ,לארשי ינב רעדניק סבקעי םתס ןעמ טפור רעבירעד

 | .לארשי-ץרא דנאל עשידיי סָאד

 ,דוד ןימינב 'ר דיסח ןייז ןפורעגוצ לָאמא טָאה ,ל"ז רעקרָאװ קחצי 'ר

 קילייה רעזדנוא ןעמ טפור סָאװראפ :טגערפעג םיא ןוא ,ןייז רעוועשראוו

 ,?רא ,םהרבא ץרא טינ סָאװראפ ?ןעמָאנ סבקעי ףיוא ,לארשייץרא דנאל

 ?קחצי

 :ןיבר ןייז טרעפטנעעג יוזא ,ןייד רעוועשראוו רעד ,דוד ןימינב 'ר טָאה

 ,לאעמשי ינב יד ןטלָאװ ,םהרבא-ץרא דנאל רעזדנוא ןפורעג טלָאװ ןעמ ןעוו

 זיא לאעמשי לייװ ,דנאל ןקילײה םניא קלח א טאהעג ךיוא רעבארא יד

 ,קחצייץרא דנאל רעזדנוא ןפורעג ןעמ טלָאװ ;ןוז א סמהרבא ןעוועג ךָאד

 זיא וישע ,דנאל םניא קלח א טאהעג ךיוא ןוישע ןופ רעדניק יד ןטלָאװ
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 ליױו ,לארשי:ץרא דנאל רעזדנוא טפור ןעמ .ןוז סקחצי ןעוועג ךָאד

 ןוא ,לאעמשי ינב יד טינ ןוא דנאל ןקיליײה םניא קלח א ןבָאה ןדיי רָאנ

 7 ..יוישע יגב לד טינ

 אנ

 קיטילָאּפ זיא סָאװ

 ,ןרעלקרעד לָאז רע ןשטנעמ ןשיּפָאזָאליפ א טגערפעג לָאמא טָאה ןעמ

 ןוא געט יירד ןטעבעג רע טָאה .קיטילָאּפ זיא שינעפעשאב ןימ א ראפ סָאװ

 רעד טימ ןענעקאב ןוא ןטכארטראפ ןענָאק ךיז לָאז רע טייצ טכענ יירד

 ,הבושת א ןבעג רע טעוװ ךָאנרעד ,הירב רעקיזָאד

 ןייז ןסיוו טזָאלעג רע טָאה -ךטכארט טכענ יירד ןֹוא געט יירד ךָאנ

 הפינח ןוא רקש ;:טגָאזעג יוזא םידימלת ענייז וצ טָאה רע ןוא גנוניימ

 םוצ ןוא הנותח עקיטראסיורג א טעװארּפעג ןבָאה ייז .ןעוועג ךדשמ ךיז ןֿבָאה

 ןטימ דניק א ןרָאװעג ןריובעג ייז ןופ זיא טלעװו רעד ןופ קילגמוא ןסיורג

 | . ..קיטילַאּפ ןעמַאנ

 טנעקרענא רעקלעפ -- עלא טעמכ -- עלא ןבָאה קירוצ רָאי ןיינ טימ

 עלא ןוא ,ךיירקנארפ ןוא דנאלגנע ,עקירעמא ןוא דנאלסור ,לארשי תנידמ

 עשיטאיזא עכעלטע ךָאנ ןוא עשיבארא יד ץוח א רעקלעפ עטריזיליוויצ

 ןעוועג זיא ץלא .,דנאל ןשידיי םנופ ןצינערג יד טריטנאראג ןבָאה ייז .רעדנעל

 | ,גנֹונעדרַא רעטסעב רעד ןיא

 ףיוא ןכאז עסיורג רָאג ןזיוואב רָאי ןיינ יד ןופ ךשמ ןיא טָאה לארשי |

 ןא טיובעגפיוא ,ימרא ןא טלושעגסױא :ןבעל הנידמ ןופ ןטיבעג עלא

 א טײרּפשראפ ,םיחטש רבדמ עדליוו ןוא עסיורג טריוואוטלוק ,עירטסודניא

 סָאװ סָאד .טלקיוװטנא טוג ךיז לעיצנאניפ ןוא שימָאנָאקע ,ןזעוו-לוש ןופ ץענ

 ןרָאי רעטרעדנוה טעבראעג ןבָאה ,ערעטלע ןוא ערעכייר ,רעדנעל ערעדנא

 םיוק ןיא ןזיואב ףליה רעכעלטעג רעד טימ לארשי טָאה ,ןכיירגרעד וצ

 טלָאװ ,םינכש עשיבארא עקיצייגבױר ןוא המחלמ יד טינ ןעוו ןוא ,רָאי ןיינ

 זיולב טינ ,רעטסומ א ןעוװעג טלָאװ יז ןוא טילבעג טנייה לארשי תנידמ

 ןשיוצ רעטסומ א ןעוועג וליפא טלָאװ יז רָאנ ,רעקלעפ ענענאטשעגּפָא ןשיווצ

 .רעדנעל עשיעּפָאריײא ,עטלא

 ,קינאּפ א ןיא לארשי ןפפרָאװעגניײרא טָאה קיטילָאּפ ברעמ ןוא חרזמ יד
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 ןענייז ןעקנאדעג סרעריפ לארשי עלא .דנאטשוצ-גירק ןקידרדסכ א ןיא

