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ןאטלוש ןמלה
.ם״רח טבע אנליח ןיא ןעבראטעעג ,ח״עקח וואכיב ןיא ןערןןבעג

ר האי רענעטארענ ,רעטשנעבעג א זעוועג :יא חי׳עקת רהאי סאד
ן ענייו רהאי ןעניזאר םעד זיא .רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ראפ
ח נ ענעדישראפ יירד ןיא -דאלנניא עשידיא יירד ןעראווענ ןעראבעג
: זעסינטלעהראפ עלאיצאס ענערישראפ ןופ ןרעטלע 'יב -סעינרעב
־ יורג א רעטאפ א ייב ,אנליוו זעבענ חראד א זיא זעראבענ :יא רענייא
־ י׳דוככב א ייב -אנרארנ ?א—רעטייווצ רעד ;ריבג א ןוא !ואג ןעס
׳ זעדיא ןטושפ א ייב .וואכיכ ןיא —רעטירד רעד ןוא .חיבה־לעב ןעג
א  ןעמ טאה םענייא םער .םימש ארי א ןוא דיסח רעשטיוואבויל א
ן עטידד םער ןוא ?ןסוי לאומש ןעטייווצ □עד -והיתתמ זעבענעג ןעמאנ
ע רעייז ןיא דאנ ,ס׳לינ־ינב יירד עלא יד טאה לאפוצ רעד .!טלק
־ םיוא זענייז ייז ואוו -אנליוו ןייק טכארבעגנעמאזוצ -ןערהאי עגנוי
ט ייבראענ רהאי גיצפופ רעביא זעבאה ייז ואוו ןוא ,ןעזיר זעסקאווענ
. עוצקמ ןייז ןיא רעדעי .המכח ןוא הרוח ןעטיירפשראפ וצ טקריוועג :וא
" ווצ טעדליבענסיוא חא ןעניוצרעד טאה שלושמה־טות רעגיזאד רעד
 טקרעמ רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא העפשה ןייז ןוא -תורוד
.טנייה ראנ ןעמ

- ןושארטש והיתתמ ־ר רעשראפ רעפיט ןוא ןואג רעםיורנ רעד -תמא
ר עלעטשטפירש רעוויטקודארפ חא רעטרהעלעג קיטייזליפ רעד דיוא יוו

־ יוו רעד ןיא ןענאטשענ רעכעה דרע ןייק ןענייז ,ןיפ ףסוי לאומש
־ עטש רעלאיצאס רעייז ררוד ןאמלוש ןמלה יוו טלעוו רעכילטפאשנעס
ם אוו ,םולפנייא ןעסיורנ ןופ רעוט־ללכ ןוא גיגנעהפאמוא -דייר :גנול
י וו -זעבעל זעשידיא ןיא ןעמונראפ טרא ןרעטעדנ א דנעטיידאב ועבאה
ן אמלוש ויא דאד .ןאמלוש ןמלה רעניד׳תווינע .רעמירא וימי־לב רעד
ט ייתטכעילאב ןיא ןוא טעטיראלופאפ ןיא זעגיטשעגרעבירא ןעדייב ייז
ן ייק לאמנייק טפיוהרעביא טאה ןושארטש והיתתמ ־ר .הלאפ םייב
—  םידיחי ראפ טייכראעג ראנ הליחתכל ןוא ׳טכוזעג טינ טעטיראלופאפ
, ןעננוטסייל עשירארעטיל ם׳ניפ ריוא .עטרהעלעג עטלהעצענ ראפ
ן עבאה ,טכאמענ םשור ןענידלאווענ א טייצ רעייז ןיא זעבאה עכלעוו

ע םיורנ יד קנאד א -ןעראלדאפ טרעוו רעייז ןופ לעיפ טנייה !יוש
ת מכח ןופ טיבעג ז׳פיוא ןעראווענ טכאמעג וענייז טאוו עטירשראפ
—50 עטצעל יד :יא לארשי עשיסור יד ןענרעל וצ חיוא ;דהאי 60
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ן עשיאערבעה םיניפ וצ ןעטוקנא רהעמ טינ זיוש זעמ טכיחב רארפש
־ אש םמיפ עלא טעמב וא ,זענאז ןעק זעמ זוא ,"איסור ןושל דומלת"
־ םיוא טינ דאנ טאה זענענאד .טרעטלעראפ טנייה !יוש !עגייו זעננוס
ר יז רע טנעבער טנייה דאנ ןוא -העפשה ם׳נאמלוש זמלק טרעהענ
, יד ייב טרפב ,רעלעטשטפירש עשיאערכעה עטסעטבילאב יר זעשיווצ
.קנאב שרדמה־תיב זיפיוא ןעסעזענ לאמא ןעעיז עכלעזו

ן יא דיו זעפור ,ןאמלוש ןמלה ןא דיו זאמרעד ריא זא ,להיפ דיא
ע גנוי עטנאסערעטניא יד ןופ זעננורענירע עמהענעגנא םיורא רימ
ד נעגוי ןייט ןעננערבראפ וצ ןעטוקענסיוא רארנ ויא רימ .ןערהאי

ט ימ ןהעוענ .הלכשה רעד ןופ עדאירעפ ננארר־ןוא־םרוטש רעד ןיא
־ תיב יד ןעכערבוצכרוד ןעגנאפעננא טאה הלכשה יד יח ןעניוא עגיימ
־ ■שדוק־ןושל טלענומשענניירא זעטלאפש יד ךרוד ןוא -טנעוו שרדמ
ל עכיב ןייה רעבא .רענערט־רוטלוק עניטסלאמאד יד ,ראלכיב עניד
ן וא טריסערעטניאראפ לעיפ יוזא טינ ,םעהינ׳שרדמה־תיב .זנוא טאה
ט אה ןעמ .*,ויראפ ירתסמ" ם׳נאמלוש יוו .טכארבענ נונעח לעיפ יווא
, טנע׳שרדיענ םראוו םעדעי .ןעננולשעג שממ ראנ ,טנעיילענ טינ םאר
־ ניטכ״ל רהיא -דארפש־ד"נת ענתעש עראברעדנואוו יד טרעדנואוואב
ן עסירענניה יוזא ןעוועג זענייז רימ .טייקכילדנעטשראפ ןוא טייק
ז עצונאב ריז רימ זענעלפ נירנעםיטש ראגאז זא ,הצילמ םמאטלוש ןופ
, םאלה א גידנעבענ ,לשמל ,"זיראפ ירתסמ" חפ זעקיררסיוא יד טימ
י ד טימ ןעטייווצ ן׳פיוא זעיירשנא ,*החנאה יחי" זענאו זעמ טנעלפ
.המודכו (רעטעוורעגאד) "םערו זיזח" רעטרעוו

