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בילדער ,צייכנונגען און סקולפּטור  :א .װאָלקאָוויץ,
י .מאָפעל ,בען בען,

ב .קאָפּמאן ,מאקס װועבער,
ב .אראָנסאָן ,א .הערומאָן.
לידער :שׁ .בודין ,א .פּלאטנ
ע
ר
,
ב
.
י
 .באַלאָסטאָצקו,
חיים קרול ,מאַקס וועבער,

ו .ו .סוגאל.

פּאָעמען  :א ,רויוען ,חיים קרול ,ב ,לאַפּין ,א .בער-
גער ,לוו גאָלדבערג ,לוי בערמאַן ,דוד איגנאַטאָו.
דערציילונגען  :ב .קאָפּטאַן---דער זינדיקער גלאמיוס;
ו .טאָפל---אַמאָל און געווען א מענטש ,דער לייב,
דאָס לוכטיקע מיידל ,דאָס מווטע מוידל ,א .אנד.

יעסיים:

ו.

טאָפֿעל,

מאַקס

װעבער,

ב.

לאַפּין,

|

בי

אַראָנסאָן.
אָפּהאַנדלונגע
ן
:
ד
ר
.
א
 .א ,ראַבאַק---פּרץ; חיום שווס
 -דִי מלוכה פון דער ערד און די מלוכה פוןהימל; ל ,לערער  ---פולאָמיטוע,

דראמצעוןויי;טעחר .אלַיקיטװויצקו -אַ-נסקביאנקראָט ,מענדל עלקין --
ס טאָג און נאַכט.

איינציקע לידער  :ראַשעל וועפרונסקי ,דור פעפער,
בצלאל פרידמאן ,ב .צ .בורשטאק ,מלכה לו ,מאור
שטיקער ,א .ש .שקאָלניקאָװו ,אַל .גוריה,

איינציקע

בילדער:

חיים

גראָס ,משה

שוער ,ליוב

איבערזעצונגען  :קליינע אַטאָלאָגיע פון

ואַפּאַנעזישע

ריבאק,

אברחם

בלום.

האָקיס ,כינעזישע לידער ,אונדיאנער לידער,
עגיפּטישע לודער ,אראבישע לודער ,די קאלעוואלע,
דאָס געבורט פון בודא.

נאָטיצן  :מאַטקווע ,װאָלקאָװיץ ,רעפאָרם( ,דוד אוג-
נאַמאָוו) ,מאָסקװער .קונסט טעאַטער (מ ,עלקין),
א גוטער אָנהויב (ק .מרמר) ,חיום קרול ,י ,ט.
קאַצאָוװויץ (י .י .סיגאַל) ,זכרונות לבית דוד ,דר.
הלל זאָלאָטאָראָוו (דר .י .גרינפעלד) ,געשיכטע פון
ארבעטער רונג ,מאפלואנסקוס זכרונות( ,הערש ראָ"
זענעלד) ,וועגן קינדער לוטעראטור (י .שמוג-
בוים).

ערשטער באַנד ,שריממן"
דערשינען 9191 ---
,ריפטן"
צווייטער באנד ש
דערשינען 8101 ---

דריטער באנד ,שריפטן"
דערשונען

4191 --

,וועלט אוין וועלט אויס"
דערשונען 41 ---

מערטער באנד ,שריפטן"

דערשונען 9191 --
פונפטער באנד ,שריפטן"
דערשונען 9191 ---

זעקסטער באנד ,שריפטן"
דערשינען

--

099

זיבעטער באנד ,שרופטן"

דערשונען

---

1991

דאָס ווייס פון שנוו

אויף צוויי זאַ
כן האַלט זיך די וועלט  :אויף זאַכלאַכקײט און ווילן,
אין אנדערע ווערטע
ר
,
א
ו
י
ף
ש
ט
א
ָ
ף
א
ו
ן
ב
א
ַ
ג
ר
י
ף
.
א
ָ
ב
ע
ר
די צוויי ווערטער
זיינען בלויז
װאַרטיווערטן ,אבסטראַקציעס --- ,ווייל ,באנריף" אַלֵיין
איז נישטאָ ,און ש
,
טאָף" אליין ,אָן ,באַנריה" איז אויך נישט פאראנען.

ביידע צוזאמען זיינען איין זאַך,

פארװאָס ,אלזאָ,
האָבן מיר פאר דעם געשאפן צוויי נעמען ,אז עס איז

בלויז איין זאַך ? מען האָט באַשאַפן דאָס װאָרט ב
,אַנריף" ,כרי דערמיט
עפּעס א
ָפּצונעמען פון דער זאַך ,אַזױי ,אַז עס זאָל בלייבן בלויו ש
,טאָף".
זאג איך
,
א
ו
י
ב
י
א
א
ָ
פ
ּ
ג
ע
ט
ײ
ל
ט
,
פ
א
רשטיי איך דאָס נאָר געדאַנקלאַך ,אָבער
אין טא
ָ
ט
א
י
ז
ד
א
ָ
ס
נ
י
ש
ט
אָפּצוענדערן .אויף דעם האַלט זיך די וועלט,
א
ו
י
פ
'
ן
ע
ר
ש
ט
ן
ב
ל
יק קוקט דאָס אױס ,אז ,ווילן" און ,באַגריף"
מיינט
נ
י
ש
ט
ד
א
ָ
ס
ז
ע
ל
ב
ע .איך פֿאַרשטיי שָׂבער אַזױ  :ווילן שאַפט בלינ-
דערה
י
י
ט
,
ו
ו
י
ל
ר
,
א
ון באַנריף שאַפט מיט אָפענע אוינן. .שאַפן" ,זעלבסט-
פאַ
ר
ש
ט
ע
נ
ד
ל
א
ַ
ך
,
איז או
יך בלויז א װאָרט אַזא .אַלזא ,אלץ שאַפט זיך,

ווערט ,שפּרײט אויס די אָר
ימס ,פלינל ,פים ,נעמט אויף ,פאַרבינרט זיך,

פֿאַרברענט זיך ,וואקסט,
קענט
איר דאָך זאָגן ,אַז דער ווילן איז דערזעלבער אומעטום ,אַז
ער האָט
א
י
י
ן
פ
ּ
נ
י
ם
,
א
ָ
ד
ע
ר
א
ַ
ז
ע
ר
נ
י
י
ט
א
ר
ו
ם
אינעװייניק אין זאַכן ,אַזװי,

למשל ,וי עס
יאַנט אַ װוינט איבער'ץ ים .ניין ,נעמט טאַקי דעם ווילן
פֿון ווינט און
פ
א
ר
ג
ל
י
י
כ
ט
א
י
ם
מ
י
ט
'
ן
ווילן פון אַ שטיין ,א

ָדער דעם ווילן
פון פייער מי
ט'ן ווילן פון װאַסער .און דאַ זעט איר דאָך באַשיינפער-
לאַך ,אַז דער
ש
ט
א
ָ
ף
נ
ו
פ
א
א
י
ז
אויך פארשיידן .אַזױ וי דער שטאָף אַזױי
איז אויך זי
י
ן
ו
ו
י
ל
ן
.
צ
י
מ
יט אַ כיון צי נישט ,די וועלט איז פאַנאנרער-
געשפּאַלטן אויף מילי-מ
יליאַסן פארשיידענע שטיקער .צי דאָס איז אזוי,

כדי די וועל
ט זאָל זייז שיין ,צי דאָס איז בלויז אַזױ נעװאָרן פון א צו-
זאַמענברוך,
א
י
ז
ש
ו
ו
ע
ר
צו דערגיין,
א
אָבער יינס איז זיכער  :אויכ עס װאָלט אַמאָל די אַלע ברוכשטיסער
געלונגען צוזאמענצ
וגיין און ווערן איינס ,װאָלט אױסגעלאַשן געװאָרן
דער ווילן און
עס װאָלט נישט מער געקענט זיין קיין וועלט ,און ,פאַר-
שטייט ז
יר ,קיין שטאָף אויך נישט .עס װאָלט נאַרנישט נעווען .צייט
*

װאַָלט אויך אויפגעהערט .האַלט זיך אָבער די וועלט אויף ווילן ,און אַזױ
ווי ווילן איז דאָס ווייס פון שניי ,מוז שוין דערפאַר אויך זיין שניי.
אָן סובסטאַנץ קאַן מען קיין זאך נישט אנען.
אין דער דרויסנדיקער וועלט ,וואו נאָר דער מענטש האָט נישט די

נאַנצע דעה ,לעבט יעדע זאַך  --אַפילו דער טויטער שטיין לעבט .נעמט
| אָבער דער מענטש עפּעס אין די איינענע הענט אריין ,ענדערט ער עס אָפט
אַזױ ,אַז מען קען דערויף בשום אופן נישט זאָנן  :דאָס איז  8זאַך װאָס
לעבט .מען מוז אָדער אָבער צונעבן  :ס'איז א נוצלאכע זאַך ,מען דאַרף

,
ראָס האָבן,
מיך אינטערעסירט דאַ נישט אלץ ,װאָס א מענטש מאַכט .דאַ אינ-
טערעסירט מיך נאָר די קונסט .דאָם כוך ,דאָס כבי? ד ה אַ ט
נישט אין זיך דעם צוועק צו בריינגען נוצן ,באַקװעמלאַבקײט .און אין
דעם קינסטלערס צוטריט לינט אויך נישט קיין באַקוועמלאכקייט ,קיין נוצן.

דאָ איז פאַראַן אַן אַנדער זין  --שאַפן ,דאָס מיינט ,זיין באַשאַף מון
זיין אַזױ עכט וי ווייסער שניי.
איר פארשטייט דאָך ,איך בין נישט אזוי נאַאיוו צו מיינען מיט דעם,
אַז דער קינסטלער דארף אָדער קען מאַכן לעבעדיקע וועזנס ,וי פיגמאַליאָן
אין דער לענענדע .הלואי װאלט מען דאָם געקענט .איך װאָלט זיד דעמאָלט
אַװעקלאָזן ערנעץ אין א פארװארפענעם אָרט מיט מיינע פּינזלען און
פארבן ,און װאָלט שוין דאָרט אָפּנעלעבט די יאָרן מיינע אין פריירן.
קונסט אין נישט פון נעכטו ,קונסט איז דורכנעגאַנגען פיל עטאַפּן,

און היינט איז זי אַ נאַנץ קאָמפּליצירטע ערשיינונג .אין קיין צייט אין
קונסט נישט געווען אין גאַנצן איינפאד  --ריינער רעפלעקם .און זי
קען דאָס זיין דירעקט וי דאָס לעבן גופא ,אַז איר באטראַכט שוין די
מיטלען אליין ,אין ליד  --דאָס אומזיכערע װאָרט ,אין מאַלערײ  ---פלאכע
לייוונט און זיבן פארבן? און יעדע קינסטלערישע אויפלעבונג ,שטרעבנדיק
צו דערנענטערן די קונסט צום לעבן געפינט אַלץ נייע מיטלען און מיט רעבט

מיטלען אָבער װאָס שטעלן אוועק נייע פאָדערשטיבער און ביז איר דערגייט
צו די קדשי-קדשים איז שוין פון אייך אראָפּגעפאלן דער שטויב פון דער
וועלט .און אַמאָל ווען איר ווילט גלייך אַריכערגײין פון קונסט צו לעבן
אָדער פאַרקערט ,גיט אייך אין די שלייפן אַ קלאַפּ וי מיט אַ האַמער--- ,

נישט אזוי ? דאָס אָרט מיט'ן געזונטן ריח פון סאָסנע בוימער ,און די

קאַנדשאַפט װאָס איר מאָלט פון דעם  ---זיינען צוויי באַזונדערע וועלטן,
א בילד  --דעם ריח קען מען נישט איבערנעבן ,דער געהער בלייבט

אייד אויך נישט באַפרידיקט ,איר קענט דאָס אויך נישט פארזוכן ,און איר
קענט דאָס נישט אַנרירן .איר קענט דאָס נאָר זען מיט די אויגן ,און אָנ"
טאַפּן  --כאָטש אפילו נישט מיט די פינגער ,און דערפילן מיט נאָך אַ
חוש ,װאָס דאַרף פאַרשריבן ווערן אין רי שול-ביכער ,אַזױ ,אַז אמילן
קינדער זאָלן דערפון וויסן  ---דער חוש װאָס באַנעמט די עכטקייט פון
|
זאכן.
איז צום ערשטן קומט דאָס אוינ .און דאָס אויג שאַפט פאַר אונז די
וועלט אלס ערשיינונג ,װאָס דאָס איז אַ באַזונדערע וועלט ,אַנדערש פון

דער אמת'דיקער ,פון וועלכער מיר באַקומען פולערע באַנריפן פון אַנ-
דערע קוועלן .יאָ ,דאָס אויג איז באַנרעניצט .צי עס װאָלט געקענט זיין
שַנדערש ווייס איך נישט ,אָבער אַזױ װי עס איז ,אין עס נישט פולקאַמען,
שטעלט זיך פאָר ווען מיר קענען מיטן אױנ זען זאַכן פון ווייטן אין
דער גאַנצער גרויס ,אָדער אַ הויז פון אַלֶע זייטן מיט אַמאָל ,אָדער ניטי
רורכזיכטיקע שטאָפן ,אַזױ וי דורכזיכטיק װאַסער ,אָרער מיר זאָלן קאָ-
נען זען קאַלירן אין דער פינסטער .דעמאָלט װאָלטן מיר געקענט זאָגן,

שז דאָס אויג איז די איינציקע מאָס צו מעסטן די וועלט .אָבער אַזױ וי

דאָס אויג זעט די וועלט איז די וועלט אַן ערשיינונג  ---די וועלט פונ'ם

אויג- ,

אָבער דאָס אויג איז נישט וי אַ פענסטער אין אַ שטוֹב .די שטוב

בלייבט גלייכנילטיק צו דעם װאָס דאָס פענסטער זעט .דער מח װאָס הינ-
טער'ן אויג בלייבט אָבער נישט נלייכגילטיק .און דערפון שטאמט די רע-

גונג צו קונסט.
די פראַנע אין :דאַרף זיך קונסט רעכענען מיט די באַנרעניצונגען
פון אױג? עס איז קלאָר ,אז די גרעניץ פאר'ן אויג אין נישט קיין
פעסטע איינגעשטעלטע גרעניץ .און קונסט וידער אין נישט גענויט
זיד צו האַלטן אין די גרעניצען פון אויג דאָרט וואן זי מון עס נישט דורם.

אויס .פאַר'ן אויג גילטן קַאֲלִירן ,ליכט און שאָטן ,ליניען .דאָט איז טעם-

ניש דער גרונט פאַר יעדער קונסט,
צי זאָל אָבער אָט דער טעכנישער גרונט זיין דער גאַנצער אינהאלט

פון אַ קונסט-ווערק ?

|

איך האַלט ,אַז נישט.
די האַנט ,ואָם מאַלט ,מאָלט זיך אלין ,און די לעבעריקע
וועלט אין אייך מאַנט .פרענט זיך ,וי אזוי ק ו מ םס צו א יי דך
די ?לע ב ע די ק ע וװעלט? דורד יעדן חוש קומט זי .איר דארפט
זיך אָבער .נישט אָפּנעבן קיין גענויען חשבון וי אַזױ .נענוג ,אז אייער
נייסט איז פול מיט רער לעבעדיקער וועלט און עס שפּאַרט אַרױס פון
אייך .און פון וואנען נעמען זיד די מיטלעז פון אויסדרוק ? די מיטלען ,אוו-
גענשיינלאך ,זיינען אָפן און פריי פאר אלעמען .אין דער אמת'ז אָבער ליגן

זיי וי הינטער זיבן שלעסער און פון דער אָננעזאַמלטער קענטעניש פון
טויזנטער

יאָרן

מיט

טױיזנטער

ביכער

נעמט

דער

קינסטלער

נאָר

דאָס װאָס ער איז פייאיק צו פאַרװענדן .אוב איינער וייסט
אלץ ,ער איז א גרויסער קענער ,ער אין ארומגעגאַנגען איכער אלע.
וועגן און אומווענן פון די מייסטערס און וי? דאָס פארווענדן אויף
זיין קלענערן נייסט  --אויך דעמאלט זאָג איך ,אַז דאָס טאָר נישט און
קאָן נישט זיין דער גאַנצער אינהאַלט פון א קונסט-ווערק.
דער עיקר איז נישט קענטעניש נאָר ווארהאפטיקייט .איין מענטש
איז נישט מחויב צו כול? זיין אלץ װאָס אסיז געווען ביז אים נישט מער
פון דעם װאָס א מענטש איז אין תוד װעט ער קיינמאָל נישט קענען זיין.
יט מאָפעל.

א .װואָלקאָוויץ :
די איסט פייד און אנדערע צייכנונגען
יש .בודין :

פיר לידער

אייזיק פּלאַטנער :
לידער
אשר רויזען :
דער נביא( .פּאָעמע)

אטועןאטער
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אװ,אָלק אָוויץ

רומאָג

א ,װאָלקאָװויץ

פּאסטאָראלן

א ,װואָלקאָוויץ

פוגורן

א ,װאַָלקאָװויץ

פוגורן

ש .בודין :
גרונע מויבן

אויף מיינע פענסטער זיצן שװער געלײימטע מעגג,
און שאָקלען די אַלטע װײסע קעפּ אַרום איבער
מיינע אויגן זיינען װי גרינע טויבן
מים יונג לעבן אין זײ,
פליען זיי אַרום איבער די געליימטע טעג
און האָכבן מורא זיך אָפּצושטעלן.
איז געכבענטשט זאָלן זיין מיינע פיט,
סיינע פיס ,וי די פיס פון הערשן זיינען ;
רופן צו זי מיינע טויבן --
מיינע צעשראָקעענ אויגן.
שפּרינגען מיר אינאיינעם אַריבער
איבער די געלימטע מעג,
איכער די צעשאָקלטע אַלטע וייסע קעפּ
פון מיינע מעג

זיך,

|

װאָס זיצן אויף מיינע טענסטער.
איך עס די מאָרגנס

איך עס רי מאָרגנס ,װי איך עס די שיינע קיילעכדיקע בייגל מיט
מיין קאַװע,

און ערגעץ בלייבן מיינע טעג ,װי עס בלייבן ערגעץ די לעכער
פון די בייגל,
!אָט אַזױ עס איך אויף טיינע יונגע מאָרגנס,
וי איך עס אויף די קיילעכדיקע ביגל;
נאָר אַמאָל פאַרנאַכט בין איך אומגעגאַנג
ע
ן
מ
י
ט
א
ַ
ש
י
י
נ
ע
ר
מ
י
י
רל,
האָכ איך דערזען אויף דעם שאַרפן ברעג פון הימל,
וי אַ װייסער בער האָט אַ שװאַרצן בער אַרומגענומען
און אַװעקגעגאַנגען
אָט אַזױ צוגעשוליעם ,אַרומגענומען,
סים שטילער ,אטת'ריקער ליבע.
א
ָ
סעג איך אויפעסן מיינע יונגע ט רגנס,
29

ש ,בודין
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פיר לידער
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אד

יי

הירא

װי איך עס אויף די קיילעכריקע בײגל,
מעגן מיינע טעג בלייבן ערגעץ
וי עס בלייבן ערגעץ די לעכער פון די בייגל--- ,
מיינע אויגן האָבן געזען
וי אַ ווייסער בער האָט אַ שװאַרצן בער אַרומגענוסען.
גאָמט גאָב

אַזוי װי עס קלינגען ,גלעקער קלינגען,
אָטּ אַזױי אין ערװאַכונג ,די טעג אין ערװאַכונג.
אָט אַזױ אין אויפגאַנג ,די טעג אין אױימגאַנג.
אָם אַזױ אין זאַנגען ,די טעג אין זאַנגען.
קומען טעג ,די טעג פון שניטער.
שטייען ביי די װעגן רויטע טעג
סים גרין קיילעכדיקע אויגן ,און זינגען
אַ געזאַנג --
װאָס דרינגט אַריין אין יעדן אבר
און װאַקסט אַרױס פון דיר,
וי די רייפע פרוכט אויף בויטער,
און די קאָרבן זיינען פולע,
און די שייערן זיינען פולעי
און די אויגן זיינען פולע;
שניירן שניטער אָפּ די זאַנגען.
שניירן מעסערס אָפּ די קלאַנגען.

שניירן ווינטן אָפּ די שטיינגן,
און די טעג ,זי קלינגען.
רינגען.
זינגען

| און צעקלונגען
די גרויסע גאָב
פון גאָטס האַנט,
װי עס קלינגען ,גלעקער קלינגען.
ווען איך וויל

ווען איך װיל קען איך אַ פינגער פון סיין האַנש
זיך אָפּשנײרן,
זיך שפּילן מיט מיין אייגענעם שאָטן אויפ'ן װאַנט.

איך בין װי דער וינם אין צעעפנטע גאַסן,
וי דער שאַל פון אַ שווימענדיקע שיף אין נאַכם,

24
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ווען איך װויל קען איך װערן אַ פידלער
איבער די גאַסן אויסשפּילן מיין מענטשנס װיי,
מיט מיין קאָפּ אין װאַנט אױספּױקן
דעם גראָטעסקן אומעט ,טאַר מיר ,אין זיי,
איך בין װי דער װינט אין צעעפנטע גאָסן,
וי אַ ברענענדיק בינטל שטרוי.
װען איך װיל קען איך זיך פאַרליבן
אין אַ גאָלר-בלאָנדער שיקסע,
פאַרזייען אין איר יונגן לייב מיין אומרואיקן שטאַם,
האָכן מיט איר צװועלף קלוגע אידן,
מיט שמיל געזונטן בלוט פון גוי.
וויי? איך בין װי דער װינט אין צעעפנטע גאַסן,
װי די זיך אַליין אויפעסנדיקע רעדער
פון אַ לויפנדיקן באַן.

26

אייזיק פּלאטנער :
שמאָט,

1,
פון אלע זייטען אין דער וועלם,
פון אלע וועגן דורך דער נאַכט,
האָט אַ באַן נאָך באַן געבראכט
אַ מענטשן-קנויל ,אַ רויען וואל,
א שפּײ געטאָן מיט דעם דורך אָפענעם װאָקזאל,
אין פּנים פון דער שמאָט,
א מרוק פון מעטאַלענע לונגען,
צואוויגט דעם פארשלאָפענעם טאָג,
ס'וועקן זיך שווער ,און צעװוייטיקם די הימלען,
וועקן זיך אויף אויף די ראנדן פון שטאָמ.
אויף באַרגיקע פּלײיצעס ,און שפּיציקע אקסלען,
פון ווייטער ,און ברייטער צעװאָרפענער שמּאָט,
דערהויבט זיך א רעוון ,פארװאָרגען פון הונדערטער ששפיינערנע װענם,
שטאָט ,איבער וואסער פארשליידערט דורך בריקן די הענט,
און גריסט זיך מים דער װעלם, . .
9,

פארסמאלעטער טאָג איז געפאלן,
פארקאפּטשעטער קופּער,
אין סטאַדעס פון רויכן,
אויף שמאָטס לייב ,און לעבן,
עס זיינען די שטאָט-לײט ארויס אין די גאַסן,
אין פּאַסן ,אין פּאַסן,
געפלאָכטן אין רינגען,
פאַרשלײערט די ראָגן,
געדינגלט מיט ארעמס ,מיט שטעקנס ,אפּצאַסן,
שלאנגען-טראַמװאַיען ,מיט איינציקע אויגן,
שניידן אַרײן זיך מיט קעפּ אין די מאַסן.
סיקרייצן זיך כוואליעס ,פון װינטן ,און קעטּ-לויף,
אַ קאָפּ אויף צוויי אקסלען ,א קאָפּ אויף צוויי אקסלען,
=

.
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איוזיק פּלאטנער

פעדערן ,שפּילקעס ,און לענטעס פארצויגן,
אין פלאטער פארבויגן.
דאָרם איז אַ נאַקן ,און דאָ אַ פּאָר אויגן..
עס דרייט זיך ,עס דרייט זיך ,א רודל-געדריירל,
באַלד װעט אַ כאַפּ טאָן דער עולם די שטיבער,
און װעט זיך א קער טאָן ,אקער טאָן אריבער,
ווילד זיך צופליען ,מיט פיס אין די שטערנס,
י-

אַ טאַנץ אין די גאַסן,

אַז שטאָט װועם צופּלאַצן. . .

און שמאָט פון פארועסענע מוידן

אַ חתונה היינט אין דער שטאָט פון פארזעסענע מיירן,
ווינט טרייבט דעם רויך פון פאַבריקן,
און ווארפט אים װי פּלאַכטעס אויף דעכער,.
דאָס קעמט מען אזוי בא די מיידן די פלאַקסענע קאלטוס,
עס קוויטשעט א מאַמע א בייזע ,און שמייסט אין דרי הינטנס,
אַז ס'הויבן זיך אַזש די פארסארגעטע קליידער אין לופטן,
א חתונה היינט אין דער שטאָט פון פארזעסענע מיידן,
 געקומען די פּריצישע פעטערס אויף קאמשן,און אָרעמ עקרובים אין טראנטעס ,מיט פּעקלעך,
און דזשאדעס מיט פידלען ,מיט בלימדע ק,אביעטעס",
און סתם אזא עולם אויף וואונדער צו קוקן.
פאַרקלעפּט די ראַמװאַיען װי פליגן-פּאַפּירענע בלעטלעך,
עס רעש'ט מיט פּאראדן ,פארלייגט די בולװאַרן,
ס'פּוצן זיך אויס די יחסנ'ישע טעכטער,
מיט פּערפום ,בריליאַנ סן ,און שטארקע דעקאלפן,
און שפּירן דערװײילט אין מחשבה,
דעם ריר פון די וואנסן ביים קושן די ברוסטן.
אִי ,װעט מען כאַפּן אטענצל אין אָוונם,
אַי ,וװועט מען כאַפּן אטענצל. . .
באַנאַכט ,און די שטאָט האָם צו צינדן שטארקאצן,
גאפן אויף מיילן ארום די ישובים,
און קוקן זיך איין אין דער לאנע פון פלאַמען,
אַ אילומינאַציע ,מען פירט צו דער חופּה פארזעסענע מיירן,
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און באַלד װעט מען גרייטן די מישן,
עס שטייט שוין דער עולם מיט אָפענע מיילער,
מיט ליידיקע בייכער,
די קלעזמער פארסטרויען די כלים,
עס װאַרטן די קעלנער ארויס אויף באַמעלן.
איינס ,צוויי ,דריי ,און סיאיז פאַרטיק,
|
עס קנאַקט שוין א ניגון א ווילדער,
אויף בוידעמס ,אין קעלערס ,אין רייכע סאלאנען,
/
א טויזנט קלאווירן ,גארמאָשקעס און פּױיקן
זיירענע קליידלעך ,אין גראָכע ,בארכאנקעס",
דינינקע דאַמען ,און כרוסטיקע שיקסעס,
טעטע באַזויפענע מאָרדעס ,און גלאַנציקע פּליכן,
פּאַיאַצן מיט לאַטעט פון אונטן ,האַלב נאַקעטע פרויען,
מימקעס מיט שפּיצן ,די אויגעלעך בליצן. . .
ימ'ען מיט שווייס ,װאַגאָנעס מיט פּודער,
טאַ רא טאַ ,טא רא טא ! עס פינקלען די פארבן,
עס פלאמען די אָטעמס ,עס גליען די קניען,
א פלאש נאָך א פלעשל, ,פארקנאַקט" ביז צום שטאַרבן. . .
פארמאַנצן די נעכט ביזן גרויען באַגינען,
און מאָרגן פארווארטן די קוישן אויף אקסלען,
ארויס אין די הויפן ,און מאַכן א טומל,
צולייגן די גאסן מיט שווערע משאות,
שפאלטן די הימלען מיט פייף פון פאבריקן,
און חחונות פּראוון כסרר ,כסרר,
אין שטאָט פון פאַרזעסענע מיירן.

לידער

1
א אינמיטץן-דערינאַכט האָט פארהויבן דאָס קלייד איבער לענדן,
און ליגט אין די גראָזן ,א הוילע,
צעשטרעקט מיט די נאַקעטע פיס פון באַגערן..
זשוזשעט די שטילקייט פון תאוה,
לעקט זיך די ליפּן מיט שימער פון שטערן,
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און ביימער באגערן...
ווייטקייטן ליגן פארדומעט מיט הימלען,
און שווייגן ,געזעטיקט פון זיסקיים . . .
ווינטלאך באהעפטן די בלומען,
ווארפן פאנאדער די זריעות פון װילדע געשפּראָצן.
ס'ברומט אינ'ם בלוטן-געלויף פונ'ם לעבן ---
א מיטן-באנאכמיקער ליבן פון מינים . . .
פון מדברישע ווייטן פארציען זיך ברומען,
סיגלוסמן צעװאָרפענע סקאלעס ,אין מאכיקע הילן,
א כװאַליע מיט כװאַליע באהעפטן אין ליינג פון די ימ'ען,
וויגן זיך ,װויגן זיך ,לעקן די ברעגן.

9
ס'גייט דאָס לייב דורך דער װעלט --
א דורכזיכטיק שטיק.
דאָס נפש איז בלום,
רינט אין די אָדערן דורך --
ארויף ,און אראָפּ
און מער איז ניטאָ , . .
שטייט דאָס לייב פון יעדער מויד --
און מאָנט מים טויזנט מיילער אין דער רויטער הוים --
א שמום געבעם...
קומט דער מאן ,און ליגם מיט זיי,
וואקסט דאָס לעבן אָן . . .
8
מ'יזאמלט פארשלאַסענע מחנות סאָלראטן --
מיט חיה'שער לוסט ,און צוזאמענע בלוטן.
 --אין רויטע קאזארמעס ,אף שטרוייזעק ,און נארעס,חלומ'ען זעלנער בא נאכט אין דער פינסטער --
שווארצע חלומות ,מיט שטאָלענע גלידער,
װאָגלען ארום מיט צובויגענע פינגער,
אף היציקן לייב ,און אין שווייסיקע ערטער,
סאָפּען װי צערן ,מטושטש אין תאוח . ...
סיוואקסן די ברוסטן בא שיקסעס אף דערפער,
|
און יערן אזש איבער...
גרייטן זיך דאָרטן ,און דאָרטן די מחנות,
אף גלאנציקע רוקנס ,פון פעררלאך זכרים,
מיט זאפט אין די ביינער ,און שטורמישע
מ
א
ָ
ר
דעם
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סיגלאנצן חלפים אנטקעגן די זונען,
און ריחות פון פּולװער דערהיצן די בלוטן . . .
נאָכדעם די נעכט אין די װיסטע מדבריות,
אין נאסע טװאַרטאָגן ,אין נאקעטע וװועלדער
 --פארלירט מען די קע אין א שכרות פון בלוטן,צופלאקערן שרפות ,און רויכן דערשטיקן
סיהאקן גראנאטן ,צופליען די בריקן,

|

און ערגעץ פארשלעפּט מען די מיירן אין וועלדעךר. ...

|

אֲשר רויזען :

2.

דער נבוא

4

זון-שפּראָצונגען האָבן זיך שוין באַװיזן אויפ'ן מזרת פון טרבױ-הימל,
דאָס זאַמד האָט געלן זיך שוין אָנגעהויבן פון שאָטנקײט אַרױם,
איז ער נאָך אַלץ געזעסן ,דעם קאָפּ באַהאַלטן צװוישן זיינע קניען. ,
וי אן איבערגעקערטער װאָרצל פון אַן אונשערגעהאַקטן בוים,
און אַזױ האָטּ ער געבעטן:
גיב רו ,גאָט ,צו דער אַװעקגײענדיקער נאַכט,
זאָל די העליקייט װאָס װאַקסט פון איר אַרױיס,
געבן פרייר צו די װאָס דערװאַכן פון איר שויס,
און אַז די זון האָט געהויבן זיך צום מיטן הימל,
האָכן זיינע אויגן ,װי די זון ,געשטראַלט ארויף צום הימל.
װער האָט דאָס דעמאָלט געקענט דערקוקן
די לויטערקיים אינ'ם הימל
און די קדושה אין זיינע אויגן.
און אַזױ האָט ער געבעטן:
פאָטער ! זאָלן אונזערע טעג ניט אויסעטן די לוימערקייט פון
אונזערע קינדישע נשמות ;
זאָל די זון נים אויסברענען די דיינקייט פון אונזערע כשר'ע הערצער.
נאָר אויסשיינען דיין הייליקייט איבער זיי ,פאָטער.
צו מנחה-צייט האָט ער זיך אַװעקגעשטעלט נעבן אַ גרויסן שטײן.
געשפּאָלטן איז געווען דער שמיין אין צווייען  ---און ער ,װי אַ מחיצה,
אָרום איז ניט געווען קיין װאַסער ,האָט ער די הענש געשטעקם אין
זאַמד אַרין,
ארויסנעמענדיק זיי דערהויבן איבער זיין געהויבענעם קאָפּ.
און אַזױי האָט ער געבעפן :
זון מיט דיינע גאָלדענע שפראַלן ,גי צו דיין רן,
זאָל דײַן שיין האָבן באַלױכטן דאָס װאַרטן פון כלות און יונגע
פרויען
(
און אומגעטוישט װערן אין פרייד פאר זייערע חחנים און מענער,
װאָס קומען אַהיים פונ'ם פעלר ,און באַקרוינען זײיער מידקיים.
און אַז די שאָטנס האָכן געהויבן זיך פון דער ערד און אים פאַרדעקם,
האָט ער אַראָפּגעלאָזט זיינע הענט און פאַרמאַכט זיינע אויגן,
איז די בלאַסקײט אויף זיין פּנים געװאָרן לויטער װי שיין,
אַנשקעגן די רויזקייט װאָס האָט געבוירן זיך אויפ'ן מערב.
און אַזױי האָט ער געצעפן :
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נאַכט ,פאַרשיכור

רו פון דער

ליבע

טיט

הי אָפּ די ריינקייט פון די נשמות װאָס פאַרטרויען
פאַרדעק די פרייד פון זייערע לײַבער,
באַװאַך די מושער

טראַכט פון זייערע

אַלֶע הערצער,
זיך דיר.

װוײיבער,

און גיב הייליקייט צו זייער פאַרלאַנגען,
אין דיינע אָרעמס ,נאַכט ,נאַכט פון מיין פאָטער,
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בוימער אויף זיינע

און פון וואלד האָט דער נביא אונשסערגעהאַקטע

אַקסלען
אָפּגעהאַקטע
יעדן

צוייגן

געזאַמלט,

דורכגײיענדיקן

אונטערן

באַגריסט:

אָרעס זי געטראָגן.
פון מיין פאָטעך,

זייט געבענטשם

בליענדיקע
ביי זיין שטוב

געשלעפּט,

האָט ער דאָס האָלץ אַװעקגעלײגט --

צוימער,

מיד זיך אַװעק-
געזעצט,

פארלייגט די הענש אויפץן האַרצן ,האָבן זיינע ליפּן אזוי געבעטן:
פאָטער פון הימל,
װאָס ליגן פאַר מיר,

זאָל פון די בוימער

דורכ'ן כח פון אַרבעט,
וואו מיינע

ברידער

אויפלעבן

זאָלן אויסרוען

וואו כלות זאָלן איבערגעבן
וואו שװאַנגערע
זאָל דער

פרויען

זיער

זייער
פרייד --

זאָלן געבוירן

חתנים,

זײיערע

גערוך פון דער קאָרע  ---ברענגן

אַלע טישן האָט אויסגעשטעלט
ברוים

געלעגערס,
מידקיים,
קינדער.

ריח

פון װאַלד אין
זיינע שטובן,

אין אַ דיי  --איין טיש,

און זאַלץ אויף אים אַװעקגעלעגט,

פון קװאַל .האָט ער װאַסער געבראַכט,
און צו גאָס האָט ער געזונגען:
פאָר דיר ,שעפער פון דער וועלם ,גריים איך  8סעורה,
.ו הײיליקן.
ריין נאָמען צ
מיינע געשט ,די אונטערגהאַקטע
מיינע .תלמידים,

די אָפּגעהאַקטע

בוימער,
צווייגן,

אַלע זינגען מיר שירה
פאַר דיר ,בצורא עולם.
פון דרויסן האָט זיך געהערט פויגל געאַנג,
רּיח פון זאַנטטיקע בלומען האָבן אָנגעפילט די שמוב.

ב .קאָפּמאַן ;
צייכנונגען און בילדער

די רייד
אוֹן די זעאונגען פון זינדיקן גלאטיוס

סקולפטור

{
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ב .קאָפּמאַן :
די רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאטיוס.

1

|

פון ליבע-פאַרגעניגנס,

אויף די נידעריקערע שטאַפּלען

װוי ,צום

ביישפּיל ,קושן ,קנייפּן אין די באַקן ,צופּן ביי די ניפּלען ,אָדער אפילן

ואַשן אירע בריסט ,װאָס איך האָב נעטאָן אין דעם טייכ? אויסן שטאָט,
האָט

זינאַבע? אַרױסנעצייגט

גרויס

קלונשאַפט.

יעדעס

מאָ? וען

איר

פלעג טאָן איינע פון די אויבנדערמאַנטע זאַכן פלענט זינאַבעל זיר אמילן
ניט אַ קרים טאַן .אדרבה ,זי פלענט האַלטן אין איין לאַכן און זיננען,
אַזױ וי ניט איר מיינט מען עס .האָט זי אָבער אַרױסגעצײנט גרויסע
אומשולד ווען עס איז געקומען צו דעם פֿאַרגעניגן ,װאָס איז נאָך לאַנג
צוריק פאַרשאָלטן געװאָרן פון עפּעס אַ נאַרישן נאָט ,וועלכער האָט ניט /
געוואוסט װאָס ער טוט ,און האָט נעמאַכט דער אַרימער שלאַנג דערמאַר
פּויזען אויפ'ן בויד.
,יך האָב געשוואוירן צו אַ מאַטראָס ,אַז איך
נאַר זינאַבעל זאָגט  :א
|
װעל בלייבן ריין ביז ער װעט קומען צוריק פון די ווייטע ימים וואו ער
איז איצט .איך בין זייער אומשולדיק און ווייס גאָרניט װאָס דו ווילסט
פון מיר ,נאָר מיין מאַטראָס האָט מיר אָנגעזאַנט צו זיין פאַרזיכבטיס",

מילא ,אַ װאָרט איז א װואָרט .אפילו ווען נעגעבן צו אַ מאַטראָס.
דאָס איז ,דאָך-דער באָדן פון דער וועלט" ,טראַכט איך .דאָך ניי איך אויס
פון ליבע .און זינאַבעל איז איצט פאַר מיר די איינציקע ,וויי? די וועלכע
איך האָב געליבט אויפ'ן ביתיעלמין האָט אַן אַנדערן .און אַנטואַנעטע

איז נעבער געשטאַרבן .און אַריסען האָס איך .איז מיר ניט גוט .גאַנצע
נעכט שלאָף איך ניט .ניי איך אין קאַפע אַרײן ,וואו די פּאַעטן דעבאַ-
טירן איצט ועגן ,דער אנווענדוננ פון שכל אויף דער רעאַליטעט פון
פאָלקאַמענעם צוזאַמענפּאָרן" ,און איך הויב אַן צו זופּן טיי און הויכערן
אַ  קיולקע ,אַזױ װי די איבעריקע.
אַזױ אָבער וי מיין קאָפּ איז ניט ביי קיין פילאָזאָפיע ,נאָר ביי די

פיס פון זינאַבעל'ס גוף ,גיי איך אַרױס אין גאַס ,ווא איד באַגעגן דעם -
מאַן מיט'ן קליינעם קאָפּ און שװאַרצן מאַנטל און איך גיב אַ זאָג צו אים :
8
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איז די לעצטע דערפינדונג קעגן די ליירן פון

:
ליבע ?*
זיין פּנים בייט זיך ניט און ער ענטפערט מיר :
 ,אין די הימלען ,וואו נשמות האָבן ניט קיין קערפּערס; ווערט .ליבע
געבאָרן נאָר צוליב שיינקייט און ניט ,וי דאָ ,צוליב קערפּערס",

ענטפער איך אים :

,װאָס זאָל איך אָבער טאַן ,אַז איך בין נאָך פאַרשאָלטן צו זיין אין
מיין .גוף ,און אַז גאָט האָט אים אָנגעזאָפּט מיט געוויכט פון ערדישן
זיין ?

.

ענטפערט ער . :שפּאַציר צווישן די בלומען און װאַרף אַװעק דיינע
זינד !*
זאָג איד  :אויף מיינע זינד װועל איד תשובה טאַן ווען גאָט װועט מיר

הייסן ,און אין שטאָט זיינען ניטאַ קיין בלומען אַחוץ די װאָס .מען קויפט.
ענטפערט ער ווידער , :איך מוז גיין צו מיינע שאָף .די וועגן פון זינ"
ריקע זיינען צעװואָרפן אין אַלע עקן פון דער וועלט און מיינע שאָף זיינען

געריכט וי פליגן אין זומער",

יי

|

אַז ער גייט אַװעק טראַכט איך , :איז ער נליקלאַר  ---פאַרװאָס קומט
|
נאַראַנים מער גליק װוי מיך ?*
ווען איר דערצייל זינאַבעל'ן פון דער באנעגעניש ,זאָגט זי צו מיר :

| ,װאָס פאַר אַ מאָדנער מענטש דו ביסט ,איד פאַרשטײי דיך נאָך--
|
ניטן!"
,מיין טייערע --- ,זאָג איך --- ,דאָס צייגט ,אַז דו ביסט נאָך נע-
בענטשט .די װאָס פאַרשטייען זיינען פאַרשאָלטן"

,אָבער פאַהװאָס האָסטו אזוי ליב מיין גוף ?"

|

װייל  --ענטפער איר  ---דיין נוף איז שיין וי א סאָסנע ,און דאָס
איז דער ריכטיקער וועג וי צו ליבן דעם נייסט .ווען דו וועסט .ווערן אַלט

און דיין פּנים װעט ווערן צעשניטן פון קנייטשן ,דעמאָלט וועסטו פרעגן
פאַרװאָס איד האָב ניט ליב דיין גוף .דער שכל פון יוגנט איז נִיט צו
פרעגן .דערפאַר בין איך אייביק יונג .און אפשר בין איך יונג גראָד דער-
פאַר ,װאָס איך פרעג אַזױ פי? פראַנעס .ווייל איך דיינק ,אַז יוגנט פרענט

טאַקע אַ סך פראַנעס .אָבער זי טוט אויד א סך ,ניט וי די אַלטע ,װאָס
פרעגן ניט און טוען ניט".
גייען מיר אַוֶועק אין װאַלד אוז זעצן זיך אויפ'ן נראָז .מיין האַרץ
קלאַפּט מיר זייער ,וויי? איד בין זייער נאענט צו זינאבעל'ן .דוכט זיך.
מיר אויפּ ,אַז עמיצער איז אין װאַלד אַחוץ אונדז .קער איך אום דעם קאָפּ
און זע אַ מאַטראָס הינטער אַ בוים .זאג אוך ; +
{  -גזינאַבעל ,דיין מאַטראָס איז דאַ אין װאַלד",
עונןטפערט  :חגיי ,נאַר .ער איז אויף די ווייטע ימים".
לאַכט זי א
8
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שער איך זיך אום און זע איצט ,אַז ער האַלט ביים האַנט א קינר .זאָג איך :
,ניין ,דיין מאַטראָס איז דאָ ,זינאַבעל ,און ער האַלט עפּעס אַ קינד
ביים האַנט ,און דו לייגסט מיר ,אַז ער איז אויף ווייטע ימים,

איך ועל

גיין זיר רורכריידן מיט אים".,
זינאַבעל אָבער האַלט מיך פאַר'ן אַרב?א און בעט זיך ,אַז איך זאֶל
איר ניט איבערלאָזן אַליין אין װאַלד ,וויי? זי האָט מורא צו זיין אַליין דאָ.
בלייב איך לעבן איר .איך קוק זיך נאָכאַמאָל אום ,זע איךר שוין
קיינעם ניט אין װאַלד ,שפּרינג איך אויף און רייס אַרױס דעם בוים,
נגעבן וועלכן איך האָב געזען דעם מאַטראָס .באַלר מאַכט מיר די פריי-
לאַכע זינאַבעל צו שמייכלען און צו שפּילן זיךד מיט אירע האַר און אַרעמס

און בוזים .און ביז איצט איז זינאבע? אַ רעטעניש פאַר מיר .און ווען
איך טראַכט וענן איר דוכט זיך מיר אויס ,אַז גאָט האָט מיך געװואלט

בענטשן ,נאָר האָט זיד עפּעס וי צוריקגעהאַלטן.
2
ה
יי
7
אָט איז שוין פיר װאָכן װוי איך האַלט אין שטאַרבן אויס ליבע נאָך
זינאבעלען .זי אָבער קימערט זיך זייער װייניק וועגן מיינע ליירן .שלאַפן
געבויט אױיף אַ שפּיץ באַרג ,פו? מיט
מיר אין אַ הז
שפּאַלטן ,דורך וועלכע ביינאַכט שיינט אַריין די לבנח און בייטאָנ די זון.

און אין מיטן פוֹן יעדער נאַכט זע איך וי אויפֿ'ן באַרג ציינט זיך עפּעס
אַ משונענע בריאה ,װאָס איז האַלב מענטש און האַלב חיה .אַ קאָפּ האָט
עס אַ גרויסן ,מיט אַ צעשויבערטער שװואַרצער באַרך ,און אַ ברוסט באַ-
וואקסן אין גאַנצן מיט האָר .פון איין זייט ברוסט שטעקט ארויס אַ פרוי-
עז ברוסט גרויס און רונד ,פון דער אַנדערער זייט שטעקט דער מענערשער

געשלעכט.

און ער טאַנצט אויפ'ן שפּיץ באַרג און הירזשעט ווילד.

נאָר

וי איך ניי אַרױס פוז הויז אַװעקצוטרײבן אים ווערט ער ניט.
בייטאָג האָב איך שוין געפּרובירט זוכן אין דעם גאַנצן געגנט אַרום,
אָבער איך האָב קיין שפּור פון אים ניט געפונען ,און די לייטע אַרום זאָנן,
אַז ער צייגט זיך נאָר ווען עמיצער געפינט זיר אין אָט דעם הויז מיט דוּ
שפּאַלטן אין די ווענט ,וויי? דאָס איז אַ פאַרשאַלטן הויז .לאָז איך זיך

אָבער ניט איבערשרעקן ,קריג אַ ביקס און איינמאָל פּונקט צוועלף דעם
זיינער ביינאַכט ,ווען דער ווילדער האַלט אין טאַנצן און שפּרינגען אויפ'ן
שפּיץ באַרג ,שיס איך אין אים אויס .אַבער ווען איך לויף אַרוס געפין
איך נאָר ניט קיין ווילדן ,נאָר איך געפין דאָס מייד? וװואָס איז אויפנע-

טרייסלט נעװאָרן דורך דעם ציטער פון די פיר דערשראַקענע מלאָכים,
און וועלכע איז אַװעק
גענומען װײיטאָקן פאַר
זיר אַרונטער פמון דעם
ווינק? פון דעם טויטן

כלאַנדזשען דורך דעם רוים .מיין האַרץ האָט
איר .באלד דערזע איך ,וי פיר זיילן ליכט
שװאַרצן הימ? און שטעלן זיך אַװעק אין
מיידל ,וועמעס פּנים ס'איז באַלױכטן פון

100
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לבנח און זי איז שיין װוי די וועלט.
באַלד הויבט זי זיד אויף .איר קערפּער אין גאַנצן נאַקעט און אוים-
געצויגן און בלייך װהועילפאַנט ביין .די פיר זיילן ליכט הויבן זיך אויף
צוזאַמען מיט איר און אַלֶע שווימען אַרױף צום חימ? שטיל.,

זאָג איך צו

זינאַבעלען :
,עדער אויסדרוק פון גאָט איז באַשאַפן געװאָרן מיט'ן װאָרט ,אוז
יעדעס װאָרט פאַרנעמט דעם נאַנצן רוים פון דער וועלט",.

זאַנט זי , :אָבער וי קומט עס ,אַז געשאָסן האָסטו אין אַ ווילדן און
געפונען האָסטו גאָר אַ טויטע מיירל ?*

ענטפער איך איך , :מיין נשמה איז רייך און איך װויל ניט פאַרלירן
דאָס ,װאָס איז איר נענעבן געואָרן .די װאָס ווייסן זיינען נעשטראַפטע.
און גענוג איז פאר מיר ,אַז יעדע דערשיינוננ זאָל מיר געבז דאַם ,װאָס עס
פאַרמאַנט .איך בין .ניט קיין פּראצענטניק ,װאָס וויל מער וי עס קומט
אים".
זינאַבעל האָט אָבער ,וי עס ווייזט אויס ,ניט פאַרשטאַנען נוט ואס
איך רייד און איז געוועז ניט צופרידן פון מיין ענטפער .ביז מיר זיינען
אַריין צוריק אין הויז און האָבן זיך געליינט אין בעט אַרײן .דאָס בעט

פון זינאַבעל'ן איז אָבער אַ פאַרשאַלטענע פאַר מיר און איז דער קבר פון
מיין פאַרגניגן .זאָנ איך :
ז,ינאַבעל ,איד זע יעצט דיין מאַטראָס אַרײינקוקן פון קוימען .אויב

ער װועט ניט אַװעק װועל איך אים שיסן ,וי איך האָב געשאָסן דעם ווילדן".
ענטפערט זינאַבעל , :גלאַטיוס ,איך גלויב שוין ניט ,אַז דו קענסט
טרעפן אין װאָס דו צילט זיד .חאַסט דערשאָסן

אַן אומשולדיקע

מיידל

און דער ווילדער לויפט אפשר אַרום פריי און פראנק".
,אָבער ,מיין טייערע ,איך האָב ערשט געזען מיט מיינע אייגענע

|

אוינן אַ מאַטראָס אין קוימען".
אַזױי ווי אָבער דער מאַטראָס האָט געשוויגן און מיר איז געווען גאַנץ
װאָרעם לעבן זינאַבעל'ז ,וועלכע איד האָב שטאַרק אַרומגענומען ,באַשלים

איד צו ליגן ,טראַכטנדיק, :עס איז בעסער .אַרומצונעמען אַ װאַרעמען
בוזים איידער צו טראַכטן יועגן אַ קערפּער װאָס איז ניטאָ? און װאָלט
שוין אייננעשלאַפן ,אָבער עס לאָזט מיך ניט , --סטייטש ,אַ מאַטראָס
וועט זיד אַרומדרײיען אין מיין הויז און איך זאָל אים שויינן!" איך
שפּרינג אויף און כאַפּ דעם ביקס .שפּרינגט זינאַבעל אויך אויף און
שיס מיך ,אויב דו
שטעלט זיר אנטקענן קוימען און שרייט אויס :
ווילסט ,אָבער ניט מיין באַשיצער !" שיסן אָבער א פרוי האָב איך קיינ-

מאָל? ניט געקענט .איך פאַל אויף דער ערד אין קאַנוואולסיעס .זינאַבעל
גיט מיר װאַסער צום טרינקען און הויבט אָן צו וויינען .הויב איך אֵן צו
! נלעטן אירע האָר און קושן איר קאָפּ און איך שמייב?:

11

= ב .קאפמאן

0

,נו ,נו ,ווייז ניט.

די רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאמיוס
אידך על שוין מער קיינמאָ? ניט וועלן שיסן דעם

מאַטראָס ,אפילו ווען איך װעל אים זען אין קוימען".
| = און זינאַבעל שמייכלט אויך  :אדו שלעכטער אינגל. ,װאָס דו ביסט,
|
וי דו האָסט מיך איבערגעשראַקן !"
און דורד די שפּאַלטן זעען זיד שוין די בלייכע פיננער פון פרימאַרגן
 אַרױיסשטעקן פון דעם בלוי-גרויען הימל .און מיר פייגן זיך צוריק אין|
|
|
בעט און ווערן אַנשלאַפן.
8

! װאָרט אמַאַטראָס קען איך נאך פארשטיין .ווער איז אבער דער קונצנ-
מאַכער מיט דער מאַלפּע ,וועלכן איד האָב געזען ריידן מיט דיר נעכטן ?*

ענשפערט זי מיר , :דאָס איז טאַלעמיוס ,װאָס דערפרייט אַלעמען
מיט זיינע נרוילע קונצן און קרינט דערפאַר אַ סך געלט .מיט אים װעל
איד חתונה האָבן ,ווייל ער זאָגט מיר צו אַ סך זאַבן".
זאָנ איך:

,אַז ער איז אַ קונצנמאַכער

האָכ איך באַלד געוואוסט,

און יעדער קען דאָס זען אַ קוק טוענדיק אויף אים .און אַזױ לאַנג וו דו
ביסט אָפנהערציק מיט מיר ווינטש איך דיר גרויס גליק .אָבער זע ,מיין
!ייערע:זינאַבעל; .װאָס דו' טוסט .שוין פיל װאָכן װוי מיר זיינען צוזאַמען
ט

און איך האָב דיר געוויזזן ,אַז איך קען האַלטן װאָרט ,װאָס דאָס צייגט,
אַז מיין ווילן איז שטאַרק װוי שטאָל ,און דערפאַר מוזטו גלויבז; אַז איך
וועל דיך ליבז דעם נאַנצן לעבז .און נעוויס װעט אָט דער קונצנמאַכער
ט-אַלֿעמיוס ,וועלכער ציינט אוים צו זיין אַ גראָבער יונג ,ניט וויסז וי צו
באַזינגען דיין שיינקייט אַזױ נוט וי איך קען עס טאָן".
ענטפערט מיר זינאַבעל , - :מיר אָבער האָט שוין דערעסן צו וואוינען
אין אָט דער הויז מיט שפּאַלטן .און וועגן מאַטראָס  --האָב איך דאָס

בלויז אױיסגעטראַכט ,צו זען אויב דו ליבסט מיך.