 זא ,טרעטיצ ןעמ ,ארומ טָאה ןעמ .דנאל ןופ ןצינערג יד ייב טרירטנעצנָאק

 .ןטקנוּפ-ץינערג עשידיי ןלאפאב טינ לָאמא רעדיוו ןלָאז סעדנאב-רעדרעמ

 רעבארא יד ןופ סענעשעק יד טישעגנָא ןבָאה ברעמ ייס ןוא חרזמ ייס

 טלדנח ןעמ .ןפָאװ:גירק עטסנרעדָאמ יד טימ ןוא ןענָאילימ ערעווש טימ

 ליו חרזמ .טפאשדניירפ רעיײז טכוז ןעמ ןוא ייז טלכעק ןעמ ,ייז וצ ךיז

 ...חרזמ ןגָאוצרעביא טכוז ברעמ ןוא ברעמ ןגָאירעביא

 ,טייטש טלעװ יד סָאװ ףיוא טעפנח ןעמ ןוא םירקש טגָאז ןעמ

 ןוא רענגיל סלא טלּפמעטשעג ןעמ טלָאװ ייז .םידיחי טינ ןעוט סָאד

 ,..ןשינעפעשאב עקירעדינ

 ןגעמ ייז :ןענעפנח ןגעמ ייז ןוא רקש ןגָאז ןגעמ ייז ,ןגעמ רעקלעפ

 -ראפ ןגעמ ייז :ןענָאילימ עקידלושמוא ןעגנערבמוא ןוא המחלמ וצ ןעצעה

 .יײז ןגעמ ץלא -- טלעװ יד ןעלּפירק

 רעייז ןגערפ ןשיטילָאּפ אזא ןופ רעטכָאט א רעדָא ןוז א ןעוו ןוא

 !ןכתיה :ןגױא ריפ ןשיווצ רעטָאפ
 רעדָא ,רעטצנעפ א ןכש ןייז ייב ןקאהסיוא טינ וליפא רָאט דיחי א

 ,ןענעגרה ןוא ןרעטיבראפ ןגעמ םינכש רעקלעפ ןוא ,םיוב א ןקאהרעטנוא

 | | ..?ןביור ןוא ןדרָאמ

 ...תבש החוד זיא שפנ חוקיּפ ןוא ,שפנ חוקיּפ זיאס :רע טרעפטנע

 ...המחלמ-טלעו עטירד א ןדיימראפ וצ ידכ ץלא סָאד ןעוט רימ

 םניא סופ א ןקעטשוצניירא טגנילעג דנאלסור ןעוו זא רעכיז זיא ברעמ

 ...המחלמ-טלעו א ךיז טרעקאלפעצ ,חרזמ ןלעטימ

 הלילח טעװ חרזמ רעלעטימ רעד ןעו זא רעכיז ךיוא זיא חרזמ ןוא

 ןופ טרעװ ןאד ,רעדנעל ברעמ עשיטסילאטיּפאק יד ןופ ןרעוװו טשרעהאב

 יז לָאז סע ןעװ ןייז טינ טעוו'ס ןוא ,הוצמ-תמ א ,ןנמירב א טלעװ רעד

 .ייסטכער ריא ןָאט ןוא ןייז רבקמ

 בנ

 טײקטגאטעג סלארשי

 חוכ רעכעלטעג רעמייהעג א .חוכ טָאה לארשי ,טומ טָאה לארשי

 ,הנידמ רעשידיי רעד ןופ רעניואוונייא עלא טשרעהאב
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 ייס ןוא םינקז יד ייס ,גנורעקלעפאב עליוויצ יד ייס ןוא יימרא יד ייס

 ענרעדָאמ ,עטרעלקעגפיוא יד ייס ןוא ןסאמ עזעיגילער יד ייס ,עכעלטנגוי יד

 ,דנאל רעייז ןקידייטראפ וצ טיירג ןענייז רענייא יו עלא -- ןשטנעמ

 ימרא סלארשי .סאּפ הע םעד ןעמענראפ וצ טגאוועג טָאה לארשי

 ןבָאה רעדנעל עשיבארא יד זיולב טינ ,יניס-רבדמ ןיא טרישראמעגנניירא טָאה

 ַא טימ ןענַאטשעג זיא טלעװ עצנאג יד רָאנ ,טרעטיצעג ןוא טניוטשעג
 !טייקטגאועג סלארשי ןרעלקרעד טנַאקעג טינ ןוא םעטָא ןטּפאכראפ

 שארב עקירעמא טימ רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןופ רעריפ יד וליפא