. זאמאר רעטשרע רעד זעווענ "זיראפ ירחסמ" רעד זיא םער ץוח א
ד אנ וצרעד ןוא ,ןעזעלענ טפיוהרעביא ןעבאה רערעה עשידיא טאוו

ר ענידנעטש ןיא רעזעל םעד טלאה םאוו ,ןאמאר רעדנענאפש אזא
י ד זא ,טעטיחיאאנ רעשידניק רעזנוא ןיא ,עדנעניימ •ננונעדםיוא
ן עבאה ,ננוריםאפ עיתמא זא ראנ ,עטכארטענסיוא ןייה טינ ויא השעמ
ר העמ ראנ עיואטנאס רעזנוא ןאטאר ןופ רעדליב עדנענערפיוא יד
ה יוא טגלאפראפ זנוא זעבאה השעמ רעד ןופ זעדלעה יד ןוא ,טציירענ

, עננילכעיל ערעונוא זעווענ זענייז הרימז ןוא הלאדור .טירט ןוא טירש
* אד .תורצ ערעייז היוא זעסאגראפ רימ ןעבאה רהעדט ןייא טינ ןוא
ע כלעוו עלא יד .האנשה תילכתכ טאהענ טנייפ רימ זעבאה זענענ
־ נוא ןוא ננונעדפיוא דעהיורנ טימ זוא .זאט זייב טלאווענ ייז זעבאה
י ד ןוא תיליל ,הקולע ,הנוברח ןופ הלפמ יד טראוורעד םיוק דלודענ
ז עטצעל ןופ הוס ןיא ראפ טשרע טמוק סאוו ,תושפנ עטכעלש ערערנא
.לייהט

ט אה עיזאטנאם רעכייר דעייז טימ נראװננױ יד ייב ראנ טינ
ייב רייא יאנ ,סערעטניא םיורנ ןעפורענסיורא “זיראפ ירתסמ" רעד
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. םענייא ראפ ןויזב א ןעוועג טעמכ זיא םע זא .ןעשנעמ ערעטלע
ם ער טנעיילעג זעבאה טינ חא -שדוק ןושל זענאטשראפ טאה טאוו
ם אר ריז טזאל ןעסירגאב עניטנייה ערעזנוא דאנ ."זיראפ ירתסמ"

. ןאמאר־דנוש רעשיזיוצנארפ רעניזאד רעד יוזא יוו ,זהעטשראפ רעווש
ל אז .טלעוורעטנוא רעזיראפ רעד חפ ןעבעל םאר טרעדליש רעכלעוו

ט ביירטרעביא !אמלוש ■םאנ רעשידיא רער ריוא 1עכאמ עכאפע אזא
ן עטירד חפ המדקה דעד זיא טנאו רע םאוו םעד טיט טינ ראה א
ט מערוטשאב ׳ננוי חא טלא ןופ .טייח חא טנעהאנ ןופ זא״ :לייהט
ז עבענסיודא לאטא זיוש רע טעוו ןעוו :הלאש רעד טימ םהיא זעמ
א  יוו זעצכעל ייז זעכלעוו דאנ ,לייהט ןעטירד חפ !עסינמייהענ יד
."רעסאוו דאנ רעגיטשראד

ח א טייקטנאפשענ יד וערעסערנראפ וצ זענארטעגייב טאה לעיפ
־ עג טאה סע טאוו םעד ךרוד ,גנולהעצרע רעד ראפ םערעטניא םאד
ח פ םיורא זענייז םיקלה רעיפ עלא זיב רהאי יירד עצנאנ טרעיוד
ז עטלאהעננא טאה זעטייווצ חא קלח ןייא חפ הקספה יד זא ,קורד
ן עווענ זיא קלח ןעדעי ןופ ןהענםיורא םאר 1 טייצ רהאי א טעמכ
ם אד טנעלפ זעמ חא -םאנ רעשידיא רעד היוא םיננייארע רעצנאנ א
."ץיק םרטב הרוכבכ,. ,םיוא ריז טקירד זאמלוש יוו ,זעגנילשנייא

ן ופ ןעיצילאנ ןיא ןוא דנאלסור ןיא ןערענאיפ־הלכשה עלא ןופ
ט עמכ ןעווענ ןאמלוש זמלק זיא ,טרעדנוהרהאי ןעניראפ ןופ ננאפנא
ט לעוו עשיסקאדאטרא עניטסלאמאר יד ןעמעוו ,רעניצנייא־ןייא רעד
ם אוו גידנעקוק טינ .סרוקיפא וא ראפ טלעפמעטשענפא טינ טאה
ם עד טריקיטירק ,םירבח עגירעביא ענייז עלא יוו ,ריוא טאה ןאטלוש
ר עד ןיא אטעג רערעטסניפ דעד ןופ טנענוי יד *עבירטעג ,םזיטאנאפ
ע טורפ יד ןעטלאהענ ןעגעווטסעדנופ םהיא זעבאה —טלעוו רעניטביל
ט פא םהיא טיט ריז חא .זעשנעמ םענעבייא זא ןרעייז ראפ !עריא
ע נייז עלא היוא ןעראוועג ןעבענענסיורא זיא רשבה א .ןעווענ סחיהמ
־ תיב ןיא ןוא הבישי ויא זענעײל דילטנעםע ײז נעמ זעמ וא .םירפס
ן עמהעש טינ ריז ןענעלפ םיחיגשמ ןוא הובישי ישאר וליפא חא .שרדמ
.ןענעייל זעפאכרעטנוא ריוא זיילא

ט באמעג טאה סע םאוו םשור ןעסיורנ םער דאנ רימ רענירע ריא
ם יורא זיא םע תעב .קירוצ רהאי גיצפופ טיט ,הבישי רעזלעט ןיא
ט ייצ רער ראפ זאמאר רעשיראטסיה א ,"רתיב תפירה״ ם-נאמלוש
ר עד זיא גנאל־םישדח .םיימור יד זענענ דנאטשפיוא םיאבכוכ״רב חפ
ו עד ,טייל־הבישי יד ייב דערפשענ־טפיוה רעד :עוועג רפס רעניזאד
ת סירה" רעד יח ייו וצ !ערילעפא יווא טנעקעג טינ טאה רפס חיק
ע טלא ערעייז ןענופענ םהיא זיא ייז זעבאה םטייזרענייא ."רתיב
*רב ,יעדומה רזעילא יבר ,ןאביקע יבר :ארמג רער ןופ עטנאקאב
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נ נולתעצרע עראברעדנואװ יד טאה םט״ורעדנא .ערעדנא װא ויאבכוכ
ן עלהיםעג עגיד־העונצ רעצרעה עגידלושנוא עננױ עדעײז ןיא טקעװרעד
ז עפעיט רע״ז ןיא טלעמערדענ טאה סאװ .שינעקנעב ןוא עבעיל חפ
■זערעניא