און איך זע ,אַז דו

ליבסט מיך ניט ,וויי? ווען דו װאָלסס מיך אויף אַן .אמת ליב געהאַט,
װ.ואָלסטו אים זיכער נעשאָסן .יעצט װעט נאָר ניט העלפן ,און איך ניי

| חתונה האָבז.פאַר טאַלעמיוס וועלכער האָט מיך ליב".
מַעסער װאָלט מיר אַרײין אין
,אַ --- ,שריי איד אויס , אַזױ וי א
ט
ר
ַ
א
נ
ר
גַע
און איך האָב נע-
האַרצז -- .הייסט-עס ,אַז דו האָסט מיך גא
האַלטן אַ װאָרט ,וועלכער איז נאָר .קיינמאָל ניט געגעבן געװאָרן!" -איך
כאָפּ-אור אָן ביי די האָר און ניכ זי אַ שליידער צו דער ערד .און מיין
רציחה וואַקסט אין מיר .איך כאַפּ איר און לויף סיר אַרױיס פון הויז,
און פלי ווילד ביז איך קום צו אַ גרויסן שטיין .איך גיב איר אוַואָרף
יי רענ
אויפ'ז שטיין און רייס אַראָפּ פוז איר אירע קליידער ביז זי

האלן?

נאנצן נאַקעט,
און צום ערשטן מאָל דערזע איך איר נאַנצן גוף.
=: +
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'לייב אַזאַ קלאַפּ אין קאָפּ ,אַז איך פאַל אַנידער אין אַ נגראָבן דערביי און
ווער צעבלוטיקט .באַלד הער איך אַ זשיפּען אין גראָבן און זע וי אַשלאַנג װאַרפט זיך אַרום לעבן מיינע פיס .ניב איך אַ שפּרונג אַרויס און
בין שוין ווידער לעבֿן זינאַבעל'ן און בייס מיט מיינע ציין אין אירע בריסט

און אירע היפטן ,און ריים מיט מיינע הענט די ווענט צווישן אירע פיס,
דערביי ברום איך , :גיב כוח ,אַ גייסט ,צו פארניכטו אָט די נייזע פֿרוי,
ּדלאנט אזא לאַנגע צייט  ---די פרוי ,וועלכע איך האַב
עפמי
װאָס הגאָט
אַזױ ליב געהאַָט און וועלכע איז געווען פאַלש צו מיר !"

אַבער דאַ קומט אַן דער קונצנמאַכער און דערזעענדיק װואָס עס טוט
זיד ,ווארפט ער אַרונטער די מאַלפּע און רייצט זי אָן אויף מיר .אָבער
וי נאָר זי איז צונעלאַפן האָב איך זי מיט אַזאַ רציחה אַ כאַפּ געטאָן

ביים האַלדז ,אַז זי איז נלייך געפאַלן צו דער ערד ,אַרױסלאָזנדיק אַמשונה'דיקן הוסט און איז געבליבן טויט לעבן מיינע פיס .ווען איך האָב
זיך אָבער אומנעקוקט איז שוין זינאַבעל ניט געווען .דער קונצנמאַכער
האָט זי אױיסגעכאַפּט און איז מיט איר אַנטלאַפן,

איך בלייב זיצן אויף אַ שטיין אַ לאַנגע צייט און טראַכט:
אט אַזױ זיינען שוין קדוינצנמאַכער .שטענדיק טראָנן זיי עפּעס אַ
מאַלפּע ,אָדער אַ הונט ,אָדער עפּעס אַן אַנדער חיה אויף זייערע פּלייצעס
אָט די זינאַכעל ווערט דאָס ווייב פון אַזאַ קונצנמאַכער ,זי ניט זיך אים

איננאַנצן איבער ,און ער װועט פאַרמאַנן איר גאַנצן קערפּערן"...
,פאַרװאָס האָב איד דאָס אַזױ געהאלטן דאָס װאָרט ? און איר נוף
עה ,גלאַטײס ,צייטנווייז ביסטו געווען
איז אַזױי וואונדערלאד שייז,.

:
|
נאָריש !"
אַװעקנייענדיק אָבער פון שטיין טראַכט איך  :ו,וען עס זיינען ניטאָ
קיין נאראַנים צו האַלטן װאָרט ,װואָלט נאָט דאָס װאָרט ניט באַשאַפֿן".

4

שוין אַ צייט אַז איד ביז אַװעק פון דעם פּלאַץ ,וואו זינאַבעל האָט
זיד געפונען .און דאָס אין אַ שטאָט

אַזױ נוט צו שרייבן אויף די ווענט.

פון הוילע מאַרמאָר ,און עס אין

אוז כדי צו רייצן זיד מיט די מענטשן

װאָס ווילן מיד פאַרטרייבן פון דאַנען ,נאָר קענען ניט ,וויי? זיי האָבן נאָך
ניט די נויטיקע פּאַפּירן דערצו ,מאַך איך פאַרשידענע צאַצקעס אויף זיי-
ערע פּאַלירטע ווענט און האָב גרויס הנאה דערפון.

און מאָדנע.

די נאַי

דאָנים פון דער שטאָט האָבן מיך אזוי ליב פּונקט וי די נאַראַנים פון
דער פריערדיקער שטאָט .איז מיר גוט .נאָר װאָס טולמע שדכנ'ט זיך צו
יך ליב.
אךוזי
מיר איז מיר ניט אזוי אַנגענעם .כאָטש צייטנווייז האָכ אי
איכערהויפּט ביינאַכט ,ווען מיר לינן אין פעלד חינטערן שטאָדט און די
=
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לבנה שיינט אַזױ צויבערלאך אַרום ,און איך האַלט איר נאַענט לעבן זיך,
און פי? װוי די פינגער פון מיינע הענט ווערן געבענטשט אַרומנײענדיק
איבער איר ואַרעמען לייב .נאָר אין אַלנעמײין װאָלט איך בעסער גע-
װאָלט ,אַז זי זאָל מיך ניט ליב האָבן .איד בין טאַקע אַ באַשאַפער פון
שיינעם שכל ,אָבער זי איז פאָרט אַ מכשףם אַ טאַכטער ,און איך האָב
מורא פאר מכשפים,
זאָג איך צו איר , :טולמע ,איך על אָפּפאָרן פין דאַנען".
לויפט זי אַװעק אין פעלד און מען ועט זי ניט אַ גאַנצן טאָנ .און

ו-וען זי קומט צוריק זיינען אירע אוינן רויט,
ניי איך אַמאָל פאַרנאַכט איבער'ז פעלד ,טראַכטנדיק :ס,יי נוטם,

סיי שלעכטס זיינען באַנריפן פון פאַלקאַמענהײט ,וועלכע מען קען ניט
דערגרייבן ,ניט מיט'ן לעבן און נייז מיט'ן טויט" ,און איך זע וי אין
מיטן פעלד זיצט טולמע און שפּילט זיך מיט פיר פּאַלירטע דרייעקן
פון ווייסן שטיין ,און זי האַלט זיי אין איין צואזמענשטעלן און פאַנאַנ-
דערװואַרפן .אָט שטעלט זי צוזאַמען א פּיראַמיד ,און אָט אַ קװאַדראַט,
און אָט קוקן זיי וי שפּיציקע בערג איינס נאָכ'ן אַנדערן .און טולמע
קומט אויס זייער שיין לעבן אירע געאָמעטרישע שפּילציינ . און איך
י
טראַכט :
-נ,יין,

איך טאָר זיך ניט פאַרבינדן

מיט

אַ

טולמע' ,אמַכשף'ס

|
טאַכטער",
מיין גליק איז אָבער ביים ווינט ,און איך מוז נאָכניין דעם ווינט
זוכנדיק

:

מיין גליק.

ווער איך אַמאָל אַנשלאַפן אויף טולמע'ס בוזים ווייל די לבנה איז
געווען זייער שיין יענע נאכט און טולמע האָט מיך פאַרשלעפערט .אַז
איך כאַפּ זיך אויף ,פיל איך נאָרניט וי איך האָב זיך אַביס? צונעקילט

שלאָפנדיק ,וויי?ל איד וואונדער זיד זוי אַזױ איך ביז געקומען צו אָט דעם
גרויסן זאָל וואו איך ביז ,און וואו אזוי פיל מענטשז זיינען ,און וואו אַלע
זויפן און פרעסן ,און יעדע וויילע זיננען זיי אויס;, :דער דאָפּלטער
בונד וועמעס נליק עס שפּראַצט אַרױס פון די טיפע ימים זאָל אויף דאָס

ניי ווערן געבענטשט פון אונדז!"

/

איד הער און מיין קאָפּ ברענט מיר ,און מיין נשמה

|
בלוטיקט זע-

ענדיק וי דער חיות פון מיין פרייען אידך ווערט פאַרפירט אין נעגנטן אומ-
|
באַוואוסט צו אים ..און איך זאָג :

שולמע ,איד װעל דאָס ניט איבערטראַגן .װער זיינען אָט די אַלע
מענטשן ,װאָס זיינען אַזױ פריילאַך ,און ואָס זויפן זיי עפּעס אַוֹי
און פרעסן אַזױ? איך פיל װווי די וועלט האט אַרױפּגעװאַרפז אַ שטריק
אויף דעם האַלז פון אייביקער פרייד אוז װויל דערשטיקן מיין איך .מיין
( 14
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פרייד איז איצט פארשכור'ט פוֹן זויפן און פרעסן ,און ווייס ניט װאָס זי
טוט ,טולמע טייערע ,אויב דן ליבסט מיך ריכטיק ,לאָז איבער דיינע פיר

געאַמעטרישע שפּילצייג מיט אָט דער נאַנצער חברה גראָבע יונגען און מיר
בי
וועלן אַנטלויפן פון דאַנען".
הויבט גאָר אָן טולמע צו לאַכן און ווערט באַלד אַזױ היסטעריש ,אַן
איך דערשרעק זיך און כאַפּ אַ גלאָז װאַסער און באַרואיק זי קוים ,און
אַז איד פרעג װאָס האָט פּאַסירט מיט איר ,רעדט זי קוים אַרױיס :
,טייערער גלאטיוס ,איך האָב געמייגט ,אַז דו האַסט געװאָלט דער"
הרג'ענען מיינע צען קינדער".
קוק איך און שטוין . :חלומ'ט זיר דאָס דיר ,טולמע טייערע ,איך וע

דאָך גאַרניט קיין קינדער ! און אויב דו האָסט יאַ צען קינדער ,פאַרװאָס

|

האסטו מיר גאָרניט געזאָגט וועגן דעם - 4

ענפערט זי , :וויי? איך האָב דיך זייער ליב ,מיין גוטער גלאטיוס.
און ווען איך זאָג דיר פריער װאָלסטו אפשר אַנטלאָפן פון מיר .איצט,
אַז אַלֶע ווייסן אַז דו ביסט אַזאַ גוטער --- ,וויי? איך האָב זיי ראָס אלעמען
געזאָגט -- ,וועסטו זיי געוויס ניט וועלן אַנטוישן".

און איך זע וי זי הויבט ווידער אַן צו לאַכן .,ענטפער איך :
| = מיע ,יע ,געוויס .אָבער דאָך צען קינדער ! ווען װעל איך צייט האָבן
אפילו דיך ליב צו האָבן זאָרגנדיק וועגן אַזױ פיל קינדער ?"
טולמע ענטפערט מיר , :טייערער נלאטיוס ,מיר האַכן זיך ביירע
אַביס? צוגעקילט ,טאָ לֿאָמיר גיין צו מיין מאַמען ,װועט זי עפּעס טאָן פאַר
אונרז".
אַזױי

שרעק איד זיך איבער ,נאָר

וי

איך

וי?

װאָס שנעלער

אַנטלויפן פון אָט די מענטשן ,װאָס פרעסן און זויפן צוליב דעם,
װאָס איד און טַמע זיינען געשלאַפן אַ נאַכט אין פעלד .נעם איך טול-

מען און די צען קינדער און מיר גייען אַװעק צו איר מאַמען .דערוויילע
איז ניט גוט .מיין איינציקע דערלייזונג איז װאָס איך האָב.נאָך ניט אָנ-
געװאָרן אין גאַנצן די כושה .און מאַך נאָך אַלץ צאַצקעס אויף די ווענט

פון  שטאָט .דאס גיט מיר פאַרגענונן .כאָטש עס אין טאַקע אַ חרפה פאַר
א טאַטן

פון צען קינדער

זיך

צו שפּילן

מיט

צאַצקעס,

נאַר

אַזױי

וי איך בין אין פרעמדע געגנטן אַרט מיר װייניק װאָס מענטשן וועלן זאָגן
וועגן מיר,
טראָגט מיד דער ווינט איבער דער וועלט זוכנדיק מיין גליק ,און

מיינע האָר ווערן גהוי .מיט מיר צוזאַמען טראָגט זיך טולמע מיט אירע
צען קינדער .אָבער װאָס זֵיי זוכן איז נאָר עפּעס אַנדערש ואס איך זור.
|
זאג איך א8מאָל ;
|ל,יבע! טולמע ,װאָס זוכסטן ?"

ב .קאָפמאן.

און זעינטפּערט:

די רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאטווס

 ,צוואמען .מיט:דיר :זוף איר דיין גליק?.

,יין; ווער עס :זוכט .יענעמס גליק נאַרט אִפּ :או זיך.,
ענטפער איך  :נ
י
וי יענעם". .
קומען מיר אין אַ פרעמדן לאַנד ,וואו מענטשן עסן .און :שלאָפן .און.

טראַכטן ניט ..עסן מיר און שלאָפן און טראַכטן אויר ניט ,אַזױ וי די אַנ-

דערע

איז אָבער יעדן דאַנערשטיק פון

װאַלט .אַלְץ שוין געווען גוט.,

צען אַ זייגער אין דער פרי ביז פרייטיק צוועלף ביינאַכט פאֵל איד אריין
אין אַ .קעלט .און עס הויבט מיך אָן צו טרייסלען .פאַלט אויף מיר אָן
אַ היץ ,און עס װאַרפט מיך אַרויף און אַראָפּ ,און איך ווער אַ .פאַרבייאי-
קער .אַז עס .פאַלט אויף מיר אַן אָט די קריינק בין איך גאר אויס מענטש,
געקומעןן איז דאס מיר פון .דעם; װאָס; די אַלטע :מכשפה האָט ,צונע-
ריכט פאַר מיר עפּעס אַזאַ סם .הייסן הייסט עס ,אַז זי האט:געװאָלט .ראַי
טעווען אי מיד ,אי איר טאָכטער ,מיט וועלכער איך האָב פאַרבראַכט א
נאַכט אין פעלד ,דער לייכטער פאַרקילונג װאָס .מיר האָבן געקראָגן .האָט
די אַלטע מכשמה גענראָבן אין די פעלדער ,געזוכט .פאַרשידענע גראָזן ,ביז
זי האָט עפּעס געפונען אַזאַ נראָז ,װאָס איז געווען זייער רויט .האָט זי עס
געקאַכט דריי מאָל און יעדעס מאָל איז דאָס רויטע גראָז געװאָרן גרינער,
ביז עס האָט אויסגעקוקט וי אַ גרינער סם .נאַכדעם וי זי האָט עס צום

דריטן מאָל אױסגעקאַכט ,האָט זי גערופן איר מאַן מיט'ן קליינעם קאָפּ
און שװואַרצן מאַנט? און האָט צו אים געזאַגט :
,איך באשווער דיד ,א חיראַן דו הייליקער ,דו זאָלסט מיט דיין
הייליקן פינגער שמירן אָט דעם זאַלב אויף די הערצער פון אָט דעם
גלאַטיוס און מיין טאַכטער ,װאָס זיינען אינאיינעם געשלאָפן אי נאַכט

|

אין פעלד".

און חיראַן האָט אויסגעשמירט אונדזערע הערצער און האָט געזאָגט

!

דערביי ;

,אויף די בוימער פון די וועלדער זיצן קראַען מיט .שװואַרצע שנאָב-
כֿען; סימנים פון גוף ,און אין די היילן פון די בערנ לינן פוילע חיות ,סימנים
פון ניט ריינעם .קערפּער ,און די גאַנצע וועלט .פון נידעריקערן שטאם.
ווייסט ניט פון דעם װאָרש :דו מענטש אַבער מוזםט וויסן ,אַז .גאָט איז דער
האַר פון נשמח און גאָט האָט דיר גענעבן דאָס װאָרט וועלכעס דו מווט
היטן הייליק .און די נאַכט איז געבאָרן געװאָרן דורד דער פינסטערניש
פון דעם טייוו?ל און בלויז רו ,מענטש ,קענסט שאַפן ראָס אייביקע ליכט
און פאַרטרייבן פינסטערניש .איך שמיר אייערע לייבער מיט דעם גרינעם

זאַלב ,כדי וואו איר זאָלט .ניט זיין זאָלן מענטשן וויסן ,אַז איר זייט נע-
שלאַפן אַ נאַכט אין פעלד און כֹדִי אור זאָלט זיך קיינמאָל ניט .קענען באַ-
פרייען פון אַייערע פליכטן ,װאָס די וועלט האָט באַשאַפן פאַר אַזעלכע",
איזן מיר אָט פון דעם זאַלב יעדן דאַנערשטיק זייער ניט נוט .מאַדנע
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ב .קאָפּמאן

דוי רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאטיוס

איז װאָס דער מכשפה'ס טאָכטער ליידט גאַרניט פון דעם זאַלב .אדרבה,
זאָנט זי ,זי פילט זיך נאָך בעסער פון אים .מיך אָבער ,ווען עס כאַפּט אַן
די היץ און קעלט  --איז געפערלאַך און איך שריי וי איינער ,װאָס זעט
נביאות :
,ולמע" ,זאג איך, ,דער קאָפּ פון דער וועלט ואַרפט זיך אין יסורים
ט
אין אונדזער הויז ,העלף מיר אים ראַטעװען ,טולמע !"
זי אָבער ענטפערט מיר; ;ניין ,מיין טייערער ,דו האָסט היץ און
דז שטעלסט זיך דאָס נאַר פאַר",
טענה איך , :אַ ,פארשאַלטענער כח פון אַלֶע מכשפות ,און מענטשן
מיט קליינע קעפּ און שווארצע מאַנטלען ,װאָט דו לינסט װוי אן אַלטע פּאַך-

5ע איבער'ז קאַרק פון פליענדן אָטעם ,וואו האָט זיך אױיפגעהאַלטן די,
װאָס האָט דיך געבאָרן ,און ער װאָס האט באַשוויינגערט דיין מוטער?
פון וועלכע ווילדע ימים ,אָ ,פאַרשאַלטענער כח ,האָט דער ווינט פאַרבלאָזן
דיין גייסט אויף די בוימער פון מיינע יאָרן !"
| דערביי ווארף איד זיד אויף דער ערד אין קאַנוואולסיעס ,וי א שלאַנג
וועמעס רוקן איז צובראַכן און טולמע מיט די צען קינדער שטייען און
וויינען אַרום מיר ,כאַפּ איך זיך אַן ביים האלדז און װאַרג זיך און שריי.
ווידער .רופט טולמע דעם מאַן מיט די גרויסע ברילן און ער בריינגט מיט.
זיך פאַרשידענע געצייגן און ער הויבט מיך אַָן צו באַטאַפּן ,און ער שטעלט
אַװעק לעבן מיר אַזא קיילעכדיקן גלאַז און הייסט מיר אין אים קוקן .קוק
איך .,און ער פרענט מיר :
|
|
,וואס זעסטו ?*
| זאג איך ,/ :איך זע וי מכשפות טאַנצן אַרום איבער די שפּיצן פוז די
6

בוימער פוז דער וועלט .און װאַרפן איינע צו די אַנדערע די ביינער פון די
הייליקע װואָס זיינען אומגעקומען אין ערשטן מבו? און װאָס קומען אום
יעדן טאָג .איך זע װוי אין היס? ראַנגלט זיך איינער ,װאָס איז מיר זייער
נאָענט ,מיט אַ גרויסן ריז ,װאָס קלאַפּט ארויף אויף זיין קאפ אַן אייזער-
נעם רייף .און איך זע אויך וי און די ימים שווימען אַרום ואַסער-חיות
מיט אָפענע מיילער און ווארטן ביז דער הימל װעט אַרונטערפאַלן",
דער מאַן מיט די ברילן טוט אַ וואונק צו טולמעץ ,דיינקענדיק אַז
,אָב ניט קיין מודא ,כאָטש דאָס ליכט פון
איך זע דאָם ניט ,און זאַגט  :ה
זיין פארשטאנד האָט אויסנעכרענט אַ לְאַד אין דעם צימעץ? פון זיין
שלאַפנדיקן איך ,אַזוי אַן עס אין אים אִיצט שווער איינצושלאַפן איבער
דעם ליכט װאָס שטראַָמט אריין אַהין ,װועט ער פונדעסטוועגן דיר מיט

|
דיינע .צען קיִנדער קיין בייז גיט טאָן"..
| -ווען דער מאַז מיט די ברילן איז אַװעק נעם איך אַ פּאַפּיר אוז שרייב
אויף אים מיין צואה .אַזױנע צואות האב איך שוין אַ פּאַר הונדערט.
אַזױ .וי -אָבער איך האָב זייער װייניק ערדישעסם װאָס איבערצולאָז.
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ב .קאָפטאן
שרייב

איך אין מיינע

די רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאמיוס
צואות

מערסטנס

װאָס

מען

זאָל טאַן מיט

מיין נשמה אין די הימלען ,ווארים איך גלויב ,אַז װאָס אַ מענטש באַגערט

דעם באַגער אָבער מון ער

דאָס קריגט ער ,איבערהויפּט נאָכ'ן טויט.,
מאַכן פאַר'ז לעבן נאָך,
און אַזױ שלעפּ איך זיך אַרום מיט טולמע'ן און אירע צען קינדער
איבער דער וועלט .און אָפט ביינקט זיך מיר ,ווייל איך בין געבאָרן נע-
װאָרן אַ זינדיקער און װועל שוין מסתמא שטאַרבז אַזױי.

און איבערהויפּט בין איך דאָס יעצט אַזױ אומרואיק ,ווייל איך האָב
זיר דערוואוסט ,אַז קיין נאַלנאַלע איז אָנגעקומען סאַנטינע ,דאָס מיירל,
וועלכע איך האָב שוין ניט נעזען אַ סך יאָרן און וועלכע איז זיך פאַנאַנ-

דערגעװואַקסן אין אַ שיינקייט ,װאָס מען קאַן נאר נים קוקן אויף איר.
האָב איך זי געזען ,זאָגט זי ,אַן אויב איך װעל ניט ניין מיט איר ,וועט
|
זי בעסער מאַרזיצן.
טראַכט איך, :בעסער אַפּרײיסן אַ בלום איידער זי לאָזן פאַר-
דאַרבן" .אָבער װאָס טוט מען מיט טולמע'ן און אירע צען קינדער .צו ווע-
מען איך בין געװאָרן אַ טאַטע אַזױ אומגעריכטערהייר ?! אין ניט גוט.

אָפט שריי איך אויס , :אַ ,פאַרפירער פון דעם ליכטיקן שטערן קאַרו ,װאָס
פאַר אַ זינד האָט פאַרפירט דעם מאָרגן פון פאַרגניגן צום טייך פון פאַר-
גליווערטן טויט ? ווער האָט ארייננעזעצט אין אייער גוף דעם מח
פון טעמפּקײט און אויפנעבויט אין אַייערע קעפּ אַ יריך פון פערדישן
פאַרשטאַנד? זעט איר .ניט ,אַז איך בין אויסגעשניטן פון גאָט'ס גע-
שטאַלט ,װאָס איז די פאַרקערפּערונג פון געשלעכט ,אַז איך בין אייביק

דאָ ,און אַז איך קען ניט ווערן פּשוט'ער ליים ,נאָר באַלד דערמאָן איך
זיך ,אַז איך בין נלאַטיוס ,וועמען אַלֶע רופן דער זינדיקער ! און דערמאָן
זיך ,אַז היינט איז ערשט מאַנטיק און אַז איך האָב נאָך דריי טעג ביזן איך
ווע ווידער אַרײנפאַלן אין היץ ,על איך נאָכניין דעם װינט ,װאָס
טראנט מיין נליק און װוע? טאַן מיין פליכט צו טולמע'ן מיט אירע צען
קינדער.
מיין לעבן איז צעטיילט אין טענ וועלכע ווייסן ניט איינער פון
צווייטן .קומען נייע וועלטן און בויען אויס פאַר מיר נייע וואונדער .איז
שוין אַ צייט ,אַז איך האָב פאַרלאָזן די וועלט פון פרויען .און פיל יאָרן
זיינען שוין פאַרבײיגענאַנגען זינט איך האָב פאַרלאַזן די ווייכע בעטן פון
פרויען און ואָג? אָרום איבער דער וועלט .און די יאָרן האָבן זיך צו-
זאַמענגעשמאַלצן אין כערג און שטיינער און פיל וועלדער זיינען אויסנע-

װאַקסן אין די װיסטענישן און פאָרשטעלן די זון ,גיי איך אַרום צװישן
די שאַטנס און לויב די ערד ,װאָס האָט אַרױסנעשאָסן אַזױ פיל בוימער
פון זיך ,ניי איך אַזױ ארום צװוישן בוימער .ווען איך וויל זיך אָבער
אַפּרוען גיי איך אַװעק אין אַ פעלד אוז זעץ זיך אַװעק אויף אַ שטיין ,דאָס
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הייסט אויף אַ קופּע יאָרן ,זיץ איד אַמאָל און קוק אויפ'ן װאַלד ,זואו די
זון האָט זיד אַרײינגעשפּאַרט אין איר גאַנצער נאַלדענער נאַקעטקייט און
האָט געטאַנצט פון בוים צו בוים ,וי אַ נאָלדענע מאלפע .קוק איך און
קלייב נחת פון דעם װאָס איז .קומט באַלד אַן אַ װוינט און בריינגט אַרונ-
טער אַ װאָלקן .די זון ,וי אַ גאַלדענע מאַלפּע ,נעמט זיך דראַפּען איבער
די בוימער און האָט זיך קוים אַרױסגעפּלאַנטערט פון די צוויינן און איז
פארשוואונרן.

און נרוי איז געװאָרן דאָס פעלד און דער װאַלד .אַ פלאַם פייער
האט אַ שפּאַר גנעטאַן פון דער ערד לעבן מיר ,האָט מיך א ריס געטאַן
פון שטיין און האָט זיך אַװעקנגעטראַגן מיט מיר אין די הימלען אַרין.

דאָך איז איינער נעבליבן זיצן אויפן שטיין און ער אין געווען איך.
און איך האָב געקוקט וי דער פלאַם הויבט זיך צזאַמען מיט מיר
אַרױף דורך דער גרויער לופט ,באַלד איז דער פלאָם פאַרשואונדן
און דער הימ? האָט זיך צוגעמאַכט .אָבער איידער איך האָב צייט נגעהאט
צו באַטראַכטן װאָס דאָ איז פאַרגעקומען ,האָב איך דערזען װוי דער װאָס
איז ערשט אויפגעהויבן געװאָרן אַרױף ,פליט אַרונטער מיט אַזאַ אימ-
פּעט ,אַז איך האָב געמיינט אַז ער ווערט באַלד צעשאַטן אויף שטיקער.
איז ער אָבער באַלד געבליבן הייננען אין דער לופטן און האָט זיך גע"
נומען וויגן װי דער אומרו פון אַ זייגער דורכ'ן רוים ,מיט די פיס אין
הימ? און דעם קאָפּ אַרונטער .און דער קאָפּ האָט זיך געהוידעט פאַרביי

מיר הין און צוריק איבער'ןז נאַנצן ליינג פון דער ערד און זיין נוף האָט
געשניטן די װאָלקנס.

אַזױ איז ער געפלויגן פאַרביי מיר היז און צוריק און איבער'ז גאַנצן
ליינג פון הימ? ,ער איז איצט געווען אַן אַלטער מאַן מיט אַ לאַנגער באָרד.
האָב איך זיך געוואונדערט וי שנעל ער האָט זיך דאָס געעלטערט ,און איך
האָב פאַרשטאַנען ,אַז מיין גייסט איז אַלט ,און אַז איך װאָס זיץ אוים'ן

שטיין בין אַ פּראַסטער מענטש ,קוק איך אויס יונג.,

און דער טאָג איו

געווען פול מיט וואונדער פאַר מיר .,האָב איד דערזען וי אין די אַרעמס
ביים אַלטן לינט א פרוי שיין װוי אַ געטין ,גרויס-נופיק און צאַרט-לײביק,
דערקאָן איך באַלד ,אַז דאָס אין מיין געליבטע ,װאָס אין פאַר"
שוואונדן פון מיין לעבן מיט יאָרן צוריק און וועלכע איז וי אין װאַסער
אַריין .,וויל איך אויפשפּרינגען פון שטיין ,דערהער איך אָבער אַזאַ גע-
שריי ,װאָס האָט געשניטן מיין האַרצן .,און דער נגעשריי איז געקומען פון
דעם אַלטנ'ס מויל ,און נגעשאַלטן האָט ער די פרוי װאָס אין געלעגן
אין זיינע אָרעמס ,האָט מיר זיין יעדעס װאָרט געברענט ,ווייל מיין ליבע
האָט ווידער גענומען זידן אין מיר .און איך האב געהערט זיין יערעס/
װאָרט װוי אַ ווייטיק אין לייב.
א פאַרשאַלטענער גייסט פון אירמאַ .וי די שטילקייט אין דעם
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הייל פון מיין קומער װאָלסטו פאַרנלעטן אַלץ און אָפּרײיבן די פאַרב פון

וואונדעד .דפואַדרעטער פון מיין געטלאכן רוים און פאַרניכטער פון מיין
אינערלאכן וואונטש . ניט דעם ערשטן סאל װאַרף איד זיד דאָס אַרונטער
פון היטל ,בי טרונטערצושליידערן דיין כשום דיקן נוף אויף יענעם שטיין.
אין אָט יענער פאַרשאַלטענער מענטש אונטן מיר אין וועג
נאַר ערו מאָ2ל
און ער +צ ימל מיר מיינע געדאנקען .און יעדן מאָל בלייב איך היינגען
אַזוי וי איצט אין דער לופטן ,אוַויננדיקער אומעט .אָבער מער וויל איך
זיד שוין ניט אומקערן מיט דיר צודיק .געווים װועל איך וויינען אויף מיין

עלמער.

אָבער איינער פוֹן אונדז מוז אונטערגיין.

און װאָלסטו געקלאָגט

אויף מיין טויט ,אַזױ וי איך װעל קלאָגן אויה דיינעם ,דו פאַרשאַלטענע
טאַכטער פון שװאַרצן מז?? גיי!"
און ער האָט זי א שליידער געמאַן אַרונטער .איידער איך בין נאָך
צוגעלאַפן צו איר אין זי שוין געלעגן אויף א שטיין באַגאָסן מיט בלוט,
דערזעענדיק סיך האָט זי אָנגעפאַנגען צו ריידן מיט אַ שטילער שטים :

;איצט ,אַז איך בין אַרונטערנעשלײדעדט

געווארן פון די הימלען,

וויי איז מיר ,וואו װועט מיין גייסט געפינען שפּייז פאר די גייסטער פון
חונגעריקע פרויען ? וואו וועט קענען די נשמה געפינען די פלאַנצוננען,
וואם האבן געבליט אין זוניקער גוטסקייט .וי גיד עס שפּראַצן אַרױס די
פליגלען פוןאונטערגאנג אין דעם נוף פון יעדן פאַרלאַנג ! אַ פאַרמאַטערטע
ליז דו אליין טראַנסט אויף זיד ארוֹם די שווערע ערד ,בלויז דו
נשמה ב ו

אַלֵיין ווערסמ איינגעוויקלט אין איד לייב!

איך קאָן ניט שילטן מייז זון,

באטש ער האָט מיד אַדױסנעטריבן פון זיין שוים ,ווייל פון מיין ליידנדיקן
נוף זיינען געבוירן נגעװאָרן זיינע ליידן .דערפאר ווֹעֵל איך דיך בענטשן
אין דיינע הייליקע רוימען ,זון מיינער ,װאָס דו ליבסט אַזױ שטאַרק,
זאָל דיר קיינמאָל ניט באוואוסט זיין די קללה פון אַ מוטער! דו ,װאָס
מוזט אייכיק שמידן שיינקיים פאַר דער װעלט ,מענסטו אייביק זיין
נעבענטשט פֿאר די ליידן װאָס איך האָב דיר געגעבן!"
דאָ האָט זי ,וועלכע איז געווען שיין וי די זוז ,צונעמאַכט אירע אויגן.

דער הימ איז געווארן שװאַדרץ און װאָלקנס האָבן גענומען פליען איבער"ז
קימל ,און באלד האל איך דערהערט א דונערן און אַ שטים ,װאָס איך
האב נאַך קיינמאָל ניט געהערט ,האָט גענומען ברומען ווילד אין דער הויך
און האט געריסן די ?ופט .און די שטים האָט באַקלאַגט דעם טױט פון
דער ,וואס איז נעלעגן אויפ'ז גרויען שטיין אוֹן וועמעס לייב איז געווען
און גאַנצן ווייס און קלאָר װוי שניי .און א צייט האָט די שטים געברומט
און געריפן די לופט ,אוז שװאַרצע װואָלקנם האכן זיד געטראַגן איבער איר
ווייסן לייב .מיין האַרין האָט אין מיר שיר ניט געפּלאַצט זעענדיק אַזאַ
נדױיקאַרטיקן טויט ,אַזאַ שרעקלאכן לעבן .און איך בין אַועק איבער
די פעלדער ויינענדיק .און וואו איך גיי ,גייט מיר נאָך אַ שטים נאָכ"
;,נלאַטיוס ,דו זינדיקער גלאַטיוס !"
שרייענדיק -
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דער נאַטיץ בוך פון דעם זינדיקן

פון וינדיקן

גלאטיוס

נלאטיוס

דער יאַָרציים פון שכל

היינט איז דאָס דרייסיקסטע יאר זינט דעם געבורט פון מיין ערשטן
שכל ,וועלכער האָט אויסגעשניצט זיין גאַלדענע ראַם אַרום זיין קלוגן קאָפּ
און האָט זיך אַװועקגעשטעלט אין זאָל פוז אייביקייט .אפילו צווישן די
לינטיקסטע גייסטער פון דעם איצטיקן יאַדחונדערט זיינען דאָ וייניק
װאָס קענען זיד פארגלייכן מיט זיין וואונדער .,אָבער צום ערשטן איז גע-
קומען דער ווינט און האָט אַרויפגעבלאון שניי אויף מיין קאָפּ .,דאַן אין
געקומען רענן און האָט מיינע האר אייננעקלאפּט שטייף איבעד מיינע
שלייפז ,און צום סוף איז נעקומעז די זון און האָט זי פאַרדאַרט ..בין איך
איצט אַ פּאַרשױן ניט וי אַמאָל ,גיי איך דורך די נאסן ,קוקן אַלֶע אויף
מיר וי אויף עפּעס אַ פאַרזעעניש .איך האָב אָכער שוין אָפּנענומען ביי
דער צייט ,װאָס עס קומט מיר און דאריבער ווייס איך ,אַז װאָס מענטשן
רופן אַ הנלנו?" איז בלויז די שטענדיקע ענערניע פון נייסט .און איך לאַך
צו זיד און גיי מיר פאַרביי האַױרט ביי די ווענט פון שטאָט ,און וואו איד
זע נאַר אַ גלאַטע װאַנט קריץ אידך אויס אויף איר די געשיכטע פון מיין
לעבן .די חמורים אָבער פון דער איצטיקער צייט קענען ניט לייענען (אפשר

איז דאָס אַזױ געווען אין אלע צייטן) ,זיינען דאָ בלויז עטלאכע ואס
שטעלן זיד אִפּ און באוואונדערן די רייכקייט פון אונדזער שטאָט .,די
איבעריקע בירגער ,וועלכע זיינען זייער אַנשטענדיק און ליבן רו מער וי
אַליץ ,האָבן מיר שוין איינמאָל אַפילו איינגעשפּאַרט אין תפיסה פאַר באַ"
שרייבן זייערע ווענט מיט מיינע נאַרישקייטן .נאָר אַ דאַנק דעם כֹח ,װאָס

נאָר אַלעמען פירט ער דורך א סך זינדיקע דורך דער זעלבער צאָל יאָרן
וי די ניט-זינדיקע ,כין איך אַרױס אַ לעבעדיקער פון זייערע הענט .און
אידך האָף ,אַז איך על אויסלעבן מיינע יאָרן זיי אויף צו?-חכעיס.
איבערהויפּט קענען זיי סיר ניט פאַרגעבן וי אַזױ אזא מענטש וי
איך האָב דאָס אַזאַ מז? צו פרויען:
,סטייטש --- ,זאָגט איינער צום צווייטן  --אָט דער גלאַטיוס האָט
דאָך שוין א נייע ,אַ ריכטיקער אויסוואורף ,און קיינער ווייסט ניט װאָס
ער טוט מיט זיי",

דער צווייטער שאַקלט צו מיט'ן קאָפּ. :יע ,מען מוז דעם חברח מאַן
אַנלערנען".
אַזױ ווי אָבער אין מיינע האַנדלוננען האָט גאָט אַלײן אַ האַנט ,לאכט
ער זיד אויס פוז זיי און זאנט צו מיר :
,איך ,גאָט אַלֵיין ,וועלכער איז קיינמאָל ניט געבוירן און וועלכער
שטאַרבט ניט ,בין אַזױ פאַרקערפּערט אין מיין שיקזאל ,אַז עס װאָלט
געווען נאַריש פאַר סיר מורא צו האבן פאַר דער צוקונפט .האָט מיר איי-
ביקייט דערעסן ,האָב איד זיך פֿאַרװאַנדלט אין אַ געשלעכט און האָב זיך
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גענומען שפּילן מיט זאַכן ,איז מיר דער שפּיל אַזױ געפעלן געװאָרן --
װאָרים יעדן מאָל קומט עפּעס נייעס אַרױס פון דעם  ---אַז איך על דאָס
איצט קיינמאָל ניט אויפנעבן ,כאָטש די וועלט איז שוין פול מיט פאַרשיי-

דענע ברואים".
הער איך דאָס אויס און טראַכט , :עה ,אַז גאָט אַליין רעדט אַזױ,
מוז געוויס אין דעם זיין שכל ,און דערפאר בין איך דאָס אַזױ באַשיצט
קעגן זייערע הענט" .דאָך אָפטמאָל ברענט מיין האַרץ פוז װייטאָק װאָס די
וועלט איז ניט אַנדערש וי זי איז.
וועגן מוין שמאַם
מיט טויזנטער יאָרן צוריק האָט מיר דער גייסט פון קירמאַ איינגע-
ראַמט א סוד ,אַז איך בין אַ ציניינער'ס אַ זוֹן .אָבער אין פּאַפּירן פון
שטאַָט שטייט באַשײינפּערלאך אַיינגעשריבן ,אַז איך בין דער זון פון לו-
לאַטאָר, ,דער פּריצטע" און טאָביאַס ,דעם בייזן" :אַז ביידע צדדים
זיינען פון נאָבעלן שטאַם ,און פון אַ הויז פול מיט חכמים און אָרעם וי

צדיקים .מיין מאַמע ,זאָגן מענטשן ,פלענט זיך פון כעס קלאַפּן מיט די
פויסטן אין קאָפּ אַריין .און דער טאַטע ---
מעב? אין הויז ,ווען עס פלענט אָנפאַלן אויף
אַ וואונדער ,וי איד ביז גאָר געבוירז געװאָרז,
איידער איך בין געבוירן געװאָרן האָט מיין
מיין מאַמען ,און אַז איך בין  ---זאָנגן זיי ---
ווייטער און ווייטער,

זאַנן זיי  ---פלעגט ברעכן
אים דער כעס .אַז עס איז
וויי? פּונקט מיט ניין חרשים
טאַטע שיר ניט דערשטיקט
דאס פינפטע קינד .און אַזױ

דאָס אַלץ אָבער געפעלט מיר ניט .,מיין איינענער
אַזן
געװאָרן.
נעבבוירן
ניט
בין גאָר קיינמאָל
אַלט װי די וועלט ,און די וועלט ,ווייסט דו דאָך ,איז
אָבער די מערסטע מענטשן געדיינקען נאָר דאָס ,װאָס

שלוס איז ,אַז איך
איך בין אַזױ
אֵן יאָרן .אַזױ וי
האָט פּאַסירט מיט

אַ קורצער צייט צוריק דערציילן זיי װאָס פאַר אַ שיינער איננעלע איך
ביז געווען ,און װוי אַמאָל ווען אַ שיינע דאַמע האָט מיר אַ קניפּ געטאָן
אין בעק? ,האָב איד דערפון גערעדט ביז איד בין שוין געווען אַ גרויסער,
און ,זאַנז זיי ,אַז איד האָב געהאָט אַ מומען ,װאָס האָט װי קסאַנטיפּע --

סאַקראַטע'ס ווייב  ---דערנאַנגען מיין פעטער דעם צדיק די יאָרן.

און

אַז מיין פעטער פלענט גיין צופוס נאַנצע צען מייל יעדן טאָג אין שטאָט
אַריין צו דאַװונען אין שול און דערביי פאַרקויפן פאַר אַ פּאַר נראָשן אַ פּאַר
שטיקלאך קעז.

נאָך אַ פעטער האָב איך געהאַט ,װאָס איז געווען גראָד זייער רייר,
איז אָבער אַ טאַכטער פון אים אַנטלאַפן אין אַ מאָנאַסטיר ,און מיין פעטער
איז גרוי געװאָרן איבער נאַכט דורד דעם .נאָך דערציילן אָט די מענטשן,
אז איך פלעג ליב האָבן צו גנב'ענען פרוכט פון די סעדער אַרום און פלעג
ליב האבן אַרומבראָדיען אין רענן און שניי גאַנצע טעג און נעבט,
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און אַז אַמאָל בין איד אַריבערגעפאָרן

דעם גרויסן

ים אין אַ נייער לאַנד

(וואו ,מען האָט געזאָגט ,אַייזנבאַנען לויפן אַרום איבער די דעכער פון די

וי ריכטיק אָט דאָס איז אַלֵץ װאָס זיי זאַנז ,ווייס איך ניט .דערפאַר
איז מיר מער אַנגענעם צו ריידן פון דעם ,װאָס איך אַליין ווייס און גע-
דיינק .און דאָס ווייס איך ,אַז איך בין קיינמאָל ניט געבוירן געװאָרן.
האָב ניט קיין עלטערן ,קיין פריינט ,און מיין אָפּשטאַם איז דערפאַר פון
גאָט אַליין .,אַ ראיה האָסטו ,אַז נאָר מיט אַ זייער לאַננער צייט צוריס
האָב איך געפונען אַ לייטער געמאַכט פון אַזאַ שטאַרקן פאָדים ,וועלכער
קען אויפהאַלטן אַ נרויסן מענטשן .דעם לייטער טראָג איך ארום מיט זיך
וואו איך נגיי נאָר ,און ווען איד וויל ,אָדער ווען גאָט רופט מיר ,צי איך אים
אויס ,אָט דעם לייטער ,אין דער הויד און קריך אַרױף איבער אים צום
הימל .דאַרטן העלף איך גאָט צו צושטעלן די שטערן מיט די אַנדערע
מזלות אויף זייערע ריכטיקע פּלעצער .און נאך א סך ,א סך זאַכן גע-
װעלן מיר ניט גלױיבן ,ווי? די
דענק איך -- ,אָבער מענטשן
פון דער נאַטר.
נים קיין נליביקע
זיינען
מענטשן
מערסטע
אין
אונטן
7עבן
אַזן מיין
פאַרוזיכערן,
זיי אָבער
קען
איך
ניט אַזױ זיס צייטנווייז .דאָס קומט דער ,און דאָס קומט יענער און
טענה'ט ,אַז איך בין אים עפּעס שולדיק ,פֿאַרשיידענע מענער און פרויען

|

האַלטן אין מאַנען פון מיר רעכנונג :

,ווייל  ---טענה'ז זיי  ---דו קומסט פון אונדזער מין און דערפאַר
מוזסטו אָפּנעבן דין וחשבון פאַר דיינע האַנדלונגען".
ערשט נעכטן האָט מיר איינער ,וועמען אַלַע רופן .דער הייליקער",
אויסנע'מוסר'ט אַזוי ;

,ווייסט ,אַז דו האָסט אַ היבשע ביס? קינדער אויבן ,װאָס װאָגלען
זיר אַרום וי יתומים און עס איז דיין פליכט צו ווערן ווידער זייער טאַטע",
האָב איך אים געענטטפערט ,אַז אהייליקע ווייסן זייער ווייניק וועגן
דער וועלט סאַי אויבן סאַי אונטן,

און וועגן מיינע קינדער ,איז ווען איך

על קומען צום לעצטן מאָל אין חימל וועלן זיי שוין זייז גרויפע און וועלן
באַשטיין זייער שטעט? אַלֵיין".
נאָך אַזעלכע ריידערייען אָבער קריך איך אַרֹױף אוים'ן הימ? און
פֿאַרקריך ערנעץ אין אַ ווינק? און שנייד שטיקער פון מיין האַרצן און װאַרף
זיי אין זון אַריין :
,נאַט -- ,זאָג איך  ---זאל איד ברענען פאַר מיינע זינד" .און איך
בלייב ליגן שװואַך אין די נאַסע גראַָזן פון דעם אויבערשטז רוים ביז איך
ווער ווידער שטארק און לאָז זיד ווידער אַרונטער צו מיין שטאָט וועלכע
אֹיר ליב.
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דער צענטער טאָג
באַנעגנט מיר טאדלע דער שוטה פון שטאַט און זאָנט צו מיר :
,גלאטיוס ,אַ סר מענטשן וואונדערן זיד װאָס מען זעט די לעצטע
צייט אַזױ װײיניק פון דיינע חכמות אויף די שטאָט ווענט".
פאַרדריסט מיר װאָס ער דערמאַנט מיר אַז אַ זאַך ,װאָס טוט מיר וויי,
און איך שריי אויס; :אַהער סמיט'ן בלייפערער ,דו שוטה!' און נעם
שרייבן ; :איך קען ניט עסן דאָס ,װאָס איז ניטאָ ,עס איך קעו".
און טאדלע נלאַצט מיט די אוינן און זאָגט, :איך פאַרשטיי דאָך
נאָרניט װאָס דו מיינסט",
די װאָס פאַר-
ענטפער איך אים ; ,דערפאַר ביסטו געבענטשט.
שטייען זיינען פאַרשאַלטן" .און איך שרייב װוייטער, :האָבנדיק  8גע-
זונטן מאַנן קאַן מען טראַכטן אפילו ווענן גאָט מיט אַ שפּייז קראָם אין
בויר".
דאַ קומט אַן נראָב-לאַפּעק מיט די װאַסערדיקע אוינז ,וועמעס אויםפּ-
ַ,זױ רעדט נאָר אַ .
גאַבע איז צו אָפּהיטן די שטאָט פון זינד ,און זאָגט  :א
זינדיקער ,װאָלסטו געהאָט גאָט אין האַרצן װאָלסטו ניט גערעדט אַזוי"
איך אָבער רייד ניט אין דער צייט פון שאַפן און שרייב ווייטער אויף
די װענט, :אַ מאַגערער בחור איז אַרױפגעקראָכן אויפ'ן דאַר און האָט
|
גענומען קרייען".

,ניטאַ קיין געפילן היינט"  --האָט אים אַ פוינל אַ פּיק נעטאָן נלייך
אין נאז אַריין.

,מיט אַ פּאַר טעג צוריק בין איד דורכגעגאַנגען דורך די הימלען און
האָב געדונערט ,וי עס פּאַסט פאַר אַ מענטשן
זיערזעט גאָט שלאפן מיט אַן אָפן מויל".

פון מיין שטאַם ,ווען ער

דער מאַן מיט די װאַקערדיקע אויגן ,איבערלייענענדיק דאָס ,שרייט

אויס ;, :געװואַלד ,מענטשן ,פאַרשפּאַרט אים אין תפיסה !" און ער אַנט-
לויפט פון מיר מאַכנדיק מיט די הענט און שילטנדיק .דער שוטה אָבער
בלייבט לעבן מיר און זיין פּנים ווערט אַנגעצונדן מיט ליכטיקייט.

און איך שרייב ווידער , :די וועלכע זיינען פאַרבליבן נאַראָנים ,פאַר-
שטייט זיד ,באַלאַנגען צום גליקלאכערן מין.
פִּי שכ? דאַרפן זיין די קליגערע.,

די װאָס זיינען גליקלאדך על

האָבן מיר אַ וועלט מיט צוייערליי

חכמים .ביז מיר וועלן קריגן איין אויג אין קאָפּ מוזן מיר דערפאַר קוקן
דורך ביידע .דיין שטענדיקער

אַפּלײקענען פון חכמות

מיינט בליז דיין

שכל קירצער און דיין מאַרדע ליינגער".
דאָ קומט צו לויפן דער מאַן מיט די ואַסערדיקע אוינן און נאָך א סך
מענטשן מיט ווייסע אוינן ,און מיט גרינע אויגן ,און מיט פאַרשיידענע
אוינז ,אַבער קיין איינער פון זיי ניט מיט קיין רויטע אויגן ,אוז זיי שרייען
און שטורמען און װאַרפן זיך צו מיר .כאַפּט אָבער טאדלע דער שוטה,
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וועלכער האָט געהאָט גרויס דרד ארץ פאַר מיר ניט וויסנדיק פאַרװאָס ,אַ
גרויסן שטעקן און פאנגט אַן צו פאַכן אין אַלע זייטן ,אַזױ אַז זיי צופליען
אַלֶע וואו זיי קענען נאָר ,און איך פאַל אַריין דורכדעם אין אַן אַנדער שטי-
מונג און קריץ אויס אויף די ווענט , :ש,יקזאַל איז וי אַ רויך .דאַ ניט לאַנג
צוריק בין איך געזעסן אויפ'ן דאַך און האָב געזען וי מיינע יאָרן זיינען
אַרױס פון קוימען אין שטילע קרייזן ,און וי א ריח האָבן זיי זיר אויס-
געליינט איבער די נאַסן פון שטאָט אין שװואַרצע טרוימען .האָבנדיק גע-
טראַכט טויזנטער געדאַנקעז ,װאָס האבן מיר איבערצייגט ,אַז איד בין אַ
מענטש פון ניט אוױיסהייַלבאַרער ענערגיע ,בין איך געקומען צו דער אי-

בערציינונג ,אַז נאָר אַזעלכע וי איך געפינען די וועלט אַלס אַ שיינע פרוי,
איך בין אַרױס וייט אין רוים .
וועלכע מען מון נלייך באַפרוכפּערן ,
צו באַטראַכטן די האַפטיקײט פון מיין אומנאַמערקבאַרן איך ,און איך

האָב זיך אומנעקערט מיט הערנער אויפ'ן קאָפּ ,פאַר וועלכע איך האָב
געדאַנקט דעם באַשאַפער מיט'ן נאַנצן האַרצן ,און בין אפילו אַרויפנע-
קראַכן אויף זיינע פּלייצעס ,כדי איך זאָל קענען העכער אויסשרייען צום
חמון אַ לויביגעזאַנג פאַר מיין איד .דאָס איז דער צענטער טאָג פון שטענ-
דיקן טראַכטן וועגן גליק .און די נאַקעטע מיידל ,װאָס איז געשלאַפן אוים'ן
לייוונט איבער אונדזערע קעפּ ,האָט מיט אַמאָל אַ שפּרונג נעטאָן אַרויף
דורך דעם ציטער פון די פיר דערשראָקענע מלאָכים ,װאָס זיינען געשטאַ-
נען אין יעדן ווינקל פון איר בעט .אַזױי דאָס איצט שפּאַצירט זי אַרום
דורד דעם רוים וי  8פּוסטע דודע באַלױכטן ,און זיננט אַ ליד ,פּויקנדיק
די שטערן אין די זייטן ,און לאַכט און וויינט ,וויי?ל זי איז געוויס משונע,
איד קלייב אויף אירע טרערן צוזאַמען מיט מיינע יאָרן און ביידע
הירזשענען מיר ווילד אין דעם װאַלד פון ודער נאַכט .און מענטשן אונטן
ברעכז זייערע פיננער אויפ'ן אומנליק אין הימ? .דאָס איז דער צענטער
טאָג פון שטענדיסקן טראַכטן וועגן נלִיק,
|ער שוטה ,וועלכער איז נאָך אַלְץ געשטאַנען לעבן מיר ,רופט זיך
ד
:
אַפּ; חדי אויסוואורפן ,איד על זיי צייגן!".
און איך ענטפער אים ; ,צו אויסקערן אָפט דעם פּעלץ אין זייער

קלוג ,טאדלע.
אויפ'ן

און דערפאַר האָב איך דיר ליב",

בית-עלמין

איז אַ ווינטערדיקן טאָג ,ווען דער זילבערנער פראָסט האָט געקנאַקט
דורד דער לופט ,בין איך נעקראַכן אויף די נאָלדענע שפּיצן פון דער זון,
'כֹדי צו דערװואַרימען מיינע ביינער .האָב איך אָבער באַלד אויסגעפונען,

'אַז װאָס העכער מען קריכט אַלץ קעלטער וװערט עס ,האָב איך זיך דער-
מאַנט ,אַז אויף אַ געוויסער גאָס וואוינט מיינע אַ געליבטע ,װאָס ברענט
אויס ליכע צו מיר און וועמענס בריכט אַליין קענען אַנװאַרימען אַ וועלט.
ניי איך איבער דעם זילבערנעם שניי און מיינע פיס זינגען א לויב ,װאָס
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זיי טראַנן אויף זייער רוקן דעם גייסט פון נאָט ,זע איך וי מענטשן
אױיטאַמאַבילן און הייזער פליען װוי אין דער לופטן .,איינס דורך דעם אנ"
דערן .דאָס װאָס איז דאָ ווערט ווייט אוז װאָס ס'איז געוועז ווייט ווערט
און אַלֵץ דרייט זיך אין אַ ריטמישן מיש-מאַש.