 ,..ןקָארשרעד ךיז ןבָאה

 טאהעג ארומ ,סיוא טזיוו ,ןבָאה עקירעמא ןיא ןטאנגאמיליוא יד

 ...טנעה סלארשי ןיא ןלאפוצניירא

 זא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טגיילעג ךיז טָאה עקירעמא

 טעשארטסעג טָאה יז .תומוקמ עטּפאכראפ ענעי ןופ ןעיצקירוצ ךיז לָאז לארשי

 - .סעיצקנאס טימ

 םתס ןוא תואולה עקידראלָאד ןענָאילימ ןטלאהעגנייא טָאה עקירמא

 לארשי:תנידמ ןכוזאב וצ ןדיי רענאקירעמא טביולרעד טינ טָאה יז :עציטש

 לעב ריאמ 'ר רעד ןיא תוטורּפ עכעלטע ןפראווניירא רעצעמיא טעוװ רעמָאט

 ...צקשוּפ סנה

 ךיז ןוא טביולגעג טָאה לארשי ןוא ,טנאוו רעד וצ טקירדעגוצ טָאה יז
 ,ןגיוצעגקירוצ

 שרעדנא זא ,עגאל סלארשי ןענאטשראפ טָאה תעדירב רעכעלטיא
 ןָאט טנָאקעג טינ לארשי טָאה

 יס זא ,עגאל עשימָאק יד טלעטשעגסיורא ךיז טָאה טשרע רעטעּפש
 ץמכסה רעד ןָא ןעוועג חיטבמ ןוא טגָאזעגוצ ןבָאה ןע-וי יד ייס ןוא עקירעמא
 ןענאטשעג זיא יימרא לארשי יד יװ גנאל יוזא ,תונידמ עשיבארא יד ןופ
 דואס גינעק רעד ןוא ןגיוושעג רעסאנ טָאה ,סאּפ-הזע ןיא ןוא יניס-רבדמ ןיא
 לארשי רעבָא ךיז טָאה ...עפָאק עשיקרעט טּפוזעג טָאה עיבארא ידואס ןופ
 ןעמוקאב רעדייב ייז ןבָאה ,ךייש-לע-םראש ןופ ןוא הזע ןופ ןגיוצעגקירוצ
 ...רעירפ יװ טקנוּפ האנש טימ ןוא טפיג טימ ןצירּפש ייז ןוא ןושל
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 גב

 טייקפייר סלארשי

 ןוא רעקראטש ץוח א ןרָאװעג רָאי ןיינ יד ןופ ךשמ ןיא זיא לארשי

 ...ןראנוצּפָא דניצא רעוװש ריא זיא'ס .רעפייר ךיוא ,רעטגאוועג

 -.טיירטש א רָאנ זיא לקניו חרזמ:לטימ רענעי זא טביולג סע רע

 ןייז לחומ רימ לָאז רעד ,ןיילא םינכש עשיבארא יד ןוא לארשי ןשיװצ טקנוּפ

 ,שּפיט ןפורנָא םיא לעװ ךיא ןעוו

 יו ןדלעה-גירק עכלעזא טימ ןבעגעג הצע ןא ךיז טלָאװ ןיילא לארשי

 טייטש סע רעוו --- זיא הרצ יד .ןעיימרא סנייסוה גניק ןוא סרעסאנ ןענייז סע

 :רעבארא יד רעטניה
 לייט א ןוא ,ןפָאװ יילרע-לכ טימ חרזמ ןופ טציטשעג ןרעוו לייט א

 ...ןמוזמ תועמ טימ ןטכאמ ברעמ יד ןופ טציטשעג ןרעו רעדנעל עשיבארא

 ןדנוא סע טזייואב הכולמ-ןדרי רעמערָא ,רעניילק רעד ןיא למוט רעד

 | ...טנאוו ןָא ּפָאק ןגָאלש טרָאד ייז ןלָאז .רָאלק

 א רָאנ וליפא ןוא ,טקילפנָאק לקיטש א ןכערבסיוא ןטרָאד רעבָא טעװ

 סענעי טימ ןליײטעצ ןלעװ ךיז ןלָאז עיריס ןוא קאריא -- עלהמחלמ ןיילק

 ןייק ןרישראמניירא טעװ לארשי זא ,תואיבנ ךייא ךיא גָאז ןאד -- לדנעלי

 סָאװ סָאד ןעמענקירוצ ןוא ,םחל תיב ןייק ןוא ןוױובח ןייק ,םילשורי טלא

 ,.. סרעזדנוא זיא;

 טריפ רשפא ?הנוילעה החגשה רעד ןופ ןגעוװ יד ןסיװ ןָאק רעו

 ..?ןאד ןוא ,ןגירקעצ טשרעוצ ךיז ןלָאז ןיילא רעבארא יד זא ,יוזא ןטרָאד ןעמ

 ןעמוקוצ ,יברעמה לתוכ רעד טימ ןּפאכמורא ךיז ןדיי ןלעװ ןאד ןוא

 ...םיתיזה רה ןפיוא ןוא ןורבח ןייק תובָא רבק וצ ןייג ןוא לָאטיּפש הסדה םוצ

 ,קראטש זיא לארשי זא ןזיואב זדנוא טָאה לארשי תנידמ רָאי ןיינ

 : :ויא הלפת רעזדנוא .ףייר ןוא טגאוועג

 !לארשי תרזעב המוק ,לארשי רוצ

 (ז"ישת ,תואמצעה םוי) |

 יב 6 וו 8
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