־ ענםיורא ט״צ רענעי ןיא ןעבאה טייקמאזקרעמפיוא רעגינעװ טינ
־ תוטתלט״ ןוא ״םידוהיוד־תױנומדק״ םירםם עשיראטםיה ענייז ןעפור
ע טורפ םידטםקע יד ײב ךיוא עיטאפמיס םיורג ןענופענ ןוא ."םידוהיה
״ רדם״ רעד ימ .תובישח ןעבלעזמעד ןעמוקאב זעבאה ײז .ןעדיא
ע לא זעשיװצ דעטלא־םירפם ןיא !העטש טנעלפ רעכלעװ .״תורודה
ן עמ טאה .םיורא ןענייו םירפס עגיזאד יד זיב .םישרפמ חא תורמג
. עירענארט רעשיראטסיה רעסיורנ רעד חפ טסואווענ סאוו־גינעוו
י ד .ינש תיב טרוח ןופ טייצ רעד ןיא טליפשעגפא ריז טאה םאוו

ת כסמ ,ןיקזנה קרפ ןיא תודגא ראפ יד זעווענ ןענייז זעלעחק עגיצנייא
ם ינאטלוש ךרוד .הכיא שרדמ ןיא תוישעמ עכילטע יד חא ןיטינ
י ד חפ טסואוורעד טכער טשרע דיז זעמ טאה ״םידוהיה־תוטחלמ״
ן רעטלע ערעזנוא סאװ ׳שפנ־תוריםט סיורג ןוא תורובג עראברעדנואוו

י ד ןוא רובכ ןעשידיא םעד ןענידייטראפ םייב ןעזיווענסיורא זעכאה
־ םיוא [יוש םייבר יד ןעבאה םירדח עכנאמ ןיא .טייקגילייה עשידיא
ז עבלאה ראנ באב העשת ברע םידימלת יד ראפ זענעיילוצראפ טרעהעג
־ תיב ןברוח םעד ׳ןענרעל טראטעג טינ ןיוש טאה ןעמ תעב ׳גאט
־ סיוא טנעקעג ןיוש םאד טאה ןעמ םאוו .ןיטינ תכסמ ןופ שדקמה
ן ערתערט ןעכייט ןוא .״םידוהיה־תומחלם״ חפ ראלטיפאק ראנ ,גינעח
■דאלעניוא עננוי יד ןופ זעסאנעג די1 זעבאה

ם ירפס עניזאד יד רעביא ןאמלוש םיוא דיז טקירד טבער טיט
ם ואר .ומכחיו —םיריעצ םהב וגה" :ןושל זעטלעטסניקענ ןייז ןיא
ו עבשיו —םינבר .וגנעתיו —םידרח םוארק .םוללהיו—םיליכשמ
."ןוצר

ה חמש יבר ,טייצ רענעי ןיא םינבר עטסערנ יד ןופ רענייא
ם ער אנקמ םהיא זיא רע זא ,ןע׳נאמלוש וצ טביירש ,רעוואלסיצמא
ן עשידיא םעד ןעכאט וצ טנאקאב ,טאהעג טאה רע סאוו תוכז ןעסיורג
ר עטצעל רעד —ותכה והיתתמ זב רסוי ןופ םירפס יד טיט קלאפ
-טאהעג זעבאה ןעדיא םאוו "המחלמ־חושט"

־ עיראטטיה א ןופ ועננורעראפ עניטנייה ערעזנוא טיול ׳תמא
־ םושב רעכיב עשיראטסיה ענייז טיט ןאטלוש זנוא טלאוו .רעב״רש
י ד ןעבאמ וצ זעזאלענסיוא טאה רע .טלעטשעגנעדירפוצ טינ ופוא
ד יז זעבאה ןעכינגייארע עשיראטסיה יד יוו .ןעננוטיילנייא עגיטיונ
ז עלעווק עגיטיונ יד ;עבענעננא טינ ריוא טאה רע ;טלעקיווטנע
ענעדישראפ יד רעביא זעגנוקרעמאב'עבילכאז ןייק טכאטענ טינ ווא
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ן ופ טסואוועג טינ ר8נ ןעמ טאה טייצ ןייז זיא רעבא —זעננוניימ
ט לעטשעננערירפוצ ןעמעלא רע טאה רעבירעד ןוא ,ןעגנורעדאפ עכלעוא
ט עד תח א .גלאפרע ןענירלאווענ א טאהעג !עבאה םירפ□ ענייז זוא
ט קעוורעד טאה םאוו ,רעטשרע רער דילקריוו זעווענ ןאטלוש זיא
ר ענעגייא רעייז טיט ןענעקאב וצ דיז ׳דנענוי םער ייב קשח םער
.עיראטסיה

ר עוו וענעקרעד וצ שוח א טאהענ דימת טאה יסקאראטרא יד
ם -נאטלוש דיז טבאר .דנייפ רהיא זיא רעוו ןוא רניירפ רהיא זיא
־ תבהא" ם־ופאמ טיט טייצ ןייא ןיא טעמכ םחרא ויא "זיראפ ירתסמ.,

ן וא דירנאב ןעניטניית רעזנוא ךאנ זוא ׳"ןורמוש־תמעא" ןוא "ןויצ
ן עננולהעצדע עלענינירא ם־ופאמ זא ,טינ קפס ןייק טעמכ ויא קאמשענ
ד אנ וצרעד ןוא דנאל זעגייא ןייז !יא ןעבעל זעשידיא ןעטלא ם׳נוס
* ביוו טינ ררע ןייה ראנ ןענייז .ןושל־םינושאר־םיאיבנ !יא !עבירשענ

ר עטצעזרעביא !א יוו ,דנעגוי ןעשידיא ז׳ראפ רעכילצונ ןוא רעגיט
ט אה דאד !וא —הביבס רערטערפ ?נ אג א ןופ ןאמאר רעשיויוצנארפ
־ לוש טימ ןוא טמארראפ םירפס ענייז טימ ן־ופאט יסקאדאטרא יד
.טעקצאצעג ריז זעינאט