דאָ,

אַזױ איז גאָט'ס

וועלט .אַלְץ איז און אַלְץ ווערט ניט ,ניי איך און פריי זיך מיט'ן לעבן.
קום איך אָן און באַנעגן זי אין דרויסן ,כאַפּן מיר זיך ארום אַזױ וי אַ
פייער כאַפּט אַרום שטרוי .ניי איך אַרײן אין הויז און רעד ווייכע ווער-
טער צו איר נאַרישן מאַן.,

אָבער מיין קאָפּ לינט אויף איר ווייסן בוזים,

זעט זי מיט איר שכינה די גוטסקייט פון מיינע ליידן און פאַלט אויף אַ
שכל  ---היינט איז יאַרצײיט נאָך איר מאמע' ,וועלן מיר גיין צום בית"
עלמין .,בלייבט דער טאַטע מיט די פּאַר קינדער אין דער היים ,און די

וועמען ליירנשאַפט האַלט ביי די העלדזער גייען דורד די נאָסן פון בית-
עלמין.

און די טויטע שטאָט דערמאַנט זיי ,אַז דער לעבן ליגט אין דער

ערד ,און אַז ווען די עחד איז נאָך יונג און גייט אַרום אויף צוויי װאַרעמע
פיס און פון די באַקן שפּראַצט די מילך פון קלונן זיין ,איז זייער גוט צו
וויסן ,אַז יוננט נייס אַלע מאָל אויף אַלטקײט ,און אַז איידער צייט וועבט
אויס איר שװאַרצן מאַנטל ,איז כאַפּ דעם קאָפּ פון פאַרגענינן און טאַנץ
מיט אים דעם טאַנץ פון רויטן שכ? .נאָר די טרערן פון פרויען לויפן װי
װואסער באַרג אַראָפּ ביים ערשטן געדאַנק פון צער,

פאַלט מיין געליבטע

אויף דעם שניי ביי דעם קבר פון איר מוטער און וויינט,
און דער פראָסט ציט אויס אין דער זילבערנער לופט זיינע קריסטאָ-

לענע ביינער און עס קנאַקן די טרוקענע אברים פון לויִטערן װוינטער.

זע

איך וי אין דער קאַלטער לופט שווימען אַרום די קערפּערס פון געוועזענע.
אָט איז זינאַ די בלאַסע ,מיט וועמען איך האָב פאַרבראַכט מיינע יונגע

יאָרן אין זודיקער ליבע ,אָט איז אירמא די פו? נופ'יקע ,וועלכע אַלע זאָנן
איז נעשטאָרכן דורך מיין שולד .און אָט איז לוסי די פריילאַכע ,וועלכע
האָט ניט געװאָלט קיין נלח ביים שטאַרבן און וועלכע האָט געזאַנט ,אַז
איר לעצטער קוש אויף מיינע ליפּן װעט זיין איר ודוי.

באַלד ווערט אַרום מיר אַ יריד פון הייליקע פרויען .און זיי שווימען
אינער'ן ווייסן בית-עלמין ,און די נשמה פון פרילינג אָטעמט אַפילו אין
ווינטער און בליט אייביק אין דעם האַרץ פון דער וועלט .און מיין האַרץ

איז די נשמה פון דער וועלט .שלאַנט דער אָטעם פון לעבן ביי די טירן פון
טויט ,נידער איך און כאַפּ

קושן די

הייסע

באַקן

פון

מיין

נעליב-

טער ,און רויטע רייטער פליען דורך דער קאַלטער לופט און קנאַלן מיט
לאַנגע בייטשן די סאָפּנדיקע פערד .עפן איך אויף איר קאַפט? און צוויי
ווייסע בריסט גיבן אַ בליאסק אין דעם פאַרשנייטן בית-עלמין .טרינק
דעם טעם פון איר לייב און מיינע שלייפן ברענען און מיינע הענט ציטערן

ביי די ווענט פון נאט'ס שאפונג.
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ב .קאָפמאן

און גאָט פליט דורד דורך דער לופט און װוערט פאַרשוואונדן און
קערט מיך אום צוריק וי אַ בליץ און ווערט ווידער פארשוואונדן ,און דער
חיות פון נודעדן שלאַנט פון איר האַלב נאַקעטן קערפּער אוים'ן שניי ,און

דער דופט פון פרויען לייב פאַרשפּרײט זיך איבער דער ערד ,און כאָטש
איך זע װוי גרויע קברים שטייען אין ווייסן שניי ,זע איך אָבער מער וי די
וועלט ווערס צעשאַטן אויף שטיקער ,און חיות פון פאַרשיידענע מינים
פליען אָרום איבער דער וועלט רעװוענדיק ,און אז איד לויף דורך דער וועלט
יאָננדיק זיך נאָך דער ,וועלכע אַנטליפט פון מיר ,און איך שפּרינג או-
בער כבערג און טאָלן און קען איר אַלֶץ ניט כאַפּן ,און אַז איך כאַפּ איר

ווערט מיר מיין װייטאַק נאָך גרעסער .אַזױ גייט דער נאָכמיטאָק פאַרביי
און דער טאָג הויבט אָן צו שטאַרבן און פאַלן פון די פיס .שטייען מיר

אויף און נייען אַהים .קומען מיר אין הויז און זעען װי דער נוטער מאַן
ניאַנטשעט די קינדער און וי צוויי אומשולדיקע טייבעלאך פאַלן מיר
צו צום טיש ,וועלכער איז שוין געגרייט פאר אלעמען,
דער אַלטער ,וועלכער איז פאַרוואַנדלט געװאָרן

אין אַ שטיין

קום איך אַן אין שטאָט און דערזע װוי אין רעכטן מיטן אויפ'ן באַרג,
וואו עס שטייט דער העכסטער מויער ,פלאַקערט עס ,און אַז די פלאַמען
דרייען זיך ארויף װוי גאַלדענע ווערים ,אַז די פיס ברענען ,פאַרשטייט זיך
אַז דער קאָפּ װעט זיך װאַרפן אין אַלע זייטן .װאַרפט זיך דאָס פייער
ארויף .שטיי איך און לאַך און שפּרינג אין דער לופטן ,ווייל דאָס גאַלרענע

וויגעלע פון מיין ערשטן געבורט האָט זיך גענומען הוידן אין דער לופטן.

און אין דעם וויגעלע שטיי איך ,א קינד מיט אַ גאַלדן קעפּל ,און הירזשע
מיט דער ערשטער פרייד ווען דאָס מיילכ? כאַפּט אָן דער מאַמעס ברוסט,
שטיי איך און לאַך און דאָס גאַלדענע וויגעלע ווינט זיך וי דער אומרו
פון אַ זיינער דורך דעם רוים .אַבער די פּראים אונטן זיינען בלינד און

'
שטייען װי פערד אין די שטאַלן.
ברענט דער מויער און די פלאמען װייטאַקזן אַרױף און דרייען זיר אין
װוייטאָק צום הימ?,

און די פלאַמען טאַנצן אַרױף מיט פרייד און הויבן

זיד פאַר די האָר ,וויי? זיי האָבן ניט קיין אַנדער ברירה .זע איך װי עס
שווימט אַרױף אין מיטן מיט'ז פלאם אַ נאַקעטע פרוי מיט פּעד שווארצע

האָר ,ווֹאָס דערלאַנגען ביז אירע קני ,און די מילך שפּראַצט פון אירע
בריסט אַרױס .און זי זינגט לידעב ,און יעדעס װאָרט פון אירע לידער
פאַלט אויף א מענטשנ'ס קאָפּ און מאַכט אים גלאַט ,און מענער כאַפּן זי

אָן ביי די פיס און זי שוויסט אַרױף מיט זיי און װאַרפט זיי דאַן אַרונטער
אין פייער אַריין .און אַנדערע כאַפּן איר אָן ביי די בריסט און זייערע ליפּן
ווערן נעשװאָלן אַזױ וי די ליפּן פון ים בהמות און זיי שרייען פון וויי"
טאָק .און די פרוי זיננט און לאַכט ,און איך זע ,אַז זי האָט צויבער אין זיך,
אעטין.
זי אין שיין ,װי ג

װוי? איך

זי
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ביי

די

פיס,

ב .קאָפמאן

|

די רייד און די זעאונגען פון זינדיקן גלאטיוס

וועלכע גיבן אַ שווים פאַרכיי מיין פּנים .אָבער אַן אַלטער מיט א לאַנגער
באָרד כאַפּט מיר אָן ביים אַרב? און זאָגט:
|

,װאָס האָסטו צו טאָן מיט די פּרנסות פון די פאַרװאַנלטע
פרעג איך אים ווער ער איז .ענטפערט ער. :קום!"
און מיר גייען אַװעק אין אַ היי? און דער אַלטער זאָגט צו מיר ;
פוואו עס זינגט דער פאַרגעניגן פון גאָט אין אַלְץ שיין .לייבן זיינען
אפילו בלוטדורשטיק ,אַבער זייערע קינדער די לייבעלאד טאַנצן אויף די

באַקן פון דער זון און מענטשן האָבן זיי ליב .װאָס דו מוזט טאַן אין
ניט צוּ שלעפּן אויף זיד פרעמדע קליידער ,די קאַרע דערציילט אַ סך וועגן
בוים".

און דער אַלטער רעדט ווייטער , :געבוירן געווארן איז אַ שטאָט אין
דער מדבר און מענטשן ווילן לעבן אין איר .װוי דו זעסט מיך ,בין איך שוין

זייער אַלט .דאָס זילבער פון מיין קאָפּ איז געפלאַכטן פון מיינע יסורים.
געווען אַמאָל אַ ווייב מיט קינדער .,גאָט האָט ליב קינדער ,מוז ער דולרן
אַ ווייב .געוויס איז אַלץ אַזױ וואונדערלאד .ווען איך בין אָבער געווען

נאָך יונג האָב איך געװאָלט אַלֵיין באַשאַפן לעבן אַן דער הילף פון עפּעס
אַנדערש און האָב געטראַכט , :פאַרװאָס שפּראַצט ניט פון מיין נוף דער
פורעם פון לעבן?" ביז דער נאַר װאָס איז מיר נאַכגעקראַכן א לאַנגע צייט
איז אַרױפגעקראַכן אויף מיינע פּלייצעס און מיר אַריינגעלאַכט אין מיינע
אויערן .איך האָב אָבער באַלד דערפילט די נעג? פון מיין שיקזאַל װאַקס
אַרײיז אין מיין נוף און בין פאַרשאַלטן געװאָרן אין אַ גלגול .וויי ,וויי,
ווער שליננט עס אַזױ איז מיר דעם אָטעם פון פרויען לייב ,און פיטערט אין
מיר דעם פארגעניגן פון פאַרניכטונג ? געשטראַפט בין איך אַזױ ,אַז מיין

נאַנצער חיות איז נאָר

אין

די

לייבער פון

פריען

און

מיידלאַך.

װאַרף איד מיין קאָפּ אין הימל? אַרײן ,וואו ער בעט גאָט צו באַפרייען מיד
פון מיינע ליידן .אַבֶער מיין קאָפּ פאַלט אַרונטער צוריק בלייך און מיט
אַיינגעפאַלענע אויגן און זאָגט :

,גאָט אַליין טוט איצט תפילה און קען קיינעם ניט זען".
איך קוק אויפ'ן אַלטז און זע זי ער ווערט פאַרנליווערט וי אַ שטיין,
פארשטיי איך ,אַז דאָס איז דער מנהג פון דער וועלט און לאָז אים זיין.
נאר איידער איך ניי אַוועק פון אים קריץ איך אויס די ווערטער :

.דער בית-עלמין פון די זינדיקע איז אין די פעלדער פון גזדערן .די
מדרגה פון דעם שטיין איז אַ הויכע אין דער וועלט'ס געשיכטע .אַפילן אַ
קליינינקע דימענט שטיינד? האָט מערער צו דערציילן וי אַ גרויסער
נאַר-",
|
גיי -איך .אַװעק צוריק אין שטאָט און אַלץ איז שוין אַיינגעטונקט אין
נאכט .נאַר אין דער הויך הוידעט זיד נאָד אַלץ די גאַלרענע וויגעלע מיט'ז
קינד מיט'ן גאָלדענעם קעפּעלע ,װאָס הירזשעס דורך דער פינסטערניש
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דוי ריד און די זעאונגען פון זונדיקן גלאטווס:

מיט אַ חילכיקן געלעכטער .און אויפ'ן באַרג שטייט דער סקעלעט פון דעם-

איכערגעברענטן מויער ,װוי די ביינער פון עפּעס אמַשוגענער חיה אַנטקעגן
דעם טונקל בלויען הימל ,בלויז דאָ און דאָרטן כאַפּט זיך אַרױיס אַ רויטער
צונג פייער און שיסט אַרויף .און צויטנווייז דוכט זיך אויס ,אַז איבער
די ביינער פון געביידע קריכט עפּעס אַרום וי א פרוי מיט לאַנגע האָר.
ווע איַד בין ביי זיך אין דער היים טראַכט איך , :אַלץ װאָס קומט פאָר
יי
אויף דער וועלט איז געוויס צוליב מיין זכות".
דאָס שיינע

מוידל און די שכור'ע

פרוי

ש-וין עטלאכע מאַנאַט וי איך האַלט אין שכור'ז אוֹן האב שוין אוים-
געטרונקען הונדערטער פלאַשן וויין און פארשיידענע אַנדערע געטראַנקען.,
פוז וועלכע א פשוט'ער מענטש ואַלט שוין לאַנג זיך אָפּנעטראָגן אויף יע-

נער וועלט ,אפילן פון א צענט חלק .און דאָס װאָס קיינער ווייסט ניט
וואו איך בין איז זייער נוט .גוטע מענטשן ווילן ,אַז אַלע זאָלן לעבן אַזױ
וי זי די מעלח פון פאַרדאַרבענע איז ואָס זיי קימערן זיך זייער װוייניק
ווענן דיר .פון זייערט ווענן קאַנסטו זיך אַפילו היינגען אָדער שיסן ,וועלן
זיי דיר ניט שטערן + .ווייל זיי ווייסן ,אַז דאָס לעבן האָט נאָר אַזױ פיל
ווערט ,וויפיל מען באַצאָלט פאַר אים .איז גוט װאָס קיינער ווייסט ניט.
וואו איך .בין און איך קען טאַן װאָס איך וויל .אָבער אָט דאָס מיידל ,וואָס.
האט זיד באַװיזן אין געגנט מאַכט דאַך מיר גאַר טשוגע .אָט אַזױ אין.

דאָס שוין ,װי איך דערזע אַ שיינע פרוי ,אָדער אַ שיינע פרוי דערזעט.-
מיך ,פאַנגען מיר זיך אַן צו פּלאַנטערן איינער אין דעם אַנדערנס טריט
און אונדזערע פיס פאַרמישן זִיד אַזױ ,אַז פיר ווייסן ניט וועמעס זיי זיינען

שיין איז זי ,אַז זי פאַרבלאַסקעט די לופט אַרום.

און פריילאך אין זי

וי אַ ציג .וועז זי דערזעט האַבער אויפ'ן דאַר .חויבט די צייט ,װאָס איז
ביז אַהער געפלויגן וי אויף פקיגל ,זיך אַן צו שלעפּן פאַרביי מיר וי אַן.

אַלט .פערד .שמייס
העלפט ניט.

איך די פוילע צייט מיט מיינע קללות ,אָבער עס

און איך פי? װוי סמיט דער שלעפּנדיקער צייט שלעפּט זיך מיט

מיין נשמח איבער דער קויטיקער'ערד .פאַלט אויף מיר אָן אַן אומעט און
איך טראַכט:

י:

+

|

,דער שפּאַן פון צייט איז נעסאַסטן סיט'ן פינגער פון שכל .דער.
ווייס איך ניט אין מיין לעצטער חבמח-
שכל אָבער בייט זיך זייער אמט
דעם זין פון זאַכן .דאַכט זיד אַנטואַנעטע ,מיט וועמען איך בין אַנטלאַפן,
אין נאַנץ שיין און זי ווייסט די עסטעטישע תורה פון פרויען חן .און
זי האָט מיך אַזוֹי ליב .דאָך הויכט מיך אַן צו .איבלען פון איר",
אַנטואַנעט אָבער וויינט ניט ,כאָטש זי זעט ואס עס טוט זיך .נאָר
שטילער ווערן אירע טריט און בלייכער ווערט איר פּנים .זוך איך די טעג,
װאָם האָבן דאָ ניט לאַנג צוריק אַרויסגעברענט פון גאָלדענע פורעמס און

זיינען וי פלאמענדיקע מלאַכים נעשוואומען אַרום מיין קאָפּ .זוך איך און
29

די רייד און די זעאונגען פון זינדיפן גלאטיום.

ב .טאָפּמאן

פעז זיי ניט נעפינען .ווערט מיר ניט גוט פון איר קניען פאַר מיר ווען
איך עס און זי קיין ביס ניט .שריי איך מיט רציחה :
אַנטואנעטע ,װאָס ווילסטן ?*
ענטפערט זי , :אפשר א געבראטן שטיקל ענדיק לָ*
קריג איך עס און זאָג . :נא ,מיין טייערע",
איך קען

זי אָבער; :פניין ,איר האָב געמיינט איך האָב נגעװאָלט.
אָבער ניט .עס אַלֵיין ,מיין ליבער !"
און זי נעמט נאָך אַ טרונק .מוז איך אַליין אויפעסן הינדלאך ,קאַטש-

קעס און פאַרשיידענע אַנדערע איידלקייטן.

אָבער עס גייט מיר ניט אַין.

די פריילאַכע מייד? זיצט מיר אין קאָפּ און פּיקט מיין מאַרך ,לויף איך
אַרױיס פון הויז און לויף איבער די נאָסן וי אַ פאר'סמ'טער .,מיט אַמאָל

זי? איך װוי מיינע פיס ברעכן זיך אונטער מיר.,

די מיידל שטייט אַנט-

קעגן מיר און לאַכט און פּאַטשט מיט די הענט .זי כאַפּט מיך אַרום און
בריט אָפּ מיין באַק מיט אַ הייסן קוש און אַנטלויפט זינגענדיק:
מדאָס איז פון אַרישע'ן ,וועלכע ווייסט די מעלות פוז נלאטיוס'ז בע"
סער וי ער ווייסט זאיַילֵיין",

גיי איך און יעדערער שטויסט מיך אִפַּ .מסתמא זע איך ניט וואו
איך גיי ,קום איך אַהיים און אין מיטן נאַכט ,נאַכדעם וי איך האָב אַ
פד געטרונקען,

נראָב איך אֵיין מיינע פינגער אין אַנטואַנעטע'ס וייטן

האַלדז ביז איר קאָפּ פאַלט אַרונטער צו דער ערד און אירע גאָלדענע האַר
צופאַלן אין דער לבנה ליכט און קוקן אויס וי די פעל פון אַ פייב .און

אירע בריסט ואַרפן זיך אַרױס פון קאפטל ,שאַקלען זיך אַ וויילע און
בלייבן הייננען וי צוויי פולע באַרן .,און אַזױ לאָז איך איר איבער מיט
די פיס אויפ'ן בעט ,מיט'ן קאָפּ אויף דער ערד און לויף אַרױס פון הויז,

איך גיי נאָך דער לבנה אַ נאַנצע נאַכט ,ביז זי ווערט ערגעץ פאַרשוואונדן.
אין דער פרי קער איך זיך אום אַהיים און דער טייוול שושקעט מיר
עפּעס אין אויער ,נאָר איך לייג זיך אוים'ז כעט און ווער גלייר אַנשלאַפן.
דער מאַן מימ'ן קליינעם קאָפּ און שװואַרצן מאַנטל

ווען איך שטיי אויף געפין איך אַנטואַנעטעץ ,און אלץ אין שטיל,.
רורך די שפּאַלטן פון די לאָדן זע איד ,אַז דער טאָג האָט זיך שוין אנגע-
פרעסן מיט ליכט און לינט אויף דער וועלט וי אַ פוילע בהמה .גיי איך

אַרױס אין פעלד און הער וי די גלאָקן פון די בהמות קלינגען אַזױ װוי די
גלאָקן פון די קלויסטערס און איך זאָג צו זיך :

?סטייטש ,וואו האָט עס אַנטואַנעטע געקענט אַהינקומען? נעכטן
האָב איך זי דערװאָרגן און היינט איז זי ניטאָ .וויי ,וויי ,װאָס האָב איך
'עהאַט צו איך ?*

איך הויב אַן צו תפילה טאַן פאַר איר ,אַז אויב זי איז טויט  ---אין
ואס איך האָב ניט געצווייפלט --זאָל גאָט איר אַרויפנעמען אין גז ערז און
90
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מאַכז איר אייביקן לעבז גליקלאד .וואָרים װאָס האָב איך געקענט פון איר
מער פאַרלאַנגען ווען זי האָט מיר אָפּגעגעבן איר גאַנצן איך .און אַ פרוי'ס
קערפּער ,דאַרפסטו וויסז ,האָט אין וועלטלאכן אָפּשאַץ דעם זעלבן ווערט וי
אַ מאַנ'ס שכל .און מיין האַרץ האָט מיר גענומען װייטאַקן פאַר מיין אנ"
טואַנעטע'ן ,װאָס האָט מיך אַזױ ליב געהאָט נאַנצע דריי מאַנאַט .וועז
איך בין אָכער אָפּגעגאַנגען א שטיקל יפעלד דערזע איך װוי הינטער אַ קוסט
נייט געאָרעמט אַנטואַנעטע מיט אַריסע'ן ,פאַלט אויף מיר אָן אַ דציחה :
,חייסט עס ,אַז זי איז נאָר לעבעדיק ,און האָט זיך צוזאַמענגעפּאָרט
מיט אַריסע'ן און ביידע מיידן מיך אויס ! הייסט עס ,אַז איר לאַכז און

פּאַטשן מיט די הענט און איר קוש מיינט נאָרניט ,און זי האָט מיך בלויז
אָפּנענאַרט { איך בין אָבער איצט ניכטער און קען בלויז נאָר טראכטן".
אָ ,ווען איך בין אָבער איצט שיכור װאָלט איך זיי שוין נגעציינט!"
גיי איך אַװעק און זעץ זיר אויף אַ שטיין און קלער, :די לייךנ-
שאַפטן פון דער וועלט וועלן זיד קיינמאָל ניט אױיספלאַנטערן איינער פון

דער צווייטער .און אַז אַ צדיק איז אפשר נאָר דער ,נעבן וועמען ליידנ-
שאַפט האָט אויסגעצויגן אירע פיס" .טראכט איך אַזױ ,גייט פאַרביי
היראַן ,וועמעס קאָפּ איז זייער קליין און וועלכער איז אָנגעטאָן אין אַ

שװאַרצן מאַנט?,

און היראן זאָגט צו מיר :

,נלאַטיס ,דיינקסטו ,אַז דיין שכל װאַקסט אויף די פעלדער ,װאָס
דו באַטראַכסט זיי אַזױ ?*
ענטפער איד אים ; ,מייז שכ? װאַקסט דאַ וואו איך זוך אים .מיין
מז? אָבער איז דא ,וואו דער ווינט טראַגט אים",
ענטפערט מיר היראָן , :קום מיט סיר און איך על דיר ציינגן וואו

דער גליק שטייט אייביק אויף איין פּלאַץ און יעדערער קען אים דערפאַר
אַנטאַפּן".
און ער האָט מיך אַרייננעפירט אין אַ הויכן מויער מיט.אַ טורעם און
האָט מיר געהייסן פאַלז אויף די קני און צומאַכן די אויגן .באַלד האָב איך
דערהערט זיין אומעטיקע שטים שווימען אין דער לופטן און צוזאמען
מיט זיין קול האָב איך דערחערט נלעקער קליננען ,אַזױ וי ביי די קעפ-

בער פון די בהמות ,ואס איך האָב געהערט ניט לאַנג צוריק .און היראָן
האָט גערעדט :
?.דאַ ,וואו די שכינה פון גאָט רוט אייביק ,װאַקסט דער בוים פון
נליק .,האַלט צוגעמאַכט דיינע אויגן און די פינגער פון גאָט וועלן אַלֵיין
רייסן די פרוכט פון דיין מזל און מינטערן דיין הונגעריק האַרץ אין דער
ריכטיקער צייט .דער װאָס בלייבט דאָ בלייבט אייביק גליקלאַך".
און היראַן האָט גערעדט נאָד און נאָך .אָבער זיין אומעטיק קול אוז
איבערהויפּט די נלעקער ,װאָס האָבן געקלוננען װי ביי די קי אויף די
העלדזער ,האָבן מיד נעמשַכט זייער אומרואיק .איך בין אויפגעשפּרונגען
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בּ -קאַפמאן
און אויסנגעשריען :

,ווייס ,היראָן ,אַז דאָס װאָס פּאַסט פֿאַר קי ,פּאַסט ניט פאַר מענטשן.
און אפילו קי מיט נלעקער געפינט מען אָפט אין פרעמדע פעלרער .ניין,
מיין נליק איז וואו דער ווינט טראַנט אים ,און דערפאַר מוז איך נאַבגיין

|

נאָכ'ן ווינט".

אַז איך נין אַרױיס פון דער הויכער נגעביידע איז אין דרויסן נעשטאַ-
נען אריסע און האָט געװארט אויף סיר .אַריסע האָט אָנגעוויזן אויף
אַנטואַנעטע'ץ ,וועלכע האָט זידך געשלאַנן איר קאָפּ אָן אַ שטיין .אוֹן אַרי
סע האָט פיך נענומען אונטערן אָרעם און מיר זיינען אַװעק ,איך טראַכטנ-
דיק ;= װואָס איז נוטסקייט אין לעבז ,ווען די צוציאונגס קראַפט האָט
ווייניס צו טאָן פיט איר ? גאָט ,װאָס פאַר אַ נזלן איד בין ,און װוי איך
װאָלט וועלן שטאַרבן אפילו איצט ,וויי?ל איד זינדיק צופיל און איך קען
:
ניט אַריבערטראַנן די ליידן פון אַנטואַנעטעץ".
אַריסע האָט אָבער מיך אויפגעװועקט פון מיין טראַכטן ,שאַקלענדיק
יי
איר פיננער אין מיין פּנים :
האָסט נאָר קיין האַרץ ניט.
דו שלעכטער איננל ,װאָס דוֹ ביסט.

אָרעמע אַנטואַנעטע !"

דערביי האָבן אירע אויגן געבלישצעט.

איך בֵּין נאַכגענאַננען אַריסע'ן שוייננדיק
מיט'ן קאָפ צו אַלץ װאָס זי האט גערעדט.
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אנמי--6איקטאצסלגנעענטררל!

צוגעשאַקלט

ב ,י ,ביאַלאָסטאָצקי :
פינף לידער

חיים קרול.
לידער און פּאַעמע
מאַקם וועבער :
בילדער
לידער
עסיי

ב .י .ביאלאסטאצקי
פונגער פונף.

פינגער פינף  ---באַקאַנט און אומבאַקאַנט
עס האָט פאר מיר באַװיזן זיך מיין אייגן
אַ ווארימקייט יאָגט דורך און שלאָגט זיך
מיין מראָט װערט לויז ,פאָראויס  ---מיין
צוגעטוליעט

--

אױיסגעשפּרײט;

; --
האַנם,
אָן די נעגל אָן ---
האַנט  --מיין פאָן.

אִםט געצוימטע

אין אַ פויסט.

ס'ליגם מיין װועג מיר נאַקעט ערוה'דיק אַנטבלױיזט; --
איז מיין האַנם נאָר מיר געבליבן ,ברענט װי אָנגעגליטער
פינגער פינף  --זײי בויגן זיך ,באַװעגן זיך אין אנגעזיכם

מיין
מיין
מיין
און

שרוים --
פון שוים.

אויג זעט אלץ  --עס האָט דער בוים געבלים ,עס שטייט
דער בוים צעדאַרט ;
אויג קוקט הפקרידיק אויף אלץ צי איז דאָס שלעכט צי גום ;
האַנם  ---זי ליגט פאר מיר און גליט און װאַרם --
הויבט זֹיך אויף נאָר דאַן ווען ס'הויבט זיך אויף מיין בלום

ווער זיינען זיי ,די קאַליקעס ,מיט הענט פאר בעטל-ברוים ?
וואו שלעפּן זיי דעם צייכן אויסגעקריצט אין שווארצער נוים ?
מיין בלינדע עלטער-באָבע שאַרט זיך שעפּטשנדיק פאר זיי פאָראויס :
 -װאָס קען א מענטש דען טאָן מים ליידיקע פינף-פינגער בלויז ?איך ,אייניקל ---
פינגער פינף ---
איך שטעל איצט
עס האָט פאר מיר

איך לאָז זיך גײן אויף גאָטס באראָט!
האָפנדיקער ,שטאַרקער טרעם מיין טראָם.
אלץ אין קאָן --
א װויי געמאָן מיין האַנט ,מיין פאָן.

פּנים דיגע מוינע.

פּנימ'דיקע מיינע ---

זעענדיקע אויגן-ליכטיקיים ;
גליענדיקער שמייכל ארום מויל --
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הייסער אָטעם --
קלאַנג פון שמים ---
צלם אלהים !

פּנימ'דיקע,
פּנים,
לויטער פּנים ---
נאָר פּנים,
(שיינט דער פּנים פון דער זון ,פּנים פון פרימאָרגן  -וועלט;
פּנים פון ערד און אלץ אויף זדער ערד אזוי זוניק; באַחעלם);
בי

 5ר

/

און מים אמאָל --
פאַרשוואונדן ,צליץ-פאַרשניטן :
אויס פּנים,
הינשטערן פּנים  --קארק !
פליישיג ,האָריק  ---שטום און טויב,
בלינדקיים ,וועלקייט ,געלקיים.
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(בלינד און וועלק איז אין מערב זיים .חשבניש,
פוילקייט ,גרוילקייט אין טיף פון דער ערד).

פנימ'דיקע מיינע ---
פירם

מיין װועג אויפן

פּנים

פון דער

ערדך,.

גענעען איך צו מזרח-זיים ---

צום אויפגאנג פון דער זון,
צום

-

אויפגאנג

פון

דיין פּנים ז

פּנים --
אומעטום

לוימער

פּנים,

מזרח ,מערב ,דרום ,צפון --

אלע עקן ,אלע ברעגן זיינען זיך צונדיפגעלאָפן.
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פנימ'דיקע מיינע,
זעענדיקע ,לאַכנדיקע ,אָפּמדיקער װעזן,
דאָך אין אלע עולמות גענישטערט !
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(אזוי אין פרומע מוסר -שפריםס מעשהילאך .געלעזן יי
און האָב אזוי א גלױיביקער צו דיר געפליסטערם) ..
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ווערטער.

איך צעבלאָז מיינע װוערטער אויף אלע שבעה ימ'ען --
אלף'ן ,בית'ן ,גימל'ן -- == --
אותיות  ---חלומוח ,פלאַמען,
בלאָקײט פון הימלען,
לבנה און שטערן --
באַגערן  --אַנטפּלעקט און פאַרהוילן --
שלאַנגיקע קנוילן,
צעציען זיך ,װוינקען און בויגן --
מיט הייסע ,מיט בלישמשענדיגע פטארבן --
פאַר מיינע טרים ,פאַר מיינע אויגן.
פאַרפליט  ---פאַרפלויגן !

אַז אַלץ װאָס איך װיל  --און פאַרװאָס איך בין דאָ --
איז ערדיש ,איז נאָענט ,איז גראָ.
איך

װיל

זען מיין

קינד זאָל אויסװאַקסן

מאַמען

איידער

זי װעט

שטאַרבן.

און מין

פריש און געזונט .און איך מיט מיין וייב זאָלן

צוזאמען אויסלעבן די יאָרן אין פרייד ביז * --

מפוים --
וועמעס טוים?...
:

פאַלט פּלוצלינג דער געדאַנק אַן אָפּגעריסענער אין קאָמּ
אראָפּ ---
וי ס'פאַלט פון מויל אַ ביסן ברוים.
אָ ,זינקענדיקע לעבנס שעה!
טית---וו---יוד--טית --
אַ װאָרט האָט אַ קוק געטאָן מיר אין געזיכם:
מ---ו---י---ט ==
אותיות פיר  --פיר שװאַרצע ליכם,
ווערטער ,מיינע ווערטער,
קלייבט װוידער זיך צונויף --
עס רייסט מיין בליק זיך פון דער ערד שוין װידער --
אויף אַרויף !

אלף ,בית ,גימל --
אָ ,וואונדערלאכער ,אויסגעטראַכטער הימל !
4

פונף לידער

ב .י .בואלאָטטאָצקו
ברידער

ברידער ,לאָמיר זיך איינגעוואוינען צו ואוינען אויף דער ערר.
הערט-- ,
אַמאָל איז געװען אַ מלך,
דער מלך האָט געהאַט אַ מלבה...
ס'האָט עמיצער אן אומעטיקע מעשה אויסגעקלערט
אויף דער אומעשיקער ערד,
ברידער --
ס'איז נים קיין מעשה'לע װאָס ס'איז אונז יעדערן באשערט --
אַ שעפעלע טוליעט זיך צו אַ שעפעלע ,די שרעק  --פאָראויס !
אַ כליץ שניידם דורך דעם װעג ,אַ שאַרף און  --אויס!
מיט פליגל שוועבן אום אין הימל מלאָכים אַרום גאָט.
דער װעג צו דער ערך --
טראָט נאָך טראָט.
מיר אַקערן און זייען מיט אונזער שווייס און בלום.
לאָמיר אָננעמען די קללה אונזעדע פאר גום ---
ס'איז אונזער ערד ,ס'איז אונזער היים און אונזער ביסן ברוים,
ס'איז אונזער לעבן און אונזער פוים,

ס'איז
ניט קיין מעשה'לע װאָס ס'איז יעדערן באַשערט --

 --די מלכה איז אָפּגעשטאָרבן,

דער בוים איז געװאָרן פאַרדאָרבן -- -- --
די הענט װאָס שטרעקן

זיך צום וייסן ,מלכות'דיקן

זיי װישן גאָר דעש טרויער

אָפּ פון אייגענעם

ליכט,

געזיכם.

בכרידער,
לאָמיר

זיך געוואוינען

לעבן

דער

אויף

אומעטיקער

ערך,.

מיט װאַרימקײט קומט אָן דער טאָג ,מיט רו  --די נאַכם,
ס'האָט עמיצער אן אומעטיקע מעשה אויסגעטראַכט.
די נאַכט האָט אונז אַ טרייסט ,אַ ניגון ,איין און אינציקן געבראַכט:
 --לולינקע מיין פויגעלע.לו-לו ,לודלו  ---לולינקע מיין קינר.
8
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צווייגן

פונף לידער

:

איך  ---אַז איך דערזע די הערבסטיקע בוימער
מיט זייערע שטאַרע ,אָטמלאָזע צווייגן--- ,
פאַל איך אַריין אין אַ שווייגן.
מיינע טריט ווערן שטיל און פאַרלאָרן --
אזוי איז עס איצט .אזוי איז געװען 1פאַראַליאָרן;,
0ב
 2אא
,,3
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צ

װאָלקן-שטיקער
גליווערן

אויפ'ן

--

צוריסענער אומעט פון הערבסטיקן } אונט=--.

פארלאָזענעם

הימעל,

האַלטן

זיך צוזאמען.

דערמאָן איך זיך פּלוצלינג מיין מאַמען ---
הערבסטיקער ,היימישער אומעט אין מאַמע'ס האַרץ אָנגעלאָדן
האָט פּלוצלינג

אויפגעטונקלט

פאר

מיר אויף פרעמרדן

באָרן.

טונקל ,טונקלער .פאַרשפּעטיקטער פויגל; אַ פלי ,װי אַ בויגן --
צי איז דאָס שפּיל ,צי בלאָנדזשן  ---װער קען וויסן.
די װאָלקןישטיקער רוקן זיך צונויף  ---ווילן ניט זיין צוריסן.
און זיי ,די צוימער ,דוכט מיר ,װערן חעכער ,שמייגן ---
און שטעכן דורך די טונקלקייט מיט שפּיציקע ,מיט אָטטלאָזע צוייגן,

חיים קרול
לידער

א.
איז מיר מאָרנע :
שפּיל איך זיך מיט א פליג
און פארשפּיל זיך,
אָט שטרעקם זי אויס אַ פיסל --
רייס איך מיר אויס א האָר פון קאָם
און שטרעק איר אקעגן --
באטרעט זי די האָר ---
בין איך גליקלאך --
פּאַשש איך מיט די הענט
פאר פרייף.
אָם שפּילט זי מישט מיר אין קלאס:
זי האָפּקעט אויף א פּאדלאָגע-ברעם.
איך שפּרינג אויף א פּאָרלאָגע-ברעם.
זי געווינם.
איך  ---פארשפּיל,
זי פאַרשפּילם.
איך  ---געווין.
בין איך גליקלאך
פּאַטש איך מיט די הענם
פאר פרייר,
ב.
גנב'ע איך זיך צו דער שיר
און עפן איר אויף א שפּארע.
און איך זע וואונדער.
דער באלקן
א שיינענדיקער,
בוקט זיך
און קושט דעם זוים פון דער דילס קלייר.
די װענם,
לייכטנדיקע,
גיען א רקוד מים פארפלאָכטענע הענם.
|
די װוינקלען,
שאָטנדיקע,

לידער

חיים קרול

גייען אָנגעטאָן אין יאַרמלקעס
און שפּילן אין באַהעלטעניש,
די ביישטידלאך,
ווינקנדיקע,
טרעטן ארויס פון זייערע ראמען
און ניקן זיך מיט פאַריסענע נעזער,
די פענסטער,
שטראלנדיקע,
גייען אויף שטאָלצן מיט אויסגעשטרעקטע העלזער.
גי
איך הער זיך צו צום קריג
פון מיינע נערוון.
און װי זיי טיילן זיך אויס פון מיין פלייש
און כאשאפן פון זיך אן אָפּזונדער מענטשעלע.
בלייב איך שמיין,
װי א גולם;
מים אראָפּגעלאָזטע הענם.
געשטאַרטע פיס,
און א שטום מויל.
און דאָס מענטשעלע באוװייזט קונצן
פאַר מיינע פאַרבליפטע אויגן,
קודם,
שפּאַלט ער די װאָלקנס
און לאָזט זיך גלייך אין הימל אריין
און קומט באלד צוריק מיט פייערדיקע ריטער
אף א כמארע צו רייטן.
און אָן שאַנד ,פון מיר ביז זיך,
דערלאנגט ער מיר די רימער איבער'ן הוילן לייב
באווייזן זיך טרערן אף מיינע ברעמען,
װישט ער די טרערן אָפּ
און שמייסט וויימער,
ר.
סהאָט היינט א קעצל דערבליקט מיין פרייד
און איך האָב זיך פארשעמט :
סאיז בא מיר אויסגעוואקסן א געפיל --
שטייף ,האַרם --
אז סהאָט א נפש מיר צוגעיגנב'עם
מיין נאקעטקייט,
און איך בין געבליבן שטיין א הוילער
8
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א דורכזיכטיקער ;
אָן האַרץ.
אָן אינגעווייד,
ח
שפּרײטן זיך פאר מיינע אויגן
גרײפּלאַך פעלדער,
װי אויף טעלער אויפגעשמירטע
פרישע היידלאך,
וויגן זיך פעלדער
מיט פרישן שפּיז
און װעקן אין מיין מאָגן
דעם הונגער.
זאַפּ איך אַין

דעם זעטיקן ריח,
פון געזונטן געקעבץ,
פון די .גרײפּלאַך פעלדער,
:
אין חורבהש,
אין פּוסטקעס
ברענט אויס מיין נשמח,
דאָרט געפינט זי א קוואל
פאַר איר דורשט,
דאָרט געפינט זי א תקון
פאַר איר פּלאגעניש,
דאָרט געטינט זי באַרואיקײים
פאַר איר אומרואיקייט,
דאָרט געפינט זי א היילונג
פאַר איר קרענקלאַכקײם,
אין פּוסטקעס,
אין חורבה'ס,
ברענט אויס מיין נשמה,
ז
די זון האָט מיך דורכגעברענט,
וי אַ פּענעצל אויף הייסע קוילן.
|
ברוין,
װי רינד פון ברויט,
זיינען מיינע הענם,
און ,װי הערשן-פעל
מיין בויך.

לודער

חיים' קרול

ב'בין אליין ---
ניין,

ס'ליד איז מיין חבר !
מים אים נידער איך
צו מיינע װײטאָגן.
שטייג--- ,
צו מיינע לינדערינגען.
מיט אים מאַך איך שטאָלץ
מיין מאָג,
באַפעסטיק --
מיין נאַכט.
ב'האָב אַ חבר.
כ'ביז פריידיק ---

אַ שטיק פייער --
אין מישן פון מיין אליינזיין.
גלי איך אויף'--
נעמען שווינדן די װוענם
פון דער װועלט
און עס װערן דורכזיכטיק
אלע זידן הימלען.
און עס גענֶענט דער כסא הכבוד
אין מיינע פיר איילן.
און איך קוש דעם של דאש
פון גאָט ,ברוך הוא.
(צ

דו ביזט װערט מען זאָל דיך צוהאַקן
װי רמב"ם אריסמאַטלעסן ---
אויב דהואָסט דיין גוף
אַרומגעװעבט מיט שפּינוועב
און ניט צוגעלאָזן צו זיך
דאָס ואַקעטע ליב פון א װייב.
ביזט װוערט מען זאָל דיך צוהאַקן
װי רמב"ט אריסשטאָטלעסן,
אויב דו האָסט ניט גע'שכור'ט
פון לעבנטיברונעם
דעם זאפט פון זיין.
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ביזט װער טמען זאָל דיך צוהאַקן
וי רמב"ם אריסטאָטלעסן.
יא

אַ טאָג פון ליכט און חכמח
שיינט איבער מיינע ברעמען --
צעשיטן זיך זילבערנע רעדער פאד מיינע פריט,
צעשפּרונגען גאָלדענע בייגנס ארום מיינע פיס.
באָר זיך מיין גוף
אין פאליעס חכמה
אין פאליעס זילבער
אין פאליעס גאָלד,
יב

צימערט אַ זשאַבעלע
בא מיר אף דער האָנם,
אַן ארים בריהלע --
און אפשר  ---א רייבס ?
איך לאָז עס אין וואסער

אריין:

שווים ,רייך פיש-קינד !
שנייד דורך װעלן און כוואליעס !
און דערצייל דייניקע
אַז אַ מענטשן-קינד
האָט דיך געהאַלטן צװישן זיינע פינגער.
יג

ליגט אַ קופּקעלע האָלץ ---
א פאַרלאָזענער יתום --
פון קיינעם נישט באַמערקם.
נאָר פאַרנדיק פארביי דערביי,
גלעט און ווארעמט עס מיין אויג,
וי א ברודערל מיינס
ס'װאָלט מיר זיין.

איך און דו קאליקעס .
אַ דאַר פעלך.
| קופּעס קאַליקעס.

און אלע ציען זיך צום הימל.
די קאַליקעס:

לאָמע,
שטומע,

פױיבע,
קרומע ---
װאַרטן אויף א נס :
11
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די קאליקעם :
שפּאַלטן זאָל זיך דער הימל
מיר נעמען דיך.
און אַראָפּנידערן זאָל צו אונז --
מיר נעמען דיך ---
גענעזונג
אין איינעם
וועלן מיר שטארקער װערן
איך :
און מיר װעלן קאָנען דעם הימל
נעמט מיך צו זיך.
אראָפּציען.
פארעכנט מיך פאר אייערס א חבר,
שפּאלטן דעם אײביקן צודעק
אויך איך ווארט אויף א רפואה --
איבער אונד,
ס'זאָל קומען אַן אויסלייז
און דערבליקן װעלן מיר
צו מיינע יסורים
אונזער גליק.
די קאַליקעס :

אלע ליידנדיקע
זיינען חברים צו אונז.
לאָמיר אים אריינעמען
-- --

אין אונזער חברותא
איי ,א זעענדיקער !
א הערנדיקער !
נישט קיין קרומער !
גלייכע הענט !
גלייכע פיס !
קום אריין,
שיינער בחור'עץ,
צו אונז און קאָמפּאניע.

איך :

איך.
כאָטש איך בין א זעענריקער
אוך א הערנדיקער
:

ױ

לויף איך פון די אויגנריקע.
פון די אויערנדיקע,
פון די באפיסטיקמע,
פון די באַהענטיקטע-- -- .

אין אַייך !
און מיט אייך !

וועל איך געפינען
פארגימיגונג
פאר מיין פּלאגעניש.
פאר מיין זוכעניש.
פאר מיין טראכטעניש.

נעמט מיך ! נעמט מיך !

די קאליקעס ;

איך געפין נישט קיין רו

מיר נעמען דיך.

באַ גלייכע,

כ'געפין נישט קיין חקון
בא געזונטע.
מיט אייך װעל איך

:

מיר נעמען דיך.

מים דיר װעלן מיר
זיך אויסזעצן
בא די ראנדן פון גליק.

זיך ציען צו גליק---.
איך װעל מיינע אויגן אויסויינען .

איך:

מיין שטים אויסבעטן.

נעמט מיך }

מיינע פיס --

נעמט מיך !

לֵאָם מאַכען ,פון שטיין און תפלה.
מיינע הענט אויסקרימען
פון האלטן זיי צום הימל.

בא אייך װעל איך געפינען
בארואיקייט,
פאר מיין אויסגעטריקנטן מאַרך

12
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װאָס טריקנט כסדר --
שוין צוויי צענדליק יאָר,
טאר נישט קאָנען געפינען
קיין זווג,
בא אייך
װעל איך זיך אויסהיילן
פון מיין משוגעת,
װאָס טריבט כסדר --
שוין צוויי צענדליק יאָר,
פאר נישט קאָנען געפינען
צו א חבר,

|

פּאָעמע

בא אייך
װועל איך זיך אויסרוען
פון מיין קאָפּישװינדל,
װאָס עגבערט כסדר --
שוין צוויי צענדליק יאָר,
פאר נישט קאָנען זיך אָפּזובן,
א פּיצעלע ווינקל,
נעמט מיך,
די קאליקעס :
|
א צובינד מיר נעמען דיך !
מיר נעמען דיך !
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מאקס וועבער

אויל פארב

בילדער

מאקט וועבער

|

|

אויל פארב

בילדך
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קאמף

מאקס וועבער

צויכענונג

מאַקם וועבער
א נס.

אַ פויגל,
װי א פליענדיקער בליץ פון הימל
האָט דעם טייך פליענדיק א קוש
געבראכט
און מיט שמחה זיך אין אים
גענומען באָרן.
אויסגעבאָדן ,אויפגעהויבן און
אוועק,
װי א בליץ.
די קרייזן ,װאָס האָבן זיך אין
וואסער אויסגעצייכנש
שפּרײטן זיין קוש

אין דער אייבציגער ציים
אין דעם אייביגן רוים,
דער פויגער פליט נאָך דאָרט אין
דער הויך
|
הויבט דעם הימל,
פאַרשטעלט די זון,
שאַלט זיין פרייד אין דער וועלט.
איך הער,
איך זעה,
איך װאַרט אָן אָטעם ---
נידעריקער,
נעהענמער,
נעבן מיינע פיס
האָט אַ פויגל
אין שפּיגלדיקן וואסער,
װי א בליץ זיך געבאָדן.
19

לודער

מאַקס וועבער

נאסע פערל.
גרוי,

טוי,

װאָלקנס,
פאַרשטעלן דרי זון.
אַלצדינג װאַרם,
שטיל,
אומעטיק.
אָט קומם
יעדער

דער

טראָפּן

רעגן

װי אַ גאַסט --

קושט

ערך.

די

די דעכער און גאַסן גלאַנצן-אויף,
דאָס פּנים פון הימל לויכט ארויס פון זי
עס רעגנם -+-
אַ סימפאָניע
דער

רעגן

אויף
טוזיק

--

דער
און

װעלם,
געטראַנק.

בוימער גראָזן טאַנצן און לאַכן,
גרוי,
פוי,
נאַסע

הערל

--

די ערד טרינקט מילך פון חימל,
און זאַפּט װאָלקנס אין איר ברוסט

הערבסט.

אַ טישטוך װאַסער,
שיפלאַך צעשפּריצט װי בריליאַנטן,
דאָרשטיקע צונגען ערר,
פלאַך ,קלאָר ,ווייט,
דער הימל ליגט אויף דעם טישטוך,
די ערד זאַפּט אים איין.
פאַרמאַטערטע
פאַרטריקנטע
פעלדער און
בריינגען דעם

בוימער,
ברעגן,
װעלדער פאַרברענט,
אָנאָג פון הערבסט,
חת

ארײן.

לידער

מאַקס וועבער
מרויעריק
אָבער

איז דער

װאָלקנס

הערבסט,

פאַרב

באַנלײטן

און גאָלדענע כלעטער
דער

הערבסט

אים,

דעקן אים אין,

שטאַרבט,

אָבער מיט פארביקן

ליכט װישט ער אונזערע טרערן

אינדיאנער זומער.
פאַרשעמט היינגען מטיינע בלומען,
באַהאַלטן זייערע פּנימ'ער,
זי װאַרטן אויפ'ן טוים.
באַלר קומט דער פראָסט פון צפון
און מיט זיין קאַלטן צפון-אָטעם
|
װעט ער פאַרטרייבן
די פרייר פון פאַרב,
די לאָגיק פון געאָמעטריע,
די בלומען שטאַרבן,
אָצער זיי כצליען אויף אין מיר,
פאַרפלאַנצם טיף אין מיין נשמה,
טאַרװאָרצלט אין מיין נשמח,
וואו אײביק ,אײיביק איז פרילינג.
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דאָס ליכט גיימ אויס.

די .װאָלקנס פאַרדעקן די זון,
די ימ'ען קושן די ליפּן פון דער ערר,
ווייס ,פאַרפרוירן איז די וועלט,
שניי װוי פּוךְ אויף איר ברוסם,
נאַקעטע און דאָרע בוימער,
שרייבן אויפ'ן הימל ,-- :װוינטער ,װינטער"
און דער מענטש גייט און גיים,
און זעט בלויז דעם קאַלענדאר.
עס איז גרין און פייכט,
מיט

פרילינג באַקלײדט

זיך די וועלם,

21

אָפּ,

לידער

מאַקט וועבער
די הימלען,

די זון צעשפּאַלט

בלומען  --אוצרות פון פאַרבן באַצירן די װעלט,

בוימער באַקרוינען זי,
שמייכלענדיקע
דער

טענטש

זי.

שאָטנשט באשפּרײטן

גיים,

מיליאָנען מענטשן גײען,
און טראָגן

דעם

פאַר די אויגן

זיגעך.

די שטערנס בליצן און שפּילן,

רי לבנה מאַכט הײליק די נאַכט,
דער מענטש צינדט אָן אַ לאָמפּ.
פינסטער
פּוסט

די טעג,

רי נעכט,

לייריק

די

ציים,

קורץ ,קורץ,
פון דער

רו און פרירדן

נאַכט.

די נאַכט באַגלײם די זון,
דער זונ'ס צווילינג-ליכבם --
די שמערן
דער

מענטש,

מיט

דער לבנה

לאדן

זי אֵײין --

אָבער ,באַהאַלט זיך אין לײלאַך.

די שמילקייט היינגט און װאַכט,
די רוימען באַװעגן זיך און געבערן.
וועלטן מערן זיך,
דער מענטש ,דער מענטש גײיט,
דער מענטש לויפם,
און אַלע מאָל איז ער שפּעם.
רוימען זינגען,
ספערן מאַנצן,
דער מענטש איז טויב,

דער קאַלענדאר ,דער זייגער ,דער קאָמפּאַס
באַשיצן און פאַרדאַרבן די חושים.
די אינסטינקטן שטאַרבן,
דאָס ל?יכם גײט אוים,
דער

מענטש

גיים.

22

לידער

מאַקס .וועבער.

אין דרוקערוו.

עס רוישם,
עס רודערם-- ,
אייזערנע פינגער קלאַפֿן,
שטאָלענע פינגער ריידן.
א קלאפ  --אַן אות,
אַ קלאַפּ  --אַ װאָרם,
מיין טאַרך גיסם זיך אין צין.
רעדער רודערן און רעדן,
עס רוישם,
עס דונערםף.
שורות נייע-געשטאָלצענע בלאַנקענדיקע פאַלן,
אייזערנע פינגער מײטלען מײן גייסם,
אייזערנע רעדער פירן סיך צו אײביקײט.
סקובלעס ,שרויפן ,קליאַמקעס --
אַלע לעבן ,אַלע רוישן,
צו ליכט מיין נשמה צו בדינגען.
עט ברומםט ,עס ציטערט ,עס רײסט!
רעדער קליינע,
רעדער גרויסע,
אין טומל און שטורעם
צופן װערטער פון מין מויל.
ווערטער ,ציילן ,וואקסן איינס לעבן אַן אַנדער;
נאָך א לויף ,נאָך אַ דויש
און נאָך א שורה פאַלט אַרויס.
 24ראָד אַהער,
ראָד אַהין,
ע4ו קלאַפּ ,אַ זעץ ,אַ שטוים,
היץ ,פייער ,ריטם
רייסן די װוערטער פון מיין האַרץ,
נאָך אַ װאָרם,
נאָך א מינום-- ,
שמטאָל ,ליכט ,עלעקטריק ,מוטל
גיסן הילכיק פאַנאַנדער מיין קול פאַר דער ועלם.
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מאַקס וועבער

לידער

מוין קינד.
מיין קינד,

מיין קינד צוויי יאָר אלמ,
שרייבט מיר אַ בריו,
בלויז זיינע צייכנס זע איך --
צייכנס פון האָפנונג,
שטריכן ,ליניעס ,קרומע ,גלייכע
אַרױף און אַראָפּ--- ,
אַ לאַנדקאַרטע,
די לאַנדקארטע פון לעבן --
זיינע צייכנס,
זיינע צייבנס ---
זיין ריטם ,זיין גייסט,
איך ,זיין פאָטער,
לייען גאַנץ קלאָר
זיינע צייבנס,
זיין פרייר ,זיין שליחות,
זיין זיין.

מאַקס וועבער
די ירושת פון דורות.
שטייט,

צייט גייט ,צייט
װאָס איז צייט ?
געטער קומען ,נעטער פאלן,
דער מענטש אליין,
דער מענטש ,דער מענטש
מוז וויסן ,דער מענטש
איז צייט.
מענטש,
דער
די צייט,

קאָן פאר-

קאָן פארשלאָפן,

לוירן און פארוואקסן ווערן
פון
מיט מאָך און שטויב
פארגאנגענע צייטן ,קען זיך
וואלנערן אין אוױיסגעװעפּטע
פּרינציפּן ,וועלכע האלטן אָפּ
דאָס אויפגייענדיקע און פאָר-
שריטלאכע לעבן .דאָס לעבן
װאָס דערפרישט דעם גייסט
און דערקוויקט די טיפסטע
אינסטינקטן אין דער נשמה,

דאָס לעבן װאָס מאכט

פון

דעם מענטשן א באגייסטער-
טען באשאפער ,און בריינגט
די מענטשהייט צו גרעסערן
און טיפערן פארשטיין דעם
אינהאלט און די אויסזיכטן
פון דעם נאנצן זיין.

אליין גיט

שטילשטאנד

נאָך אייניקע יאָרן געבורט
צו ליכט ,צו נייער
ויזיע

און וויילט
פלייסיקע

מענטשן,
מוזן זיך
נען דער
צוקונפט.
געטלאכע
סאָרט געדולד און ליידנשאפט ,װאָס נאָר גאָט אליין

אויס

אייניקע

באַגייסטערטע

וועלכע

זאָלן און

פארפליכטן צו די-
אויפשטייענדיקער
דאָס פאָרערט א
קראפט ,א מין
שיינקט צו די דאָ-

מאקפ

וועבער

זיקע אויסדערוויילטע,

דו ירושה פון דורות

װאָס טראָנן די נעטלאכע

פליכט

צו קריצן

די

טאבלעטן ,צו קריצן דעם אמת ,צו מאכן נייע סינסטלערישע אנטמפּלע-
קונגען.
די מאַלערישע קונסט איז נעלענן פאַרשטויבט אין די הענט פון אַזױי

גערופענע קינסטלער-מאַלער און איז געשלאַפן .די נאַטור מיט אירע איו"
ביקע אָפּנעהיטע אינהאַלטן האָט מען פאַרלאָזן און אינגאַנצן פאַרנעסן,
אָדער ,אפשר בעסער געזאָגט ,מען האָט איר אמת'ע באַרײיטונג ,אירע
גרונטלאַכע ,טיפע גרויס ניט פאַרשטאַנען .מען האָט איךר נאַכגעמאַכט
אָבער נאָר וי פּאַפּוגײען ,דאָס װאָס מען האָט אין די אַקאַרעמיעס גע"

מאַכט ,איז געווען מימיק( ,און דאָס איז נאָך אין די אקאדעמיעס ביז

היינט-צוטאָג) אָבער ניט קיין לעבנדיקע פּערזענלאַכע איבערשאַפונג ,ניט
קיין קינסטלערישע מאַניפעסטאַציע ,יאַ ,יאָרן איז די קונסט געשלאָפן,
האט געזוכט און געװאַרט אויף פּראַפיטן און װיזיאַנערן .מען האָט גע"
מאָלן בילדער אָן עסטעטישן

גנעשמאַק ,אָן שטאַרקער

איבערצייגונג,

אֶן

פּלאַסטישער קראַפט .צו דינען דער קונסט איז וי צו דינען די עשרת-

הדברות אָבער נאָר ווייניקע טוען דאָס.
מען האָט אויף אַ טױטן אופן אילוסטרירט די ביבל ,מען האָט גע-
צייכנט נאַרישע און טויטע היסטאָרישע ,אלענאָרישע און טענלאכע פּאסי-

רונגען  ---און צו װאָס און פאַר װאָס האָט קיינער ניט געוואוסט ,די נשמח
האָט זיך אין דעם ניט נעקענט באָדן און דאָס ליכט פון פאַרשטאַנד האָט
 זיך דערביי ניט געקענט לייטערן ,טויזנטער האָבן נעמאָלן און האָבן מיטזייער מאָלן פארדעקט די שיינקייט און טרייקייט פון דער נאַטור ,פאר-
דעקט מיט שמוציקע פאַרבן ,מיט אומקלאָרע ,בלוט אַרימע ליניעס ,אָפּנע*
שװאַכט און פאַרוואַסערט האָט מען די קלאָרע קאַנקרעטע עלעמענטישע
פאָרמען ,װאָס לינן אין דער נאַטור אַזױ איינפאַך און קלאַר װי די בוכ"
שטאַבן פון אלף-בית פאר א דערוואקסענעם מענטשן .פאָרמען ,וי דונערן
לינן איבעראַל און מען האָט זיי ניט דערהערט און ניט דערזען .די לופט
שמעקט פאַר דער דערפרישונג פון אונזער טעמפּעראַמענט ,פאַר דער דער-
קוויקוננ פון אונזערע חושים ; פאַרבן זיגן און בליצן ,אָבער פאַר דער פיל-
פאַרביקייט פון ליכט זיינען ביים שלאַפנדיקן מענטשלאַכן באַוואוסט"
זיין קיין נאָזלעכער ניט פאַראַנען .זיינען דערפאַר די נייסטיקע חושים
געבליבן אומאַנטװיקלט און דער טעמפּעראַמענט קראַנק.

איינער אָבער ,א זעלטענער מענטש ,מיט דער ריינקייט און אומ-
שולדיקייט פון א קינד ,האָט זיך אין מיטן פון אכצנטן יאָרהונדערט אִפַּ-
געשיידט פון די אַקאַדעמיעס ,דאָס איז געווען דער פראַנצויזישער מאַלֶער
קאָראַ.

ער איז דער ערשטער

אין יענע אומנליקלאכע

יאָרן ארויס אויף

דער וועלט מיט אַ נשמה פון אַ פּאַעט ,מיט ריינע הענט און קלאָרע אוו
נען .ער האָט דער ערשטער די פאַרהאַנגען פון דער נאַטור צעשפּרײט,
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און דעם אמת און דעם ליכט פון אמת געזוכט .ער האָט דער ערשטער
אין דער טיף פון די הימלען אריינגעקוקט ,פאַנאַנדערגעיאַנט די װאָל-
קענס ,כדי אַלץ ווייטער און טיפער צו מאַכען די וועלט פאַר דער וועלט.
תחית-חהמתים איזן דער מענשליכער גייסט דורך אים אוױיפגעשטאַנען.
אמת ,פאר אים איז געווען דעלאַקראָאַ ,אויך א באנייסטערטער מענש,
א גרויסער ראָמאנטיקער ,א מענש װאָס האָט געהאט א מיסטישן גע-
פי? פאַר פאַרבען ,האָט דאָס באהערשט און האָט שפּעטער מיט דעם
געפי? אויך באַווירקט די טאַלאַנטפולע פּערזענליכקייט פון װאַן נאֲנה.
נאָנט צו דער צייט איז אויך געווען בלייק ,אין ענגלאנד ,א גרוי"

סער און זעלטענער מיסטיקער ,וועלכער איז נאַנץ אַליין געשטאַנען צווי-
שען דער מענשהייט וי אַן איינזאַמער אינזל אין דער ווייט פון נאָך
ניט אַנטדעקטע ימיען ,ער איז פאר דער מענשהייט געווען װי איינער
װאָס לעבט אין יענע-וועלטיגע רוימען .זיין נייסט האָט געשוועבט אין
אזמענדליכע טיפע הויכן .דורך לידער און בילדער האָט ער געטראָגן
דעם גרויסן אַנזאָג .אַ קונסט-קינד פון אַנדערע וועלטן ,האָט ער פֹאַר
דער פארשלאָפענער ,פּראָזאַאישער ,קראַנקער וועלט געבראכט די שיינ-
קייט פון שרעק ,האָט באוויזן רי מאָס פון ניט געזעענע רימענסיעס.
נאָך אן אנדער

ליכט אין דעמאַלט

אויפנעגאננען,

האָט געליכטן

וי אַן אוצר אין דער פינסטער ,מיט אַ גייסט װאָס האָט נערוישט וי
דער שטורעמדיקער

ים .זיין קול ,וי דאָס הילכיקע קלינגען

פון טיפע

דונערן ,האָט פארזיכערנריק אָננעזאָנט ,אז דער מענשליכער גייסט רייסט
זיך צו דערװאכונג.

די וועלט פון אָפּנרונטן

האָט ער צו די זעענדיקע

הימלען צוגעפירט .דאָס .איז געווען נאָך אן איינזאמער אינז?ל .דאָס
איז געווען  --גרעקאַ ,דער גרויסער מאַן פון שפּאַניע ,װאָס האָט גע-

לעבט אין יאָר  ,0061מענשען האָט ער געמאָלן װי ניט פון דער וועלט.
זיינע מענשען האָבן גרעסער נעמאַכט דעם האַריזאַנט מיט די באַװע-
גונגען פון .זייערע הענט ,מיט זייערע אוױינן און שטערנס שפּאַרן זיי די
הימלען פאַנאַנדער .,שרעקליך ביזאַר איז זיין קונסט .די קליידער אויף
זֵיינע מענשען
אויפגעעמנטער

זיינען וי װאָלקנס און פלאַמען .גרעקא,
פענסטער צו נאָט און געטליכקייט.

דאָס

אין אַן

| = קאָראַ אָבער איז געקומען קלאַר װי די אויפװאַכונג ,נעענטער צו
אונזער צייט ,צו דער צייט װאָס פירט אונז צום רענעסאַנס פון מיטן
פון אכצנטן יאָרהונדערט ,די צייט װאָס האָט אַנגעשריבן ,אויסגעקריצט
און אָנגעשלאַגן די וואונדערליכע טאַטן פון אונזער היינט .נאָט אין אַ
גוטער.

ער שיקט

דער מענשהייט

אן אויסלייזער אפילו ווען די קול-

טור און דאָס ליכט פון דער וועלט איז שוין אויסגעלאָשן .מען האָט זיך
דעמאלט גענויטיקט אין אַ מענשן ,װאָס זאָל מים פאַרבן זינגען פריי און
פריש ,וי פריי און פריש עס זיננען די פויג? אין וואלד און אין מעלד ;
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אַ מענשן ,װאָס זאָל זיך מיט װאָלקנס שפּילן .קאָראָ האָט מיט דעם
ליכט פון זיינע פאַרנענגער געלויכטן ,האָט דעם הימל? פאַרהעכערט און
זיין אויג האָט נעזען און פאַרנומען דאָס װאָס דער מאַרגנשטערן האַלט
אין בריינגען .קאַראַ האָט גערעדט מיט די בערנ און מיט די שטראַמען
פון די טייכן; מיט די בוימער איז ער גענאַנגען און געשטאַנען האַנט
ליכטיקע אוינן אָנגעוויזן אז די דערפער און

אין האנט .ער האָט מיט

זייערע דעכער זיצן וי פּערל ,וי דימענטן און בריליאנטן איינגעפאסט
אין דער ערד ,וי זיי שפּילן און פינקלען אונטער דער זון .אַזױ מוז מען
די וועלט און דאָס לעבן זען כדי צו באַשאַפן נרויסע און אלמעכטיקע

פּרינציפּן פאַרקערפּערן און

קונסט .נאָר אַזױ קען מען די עסטעטישע
פאַראייביקן }
עטליכע יאָר פאַר קאָראָ'ן האָט דעם גוטן וועג אויך באַטראָטן
מאָלער אנגער ,ער האָט נעצייכנט מיט א ריינקייט און זויבערקייט,
אַ ליניע וי אַ טאָן פון אַ פּאַנאַניני .נאַכדעם איז אויפגעקומען דער
לער קורביי ,אוידך אַ פראַנצויז ,װאָס האָט אַ סדך פּלאַסטישע קראַפט
זייער פיל פארשטענדעניש

דער
מיט
מאָ-
און

געבראַכט.

דער

די אַלע זיינעז וי די זיידעס פון דער מאַדערנער קונסט:
|
פאַטער פון דער מאַדערנער קונסט איז מיט רעכט סעזאַף..
מיט סעזאנס קומען האָט זיך אויף איינמאָל אזוי וי די ערד געשפּאֶל-
טען ,סעזאן דער נבור ,דער קאָלאָסאלער מענש ,דער פּראָפעט ,האָט די נאַ-
טור מיט אזא מין קראפט און אָנזען נעמאָלן ,װי דער גרעסטער אַרכיטעקט
אָדער אינזשיניר בויט ,מיט פיין באוועננדיקער באלאַנסירונג ,מיט געאָ-
מעטרישער לאָגיק האָט ער געזוכט און אריינגעבראכט אָרדנונג אין דער נאַ-
סור .קלאָר און באַרעכנט איז יעדער שטריך ,און אין דער איינענער
צייט פול מיט אויסערנעוויינליכע ,אונענדליכע עסטעטישע
דוער מוזיק פון באַך.
מען קאָן אים אָפּט פארנלייכן צ

ער

האָט

געזוכט

רייכקייטן.

און עס איז אים געלונגען צו פארקערפּערן די

נאנצע אומפּרעסיאַניסטישע

שולע .ער האָט אויך אויסנענוצט און ערליך

געדינט די ערפינדוננען פון פּיססאַראָ ,פון מאָנעי און רענאָאַר .און אויך
דעם פוינטיליזם  ---די ענטדעקוקנען פון די באַנאַכטע קינסטלער סאֵו-
ראַ און סיגנאַק .פוינטיליזם איז אַ מין טעכניק װאָס באַשטײט פון מאָלן
פיט פֿאַרביקע פּינטעלאך אנשטאט

פולע פלאַכע מאַסן און טענער .דורד

דער טעכניק קאָן מען בעסער ארויסברייננען שאַטירוננען,

לופט

ליכט .די דאָזיקע טעכניק ,קעז זיין ,איז אויך א מין װוידערנעבורט

און
פון

דער מאָזאאיק װאָס די נאָר אַלּטע קינסטלער האָבן באַנוצט אויסלייגנ-

דיק בילדער פון פאַרשידנפאַרביקע שטיינדעלאַך ,אַנגעקלעפּט ,אָדער
ריכטיקער ,אָנגעצעמענטעװעט איינס לענן אן אנדער .די מאָזאַאיק
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קונסט איז שוין הונדערטער יאָר אלט און שטאַמט
פון די ביזאַנטינער

און איטאַליענער

פון דעם

נאָך פון די די רוימער,
דריטן

יאָרהונדערט.

די אַלֶע ביז איצטיקע פאָרמען און דערגרייכוננען האָט סעזאן פאַר-
נומען ,פארשטאנען און פאראייניקט אויף א נוטן אופן ,אז זיי זאָלן דינען
זיינע אייגענע רעגוננען און עמאַציעס .ער האָט זיי פאַרקלינערט מיט
לאָניק פון קאָנסטרוקציע .ער האָט די נאַטור מיט קאַנקרעטע פּרינציפּן
פאַרטיפט און פאַרגרעסערט .ער האָט זיך ניט באַשעפטיקט מיט איל-
סטראציעס .ער האָט די וועלט ,די ערדישע וועלט דערקלערט דורך דער
שפּראַך פון ריינער און העכסטער מאַלערײי .ער האָט אַלְץ אַנאַליזירט
און געבראַכט צו אַ נייער סינטעטיק .די ערד האָט ער צעשפּאַלטן ,די

הימלען האָט ער צעריפן ,כדי דעם וואונדער פון אויפבוי בעסער צו
פאַרשטיין ,כדי טיפער אַריינצוקוקן אין דעם אינהאַלט פון זאַכן ,פון
זייער סובסטאנץ ,זייער ליננדיקן און שטייענדיקז ווערט ,זייער וואוקס
און אַנטװיקלונג ,זייער ריטמישע קראפט און די קראַפט פון רוים און
צייט אויף דער ערד ,און דעם ווערט פון דעם װאָס הייננט און שוועבט
אין דער לופטן און דעם ווערט פון דעם ליכט אליין װאָס דעקט צו די

ערד .ער האָט די ערד געמאַכט זיך קושן מיט ליכט .טעפּ פרוכט און
אַנדערע ,שטיל? לעבן" בילדער האָט ער נעמאָלן װי מאַיעסטעטישע קאַי
טעדראַלן .,טישטיכער האָט ער אויסנעליינט וי די בערג .געמאַכט בו"
מער שטיין אזוי װוי אָנגעלענט אָן לופט און ליכט ,און פּאסן ליכט פאלן

אויסנעשאָטנט און נלעטן שעמעוודיק און שמייכלענדיק דאָס פּנים פון דער
ערד .די פעלדער האָט ער צעזייט און צעשפּרײיט וי קיינער פאר אים .די
בערנ האָט ער אויסנעליינט און אויפנעקנוילט וי רוקנס פון קרעם-
טיקע חיות .דעם אָנגעזאַפּטן ריח פון דער לופט האָט ער אָנגעטאַפּט
און קאַלאַריסטיש באוויזן .,מענשן וי אַלימפּיער האָט ער אויפנעבויט.
װי סקולפּטור-וערק שטייען זיי אין פאַרנעם און באווענוננ .וי די רייכ-
סטע

אנטיקען

זיינען סעזאנס בילדער .יעדער בילד פון סעזאן איז אַ

פולקאַמענער פלאסטישער מאָנומענט .אַזאַ קונסט און אַזױנע קינסטלער
דאַרפן ניט קיין שפּאַקטיוז ,קיין ראַדיאָ ,קיין פליענדיקע מאַשינען.
זיי זען און הערן מיט זייערע אינסטינקטן ,מיט זייער אידעאַלן פאַרנעם

און נרייכן פיל וייטער וי די אַלֶע װיסענשאַפטליכע דערפינדוננען.
זיי באַזיצן און באַשיצן די נאַנצע וועלט .זיי מאַכן די נאַנצע וועלט
רייכער מיט זייער גייסט .זיי װועקן די וועלט פון שלאָף .זיי שטעלן די

קונסט אויף דעם זיכערן און ריכטיקן ווענ .וי דאָס מונטערנדיקע קול
פון א גינאנט ,א נביא ,איז סעזאנס מאָלעריי ,וי דאָס שאלן פון שופר

וועקט דאָס און רענט דעם מענשליכן נייסט,
זיין ירושה

וועט אַנהאַלטן אַזױ לאַנג וי עס וועט פעבן די וועלט
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און די קונסט ,און זיין פונדאמענט

װעט שטיין ,אזוי לאנג װי די וועלט

פאַרזייט

יעדעס

וועט שטיין..
די

פראַנצויזן

פאלק און יעדעס

האָבן

די

מאַדערנע

לאַנד האָט צו דער מאָדערנער

קונסט,
קונסט

אָבער

צוגעבראַכט

איר

אייגענעם כח ,איר אייגענעם פאַרנעם .די מאָדערנע קונסט איז געװאָרן
אל-וועלטלאך ,האָט אין זיך די בשמים פון אַלטן כינא ,פּערסיע און

גריכנלאַנד.
די פראנצויזישע

מאָלער

פון

די

לעצטע

צװויי

דורות

זיינען

באַנײיסטערט נעװאָרן פון סעזאַן און האָבן אויך געװאָלט מיטהעלפן
ווייטער בריינגען זיין געניאַלן אַנהויב .אָבער זיי באַזיצן נים זיינע
זעלטענע מענשליכע

כחות.

זיי האָבן דערפאר

ניט געקענט

דינען דער

קונסט וי ער .זיי האָבן אָפּט אויבערפלאכלעך---און אייניקע יונגע מאָלער
האָבן גאנץ לייכטזיניק---גענומען בלויז די אויסערלאכע זאכן פון סעזאן.

נייע מיטלען ,אָפּטמאָל אַן ערנסט ,קוכיזם און פוטוריזם איז געווען און
אַװעק.

קונסט ,ערנסטע קונסט קען זיך אויף קיין טעאָריעס ניט האלטן.

די אַלע לעצטע באַװענונגען

זיינען געווען קאָפּיזאַכן ,ניט הארץ-רעגונ-

גען .מען האָט געװאָט אריינבלאָזן גייסט אין היינטיקע מאשינען ,אָבער

די מאַשינען האָבן זיך אױסנעלאַכט און זיינען פאַרבליבן דאָס װאָס
זיי זיינען  ---װיסענשאַפט ,טעכניק ,סיסטעם ,אָן אַ נשמה ,קאַלט און
טויט .,אַזױ װי א מאָס װאָס האָט ניט װאָס צו מעסטן ,וי אַ װאָג װאָס
האָט .ניט וװאָס צו וועגן.
א;ריינע רייכע שטים האָט זיך געלאָזט הערן אין דער צווישנצייס פון
דעם .פּאריזער טומל און נערודער פון מאָדערנער קונסט-דערוועקונג מים
צװאַנציק יאָר צוריק .דאָס איז געווען די שטים פון רוססאָ .װי סעזאן
האָט ער נעשטרעבט מיט נרויסן באוואוסטזיין און מיט טיפער לאָגיק.
כאָטש געארבעט האָט רוססאָ גראָד מיט אנדערע ,איינפאכערע מיטלען
און פילייכט מער נאַטירלאך און אייגנטימלאך .ער האָט נאָר נים גע-

דארפט זוכן .אלע זיינע מיטלען זיינען אים אזוי איינפאך פאר די אויגן

געלעגן.

שפּעט אין לעבן האָט ער אָנגעפאנגען צו מאָלן,

װי א גאנץ באזונדער ליכט ,באשטראלט מיט א ריינקייט
כמעט .מיט א פּרימיטיווער עלעמענטישער ליבשאפט און
דער מענשהייט .,ער איז געבענשט געװאָרן מיט'ן נליק
און ניט פארשטיין װאָס דער גאַנצער פּאַריזער טומל
ער האָט קיין נייע מיטלען ניט געזוכט .האָט ער זיך ניט
ארויסצוקומען

רוסאָ ערשיינט

װאָס באלויכט
נוטסקייט פון
פון ניט וויסן
האָט באַטײט.
אָנגעשטרענקם.

מיט רעװאַלוציאָנערע איבעראשונגען.

אָפְט האָב איך אים געזען בא זיין ארבעט .װי א קינד מיט זיינע
שפּילצייט --- ,פריילאך ,פארטיפט ,לאסטלאָז .וי א ריכטיקער פּרימי-
טיווער מענש האָט ער געלעבט און געארבעט .ער האָט שטענדיק טיף
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אין זיין הארצן געטראָגן א ליבע אינטימליכקייט .שטענדיק געהאט א
פריינדליכן בליק אויף אלץ .ליבשאפט ,פריינדשאפט און פרידן האָבן
איבערצייגנדיק פון זיין ריידן און פון זיין לעבן און זיינע טואונגען
ארויסגעפלאָסן ,זיין גרויס אָרימקייט האָט אים ניט פארביטערט .אין
זיינע בילדער .שפּיגלט זיך אָפּ זיין נאנצע זיין ריינע נאטור דערמאַנען

אָפט אָן דשאטטאָ און אין די פּערזיער.
קענן די אינטעלעקטועלע

|

לייריקייטן ,פּוסטע טעאָריעס און אומ-

פרוכטבארע שטרעבוננען דערשיינט רוססאֵָיס מאלעריי וי א פרישע
קלאָרע לופט נאָך א שטיקנדיקע שרפה .זיין וויזיע ,זיין באַנריף איז
ריין נאַטירלאך און פּאֶעטיש .זיין פּארסאָנאַזש -- :קינדער ,חיות,
וועלדער ,טייכן ,הימלען קוקן עפּעס אלץ אזוי וי זיי װאָלטן פון בראשית
דער אינהאלט פון זיינע בילדער ,דער קוק אויף דער
ארויסגעקומען.,
זיין אויפפאסונג ,זיין פאַרב  ,זיין
וועלט ,איז גאנץ טראדיציאָנאל.,
ליכט ,זיינע סילועטן ,זיין באצייכנען איז שטענדיקע גרויסע באווענלאכע
אָרדנונג . האראמאניע און איינפאכקייט טראָנן בא אים גרויסע און

אומצעשטערבארע פּרינציפּן פון אייביקער אַקטועלער קונסט ,זיין ארבעט
וועט איבערלעבן פילע אינטעלעקטועלע
סיסטעמאטיש-אויסנעדענקטע
קינסטלערייען .נאָר מיט ריינעם אָפענעם געדאנק ,קען מען זיין קונסט
ליב האָבן און פארשטיין ,ווארום זיין מתנה איז געווען אָנגעגרייט פאר
אים שוין באם טאָג פון זיין געבורט און ניט קיין זאך װאָס מען לערנט
אויס אף דער שול-באנק .איבערהויפּט באווייזט רוססאַ מער וי יעדער
אנדער קינסטלער אז יעדער מענש מוז און זאָל זיינע איינענע אינסטינק-
טען אויסגעפינען ,שעצן און קולטואווירן .אין דעם אליין לינט די
בשורה און מתנה פון שאפן,
|

איך שעץ מיין אייגענע ליבע און מיין פארשטיין פון רוססאָיס קונסט.
דער אנדענקונג פון אים אליין אלס מענש ,זיידע-קאמעראד ,איז בא מיר
זייער טייער .דאָס איז אן אנדענקונג װאָס צייט און רייפערע יאָרן פאר-

שטאַרקן ,באַשײינען און באַהייליגן .זיינע בילדער ,וועלכע איך האָב ,און
מיט וועלכע איך לעב ,קוק איך טענלאך אָן װי יאָר-צייט ליכט.

-

אַנדערע ,וי מאַטיס ,צום ביישפּיל ,האָבן געשטרעבט צו פארמיידן
די דריטע דימענסיע מיט אַ מין סאָרט פּלאַכער ,גרינגער מאַדעליזירונג
אין דער פאַרֹב .עס פעלט אָבער אין דעם די צעטיילונג פון לופט ,פון
אַטמאָספערע ,די אומענדלאכע קאָנטראַסטן ,גראַדאַציעס ,פאַרביקע ניו-

אַנסן ,װאָס מאַכן פון דער מאַלעריי אַ מין סאָרט סקולפּטור-מאַלערײ,
די צוויי דימענסיע קונסט אין זייער שיין און רייך ,אָכער די פרייך
פון איר איז בלויז מאַמענטאַן און קורץ .זי איז אַ הויט אָן א קערפּער,
די דריטע דימענסיע גיט אומענדליכע פארקערפּערליכונגען צו די צוויי
אַנדערע דימענסיעס --- ,גיט טיף ,ליינג און ברייט .די דריטע דימענסיע
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פאַרקרעפטיקט די פלאַכע דעקאָראַטיווע קונסט .מען קען זאָגן ,אַז די
פלאכע צוויי דימענסיע-קונסט האָט ניט קיין לוננען און איז דערפאר אן
אָטעמלאָזע און לופטלאָזע קונסט ,די צוויי דימענסיקע קונסט איז וי א
פאָרהאַנג אויף א ואַנט .עס פעלט איר די לופטיקייט פון אַ פאַרהאַנג
צווישען צוויי צימערן ,די פלאַכע קונסט ,װוי שיין ,װי ליכטיק ,וי קאַלאַ-

ריסטיש זי זאָל ניט זיין ,איז פאָרט ניט פונדאַמענטאַל ,און זי קען קיינ"
מאָל ניט שטיינן אוֹן דערגרייכן די הויך צו וועלכע סעזאן האָט זי
געבראַכט .די דריטע דימענסיע גיט נוף ,סובסטאַנץ און סטרוקטור צו
די צוויי דימענסיעס.
אין דער לעצטער

צייט האָט מען שוין אייננעזען,

אַז ניט יערער

קען זיין אַ נביא .ניט אַלֶע טאָג האָט די צייט וואונדער צו אַנטפּלעקן.
מען

איז

צום שכל נעקומען ,מען איז באשיידענד געװאָרן .סעזאַן אין

פאַר אונז אַן עמוד האש ,איז פאַר אונז איינגעבונדן מיט די אַנטיקן פון
דער אַלטער קונסט ,פון די אלטע ציװויליזאַציעס.

אָט דעם גייסט זי"

נעם מוז מען פאַרקערפּערן װוי ווייט נאָט העלפט איינעם אין זיין אַרבעט,
כדי די איצטיקע מאָדערנע קונסט זאָל אויך דערלעבן צו זיין אַנטיק מאף

צוקיינפטיקע דורות,

ב .לאַפּין :
אין רוֹיש פון גאַסן,
צו דער

אויסגעטרויסמטער

דער פאָטער,

פּערזענלאכקייט.

אין רויש פון גאסן
ווערטער ,ווערטער ,װערטער ;
װי בצוימער בליאונג פאר דער

צײט

אויף װעגן,

פעלדער

פון שטורם

און פון װוינם פארויישטע,

צעשאָטענע

ברייטע,

און אָן אַ זין פון מענשנפיס

בעפראָטענע.

ניטאָ קיין מענשלאך װאָרט,
און שווער איז שטומערהייםט די לאַסט צו פראָגן.
אָ ,שטעל זיך אָפּ א ווייל ,מיין אײילנדיק ברודער,
און פּרוב א מענשלאך װאָרט מיר זאָגן,
נאָר װאָס האָט אָפּנעקלונגן אזוי טויב פאר מיר דיין קול,
מיט דעם מאָדנעם אמעריקאנעם זונג,
װי אין א צדקה-טעלער

א נדבה-קלונג . . .3

צי אויף דעם האָב איך דיר אין געלאף פארהאלטן,
זאָלסט שיקן מיר א בליק א קאַלטן,
אַ פּ,אַרדאָן" מיר זאָגן,
און ווידער זיך אין דעם געקרייץ פון גאַסן יאָגן ?
אָ ,ניין ,װעסט זיך פון אָרט איצם מער ניט רירן,
כאָטש קאָנסט איצט טויזנמער אין דיין געשעטט פארלירן,
צי א ליבע-ראַנדעוואו פארשפּעטיגן { ---
איך האָב אַ װאָרט ,װאָס װעט פון וועג דיך אירן,
דיר אלע אטּעטיטן זעטיקן.,
און מעג דאָס װאָרט א ליגן זיין,
װעט עס דיר װי א נבואה קלינגען ;
וועסט מער זיך פאַר אַ ציסל ציים ניט דינגען,
וועסט זיין אינגאַנצן מיין ,אינגאנצן מיין.
*ִ

*

*

אָט האָט שוין דיין געשטאַלט זיך אומגעביפן--- ,
עס רינט שוין בלוט ,כאָטש מ'האָט נאָך נים געשניטן.
װי פריער ,שטומער נאָך ביזמו געװאָרן,
אָנמעכטיגער אין ווילדן צאָרן.

אין רויש פון גאַסן.

! ב .לאָפּון.

װאָלסט לייכט זיך פון מיין האַנט ארויסגעריסן,
דאָך דעם װאָרט ביזט נייגעריג צו װיסן !
דיר שפּיצן זיך װוי בי א טיר די אויערן--- ,
נאָר אײנגעשרומפּן שטייסטו --- ,איינגעבויגן,
פון די שרעקן ,װאָס דו זעסט שוין אויף זיך לױיערן,
און װי שווערע שאָטנס זיך צעלייגן. . .
*

אי

אי

אָ ,כברודער מיינער ! װי נאָנט ביזט איצם מיר געװאָרן,
דער זעלבעד אומגליק ביידן האָם געטראָפן ;
האָסט אלעמען װי איך אין זעלבן סאָג פארלאָרן,
האָסטו געוואוסט ,אַז גאָם װעט אזוי שטראָפּן -- 4
עס האָט אזוי די מוטער חנח אירע זיבן קינדער
אין איין טאָג דעם טויט אוועקגעגעבן,
דערנאָך  ---אליין פון העכסטן מויער זיך אַראָפּגעװאָרפן. ,
צו בלייבן מיט די קינדער װי באם לעב ...
און מיר ? . . .צי װעלן מיר עס קענען ?. ...

צי װוידער מיט דער גאָס משוגענע זיך יאָגן,
צי װי די נים דערברענטע פיערן דערברענען} --
מיר ביידע מוזן אונזער אָרון טראָגן ;
מיר װעלן אים אין ערגעץ ניט באַגראָבן.
אויף אונזער פּלײצע אים דאָס גאנצע לעבן האַלטן,
ביז מיר װעלן שוין קיין כוחות מער נים האָבן ;
און צװוישן זיי ,װאָס איילן זיך אין רייען,
װעלן מיר זיך וואקלענדיקע דרייען,
ציז עס װעט די זון פאַר אונז פארשטראלן,
ביז די ערד צו אונזער בכליק װעם פאלן. ..
*

*

:

דו פּראָמעסטירסט ,מיין ברודער ? --
דער גערויש ארום האָט אויפגעװאַכט דיר ?
דיינע אויגן װי פון חלום אויפגעמאַכט דיך ?
נישט דיינע האָס מען עס דעריהרג'עם. . .
דיינע ,ביזטו זיכער ,זיצן אלע אין די היימען ;
האָסט נעכטן ,היינט -- ,אַ דגע פריער זי געזעען נאָך,
געזונטע ,זאטע ,מיט לעבעדיקן ברען נאָך . . .
דאָך הערסט ניט אויף די אויגן דיינע רייבן,
און ציסט און טרייסלסט זיך ,װוילסט זיך אליין דערפילן ; --
דו האָסט שוין ניט דיין פריערדיקן װילן,
דו װעסט מיט מיר דעם ארון מער ניט טראָגן,
4

ב .לאַפּון.

אין רווש

פון גאַסן.

נאָר ס'װועט דער מת נאָך דיר זיך אײיביק יאָגן ;
האָסטו א רגע נאָר דעם שטומען צער פארנומען-- ,
װעס ע ר שוין װי די פליג פון שישוס אין דיין מח ברומען;
און י ענעמ ס צע ר װעט דײנער װערן,
ווייל צער איו א ל ע מ ענ ס ,איז יעדנס;
צער ,דאָס איז דער צייכן פון דעם מענשן אויפ'ן שטערן-- .
וועסט אפשר זיין א שונא מיר דאָס גאַנצע לעבן,
נאָר איך האָב דיר די שענסטע גאב גענעבן:
דעם צער פון גאָר דער װעלםט! -- --

צו דער אויסגעטרוימטער

פערזענלאכקויט
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מיר מוזן דעם אָפּנרונט באַבריקן,

דעם אֶפּגרונט פון לעבן און טויט,
עס זאָל אויף אונז אייביק ניט דריקן
דער שרעק ,אַז מיט אונז אלץ פארגייט.

דער קװאָל מיט'ן טייך ווערט פאַרבונדן,
דער טייך מיט'ן ים ניסט זיך אויף ;
פאַרװאָס ווערט דער מענטש נאָר פאַרשוואונדן,
און פליסט זיך מיט קיינעם צונויף ?
אָ ,גאָט ,גיב אונז ווילן און קרעפטן
מיט ליבכע דערװואַרטן דעם טויט,
אין האַרצן זיי ביידן באַהעמטן,
און קיינמאָל ניט זיין אָפּגעשיידט,
 ---דאָס שטרעבן צו אומשטערבלאַכקייט ,איז די מורא פֿאַר'ן טויט,

איך פֿאַרשטיי
שום פּאַזע אין
טויט אַרט דיך
ניט פאַרטראָגן,

פאַרװאָס דו זאַנסט עס .דו קאַנסט ניט פאַרטראַנן קיין
מענטשלאַכן לעבן .דאָס װאָס דער מענטש ציטערט פאַר'ן
ניט ,אָבער די טוגנד ,װאָס ער מאַכט דערפון  ---קענסטו
דו ווילסט ער זאָל ביידע זאַכן ניט פארמאָנן  :ניט  --דאָס

שטרעבן צו אומשטערבלאַכקייט ,און ניט די מורא פאַר'ן טויט .לעבן און

טויט איז פאר דיר איינס .ביידע זיינען נאַטירלאכע שטענן צו דער איי-
ביקייט .ראובן אָדער שמעון זיינען אין דער אמת'ן ניט געשטאָרבן ; אומ-
זיסט באַקלאָנט מען זיי .זיי האָבן אויף א ווייל נאָר געביטן זייער גע"

שטאַלט .קוק זיך צו ,וועסטו זיי דערקאַנען אין שמואל'ן און משה'ן .ס'איז
געווען װוי אויף אַ סצענע --- ,בלויז אַ מינוט פאַרבלענדעניש  ---אין דער
אמתץץן לעבן זיי נאָר ,און וועלן לעבן אייביק .א מענש אין זיין דורכזיב-
טינ ריינעם לעבן דערשפּינט ביז'ן סאמע עלטער דעם זעלביקן פֹאָדים.

די געדאַנקען ,װאָס ער האָט געטראכט  --דערוועבט ער .זיינע יאָרן מאַכן
קיין קנייטשן ניט ,נאָר וואונדער-צייכנס אויפץ פּנים.
| =ביזט גערעכט .ווילסט ניט ,אַז מיר זאָלן זיך דוקא רייסן צו אום-
שטערבלאַכקײט.

וילסט,

אַז מיר זאָלען טראַכטן
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וועגן טויט,

וי ועגן

צו דער אויסגעטרוימטער פּערזענלאכקייט

ב .לאפּין

יעדער נאַטירלאַכער זאַך ,וי ווענן רו נאָך שווערער אַרבעט ,וי וועגן אַ
קילער נאַכט נאָך אַ ברענענדיקן טאָג ,לעבן און טויט זיינען ריר ב יי-
ד ע גלייך ליב .נעמסט ניט ביי איינעם און גיסט דעם צװוייטן,
זאָגט דאָך שוין לאַנג דאָס פאָלק ; וועמען עס שווינדלט די הויכ-
קייט ,דער טאָר זיך אין דער הויך ניט הויבן און ווער עס האָט מורא
פאַר'ן אָפּגרונט ,זאָל אין ים ניט קוקען.
איך ווייס ,אַז דאָס װאָס איך זע אין דיר ,מיין אויסנעטרוימטע
פּערזענלאַכקײט ,קאָן איך ניט זען אין אַלעמען ,איך קאָן דאָס ניט זען
איצט ,שפּעטער  --אפשר יאָ ,איז ניט דער פאַרלאַנג ,װאָס באַשאַמט ?

װאָס גייען מיך אָן אַלע ,איך זע אַלעמען אין דיר,

/

נאָר אין ריינע אויגן ,מיין אויסנעטרוימטע פּערזענלאכקייט ,האָט
דער נביא ,דער קינסטלער ,די ריכטיקע באַדייטונג ,ביי די דערגרייכט ער
צו דעם טויכער מיט'ן וואונדערלאַכן גלויבן אין די אויגן ,װאָס לאָזט זיך
אַראָפּ אין די טיפענישן פון די ימים און קומט צוריק אַריף מיט די
אוצרות פונ'ם אֶפּנרונט ,אין פאָלק ,וי אין אַן אָפּנרונט ,ליגן די אוצרות
פון דער וועלט.

יעדער װאָרט  ---וי דער מענטש  ---קריגט אין דיין אָנגעזיכט זיין
שאָטן ,זיין באַגלײטער ,זיין עכאָ ,זיין אמת'ן באַדײט ,א שאָטן אין דער
הינטערגרונט ,דער שפּיגל פון 5עבן.
פֿאַראַן אַזא מינוט ,ווען אַלץ װוערט אַזױ קלאָר,
אַלץ גיסט אויף צוזאמען ;

דאָס לעבן און דער טויט---זוי חלום מיט'ן ואָר ---
וי טייכן מיט די ימ'ן.

פאַר דיר ,מיין אויסגעטרוימטע פּערזענלאַכקײט ,איז קונסט ,אויף
אַלע פאַרשיידענע געביטן װאָס דער קינסטלער האָט געשאַפן --- ,ווירק-
לאַכקײט ,לעבן ,מענטשן לאַכן פון אַזאַ נאַטירלאַכקײט :אַזױ לעבט אַ
נאַר .אַ מענטש  --וי אַ חיה --- ,האָט ציין אויף צו בייסן .זיך אריינ-
בייסן אין לעבן ,דאָס װאָס דו וועסט אָפּבײסן ,װועט בלייבן פאַר דיר ,װועט
זיין דיין אייגנטום ,קונסט איז אַ בייזאך.
94

ס'האָט נאַך גאָט אין מיין האַרץ ניט זיין רו,
וי אַ װאַנדערער קומט ער צו מיר,
ס'העפט מיין תפלה צו אים זיך ניט צו,
אָפּטמאָל טרעפט ,אַז ער ווייכט אויס מיין טיר,

אַלץ אין דער נאַטור האָט אירע אייגענע פארבן .אלע מענטשן ---
?!

צו דער אויסגעטרוימטער פערזעגלאכקייט

ב .לאפון

זייער באַזונדער אויסזען ,אַלע פעלקער  ---זייערע שפּראַכן .די שפּראַכן
 --די נשמות פון די פעלקער ,די אידישע שפּראַך  --די נשמה פון דעםאידישן פאָלק,

װי לויטערדיק דין איז דיין באַציאונג צו פעלקער און מענטשןן.
אַזױ דין --- ,אַז דער אמת'ער מיין ווערט אָפט פאַרלוירן ,ווען מען וויל
אים איבערגעבן אין ווערטער ,וי ליב דו האָסט די פאַרב פון יעדער נאַ-
ציע ,אזוי ליב איז דיר די שפּראך פון יעדן פאָלס.
דער פאַרלאַנג צו גוטס

דאַרף

וי אַ לייטער

זיין תמיר

אויסגע-

שטרעקט צו דאָס העכערע .דער מענטש דאַרף אויף אים אייביק קלע-
טערן און קלעטערן ! אָבער ניט דיין מיט-ברודער ,דער שװאַכער --- ,ער
טאָר ניט זיין דער לייטער און די בריק צו דיין וועג.
טאָלסטאי האָט אָנגעהויבן װוי אַ פּראָסטער בשר ודם .וי זיין העלד
נעכליודאָוו און אַנדערע זיינע העלדן האָבן פאַחכראכט אין זינלינקייט
זייער לעבן ,װי אַלע מענשן זיינען געבאָרן .דערנאָר האָבן זיי פון זיך
גענומען רייסן פלאַסטער נאָך פלאַסטער פון יערער
היץ-קראַנקע
װי

וואונד ,װאָס זייער אייגענער געוויסן האָט געמאַכט .זיר גענומען אַפּזאָנן
פון פּראָסט מענשלאַכע תאוות ,פון גראָבע מענשלאַכע פרייד .און זיין
אַװעקגײן פאר'ן טויט פון דער היים ,פארנאנצט דאָס לעבן פון א ריינעם
מענטשן.
ניט באַזיגט זיך נאָך איננאַנצן,
ניט באַזינט.
נאָך ניט אַלע ווילדע פלאַנצן
אויסגעפליקט.
נאָך ניט אַלֶע וואונשן קומען
מיר

צונעהן.

און ניט יעדער װאָרט פון גומען
איז נאַך ריין.
ס'מאַניעט ,בלאַנקט נאָך פאר די אויגן

רויטער שיין ;
און איך ווער נאָך צונעצויגן
פון מיין פּיין.
צו דיר ,מיין אויסגעטרוימטע פּערזענלאַכקײט ,שטרעב איך ,שטרעבן
מיר אלע .סיי ווירקלאכער לעבן ,סיי קונסט --- ,װאָס איז די נשמה פון
ווירקליכן לעבן -- ,קאָן נאָר געלעבט און געשאַפן ווערן אין לויטערקייט
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ב .לאפּין

צו דער אויסגעטרוימטער
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פון געדאַנק און נשמה .לינן איז פאהב ,מיט װאָס מענשן פאַרשטעלן זיך :
אַנשטענדיקערע מענשן האָבן זיך שוין צונעוואוינט צו פאַרהאסן ניט-
נאַטירלאכע פארב אויף מענשליכע באַקן ,אויף מענשליכע ליפן ,זייער
אויג קאָן עס ניט פאַרטראָנן װי א קראַנקהײיט ; אָבער מענטשן האָבן
זיד נאָך ניט צוגעוואוינט צו דערקענען און פאַרהאָסן די באַפאַרבונג פון
געפילן ,װאָס איז נאָך שעדלאַכער ,די זעאונגס קראַפט פון אוינג אין ביי
די זעאוננס-קראפט פון אונזער אינסטינקט
אַנטװויקלט
אונז מער
איז נאָך אינגאַנצן טעמפּ .באַפאַרבונג דאַרף דינען אלס באַווייז פון פאַלש-
קייט סיי אין לעבן ,סיי אין דער קונסט.
װאָס ענגהאַרציקער און פלאַכער אַ מענטש איז ,אַלץ גיײציקער װועט
ער זיך דאָס רוב רייסן צו דאָס אומדערגרייכבאַרע.
מענטשלאַכע מוחות האָבן אויסגעפונען פאַרשידענע באַקװעמלאַכ-
קייטן וי אַזױ צו סמאַכן דאָס לעבן צוגעננלאכער ,גרינגער.

אָדער ,אפשר זיינען טאַקע די סגולות אַלַיין די שטערוננען דערצו ?
די באַפּוצונג האָט פאַרטונקלט די זאַך נופא ? געדאַנקען ווערן דערטרונ"

קען אין דעם ים פון רייד .יעדער מענטש ,כדי צו מאַכן זיך אַליין גריננער,

(און דער דורכשניטס מענטש זוכט דאָך נאַר דאָס גרינגערע  )1טייטשט
אויס דעם באַנריף ,דאָס װאָרט אזוי װוי ער וויל ,וי אזוי אים פוינט זיך.
אַזױ איז אין דער קונסט און אין דער ליטעראַטור ,וואו דער דורבכשניטס
מענטש ,דער דילעטאַנט ,האָט װי דער אַמאָליקער ערב רב ,א גאַנצע
מיספארשטענדניש נעשאפן דורך אימיטאַציעס אויף אמת'ע נעפילן און

באַגריפן .ווערטער און געפילן ווערן פאַרביטן ,דער באַטײט פון װאָרט
איז אַזֹאַ דינער ,אז אָפט צעמישט זיך דער באַנריף פון קונסט אין
קינסטליכן .ליטעראטור קלינגט שוין לאַנג באַנאַל און באַלײידיקנדיק .מען
מוז זיך צוריק אומקערן צו דעם אוממיטלבארן ואָרט און באַטײט .אַלע
שרייבן און רעדן ליטעראַריש .זייף ,פּודער ,זאָקנבענדלאַך ,הויזן און
אונטערוועש ,ווערן אַזױ פיפיק צונעטראַנן צום עולם דורך ליטערארישי
ראַפּינירטער אַנאַנסןדליטעראַטור .היינע האָס זיך שוין לאַנג געקלאָגט אויף
דעם ,װאָס זיין שניידער האָט אַ פּאַר וואונדערבאַרע א
,ידייען" פאַר די
נייע הויזן װאָס ער נייט אים .די וועלט פּראַנרעסירט ,זי ווערט אַלץ מער
און מער אינדוסטריע?.
איין אינדוסטריע-צווייג ווערט געשאַפן פון
ר
אַ צווייטער .אפילו שרייבע יי האַלט חיינט אויך אין ווערן אן אינדוסטריע,
שוין געװאָרן .מענטשן לערנען היינט שנעלער און מער .לייענען אַ סך,
יעדער ווייסט די קונץ פון דעם אויבערפלאַכלאכן אויסדרוסק .געזאַנג ווערט
דורכגעעכאָט דורך ראַדיא ,טעאַטער  ---דורך מואוויס .בילדער-קונסט --
דורך פאַטאַגראַפיע .דער עולם האָט שוין קיין צייט און געדולר ניט אוו-
טערצושיידן .און צו װאָס די נאַנצע טרחה ? דאָס באַקװעמע איז דאָס
בעסטע --- .פּוטערין גייט אַזױ נוט ,און אפשר נאָך בעסער ,פון פּוטער,
דער שאבלאָן איז געװאָרן קעניג ; ער רענירט .דאָס מענטשלאַכע
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אויג האָט זיך שוין צונעוואוינט צו קוקן אויף אומנאַטירלאכער פארב פון
זאַכן .די געוואוינהייט פון אוינ האָט זיך אויך אריבערנעטראָגן צו דער
|
פעלשונג פון נעדאַנק און געפיל,

אַמעריקאַנער באָדן  --דאָס אינדוסטריעלסטע לאַנד אין דער וועלט
 --איז ספּעציעל צוגעפּאַסט צו א שטימונג פון איבערטרייבונג און פּראַ-פאַנאַציע און דורך דעם  ---דערפאָלנ ! אונטערנעמוננס-קראַפט איז וויכ-
טיק פֿאַר דעם .ענערניע  --וי אָננעמאַסטן ,אימפּעט ווערט פאַרביטן
אויף טעמפּעראַמענט ,עקשנות  --מיט אַמביציע ,עקשן זיך ,שיט מיט
פֿאַרליטעראַרישטן ווערטערשטויב ,און גיי ,וי צו א סאַרק ,מיט אויסי
געשטרעקטע

עלנבויגנס --- ,וועסטו קרינן דיין באַנערטן

אױיבנאָן.