ט אהעג טינ טלאוו ופאמ ןעוו זא ,טינ קפס זייק זיא דימ ייב
ו ״נאנ א □ירפס ערערנא ענייז ןעטלאוו ,"עובצ טיע" ןייז ןעבירשעג
ו פאמ טאה ללככ -טלעוו רעשיסקאדאטרא רער ייב טאהעב םינפ רעדנא
ן ופ ועראלראפ לעיפ רהעז "עובצ טיע" םענעגנולענ טינ ןייז ךרוד
ע רעהירפ ענייז טפאשראפ םהיא זעכאה םאוו .ןהעזנא םיודנ ןייז
ט ינ ןוא ״ןורמוש־תמשא״ ןוא ״ןױצ־תבהא״ קרעװרעטםיימ עםיורנ
ע ניטםלאמאד יד !ופ לעיפ ייכ ריוא ראנ ,םאלק ןעמורפ םייב זיולב
ז ענייז תמאב ןוא .ערעדנא ןוא םולבנעיליל יוו ׳םיליכשמ עטסואוואב
ט ינ ,"עובצ־טיע" ןיא טינ זעניפעג דימ .ןעווענ טכערענ תאנ ייז
י ד .טייקנעטלאהענסיוא ןייק טינ •עינאלאכיספ ןייק טינ ,טסנוק !ייק
— זעננולדנאה עטסיימ יד ןוא ,םיאורב עטיוט ,זאלבראפ עלא — ןערלעה
ז א ,ןעזייוואב וצ ראנ זיא קעווצ רעגיצנייא ןייז ■תונלטב עיטושפ
־ ילעב יד ייב דאנ !עמ טניפענ רשוי ןוא תמא ,טייקנייפ ןוא לאראמ
־ ריה ־ר א ,רעטנאלאס לארשי יבר יוו !עריא עכלעזא זא ןוא ,תוריבע
.האנק זוא תועיבצ !וא רקש טימ לופ ןענייז רעזאיוואנ לעש

א  טפאכענ זיזאלאוו ןיא לאמא טאה ןעמ זא ,טלהעצרעד ןעט
י בר וצ ט-רםמ׳ראפ םהיא זוא ״עובצ־טיע״ סעד גידנענעייל רוחב
ד סוי יבר לאו ןעפארטשאב וצ רוחב םעד טאטשנא רעבא ,ן־רעב דסוי

. ןענעייל םידוחב עלא םאד ןעלאז .אברדא זא .ןעבאה טגאזעג רעב
נידנעהעז —,״ןייה 1מ ומצע ריזי התולקלק תעשב הטוס האורה״ לייוו
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 ערע״ז ןעטנהעצ 8 ןענאוראפ זיוש ןעמ טעמ ,םיתוטש עסיורנ יד
.ןעטהענ וצ טינ טנאה זיא ראלכיב

ז יא .עבאפע־הלכשה רעד ןיא רעלעטשטפירש עשיאערכעה עלא ןופ
נ ינעװ יווא טאה םאוו ,רעגיצנייא רער זעווענ ןאטלוש ןמלק רשפא
ר עצעזרעביא זא זעווענ רע זיא רעבא ראפרעד .ןעפאשענ םעלעניגירא
ם אוו קיתעמ רעטסוויטקורארפ ןוא רעטםעב רעד /׳םנעלעםקע ראפ״
ז יא אטאט ןייז .טאהענ זיא םע זעוו טאה דארפש עשיאערבעה יד
־ ארפש ערעדנא ןום םעכילצונ ןעצעזרעביא וצ רע׳יארכ" :זעווענ דימת
ע נייז ןיא ׳תמא .“זעכאו עשיראנ ענענייא זעסאפראס וצ יוו ,זעכ
־ עלהעוו קראטש רהעו זעווענ טינ רע ויא קרעוו עטצעזרעכיא עטשרע
ר קיע רעד ןוא .לפט א זעווענ םהיא ייב זיא טלאהניא רעד .שיר
ר עטייוו טאוו רעבא ."רפוסה תשק הדוהי ינבל דמלל" ןעווענ ןיא
. זעראווענ רעשיטקארפ רהעמ ץלא רע ויא ןעבירשעננייא ריז טאה רע
, רארפש עשיאערבעה יד !עטיירפשראפ וצ קעווצ ן׳טימ ןעמאזוצ ןוא
־ אנ טיט רע1על םעד ןרעבייראב וצ טאהענ זעניז ןיא ריוא רע טאה
י ד זא .!.דעזעננ״א טאה ןאטלוש .תועידי עכילטלעוו ןוא עלאנאיצ
, טניימ אטענ רעד ןיא ןעםקאװעגםיוא ויא םאוו .דנענוי עשידיא
ט אה רעבירעד ןוא .הביבס רהיא יוו םיוא טהעז טלעוו עצנאנ יד זא
ו יא טרהיפעגניירא ייז ."זיראפ ירחסמ" ןייו טצעזרעביא ייז ראפ רע
ם זילאירעטאמ זוא קיטנאמאר !ופ טלעוו א זיא ׳טלעוו רעדנא ץנאנ א
ע רהיא עלא טיט טדאטש עסיורנ א ןופ ןעבעל םאד טגייצענ "ז זוא
ן אטלוש זעוו וא ׳טינ קפס זייק ריט ייב ויא םע .תונורסח חא תולעמ
ם ׳וועינענרוט רעדא ."טעלמאה" .לשמל .טצעזרעכיא טאהענ טלאוו
נ לאםרע םער טאהעג טינ ננאל טסלאמאר רע טלאוו .גנולתעצדע עכלעוו
.ןעבעל רעוידאפ ןופ זעטבישענרעדנואוו יד יוו

ז יירק זעסיורנ א ןעפאשאב וצ זעננולענ ויא זע־נאטלוש יוו םעדכאנ
ז עצעזרעביא וצ זעננאפעננא זיוש רע טאה .רעזעל עשיאערבעה ןופ
ן ופ רעזעל רעשיאערבעה רעד .זעכאו עשיטקארפ ןוא עבילצונ ייז ראפ
. לאירעטאמ רעלופטרעוו ןעטלעז א זעווענ תמאכ זיא טייצ רענעי
ז יא רעכלעוו רעזעל א .טינ םאד ריט זעבאה רעדייל טנייה םאוו
ל עסיב טכער א טיט טעטאטשענסיוא ,טלעקיווטנע ניטםײנ זעווענ
ן וא ארמנ רעד קנאד א — טפאשנעסיוו עשידירוי זוא עשיפאזאליפ
. לכש זעדנעריניבטאק זעפראש א טיט דאנ וצרעד —םירפס־הריקח
 ןענענאד רעבא ,זעבענענוצ םהיא ןעבאה א״שרהט ןוא תופסות םאוו
. תועידי עכילטלעוו עטסראטנעמעלע יר זיא זעבילבענקירוצ ןוא םירא
ר ע טאה .טלעוו רעד היוא לודנה םי א .לשמל .ןאראפ זיא םע זא
 טהעז זעמ וא .ןעכאט ףראד ןעמ םאוו הכרב רעד ןופ טסואווענ ראנ
ריז טניפענ סע זא .ארטנ רעד ןופ טסואווענ ריוא טאה רע .םהיא
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ע כלעוו זיא ריז ןעניפענ םימי יד ואוו רעבא ,םוניקוא םי א ואוו־ץענרע
ר ייט ןופ ,תמא .טסואוועג טינ רע טאה .סורא זעמהענ ייז רעדנעל
ר ע תעכ ,ןערהאי עשדעדניק יד ןיא דאנ טםואװעג ןיוש רע טאה חרפ
ר יז רע טאה ■טייהרעסיורג ,רעטעפש חא ,תישארב טנערעלענ טאה
י ד ייב ,תותכסמ המכ ןיא ןעפארטעגנעמאחצ רייט זעגיזאד ן׳טיס
ט נערפ רעבא ,ןעכיילנרעד חא חילש א ,האיצמ א ■טג א חפ םיניד
ע נעגייא םאר .טינ רע טסיירו םאר .טפיול רייט רער ואוו םרחב םהיא
ע טיורנ א זעליפש םאוו ,המודכו ןעינאפש ,םחר ■םירצמ טימ חא
•זעבעל זעשידיא ןיא עלאר