און

װאָס װוי? דען אַנדערש דער פּאַרװעני ,דער אַרױפגעאַרבעטער  --סיי
אין ביזנעס סיי אין קונסט  --װי דעם פעטן אױיבענאָן ,רום און אנערי
קענונג ?
פאַר דיר ,מיין אױיסנעטראַכטע פּערזענלאַכקײט ,אין אַ באַליידיקונג
צו זיין פּאָפּולער .עס איז פארדעכטיק .נאָך פון אַמאָל ווייסטו ,אז דער
פאַלשער נביא פֿאַרטונקלט אָפט דעם אמת'ן .מען מוז אָבער תמיד פאַר"
שטיין דעם דינעם אונטערשייד  :ווער וועמעס פּאָפּולאַריטעט עס זוכט ?
דער קאַריערע-קינסטלער זוכט דעם חמון כדי צו ווערן פּאָפּולער .אָבער
דעם אמת'ן קינסטלער ,וי טאָלסטאַי ,שעקספּיר און אַנדערע -- ,זיי
זוכט שוין דער הפון ,ער װויל פּאַפּולער ווערן דורך די קינסטלער ,דער

המון רעדט מיט זייערע געדאַנקען ,כדי אַליין צו ווערן אָנגעזען און פּלע"
בעאיש

פּאָפּולער.

ווען איך רער פון המון ,מיין איך קיינמאָל ניט דאָס פאלק (אָט איז
שוין פאר

די אוינן א לעבעדיקער

ביישפּי?

פון פארמישטע

באנריפן)

דאָס פאָלק איז װי דער טיפער ים און דער המון דער שוים װאָס די כװאַ-
ליעס יאָגן אָן .אזוי װוי עס איז דאָ אַן איינצלנער דעליטאַנט-מושלם ,נאָכ-

מאַכער , אַזױ איז פאַראַן דער חמון אַלס גאַנצער .עס אין אפילו דאַ אַ
המון דעקאַדענטישע שרייבער ,און אַ חמון דעקאַדענטישע לעזער .ביידע
זוכן נאָר דאָס לעצטע װאָרט,

דער המון דעקאַדענטישער לעזער דאַרף האָבן דעם המון-דעקאַדענט
| שרייבער ,און ביידע דאַרפן האָבן איינע די אנדערע .זיי דארפן אזא ,װאָס
זאָל נאָר זיי דינען .און דערפאר ווערן אזוינע שרייבער און קינסטלער אויפן
אָרט אָפּגעצאָלט מיט עולס-הזה .דער היינטיקער שלעכטער שרייבער
הויבט ניט אָן ,וי דער אַמאַליקער אַנפּאַנגער ,מיט בדחנ'ישע גראַמען.
ער ווערט היינט נלייך א מושלם .ער הויבט נלייך אָן פון מאָדערן און

דעקאַדענץ .דער וועג פון שאַבלאָן איז פאַר אים צוגענרייט.
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8.

בלוט

און

פארגענוגן.

די צייט פון רעװאָלוציע ,מלחמה און פּאַנראָמען ,האָט אויסנגעקערט
דעם אינגעווייד פון דער גאַנצער מענשחייט .דער ריח פון בוט האָט
צעמישט

די מענשליכע

מוחות,

גערענט

די אינסטינקטן

און אין היץ

האָבן זיך ביי פיל צעמישט די טערמינען און געפילן ,פּאַרנאָגראַפיע ---
אויף

|-אויף ליידנשאַפט ; לוידנשאַפט  --אוֹיף סאַדיזם; סאַדיזם --
בלוט ,די אױיסגעװאַקסענע בלום פון די רוישיקע צייטן!
װאָס װייניקער אייגענע פאַרב און קראַפט אַ מענש פאַרמאַגט ,יאָנט
ער זיך אַלץ מער נאָך דאָס פעטסטע ,בולט'סטע און שטאַרקסטע :רויט
אָדער שװאַרץ .פון רויט אין געװאָרן בלוט .די גאַנצע ליטעראַטור --
דער שפּינל פון דעם מענשן  --איז דורכנעשטראַמט מיט א בלוט-רויט-
סייט ,און שוין באַװויזן צו ווערן ראפינירט און פּסעוודא-טראדיציאנעל,
מען יאַנט זיך נאַכ'ן שטאַרקסטן װאָרט ,דאָס איינפאַכע ,פרידליכע
װאָרט ווערט אויסגעמידן .קלענער וי גאָט ,שד און מלאך אין ניטאָ,
גיהנום ,שטורם ,בלוט און וואונדן  --דאָס איז די היינטיקע סטאַרע,
ואס יעדער געוויינליכער פּאַסטוֹך טרייבט .דעריבער איז דאָס אַזױ
פאַרדעכטיק און געפערליך,
אַלע ליטעראטורן האָבן איצטער גענומען בלוט אלס טעמא .יעדער
װאָרט יעדער געדאַנק איז דורכגעװוייקט מיט בלוט אוון מענשליכע פּי-
ניגונגען .ניט גראָד וויי? די וועלט אונזערע טרינקט זיך אין דעם אַלעם,
 --נאָר ווייל די געראטעוועטע האָבן זיך צוגעוויינט זיך צו באָדן איןאַזאַ געמייזאַכטס .דאָס איז געװאָרן אַ מין לוקסוס וי די קאַר?סבאַדער
בעדער .עס איז געװאָרן אַן איבעריאַג אין שטאַרקע נגעפילן און גראָב-

יונגישער עולם-הזה .עס אין געװאָרן אַ מין גייסטיקע שפּייז ,אמילן
פיש און פלייש ,װאָס זיינען אַלע מאָל געווען פרידליכע עסנס וי ברויט
און קארטאָפל ,האָבן אין אונזערע מיילער איצט אן אנדער טעם ,א שארף
גאסטראָנאָמיש סאָדישטישען ריח נאָך שטארקע רענוננען ,דער ביין
ווערט געגריזשעם מיט מער ווילדקייט און די פלייש פוז זיין ניט דער-

בראָטן ,די בלוט זאָל ארויסרינען ; ווערים ,לעבעדיקע ווערים עסט מען
אין א טעלער װוי איטאליענישע לאָקשן און מען גלאָצט דערביי קינסטלע-

ריש די אויגן,
אזוי וי ווערים גראָבן זיך א סך פון די היינטיקע קינסטלער אין דער
פּלאַך פון דעם מענשליכן לעבן ,און פאַרפּעסטן זי מיט ניפטיקע ריחות,
און די װאָס זאַנן עס אַרױס אָט די מודא'דיקע געדאנקען ,זיינען דאָס
פאַר דער וועלט ,און פילייכט פאַר זיך אַלֵיין ,עטיקער און מאַראַליסטן
אפילו .זיי ווילן דורכדעם פאַר'יום-טוב'ן זייער איינענער פּוסטקײט.
מען האָט אין אַ קינסטלער-געזעלשאַפט גערעדט ווענן מאָרד-פאַר-
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װאָס זיין נאַנצער

וועזן איז ,דאַכט זיך ,נידריקער פון גראָז ,האָט באמערקט  :יאַ ,מיל פאַר"

ברעכער קלייבן בכיון אויס הענגען ,ווייל הענגענדיק לעבן זיי איבער דעם
גענוס פון נעשלעכט . . ,און אַן אמת'ע ניט פאַרנינערישקייט איז דערביי

נעלענן אויף זיין שװאַכן ,מיט פאַספאָר באַלױכטענעם ,פּנים...
 -טאָלסטאַי -- ,זאָגט אַן אַנדערער אין דער זעלבער קינסוילער-געזעלשאַפט -- ,איז אַן אַלטער בעל-עבירה'ניק .אויף דער עלטער אין
אים נוט צו פּראַווען אסקעטיזם .און דאַסטאיעװוסקי האָט דאָך נאָר פאַר-
גװאַלטיקט פערצך-יעריקע מיידלאך!  --און אַ ניט-פארנינערישקייט

האָט אויך באַלױכטן דעם אַנדערנס פּנים.
פּסעװודאָ און עכטקייט איזן א צו דינער קאָנטראַסט פאר דעם המו"
מענש און חמון-קינסטלער,
יעדער זעט נאָר דאָס שלעכטע אין לעבן און אין מענשן .ער נעמט
עס ניט װי עס איז ,נאָר װאָס מער אויסטארטשען און נאַקעטער מאַכן.
עס אין נישטאָג קיין
וי קראָען װאָס ראִיען זיך נאָר אין פוילקייט,

ליבשאַפט און ליבע צו מענשן און זאַבן.
דעריבער איז קיין וואונדער ניט ,װאָס אויך אין אונזער אידישער
ליטעראַטור איז אַזא גערעטעניש אויף סאדיזם .אַ טייל פון אונזערע
אידישע קינסטלער ,און דוקא דער בעסערער טייל ,האָט נאָך ביז איצט
קיין צייט ניט געהאַט אָפּצוטרײיסלען פון זיך דאָס שאַבלאַן צייטליכע

און פרעמד אָנגעװואַקסענע ווילד-פלייש אין דער אידישער ליטעראטור,
שלום אַשׁ ,אין זיינער אַ דראַמע,

דעקלאַמירט

אַזױי די מענשליכע

לייךן :

אַ שנירל פּערל ,אַ שניר? פּערל
אויף דעם האַלז פון געשענדעטע
אידישע טעכטער...

און אפילן איצט ,אַזױ פי? יאַר נאָך דער מלחמח ,שרייבט שלום אַש אין
זיינע רייזעס פון שפּאַניען , :איד האָב געזען בלוט ,איך האָב געשמעקט
בלוט" . ..זעט וי עס קלינגט אַזױ נאַסטראַנאָמיש
זאַמען.

און סאַדיסטיש

צױ"
|

 .שאַפּיראַ האָט עס נאַך פריער און אויך נלייכצייטיק געטאָן אין
זיינע ווערק ,דער צלם", ,דער קוש"* ,ווייסע חלה" און ,די אידישע
מלוכה" ,כאָטש ביי אים איז דאָס געווען אפשר מער א מיט? אויסצו"
בויען זיין בנין .אָבער דאָך איז דער אַזאַרט פאַר אַזעלכע ניינוננען פאַר-
דעכטיק און "שעדליך .,עס איז געװאָרן א סאדיסטישער געיעג אין דער
אידישער ליטעראַטור באוואוסטערהייט און אומבאוואוסטערהייט ,ניט
רעדנדיק וועגן די האַלב שונד-ראַמאַנען און שונד-דראַמעס ,װאָס פאַר
זיי איז דאָס דער ליבליכסטער געמויזאכטס צו שוויינקען זיך .וועגן זיי

12

צו דער אווסגעטרוימטער פּערוענלאכקויט

ב .לאפּון

רערט מען ניט.
שיינקייט

כאָטש זיי האָבן װוי אמת'ע בערנ פארשאָטנט די אמת'ע

אין אונזער ליטעראַטור.

אפילו ביאַליק ,אין געיעג נאָכ'ן שטאַרקן אויסדרוק ,האָט עס ניט
אויסנעמיטן אין זיין ,שחיטח-שטאט" ,וואו די בייכער האָכז דוקא נע*
דאַרפט אַנגעפילט ווערן מיט פעדערן א .אז ,וו.

צו די שונד-שרייכער שרייבט מען עס צו צו זייער אימפּאָטענץ,
אָבער אויף ביאַליק'ן טאָר מען זיך ניט אַיילן מיט אַזאַ בילינן עפיטעט,
מען מוז עס צושרייבן

צו דער ניט דערלייטערטקייט

פון דעם איך אין

דעם קינסטלער ,קיין אַנדער ענטפער אין ניטאָ.
װוי אַן אמת'ער שטורם ,אַן אױיסנעלאַסענע װאַקכאַנאַליע האָט עם.
פאַרכאַפּט די בעסטע שרייבער אונזערע איבער'ן ים און אין אמעריקע.
פאַדערט זיך ניט קיין רעוויזיע ,א ריין מענשליכע דיפענירוננ פון ריינ-
קייט און שיינקייט אין מענשליכן לעבן -- ,פון װאָס קונסט ווערט נע-

|
שאַפן ? --
דער באַנאַבטער און עטישער שרייבער פון יענער זייט ים ,מ.
ראַװיטש ,האָט אין זיין סעריע ,פון מיין װעגעטעריאַנישן עוואנגעליום"
|

אַן אָדע ; קצבים :
די האַקמעסערס לינן גרייט,
דרייצאקיג און שארף,

נאָך פון נעכטיקן בלוט;

די קלעצער טריפן
און היינט פאַרטאָנג,
ווען די בלויע הימל-שטויב-שפּרייענדיקע ראָסע
האָט יעדן מידן פאַרביינייער געקושט,
האָבן זיך אין שעכט-הויז די חלפים נעגלימטשט

איבער אויסנעשטרעקטע העלזער,
איבער אַדערן װוי באַרג-קװאַלן שוואננער מיט בלוט,
העלזער פון לעמער ,אומשולדיק,
גרויסאויגיק און סאמעטפיסיק.
די האַקמעסערס ליגן גרייט
און ס'איז אַ שווערער טריפנדער
פאַר דער יאַטקע-קראַם פאַרפאָרן ;
פאַכען די פערד --
און אַ יוננער קצב ליגט זינגענדיק
אין העלן פרימאַרנן ,אויף יוננגן פלייש
און דורד דער טיר ,הויט-מאַרביק שימערן
מיט מוסקוליאַרנע הענט אַפיר פון בלוטיקע אַרבל,
װאַנן
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יוננע קצבים --
און ס'ליגן די האַקמעסערס כבלאַנק,
האַקמעסערס און זעגן,
האַמערן די הענט,
ברילט געזאַנג,

דאָס ליד איז נאַך ניט צו ענד .װאָס ווייטער צוזינגט זיך עס נאך
מער און מער ווענן פלייש און בלוט .עס פארענדיקט

זיך :

און ווען דער שוחט האָט ביי דער ריינער מאָרנן"זון
באַטראָטן

ווידער שוין די שעכטהויז

שװעל,

איז ער אין מידן שלאָף פאַרפאַלן
און האָט געטרוימט פון שימערדיקע הענם,
װאָס קענען נלעטן,
אַזױ גוט וי דער מאַדאַנאס הענט,
נעם זיך אין זינען ,אז ראָס רעדט א צער-בעלי-חיים'ניק ,װאָס קאָן
קיין בלוט ניט פארטראָנן .אָבער מיט װאָס פאר א ראַפינירטן טעם און

רושם ער באַזינגט עס מיט יעדער איינצלהייט (ביים סאַדיסט שפּילט די
הויפּט ראָלע דער דעטאַל) די ארבעט און די נעציינ פון די קצבים ! עס
אין באמת די שענסטע אָדע פון קצבים ,וי לויט זייערע אַ באַשטעלנג
פאַרפאַסט .עס קומט ארויס וי מיט בלעמ'ס ברכות אנשטאָט קללות.
אין זיינע נאַקעטע לידער ,דאָס בוך פּרעהיסטאָריע --- ,אומעטום
זיינען פו? מיט סאדיסטישע פלאנצן .און דאָס נראָד ביי אזא טאלאנט-

מולן און עטישן קינסטלער וי מ .ראַװיטש |

|

ס'איז אַ וייטיק ,א מיספאַרשטענדעניש ערנעץ אין די מוחות
פון אונזערע יונגע שרייבער .זיי האָבן געוויס זיך אַלין נאָך ניט אָננע-
געבן קיין חשבון פאר דעם מאָדנעם--איננאנצן פרעמדן טאָן פאר אידן---
דאָס אומבאַוואוסטע געזאַנג צו בלוט,
קריסטן מענן עסן בלוט און מאכן דערפון די אפּעטיסטישע שפּיזן.
אידן  --טאָרן ניט .קריסטן מענן עסן אבר מן החי .אידן  ---ניט ,צו די

אידן ,אַז עס קומט אַ שטיק? פלייש ,גייט עס אדורדך אַלע זיבן גיהנומס.
זיי קומען ניט אַזױ דירעקט מיט דער ווילדקייט פון דער חיה ,וי דער
קריסט .טאָ װוי קומט אָט דער פאַלשער טאָן ביי אונז ? זאָל די אָנווייחונג

פון דער מנושמ'דיקער צייט זיין אַן אויסרייד פאַר'ן עטישן קינסטלער,
װאָס דאַרף שטיין העכער פון צייט ,װאָס נייט פארביי !
אין אַ שוואכערער פאָרם נגעפינט מען דעם איינדרוק בא מארקיש און
קוויטקאַ .לויט זייער טעמפּעראמענט ,דערהויפּט ביים ערשטן ,האָט עס
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נעדאַרפט

:

זיין בולט'ער;

צו דער אויסגעטרוימטער

סמסתמא

איזן

דער

פּערזענלאכקייט

אינװייניקסטער

קאַנטראל

שטאַרקער ,און ס'קלינגט נאָר וי אַנגעװײט .דער טאָן פילט זיך כמעט
גארניט ביי די סאַוועט-קינסטלער ,ביי וועמען עס האָט געדאַרפט זיין נאָך
עס פילט זיך רויקייט ,אָבער ניט בייזקייט .אין אייראָפּא;
שארפער.
ז .שניאר ,מ .פוקס .אין אמעריקע  :ביי מ , .האלפּערן ,ב .נלאזמאן ,משה
נאדיר ,יונה ראַזענפעלד ,אָפּאטאשו ,לייוויק און פיל פון די נייערע.
דער עטישסטער
,די שטאַל? :

פון אַלע ,ה .לייוויק ,דעקלאַמירט אין זיין פּאָעמע
,מיידלשע לייבער,
נאַקעט ,נאַקעט.
צינד גרעסער די פלאַמען.
האָר ,קנוילן האָר }
צונגען ,פייער-צונגען.

ווייס וי אַ האַלז  ---כלוי וי אַן אָדער ---

בייט זיד דער ליבטיקער שטאַל  ---קליננט מיט'ן קלונג פוֹן אַ קול--- ,

גלאַט ,װוי די גלאַטקײט פון גלידער.. .
נימא אַזאַ פרייד וי די פרייד פון נלעטן חלפים ;
רייד פון די מידע
די
ניטאַ אַזאַ פרייד ,װי פ

:

און די שמייכלענדע ברידער"...

די פּאַעמא די ,שטא?" איז דאָס סטיליזירטע ליד זיינס .איינצינע
ווערטער זענען צושטעלט אין רייען וי סאָלדאטן אין א פּאראר . . .

דערנאָך גייט זיין פּאֶעמע ,דער ואָלף" ,זייער ענליך אויף  .9שא-
פּיראַ'ס ,די אידישע מלוכה" ,װאָס אין פול? מיט ראַפינירטע סאַדיס-
טישע דעטאַלן און זינלאכקייטן.
מען מוז פאַרענטפערן

מענשן .אין װאָס פאַר א סניבה

מען איו,

אַזאַ ליד זינגט מען .אין דאָס אָבער אַ פאַלקס-װואָרט מיט גאָר אַן אָנ-
דער מיין .אָבער אין אלץ װאָס לייוויק שרייבט איצט ,זענען גראָר ניט
קיין זינליכע טעמען ,נאָר ווענן משיח און אויסלייזוננ ,און עס רעדט
פאָרט פון אים ארויס א רייצעריי און סאדיזם :

;דו זאַגסט ,איך בין פאַרשאָלטן--- .
זאָג ,זאָג.
ס'וועט קומען ,שוין געקומען,
שוין געקומען פון בענשונג מיין טאָג
כ'האַב אַנטפּלעקט דאָס האַרץ פון דער וועלט,
אַנטפּלעקט אין סאַמע מיטן
מיט מיין קאָפּ ,מיט מיין פאַרשאַלטענעם,
מיט מיין פאַרשאָלטענעם קאָפּ זיך אַרײינגעשניטן.
פלהישלשהי  =.פטסשסטטט =.תורדיייס?  =.שוישטטיט-.פקאפאאסס = פעוועססס --=-היקשקיסעסטן

יואר

וורויייימט :ישש -----פופטעסוסטט 6----יאטאסי ----.פושקטאססאט *:--שהפסטאסף ---.אשונ
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פּערזענלאכקיימי

און בלוט טריפט --- ,זאָל טריפן,
זאָל בלוט טריפן ,ביז'ן לעצטן טריף.
מיט װאָס פאר א בארימעריי ,א בלחש'דיקע הנאה און רייצוננ-
טאָן עס קלינגט יעדער װאָרט און שורה !
דו זאָנסט ,איך בין פאַרשאַלטן-- .
זאָנ ,זאָנ.

ס'וועט קומעז ,שוין געקומען,

שוין נעקומען פון בענשונג מיין טאָג.
דאָס אַלְץ רעדט אַ מענש ,װאָס פאַרמעסט זיך גראָד צו רעדן דאָס
פאַרקערטע ,דאָס שטילע אויסנעלייטערטע װאָרט!
די איינענע ניט דערלייטערטקייט לאָזט אָבער ניט ריידן ועגן
דערלייטערונג .אומעטום ,אפילו אין ,נולם" ,זיינען דאַ די דאַזיקע שטע-
רונגען ,װאָס זיינען בכל? ניט אידיש און ניט מענשליך,
עש
ו
א ד
טאַ

אַנט:

און אויך דער מעסער ...נלאַנציק ,שטראַלנדיק און שאַרף,
א שיין נעטאָן האָט פון דער היי? אויף אים דער מעסער,
אַ שיין געטאַן ,אַ נלעט נעטאָן זיין אויפנעמאַכטע ברעם
די בלוט פוז די ,װאָס האָבן ניט נעקענט דערזען
דעם שטילן שיין פון זיין פאַרמאַכטער ברעם. ..
גו? ם;
דאָס װאָרט ,דאָס װאָרט ,װאָס דו האָפט מיר פאַרטרױיט,
אַ רויטס ,א שאַרמס ,אַ װאַרימס און אַ שטילס,
איך שפּיר עס און איך הער עס ,און איך זע עם.
הײההסטסאלה == אוהשמיהאערש == גטשיסאפאוס == מאותמשסאסם = .אמאמהאשה = שההפססטוואסט == שהששספלטטט = שהתסהמשסט = ש/תסססטאה

= וטשסטשטעט = מסטהתגנם = סססהההכהס = שסאטעטשסם = ססהסססאםה =

סססתסהסה = פיטויסששסה

מ ה ר" :5
דורך טויט און בלוט און לעצטן אָטעם. . .
און טראָט נאָך טראָט ,אויף הינטער ניט אַ קוק טאָן,
הויכ אָן צו ניין און זאָנ װאָס איך :
דורך טויט און בלוט און לעצטן אַטעם.
-6יייי=-.

אריי עקאטא

ן}?. -.ליקאי

יטי-1.

ייג

יי טיט

;}א

|- -ט,טנטי

1יי

טל

ת נ ח ו ם :
דעם רויטסטן און דעם שטראַלנדיקסטן,
דעם שפּינלדיקסטן  ---שפּיגלדיקער נאָך פון בלוט;
און ליכט האָב איך נגעבראַכט מיט זיך-- ,
אָט זיינען זיי...
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ב .לאפּון

פּערזענלאכקיוט

צו דער אויסגעטרוימטער

דאַ נראָד ווערן געבראַכט פאַרשידענע ציטאַטן ,נעשפּרעכן פון פאַר-

שידענע העלדן ,װאָס האָבן אנב פאַר קיין פאל ניט נעקענט און ניט
געטאָרט רעדן אויף איינער און דערזעלביקער שפּראַך .אַזױ סאדיסטיש
ענליך .און שוין אָפּגערעדט ,אַז דאָס אין פאַר קיין פאַל ניט עכט א
ניט אידיש פאר'ן מהר"? און תנחומן ,אלע העלדן אין ,גולם" רעדן
און סמיט די באַליבטסטע אויס-
מיט דער זעלבער פלייװיק-שפּראַך
דרוקז,

װאָס אין זיינע ריינע לירישע לידער;

אויסדרוק:

טאַדעאוש'ס

;דעם שטילן שיין פון זיין פארמאַכטער ברעם" ,קען מען געפינען אין
צענדליקער לייוויק'ס לידער.
איז ניט דאָס דער וװענ צוצוגיין צום מענשן און קינסטלער ? דורך
סתירות אים אַנטפּלעקן ,אים אויפווייזן אוֹן אים אָפּװענדן פון די

טעות'?...
אַזױ גייען דורך ריי נאָך ריי אַ סך פון אונזערע

בעסטע

אידישע

שרייבער .,משה נאַדיר אין זיין פּאַעמע , :דעם טויט זיין אָפּצאָל":
אַ האַלז ,אַ ווייסער האַלז פון שניי אין אויפגעגנאננען
פאַר דעם ריינעם ,יונגן מעסער
סשסטוקייסף  =.שאססאפלישטן04/-----.שאסססן ---ששאיעווהוקדאס --.יוהסטטשטט

= סושססקטסט == הוהמיקשסתם = פייזיפטוקזט ----פטאונשטשגת --שפנה

פששלהוייקשאים/-----.פאסססתססהוענס ----פמאאטוסטאס = יייז

0505

דערקוויק מיך מיט געפלינלטן געזאנג
פון טויבז ,װאָס די פלינלען ברענען אויף זיי.
דאָס איז ,אנב ,נעשריבן געװאָרן אוים'ן טויט פון א פריינט,
די דאָזיקע אויסדרוקן זיינען נאָך אומריינער און פאַרפירערישער
וי לייוויקס .ביי לייוויקן פילט מען ,וי ער ראַנגלט זיך אומעטום .שוין
זיינע שטענדיקע רייד ווענן דערלייזונג אַליין ווייזט דעם פארלאנג נאָך
ריינקייט .און משה נאַדיר אין זיינע ווערטער זשאַננלעריי שוויסט וואויל-
יונגעריש אין אַ בלוטיקן ים און כאָטש נעמט דערלאַנגט אים לעכעדיק-
צונעבראָטענע טויבן אין מויל אַרײן }
צו שרייבן אַזױ ביים אַנגעזיכט פון טויט ,פון אַ נאָנטסטן פריינט,
איז א לעסטערונג פאר דעם ווערט פון װאָרט .ניט אַנדערש ,עס האָט
קאדעטיזם.
זיך אריינגעריסן אין דער ליטעראטור א ליטערארישער
אין א ספין זנות-
די ליטעראטור
פאר ועלכער
א שטרעמונג,
צימער .עס איז נאָך ביז איצט ניט געווען אין אונזער ליטעראטור אַזאַ
וואזלנאַריטעט .די קינדערשע ריינקייט פון י .9 .פּרץ ,דאָס אַסקעטישע
פון ח .ד .נאַמבערג ,די תמימות פון א .רייזין .די ליכטיקייט פון מענ-
דעלע און די גוטמוטיקייט פון שלום עליכם זיינען אויף א וויי? פארטונקלט
געװאָרן .אפילו דאָסטאיעװסקייס אויסנעפּײניקטע מענשן וועלכע הרנ'ע-

נען זיך אַליין און יענעם ,ווערן נעטריבן צום דעם פון ריינקייט ,פון דעם
17

ב .לאפּין

אינסטינקטיוון

צו דער אווסגעטרוימטער

|

פערזענלאכקייט

פאַטאַליזם אין דעם מענשן און דער שטרעבונג

לייזונג.
י ,אָפּאַטאַשו האָט די לעצטע פּאַר יאָר אויסגעמיטן

צו אויס-

דעם פלעביי

ניט אַװעקגע-
אָבער
(איסנעמיטן,
וערק.
לעצטע
זיינע
אין
װאָרפן ,ער איז אין זיינע העלדן צופיל אַיינגעוואקסן) .ער האָט זיך
און
חסידים
וי
טיפפּן
עטישאידעאליסטישע
צו'
גענומען

רביים .קאַן זיך פונדעסטווענן פאַר קיין פאַל ניט אָפּזאָנן (אין זיינע
ווייכס?-מיטן) מיט הנאה דערציילן אזוינע פּיקאַנטע שטעלן װי:
ד,ען ביי קראקוסן צו האקן מיט זיין שווערד מענשישע קעפּ איז מער
פרייד געווען ,װוי צו האָבן ביי זיך אויפ'ן געלעגער די שיינע לאנדאנא".
ָ,פאטאשו באקרוינט נאָך זיין ניינונג צו סאדיזם מיט איבערנעבע-
און א
גגעביינקט האָט לאנדאנא נאָך
נער ליבע .ער זאָנט נלייך נאָך דעם:
קראקוס'ן ,לאנג נעווארט ,זיך אויסנעװויינט אירע בלויע אוינן  ---קרא-
קוס איז ניט נעקומען" -- .די שורות זענען פול מיט סאדיסטישער בענ-
קעניש נאָך דעם סאדיסטישן העלד,

זיין פאַראידעאַליזירטער העלד (אַלע זיינע העלדן זיינען ביי אים

|

אידעאַליזירט) אין פערדגנב זאַנװי? האַלט אין איין שפּייען אויף רער
ערד ,צי יענעם אין פּנים ,שלאָנן און מאטערן די שוואכערע, .אונטערן
כאשע גאַרניט געטראַנן .א הייס ואָרים לייב

קאַפטן האָט די משוגענע
האָט אַפירגעקוקט",
דאָס דאָזיקע נעפיל איז ניטאָ (און אויב יא ,איז ניט קיין שעדלא-

כער)

גראד

ביי

דעם באמת אימפּולסיוון מ .ווייסנכערג ,למשל .עס

ווילט זיך אים אַמאָל אַ שרעק טאָן מיט אַ הייסערן װאָרט ,אָבער עס אין
אין גופא ניט אייננגעוואקסן און ער נייט דעם נעפיל אַריבער .אַפילו ביי

מ .ל .האַלפּערן איז עס מער אַ וואויל-יוננגערישער אויספיינעריי וי אַן
אינסטינקטיווער געפיל ,און בכל? איז האַלפּערן בטבע צו סענטימענטאַל,
אז דער דאָזיקער נעפיל זאָל ביי אים זיין איינגעוואקסן, .שפּרינגט מיין
שוועסטער  ---אַזאַ מויר  --נאַקעט איכער צוים און פּלױט -- ,טוט
דאָס העמד אַ ווייסן פלי  --האַלאַלאַ האָלי", .קומט דער ווינט פון דאַ
און דאָרט --- ,כאַפּט דעם טאַטן פאר'ן באָרד -- ,טוט דעם טאַטנס
באָרד אַ פלי  --האַלאַלאָ האַלי; -- ..אַנגעװאָרן האָט דיין ברודער,
נעבאך ביידע הענט אין שלאכט ,קען ער זיך שוין מער ניט קראצן --
נעמט אים ניט קיין שלאָף ביינאַכט".
דאָס איזן בלויז פאַרדריסליכער אָדער בטלני'שער ציניזם; ער איז
ניט שעדלאך .עס איז אָבער באמת שעדלאך ביי דעם װאָס ס'איז אין
בלוט אריין און קאָן פון דעם בשום אוטן ניט אוועק.
/

א

6

אין דעם אַפּנרונד פון אונזער פּסיכיק מוזן מיר זוכן אַן ענטפער
אויף דעם דאָזיקן ווילדיפלייש ,װאָס האָט זפיּךראָפּאַרציאַנעל מער אָנ
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דער פאָטער

|

געװאַקסן אין דער אידישער ליטעראַטור ,װוי אין כעסערער אייראָפּעאי-
שער ,דעם דאָזיקן אַפּנרונט מוזן מיר אויסטריקענען װאָס שנעלער און
װאָס זאָרנפעלטיקער ,כדי עס זאלן אין אים ניט אַראָפּזינקען אונזערע
|
שענסטע אוצרות.
ניין ,ניט דאָס אויבנגעשילדערטע איז דאָס אָפענע פּנים פון דער
אידשער און וועלט פּערזענליכקייט { איך זע שוין דאָס אויפגיין פון דעם
דער
פּערזענליכקייט איבער
ליכט פון דער אויסנעטרוימטער ריינער
אידשער און וועלט ליטעראַטור און איבער נאַנצן לעבן |

דער פּאָטער.
(טאָג בּוך פון א זעלבסטמערדער).
צו משה ווארשע |.

דער וועג פון איינזאמען איז פון געבאָרן
געווען שוין אָנגעדײט זיגזאגיש; --
װי נאַכטװאַנדלער אין צויבער-חלום פאָרן
אין הימל-שפּרונגען וואונדערלאך און מאגיש---
האָב איך זיך אין מיין אייגן ווייט פארלאָרן,
און מיט אַ שמייכל קאַלט ,אוז טראַגיש,
געטראָגן װי א פאנצער מיין באַשערשע דאָרן,
שטאָט בלומען ,װאָס באַקראַנצן קינדער-יאָרן.
2
ס'איז דאָ אן אָנהױיב ,א מיטן און א סוף.
אזוי איז די װעלםט :געבורט לעבן און טוים,
דער וועלט'ס א קינד בין איך --- ,א שפּרונג און א לאָף,
און האָב דעם האַרמאָנישן דריילינג צעשיירט.
דעם גאָלדענעם מיטן ,אים לאָז איך פאר אייך,
דעם בריק מייר איך אויס ,און איך שפּרינג ראנד צו ראנד ;
מיין וואונש ,איז פולער פון דעם פייך,
פאַרגינט מיר ,פאַרגינט מיין אויסגעמרוימטן לאנר.
3.

ניין ,איך האָב אויך אויף הארמער ערד געטראָטן,
און אָבגעקלונגען האָבן מיינע טרים,
װי יעדערן  ---איז אויך מיין טרייער שאָטן
דעם וועג מיר פארלאָפן און געהיט.
נאָר כ'בין זיך מודה ,װי איך פלעג אָפּט לאכן
פון זיין געטריישאפט הינטישער צו מיך.
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ב .לאַפּון
פלעגט
אהינטער

דער פאָטער
שעהץ

ווארטן ,ווען איך פלעג

אים פון מויער-הויז

פארמאכן

די טיר.

און ס'פלעגט נאָך װוילדער מיין געלעכמער װערן,
ווען בא א וואנט פלעג האסטיג בלייבן שטיין ;
דאן פלעגט ער קאָפּ אראָפּ זיך איבערקערן,
אויף אַ באַלקאָן זיך היינגען איינאליין.
4,

א שלייפנ-ברענענעניש ,א שנעלער הארצנ-שלאָג,
אין ליב  ---א פיבער גלוסט ,דער אויער  ---אָנגעשפּיצט ; ---
ס'רייסט אויף די אויגן מיר דער אויפגעשטראלטער פאָג,
ס'לייכם אויף אין הארץ בא מיר א יונגער פרילינג-בליץ !
און ס'הויבט אָן װיגן מיך א לייכטקייט פליגלדיק,
איך שוועב ארויף ,ארויף צום בלויען קינדער-לאנר,
וואו כ'האָב אמאָל געלעבט ,און איצטער  ---שפּיגלדיק
שיינט ווידער אָפּ פאר מיר זיין רעגנבויגן ראנר.
א גרינ-באוואקסענע ,א זונ-באשפּונענע,
מיט יונגע קינדערלאך פליט אום מיין יוגנד-פרייר ;
נישט א פארלאָרענע ,נישט אן אנטרונענע --
זי האָט זיך קינמאָל גאָר פון מיר ניט אָפּגעשײדט.
זי איז זיך טריט באַ טריט נאָך מיר אַלץ נאָכגעגאַן,
און אין פארצווייפלונגס-שעה איז זי מיין טרייסם געװען ;
זי האָט פון בלויען טייך פאריאָגט די שווארצע שואן,
און האָט ניט צוגעלאָזט ,אז ס'זאָל מיר בייז געשען.
אזוי רעדם זינגענדיק די ליבע יוגנד מיין

|

אין שארפן אויער מיר ,װאָס קלינגט פון זיך אלײן ;
און העלער צינם זיך אָן אין הארץ דער בלויער שין,
ס'ווערט גרינגער ,ליכטיקעד

פאר מיר דער װעג צו געהן.

8,

 --וויין ניט ,מאַמע מיינע ,טייערע,און דו ,מיין פאָטער ,דו האלסט אויך ניט אויס-- .
װאַרימען װעלן מיך פרעמדע פייערן,
ווייט פון אייער רשות ארויס.
 -קוים דערלעבט דאָס ערשטע װאָרט פון דיר,מיט וויפיל שרעק געלערנט דיך צו גײן.
ביזט דער ערשטער פויגל ,װאָס אנטלויפט פון מיר,
װאָס בלייבט מיר א חוץ געויין == -- 3
90
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--מסתמא איז גאָט'ס װוילן אזוי,מאמע שייערע ,הער אויף ,הער אויף ! --
אומעמום וועגן און באַנען געשריי,
און שיפן לאָקערן:

קום ארויף!
0.

:

אפילו די וואסער-פויגל האָבן נים
געקענט דערגרייכן מער די ברעגן שיף,
האָט איער בליק מיך אלץ נאָך אָפּגעהים,
געמאָסטן די פארשלינגנדיקע טיף,
איך האָב אין טאַמע-מאמעס
די אונרו פון א פאָרגעשיל

בליק

טרייען

דערשפּירט ;

סיאיז יאָ און נישט געװוען דער מאמעס
די שיף -- ,װאָס האָט מיך װיגנדיק

ויג-- ,

געפירם.

7
ווייט  ---האָט איר ווייטקייט פארלאָרן,
געפאר  --וועהט שוין מער ניט מיט שרעק;
דארפסט

װעלן נאָר גיין אדער

און עס שניידט זיך פאר

פאָרן,

דיר אויס א װעג.

וועגן ,אָנצאָליקע וועגן--- ,
מפארגייסט זיך ,פארדרייסט זיך אין זײי,
אין מיט פון א וועג איז געלעגן
מיין מזל טארצערם פון געשריי.
--

פון אלע פארלאָזט און פארטריבן

האָב איך אים גענומען מיט מיר.
אויף שטויב אונזער שלוסבאנד פארשריבן,
װאָס מעקט זיך פון מינדסטן באריר.

וי זייטיקע װעלן מיר שלייבן,
מיר ביידע --- ,די גליקלאכע פּאָר ;
זיך שפּיגלען אין גרונם פון די טייכן
אזוי װי דער וויגדער ראָר,
8

די ערד --- ,די בייביקע--- ,
די מוטער פון דער גאנצער וועלם ;
די ערד  ---שווארצלייביקע,
21
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אויף וועלכער סשטיים נין יאָרק-- ,
האָט זיך פאר מיר א ריר געטאָן,
ווען כ'האָב אויף איר מיין ערשטן טראָט געשטעלם.,
מיין יונגן טראָט פול זאָרג.
דורכגעבליצט האָט א באשייד
אין דער טיף פון מיין זעל :
דער ריז ,פאר וועמען ס'ציטערט אויף די װעלם-- ,
ער אליין אויף די קניהען שטייט
טאר אימיצנס א פרעמדן שװעל,
9.
פרעמדע

ערד האָב איך באטראָטן,

פרעמדע

ערך,

און האָב אלע לאנדגעבאָטן
באלד צעשטערם.

פאר א פרעמדן איז נישט פּאַסיק
פרעך צו זיין,
זייער לעבן בונט און ראשיק
איז ניט מיין.
נים אין ריכטיג פּלאַץ געטראָפן
קוק איך אויס,
מיינע אויגן מאָדנע אָפען ---
גיבן אַרויש,
פון דעם ערשטן טאָג ביז יאָרן ---
אלץ אזוי;
גוט ,װאָס ס'קוקט פון אויג קיין צאָרן
גרינלאך גרוי.
פון דיין אייגענעם האַרבסט
די געלע בלעטער--- ,
וועלכע דו אליין גארבסט
פאר זיך אויף שטּעטער.
װען דיין לעבן אָן טויש
שטילט איין פארלעגן,
וועט דער בלעסער-גערויש
אויך דיר באועגן.
22
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ווען
װועט
װעט
מיט

באגינזון אויף זי
פארבן צינדן,
דיין גורל אויף צויי
זיי זיך בינדן.

ווען דיין קאָפּ מיד און באנג,
אויף זיי װועסט לענען ;
וװועסט ביים זונענפארגאנג
מיט זיי דערברענען.
11,
מיטנטאָג,
עס געלן זיך שטרויענע בענקלאך אין ,סאָב"
פון קיינעם באזעצמע,
וי ביימן אָפּגעשניפענע פון ווייץ-פעלר,
פון פי און פון חיות צעטראַטן.
עס זיצען די מענשן צעװאָרפן
און בייטן פאר לאנגװוייל רי ערטער,
דער עקספּרעס ,ער יאָגט זיך װי שטענדיק ;
די פאָרער  ---זי איילן זיך מער נים,
פון ווייטלאכע שטרעקן אודאי ;
װוי מענשן אין די העכערע יאָרן.
פון באנינען  ---שוין װיים .,צו נאכם  --נאָך א סך.
װי ניט איז  ---זי װעלן דערפאָרן . . .
און אפשך -- -- 4
קאַנסט ניט אָפּמעסטן אַלע אינאיינעם.
וי וועניג דאָ זיצן  --דאָך זענען זי מחנות.
גאַסן ,שטעט ,פארשידענע לענדער,
און פארשמייסט זיי ניט קיינעם,

דער באַן האָט זיך האסטיק צעוויגמ,
אויף א ווייל אלע מענטשן אין איינס אויפגעגאָסן,
זי ווידער צעשיירט,
וי דער אבפלוס און צופלוס פון ים.
זיך אָפּגעשטעלם,
שווערע קלעפּ פון אויפגעעטנטע און פארמאכטע פמירן.
עטלאכע זענען אראָפּ,
ארויף  ---זענען מער .זיך ארײנגעיאָגט,
פון געוויינהייט געזוכט פאר זיך פּלעצער,
25
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כאָטש עס האָבן גענוג נאָך געגעלם זיך
שטיקער ליידיקע שטרייענע בענק,
12
אָפּגעהאקט

כאם

װי א פרעמדנש
שטארצן

סאמע
טיר --

פּלייצעס

אויסגעגלייכט

אויג

פונקעלע

פאר דיר,

פּלוצלונג  ---װי סװאָלט אימיצן
דורכגענאָלט דיין קוק-- ,
גיבן יענעמס אקסלען זיך
צאפּלענדיק א צוק.
און דער מענטש פארשוינט אויף גיך
װי די באַן בלייבט שטיין
נאָר דאָס שטומע ריד פון בליק
בלייבט בא דיר אליין,
481

װויגנדיק זיך טאָג נאָך מאָנ
,אָב" און ,על",
אין ס
זאַפּ איך זיער רויש און יאָג
איין אין מיין זעל,
וואו איך גיי ,אלץ זינגט מיר צו
דער באנען-קלאנג ;
ס'רוישט אין שטילער שעה פון רן
מיר זייער גאנג,
ס'לעצט פאר מיר אויף גאנץ נין יאָרק

אין מיין װאַגאָן ,
גאָר מיין פרייד און גאָר מיין זאָרנ
ווערט דאָ פארטאָן.
פינסטערניש  ---אין טיפן ,סאָב",
די זון  --אין ײעל",
דאָס איז דער געשאַנק און גאָב,
װאָס ס'קריגט מיין זעל,
24
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41

פון א טראָט כיז א טראָם
גייען וועלסן פארביי --
בלויז דער דרעמלענדער סוד
אין דיין הארצן איז פריי.
און
| און
גאָם
גאָט

א לעבן  --פארשווינם,
א רגע  ---זיך צים,
אליין ברענגט די זינד,
אליין זי פארגים,

און פאר דיר װאָס פארבלייבם,
מיט דיין בייז ,מים דיין גוטם ?

יענע קראמט ,װאָס אלץ טרייבט --
דיין איינאיינציקע שוטץ,
דאָרם אויף יענער יים ראנד,
פון קיין איינעם פארטרוים,
האָם מיין אייגענע
אן אנטרינונג

האנט

געבוים.

184
איך האָב דיר פארבעטן צו גאַסט
און קיין היים נים געהאם-- .
דער ,װאָס האָט מיר געצאָלט מיין וועכנטלאכן לוין
האָט איינאיינציגן צימער און קיך נאָר באוואוינם,
וואו ס'האָט זיך געראנגלט א גרויסע משפּחה
,עזינד זאלבע אַכם"
וי אין רייזינ'ס  ---ג
און בעטן נאָר צװויי-- --- .
א שטּאנישע ווענסל בא נאכם
האָט אביסל פארשטעלט מיך פון זיי,
אן אָרימע פרוי ,אויף דער ציים",

פיר קינדערלאך ,אויף לאנגע יאָר ,בא דער זיים,
האָם זי שוין מומערליך ביז איצט געפירמ.
דער נייער לעבן האָט זיך שוין אין לופט געשפּירט-- -- .
מיין באלעבאָס און איך  --דער ארבעטער --
די צוויי פיינדלאכסטע קלאסן אויף דער װעלם,
האָבן פון מיטן נאכט דיז ניין אין דער פרי,
פאר ניו יאָרק פרישע צייטונגען צוגעשטעלט.
מען האָט אונז קוים ארויסגעזען פון אונטער די פּעק
פּעק זענען געגאנגען אין דער פינסטער אלין,
אזוי ביז'ן שפּעמן באגינען.
28
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ווען דו בציזט געקומען ,איז קיינער נישט געװען.
דער באלעבאָס  ---געדרעמלט האָט באם ,סטענד",
זיין פרוי  ---געגעבן לופם די קינדערלאך און זיך
אויף א יסטופּ" אין ריװינגטאָן סטרים,
איך בין געזעסן אליין אין שמוב,
מיין קאָפּ  ---געהאנגען אויף מיינע הענם,
װי א ברודער ,א מומער ,און א פאָטער,
װאָס זיינען איצם וויים ,אזוי געװוען פון מיר --
אזוי האָסטו בא מיר מיט טרייסשטנדיקע רייר
אויף אלץ זיך נאָכגעפרעגם,
ביז א פרייך אזא ,א ליכטיקע,
האָם זיך אין הויז פארשפּריים,
דו האָסט מיין חלום צוריק מיר אויפגעװעקמ.
דיין בליק האָט זיך אין ענגשאפט אָפּגעשלאָגן
פון איין געגנשטאנד אויף א צוייטן,
וי דו װאָלסט אין זיי לעבעדיקע וועזנס געזוכט ;
ביז וואן פון מויל האָט זיך דערטראָגן
א שטראָם פון אָפּגערדיסענע װערטער== == -- .
האָסט געקוקם אויף די אויסגעביכטע ,אָפּגעטראָגענע,
לאנגע פרויען-קליידער אויף דער ואנם,
װאָס האָבן אויסגעקוקט װי שלאָפנדיקע לונאַטיקער,
װאָס װעלן באלד ,באלד אָנהויבן גיין -- --
און װי מענטשן זיך באװעגן. .

דערנאָך האָסט צו מיר געזאָגט :
א פולע שטוב מיט מענטשן איז בא דיר . ..
וויפיל קינדער האָט דיין באלעבאָס ?
און כ'פיל א נייעם לעבן קומען ...
לעבן ! לעבן! == == =- --
מיר האָבן זיך ברידערליך געקוקם אין די אויגן,
און איינער דעם צװוייטן האָט אָפּן דערזען.

פּלוצלונג איז אריין די באַלאבאָסטע.
מיט איר  ---די פריילאכע פיר קינדערלאך ;
און דאָס פינפטע  ---װאָס דאַרף באַלד קומען,
האָט זיך געזעען נאָך מער פון אלע. . .
די מיר איז לאנג געבליבן אָפן,
דער ווינט איז וי אַן אייגענער אין חויז ארומגעלאָפן,
און די היינגענדיקע בייכינע קליידער
20
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האָבן זיך נאָך בייכיגער א הויב געמאַן פון די װענם ;
און װי צו א שמחה ,אָדער אַן אומגליק,
איז פול געװאָרן דאָס איינגע הויז
מיט מענשן און באַװעגונג. . .
16

צייכן און סמנים
פאר די אויגן שװעבן,
און אין יעדנס פּנִים
שפּיגלט זיך זיין לעבן.
כ'ווארט שוין אויף דיין צייכן
זיך אין וועג צו לאָזן,
װעל איך דאָרט דערגרײיבן -- 4
כ'וועל סיי װי זיך לאָזן.

17

אויף די וועגן לינן
אױסגעשפּרײטע שאָטנס,
האָט זיך װעד צעשריגן
ווען כ'האָב זי באַטראָטן.
האָב זיך איינגעבויגן
וועמען אויפצוהויבן,
האָט װער מיינע אויגן
אָנגעשיט מיט שטויבן.
עס האָט מיך מיין שאָמן
שטאַרק אַרומגענומען --- :
װאָלסט דיין װועג געמראָטן,
װאָלסטו אומגעקומען,

ראָס האָב איך מיט שטויבן
דיר פארשיט די אויגן-- ,
דיך צו מאכן גלויבן,
זאָלסט דיין וועג טארנייגן.
27

דער פּאָטער

ב .לאַפון

81
אָן יאָרן בין איך אַלט,
אָן לעבן בין איך מיד,
װעל איך נאָך זען ס'געשטאַלט,
װאָס אייביג ציט מיך ,צים ?
עס פלים א צוג אוועק,
א שיף גייט אָפּ פון ברעג,
האָב איך דען וועם באַגלײם,
מיט וועמען זיך צעשיידם ?
עס רוישט די גאנצע שטאָם
אין איין צערייצטן רויש,
אלץ דריים זיך אין איין ראָד,
און כ'פּלאָנטער זיך ניט אויס! ...
אָט גיט מיר װער אַ ריר --
אַ פריינט געוויס  ---צו מיר ;
איך ניב זיך פלינק א קער == == --
קויפט עפּעס יונגער הער !

און ס'פאַלט אַן אומעט אָן,
אַן עלנד און אַ שרעק ;
כאָמש נעם אַ פרעמרן אָן,
און גיי מיט אים אַװעק !
אָן אַלשער מאַן אָם גיים,

אין דדייען איינגעדריים ;
אַ שווערע משא ליגט
אף זיין געניק און דריקם.
איך נעם זיין
און טראָג עס
כאָטש כווייס
נאָר גום אזוי

משא צו
פלינק אים נאָך--- ,
אליין נים וואו-- ,
װערםט דאָך!...
19

שמויב ,אונטער די פיס געשראָטענער,
פארגיב מיר דעם דרוק פון די שרים.
דער מענש פון דעם שטויב א באשאפענער,
אין זעלביקן שטויב װערט צעשים.
28

ב .לאַפון

דער

לעבעדיקע

נערוון און אָדערן,

װוי נעצן אומעטום

צעשפּריים.

זיי קוקן װי אויגן און פאָדערן
דעם חשבון פאר אלעמענס

מוים,

װאָס מער דיינע אויגן זיך בריימערן,
און זאַפּן די װעלט אריין,
צעברענען דיך װוילדע וייטיקן
פון פרעמדן און אייגענעם פּין.
דו װוערסט װי א חייל א פאר'כישום'מע,
פול וויימזעען ,עמפינדונג ,געהער ;
וי דניאל'ן דער נס אין לייבנגרוב --
עס צויבערט ,און ס'איז אזוי שווער !