ן עבענוצסיורא זעטשדע םוצ ועמונעג ואמלוש ריז טאה םעד בעילוצ
ט לעוו רעד ןופ תונידמ עלא ןופ ננוכ״רשאב א ,'ערא ירסומ״ ןייו

ה נידמ רערעי ןופ טדעטש עסיורנ יד ,זעכייט ןוא גרעב ,ןע׳מי יד טימ
ט אה ראנרעד .םיורא טינ הנידמ עדעי םאוו ןעטקודארפ יד ןוא
־ רעכיא זא ,ןעלייהט 9 ןיא "םלוע ימי ירבד״ ןייז ןעבעגענסיורא רע
.עטבישענ־טלעוו ם־דעבעװ ראםעםארפ חפ גנוצעז

ן ופ סיורא ןענייז םע זיב טרעיודענ טאה רהאי ןהעצ רעביא
ן ופ חליה יד טינ זעוו ןוא ׳"םלוע ימי ירבד" ןופ םיקלח 9 עלא סורד
. ןעננאנעגסיורא טינ ללכב יח זעטלאוו ,"הלכשה יציפמ" הרבח רעד
ד ערעטעפש דעד) דנאלרונ י״ה רעטסינאמ זופ תולדתשה יד קנאד א
ו ע־נאמלוש ןעריםנאװא וצ ןעטאלשאב הרבח יד טאה (רעניבאר רעסעדא
ע נייו ןעטיירפשראפ וצ דיוא .ןעגיובקורד ןעדעי ראפ עמוס עסיוועג א
־ ענ טאה הרבח עניזאד יד ואוו לאפ רעטשרע רעד ,םירפס ענירעביא
...דבהמ ןעשיאערבעה א טציטש

ט יט רהאי עכילטע זעכעגענפא ריז טאה ןאטלוש יוו םעדכאנ
־ קירוצ רע חא ,"ןעשנעמ א ראפ זעדיא םעד" זעכאט וצ טייברא רער
ר אפ ןעשנעמ םעד" זעכאמ וצ טייסניטעט ערעהירפ ענייז וצ טרעסענ
ם יורנ א ;עבענסיודא ןעביוהעגנא רע טאה קעווצ םער וצ ."זעדיא א
ו אוו ,םיקלח ריפ ןיא "לארשי ימכח תודלות" זעמאנ ז׳רעטנוא הרעוו
ן עבעל םאד דארפש עטבייל עראברעדנואוו א ןיא ןעבירשאב טאה רע
ם ינואגה תפוקת רעד חפ םימכח עםיורנ ערעזנוא עלא ןופ ןעסריוו חא
ז יא "לארשי ימכח תודלות" רעד .עבאפע־ןאסלעדנעמ דעד וצ ויב
ט סאי ןופ זייוולייט ןוא ץערג חפ זייוולייט ,גנוצעזרעביא זא ללככ
ם ׳נאמלוש לעיפ רהעז ריוא זעטראד ריז טניפענ דאד .ךאבצרעה ןוא
ן יא העידי עטיירכ ןייז ןענייצ םאוו ,תורעה עכילטפאשנעטיוו ענענייא
ד ימת ןעטלאהעג ■ןח טאה םאוו ,וינע רער זאמלוש רעבא .לארשי תמכח
ן וא ■ןעלעטש ריז חיוא טלאווענ טינ טאה ,ןעווענ זיא רע יוו רענעלס
לארשי ימכח יד היוא רע טרעדאפ קלה זעדעי ןופ המרקה רעד ןיא
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ס אה טרפב ןוא ,םיתועט ענייז היוא זעכאמ וצ םאזקרעמפיוא םהיא
.ןאמפייר בקעי ןעטרהעלענ ןעסיורג םעד ןעטעבעג םע רע

־ עג זיא זע׳נאמלוש טימ טפאשטנאקאב עכילנעזרעפ עטשרע ןיימ
 רימ רע טאה טפאשדניירפ ;ופ ןעכייצ א םלא ;וא ׳1888 רהאי ןיא זעוו
, רפס־הצילמ רעטשרע ןייז ,"הרורב הפש" ןייז ןעקנעדנא םוצ ןעבעגעג
ן ייז טימ ןוא 1818 רהאי ןיא ןעבעגעגסיורא טאה רע םאוו
י וזא .טאלברעדאפ ן׳פיוא טפירשפיוא זא טכאמעג בתכ זעגידלרעפ
ך ימ ריא באה ,תורוש 5—4 ןעמונראפ טאה ןיילא לעטיט רעד יוו
־ עגנא טאה רע םאוו ,םיחבש עסיורג יד גידנענעיילכרוד טמעשראפ
ה יוראד .רוב םאר ןעמהענ וצ טרעגייוועג ריז ןוא ,רייכ היוא ןעבירש
־ אב עדנעגלאפ טכאיכעג תומימת ע־תמא ענייז טימ רימ רע טאה
:גנוקרעמ

־ רע ןעגיזאד םער זעבעגעגסיורא יאה דיא זא ,ןאמרעננוי ,טרעה"
ם עה ןיא זעוועג דיא ןיב ,"הרורב הפש" םער ,םעניימ רפס ןעטש
־ רע עניימ גידנעכיילגראפ :וא .טנייה טנייז רהיא יוו רעטלע זעבלעז

ן עמהעש דימ דיא הראד טייברא עטשרע ערעייא וצ טייברא עטש
ן וא תונלטב טימ טלעוו רעד היוא סיורא ןיב דיא לייוו ,רייא זעגעג
."זעכאז עכילצונ ןוא עשיטקארפ טימ םיורא דלאב טייז רהיא

ע ־טושפ ;יימ טאה הערטאב א ראפ םאוו וא ,גנוקרעמאב ןיימ היוא
ע טםאהרעטםיימ ןייז ןעגעג ,ןונגס "םדא ייח״ א ,רארפש ערעגאמ
־ וקאב דיא באה —ןעכיילג ןייז אטינ תמאב זיא םאוו ,רארפש־םיאיבנ

: הבושת עשיריטאס־בלאה עדנעגלאפ זעמ
ן ונגס ן׳טימ ריז טצונאב רהיא םאוו ,גיטכיר ץנאג טוהט רחיא"

ט ריבורפעג טינ ןוא (ץנעטסיזקע ;עכילשנעמ ן׳ראפ) "םדא ייח" ןופ
. ןעמוקעג טינ טייוו רהיא טימ טלאוו רהיא .הצילמ עניימ ןעכאמכאנ

: ריז טנעייל םאוו ,ץאז א סרטנוק דעייא ןיא ,לשמל ,אד העז דיא
. "ולקלקתנש םיחולמ־םיגדה (איסורפ) גרעבסגינעקב רחוסהל ונרזחה"
י לב טלאוו ,ןעביירש וצ ןעמוקענסיוא סאד טלאוו ,לשמל ,רימ זא
ז עבירשעג רילניישראוו טלאוו דיא ,ןעמוקעגסיורא טינ ערוק יוזא קפס
ו נבשה ׳רלמ־רה ריעב איסורפ ץראב בשויה ינענכהל" :ןושלה הזב
..."רחוסל תרבוע הנניאו התחשנש החולמה הנדה תא רוחא

ר אטנאק .ל .י .רד טלהעצרעד דיא באה ,טייהנענעלעג א ייב ,לאמא
־ אב היוראד רימ רע טאה ,זע׳נאמלוש טימ םעומש ןעניזאד םעד ןופ
ר אפ דיז טאה רעטלא רעד זא .ארומ קראטש טאה רע זא ,טקרעמ
ן עק רע טייוו יוו .ןעוועג רצקמ לעיפוצ דאנ ןוא טמעשעג דייא
־ אמרעד ןעטלאהנייא טנעקענ טינ ריז יאדוב רע טלאוו ,ןע׳נאמלוש
ט ינ ,טייהנעגעלענ עגיסאפ אזא ייב ,"ינענכ" טראװ םאד נידנענ
ריוא •"בהא קשעל המרמ ינזאמ ודיב ןענכ" קוספ םעד ןעבעגוצוצ
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־ וצ טינ ןוא ״רלמה־רה״ םתס !עביירש טנעקענ טינ זאמלוש טלאוו
ט געלפ גרעבסגינעק זיא לייוו ׳"וב דאמ תעורתו" רעטרעוו יד !ענעל
...םיכלמ עשיסיירפ יד ןעניורק ןעמ

ש ירעלטסניק !וא ןהעש יוזא טאה רעטכיד יד ןופ רעוו־זעטלעז
ן מלק יוו ׳דנעגוי רענעדלאג ־ועד !ופ טייצ עכילקילג יד טרעדלישעג
ט אה ןיילא רע םאוו ,ייברעד זיא עטסגידריווקרעמ םאד ןוא ,ןאטלוש
־ עג .דנעלע ןוא טיונ רעטסערג ןיא דנעגוי עצנאג ןייז טכארבראפ
ן עבראטשעגפא םהיא זיא רעטומ ןייז .ןערעטלע עמירא ייב ןעראב
ן ייז ריוא רע טאה רהאי !העצ וצ .רהאי ייווצ !עוועג טלא זיא רע תעב
. םותי רעדנעלע ,רעמירא ןא ןעבילבראפ זיא ןוא ןעראלראפ רעטאפ
ם אוו ׳ענעדיא עגידלעטדעטשניילק ,עשיראנ א ,רעטסעווש ערעטלע ןייז
ט כעלש רהעז םהיא טאה ,;עוועדאה וצ םהיא ןעמונעגרעביא ריז טאה
ז יא סאד םאוו ,!ענרעל ;ופ ןעסיירוצפא טכוזעג םהיא ,טלעדנאהאב
ן עכאמ םהיא טלאוועג ןוא !עבערטש ןוא גונעת רעגיצנייא ןייז זעווענ
־ פא םהיא טאה יז םאוו ,רעבא ,עטסמילש סאד .רענידראפ א ראפ
, טכאמעג הנותח דלאוועג טיט סהיא טאה יז םאוו ׳זאטעג
ר עטסארפ א ראפ ןוא ,רהאי ןהעציירד זעוועג טלא טשרע זיא רע תעב
,טרעטאמעג דיז רע טאה רהאי ייווצ .לעדיימ רעדנעסיוומוא
! עבאה עכלעוו ,רעטסעווש ןייז טימ ןוא לעבייוו ןייז טימ גידנעפפמעק
ד יז ןוא זענרעל ןעפראווקעווא לאז רע טעשטומעג רילקערש םהיא
.רחסמ וצ ןעמהענ

ר העמ גידנענעק טינ !וא !ענרעל וצ קשח ןעסיורג !ייז בעילוצ
ן ופ ןעפאלטנא הקיתשב רע זיא ,בייוו ןייז ןופ תורצ יד ןעגארטראפ
ר ע זיא׳ לעטימ םוש ןייק ריז טימ גידנעבאה טינ ןוא ,םייה םעד
־ רעד טאה רע זיב ,טסראיוו טרעדנוה ייווצ רעביא םופוצ זעגנאגעג
ר ענעי ראפ הרות ןופ רעטנעצ רעד ,ןיזאלאוו לעטדעטש יד טכיירג
ן עבאה הגהנה ענייפ עלעדייא ןייז ןוא הדמתה עגידלאוועג ןייז .טייצ
ה בישיה שאר ;עגיטסלאמאד םעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעגיוצעג
ן עוועג ברקמ "שורפ רעוואכיב" םעד טאה רעכלעוו ,עלעציא יבר
.ןעמוקאב בעיל רהעז ריוא טייצ רעד טימ ןוא

ה רותה לע ןיזאלאוו ןיא ןעסעזענ זיא ןאטלוש םאוו רהאי םקעז יד
ן ייז ןופ טייצ עטסנהעש יד ראפ ןעטלאהענ רע טאה ,הדובעה לעו
ש ממ ,תוקחד םיורג ןיא טבעלעג טאה רע םאוו גידנעקוק טשינ ׳זעבעל
ט געלפ עכלעוו ,בייוו ןייז ו!פ תורצ עסיורג יד רעבא .טרעגנוהעג