02
די חלומות און זעאוננען
פון מיינע שלאָפלאָזע נעכם,
זי זע איך שוין מער נים ביי נאַכט,
אין וואכיגן טאָג איצט גײען זײי מיט מיר ארום,
פון אָנפאנג איז געווען מיר שווער אזוי.
אין װאַכיגן װאָכיגן טאָג מיט חלומות צו גיין !
וי שווער די װאָר איז נים געװען,
האָט זי דאָך מיר אין חלום גרינגעד אויסנעזען,
ביז וואן כ'האָב מער אליין שוין נים געוואוסט
דעם אונטערשייד פון טרוים און װאָר,
וואו אַלצדינג צעטיילט זיך אין צוויי ;
צי לעב איך נאָך אלץ מיין לעבן דעם ערשפן,
צי שוין א צווייטן גאָר -- -- = 4
צי װעם נאָך מיר אויך װי נאָך זי י,
זיך נאָכציען א לאנגער דור -- -- -- 4

21

דער וועלקער בוים דעדם אזוי צום װינם :
ברעך אראָפּ פון מיר ,וואו נאָר א גרינענדיקע צווייג.
ווען דער גוף איז טוים ,זיינען די אָדערן פאַרגיפט,
און פאַריסמ'ט װעט זיין זייער לעבן.
װאָס גרעסער דער צווייג אויף מיין וועלקן גוף
וװועט אויסוואקסן און זיך בריימערן- ,
אַלץ פּיינענדער וועש זיין קורצער לעבן זיין ;
29

פאָטער

דער פאָטער

ב .לאַפִין

ווייל קיין בוים װועש ער שוין ניט ווערן,
און מיינע יאָרן זענען געציילטע ;
זאָלן די צווייגן ניט האָבן קיין צווייאיקן טוים :
שטאַרבן צוזאמען מים מיין גוף,
און שטארבן װי אן אויסגעשטרעקמע צװײג . . .
22
גליק און אומגליק.
מיט דעם שפּילן זיך שוין קינדער.
עס קלינגען ממבעות אויפן קאַלטן גראַניט :
קאָפּ צי אָדלער ? אָדלער געווינם,
קאָפּ  ---פארלוירן,
דאָס זעלבע שפּיל.
82
מיט אַראָפּגעלאָזטע שטאָרן ,אַז די זון זאָל ניט אַרײן,
בין איך איינער אליין אין מיין אייגענעם טונקל,
אַ גאַנצן טאָג פון פריען באַגינען געזעסן ;
װי א גרויער קאָפּ אַן אָפּגעגאָלטער ביי א טויטן
האָט זיך געגרויט דער דינער אַשׂ
פון מיינע אויסגעברענטע יאָרן.
און פּלוצלונג האָט אַ מאָדנער געדאַנק
אין מיין מאַרך זיך אַיינגעגעסן,
און געריסן מיין בליק אויף יענער זייט שטאָרן,
אין דער פּארצוקענדער רוישיגער גאַס--- -- = .
ניין ,איך װויל ניט זיין װי דער אומגליקלאַכער אייזליעקר,
װאָס װערט געבראכט אויף דער װעלט דורך א פערד און אַ בורראָ,
און קאָן אליין זיין מין ניט פּאָרן !
איך װויל נים ,אז זיין קלאָגעדיק עלנד געויין
אין די פינסטערע נעכט אָן שטערן,
צי אין נעכט מיםט לבנה באַגאָסן,
זאָל פאר מיר אויך מיין שוואנענליד װערן! --
ניין

אאאר אה

א

אי

איך האָב זיך אויפגעשטעלם ,זיך אויסגעגלייכם,
און בין ארויס,
42

געווען שוין נאַכט ,רויטלאכער שפּריציגער נעבל;
זיינען די מענשן געגאַנגען געבויגענע
װי האָראָפּאשנע טרעגער אַיינגעוואקסן מיט זייער משא,
30

דער פאָטער

ב .לאַפּון

מיט די שווארצע שירמס אויף די קעפּ,
כאָטש קיין דעגן איז שוין נים געװען ;
נאָר שווערע װאָלקן בלויז געהאַנגען פון אויבן ;
אין פּראצעסיעס האָבן זיך מענשלאַכע כװאַליעס געצויגן
איצער דער רוישיגעד דעלענסי סטרים,
און די שווארצע שירמס האָבן זיך װי קראָען געהויבן
אַרויף און אַראָפּ,
די נאַסע מויער-שילדן און ווענם
האָכבן ארויסגעגלאנצט אין רוימלאכן לאַמטערן-שיין,
וי נאָר װאָס פון אַ שרפה אויסגעלאָשן.
אָבעד מיין אייגענער פייער האָט נאָך געהאַלטן
אין סאמע אָנהויב,
װאָס שטארקער ס'האָם געברענט אין מיין האַרץ,
אלץ קלאָרער ,רואיקער האָב איך געזען
דעם פרעמדן אין מיין אייגענעם ארום,
אלץ נעענטער בין איך צו מיין אַנטרינונג געװען-- == -- .
און פּלוצלונג  ---אַ הייזעדיקער מאָדנער קלאַנג,
וי פון דעם נאַכטיגן נעבל אַרױסגעגאָסן,
װאָס האָט װי דעם אַלבאַטראָס געזאַנג
מענשלאַכע הערצער פון דער ווייטן אויסגעלאָשן.
אָם האָט ער זיך צענויפגעמישט מיט אַ געוויין פון א קינד,
און סיאיז געװאָרן אַלְץ פינסטערער,
און דער לאמטערנפייער  ---אלץ נעבלדיקער ,רוימעף ,..
אַ צלינדע מוטער מיט אַ קינד אויפן שויס
און א קאַטערינקע ביים זייט
האָט זיך אין נעבעל פאר מיר ארויסגעשיילם,
איין האַנט  ---צו די מענשן אויסגעשטעלם,
די צווייטע  ---אָן אויפהער כישופ'דיק געדרייט ,און געדריים,
װי זי װאָלט דעם רייסנדיקן קלאַנג באוואוסטערהייט
געװאָלט אריינגיסן פּיינענדיק אין האַרץ
פאר אלעמענס שלעכטס אויף דער ועלם,
וי פון אימיצן צוגעשמידט ,האָב איך לאנג ,זייער לאַנג,
געקוקט אויף דער בעטלערין ,דעם קינד ,און די קאַטערינקע-- ,
אַלע דריי הײימלאָזע אין דער נאַסער נעבעלדיקער נאַכט !
כב'האָב מיין גאנצן פארמעגן אין מיין הויפן
אויף איר שויס ארויפגעװאָרפן,
און זייער אָרימקײט האָט זיך צונויפגעגאָסן מיט מיינער ;
זיי האָבן דערפילם מיין נאָנטקײם,
כ'האָב בארירט מיט מיינע בליקן דער בעטלערינס בלינדע אויגן.
31

ב .לאַפּון

דער פאָטער

זי האָם אויף מיר געקוקט מיט אירע אויגן,
מיט איר הײמלאָזן ,אין שמאטעס פארװיקלטן קעערפּער.
כ'האָב צעמישטערהייט א גלעט געטאָן
דאָס קעפּעלע פון דעם כליפּנריקן קינד,
און עס האָם װי פון שרעק גענומען זינקן
אונטער מיינע פיבערדיקע פינגער,
װי עס װאָלם שוין מער קיײן פאָטער-צארטקייט
נים געקאָנט פארטראָגן . . .
מים אמאָל האָט עס נאָך שטארקער אָנגעהויבן קלאָגן,
און פארגייענדיק זיך צעשריען:
פאָטער ! פאָטעךר}! -- == --
דער קאַטעדינקא קלאנג איז געװעאָרן שטום,
און די בלינדע מוטער האָט מיך מיט בידע הענט
א װילדן כאַפּ געמאָן,
און שטרענג געקוקט אויף מיר מיט די בלינדע אויגן,
און באפוילן מיך  :קום ! חיק חחחה ייח ההיז .ידי ייה די יייז ידי
א מחנה מענשן װי צו א לויה
האָט זיך נאָך מיר געצויגן,
און די װערטער  --פאָטער ! פאָטער !  --זי זיינען

װי צרענענדיקע פיילן איבער טין קאָפּ געפלויגן,
און ניט ערדישע משא'ס  ---װי שכר פאר לעצטע זינד-- ,
האָבן מיר נאָך מערער איינגעבויגן.
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י .טאַפעל
אמאָל אוז געווען א מענמש.
1.

די לבנה שפּינלט זיך אין טייך ,און אין מיר איזן שוין דאכט זיך
אויך שטילער געװאָרן ,איך פי? נאָך ערגעץ א װײיטאָג .ווייס אבער נישט
צי איז דאָס דער נוף צי איז דאָס דער נייסט ,װאָס ליידט יסורים .איך
גאַר אָנצוהויבן א נרעסערע ארבעט און כאָטש איינמאָל פארענדיקן .אָפט
פארנעם איך זיך אויף עפּעס א זאך ,האַק אִפּ אין מיטן ,און דערניי
נישט צו א סוף ,אָבער היינט האָב איך נישט קיין געדולט פאר אזוינע אִפּ-
ריסן .איך מוז זיך פארווענדן אויף עפּעס גרעסערס ,עפּעס אזוינס װאָס
זאָל מיך דערשעפּן .איך קוק אָפט אריין אין זיך ,וואו איך זע א מין
גערייצטקייט ,א כעס -- ,א פייער מיט א וינט .און פון דרויסן װאָס
זע איך ? וי די טעג שטארבן .יאָ ,אזוי וװועט זיין :איך װעל שריי.
6אַמאָל איז געווען אַ מענטש"  --טריי און נישט געפעלשט,
בען:
וואו איך על אָפן ארויסרעדן מיינע נוטע טראכטוננען און פּרואוון נישט
פארבאהאלטן מייוע נעדאנקען ,װע? אָנווייזן וואו איך שטיי אויף דער
ערד און וואו איך הענג אין דער לופטן ,און אזוי ווייטער.
איך באטראכט
מיין פּערזענלאכקייט האָט מיך פאראינטרינירט.
דאָס מיט געשפּאנטקייט און מיט פרייר,
אָפט טרייבט עס מיך וי מיט שטעקנס אוועק פון מענטשן ,צו לעבן
אן אָפּנעזונדערט לעבן .דערניי איך דערפאר צו זיך אביסל נענטער,
קום אויף אזוינע ערטער װאָס אנדערע קומען דאָרטן נישט .און דער.
נאָכדעם פארבענקט זיך מיר צוריק .אָבער אזוי וי איך בין נישט געוואוינט
צו דעם מענטשנ'ס פירונגען און זיינע טואונגען ,קומט קיין נוטס דערפון
נישט ארויס ,יעדע זאך װאָס פאַרמאָנט נאָר אן איינענעם ווילן נעמט
זיך באָרן מיט מיר ,און דער סוף איז  :געשלענן מיט קרינערייען ,דער
הױיפּט מיט וואונדן װאָס פארהיילן זיך נישט לאַננ .איצט גייט די לבנה אי-
בערין טייך פארשפּרייטנדיק רו .װאָס איז דאָרט באהאלטן אין דער
עס קומט סיר
לבנה װאָס דאָס פּנים איז איר אזוי גוט און ליכטיק?
אויפ'ן זין א שלאכטפעלד אין א לבנה נאכט.
איך בין איינער א מענטש װאָס גיי אינאיינעם סמיט אנדערע מענטשן
איבער די גאַסן פון שטאָט ,אין דער פרי ,אין די אַװונטן ,קען זיך אָבער
נישט פאַרלירן צווישן זיי .דאָס װאָס פירט מיך ארויס פון שטוב אין
גאַס פירט מיך צוריק אין שטוב אריין ,צום טיש מיט דער פעדער מיט'ן
זייגער אויפ'ן טיש .שפּאציר איך שוין אזוי אין דער איינער גאַס באלד
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צוויי יאָר ,אָבער יעדעס מאָל נעשעט דאָרט עפּעס א נייעס װאָס גיט דער
גאָס א ניי אויסזען .איין טאָג שנייט ,א צווייטן טאָג איז די לופט קיל
און הורכזיכטיק ,און א דריטן מאָל גייט ארום א ווינט א בייזער און
שלעפּט די ביימער בא די נאקעטע צווייגן .אַמאָל שטייט א יונג מיירל
פאר אי טיר און ריינינגט דעם ארייננגאנג צום הויז .ניט דאָס דער גאַס
צו קאָליר .אַמאָל שטייט אן אַלטע פרוי אויף א ראָנ און צייעט זיך ארי.
בערניין אויף דער אנדערער זייט נאַס ,װאַרט אָפּהענטיק און צעבראָכן.
און נאָך אזוינע נגעוויינלאכע און וואונדערלאכע זאכען טרעפן זיך װאָס
גיבן דער נאַס אן אנדער אַטמאָספערע און בייטן דעם ריטעם פון מיין גאנג.
איך האָב נישט צו װאָס צו ניין אין נאַס ,אָבער אָפּט גייענדיק פאר"
חלום איך זיך ,דערהויפּט פרילינג.צייט און אין די קילע זומער פרימאָר,
גענס ,און טראכט וי נוט ס'װואָלט געווען צו האָבן אָט אין דער גאַס אן
איינן הויז .װאָלט איך דאָס אויסנעשטאט מיט דעם פיינעם געשמאס,
מיט שטיבער צום ארבעטן און צום פארברייננען ,א סטודיאָ ,א קאסטן פאר
די ניט-פארעפנטלאכטע מאנוסקריפּטן ,און בלומען אין בלויע װאַזן ,און אז
די חלומות זעצן זיך אף מיר אָן װוי די בינען ,נעם איך לויפן איבער דער
נאָס וי א פאַריקטער ,וװויל זיי אָפּטרײבן .און די מענטשן װאָס זעען
מיך ,מיינען דערביי אוואדע ,אז איך בין זייער א פאריאָנגטער מענטש.
דריי איך זיך אזוי דערװויי?ל אריין און ארויס צװוישן מענטשן און הייזער,
אָבער אלע מאָל קום איך צוריק צו דער איינענער שטוב און דעם איי.
קיינמאָל
פון זיך קען איך זיך נישט אָפּטײלן.
גענעם איך.
נישט .און אפילו ווען איך פארנעס אז איך לעב ,הער איך אויך נישט
אויף צו זיין דער איינענער װאָס געווען .איך בין עפּעס אזא זאך אן
אומפארענדערלאכע ,אן עכטע .און דערפאר בין איך שטענדיק אויסגע-
האלטן אפילו דעמאָלט ,ווען איך שיין זיך צו װידערשפּרעכן .עס וי
דערשפּרעכן זיך די ווערטער ,איך ,דער מענטש ,בין אפשר פילזייטיס,
און אפשר א נאר ,דער סך הכל בלייבט דער איינענער  ---איך ,אזוי וי
איך בין.

א שמייכל ,אדער דאָס איידעלע פּנים פון א פרוי פארמאָנט דעם כח
נובר צו זיין מיין אומעט ,איינצושטילן מיין כעס .און היינט אַוונט איז
עס די לבנה .און איך בענטש די לבנה און שמייכ? .פאָרגן וועט זיין
נאָך א טאָג בארואיקט ,ליינ איך זיך שלאָפן .אלץ װאָס רויבט דעם
שלאָף ,איז אומזיניק .רו ,שטילע רו ,גוטע רו.
9.

אָפטמאָל נעשעט אז נאנצע טעג נאָכאַנאַנד גיי איך ארום אין א
װאָלקן ,איך קום נישט אין די דלת אמות פון דער ווירקלאכקייט .איך
שטיי פּנים אל פּנים מיטי'ן טויט .איך ווייס נישט צו זאָנן פון קיין
מורא .איך דאַרף נאָר אויסשטרעקן די האַנט ,ווערן מיר קלאָר די האַרב
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סטע שאלות .איך פארענטפער זיי אפשר נישט װי עס באדארף צו זיין,
אָבער אַזאַ געוויכט ,אַזאַ אמת'דיקייט לינט אין דעם ,אז אזוי מוז עס
בלייבן ,דאָס זיינען רגעיס פון טיפן גלויבן .איך דערוועג זיך קוים אָנ.
|
צודייטן דארויף.
עס זענען מיר דערווידער די אלטע ווערטער .אויף װאָס דער מענטש
פאַרשאַכערט

דאָס זיין לעבן ,זיין חלום !

אֶט שטייען

זיי און שרעקן

מיך  :צייט ,רוים ,צאָל ,דימענסיע .איך ווי? פון זיי נישט וויסן .מיטיץן
טויט ,מיין חבר ,בא דער האנט ,נייען מיר צוזאמען שטיל און פארקלערט.
ניין ,איך בין ווייט נישט דער װאָס מענטשן דענקען אז זיי קענען אים,
איז דען מענלאך ,אז איך בין נאָר איינער אליין  4ניין .נישט מענלאך,
אז איך האָב זיך אַמאָל אָנגעהויבן און אז איך װעל אויפהערן .איך װעל
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דאָך נישט שטארבן !
מיר זענען אזוי נענוי ,אזוי געניט און קלוג .ווערטער זענען אונזער
גרעסטער שטער .,וערטער פארשטעלן אונז דאָס פּנים װאָס דארף זיך
רויטלען פאר שאַנד .סימװאָלען זענען צייטװוײיליק .יעדער דור אין א
דור פאר זיך .יעדער מענטש ,א מענטש פאר זיך .דאָס װאָרט אָבער
לינט איינגעגעסן אין בוך אויף אייביק .פאַרװאָס שרעקט דער טויט ?
װאָס איז פאר מיר ליבע ? װאָס הייסט שלעכט און גוט ?

ווען איך גיי אום אין מיין װאָלקן ווערט אלץ אנדערשטיק .פרייר
און טרויער  ---װוי צוויי פארליבטע .אין דער שטילקיים הערט זיך נע.
זאַנג און גלייכצייטיק איז שטיל.

פאַרביי מיינע אָפענע אוינן שפּרייזט

לאַננזאַםס פאַרביי מיין פאָטער װאָס איז שוין לאנג געשטאָרבן .מיין טייער
זיס מייד? זיצט גאָר דאָ אויף א שטול בא דער רעכטער האנט .וואו איז

מיין פאָטער און וואו איז איצט דאָס מייד? אלץ איז דאָ נגאנץ ,אִפּ.
נעטיילט ,באזונדער ,נישט צושוואומען ,פארמישט ,פאַרנעסן .יעדער
ווענד און קער פון דעם איינעם מיירל? ,יעדער שטעל און קוק פון דעם

איינעם מענטשן ,איז א וועלט ,א וועלט,
דאָ אין מיין װאָלקן איז נישטאָ קיין שטאָלץ,

איך עס מיט'ן חזיר,

און שלאָף מיט'ן הונט ,באָד זיך אין קויט און הענג צוזאמען מיטץ גע-
האַנגענעם .איך לאַך און איך וויין .הערט ,איך בין א חיה א ווילדע,
א פארווירטע,

איך וויל אוועקגיין אין א װאָלקן ,און מוז דאָ בלייבן אין

דעם ענגן ראָד .אנדערש ,וי װועסטו קענען זיין מיט מיר און מיך טרייס-
טען ,און מיך ליב האָבן !
8.

בין איך געקומען ,און אָן שום איינענער מי ווער איך דער יורש פון
אָן א שיעור רייכקייטן  ---די שיינקייט פון גאָטיס וועלט און די מעשות
וועגן דעם .נעם איך און פארנוץ אלץ װאָס נאָר מיין הארץ גלוסט .עס
פרייט מיך ,איך בין אנטציקט .גראָד אין די פאַרװאָרלאָזטע פּלעצער
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לינט דאָס װאָס איך וויל ; --ועט קיינער דערפון נישט אָרימער ווערן.
בפרט אז איך רעד דאָ נישט פתובןואה-פעלדער און וואסער-רעזערווארען.
דור נאָך דור האָבן געליינט א שטיין אוױיף א שטין ,א בלעטל
צו א בלעט? .זיי האָבן נעאַנט פון מיר ,א בארוישטן ,א זוכנדיקן .און
איצט בין איך דאָ .איך פאַרמאָג מערער װוי איך קען פארטאָן ,איך גיי
נישט אוועק איין טריט ,און אָט שוין נעם איך אין דער האנט אריין ,אויף
דער פלאך פון האַנט ,די שענסטע אוצרות .איך האָב פאר דעם מער ליבע
װוי פאר דאָס װאָס דער קערפּער ברויכט .מיין מח איז מיר איידעלער
ערצוינן געװאָרן ,ער איז דאָס קראַנקע קינד װאָס װויל דאָס טעלערעל
פון הימל.
אָפּטמאָל טוט מיר אזוי באנג װאָס איך קען אייך נישט פאַרגיטיקן
פאר דאָס װאָס איר האָט מיר געלאָזן און זענט אוועק ,ווען א מענטש
שטעלט מיר אוועק א קרינל מילך באם טיר  ---איך װאָלט דאָך אוועקנע,
גאנגען צו אים אין הויז און באַדאַנקט .און אייך ,איר הערט דאָך מיך
נישט .ווען איך קען נלויבן אז איר קענט מיך הערן ,איך װאָלט געקושט
די ערד וואו איר לינט  :באך ,שפּינאָזא ,גרעקאָ ,שעלי ,סעזאן ,דור המלך.
4

נעכטן אוונט איזן די לבנה א קלאָרע א קרישטאָלענע נעהאננען אי.
בער'ן ווייסן טייך אין די בערנ ,די לבנה הינטער הויכע שטילע בוימער.
היינט איזן די לבנה אן אנדערע ,אין פארנעפלטן נאָלד ,אויפץן טונקעלן
טייך .,איך הער זיך איין אין דער שטילקייט ,און עס אין אן אנדערע
שטילקייט ,איך זע צוויי לבנה'ס ,א קרישטאַלענע און א גאָלרענע .דער
נעכטן שטייט מיר פאר די אוינן צוזאמען מיטץץן היינט ,איינס בא ס'אנ.
דערע .די נעכטיקע שטימען הער איך היינט אָן שום שוועריקייט .און
די נעכטיקע פּאסירוננגען  ---אויך איינס בא סאַנדערע ,איינס אינ'ם אַנ-
דערן ,איך נעדענק די נעכטיקע איינזאמקייט ,און די היינטיקע .אָבער
דער נעכטיקער געלעכטער קלינגט היינט טרוסן ,שפּאָטיש .ניין ,די
מאָרגנדיקע פרייד איז מיר נישט קיין פרייד היינט .זי צורודערט מיך.
איך שרעק מיך אז איך װעל זי אויסשעפּן היינט .עך ,די מאָרגנדיקע
פרייד װועט לינן אין מיינע אָרימס ,וועט מיר אָטעמען אין פּנים אריין
און קושן די ציין .,די לבנה װועט זיין א בלוט.רויטע .מאָרנן אָװונט ,איך
ווייס ,איך על וועלן צאַמען מיינע בלוטן ,זיי שטיל ,מאַך צו די גוטע
אויגן ,שלאָף ,ס'איז דאָך קיינער נישטאָ .ער ווייס צי איך װעל זיך
קענען נובר זיין .אפילו היינט ,אזוי יל מיין פאַרשאלטן בלוט ,איז זי
דאָ .איך זע זי איך ריר זי אָן .איך װאָלט באדארפט זיך אויסלערנען
לאָזן צורו די מאָרגנדיקע פרייד .אָבער וי אזוי ,אז דער מאָרגן איז דאָך
שוין דאָ איצט .וי דען ? וואו דען זאָל ער וויילן ביז מאָרגן ,אויב נישט
דאָ מיט מיר היינט ? יאָ ,דער מאָרגן איז שוין דאָ ,די רויטע לבנה ,און
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די קרישטאָלענע ,אזוי גוט װי די גאָלדענע,
די מאָרגנס װאָלטן באדארפט קומען ויא שטורים פון א קלאָרן הימל,
אָבער עס נעמט זיי לאנג דאָס קומען .איך װאַרט מיט געשפּאנטקייט,
דער פלינקער מח איז אומגעדולדיק .דער מאָרנן קומט ,דער מאָרגן קומט,
ער קומט ,ער קומט .זעסט אמאָל א מענטש לאָזט זיך לויפן ,ווען ער
קומט צו נאָענט ,הויבט ער אָן נגיין פּאַמעלאכער ,און ווען ער איז שוין
דא ,זעצט ער זיך נאָר אוועק ואַרטן.
מיין מח איז דאָך נישט קיין שפּילצייג ,אז איך זאָל זיך שפּילן דער.
מיט ,ניין ,איך בין אליין דאָס שפּילציינ ,און עמיצער א פרעמדער
טרייבט שפּאַס מיט מיר .איך וװעל זיך צאַמען .איך ויל אָפּשטעלן
דאָס שפּי? .,אומזיסט ,די בלוט;רויטע לבנה גייט אויף איבער'ן טונקעלן
טייך אין די בערג ,און שטעלט זיך אוועק אין הימ? אנטקעגן דער לבנה
אין פאַרנעפּלטן נאָלד .די נעכטיקע פרייר קען איך נאָך װוי עס איז פאר,
טראָגן ,אָבער די מאָרגנדיקע פרייד  --דאָס איז שוידערלאך .איך ואש
מיר די הענט אין קאַלטן וואסער און רייב מיר ס'פּנים און דעם קאָפּ,
6.

איך האָב ליב א מייד? ,זי מיך אויך .דאָס איז נאנץ נאטירלאך --
אז מענער ליבן פרויען און פרויען ,מענער .אָבער פאר מיר איז דאָס
נישט אזוי פּשוט ,צייטנווייז איז מיין ליבע ,משונעת .דאָס איז אין מאָ-
מענטן פון שטורים ,פון צופלוס .צייטנווייז ביז איך גלייכגילטיק .אזוי
וי יעדער איינער מענטש בין איך אָפט גלאָט פאַרשלאָפן ,טויב און בלינד
פאר אַלץ אין דער וועלט .אין אֶנְהוֹיב האָב איך זי דערזען מיט אירע
חסרונות.,

איצט איז זפיולקאַמען.,

געווען אזוי פולקאָמען און גאַנץ.

קיין מענטש איז פאר מיר נאָך נישט

נו ,איך גלויב אַז איך בין נישט פאַר

דער צייט בלינד געװאָרן ,און האָף אז איך בין נישט ווייניקער עמפינר,
לאך וי געווען ,אבער דאָך שטערן מיר מער נישט אירע חסרונות .זיי

זענען פאר איר אייגן.

מען קאָן זי זיך אַנדערש נישט פאָרשטעלן.

די

אלע שטריכן זענען מיר געװאָרן אזוי װי סמנים מיט וועלכע איך קען זי
גיכער דערקענען ,און זיי רייצן מיך .איך קען דאָס נישט פארשטיין .זי
איז מיין אמתיע ליבע און איך שטרעק זיך צו איר מיט גרויס בענק.
שאַפט .,איך זע איר יעדן ווענד און שטעל  ---און זי איז וואונדערלאך,
צי האָבן זיך דאָס נישט מיינע אוינן געעפנט פאר א נייעם חוש פאר שיינ.
קייט ? איך פארנלייך זי נישט מיט'ן אידעאל פאר פרויען .איך מעסט
אלע פרויען לויט מיין געליכטער ,און איך מוז זאָנן אז זיי פארמאָגן קיי.
נער נישט איר שטעל ,איר קענען מענטשן ,איר שטילע באשיירנקייט,
אירע שיינע אוינן ,אירע היפטן ,און נאָך און נאָך.
אָפּטמאָל פיל איך זי גייט ארום אין מיר .אויף מיין װאָרט ,איך
גלויב אז איך אנטהאלט זי ,אזוי װוי איך אנטהאלט מיין מח ,און דער מח
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די וועלט.און זי באווענט זיך אין מיר א נאנצע ,אין איר אייגענעם פורם,
נישט קיין אנטוואורף פון איר ,נאָר זי אליין .ווען איך שלאָף מיט איר
וויל איד זי אוידך אזוי ארייננעמען צו זיד ,נעם איך זי ארום און האלרז
זי  ---אָבער אומענלאך .מיין ווילדער פארלאנג בלייבט אן אומבאפרי.
דיקטער ,װאָס מיר קענען יאָ טאָן ,איז זיך צו פאַרקנופּן אין ליבע ,זיף
צו פארלירן ,זיך איבערצונעבן אין רשות פון א כח װאָס איז שטארקער
פון אונז .מיר פאַרגעסן אָן אלץ און אָן זיך און מיט די נאַקעטע אינ.
סטינקטן שיפן מיר זיך ארום אין די וואסערן פון פארגעסן װאָס הינטער
די הרי חושך  ---און אזוי ביז די בלויע װאַלן וארפן אונז ארויס אויפץ.
ברעג,
און ווען זי פאַרלאָזט מיך און נייט אוועק צו אירע פליכטן פון טאָג,
און איך מיין וועג ,לייד איך אזוינע יסורים אזוי וי מען װאָלט מיר אָפּ.
טאקע ,פאַרװאָס
געשניטן א האנט .פֿאַרװאָס זאָלן מיר זיך שיידן?
שנייד איך נישט אֶפּ די האנט נאָכדעם וי זי האָט אָפּנעטאָן איר אר.
בעט ? מיין האנט מוז מיט מיר בלייבן אויף שטענדיק .און מען שאצט
דאָך נישט קיין האנט בלויז לויט דעם נוצן װאָס זי ברענגט .אָבער דאָך,
זי ,פון נויטיקייט ועגן גייט אוועק פון מיר .מאך איך זיך הארץ און
זאָנ; :זאָל זיין זי איז נעשטאָרבן .די נויטיקייט האָט נישט אין ערך
וויינינער געוויכט וי דער טויט .אָבער דאָס אלץ קען מיר נישט פאר.
לייכטערן דאָס געמיט .גיי איך ארויס אין גאַס ,שלייע זיך ארום אין פּאַרק,
פא? אַריין ערגעץ אין א טאנץ-זאל ,זי איז אין ערנעץ נישטאָ .דאָ ווירער

זענען אלע זייער קלונע מיידלאך ,שיינע ,געשיקטע.
זיי צו מיין נעליבטער ?

אָבער וי קומען

וער איז נאָך אזוי שיין װי זי ?

ווער װעט

מיר ברענגען אזוי פיל עכטע פרייד ,אזוי פיל ביטערע ליידן ? ווער אין
ניין ,קיינער נישט,
נאָך אזוי גוט וי זי ,און אזוי אומבאנרייפלאך?
פּלוצלונג ווערט מיר קלאָר ,איך מוז זי אומבאדינגט זען ,זען מיט די איי-
גענע אוינגן .אָבער װוי אזוי ? איך פאַרמאַך די אוינן און דערוע זי --
זי מיין טייערסטע ,מיין כלה .איך שטרעק אויס די הענט .מיינע הענט
זיי ווילדעווען ווען זיי טאפּן אָן הוילע לופט .און
מאָנען צו שטארק,
זי שטייט דאָרט ווייט ערנעץ אין א צימער און באניסט די בלומען װאָס
עס דוכט מיר ,זי וויינט .מענער זענען נישט אזוי
אויפ'ן פענסטער.
לייכט אויף טרערן .דאָך פי? איך מיינע אוינן זענען מיר אויך נישט
טרוקן.
און ווען איך בין גלייכנילטיק צו אַזאַ ליבע ,כין איך ערגער וי נע,
שטאָרבן,
פארשטייט זיך ,מיין נעליבטע איז פארשטענדיקער פון מיר .אָבער
איך פון מיין זייט ווייס ,אז מען ווערט נישט אָפּנעפרעמט בלויז פון דעם
װאָס מען איז צוזאמען מאַן און ווייב .איך יל זי ,און װע? נישט קן.
מען צו איר מיט קיין קרומע וענן .אויב ליבע הייסט ליבע פון דער.
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ווייטנס ,נאָט אין הימ? ! זענען מיר דען נישט גענוג אָפּגעשײט איינער
פון צווייטן ווען מיר האָבן נישט ביידע איין מח מיט איין נעהירן  4אַדער
אויב דו ווילסט ,איין לייב פון איין פלייש און בלוט ? און וי אזוי װועט
אונזער ליבע ליידן ,אז איך על וויסן די נאָענטקייט פון אירע היפטן
און בריסט ? װאָס װעל איך נאָך אזוי גוט וויסן וי די פיננער פון מיין
דאָך מיט איר נאנצער פארשטאנדיקייט ,שטייט זי
רעכטער האנט?
דאָרט אלץ באם פענסטער ,און קוקט אויס אויף מיר ,און איך דאָ מיט מיין

ליידנשאפט ,שרייב איצט און גיי נישט צו איר.
זי האָט געבראכט צו דעם אז איך זאָל זיך פארטיפן וװועגן אבסטראק,

טער פאָרם ,וויי? קיין זאך איז פאר מיר נאָך נישט געווען אזוי ממשות'
דיק און עכט וי איר טונק?-נאָלדן לייב ,פון דער ווייטנס נאָכמער וי
פון נאָענט .,און איך האָב דאָס ליב צו זען און װויל דאָס באגרייפן .,און
איך קום צום שלוס ,אז עס איז נישטאָ גאָרנישט א חוץ אבסטראקטער
פאָרם ,און מען פען דאָם קיינמאָל נישט האָבן נאָענט נענוג ,אז אפשר
דער דראנג קען זיין פולקאָם ,אָבער די דערגרייבונג קיינמאָל נישט.
דאָס איינענע מיט מיין ליבשאפט צו איר ,אָבער נישט מיט דער דער.
פילונג .און מיך פארדריסט אויפץ מח װאָס האָט זיך אוועקגעשטעלט
צווישן מיר און מיין געליבטער און דערלאָזט נישט צו קיין דערפילונג,
אָבער דער מח ,דער אלטער כעסן ,בייזערט זיך און זאָנט , :וואו װאָלט
זי דען איצט געווען ווען נישט איך ? בין איך דען נישט די קרוג װאָס
האלט זי אויף וי וויין ! און דער שפּינל װאָס בא'חנ'ט און באשיינט
:
זי?"
נו ,װאָס זאָל איך טאָן ? אבסטראקטע פאָרם איז אונזער נאנץ לעבן
 --די טראגעדיע וואו מיר ליבן און שטארבן .דאָס הייסט ,אויב מירנעמען דאָס אָן באהבח .אויב נישט ,איז דאָס נאָר ביטער װוי סם,
איצט אז עס איז שוין אזוי שפּעט ,על איך איינדהייען דעם קנויט
פון מיינע שווערע רעיונות און זיך לייגן שלאָפן ,און אז איך װעל דיך
טרעפן אין שלאָף ,װעל איך מיט דיר אוועקגיין שפּאַצירן אין װאַלד.
6:

איבער א געוויסן פּונקט קען זיך דער רייכער מער גאָר נישט איינ.
שאַפן מיט זיין עשירות א חוץ אויבערפלעכלאכקייטן.
און זיין גאָלך
איך
ארבעט אויס פון גוטע ערלאכע מענטשן לאַקײיען און משרתים.
בין נישט מקנא די רייכע .פארקערט ,איך פאַראַכט זיי .דאָס געוויסן
איז בא זיי צוגלייך מיט'ן שטויב פון גאַס ,מיט זייער שמוציקער צדקה
זיי מאַכן פאַלן דאָס
שפּייען זיי אָן אין פּנים דעם ערלאַכן מענטשן.
זייערע געדאנקען זענען
דערהויבענע ,און פירן איין פאלשע וערטן.
פארפוילט .זיי האָבן קיין מוט נישט .וער פון זיי וועט זיך אַפּזאָנן
פון צו פאַרכאַפּן מער ? ער פון זיי װעט עפּעס טאָן פאר מער וי

14

אמאָל אוז געווען א מענטש

ו .טאָפעל

איינן נוץ ?
האָבן זיי טאקע אין דער אמת'ן דערצוינן אונזער קולטור ? זיי האָבן
געקויפט א ווייב אויף צו טאָן זייער ווילן .,זיי האָבן נערונגען מענטשן
זיי צו שרייבן ביכער ,מאָלן בילדער ,פארפאַסן מוזיק  ---אלץ צוליב זייער
תאוה צו באזיצן ,צו באהערשן .מיר זענען ניט.געבעטענע געקומען צו
א פרעמדער שמחה  ---זייער חכמח איז נישט פאר אונז ,נאָר פאר פראנטן,
װאָס
אויף צוויי פראנן באדארף א מענטש נגעפינען אן ענטפער:
זענען מיינע נויטיקסטע נויטן ,און װאָס קען איך אמבעסטן טאָן ?
דער גלויבן אין געלד איז א גלויבן אין געוואלט ,און אין דרויסנדיקן
כח .דערפאר זאָנ איך ,אז זיי האָבן קיין מוט נישט .וער האָט נאָך
אזוי װייניק צוטרויען צוֹ די געזונטע חושים ? זיי זענען די ציניקער,
און מאכן ביליק דאָס לעבן .זיי מאכן דעם אָנשטעל אז זיי זענען די אַר.

כיטעקטן פון זייערע פּאַלאַצן.,

די אינזשינירן פון זייערע רייכטימער,

זיי זענען אפילו דאָס אויך נישט  ---זיי נאַרן אָפּ אפילו זיך אליין .איך
װאָלט נעזאַנט ,לאָזט זיי צורו ,זיי וועלן שוין צעפאַלן פון איינענער פאַר,.

(פוילטקייט .וועז נישט דעם גרויסן שאָדז װאָס זיי טוען אַזן ,װאָס זיי רייצן
אָן די הינט פון מלחמה ,שיקן אֵן הוננער אין לאנד ,און פאר'עיפּוש'ן
מענטשנ'ס מחות.
7,

א דורשט ברענט מיר אין מח .איך בין דורשטיק נאָך רו ,אז איך
זאָל זיך קענען פארטראכטן ווענן די אֶן.א.צאָל שאָטנס ,װאָס ליגן מיר
אין װועג פון פאָרנט און פון הינטן און איך שפּרייז ארום אין זיי ,אין
דער צייט ווען עס איז נישטאָ קיין זון אין חימ? און אויך קיין שום אנ.
דער ליכט .,אפילו דאָס װאָס האָט געװאָרפן דעם שאָטן ,איז נאָך נישטאָ,
זאַכן דארף מען דאָך קענען אָנטאַפּן ,אפילו געדאנקן האָבן א ממשות,
אויב זיי זענען געדאנקן און נישט קיין פאנטאַזמאַנאָרן .אָבער דאָס זע,
נען אומקלאָרע ,פאָרמלאָזע שאָטנס ,פּיינען וי שטאַלענע רייפן ארום מיין
לייב .איך פיל זיך געקראמפט און געקוועלט ,געיאָגט וי א יענער יאָנט
א חירש .אויב איך װאָלט זיך נעקענט פארטראכטן און זיצן לאַנג פאַר,
טיפט אין טראַכטן ,װאָלט איך געקומען צו אן אויספיר ,אָבער די פּן-
צימדיקע אויפוואלן צעשטערן די רו װאָס איך נאַר און איך קען נישט
באקומען אריינצובליקן אין פּנים פון מיין פּיין.
איך בין נישט קיין אַפּאַראַט אויף צו סמאָלן ,און קיין נעדונגענער
שרייבער .,אלץ װאָס איך טו האָט קיין פאלשע אבזיכט .איך טו ,ווייל
איך מוז .איך האָב ניט קיין אומריינע צילן .מיינע הענט זענען ווייס,
דאָך פאַרפאָלנן מיך שאָטנס ,בלענדן מיר די אוינן און פארפירן מיינע
טריט דער טייווע? ווייס וואו .,ניי איך ארום אין גאס ,עס ,שלאָף ,פאך,
ברענג מיט פריינט ,און מיט אמאָל קומט אויף מיר אָן א דורשט וי א
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פייער זיך אוועקצורייסן פון אלץ און זיצן אין א שטי? אָרט און טראכטן:
איך ניי װוי א פערד אין שפּאַן ,און ווייס נישט צו ואָס .איך זע עס
רוקט זיך אויף מיר אָן דער טויט ,און איך פארשטיי דערפון נאָרנישט.
אמת ,אז איך געפין אָפט א טרייסט אין מיין ארבעט .אָבער ווער ווייס
נאָך אזוי גוט וי איך וי ווייט דאָס דערפירט מיך נישט צו יענער נע?
חלום'טער פרייך,
פאר א צייט לויף איך נאָך מיינע משונענע אפּעטיטן ביז עס קומט.
איך קען נישט מער ,און א דורשט נעמט פיבערן מיין נאנץ לייב  :אָט
דאָס איז מיין טענלאך ברויט ? אויף דערויף בין איך געבוירן געװאָרן ?
און ווייטער פרעג איך  :מיין לעבן איז מיינס טאקע אין דעריאמתץ ?
װאָס פון מיר איז דאָס געװאָרן ! ערלאכקייט ,ליבע  --פּוסטקײיטן .און
דאָס אייגענע מיט פריינטשאפט ,מיט קונסט.
ניין ,איך מוז אוועקניין פונים טומל ,זיך איינלעבן אין א שטיל אָרט,
אריינטראכטן אין זיך .זאָל דער שטויב צעפרעסן די קליידער ; זאָל
דער הונגער איינדארן דעם בויך , אפשר װעט דער אמת פאר מיר אָנ.
הויבן צו לייכטן ,און איך װועל קענען צו זיך צוקומען נאענט .די שאָ.
טענס וועלן נעלם ווערן .איך װעל ארויסרייסן די ווילדע װייטאָקן און
זאָלן זיי אויך אוועק ,געטראָגן פון שטילן ווינט װאָס אין שטילע אָפּנע.
צאמטע ערטער.
8.
וואונדערלאך זענען די טויזנט אומווענן פון מיין הארצן .איך פּאַס
אריין מיין אייגענעם פאַל אין יעדער מעשה װאָס איך לייען ,וי אין א
פורים ,ווייל? מיין לעבן האָט אָן א שיעור פארענדערלאכע פאָרמען .יערע
דערציילונג איז בלויז איין איינציקער מאָטיוו ,איין שפּיגל ,קיין װוערק
סען נישט אריינעמען מיין לעבן אין גאנצן און דאָס אָפּשליסן .פרייר,

שרעק ,ליבע זענען באזונדערקייטן ,און לעבן באזונדער

אין לעגענדן.

אָבער אמאָל אין א זעלטענהייט דערבליק איך דעם כאַאָס אין זיך און
ווער שיעור משונע  --און אז איך קום צו זיך ,לאך איך פון די דינע
מאַטיווירטע קינדערייען  ---מעשיות.
טויזנטער ליכטער גייען אויף אין מיין הארצן ,אזוי וי וועגן פון א
װאַלד ארויס .ווען איך לייען א מעשה ,איז דאָס וי איך װאָלט געגאני
גען מיט איין װועג אוועק ערנעץ .און מיין הארץ האַלט אין זיך אויף אזוי
פיל פּנימישר ,לייבער ,ערטער ,אז עס איז משונע צו ווערן .איך טרעף
זיך מיט זיי אמאָל אין פרעמדע לעגענדן און דערקען זיי גלייך .,און װאָס
קאָמפּליצירטער די אידעע פון דער מעשה איז ,אלץ בוינזאמער און דורב,
דרינננדער און דינער ,ווייזט זיך ארויס ,איז מיין איינענער נעראנק.
אלע אפנבארקייטן פון דער וועלט זענען גלייך צו בינען װאָס קומען צו
דער בלום פון מיין הארצו.
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איין האנדלנג,
היינט האָט עמיצער אָנגעטייט איין שוואכקייט,
איין געדאנק .מאָרנן אן אנדערע .דאָ ווידער אין מיר שפּילן זיך אֶפּ
א
איינס ,צוויי ,צען האנדלונגען מיטאַמאָל .,קונסט איז באשרענקט.
האנדלונג גייט מיט לאָנישן גאנג ביז צו א הױיכפּונקט  --פאַלט און א

סוף.

איך באטראכט זיך אליין ,דעם געמיש פון אלע עלעמענטן ,כחות,

און דאָס אומבאנרייפלאכע .ליידער באנעם איך דאָס אלץ אזוי וי איי-
נער זעט א ראַקעט בעת ער צעשיסט .פּשטות איז א סימן פון מייסטער,
אָבער נאָר נאונות װאָלט געקענט שאפן א באנריף פון דעם
שאפט.
כאאָס פון הארצן.
פאר מיין איינענעם הארצן שטיי איך א געפּלעפטער .איך קלער:
איז דאָס וי די װאָלקנס אין די פאַרנאַכטן ,אָדער איז דאָס מיין אייגן
באשאף ,און האָב איך דאָרט אויסגעליינט די טויזנט ווענז ? ווייטער קלער
איך :זאָל איך צווייפלען אין קונסט ,און ,זאָל איך דאָס הארץ ארויס,
שניידן פון לייב ? קום איך צום געדאנק :אז ניין ,ס'איז גוט אזוי ,אז
דאָס לעבן איז א נרויס ,נרויס וואונדער.
1.

אין דרויסן לינט דער טייך,
ס'איז נאַכט .איך זיץ אין פענסטער.
און די בערג שטייען שווארצע .סיינע חוֹשִים זענען טעמפּ נעװאָרן .איך

האָב זידך אנטוויינט פון מענטשן.

דער נעהער שלאָפט.

דער זין פאר

זאכן שלאָפט .די חושים האָבן א גרעניץ  --ציסט זיי שטארק אָן ,פּלאַ-
צען זיי .גיסט זיי קיין שפּייז ,שטארבן זיי .דאָך על איך נישט ניין
זאָגן אז עס איז דאַ א מאטעפמאטישע פארהעלטניש צװוישן דער שפּיז
און דעם געזונט און כח פון די חושים ,אדער אן עס איז פאַראַן א בא.
שטימטער שייכות צווישן דער ווירקלאכקייט און דאָס ואָס מיר פאַר.
טראכטן ,דאָס הייסט ,צװוישן דער זאַך און אונזער עמפינדונג דערפון.
אפילו אונזער זכרון װאָס מיר שטעלן אויף אים אז ער איז װוי א שפּינפ,
איז אויך נישט ווארהאפטיק .נלייך פירט נישט אימער צו נלייך .און
קיין זאַך ווייס איך נישט נענוי וי אזוי זי קומט .איצט אָבער שלאָפן
מיינע חושים.
ווען איך װועל זיך אויסטשוכן ,און מיין פארלאנג פאר מענטשן וועט
זיך שטארקן ,על איך ארויס פון דאנען .איך על אָנמאַפּן מיט די פינ.
נער און מיט יעדן גליד אין מיר ,אלץ צו װאָס איך על זיך נאָר קענען
צורירן  ---וואסער ,חיץ ,ליכט ,פרויען-לייבער ,פרויען-האָר .הערן על
איך די מוזיק פון מענטשלאכע טריט ,דאָס קלאפּעריי פון רעדער ,פערך
אויפ'ן ברוק ,מאשינען ,דאָס וויינען פון קינדער זיך שפּילנדיק אין בלאָטע
אין גאַס .דער נופף האָט באנערן ,מוז זיך אָנזעטיקן .דער בוים גראָבט
זיך טיפער אין דער ערד אריין.
איך בין נישט קלאָר בא זיך צי אלע זאַכן און אלע ערשיינונגען פון
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דער נאנצער וועלט ,װאָלטן נעקענט אויף איין האָר רייכער מאכן די נשמה
פון א מענטשן ,אויב ער זאָל פאר דעם אויפמאכן אלע טויערן פון זיין
לעבן .אָבער א פרייד מוז דאָס זיין א גרויסע .און אמאָל פון די איבער.
לעבונגען קען זיך א מענטש אוימשטעלן א שטוב און פלאַנצן א גאָרטן
און אָפּלעבן די עלטער,
איך נלויב אז ווען איך װאָלט געקענט האָפן צו זען ,צו הערן ,אֶנצו.
טאַפּן פולקאַמענע דערגרייכונגען ,װאָלט איך אויפנעהערט צו האַָפן .,איך
װאָלט זיך אפילו אָפּנעזאָנט פון נן עדן ,ווען דער נן עדן איז נישט אוים'ן
הימל ,איז וואו נאָר ס'איז פאַראַנען לעבן  ---װאָס דאָס מיינט ,צער
און ניט.-דערגרייכונג  ---דאָרטן װוי? איך אויך זיין און זעטיקן מיינע
חושים.
איצט דאָ אויפין טייך איז שוידערלאך שטיל .זיצט
מיט'ן צועפנטן מויל אויפ'ץן גרונט  ---איך זע אים נישט.
ערנעץ אין הימ? מוז דאָ איצט זיין די לבנה .איבער
אלץ איז אָפענער רוים .און רוים האַלט צייט אין די
איז נאָרנישטאָ.

אפשר דער טויט
די בערג שלאָפן,
אלץ און צווישן
אָרימס ,ווייטער

10:
איך ווייס נישט פון קיין פרייד ,און אלץ זוך איך דאָס דאָרט ,וואו
איך װעל דאָס קיינמאָל נישט געפינען .האָפן ,האָף איך אז יאָ ,און ווייסן
ווייס איך אז נישט ,קיינמאָל נישט .גרויס װוי דער טאָג איז מיין אוֹם.
נליק .,קלוגער פון אלץ װאָלט געווען נישט צו שטיין אזו? אין איין מורא
און זיך בוקן דערפאר װוי איך טו דאָס ,נאָר מיט א ברייטן זשעסט דאָס
אָפּװאַרפן ,פארשעמען .,אין א צייט ארום ,אז איך על צוריקבליקן אויף
דעם היינטיקן שווער.מוטיקן אָוונט ,װועט זיין מיין נגעפי? :געווען אמאָל
א שווערע צייט .און טראכטנדיק ,װעל איך הנאה האָבן װאָס אמאָל איז
געווען שלעכט ,אָבער איצט איז נוםט .און דער היינטיקער אֶוװונט װעט
פאר מיך אָנהויבן לייכטן אין פאלשן ליכט .און איך על מאַכן דעם
טעות און װעל? זאָגן אז דאָס אומנליק איז נישט אזוי ביטער און אז איך
האָב דאָס געוואויגן אויף א פאלשער װאָג .ניין ,ניין ,דאָס אומגליק איז
אן אומגליק .,און אפשר וועלן די ליידן מיך קלונער מאכן ,פארשטענדי.
דאָס אבער,
קער ,טיפער  ---דאָס װאָלט דאָך געווען א פארניטיגוננ.
יענע טיפקייט ,װעט קומען פון זיך אליין מיט דער צייט ,אזוי װווי די

עלטער קומט ,וי א נזלן ,און קיין פרייד װעט אלץ נישט זיין .אויך באַ.

דארף איך זיך נישט פארלייגן אויף דעם געצאָלט אויף פריער-אויס .מען
האָט מיך אָפּטמאָל פארזען ,און די חכמה װועט זיך פון מיר אויך אוועק.
נאַרן .װאָס איך זע ,איז די קנייטשן און שניטן איבער'ן פּנים .און איבער

דער גאנצער לענג און גרויס פון די אָרימע יאָרן ,זע איך אלץ נאָר ליידן
און פיינען  --דער אומגליק טוט וויי .יאָ ,איך זע אויך א ווינקל הימל,
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מיט בלויער רו .דאָס איז אָבער בלויז א קורצע צווישנצייט.

באלד װועט

! קומען דאָס לעצטע אומנליק  ---דער טויט,
11.

ווען איך בין יונג געווען ,האָב איך נגעמיינט אז צו דרייסיק יאָר וועל
איך שוין אוואדע זיין א קלוגער ,א נעזעצטער מענטש .אָבער די נאַריש.
קייטן פון אמאָל זענען די אייגענע היינט ,בלויז געביטן דאָס פּנים,
איך געדענק צום ווייניקסטנס דריי פארשידענע משונעת'ן װאָס האָ-
בען מיך באהערשט ,יעדע אין איר צייט .דאנקן גאָט װאָס די משונעתץ
בייטן זיך בא מיר .דאָס ערשטע אין דער ריי איז געווען ,גיין אויף שטריק.
וי נאָר איך פלעג זיך לייגן אין בעט אריין ,דערזע איך זיך באלד הויך
אין דער לופטן אויף א שטריק װאָס ציט זיך פון איין עק מארק ביז'ן
צווייטן מענטשן שטייען אונטן פאַרנאפט .קינדער זענען מיך מקנא:
און איך גליטש זיך אָן מורא ,מאך קאַָזשעלקעס ,טאַנץ און באווייז די
גרויסע קונצן .די שטריק איז שטארק אָנגעצוינן ,דאָך גיט זיך דאָס
עטװאָס נאָך ,און איך וויג זיך אַהין און אַהער ,ווער אַזש שיכור .אַמאָל
פאַלט מיר איין איך װעל מאַכן א שטריק פון פערדס.האָר ,איך קניפ צו.
זאמען איינצינע האָר ,איינע צו איינע ,און פאַרצי דאָס איבער'ן מארק,
ארום די צוויי הויכע שטארקע סלופּעס װאָס זענען דאָרטן געשטאנן טאקע
פאר די אייגענע צועקן .,איך האַלט איין דעם אָטעם ווען איך גיי אויף
דער האָר ,און די פיס אין די לייכטע פּאַנטאַפ? ניבן ארויס דעם קלאננ
יעדן
ברום ,ברום ,װי א פיד? ווען דו פירסט אריבער דעם סמיטשיק.
טאָג טראכט איך אויס עפּעס א נייעם איינפאל ,וי אזוי צו מאכן דאָס
גיין אויף שטריק נאָר נעפערלאך און שיין ,אזוי אז עס זאָל מיך מקנא

זיין קינד און קייט .דערטראכט איך זיך אזוי אמאָל;:

צוויי שיפן מיט

מאסטן גייען איבער'ן מארק װאָס איזן איצט א גרויסער שטורימדיקער
ים .א שטריק איז פארצוינן צװוישן די מאַסטן ,און איך ניי אויפ'ן שטריק.
די שרעק פון טאטע.מאַמע איז אָן א שיעור ,און דאָס צוזאמען מיט דעם
װאָס די קינדער זענען מיך מקנא ,פארשאַפט מיר זייער א סך פארגעניגן.
און טאקע דאָס גיין גופא ,איז אויך נישט קיין קליינער פארגענינן .אראָםּ.
צופאלן ,װאַג איך נישט .דאָס װאָלט דאָך נעשעדיקט מיין נגרויסע אמ.
ביציע .אויף אזוי פיל בין איך נאָך געווען בא זיך אין די הענט .אָבער
אין שלאָף האָבן זיך מיינע חלומות נעמאכט א קנאפּן וועזן פון מיין ווילן,
און צונישט געמאכט די שטאנדהאפטיקייט פון סלופּעס ,דעם זיכערן
אומשטאנד פון דער ערד ,און די שטריק זענען געװאָרן פּראָסט גאָרנישט,
אַקראָבאַטיק איז געװאָרן אויס קונסט ,עפּעס א כימערע .ביז איך האָב
דאָס אָנגעהויבן פארנאכלעסינן און מיט דער צייט האָב איך עס אין גאנצן
אויפנעגעבן,
נאָר איידער איך בין נאָך בא זיך קלאָר אז איך גיב דאָס אויף ,בא.
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ווירקט מיך שוין א ניי משונעת  :טויכן .איך טויך נאָך פּער?  --איך
ווייס נאָך ביז אויף היינטיקן טאָג נישט װאָס פּער? זענען דאָס אזוינס---
נאָך לויכטנדיקע פיש ,נאָך נאָלרענע שלעסער אויפ'ן גרונט פון גרינע
ימים .וי נאָר אָבער איך לאָז מיך אראָפּ אין אומבאקאנטן ים ,בין איך

שוין אויף אזוי פיל א פארלוירענער פון דער וועלט ,מיינע לעבעדיקע
חושים זענען מיר וי אָפּנענומען געװאָרן ,אין דער מינוט װאָס איך בין
אריינגעשוואומען אין ערשטן גרינעם ראָד וואסער פון די טויזנט קאָנ-
צענטרירטע רעדער ,בין איך שוין געווען אויס איך .איך האָב געזען
אזוינע משונענע פארבן ,אָבער נישט אזוי וי אוינן זעען דאָס .,אין דער
אמת'ן זענען מיינע אויגן געווען צוגעמאכט ,אָבער דאָך האָב איך געזען.
אָבער נישט
ע.נטשלאכע,
און אזוי האָב איך אויך געהערט קלאנגען נמיט
מיטיץן אויער .גערעט האָב איך ,אָבער נישט מיט דער צונג .און כאָטש
איך לינ דאָ שטי? אויפ'ן בעט ,קאָך איך זיך אזוי אין שטורים בייקומענ-
דיק די געשרייען פון ים מיט די פיש מיט די מענטשן אין ים ,און איינגע-
טונקן אינגאנצן אין וואסער בין איך עפּעס פאָרט נישט נאָס און גליטשיס,
נאָר פארקערט ,ריין און קלאָר װוי דאָס שווארצ.אַפּל פון אוינ .וואו איף
קום נאָר ,טרעף איך וואסער-באשעפענישן ,אָן באשטימטער פאָרם ,אָבער
דאָך מיט אן אויסזען  ---און זיי מאַכן פּלאץ פאר מיר ,און איך קום און
געווען זענען דאָרט זייער פאַנטאסטישע
גיי אומעטום אומגעשטערט.
לאַבירינטן ,אבער פון מיינע אָפטע באזוכן ווערן זיי מיר באקאנט נישט
װייניקער וי די נאסן פון שטאָט .,און איך האָב א פאָרנעפי? אז אמאָל
על איך זיי ערגעץ אָנטרעפן אין דער אמת'ץ.

און איצט ,צום איין און דרייסיקסטן יאָר ,באפאלט מיך דאָס דריטע
משוגעת .אויסערן שטאָדט ,וואו דריי ווענן קומען זיך צונויף ,שטייט
אן אלטער ריז פון א בוים ,װאָס .זעקס מענטשן קענען אים קוים ארום,
נעמען .,און הויך איז ער א שרעס ,מיט אָן א צאָל צווייגן .רייס איך אָט
דעם בוים אויס מיט די װאָרצ? און בריינג אים אין שטאָט אריין .מיין
הארץ איז פול ,רעד איך צו די קופּעס מענטשן װאָס האָבן זיך דאָ ארום.
געקליבן ארום מיר ; געקומען פון זייערע פינסטערע היימען מיט די פאף.
האַקטע לאָדנס .,איך הייב אויף דעם בוים אין דער הויך און שלאָג דער,
מיט איבכער די פארדריפּעטע הייזער און געפלאסטערטע נאַסן און מאַך
א ת? פון דער גאַנצער שטאָט .נעם איך דאַן דעם בוים אויפ'ן קאָפּ און
לאָז מיך גיין אין אנדערע שטעט ,און די מענטשן לויפן מיר נאָך פון
הינטן ,שעלטן מיך.
194
דער כח פון
זאַך .איך קען א
אויפין בארג אין
און אָט בין איך

א זאך אנטפּלעקט זיך אין דעם ווידערשטאנד פון דער
הויז אין א טאָל װאָס איך ווייס אז עס בענקט צו שטיין
די ווייסע ווינטן .,איך אליין בין טאקע אויך אזא הויז.
דאָ אין די נייע אומשטענדן .געשטאנען אזוי פּראָסט און
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געפּוסטעװעט ,און א צווייפ? האָט מיר גענאַנט דאָס אינגעווייד .אָבער
פּלוצלונג  --איך חידוש זיך  --איך גיי אנטקענן ,איך ענטפער אִפּ אויף
די נייע אויפאַדערונגען .עס איז אן אָפענע וועלט ,און דער הימ? איז
בלוי .א ליכט גייט מיר ארויס פון די אוינן און באלייכט אלץ ארום .די
סראפט פון מיין מח איז פאר מיר א גרויס רעטעניש .,די אומנעלומפּערט.
קייט ווערט ריטעם ,די אינערציע פּלאצט ,און איך הער וי מיין הארץ
זינגט .עס טוט מיר ווילר הנאה צו שטיין אין די נייע ווינטן .אנטפּלעקן
זיך מיר דאָ מיינע כחות .איך גיי צו צו א זאך ,אזוי פון א זייט ,און
זאָג דערצו איינפאך און קלאָר, :הער ,דו אזוינער און אזוינער ,איך
בין נעקומען און אָט שטיי איך פאר דיר .באהאלט דיך נישט פון מיר,
און אנטלויף נישט .איך וויל דו זאָלסט מיר קוקן נלייך אין די אוינן אריין
און וויסן זיין זאָלסטו ,איך מוז דיך באצווינגען ".שטיי איך אזוי און
קוק דאָס אין פּנים אריין ,אפילו ווען דאָס זאָל זיין דער טויט ,און איך
פיל באשיינפּערלאך עס קומט מיר צו נייער מוט ,כח ,פון בלויזן ווילן,
פון בלויזן אויסדויער .,און דער כח װאָס פון מיר נעמט אלץ ארום וי
מיט צוואנגען פון געהאמערטן שטאָל,
אָט דער כח סומט נישט אָן לאַננזאם מיט נעמאָסטענע טריט ,נאָר
מיט אַמאָל ,און איך טו אים נישט צֶן װי א מאַנטל ,נאָר ער שפּאַרט זיך
פֿון אינװייניק ארויס .און ער איז נישט  8טייל פון מיר ,נאָר איך אין
גאַנצן
און עס טרעפט ,אז פון אונטער די הענט פון איינענעם כח ניי איך
אמאָל אליין ארויס א באצוואונגענער און א דערשיטערטער ,א צעבראָ-
כענער און א דערשלאָגענער .און װוידער פרעסט דער צוויים? דאָס אינ-
געווייד .זוך איך צוריק אֶפּ מיין איינזאמע שטוב אום דאָרטן צוריקצע-
געווינען דאָס גלייכגעוויכט .זעצט זיך די רו אַװעקץ בא מיין רעכטע
האַנט און דער שלאָף בא דער לינקער האַנט .דאָס פענסטער שרעקט מיך
און די ווענט זיינען הינט ,װאָס היטן מיך .די הענט וואקסן מיר צונויף
מיט די זייטן .דער האַלז ווערט מיר װי פאַרזשאַוערט .און א טרויער
יאָגט ארום אין דער שטוב .זיץ איך פארזונקן אין א פּלאָנטער פון בערנ
מיט טייבן מיט נעכט מיט לבנות ,אָן א דיל אונטער די פיס,
 --אוֹן פּלוצלינג ,נאָר אומערווארטעט ,אומעטיק און אומנעלומפּערטרייסט עס מיך ווידער אַװעק פון דאַנען און איך גיי אויפדאָסניי גע-
פּרואווט צו ווערן.
18.
איך עפן אויף די אויגן און צי אריין צו זיך אין מח די בערג מיט די
פעלזן ,מיט די בוימער ,אומריסן און מאַסן .איך קען זיי נישט אָנדירן
מיט די הענט .זיי ליגן אויף יענער זייט טייך .די שטראלן ,װאָס שפּיזן
ארויס פון מיינע אוינן ,באגעגענען זיך מיט דער אָפּענער פלאך פון טייך,
ווערט דערפון אין מח אַ שטילער טייך ,װאָס ציט זיך צװוישן באַנראָזטע
ברענן .איך שטויס די שטראלן-שפּיזן פון מיינע אוינן אויף הינטער די
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גערג ,און איך דערזע יענע זייט פון די בערג און די פעלדער הינטער
דעם .און אין מיטן ,א װאַסער ,ואוו איננלאך שיפן זיך אַרום אין לאַנגע
רויטע קאַנוען .,און דאָס ,װאָס איך זע ,לינט הינטער די קערפּערלאכע
און איך זע דאָס ,װאָס איך זע נישט
גרעניטן פון אנ,
אויפץן גרונט פון דאָס װאָס איך זע יא .ס'איז פאר מיר גאנץ לייכט צו
זען א געגענשטאַנד און דאָס ,װאָס הינטער דעם נעגענשטאנד אין אייגע-
נעם בילד .ווען איך זע א מענשן ,זע איך אים נישט בלויז אין סילועט,

נאָר אין נאנצן ,ארום און ארום מיט אמאָל .דאָס אויג פון מיין געדאנק
איז נישט באַרואיקט ביז וואנען עס הויבט נישט אויף די זאֹך פון דער
ערד ,וואו עס שטייט אויף אַן אָרט און באַטראכט דאָס נישט פון אלע
זייטן.
איין אויסגאנגספּונקט פירט העכסטנס צו דריי דימענסיעס .אָבער
דאָרטן ,וואו דער אַקט פון זען איז נישט קיין פארגליווערטער מאָמענט,
וי דאָס אויג פון דער קאַמעראַ ,נאָר באַװענלאַכע ענערגיע ,דאָרטן גילט
נישט קיין דימענסיעס .דאָס לעבן שטעלט זיך נישט אֶפּ אויף די קלענ-

סטע ווייל ,און דאָס זען שעפּט זיך אויך סיינמאָל נישט אויס  ---און ווי"
פיל דו זאָלסט נישט באַטראַכטן א זאך ,איז אין דעם אַלץ דאָ נאָך אזוינס,
װאָס דו האָסט נישט געזען.
זען איז א לעבעדיקע קראַפט .דאָס ליכט פון מיינע אויגן גייט אַװעק
הינטער די גרעניצן פון קערפּער און קומט צוריק צום אורקוואל ,נישט
נעמינערט ,נאָר רייכער און פולער וי געווען .נישט וי דאָס קול ,װאָס

גייט ארויס און קומט נישט צוריק .דאָס אוינ איז נגעגליכן צו אַ טויב,
װאָס פלי ט ארויס פון טויבן-שלאק .זי קומט צוריק און מיט איר נאָך,
דאָס אויג  ---און אַלע חושים  ---און דאָס האַרץ ,וואו עס געפינט זיך

דער חוש פון ליבע ,זיינען דראָטן אויף צו פארבינדן די עלעקטריק פון קאָפּ
מיט דער נשמה .און זיי פארצערן נישט נאָר פארקערט ,נערן איינס /
סאַנדערע,
14.
פון איינזאמקייט פארקריכט דער מענש צו זיך אין האַרצן אריין,
און װאָס מער ער נראָבט זיך אין זיך ,אלץ איינזאמער ווערט ער ,אויף
דער עלטער ,ווען די וועלט פארלירט פאר דעם מענשן איר האַפטיקייט,
און עס בלייבט אים נאָרנישט נישט איבער װאָס זאָל אים דינען אלס אַן
אָנהאַלט ,פאַרנעמט ער זיך דאַן מיט זיך אַליין .אָבער איך בין א פאר-
איינזאמטער געבליבן קענן מיין ווילן און פאר דער צייט ,און בין שטאַרס
אויפגעבראַכט אויף אזא שיקזאַל,
איך פלעג זיך אָפּט חידוש'ן אויף דער שטילער און עטװאָס צונע-
זעסענער חכמה פון די כינעזער דיכטער .,איצט פאַרשטיי איך ,אַז דאָס
זיינען געווען אלע אלטע לייט .איך זע ,אַז זייער דיכטונג איז געווען אַן
אַנטרינונגס-אָרט פון דער שווערער איינזאַמקײט .און ווען עס האָט זיי
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דערעסן זייער איינענער איך מיט די אומפארענטפערטע קשיות ,האָבן
זיי זיך אָנגעטאָן א כח צו באטראכטן די קליינע וועלט ארום זיך אויף צו
געפינען א באַשעפטינונג און אפשר אויך א טרייסט,
יא ,איך ווייס ,ס'איז אן אמת ,אלץ ,יעדע זאַך איז פון נאָט ,און ס'איז
מיינע
נישטאָ נאָרנישט װאָס ס'זאָל זיין אונטער א מענשנס וירדע.
אוינגן שיינען מיר פאר פרייד ווען איך באַטראַכט א פױינל ,אָדער דעם
ריטמישן נאַנג פון ים ,אָדער די פאַרענדערלאכע פאָרמען פון די ואֵל-
קענס .איז נאָך װאָס בענק איך ? גוט ,איך האָב הענט ,על איך מאַכן
שיינע זאכן ,איך האָב .פיס ,װעל איך ארומניין איבער דער וועלט .איך
װועל אין זיך אַרײינזאַפּן דעם גערוך פון פריש-געשניטן היי .װעל עסן
גוטע ,זיסע עסענס ,על האַלטן אין האַנט זייר ,האָלץ ,פּאָרצעלאן ,אייזן,
אָבער וואו לינט דער שטורם ,װאָס װעט לייטערן מיין הארץ ?
איך ענטפער  :ליבע ,נאָר ליבע .דאָס איז דער שטורם ,װאָס װעט

לייטערן מיין הארץ.
די שיינקייט ,מיט ואָס א מענש איז שיין ,איז די עכטע ,אמתע
שיינקייט .א הונט לעבט אויך ,אָבער נישט בלויז דאָס מיין איך ,איך ווע5
זיך פון אלץ אױסטאָן ,אָבער דער מענש ,װאָס איך האָב אים ליב ,אָן
אים קען איך זיך נישט באַניין  ---און קיין נויטבאדערפטינערס איז פאר
מיר אויהף דער וועלט נישטאָ .דאָס איז דער ערשטער קרייז פון מיין ליבע.
אין צווייטן קרייז נייען אריין הינט ,קעץ און פייג? ,אפילן טישן מיט
הייזער מיט בריסן ,מיט װאָלקנס .ליבע צינדט אין מיר אָן א באַנייסטע-
רונג ,ליבע איז נאָט,
א מענש קען ניט אָפּטרײסלען די עלטער .די צייט װעט קומען ,װעט
קומען די עלטער ,וועלן מיר דעמאָלט ריידן בנעימות'דיק שיינע ,אויס-
געהאַלטענע רייד ,און מאָלן וועלן מיר שטילע באשיידענע בילדער .וועל
איך אויפבויען מיינע טעמען אזוי װוי איינער בויט א הויז ,על אויס-
מעסטן די לייוונט מיטץן צירק? ,און על זיך שטאַרק איבערנעמען מיט
מיין מייסטערשאַפט .אָבער וי לאַנג איך בין נאָך יונג ,לאָזט מיך ליב
האָבן ,און לאָזט מיך מאָלן ניט-פארענדיקטע ,אומקלאָרע ,פאַרמישטע ביל-
דער ,און לאָזט מיך שרייבן די אומנעלומפּערטע ווילדע פּלױדערײיען ,ווי-
דער ארום ,דאָס ,װאָס איר רופט ניט-פארענדיקט ,איז אָפּטמאָל אזוי
פולקאַמען איין איבעריקער שטריך װאָלט אָפּנעהאַקט די פליגל ,און װאָס
איר רופט אומקלאָר איז אמאָל א נייער מין שיינקייט .און װאָס איר
דופט אומנעלומפּערט איז א נייער מין אָרדנונג,
דעם נעשמאַק פון אַלטע לייט גייט נישט אָפּצעפרישן .זייערע מוחות /
זיינען פארזשאַװערט געװאָרן .פאַראַןן א פּיינלאַך זיסער טרויער אין איינ-
זאַמקײט ,אָבער אַ מענש ווערט דאָ אַלְט פאַר דער צייט .איך ווארן זיך,

אַז דאָס טאָר נישט זיין ,אז איך בין נאָך יונג ,און אז די וועלט שטייט
נאָך אָפן פאַר מיר.
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18,
איך האָב שטענדיק נעוואונשן אזוי איינצואָרדנען מיין לעבן ,אַז איך
זאָל זיך קענען צו יעדער צייט לאָזן אין וװוענ אריין אֶן חרטה צו האָבן
אויף דאָס ,װאָס איך לאָז הינטער זיך ,די קופּעס קלייניקייטן ,מיט װאָס
מענשן האָבן זיך ליב אַרומצוריננלען ,האָב איך שטענדיג געהאלטן פאר
איבריק .נישט נאָר שטערן זיי דעם מענשן אין זיינע פרייע באווענוננען,
ווען ער דאַרף בייטן זיין אָרט ,זיי שטערן אים אויך אין זיינע פרייע נע-
דאַנקען .און נאָכאלעמען ,דאָס זיינען דאָך אַלץ קלייניקייטן ,װאָס קענען
דעם מענשן נישט נליקלאך פֿאַכן,

דערהויפּט וויל איד נישט איבערלאָזן קיין האלב-געטאענע ארבייט.
ווען איך נעם זיך אונטער עפּעס צו טאָן ,האָב איך דאָס ליב פארטיג צו
מאַכן און איבערצונעבן אין אַנדערע הענט .און אויב עס סומט אוים ,מען
דאַרף זען מענשן ,איז מיר אננענעמער צו באַזוכן יענעם וי יענער זאָל
מיך באזוכן ,ווייל איך האָב קיין שום פארשטענדעניש פאר דעם וי אזוי
זענען
איפוארטן
ויי? באם
מען באדארף אויפצעווארטן נעסט,
פון גרויס וויכטיקייט די קלייניקייטן ,און דער טיי-קעס? פאָדערט אזוי
פיל אויפמערקזאמקייט כמעט וי דער גאסט אליין .,אויך האָב איך נישט

ליב ארומצוטראָגן מיט זיך קיין ביכלאך ,קיין זייגער און קיין געלט,

און

עס מאכן מיך מיד די בילדער אויף די ווענט ,און די אייביקע וואזעס
מיט די אייביקע בלומען ,נארדינען ,פּאָרטיערן ,טעפּיכער פארשטעלן דאָס
ליכט און עסן אריין אין זיך מאסן שטויב .און אויב איינער האָט פאר-
האַננן די ווענט מיט וואנט-פּאפּיר מיט שרייענדיקע צייכנוננען פון בלומען
אדער פון אויסטערלישע פויגל אזוינע בא א וואסער וי זיי שליננען וװוע-
רים אדער ענלאכעס ,אזא מענטש זאָנ איך אין א פאר'משפטיער אויף

אײיביק צו זען יעדן טאָנ די איינענע רויטע בלומען מיט די געלע פוינל,
אָבער דאָך וי אָן מיין וויסן ,און זיכער קענן מיין בעסערן געשמאק
ווערט די שטוב פול מיט אלערליי זאכן; :ביכער ,צום בישפּיל ,און
אמאָל א בלום צװוישן די בלעטער פון א בוך ,און נעוויינלאך ,בילדער,
מיט די צייכנוננען און אמאָל טאקע מיט א געמאָלטן בילד אויך ,טו איך
אזוי  :אדער איך מאַך דאָס באלד אוועק ,אדער איך לאָז דאָס איבער
אויף נאָך א ווייל ביז איך װועל קענען פאסן א באשלוס .איך טראכט אזוי:
ווען איך זאָל שטארבן און א פרעמדער זאָל קומען און פארנעמען מיין
אָרט ,װאָלט ער דאָך דאָס אלץ איבערנעשאצט לויט זיינע װערטן .נו,
בין איך אליין אזא פרעמדער און איך פיל א רייץ צו באטראכטן מיין
ארבעט מיט פרעמדע אוינן .און וי נאָר איך הויב אֵן צווייפלען אין דעם
איז דערפאר מער קיין אָרט נישטאָ.
װאָלט מען מיינען אז איך האָב ליב צו צושטערן ,זאָנ איך אז נישט,
איך װאָלט נישט אויפנעהויבן קיין פינגער אויף צו פארניכטן די ברוקלין
בריק אדער א:וועלכן-נישט-איז אנדער נעבוי .און איך װאָלְט קיינמאָלֿ
גאר
יט
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נישט צושטערט קיין פּאַרק ,אָדער געשעדיקט א בוים אָדער אַ בלום .,איך
װאָלט אפילו נישט נגעשטערט קיין װאָרים פרעסנדיק א בלאט .איין זאך
בלויז .,איך װויל נישט האָבן מיין אייגנס די אלע טויזנט זאכן .װאָס איך
װויל יאָ ,איז  ---פרייען צוטריט אומעטום ,און קיין זשאנדארמען אויף
דער גרעניץ צװוישן לענדער.
16.
מיינע פריינט זענען צעזייט און צעשפּרײיט איבער דער וועלט ,אי-
בער נאָענטע און ווייטע שטעט ,און זיצנדיק דאָ א פארבענקטער מיט
די פיבערישע הענט ,האָב איך דאָס געפיל זיי אלעמען ארומצונעמען און
האלזן ,זיך קלאָגן פאר זיי און וועגן עפּעס דערציילן .זענען זיי אָבער אלע
ווייט פון דאנען .פאָרט ,צי זיי הערן מיך צי נישט ,איך זע זיי איצט,
און איך טראַכט  :צו וועמען ווענדט מען זיך איצט ? איז דאָך יעדער
פון זיי אן אנדערער מענטש ,אנדערש עמפינדלאך און אייגננארטיק .אפילן
די באדינגונגען פון אונזער פוריינטשאפט זענען פארשידן ,אט בין איך
פארקנופּט מיט צענדליקע מענטשן ,און דאָס געמיינשאפטלאכע אין אנ-
דערש אין איטלאכן פאל .וואו וועט מיין רוף געפינען אן אָפּקלאנג ?
וועמען שרייבט מען ? דעם מאָלער װאָס אין איצט אין א געדריקטער
אדער דעם מאָלֶער װאָס
לאנע און נאָר נישט גייט אים נישט איין?
שטייט איבער'ן קאָפּ אין זיינע נייע אידעען ? אדער דעם פיינעם מוזו"
קער און דזשענטלמאן װאָס נעמט שטארק אויס און איז דערפאר געװאָרן

עטװאָס לייכטזיניק  4אדער דעם איידעלן דיכטער װאָס פריינטשאפט
איז אים א לאסט וי אלץ איז אים א לאסט ? אדער דעם נאַָװועליסט װאָס
פארבינט ליירנשאפט מיט געטלאַכקײט ,פאַנטאַזיע מיט לייב ,װאָס וויל
אז דער מענטש װאָס פון שטויב זאָל זיין אוױיסנעטאָן פון שטויב אין שטויב
פון לעבן  4אדער דער מייד?ל װאָס שיקט מיר א גרוס פון גריכנלאנד אָן
אן אַדרעס ? אדער דער מייד? װאָס װאַרט אז די צייט זאָל איר אונ-
טערזאָגן װאָס ווייטער צו טאָן ?
איך שרייב דעם ,יענעם .אָבער סאיז נישט דאָס .איך האָב זיך
אויף א וייל פארגעסן און ווידער איז שלעכט אויפ'ן האַרצן .ס'טיג
נישט אזוי .מען דאַרף די מענטשן זען ,זי אָפּרייסן פון די פליכטן פון
טאָג ,און נעמען און ארומגיין מיט זיי שפּאצירן אויף גאָט'יס וועלט,
זאָלן די באציאונגען ווערן נענטער און ליבער,
אָבער מיר זענען פאריאָגטע מענטשן .מען שטייט איבער אונז מיט
בייטשן אין האנט .מיר גייען אין שפּאן פון דאנות פּרנסה און פרעסן
טרוקן שטרוי .סיר האַלטן די אויגן געװוענט צו אן אָפּנאָט און האָבן קיין
גראָשן הנאה פון דער וװועלט .דאָס טייערסטע האלטן מיר ביליק  --די
פריינט  ---פון זֵיי טראכטן מיר בלויז אין א נויט.
איך ,װאָס בין מער פון אלע מיינע עקספּרעסיעס צוזאמענגענומען,

איך ,מענטש,

האלט זיך אָפּנעטײלט און אָפּנעזונדערט פון מענטשן
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זיך פאר ליכט ,און שרייב

א בריוול צו א פריינט

וועלנדיק דערמיט פארבינדן די אוינז מיין גרויסער ליידנשאפט,

17.
ווען מען פרעגט מיך וואו איך װאָלט ליבער וואוינען ,אין א קליין
שטעטל צי אין א דאָרף ,װאָלט איך געזאָנט ,אז ליבער װאָלט איך וואוי-

נען אין פרייען דאָרף .אָבער ליבער ,ליבער פון אלץ װאָלט איך וואוינען
אין דער גרויסער שטאָט.

נאָך נישט אלץ איז די פרישע לופט פאר'ן

געזונט .סיר דארפן אויך אַטמאָספערע .סיר דארפן די דורות-אלטע
ווייזהייטן װאָס הייסן קולטור .און די שטאָט אין א מין ארון קודש
וואו מיר האלטן אויף די סימװאָלן פון דער ציוויליזאציע.

ציוויליזאציע

מיינט פּראָדוקציע ,מיינט קאָנטאַקט ,און שטיינט ארויף פון ענגשאפט
וי טוי פון די פעלדער ,די שטאָט איז איינציק אויף צו מעסטן די איי-
:
ביקייט,
א מענטש וערט נעבוירן אויף אן אָרט און גראָבט זיך אָפּטמאָל
אריין אין דער ערד װוי א בוים ,אין דער צייט װאָס נאָרנישט ווייט לינט
מענלאך זיין דערגרייכוננ .ווען איך על דערפילן נראמער ,על איך צו"
ריקניין אין דער נרויסער פארשידנארטיקער שטאָט .אמת איז ,פאַראַן
וואונדן אין לייב פון שטאָט :רויקייט ,אַרימקייט און טומל .אָבער
מען קען זיך מיט אביס? אָנשטדעננונג פארהיטן דערפון .דורך אנטוי-
שונגען ,דורך דחקות ,צו עקסטאז ,צו די רערגרייכוננען  :שיינקייט און
ליבע .דער אויסטויש פון געדאַנקען ,די נענטערע מענטשלאכע פאַר-
שטענדענישן ,די שיינע פרויען װוי קייסערינס װאָס גייען ארום אין גאַס
 --אלץ װאָס דער מענטש פארנעמט ,ווערט גוט און ליב .די ציוויליזא-ציע האָט פארפילפאַכט אונזערע נויטן און דערמיט בארייכערט די חושים,
זיי געמאכט איידל און דין ,א מענטש דאַרף נישט גיין אויף צוריק ,צו
דער נאַטור ,וואו ער זאָל ווערן א בוים אדער א שטיין  --אַ מענטש
דאַרף העלפן בויען שטעט ,און אומבייטן דעם בוים װאָס אין מח ,אויף
|
ווילן ,און דעם װאָלקן װאָס אין מח אויף טאַט.
18.
ווען עס הויבן אָן פאַלן די בלעטער ,זע איך מיך ארום אז ס'איז אן
אמת אז דער ווינטער קומט.

מאך איך מיך נרייט.

בייט אום די קליי-

| דער ,און מיר דאכט זיך איך בייט אום אפילו די הויט אויפץן לייב .און
די באוועגונגען ווערן אויך איינגעהאלטענער און פארקלערטער .עך!
איך האָב געדאַרפט געבוירן ווערן אין די הייפע לענדער .איך נעם איינ-
אָרדענען מיין שטוב אביס? באקוועמער,מאַך די נויטיקע באשטעלונגען,
באזאָרג אויף צום הייצן .איך על שוין איצטער מער אין ערנעץ נישט
פאָרן ,און אויך די באזוכער וועלן ווערן װאָס אמאָל זעלטענער .איך װעל

זיך אָפּגעבן מיט ביכער ,און די אויסגעטראכטע מענער און פרויען ועלן
26
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מיר שאפן אן אַנהאלט אָן דער וועלט .איך פוז דאָך האָבן מיינע בא-
גייסטערונגען .איז אויב איך מוז מיר ווארימען די הענט אין שיין פון
פייער ,נו ,מסתמא דארף אזוי צו זיין.
אזוי װעל איך מיר אָפּלעבן די עטלאכע חרשים פארשפּארט וי א
בער אין נאָרע ,און װע? טויזנט מאָל איבערטראכטן ווענן די געשעענישן

פון פארגאננענעם זומער.
כער נישט טראכטן.
אויסערנעוויינלאכעס

אָבער װאָס עס וועט זיין שפּעטער ,אין נליי-

אַלץ פליט מיין נעדאַנק אין די הימלען ,אָבער קיין
וועט דאָך נישט זיין  ---איך ווייס .,און איך װילֿ.

נישט זיין קיין גענאַרטער ,דערהויפּט אליין זיך נישט אָפּנאַרן,
אַלזאָ ,בין איך דאָ אליין נעבליבן װאַרטן אויפ'ץן ווינטער.

זיין נישט צו פארזינדיקן
לידער.

און ס'וועט

איך זע איך ווע? מאָלן בילדער און שרייבן

ואָס דאַרף איך נאָך?

אויב איך זאָל זיצן אין גרויסן פענס-

טער פון שטוב  ---איז דאָך דאָרטן פאַראן הימל-וואסער-בארג אין טויזנט
וואריאנטן .איך פארנעס אויך אַן די טויבן װאָס אויפ'ן דעכ? אונטער'ן
פענסטער ,און די ווייסע ים-פוינ? און די ווייסע לבנה.

ניין ,דער וינ-

טער װועט זיך אױיסשפּרײטן ווייט ארום מיר ,אָבער צו מיין הארצן וװועט 
ער נישט דערלאַננען .און דאָ זיצן שטענדיק ,על איך דאָך אויך נישט.
איך על ארויסניין שפּאצירן אין דער זון אויפ'ן ווייסן שניי אין די
פּראָסטיקע פרימאָרננס,
איך האָב אפילו מורא עס ועט קומען ,איך וװעל? קראַנק זיין .נו,
איז קראנק זיין אויך נישט אזוי שלעכט .עס קומען אין קאָפּ אדיין אזוי-
נע שיינע ווילרע רעיונות ,און מען הויבט זיך אָן אויף דאָס ניי ליב צו

באקומען.
און אזוי טראכטנדיק דערשפּיר איך זיך ווידער בארואיקט און ניי
'
דעם ווינטער אנטקענן פול מיט דערווארטונגען.
01.
עס טרעפט אמאָל ,איך פיל זיך שטארק נידערנעשלאָנן און יעדע זאך
פארלירט איר רייץ אוֹן אמת'ן ווערט .כאַפּ איך זיך ,איך האָב דאָך

פריינט ערנעץ אין דער וועלט און איך נעם און שרייב זיי אויס מיין בי-
טער הארץ .און אז איך באקום פון זיי דעם קלונן נוטן ענטפער ,ווייס
איך נישט וי אזוי נאָר איך זע ממש װי אלץ װאָס האָט מיך געבונדן
און געקוועלט ,ווערט מיטאמאָל לויז און נראם און מיינע געדאנקען צו-
פליען זיך וי די פוינ?  ---איך קען זיי נישט איינהאלטן ,און איך נעם
א סך ארומגיין און הויך רעדן און לאכן .צי װויל איך דאָס פארטויבן א
פאלשע האָפענוננ ,א פרייד װאָס איז קיין פרייד נישט ?
עס איז מיר אָפּטמאָל שווער פאנאנדערצעוויקלען דעם חלום פונים
וואר ,אזוי פארפּלאָנטערט זענען זיי דאָס איינס אינ'ס אנדערע ,און איך
אליין ווער אויך צומישט .און דאָס װאָס שיינט צו זיין א ליכט ,ווייזט
זיך נאָר ארויס פאר א שטיק פינסטערניש ,ווען דאָס נאָרן טרייבט מיך
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דאָך צו נעמען דעם ערשטן שריט און מיט די פיס פון קערפּער נֵיי איך
און ניי און צו קיין ממשותידיקס קען איך נישט דערגיין.
און זייערע אויפגעהויבענע הענט װאָס ווינקען צו מיר זענען א טייל
פוֹן דער ווייטקייט װאָס ווייטערט זיך אלץ מער און מער ,ביז זיי ווערן
! וי פארצערט פון דער אומבאשטימטקייט ,פונים חלום .אוֹן נישטא די
הענט מער ,און דאָס שרייבן איז אױיסנעלאָשן און קאַלט .און מיין אַלטע
פּיין וויקלט זיך פון דאָס ניי ארום דער אויסגעצערטער נשמה אויף לאנגע
שרעקלאכע טעג און נעכט  --די אלטע פּיין איז נענליכן צו א רויך אין
שטוב ,װאָס שטיקט און ווערנט און פילט אָן די אוינן מיט טרערן.
און די פריינט װאָס ווארטן אויף אן ענפער װאָס קומט נישם און
װועט נישט קומען ,נייען זיך אָן יעדער מיט זיינע איינענע דאנות ,און
פארנעסן אָן מיין פּלוצליננדיקן אויסנעשריי.
ענערניע װעט אמאָל דערשלאָנן א מענטשן פאר דער צייט ,אָבער
ערנער איז פּוסטעווען.
אָפּונעשטאָרבן איז דער כח אין האַרצן פון דער ערד און אויסגענאנ-
נען דאָס ליכט אין די אוינן פון חימל .נישטאָ נאָרנישט װאָס זאָל אויף
מיר לייכטן ,װאָס זאָל מיך פירן ,װאָס זאָל מיך טרייסטן .לאנגזאם און
שווער שלעפּט זיך דער טויט ,און איך בין לייכט װוי א פעדער אין זיין
הארטער האנט .דער ווילן איז ערנעץ פארפאלן נעװאָרן ,און פארלוירן
האָב איך מיין גלייכנעוויכט .און איצטער בין איך וי א רויך אינים
ווינט װאָס ווערט צובלאָזן און צונישט .מיין גייסט איז קראנק ,קראנק.
און איך שטרעק אויס די האנט מיט די פינף פינגער און טאַפּ אָן די

גרעב פונים טיש.

און אָט בין איך דאָך אליין אויך ,פארמאָג לעבן ,בין

א זאך אויפ'ן וואר ,און זיכער נישט קיין חלום,

מיין נייסט ,ביסט לאננ געשלאָפן .שטיי אויף ,שטארק זיך ,זיי אין
נוטן מוט.

איך על צוריקגעפינען די נלייכגעװויכט  ---און דעם גלויבן.

90.
איך בין נישט אין כעס אויף די טויזנט נישטיקע זאכן װאָס פאר-
שליננען מיך אָפּט אויף אזוי ווייט אז עס קומט מיר אויס דאָס מיין נאנץ
לעבן איז געווענט אָן זיי .עס איז נישט די שולד פון יענע זאַכן ,גיכער
איז עס די שולד פון מיר אליין .און נישט אזוי מיין שולד װי די שולד
פון די אומשטענדן ,פון דער פּוסטקײיט אין וועלכער איך לעב ,וואו איך
זוך און גאַר אומזיסט נאָך אביס? פרייד .אָבער די זאַך װאָס איך האַלט
איצטער אין האַנט ,איז אזא נאָרנישטיקע ,אַזאַ מיאוס'ע ,אַזאַ אומנוי-
טיקע זאַך  ---איך האָב דאָס געדאַרפט וויסן באַלד פון אֶנהוֹיב .זי איז
דאָך דעמאָלט אויך נישט געווען מער וי איצט .אָבער אין דער צייט
װאָס איך האָב זי גענאַרט---וואו איז געווען מיין שכל װאָס האָט זי געזאָלט
אָפּשאצן נעהעריק ,וויי? זי איז דאָך פאָרט קיינמאָל נישט געווען גאר
נויטיק אדער שיין ? אָבער אפשר איז זי דעמאָלט יאָ געווען שיין ,און
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איך געדענק נישט נענוי ,אפשר ,אויב זי פארמאָנט נאָך אביסל חן ,איז
צייט.
עס אן אָפּשפּינלונג אדער אן איבערבלייב פון יענער ערשטער
אָבער אין דער האנט איצטער לינט די זאך װוי א שווערע משא און צװוישן
די פיננער פילט זי זיך נראָב און ניט-נעלייטערט .איך בין צופרידן װאָס
איך קען זי נעמען און אָן רחמנות צוקראצן און צושניידן מיט'ן מעסער
און אריינשליידערן אין טייך  --כאָטש איך ווארף אויף אַזאַ אופן אריין א

שטיק פון מיין לעבן אין טייך  ---א שטיק לעבן װאָס איך האָב אַמאָל
פארברענט און איצט לאַך איך אִפּ דערפון און באלייריג עס ,און באליי-
דינ זיך אליין אויך.
אויב איך רעד מיט אזא ביטערקייט ,איז עס דערפאר װואָס איך בין
שטארק אויפנעבראכט אויף זיך ,וויי? איך זע שוין איין װאָס איך האָב
נישט אזוי האָב איך אַמאָל גע'חלום'ט אויפצובויען
פון זיך נעמאכט.
מיין לעבן .גענלויבט האָב איך ,אז איך על קענען אויסמיידן דאָס אום-
זיניקע און מיאוס'ע ,און על זיך קענען דערהויבן פון מדרנה צו מדרגה.
איז עס אָבער נישט אזוי איך זע א זאַך א קליינלאכע ,א פאלשע ,און
ווער פארבלענט און פארכאפּט פון איר .און שטעל? איין אלצדינג אויף
צו באקומען די זאַך און דערנאַכדעם אז יענער פאלשער שיין איז פון
איר אראָפּ ,בלייבט איבער א טויס שטיק האָלץ ,און איך קען עס --
מוז עס  --אוועקווארפן.
איז װאָס האָב איך געװאָלט אז דאָס זאָל זיין מיין פרייד ,מיין נליק ?
און אז איך זאָל זיך דערמיט האַלטן אייביק ?
אָבער איך נלויב דאָך נאָך פאָרט אלץ ,אז עס פוז זייןף פאַראַנען
אזוינס װאָס מען זאָל יאָ וועלן אָנהאלטן אייביק ,אַז עס מוז זיין אזא
און איך על נישט
שיינקייט ,אזא חן וװאָס זאָל נישט פארשווינדן,
אויפהערן צו זוכן און זיך איינצושאפן אזוינע זאכן .אָבער איך מוז
אָנווענדן מיין גאנצע פעאיקייט און זען אז עס זאָל זיין בלויז אזוינס װאָס
איך מוז עס האָבן נויטיק וי דאָס לעבן  ---ווייל איך האָב פיינט גלאַט
גייציקייט עס איז בא מיר אין בלוט צו לעבן אן איינפאך לעבן ,און
איך װויל נישט אויפשטעלן בא זיך אין האַרצן טויזנט אומווירדיקע אִפּ-
נעטער.
21.
אָפּטמאָל קלער איך בא זיך ,ס'קען זיין געדרוננען אז איך בין ענג-
הארציקער פון יענע מענטשן װועמעס ענגהארציקייט רענט מיך אזוי
װאָלט איך געװאָלט
אויף .זיי זענען אָפּטמאָל גראָב ביז ברוטאליטעט.
פאַנאַנדערעפענען דעם קװאַל פון זייערע טרערן  ---זאָלן זיי וויינען ,און
אזוי ארום אפשר נענטער ווערן מיט'ן טרויער מיט וועלכן ס'איז פול א
וועלט .צום ערשטן גרייף איך אָן זייער גייציקייט .אָבער זייער נייצי/ -
קייט איז געפּאַנצערט אין א דיקן פּאַנצער .און אז איך קען צו זיי נישט
צוקומען מיט דעם וועג ,גיי איך צו זיי מיט אן אנדערן וועג  ---איך ניב
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איך דערציי? זיי משונה'דיקע מעשיות און וויל זיי דער-

מיט אביס? אָפּרייסן פון זייער קליין אָרים וועלטל.

איך װויל בא זיי אָנ-

מאַכן א טומל? אין מח  ---זאָלן זיי כאָטש אביס? אָנהוֹיבן צווייפלען אין
זייערע הארטע אמת'ן ,איך זוך בא זיי צו דערוועקן א מורא פאר'ן אומ-
באשטימטן ,איך רעד צו זיי פון טויט ,פון גאָט .אָבער זייער גלייכניל-
טיקייט איז א גראָבער געשטאנק װאָס פארפּעסטעט די לופט ,װאָס האָב
אודאי קענסטו מאכן א מענטשן צום ויינען,
איך געזאַנט ,וויינען?
קענסט אים אפילו צוברעכן דאָס הארץ .אָבער דאָס האָט א קליינעם
באטרעף ,נאָרנישט א חוץ אן אייביקע שרעק װאָס זאָל איבער זיי הענ-
גען וי א שווערד ,קען זיי נישט מאכן ווייכער ,עמפינדלאכער.
דערנאַכדעם שטעל איך זיך אִפּ און
נישט ערגער פון זיי ,אז איך באנוץ זיך
האָט דאָס מיך דאָ אוועקגעזעצט איבער
מוסר זיך אויס ,קער איך זיך אֶפּ פון זיי
אָבער דאָס לעבן איז שטארקער

זאָנ צו זיך אזוי ; :בין איך דען
מיט אזוינע מיטלען .און ער
זיי צו משפּטץ ? און אז איך
און מייד זיי אויס פאר א צייט.

פון מיר ,און עס רייסט מיך ארויס

איבערנעוואלט פון מיין באהאלטעניש און ברעננט מיך וידער אמאָל
צונויף מיט זיי .און מיין באשיירנקייט צוואמען מיט'ן כעסן אין מיר
שלאַנט זיך ניך ווידער אָן אן זייער הארטער קליינלאכער נאַטור .און
יעדער וויל נובר זיין דעם אנדערן  --אפשר אים אויסנוצן פאר זיינע איי-
גענע צוועקן  ---ווער ווייס ? .און מיינע מיטלען זענען וי איך האָב אויבן
געזאַנט .,אָבער װאָס פאר א אנדערע מיטלען קען מען אַנוװענדן קעגן
און וען
אזוינע שווערע איינגעזעסענע אָבער חוצפּה'דיקע מענטשן?
דער נגעפיל פון נקמה האָט זיך אין מיר שוין צופלאקערט גאָר גרויס,
פרעג איך ,וי אזוי קען מען בא זיי אין האַרצן אָנצינדן א פייער פון
שיינקייט און פון ליבע װאָס זאָל זיי פארצערן מיט אָן א סוף יסורים,
און וי אזוי קען מען זיי אויסמאָלן א גאָט װאָס זיין קללה זאָל זיי ארומ-
יאָנן װי די הינט איבער דער נאנצער וועלט.

דוד המלך זאָנט:

"*נעבענשט איז דער מענש װאָס גייט נישט אין

די וועגן פון די לעסטערער און װאָס זיצט נישט אויף דעם אָרט פון די

שפּעטער",

יעדער מיט די זייניקע ,און זאָל ער יענע לאָזן צו זייער מין,

װאָס וועט זיי אָפּצאָלן לוט װוי זיי קומט ,אָן חרטה צו האָבן.
99.
נישטאָ דאָס װאָרט װאָס זאָל אױיסזאָגן װאָס איך פיל איצטער.

און

אפילו סמיט א מד ווערטער װעל איד דאָס אויך נישט קענען זאָגן .ווער-
טער זענען סיר איצט א שטער צו מיינע געדאנקען װאָס זענען אזוי דין

און דורכזיכטיק און באנג.

ווען איך קען ,װאָלט איך

מיינע

געפילן

ארויסגעשפּילט אויף סטרונעס ,קען איך דאָס אָבער נישט .מיינע נעפילן
זענען װוי לופט ,װי לייכטע װאָלקנס פארנאַכט .אויב מיינער א פריינט
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װאָלט דאָ געווען ,װאָלט ער נעקענט וויסן װאָס איך פיל ,אויב איך װאָלט
זיצן אָפּגעװענט פון אים מיטץ פּנים און נישט רעדן? אין פּנים און

אין די רייד װאָלט ער עפּעס געמערקט ,װאָלט ער מיך ארויסגעפאָדערט

אים דערציילן אלץ,

און איך װאָלט נישט געוואוסט װאָס אייגנטלאך

צו זאָנן ,אזוי װוי איך ווייס דאָס איצטער נישט .מיט א ויילע צוריק
האָב איך עפּעס געמורמלט צו זיך .איך האָב עפּעס יאַ פארשטאנען ,אזוי
וי מען פארשטייט אין א חלום איידער מען וואכט אויף .איך װאָלט זיך
באמיט צו דערמאָנען ווען איך ווייס איך קען זיך דערמאָנען  --איך קען
אָבער נישט .איך בין געזעסן מיטץ קאָפּ אין די הענט און געזיפצט ,און
דאָס געמיט בא מיר אין האַרצן איז נישט געווען אין נאַנצן שטיל רואיס.
דער דרויסן איז פול מיט גנוטער לופט .שוין קי? אביסל ,ווינטער-
דיק .צוויי רייען בלוילאכע בערג אהינטער דער נאס און נאָר נאָר
ווייט איז דער הימל עטװאָס פארצוינגן מיט אַװונט .ערגעץ הינטער די
הייזער זעצט זיד די זון ,אויף דער ערד מיר צו די פיס

אויף א

נידריקע גרינע גרעזלאך לינט נאָך אביס? ווארים ליכט,

איך בין אליין

ארומגעגאננען

פּאַר

שפּאצירן.

און איצטער אין האלבן ליכט פון צימער בין איך ווידער אליין ,איך
וויל זאָגן ,אָבער איך שעם זיך ,אז איך בין איינזאם און קיינער האָט מיך
נישט ליב .צװישן מיר און דעם נאָענטסטן געגנשטאנד פיל איך מיילן
ווייט ,און פון די געגנשטאנדן פון ווייטן איז שוין אָפּנערעט .זיי האָבן
קיין ממשות ,און אלץ פארשווינדט פון אונטער די אויגן .איך שוװועב
ארום אין לייכטע ווייטע טענער ,אין זומערדיקע װאָלקנס,
איך צינד אָן די לאָמפּ ,און דאָס ליכט פארטרייבט מיר אלץ ארויס
פון מח .די פרייד איז דאָך אָן מיר געװוענט ,קלער איך .אז איך וויל
איז מיר גוט .און מיר איז איצט גוט ,און איך האָב נאָר קיין אנונג נישט
דערפון  .איך חלום צופיל ,איך מוז אויפוואכן .איך ווער פארפאַלן אין
מיינע חלומות וי עפּעס אן אלט מענטש .װאָס איז דאָס פאַר אַ חלומ'ען !
איך װעל זיך אויסזידלען װוי א הונט ,איך האָב דאָס פארדינט .איך בין
אליין  ---יאָ ,איז װאָס ? יעדער מענטש אין אליין .,א מענטש איז קיינ-
מאָל נישט מער וי איין מענטש .און װוי אזוי װעט א צווייטער דיר פאר-
שאַפּן יענע עכטע פרייד װאָס דו נאַרסט און װאָס איז געווענט בלויז אָן
דיר ? מען דארף זיין איבערציינט אז סאיז גוט  ---אין גוט .ס'איז
געווענט אָן ווילן ,איך קען גיין אהין אדער אהער ,איך קען נישט גיין
גלייכצייטיק אי אהין אי אהער .איך האָב געדארפט וויסן וואוהין איך
וויל גיין ,אויב מען װאָלט געקענט גיין אי אחין אי אהער ,װאָלט דאָס
געווען פולקאַמענע פרייד ,קען דאָס אָבער נישט זיין אזוי .ניי איך אויף
איין וועג .טיילט זיך אִפּ א טייל פון מיר און גייט אוועק פון מיר ,און
דער טייל נעמט מיט מיין בענקשאפט ,איז שטענדיק פאראן עפּעס װאָס
האָם
געקענט זיין און איז נישט געװאָרן ,און געװאָרן איז אזוינס װאָס
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איך װאָלט זיך װעלן באנונענען און זאָגן

האָט נישט געדארפט זיין.
ס'איז נוט אזוי.
פארביי מיר אין ליכט פון לאָמפּ שטייען אויף פיגורן ,פּנימיער לייב-
טען אויף .עך ,איך בין א קמצן אויף מיינע כחות .איך בין א פייגלינג
װאָס שרעקט זיך פאר דער וועלט אויסערהאלב זיינע געדאנקען .אויב
איך װאָלט נאָכניין נאָכ'ן רוף פון מיין ווילדן בלוט ,װאָלט איך געדארפט

לויפן אין דער ווייטער וועלט אריין ,אדער איך װאָלט זיך געדארפט א
מעשה אָנטאָן אום איינמאָל פאר אלע מאָל לויז צו ווערן פון די שלאנ-

גען װאָס עסן מיר דאָס הארץ,
28.
איך האָב אוועקנעשטעלט איבערציינוננ העכער פון נלויבן .די זאך
אין וועלכער איך נלויב מוז אויסהאלטן נאָר א סך פּריפונגען .און יעדער
באווייז איז א פרישער נר תמיד װאָס איך צינד אָן אויף צו פארהערלאכן
מיין נאָטהײט.
און דאָך גלויב איך אין שיינקייט ,כאָטש איך פארשטיי נישט דעם
זין פון שיינקייט און ווייס נישט מיט װאָס די ערשיינונג איז שיין .און
אויף דער איינענער אַרט ,ווער איך אויך הינגעריסן פון לעבן און ווייס
נישט איינגנטלאך צו װאָס .איך וועל זיך מיט דיר אפשר אַמפּערן וועגן
דעם גאָט פון די בתי מדרשים ,אָבער איך זע ממש מיט די אויגן און פיל
עס געװעלטיקט א נאָט איבער דער וועלט.

זאָלן די יעניקע װאָס קענען זיך איינריידן אז זיי זעען ,זאָלן זיי מיי-
נען אז זיי זעען די האנט װאָס שרייבט.

איך זע בלוין די שריפט און

איך פארשטיי די מעשה בוכשטעב-
פּרואוו לייענען דאָס געשריבענע.
לאך .אריינטייטשונגען און באהאלטענע כונות באנרייף איך נישט --
אויף דארויף פאָדערט זיך נלויבן,
און די מעשה מוז קענען ביישטיין מיינע שטימוננען װאָס צואַקערן
זי אַחין און אַהער פון גרויס ליבשאפט אזוי װוי מען צואַקערט א פעלך
באם הויז.
פון

און אז מיין מח איז איבערנעװועלטיקט
צווייפלט מען דאָך אָבער נישט אייביק.
נאָר אז איך זאָל וועלן סמיטאמאָל דערנרייכן א נייעם באנריף,
דערזען א ניי-אויפלויכטנדיקע זעאונג  --דערפיל איך עס פעלט מיר דער
גלויבן װאָס קען זיך לייכט צואווארימען פון דער אָנגעהויכטקייט אין דער
לופט ,אויב איך שפּרייט זיך אויס אין דער ברייט ,איזן עס מיט גרויס
מי און לאננזאם .באדאכט נעם איך יעדן שריט און וואוהין עס פירט מיט
מיר ,לאָז איך זיך פירן  ---און מיט אָפענע אוינן קוק איך צוֹ.
איך בין מיין איינענער נעוויסן  --דאָס װאָס איך קען נישט רעכט-
פערטיקן ,װאַרף איך אָפּ אויב איך קען .קיין פאָרמו?  :װאָס איז שיין
 ---האָב איך נאָך נישט אנטרעקט און נישט ערפונדן קיין לעבנס-פילאָ-
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זאָפיע .איך האָב נאָך אפילו נישט אָפּנעמאכט בא זיך ואוו די נשמה בא
א מענטשן האָט איר רו-אָרט.
די ערשיינונג ,רי עמפינדונג ,די זאך אנטפּלעקט זיך פאר מיר אזוי
פּשוט וי א מענטש װאָלט זיך מיר אוועקנעשטעלט פאר די אויגן  --און
איך נעם עס אריין צו זיך אין הארצן און מאך עס פאר מיין אייגנס--- ,
און היט עס לאנג ,לאנג אָפּ ,אָבער אז מיין געראנק נעמט פון מיר פאַ-
דערן  :װאָס ,און צו װאָס ? קען איך אים נישט אָפּקומען מיט א לייבטן

מאַך מיט דער האַנט  ---מיין נאַטור איז נישט אַזא װאָס זאָל זיך קענען
באנוגענען מיט דער שטילער פארכטיקייט פון גלויבן.
24

נאָכדעם וי איך בכאקום שוין די זאך װאָס איך מוז אזוי אומבאדינגט
האָבן ,איידער איך קען אָנהוֹיבן מיין פארטראכטע ארבעט ,זע איך שטענ-
דיק איין אז די אלע פאָרבערייטוננען זענען געווען ארױיסגעװארפענע
מי ,און דערהויפּט האָב איך זיך נישט גענויטיקט אין יענער גענארטער
זאך .ווארים א חוץ דאָס נאָר נויטיקסטע ,באדארף איך קיין שום זאך
נישט .איך האָב פּשוט געזוכט אויסצופילן רי פאַננוויי? ,און פאר זיך
אליין כלומרישט געפינען אן אויסרייד פאר מיין אָפּלייגן די ארבעט .איך
בין פּשוט א פוילער מענטש און דאָס ארבעטן פאלט אויף מיר שווער.