ע שיטייל ןוא דנאש ;עכאמ םהיא ןיזאלאוו זייק זעמוקרעבירא טפא
י ז טאה טג ןייק .ןעבעל ןייז טרעטיבראפ םהיא טאה ׳םרעטכעלעג
ל אז רע טנינייפעג םהיא ראנ ,ןעמהענ טלאוועג טינ ןפוא םושב
.וואכיב ןייק רהיא טימ זערהעקקירוצ ןוא הבישי יד ןעפראווקעווא
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ם את ,םירוסי םיורג ןופ !וא ןעפאלש גינעוו ןוא ןענרעל לעיפ !ופ
־ עגנא רע טאה ,ןעכוזאב ערהיא טימ זאטעגנא םהיא טאה בייוו יד
. ןערעוו דנילב ייב ןעטלאהעג ןוא זעגיוא יד היוא ןעדייל וצ ןעגנאפ
ט אה ,דניה ןעגייא זא יוו טבעילעג םהיא טאה םאוו ,עלעציא יבר
ן עטסואוואב א וצ אנליוו ןייה טהישעגהעווא תואצוה ענייז היוא םהיא
ן עצנאג ןייז ראפ ןעבילבראפ ןיוע׳ רע זיא יוזא ןוא ׳ראםעםארפ־ןעגיוא
.אנליוו ןיא ןעבעל

־ םיוא טייצ רעצרוה א זיא ,ןאטעג טוג רהעז םהיא טאה אנליוו
. טג א ךרוד הרצ ןייז ןופ ןעראווענ רוטפ ןוא ןעניוא ענייז טרירוה
ר ע טאה ,עיזאטנאפ עטיירב א טימ שנעמ א ןעוועג זיא רע יוו יוזא
־ עטשראפ ךיז ,זיולה ס׳נואג םער הרות־םוהמ ןייז ראפ ןעבילהעגסיוא
ר עד .םורא ןעטראד טבעווש טסייג רעסיורג ם׳נואג םער זא ,גידנעל
ר ע ןוא ,לאעריא רעטסכעה רעד ןעוועג םהיא ייב זיא ןואג רענליוו
ן עבאה עכלעוו ,םינהז יד טימ זעכערפשעג ןערהיפ וצ טאהענ בעיל טאה
ר ע טאה ייז ןופ .הגהנה ןייז ןוא ןואג םער טנעהענ דילנעזרעפ ראנ
ן ענרעל םיברוהמ ענײז ןעםײה טגעלפ ןואג רעד זא ,טסואוורעד ריז
ן עמהענ וצ ריז טהריוועג םהיא ריוא טאה םאר ןוא ,הודהד ןוא ד״נת
.שדוה־זושל זענרעל

ז יא ,תונבר וצ זעמהענ וצ ריז זעסאלשאב טאה ןאטלוש יוו יוזא
י בר ןופ הבישי רעטמיראב רעד ןיא ןעטארטעגניירא רעבירעד רע
, טייל עגנוי יד ראנ טנערעלעג זעבאה םע ואוו ,גרובצניג עצ׳לארשי
ר עד ןיא רבח רעטסטנעהאנ ןייז .תונבר וצ ריז ןעטיירג עכלעוו
ן וא ,ןאסלאווח לאינד ראסעפארפ רערעטעפש רעד ןעוועג זיא הבישי
 ,ךאוו רעד ןיא טכענ ייווצ ייז ןעגעלפ ,טלהעצרעד טאה ןאטלוש יוו

ן עבאה ייז .טכאנ עצנאג יד גידנעהעטש זענרעלכרוד ,ןעמאזוצ עדייב
ר עייז זעטלאהעננא ןוא ,רהוז ןוא שרדמ טנערעלענ זעמאזוצ ריוא
.הלאפ ןייז ןעזאלראפ טאה ןאסלאווח זיב טפאשטניירפ

ן עמוהאב טאה רע זיב הבישי רעד ןיא זעבילבראפ זיא ןאטלוש
ט כאטעג טינ םהיא ריז טאה םע יוו יוזא רעבא .תונבר ריוא הכימס
ן ופ ןאלפ םער ןעבעגעגפיוא ןעצנאג ןיא רע טאה עלעטש עגיסאפ א
. דארפש רעשיאערבעה רעד ןיא ןעמאהלאפראפ ריז זעמונעג זוא ,תונבר
ן יא ןעדנוטש זעבעג וצ זעביוהעגנא רע טאה ןעבעל א זעכאמ וצ ריוא
ר עכלעוו ,רעטשרע רעד ןאטלוש זעוועג זיא טימרעד ןוא ,שיאערבעה
ד ער טיט םאוו ,עיסעפארפ א ראפ זעבעג־זעדנוטש טכאמעג טאה
ן ייז .ןעשנעמ רעדנעזיוט ראפ ז׳נעטסיזהע זא זעראווענ םאר זיא טייצ
, גאי בהעי ריבג רעטסואוואב רעד ןעוועג זיא תיבה־לעב רעטשרע
ד אנ זיא רערהעל םלא טרידנעמאהער רעטעפש םהיא טאה רעכלעוו

טרעהעגפיוא ןיוש טאה ןאטלוש זא ןפואב ,רעזייה עשי׳ריבג ערעדנא
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.ןא העש ענעראבעג ןייז ןופ ןעטילעג טאה רע םאוו ,תוקחד ןערייל וצ
׳ םילכה לא אבחנ א ןעוועג !א דימת ןופ זיא ןאטלוש יוו יוזא

־ יב" םעד ןופ טםואװעג אגליוו ןיא ןעשנעמ עטלהעצעג ראנ ןעבאה
ן ערהאי ענייז טבעלעגסיוא יוזא רשפא טלאוו רע ןוא ,"םלשומ רעוואכ
, רעבא קילג ןייז וצ .קודקד ןוא ד״נת ןיא לעופ־לעב א גידנעביילבראפ
ר ע זיא ,דארפש רעשיאערבעה רעד ןופ קילנ םוצ —רעגיטכיר רעדא
ן וא אנליוו ץנאג ןיא םסרופמ א ןעראוועג לאמא טימ לאפוצ א ררוד
, 1846 רהאי ןיא ןעווענ זיא םאד .ערעיראק עיינ א ריז ראפ זעפאשעג
ן יא ןעטלאהעגפיוא ריז טאה עראיפעטנאמ השמ םאוו טייצ רעד ןיא
ן ופ ,טייוו ןוא טנעהאנ ןופ .גרוברעטעפ ןייק נעװ ןייז היוא אנליוו

ע כעדישראפ טימ םהיא וצ טעדנעווענ ריז ןעמ טאה םידיחי ןוא תולהק
, תושקב עכילטפירש טננאלרעד זעבאה םאוו עלא יד ןעשיווצ .תושקב
־ םיורא טאה ןעמ עכלעוו ,ןעילימאפ טכא ןופ תשקב א ןעווענ ריוא זיא
.ץענערג ןעבענ חראד א ןופ ןעבירטענ

ג ידנענעייל ,רעבעגטאר ןוא רעטערקעס ם־עראיפיטנאמ ,יוועל .רד
־ העש־ראברעדנואוו םעד ןופ ןעראוועג טניוטשרע זיא השקב עגיזאד יד
ר עביירש םעד ןעגנערב םהיא זעטעבעג ןוא ןונגס ןעשיאערבעה םענ
ן וא ,ןאטלוש ןמלק ןעוועג דילמענ זיא רעביירש רעד .השקב רעד ןופ
ר אפ ןוא ן׳עראיפעטנאמ ראפ ןע׳נאמלוש טלעטשעגראפ טאה יוועל .רד
ר עד םלא ,ןעוועג םהיא ייב ןענייז עכלעוו ,טייל עסיורג עגירעביא יד
ל יטס ןיא שרוק־ןושל ןעביירש וצ טהעטשראפ רעכלעוו ,רעגיצנייא
.םיאיבנ יד ןופ

ם יליכשמ עטסואוואב יד זא ,טכאזרואראפ טאה לאפוצ רעגיזאד רעד
ן איננולפ יכדרמ ,ןיפ חסוי לאומש ׳ןהכה ם״דא :יוו ,טייצ רענעי ןופ
ם היא ןוא ,ןייז רצ ברקמ םהיא !עננאפעגנא ןעבאה ,ערעדנא !וא
ר עשיאערבעה א ןערעוו וצ טייקגיטסיירד ןוא הטומ זעבענעגניירא
ט נעקעג טאה ןאמלוש זיב טרעיודעג טאה רהאי ייווצ .רעלעטשטפירש
ן יא טשרע ןוא ,טייקכילטנעפע רעד ןיא ןהעגוצסיורא ן׳לעופ ריז ייב
ן ׳רעטנוא קרעוו ןעטשרע ןייז ןעבעגענסיורא ןאטלוש טאה 1848 רהאי
ו צ נעװ םעד טנעפעענ םהיא טאה רעכלעװ ,״הרורב־הםש״ זעמאנ
ר עביא ןעטלאהעננא טאה םאוו ,טייברא עשירארעטיל ערעטייוו ענייז

ע טסרעלופאפ יד ןופ םענייא ראפ טכאמעג םהיא ןוא רהאי ניצםום
.טייצ ןייז ןיא ןעטייקכילנעזרעפ

ר עשידיא רעסיורנ רעד ןיא ןעווענ זיא ןאטלוש טסואוואב יוו יוזא
ר ענעגייא ןייז ןיא זעבילבראפ רע זיא טטסואוואבנוא יוזא —טלעוו

ר עד ןופ גידנעייז .רהאי 60 רעביא טבעלעג טאה רע ואוו ,אנליוו טדאטש
ר יז ןוא דובכ ןייק טכוזענ טינ לאמנייק רע טאה וינע רעסיורנ א רוטאנ

רע תעב ,1896 רהאי ןיא טשרע .ןאנעביוא םוצ טראפשענ טינ לאמנייק
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ן א טנאמרעד אנליוו ריז טאה ,רהאי גיצכא וצ בורק ןעווענ ןיוע׳ זיא
־ עטיל ןעגירהעי־גיצפופ ןייז טרעייפעג דאראפ םיורג טימ ןוא ,םהיא
א ד ליוו אנליוו זא ,ןעקרעמ וצ זעווענ זיא םע .םואעליבוי ןעשיראר
ר עד ןיא טגילייטאב ריז ןעבאה םע !וא בוח ןעטלא ןא ןעלהאצפא
־ רעבירא טכוזעג טאה םאלק רערעי ןוא ,ןעדיא !עסאלק עלא החמש
. טייקבילדניירפ ןוא טייקגיצראהטיירב ןיא ןעטייווצ םער זענייטשוצ
־ רעטנוא רעטרעדנוה טימ !עסערדא טקישעגניירא ןעבאה תורבח עלא
ו צ ריוא דנאפ רעפיורג א !עראוועג טלעמאזעג זיא ריוא .ןעטפירש
ן ענייז רערישזנארא־טפיוה יד .ןערהאי ערעטלע ענייז ןערעכיזראפ
־ רהעלעג רעמורפ רעד ןוא ןיפ ראטקאד רעניצראה ׳רעביל רעד ןעווענ

י סנרפ יירד יד ןעוועג ןענייז םינתוחמ ענוואלג יד .ץענ לעווייפ רעט
ר ענליוו יד ריוא ׳סנרפ ליקעי ןוא ץלאס לאומש ׳ןאדראנ ריאמ :ריעה
- עטעפש) ץיוואניבאר יבצ יבר דיגמ־טדאטש םער טימ תוארוה־הרומ
, ןעכארפשעג ןעבאה רענדער יד תעב .ץיפש רעד ;א (בר רענוואק רעד
ט ייקטלא ןופ טעשטראקעגנעמאזוצ !אמלוש זעםעזעג ריז זיא
ן עגנאל ןייז היוא ןעסאגענ ריז זעבאה ;ערהערט ןוא ׳טייקכאווש ןוא
ז עוועג הכוז טאה רע םאוו ,ריירפ ןופ טייזרענייא : דראב םענהעש
ז א ,גידנענאמרעד ריז ,רעיורט ןופ ,טייזרעדנא ;גנונידריוו אזא וצ
ן ענייז ,םיליכשמ יד ןה !וא םינבר יד ןה ,םירבח ענילאמא ענייז עלא
ט נעקענ טינ ריז טאה ייז !ופ רענייק ןוא ,תמאה םלוע םער היוא ןיוש
.תחמש ןייז היוא ןענילייטאב

ה פש" רפס רעד ןעווענ זיא טייברא עשירארעטיל עטצעל ןייז
, (ל״זח תודגא ןיא ןוא ר״נת ןיא םיקוספ ערעווש היוא םירואב) "תחא
. רהאי גיצכא ןעראוועג טלא זיא רע תעב ןעבעגעגסיורא טאה רע סאוו

ר עטשרע רעד טנעפעעג ריז טאה רהאי ןעגיזאד םעד ןיא יוו יוזא
ן ייז טקירדעגסיוא ןאמלוש טאה ,לעזאב ןיא סערננאק רעשיטסינויצ
ר פס ןעגיזאד םעד ןופ המדקה רעד ןיא תולעפתה ןוא ריירפ םיורנ
, ינרו ילהצ ,ןויצ תב ירוע !ינויצ סרגנוק !חאה" :רעטרעוו יד טימ
"...!דרוא אב יכ ירוא ימוק ,דרונכ יריעהו ירוע

ט ינ ,ןערהאי עננוי יד ןופ רדנ ןייז יירט ןעבילבעג זיא ןאטלוש
י ד ןעבאה טעוו רע גנאל יוזא טנאה ןופ רעדעפ יד ןעזאלוצסיורא
.ןעטלאה וצ רהיא טפארק עשיזיפ

־ קנערק ןוא רעכאווש א רוטאנ רעד ןופ זעוועג זיא רע סאוו ץארט
־ ןוא־ייווצ זערעוו וצ טלא טכיירנרעד ראד רע טאה ,שנעמ רעכיל
.רהאי גיצכא

                                                                   
                           