אַמאָל פלעג איך זיך דאַכט מיר קענען שפּילן ,און דאָס װאָס איך האָב
שפּילעוודיגערהייט געמאכט ,פלעג איך ווייזן אלס קונסט,
פאַלט אויף מיר אויך דאָס שפּילן שווער,
פרעג איך זיך :דאַרף א מענטש זיך אָנשטרענגען

איצטער אָבער
צו מאָלן ,צו

שרייבן ,אז עס איז פאר אים קלאָר אז ער אין שוין נישט קיין קינד און
אז ער שאַפט נישט ארויס פון זיין פריילאכן נעמיט ? נאָך א זאך פרעג
איך זיך  :און אז איך האָב שוין אמאָל געמאָלן ,נגעשריבן ,מוז איך שוין
שטענדיק אָנגיין דערמיט ,בלויז דערפאר װאָס איך האָב אמאָל אָנגעהוי-
בען ? איך האָב זיך דאָך אמאָל געשפּילט אין בלאָטע ,און איצטער טו איך

עס נישט מער ,וויי? איך האָב דערצו קיין נייגונג נישט .אויב מיין
איצטיקער וואונש אין צו זיצן און חלומ'ען מיט אָפּנעשטאָרבענע הענט
אָדער ארומצושפּאצירן אין די גאסן פון שטאָט ,אָדער אוועקצוגיין אין
שטאַט-גאַרטן צו שעפּן נחת פון שווער-לייביקן פאר'עפּוש'טן היפּאַפּאַ-
טאַמאָס --- ,פארװאָס זאָל איך עס נישט קענען טאָן ,נאָר אנשטאָט דעם
אייביק קלערן וועגן פארטראכטע ארבעטן װאָס איך לייג סיי-ווי אלץ אָפּ
וויי? איך בין א פוילער מענטש?

און דארויף ענטפער איך זיך אזוי ; פוילקייט אין א שלעכטע מידה,
א בעסערע מידח איז ארבעט ,ווייל ארבעט צוטרייבט די לייכטע נעפּלע;

און עס באווייזט זיך דער חימל מיט דער זון .און איך בין קיינמאָ?
נישט אַזױ שטאַרק אנטציקט וי ווען איך דערבליק אין זיך הימ? און זון.
און דערפאר דארף איך זיך נעמען אן קאָפּ אריין אוה צו געדענקען און
9ט
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אָנצוווענדן  :אז צו לעבן אין דער וועלט אריין ,איז צו לעבן אין מינס-
טערניש.
28.
דאָס לעבן באוואונדער

איך ,אבער

דער טויט שרעקט

מיך .רויט

פייער ,און בארג-נאכט שרעקט מיך ,און א חיח מיט איר שווערן ווייכן
לייב,
איך.,

און אז עס פאַלט אויף מיר אָן א פּחר מיט א ציטערניש ,אנטלויף
ווערט מיר לייכט און גוט אזוי וי אן אלטן מענטשן .וװער איך

אין כעס אויף זיך דערפאר ,ניי איך צוריק אריין אין די טויערן פון שרעס,
| און קלער וואוהין װע? איך אנטלויפן פון טויט  :און פון מיין גוף װאָס
װועט ווערן ? ווייס איך דאָך .ווייס איך נישט .ווארים עס איז נישט
מעגלאך אז איך ,װאָס ווייס אז איך בין ,זאָל אויך וויסן אז איך בין נישט.

אלץ באוואונדער איך ביז איך קום דערצו צו נאָענט ,ווערט מיר דאן אזוי
אומהיימלאך .באנעם איך גאָרנישט ,פיל בלויז אז איך האָב פַאַלְשׁ גע-
גלויבט אז איך האָב באגריפן ,און באגריפן האָב איך נישט.
אפילו די שאָל פון כינעזישן פּאַרצעלאן מיט די בלויע פישלאך,
פויג? און בלומען אויף דער שאָל און די רויטע בלימלאך אויפ'ן טעצל,
זענען מיר אַזא פרעמד לעבן .דאָס דינע גרעזל אין דער שווארצער ערד
 --אלץ ,אז איך קום צו נאָענט ,איבערוועלטיקט מיך .,און אז זי האָטאין דער שטילער נאכט שטי? ארױסגעזאָגט מיין נאָמען ,האָט מיך א

שרעק נענומען פיבערן ,און איך בין אנטלאָפן און זיך אויסבאהאלטן אין
איר .אָבער וואוהין װעל איך אנטלויפן פון טויט :און פון מיין גוף
װאָס װעט ווערן ?

די שרעק שטעכט אריין איר שווארצן שנאָבל אין דעם רויטן דמיון,
נעמט זיך אין אלע זייטן שפּרײיטן און כוואליען און צוטראָגן און זינגען.
זע איך מענטשן אנטלויפן צו די ווייבער מיט די הייזער און קלאמערן
זיך איין אין די ווענט ,אין די טישן ,אין די לייבער ,בינדן זיך צו מיט
שטריק צום לעבן  ---אבי לעבן .צינדן אָן ליכט צו פארטרייבן דעם או-
דער טיט איו
מעט ,זינגען ,טומלען ,קלינן זיך ,מאַכן אן אָנשטעל:

נישטא ,אלץ איז קלאָר וי אויף דער האנט .

.

און אז די זעאונג נרייכט צו מיר ,פארשפּאר איך זיך איינער אליין

אין שטוב  :אדרבה ,קום און צופרעס מיר פ'הארץ מיט'ן מח ,גרויסע
וואונדערלאכע שרעק.
96.
צו זיבעצן יאָר האָב איך אין אן עסעי אזוי געשריבן:

אויב מיין

! פאָטער װאָלט שטארבן און איך ווער אָנגעוויזן אויף זיך אליין ,קען איך
מיר נישט פאָרשטעלן װאָס עס װאָלט מיר אויסנעקומען צו טאָן ,אָבער
איך ווייס אז עס װאָלט מיר אָננגעקומען זייער שווער דאָס לעבן .אָבער
א מענטש מוז דאָך עסן און טראָגן א נאנצן מלבוש און שלאָפן ערגעץ
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אין א ריין בעט ,נלויב איך אז איך װאָלט זיך ווענדן צו דער וועלט און
אזוי געזאָגט, :הער מיך אויס וועלט ,װאָס דו באָרנסט אויס געלט אויף
פּראָצענט ,איך בעט דיך לֵיי מיר אויס טויזנט דאָלאר .איך טראָג זיך
ארום מיט א פּלאן אין קאָפּ און אפשר װועט דערפון עפּעס ווערן מיט דער
צייט .נלויב מיר דו האָסט אָפּטמאָל שוין מער איינגעשטעלט".
אָבער די וועלט ענטפערט מיר אָפּ אזוי , :װאָס פאַר א פּלאַן האָסטו
אָבער קודם
דאָס אזוינס װאָס דאַרף נעמען צייט אויף אויסצופירן?
כ? דארפסטו דיך לאָזן באקוקן פון א דאָקטאָר װאָס זאָל באשטעטיקן
וי לאנג דו וועסט לעבן און װוי דו האלטסט מיט נעזונט" .האָט די וועלט,
דער פּראָצענטניק ,איינגעלאדן זיין פאמיליעדאָקטאָר  ער זאָל מיך
גרינטלאך אונטערזוכן .און וי געוויינלאך ,פּרואווט דער דאָקטאָר אויס
מיין בלוט ,מעסט אויס די לונגען ,הערט זיך צו צום האַרץ ,און פרענט
זיך בא מיר נאָך אויף מיינע שלעכטע געוואוינהייטן .איז דער אורטייל
געגן מיר .ער זאָנגט מיר אז לאנג לעבן ,שיינט ,על איך נישט ,און אז

אין גאנצן געזונט װעל איך אויך נישט זיין .און ער נריבלט זיך אין מיר
ווייטער און געפינט אויס אז מיין מח איז אַננעשטעקט מיט פּאָעזיע און
אז איך בין א בעל חלום און צו דעם אלעס בין איך נאָך א פוילער אויך.
און די וועלט ,דער פּראָצענטניק ,האנדלט טאקע לויט'ן באריכט ,און
פאַרהאַקט פאר מיר די טיר און װוי? מער נישט הערן קיין טענות פון
גגיי און
אַזא איינעם .אָבער איין זאך זאָנט ער מיר יאָ ,מעשה עצה:
געפין ארבעט אין איינעם פון מיינע רעכנ-הייזער'"

די שולן האָבן מיך אויסגעלערנט מאניפּולירן מיט ציפער.

איך קען

די נויטיקע פּראָצעסן פון רעכענען ,װאָס וװעלן מיך פארזאָרגן מיט מיין
טענלאך ברויט .ביז איצטער האָב איך נעמיינט אז דער גאנצער רוים
איז פול מיט קלאננען און מיט ווערטער ,אָבער איצטער געפין איך צי-
מערן ,הייזער ,נאנצע נאַסן ,א גאנצע שטאָט ,נאנצע שטעט פול מיט צי-
פער ,הייזעריק מיט ציפער .דאָס הייסט ,די שולן האָבן פאָראויסנעזען
מיין קלאָנ און האָבן מיך שוין פאַרזאָרנט,

מיין פּלאַן אָבער גייט ,װוי עס זעט אויס ,צו גרונט  --באשליס איך,
איך על נאָכאַמאָל פּרואוון אריינגיין צו דער וועלט ,דעם פּראָצענטניס,
אָבער ער האָט דאָך פארשלאָסן די טיר .שריי איך אריין צו אים ,און
,איך יל נישט דיין
ער ענטפערט מיר אָפּ מיט א נעשריי .איך שריי:
נעלט ",ער שרייט צוריק , :נאָט האָט נישט באשאפן די וועלט פאר
"איך װי? נישט דיין געזונט .".ער
איך שריי;:
סיין טויגענישטן".
שרייט צוריק , :איך האָב אָבער געוואוסט אז דו ביסט א דעגענעראט
און א נאר ".איך שריי , :לאָמיך צורו ,דו הערסט ,לאָמיך צורו .דיינע
ציפערן ברענען זיך מיר איין אין לייב .דיינע פארשאלטענע ציפערן פאר-
מיאוסין מיר סילעבן .דער פם פאריסם'ט מיינע רייד .מיינע רייד זענען

האָס און קללות".

פארטרייבט מען מיך מיט א שטעקן פון טִיר.
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אָבער איינמאָל אז די וועלט איז פארביינענאננען פאר א קליינע
חרוב'ע הייזקע ,דערזעט ער װוי איך זיץ און וויין ,ווארים איך בין הונגעריט
און מיין נייסט איז כמעט װוי אױיסנעשעפּט .,האָט ער אויף מיר רחמנות
-ס'וועט דאָך אים נישט טייערער קאָסטן .ער ניט מיר לייכט א שטורכעמיטין פוס און זאָנט , :אוי ,װאָס פאר א נאַריש איננל .אן איינפאל:
א פּלאן אין קאָפּ ,װועסט דאָך שטארבן מיט די חכמה אין בויך .א מענטש
מיט אזא גוטן זכרון ,מיט אזוינע איידעלע הענט אויף צו האלטן א פּען,
און דאָ  --דער וועלטס חשבונות װאָס מוזן אזוי גענוי באהאנדלט ווערן.
דו מיינסט אודאי איך האָב א שטיינערן הארץ  --מאכסטו א טעות,
איך גיב נאנצע קופּעס מיט צרקה ,אָבער מיט א תנאי אז עס זאָל נרייכן
אלץ א גרעסערן כ .,?5טאקע יאָ ,װאָס אין אן איינצעלנער ,א יחוד ,א
מענטש  ---זאמד און שטויב  ---אנישט  4און דו צו דעם אלעס ווייזט
שוין אזוי פרי ארויס סמנים פון עקשנות און ניט-נעטריישאפט,
ער האָט דאָס אָפּנעזאַנט מיט גרויס נדלות ,און גייט זיך אועק,
איצטער באגעגענען זיך אמאָל אונזערע ווענן ,אָבער מיר האָבן שוין לאנג
ביידע באשלאָכן זיך צו איננאָרירן .און אז איר וועט פרעגן װאָס זענען
די קװאַלן פון וואנען איך שעפּ ,װאָלט איך אזוי זאָגן  :די קװאַלן מיינע
זענען געגליכן צו א מעסער מיט א שארפער זייט און א טעמפּער זייט,
די טעמפּע זייט איז טעמפּ ביז נאָר און קוים זדיערנערט מיך ,ווידער
די שארפע זייס  ---נו ,דאָס אין שוֹין עפּעס אנדערש  --דין ,שארף
און געװאַגט.
קורץ נאַכזיעם איז מיר מיין פאָטער נעשטאָרבן ,און אלץ װאָס איך
האָב דאָ דערציילט האָט אין א געוויסן זין זיך מיט מיר טאקע פאַרלאָ"
פען.
27
איך האָב א סך געלערנט אין די ביכער און קיין זאַך זיך נישט אויסי
געלערנט פון בוך .און דערפאר קען איך א סך און קען קיין זאך נישט,
קיין זאך קען איך נישט אזוי װוי עס פאָדערט זיך פון א מענטשן ער זאָל
קענען א זאַך ,כדי אז אין א נויט זאָל ער זיך קענען אָנשפּאַרן אן זיין
קענען .איך טו יעדע זאך מיט אַזא משונח'דיקן דריי ,מיט אַזאַ ווילדן
ציקל ,אז איידער איך קוק זיך נאָך רעכט ארום ,שטיי איך שוין אין דרוֹי-
סען פגועןווינשטן קרייז ,א מענטש בין איך אן אָפּנעזונדערטער ,און
מיין טאָן איז אויך אן אָפּנעזונדערטס .דער מח טראָגט מיר נישט אויס
אויף אויסצופאָלנן כללים ,מיין האנט איז נישט קיין זיכערע ,און גאָרנישט
איז אין סיר נישט באשטענדיק ,וויפיל?ל איך האָב נישט געפּרואווט זיך
איינצוברעכן ,און וויפיל אנדערע האָכן דאָס נישט געפּרואווט טאָן פאר
מיר פון מיין טובה וועגן ,און וויפיל די טעג האָבן זיך אויף מיר נישט
אָנגעזעצט און מיך נעטריבן  :זיי א מענטש מיט מענטשן גלייך  ---איך
בין געבליבן דער ניט-איינגענומענער ,אפילו פון זיך אליין נישט קיין
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בלויז
שאַפן
בליז
נישט

דערפאר שטיי איך אין דרויסן פון אלץ און פארקער
באהערשטער,
מיט א פַּאַר נעציילטע מענטשן ,אויב עמיצער וועט זאָנן אז מיין
איז נאָרנישט אזוי אנדערש וי איך װויל מיינען ,עס פעלט דעם
אַזא מין צעמענט װאָס זאָל עס צוזאמענהאלטן  ---ס'הייסט ס'איז
קיין קונסט  ---נו ,אויף דעם ניי איך בשום אופן נישט איין.
אויב איך קען נישט קיין זאך נענוי וי אנדערע קענען דאָס ,נעמט
זיך עס דערפון װאָס איך בין טעמפּ פאר דער נוצלאכקייט פון זאכן און
אזוי וי דו
בין באנייסטערט פאר זייער שיינקייט ,רייץ און ריטעם.
האָסט נערן א מענטשן כאָטש דו װועסט אים נישט דערניין און דערגרונ-
עווען ,אזוי באהעפט איך זיך מיט א זאַך װאָס איך װועל קיינמאָל נישט
קענען .איך ניי אוועק צו איר מיט א הינטער-טיר דורכ'ן נאָרטן ,נישט
דורכ'ן פארנעמען ארייננאנג .איז דער נאננ זיס און ביטער שִיט פיל
ריחות .און אז איך באגענן א מענטשן אין גרויסן זאַל ,איזן מיין הארץ
שכור און אויף די שיך לינט נעלער שטויב .און אז די פּרינצעסין קוט?
אריין שיינענדיק ,לינ איך אין א ווינקל שטוב ,הער זיך געשפּאַנט צו צום
מענטשנס דינע רייד ,און אָפטמאָל נישט  --און װאַרט צו בלייבן אויג
אויף אוינ מיט דער געאיידלטער ליכטיקער הכמה,
איך בין א פאר'חלומ'טער פון געבוירן ,און פון קינדוויין אָן האט
דאָס אויפערלאכע אויף מיר קיין שליטה נישט נעהאט ,און פון פעסט-
איינגעפונדעוועטעס אנטלויף איך .פון דעם װאָס איך קען נישט קיין

זאַך רעכט לייד איך און װעל מסתמא ליידן ,אָבער זיך איבערמאכן קען
איך נישט .עס פעלן מיר פּשוט יענע מאשין-צעלן אין מח װאָס מאצן
א מענטשן ער זאָל גיין װוי א זיינער ווען מען ציט אים אָן.
על איך דערפאר קיין קלאסיקער שוין נישט זיין ,און בלוין מענטשן
ענלאכע צו מיר ,װאָס ווייסן נישט אויף גענוי קיין זאך נישט ,און ואָם
האָבן זיך געגריבלט אין זיך און נאָרנישט דערגאננען ,װעלן מיך אוים-
נעמען בא זיך .,זיי ועלן זיך מיט מיר פרייען מיט אן אינינער פרייר,
וויי?ל זיי וועלן אין מיר דערזען א לייבלאכן ברודער ,פון איין מאמען --
דער שווערער ערד און איין טאטן ,דעם געהויבענעם הימל ,און ס'וועט
זיי זיין ליב װאָס איך ,נאָך איינער אזא וי זיי ,בין דאָ צווישן זיי.
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דער לייב ,דער הירש און דער פויגל

א.
ס'איז גרויסער טאָג
אויף דער וועלט .די גראע
האַנט פון נאַבט לייוזט
אויף דעם גרין-קופּערנעם
הימ? ,איך ניי אין צי-
מער ארום און קוש דעם
| טאָג דורך די שפּאלטן פון
שווארצן פענצטער .אין
נעם דעם לייב אראָפּ פון
טעפּיך און זעץ זיך אויף
אים רייטנדיק .שטייף און
דין דער לאנגער עק ,און
די אוינן װוי וואזעס מיט
בלומען ,נרין און רוֹיט.
וואו ביסטו פאָרט אַװעק,

מיין טייער לעבן?

איך

האָב דיך ארומנעזוכט װי
א פוינ? זיין יונגווארג,
איבער ימ'ען אין די פינצ-
טערע שיפן פון שלאָף.
זאָנגט דער לייב , :נו ,גנעד

נוג  ---וויפיל

יד

איז דער

שיער ? די ריפּן-ביינער
ברעכן .,דיין לאסט ,פון
ערד ,ווארף אראָפּ" .נעם
איך דעם הירש אראָפּ פון
וואנט ,מאך זיך אריין אין
זיינע הערנער .צענעמט
ער די זילבערנע פיס ,זעט
אויס  ---ער זיצט איכער
דער נאנצער ערד מיט-
אמאָל ,װי א גרויסע מא-
מע .איז וואוהין זאָל איך
גיין איצט ;,אז איך בין
שוין דאָ אומעטום ,נאָר דו
ביסט אין ערגיץ נישטאָ!

דער ליוב ,דער חירש און דער פווגל

ו .טאָפעל
ב.

דער רעגן גייט מיט דריבנע פיס וי אַ יונג פערד?.

נידערט גאָט

אַראָפּ און שטעלט זיך נאַקעט ביים פענצטער אַװעק צו באַווייזן װוי עף.
פארקערט מיט דער ערד ,.כאַפּ איך די שפּיצן פון אירע טויטע הענט אין

מויל און קוש זיי, ,דיין קוש איז דאָס לעצטע מיסט אין פעלד ",הער איך
מען זאַנט מיט פאַרוואורף .בייס איך די אייגענע פינגער ,און הער וי אַ
מויז נריזשעט דעם דיל ,איך נעם און פאַרשפּאַר זיר צוריק אין די איי-
גענע ווענט .מאַל אויס אַ בוים מיט עפּל ,זעץ זיר אונטער אים אַועק און
עס די געלע עפּל? ,נעמט סיר דורשטן ,מאָל איך אַ קװאליק ואסער און
טרינק שלעפערט מיך ,מאָל איך אַ לאַנקע און לייג זיך ,איצט ,קום און
דעק מיך צו ,די הענט צעבלוטיקטע גליווערן .,שפּרייט זיך אַ דעק פון
שװואַרצער ערד און דעקט מיך איין .,און מען קושט מיר דעם שטערן מיט

אַ פייכט פריש מוי?ל .װאַקסט אַ בלום אויס .צעברעכן

ויל איך ,איך

װוי?! די הענט אָבער זיינען פאַרפאַלן געװאָרן .װועט שוין מוזן זיין ---
אַ בלום אַ שפּעטיקע ,פון פרעמדן ווילן  1גאָט ,רייס אויס  1קומט צוטראַנן
רער הירש און צוטרעט די בלום מיט איין טראָט מיט די פיר פיס,
ג.

איד װועל שטיין ביים פענצטער היינט און מאָרגן ,טאָג און נאַבט--- ,
צי קומט

נישט

די פרייד .אַלץ קומט ,אָבער זי קומט

נישט .איך שיס

אַרויס דעם הימל איבער איר  ---ניין ,איך שיק די גאָס נאָך איר .מיינע
הענט גייען אַרום און נישטערן .,קיינער .,זעץ איך זיך אויף אויף דעם
לאַננן דינעם לייב פון טעפיך און רייט אַװעק ,און לאָז מיך אַן אַנדערן

איבער וװואַרטנדיק ,איך רייט ,איך װאַרט .רייטנדיק דערזע איך זי ,און
וואו איך ואַרט איז זי נישטאַ .רייט איך ביז מיד .און ווען איך קום
צוריק  ---נישטא.

אידך שליס זיך איין אין שטוב.

לאכט א קול אין חלל.

,פרייד ,רו'?"
,דו? ?.ייא" שריי איך וידער:
שריי איך אויס:
דאַ איז מיין מינדסטער פיננער ,דער בלויזער שאַרך פון דיין קלייך",
,איר ברען נאַך דיין מינדסטן פינגער ,איך גאַר נאָך דעם בלויזן שאָרך
פון דיין קלייר, ,.ניי מיך זוכן !" נעם איד אראָפּ דעם פויג? פון איבער'ן

פענצטער:
װאַרטנדיק.,

עקום!' און פלי אַװעק ,און לאָז מיך איבער אַן אַנדערן
און דער װאָס װאַרט צעוויינט זיד ,זאג איך צו אים אַזוי; .

קום אויך מיט ,לאָמיר ביידע פארלוירן גיין.

ד.
איז ווער װועט דאַ זיין אַז איך ווע? נישט זיין ? ס'וועט זיין דער לייב,
דער הירש און דער פוינל .און ווער װועט לאַכן אַז איך װוע? נישט לאַכן?
איך על לאַכן .,איז ער ביסטו'? איך בין איך  ---איך האָב געמאַכט
דעם לייב ,דעם הירש און דעם פויגל ,און וועט זי קומען ,ווען איך װעל
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נישט זיין ? די פרייד ?  ---איך װעל? זי באַצװינגען ,און זי װעט קומען
קניענדיק אויף די קני .און וי אַזױ װעט זי דיך ליב האָבן  4איך פאַר"
לאַנג נישט איר ליבשאפט ,איז צו װאָס זאַלסטו זי פיינט האָבן? איך

וויל ברעכן דעם שטייפן נאַקן ,ווייל איד וויל ,אַז דיינע ווענן זאָלן געהיט
זיין,

זיי פאָלנן.

פאַלגט דיך דען דער לייב ,דער הירש און דער פוינל'?

דערגרייכן זיי דיינע פאַרלאַנגען ? ניין  ---זיי פאַלנן ,איז צו װאָס זאָל
זי קניען אויף די קני ? וויי? איך װוי? דיך דערהויכן .און זי װעט זיין
געפאַלן ? דיך צו גרויסן.,

און איך על זיין נרויס ? איינציק.

איינציק

איז גרויס ?  ---און וואוּ וועסטו זיין ? אין דיר .און זי ? זי װועט נישט
זיין .,און װאָס װעל איד טאָן מיט דיר ,אַז זי װועט נישט זיין } דו װועסט
זייז ,בין איך דאַך { וועסטו ווייטער זיין.,
דער לייב ,דער הירש און דער פויגל,

און צום סוף?

בלייבט אַלץ

הֹ
טו זיד אַז װוי א קייסערין אויב דיר געפעלט.

ס'פארדריסט מיך נישט

װאָס דו דערווייטערסט זיד פון מיר .אַז דו באַשײינסט זיך ,איז עס אפשר
דאָך פאַר מיר.

ווען די לאָדן פאַלן צו ,שיינט דאָס ווייסע ליכט אַריין

דורך די שפּאַרעס .אט ער איך מיך פון עלענאַנטן קלייד,
און זעץ דיך אַװעק אויפ'ן הירש ,און ער פאַרפירט דיך אין
העננט דיך אויף ביי די האָר אויף א שוארצן בוים .קומט
און צעבלאַזט דיר דאָס קלייד און דאָס העמד .און די קראַען
שרייסטו מיט אַ באַנומען געשריי.

נעם איך
װאַלד אוז
דער וינט
פליען אֵן,

קום איך אַן אויפ'ז פוינל ,און נעם דיך

אַראָפּ אַהיים צו זיד .בויגסט זיך מיט די גלידער פון גומי ,שפּרינגסט
וי דער איינענער הירש .װילד-געװאָרענע פרייד ! אַז איך נעם דיד איצט
צוריק ,געדיינקסטו נישט אַז איך האָב דיד פריער פאַרשטויסן? שטיי
נישט צו וי אַזן אַף מיט די שלעכטע אויגן .,זיי שטיל און הער זיך כאָטש
איינמאָל איין ,נעמט זי זיד דרייען ,אוז---פארשווינדט ,בלייבט מיר אי"

בער דאָס קלייד וי פון אַ קייסערין ,און די לאַנגע רויטע אוירינגען ,און
|
א פּאָס בלויע זיידענע שפּיצן.
ו
גייט דער טאָג אַװעק ,צעליינן זיך די שטערן אויפ'ן בלויען גרונט,
די לבנח געװועלטיקט איבער דער וועלט .די װאַסערן שלאָגן זיד .די ערד
לויפט איכער די בערג אריבער ,ואוו איז דאָס בלויע מייד? פון דער נאַכט ?
קום ,ניב מיר די איידעלע האַנט .צי מיט מיר אין דער נאַכט אַרײן,

צינד קיין ליכט נישט אַן ,וואוי? אַזױ .די ברענן ווייטערן זיך ,די פרייד
קוימט אויף .אַ העלפאַנט איז די נשכט ,מיט'ן פּנים פון העלפאַנט-ביין.

דאָס טאַגיװאַסער האָט אױיפנעבראַכן דעם שלוז פון נאַכט .שטייט דער
טויט און פּאַטשט מיר אין פּנים אַריז .,קומט אים ביי דער מלאך גבריאל
 ---זייער געראנג? ליכטיקט און פינצטערט זיך װוי א שלאנג מיט ווייסע
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און ברוינע פלעקן.

איך נעם אויף זיד די זינד פון גאַנצז טאָנ.

מיר אויך אָן די הינט פון נאַכט מיט זייער קופּערנעם בילן.,
װייטאָקן ווייטיקן.,
ערד.

רייץ אויף

זאָלן די

פאַלט א קללה וי אַ שפּיז און נאַנלט מיך צו צו דער
ז

איד לויף אַרום אין די גאַסז האַרט ביי די הייזער.

צו װואָס איז דאַ

אַ חימ? איבער דער וועלט ? אויגן ,מיין פוינ? ,דערהויבט מיך ,דעם גע-
פאַלענעם .אוז צו װאָס ליג איך דאַ אַ נעפּענטעטער ,מיין פלינקער הירש,
מיין בלוט ? זי האָט זיך פארשטעלט מיט מענטשן ,איז זי אַ דערווייטער"
טע געבליבן שטיין .האַרץ מיינס ,מיין שטאַרקער לייב ,קום טראָג מיד אין
דער וועלט אַרױס ,אויף דיינע פלינקע אַייזערנע פיס .ס'ועט קומען אַ
צייט איד בין נישטאָ ,נאָר איצט בין איד נאָך דאַ .זאַנט דער לייב מיט
א בייזער אין קו? , :גענונ ".ניי איר צו האַרט צום ים, .ים !" בלייבט
ער שטיל .אדיינע רויטע שיפן בארג אויס ,איך דאַרף אין דער וועלט
אַרויס, ",פירן סחורה ?" שרייט דער ים ,פניין  --איך וויל די וועלט

אַנזען, ",איז װוילסטו פירן דעם לייב ,דעם הירש און דעם פוינל?"
יאַ!?

פתניב איך נישט מיינע שיפן ,די געבויגענע ,די רויטע,

די וועלט

איז אַ שטוכ ,און דער מענטש איז די וועלט ".זאָנ איך צום ים; ,אויב
אזוי ,שיק מיר דאַ וואו איך שטיי א גרויסע כוואליע ,און איך װעל ניין
דערגרונטעוועזן דעם סוד פון טויט ",ווארט איך מיט די הענט צום ים.
ווארט,
חֹ
גילדערנע נליען די ליכטער אַרױס פון איר לייב ,דער טאָנ באַװענט

זיד אין דרויסן וי ער װאָלט וועלן אַריין .דער הירש שפּרינגט אַרום אין
קאָפּ ,און די הערנער פּלאַנטערן זיך אין איר װאַלד .דער רואיקער וואַלד,

ויי קען ער רואיק זיין ? דער פוינל צופּט מיר די האָר, :זאָל שוין זיין,
װאָס מאַנסטו ביי איר ? וי וועט זי דיר וויסן װאָס צו נעבן ?" גיי איך או-

מעטיק אום אין איר ליכט ,אין ליכטיקן ואַלד ביי איר .,ברומט דער
און בייסט מיר די הענט און פיס .,שווימען אַן שאָטנס און שטעלן
איין פאר מיר פארשטעלט מיר נישט די שיין פון דעם גוטס ,זאָל
לאַכן מיט'ז געדרייטן מוי? ! שטיל און שייז וי א מוטער זיצט זי
מיר ,און איך בין אַ שלעכט קינד ביי איר ,די בריסט כאהאַלט זי

פֿייב
זיך
דאָס
פאַר
פֿאַר

מיר ,איך בין דער לעצטער ביי איר .זי הילט זיך איין און נייט נישט
אַװעק .זי זאָנט מיר נישט :גניי אַװעק ",ניי איך אַװעק .נילדערנע

גליען די ליכטער אַרױס פון איר לייב אין דער שװואַרצער נאַכט,
טֹ
אין די גרויסע לינטיקע הימלען שטייט אַ מענטש נאַקעט .אויפ'ן דיפ

ביי מיר ליגט דאָס קלייד פון דער קייסערין.
41

איד הער אַ פאַרשפּיצטן

דער לייב -,דער חירש און דער פווגף

ו .טאָפעל

רויזזדריח .דו קומסט ?  --נישט .,איד װאָלט נעשיקט נאָך דיר ,געקומען
נאָך דיר .אין דיין ווייכער אָפּנעצאַמטקײט שוװועבסטו אום ,אָדער ליגסט
שטום .נעם דאָס קלייד  ---קום ,די לויפיקע גאָס װעט דיר פאַרביילויפן,
וועסט אַריין אין טיר ,ביסטו ביי מיר .דאָס געשריי פמון לייב איז אַ בייז
נגעשריי .דער החירש טאַנצט מיט די גרינגע שפּרינננדיקע פיס .און דער
פוינל ,מיינע אוינז ,ברעכט און ברעכט די פלינל אָן דעם גרינעם נלאַז
פון פענצטער .,באַהאַלפט דיך נישט ,איך זע דיך א דאאיקע שטיין אין
נגרויסז הימל נאַקעט,

יי

א

יי

ש  8א
7
לסענאסש"ט
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א.
,
שפּאַלט זיר דער טויער אין מיטן דער חתן פארט אַרײן .,א געפּיל-
דער
אין דער קאָך אין הינטער-הויז .דער הויף איז פיר-קאַנטיק און פיי-
,
דיק
ט
י
מ
ַ
א
ם
י
ו
ב
ן
י
א
.
ן
ט
י
מ
דער האַן און די צוויי הינער און  8קאץ מיט
ע
נ
ע
ט
נ
ַ
א
י
ל
י
בר
,
ן
ג
י
ו
א
ַ
א
ט
נ
ו
ה
אַ ברוינער ,מיט ברוינע פיס מיט ווייס ,ער
ט
ר
א
פ
.
ן
י
ר
ַ
א
ן
י
א
ב
ר
ע
מ
שטייט די זון ,אין מזרח הענגט די לבנה .א

סוכה

מיט

צוויי גרויסע

פליג? אַפענע.

ער שטעלט

זיך אֶפּ.

דאָס

פערד האָט אַ פלעק אויפ'ן שטערן ,אַ ווייסן מיט פיר שפּיצן ,ער שפּרינגט
| אַראָפּ און קושט דעם פערד אין פלעק העכער פון די אויגן .זי שטייט
הינטער'ן
גאַרדין און װישט אֵן גאַרדין מט די ליפּן וי וואונדן .דאָס
פערד הירזשעט  :הרררר ,הרררר.
לאַכט ער :כאיכאיכא כאיכאַ .זי
שמייכלט  :פה-פה-פה-פה ,און די
ע
נ
ע
פ
י
ל
ש
ע
ג
ר
ע
ג
נ
י
פ
אירע צינדן זיך וי
ט
שבת-ליבט ,נאַר איין אויג וויינ
י
י
ב
ר
י
א
ן
י
א
קאָפּ .די מאַמע אין דער
"
סיר זאָגט איר, :ער אין דאָ.
ט
ג
ָ
א
ז
:
י
ז
,נעם דיר אים ..זאַנט די
מאַמע  :אדרך ארץ ,דו ".--
ז
ַ
א
ער גייט אַרין און ליגט דער מאַמען
אויף די לאַנגע ליפן ,נעמט
י
ד
ע
ג
נ
ו
י
טאַכטער שרייען און וואַרפט זיך
אַנירער אוים'ץ דיל .אַלץ
ן
י
א
שמוב הויבט אָן טומלען .דער חונט מיט
ן
רי ברוינע פיס איז דאַ ,או
י
ד
קאַץ מיט די בריליאַנטענע אויגן,
ב.

דער טאַטע טראָגט אַ באַרד ,אויגן ווייטע .ער קוקט מיט'ן שטערן.
לאבן לאַ
כט ער זאַכט ,ער זאָגט פון ספר גרויסע זאַכן .באַנאַכט װאַכט

ער איבער זיך ,שלאַפט ער באַטאָג,

די מאַמע מיט דריי גוידערס עסט

רי
פעטע קאַטשקע ,שלאפט טאָג װי נאַכט .זי װאַכט בלויז איבער דער
ט
א
ַ
כ
ט
ע
ר
,
דעם איידעלן מייךפ מיט די ליפּן וי חויע וואונדן .ביז'ן װאַלד
א
י
ז
ו
ו
י
י
ט
.
ד
י
מאַמע גייט ניַשט ווייט .דאָס מייד? גייט ווייט .זי שלאפט
נ
י
ש
ט
ב
א
ַ
נ
אַכט  --זי טאַנצט ,זי שלאָפט נישט באַטאָג ,זי לעכצט און
ביינקט וי אַ
זידפויגל וועמען מען האָט געשאָסן דעם ער .דער ער איז נישט
קיין איינציקער ערגיץ ,ער איז אַן אומעטומעדיקער,
די מאַמע רעט

און פירט אים פאַר דער האַנט  :דער איז אַ בריליאַנטענער מענטש ,דער

איז ווערט
די אָנ אין נאָלד ,דער האָט אַ דימענטענע הארץ .זי זאַנט
דאָס און
ש
מ
א
ַ
ט
ש
ק
ע
ט
מ
י
ט
ד
י
ג
ר
ו
י
ס
ע
ל
י
פ
ן
א
ו
ן
פ
א
ַ
ר
ל
ײ
ינגט אַ האַנט אויף אַ

דרי
י גאַרנדיקע האַנט .דאָס מייד? זוכט אויס די דימענטענע האַרץ און
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די
נעמט אַיינבייסן מיט די דינע שטיינערנע ציינדלאך; :טשיטש-יטש,
קלונע מאַמע באַווייזט װוי ס'פירט זיך צווישן מענטשן אויף דער זינדיקער
ערד ,און ס'קינד לערנט מיט התמדח די מידות פון דער וועלט,
נ
דאָך זי האָט נישט ליב די מוטער און האָט נישט פיינט דעם פאָטער,
זי האָט האַלט דאָס איינענע לייב װאָס ווערט איר גהויס און שיין ואס פון

טאָג ,פון שפּיג? און פון ואר ווערט איר קלאָר אַז איינציק אין זי דאָך
אויף יעדן שבת און יום טוב נעמט מען דעם פלעדערוויש און מ'ווישט זיך
אויס דאָס שפּינװועבס פון די הימלען ,ווערט ליכטיק אין די אוינן .דער
העלד אין בוך פאַרטרייכט די גרויע לאַנגװוייל  ---און לויטער ראָז און ראָז
הענגען די טאַפּעטן און ס'קלעפט דאָסם װאַנט-פּאַפּיר .און אַלץ װאַרט
אוים'ז אַװונט .די פיס אין די ווייכע פּאַנטאַפ? האַלטן שטילן טאַקט ,און
די קאץ מיט די בריליאַנטענע אויגן װארעמט די װאַרעמע שויס ,און דער
|
ברוינער הונט דרייט זיך אַריין און אַרױס דורך רער טיר,
ףױ

דער פרילינג טאַנצט א טאַננאַ .דאָס מיידל נייט איר חופה-קלייד.
די נעכט ווילן גאַרנישט גיין שלאַפן ,און די וועלט איז אַ ליכטיקע וועלט.
זי איז אויפנגעריכט געװואָרן  ---אַז די ליבע זאָל זיך װאַלנערן איר צו די
פיס און אַרומניין אויף די הענט .די פריי -שיט זיך אין איר װוי אין א
די געשאַנקען שענקט
זיפּ ,און קוים װאָס זי קען אָטעמען פאַר פרייד
זי אַװעק ,און מאָרגן שענקען אַנדערע די איינענע נגעשאַנקען  ---און רייך
ווערט דערפוז נישט אָרעם .,דאָס לייב ווערט איר לויטער וי כינעזישער
פּאַרצעלײי ,די האָר זיינען פול מיט פרישע לופט .און דאָס מויל עסט
דיד אויף --- ,דין װוי אַ קוויטש און רויט וי אַ קרעל .די אוינן קושן דיר
דאָס מוי? ,ביז דו וויינסט ,זי ווייס פון נאַרנישט צו זאָגן ,זי לויפט אַרױס
וואו די לבנה לייכט ,און ער בלייבט אין די קרישטאָלענע לייכטער מיט
ליכט ,ער מיינט זי אַנטלױיפט ,פאַרשפּילעט ער דעם שוװאַרצן ראָק און
זיצט .זי קומט צוריק ; מיט איר ,נאך .גייט מען טאַנצן ,די טאַליע
די לייכטע רייף קאַלערט זיך אַרום אין די סאַלאַנען .די שיינע פלינקע
פיס טופּען און שאַרן און זוכן אים ,און דער גאַנצער קאָפּ ,האַלדז און

נאַקן ,זינגט .דרייען זיך די שטיבער און שיפן זיך אַרײן אין הייסן גאַרטל
אין גרויסן ים .און די וועלט האָט קיין עק .און יעדעס שטויבל און גרין
גרעז? איז א נס פון הימל,
ה.
דער דרויסן טאָנ איז נראַ און נישטיק וי א גראַשנדיק ליכט? ,פאַר
דאָס דאָס האַרץ פון שטויב שיינט וי די לבנה אין מיטן חודש .ס'איז אַזוי

גוט ,אַז זי װויל שטאַרבן .,בעסער װעט מסתמא שוין נישט זיין.

זי זיצט

ביים פאַרטעפּיאַן ,פייג?ל פליען אַריין אין פענצטער ,דער טאָג װוי? אויך
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אַ װאַנז מיט רעדער ריצט אויפ'ן ברוק און רייסט זידך אַרײין ,און

אַ פערד און מענטשן.

זי טוט זיך אויס מוטערצאַקעט און לאַזט נישט,

דער שפּיגל גייט איר נאַך .דער געלער חונט ביים טיר היט .די קאַץ
וואכט מיט די צוויי בריליאַנטענע אויגן .,אוים'ן הימל נייט אַרום א

פולער װאָלקן  ---זוכט ערגעץ רוי פעלד,

אַ שטיין מיט זיבן ציין קוקט

אים טראַציק אָן .,און די דינע בוימלאד אויף שפּיץ-באַר;נ ריידן זיד דורך,
װועט זיין אַ דעגן  --װועט נישט זיין קיין רעגן .זי טאַפּט דעם ווייסן בויך
מיט די ליכטיקע פינגער ,ליינט זידך אוים'ן דיל אַראָפּ און טרויערט ,און
ווייס נישט וי אַזױ צו זאָנן ,אז  --דאָס נעשעענע איז וי נישט געשען,
אָבער אַז דאָס איז שוין יאָ געשען .אַלץ איז דאָך שוין געווען .ווער ווייס
דער ים אין אַ גרויס אָרט
וי אַזױ און ווען עס װעט אַלְץ אויפהערן.,
וואו שיפן שווימען אום  ---װאָס איז דאַרטן אונט ? און ווער וועט זי
אויסלייזן פון װואַסער און אַװעקמאַכן פון דער לעבעדיקער וועלט ,אַז מער

נישט דער נאַמען אירער זאָל געדענקט זיין ,און זי ערנעץ ווייט זאל ראוי
זיין צו לינן עמיצן צו די פיס פאַר אַ פוסבענקעלע ?
0

קומט נישט אודאי די מאַמע און .רופט זי צום טיש  :דער טאַטץ
װאַרש .דער הונט דערקענט אַן איינענעם  --טאַנצט ער ארום מיט די
ברוינע פיס .די מאַמע רעט , :פון עסן אַז מען עסט איז מען גוט אויפגע-

ליינט און די וועלט באַקומט דאָס אמת'ע פּנים .מען עסט וװערט מען
שטאַרק .,אַז אַ מיידל עסט האָט זי כח ווען איר צייט קומט ,ליגן אויף
דער ערד איז נישט שיין ,און צו װאָס נאַר נאקעט ?" דעם מיידל? אין נוט
ביז גאַרזמשוגעת ,שטייט זי אויף און באַהעפט אירע דינע רויטע וואונדן
מיט דער מאַמע'ס ברייטע ליפּן ,און האַלדזט איר דעם פעטן האַלדז און
דריקט איר די לאַנגע שווערע בריסט --- ,און העשעט ,גלעט די מאַמע איר
די העלע האר און וויינט אויך עפּעס ,װוי פון אַ ברונעם אַרױס .זי בא-
טראַכט די שיינע נאַקעטע טאַכטער װאָס זי האָט געהאַט אַ פּיציניאנקעלע
און װאָס איז אַזױי גרויס און ליכטיק געװאָרן ,נעמט זי איר קינד אויף
די הענט און קושט איר אויף די יונגע ברוסטן ,אויף דעם באַ'חנ'טן נאָפּל,
די צעװואַקסענע היפטן ,און גיפט טרערן .,אומנעדולדיק קוקט דער טאטע
אַריין מיט דער באָרד אין שטוב .זאַנט די מאמע ; ,זע װוי אונדזער קינד
איז גרויס געווארן ".קומט ער אריין אָפּהענטיק ,פאַרכטיק .װי פאר א
קייסערין ,װאָס ער אַלֵיין איז גאָר דער קייסער,
ז

ער באַקומט מוט ,רעט ער, :פיינלאך איז דער תענונ פון טאַטן
צו זען די גרויסע ווייסע טאַכטער אויף אַזױ גרויס ענלאך צו דער ווייב,
די מורא שטייט דאַ ערגעץ און מאַכט ציטערן דאָס האַרץ  --טאַמער איז

די ליבשאַפט טומאה.

דיין שיינקייט איז מיר נאַענט אין קלייד און אָן
48

|

ו .מאָמעל

דאָס לוכטיקע מיודל

קלייד .,איך זאָל דיך קושן  ---ביסט נוט ,קוש איך אויך דיין שיינקייט
זינלאד ,בין איך אָבער אַלט און דו יונג .ביסטו מיר נענטער װוי איך דיר.
וויל אידך נישט זאָלסט זיר מער אָפּטרעמדן ,פאַרקניפּט בין איך דיר מיט'ן
לייב .מיט די אוינן װאַלט איך דיר דערקאַנט צווישן טויזנט .ביסט מיין

שיינע טאַכטער .און איך װוי? נישט פאַרלייקענען אַז דו ביסט רייצנדיק
שיין  --ס'זאֵל דיר קיין שלעכטס ניט געשען" .פאַרברעכט די מאַמע דרי
הענט ,און דאָס ליכטיקע מיידל פאַלט אים אַ נאַקעטע צו די קני .רעדט
,יך זע דאָך ,גאָט האָט מיך געשלאַנן פאַר די רייד,
דער טאַטע ווייטער  :א
זיי געלויבט דערפאר---כאטש דיינע ווענז זיינען מיר קרום און פינצטער".

ח.
גייען גאַלדענע טעג אַזױינע  --ביז די הויכע צייט וװועט קומען .ווייט
אַװועק ערנעץ איז א וועלט פאַראַנען  --דאַ איז דער זוניקער שטוב ,די
זון קומט און גייט איבער פון איין פענצטער אין אַנדערן .ס'מוז ראָך
ערגעץ זיין אַ וועלט ,װאָס ער דער רייטער אוים'ן פערד רייט אין איר

אַרום ,וואו ער דער פלינקער טענצער טאַנצט ,און וואו עס איז נאָך מסתמא
דאַ יענע קרישטאַלענע לייכטער מיט ליכט ,װאָס האָבן נישט אויפנגעהערט

ברענען ,ווייל זי האָט זיי נישט אױיסגעלאַשן .-.זי װעט אַמאָל צוריקקומען
אַהין שוועבנדיק שטיל און אין ווייסן . דער טאָג ברעכט צונויף .און די
שטילע לבנה אין פענצטער

איז ריין ,לויטער,
רויט.

ואַשט זיך ס'ליכטיקע פּנים ,און דער הימל

זי זיצט און װאַרט  ---ווייס.

עפּעס אין איר שפּילט ---

עס וויל שוין קומען און זיד אַװעקשטעלן פאַר איר  :איך בין דאָ |

זי אָבער זאָגט צן דעם , :ביסט נאָך נישטאַ.

וועסט אָבער זיין ,וועסט

זיין ! דערוויי? בין איך ! גוטער נאָט ,האַלט אֶפּ די צייט ,דערנענטער

די צייט ".אין דער טיפער נאַכט שרעקט איר דאָס האַרץ אין די כשוף-
שפּינלען פון שלאָף

שוועבט זי אַ שווערע מיט'ן פולן לייב.

אַריין אין אַ קאַרשןנאָרטן.

קומט זי

אַ מענטש טייט אויף"איר ,זי װוי? אַנטרינען

מיט די פיס ,מיט די הענט ,מיט'ן קאַפּ ,און זי קען נישט ,און זי קען נישט

וויינען.
ט

פלינקע שאַרפע

מעסערס

שניידן איר אויף דאָס ייב וי אַן עפּל,

שניידן אַפּ דאָס קינד מיט די שװאַרצע הערעלאך .דאָס ליכטיקע מיידל
לויפט אָפּ מיט בלוט אויף דער מאַמע'ס הענט .דער טאַטע שטייט צו-
קאָפּנס בעט .נייט דער טאָג אַ געקראמפטער אין שטריק ,געבויגן ,גע"
בראכן ,נעלעמט, ,ליכטיקע מיידל ,אידך האָב דיך אַן אַ שיעור ליב איך
קוש דיר דעם צעװוייטאַקטן אָרט .וועסט נישט אט שוין גיין פון דער
וועלט" ,הערט זי דער יונג רופט פון צעפּראלטן טויער ,שמייכלט זי מיט
ער :אואַרט ביז טונקל,
די דינע ליפן וי וואונדן  :פחה-פה-פח-פה-פה.
זי, :יאַ ,װאָרט,
נגעדענק דעם באַנראָזטן שטיין :כאַדכאַ-כאַדכאַזכא ",
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שריי נישט .איך קום שוין ".די מאַמע טאָרעט איר דאָס ליכטיקע לייב.
דער טאַטע רייסט איר די שווערע האָר .זי הערט נישט און נייט ,דאָרט
צום גרויסן בוים ,צום באַגראַזטן שטיין, ,אַהער ,ליבטיקע מייד? ,װאָס

איד האָב דיך ליב וי ס'לעבן .אָט בין איך ,אָט אַ דאָ ".גייט זי צו:
,ואו ?" אַטאָ, ",וואו ,וואו ,וואו ?" ,אָטאַ דאָ, ",וואו?

דאָ איז דאָך

ים, ".ים ?" ,דאָ איז דאָך הימ?, ".װאָס ?" ,גאָרנישט איז דאָך דאָ".
;גאַרנישט , "1וואז איז דער טאַטע מיט דער שיינער באַרד און די מאַכיע
מיט די גוטע הענט ?* עפנט זיך פון נאַרנישט עפּעס אויף און זי גייט
אַריין אינעװוייניק . שמעקט דאַ מיט געווירצן ,מיט אויבסט ,מיט פרוי
מאַרנן; .,איד בין שוין לאַנג דאַ?  איך דאַרף דאָך אַהײמגײן נעבן דעם
קינד די ברוסט".
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אֹ

די לבנה א פרישע איז ארויסגעקומען אויפ'ן הימל.

האָט זיד דער

באַרג אונטערגעזעצט אוז אָנגעטאָן די קרויז-לבנח .איד בין איז דער פינצ-

װאָס איז ליכטיק נעװאָרז ,פומט זי אַריין אויף די שפּיץ פינגער אונ-
טער
טערטאַנצנדיק מיט די יוננע פיס .מיט געהויבענעם מוט שטיי איך אויף
ּרייז אום אין ליכט .נוט װאָס ביסט געקומען ! זאָג איך  ---זע נאַר
און שפ
די בערג זענען אַרױסנעשוואומען פון די באַהעלטענישן .זע נאָר די לבנה
וי
און
קרוינען אויף זייערע קעפּ .נאָר דאַ אין עפּעס פּלוצלונג געשען.
דרויסו און אין שטוב איז שטאָק נאַכט .דער הונט פון נאַכט ליגט אוו
דער קייט ביים בעט און בילט .פיר איך אים אַרױס אויף דער פריי ,איך
וועל נישט אנרייצן די נאַכט אויף אַייד קיינעם  --איד וויל נאַר אַראַפּניין
טיידך אים אַנטרינקען ,קומטן מיר באַלד צוריק .ער טרינקט דאָס
צום
װאַרצע װאַסער און בילט ,נייען מיר אַהיים צוריק איך בינד אים צו
ש
צום בעט ,און אלֿייז ליג איד אויל שוין אין בעט .גאָט !
בֹ
ן איז אַ מייד? א צנועה איבער די נאַסן און פארקויפט דאָס
געגאַנגע
בלויזע דריי נראַשן .זאָגט מען צו איר  :דום ! האָט זי פאַרנו-
לייב פאַר
עם צאָפּ ארויף ,אָפּנעשווארצט די אויגזדהאָר ,און געבעטן דריי צע-
מען ד
יין! האָט זי דאָס זילבער איינגעטוישט אויף גאָלד ,אַראָפּגעלאזט
נער .ש
קלייד ביז די שיינע קנעכפאך .אַנגעצויגן די שיד מים די
דאָס זיידענע

זיבעציק קליינע כעכלאד,

גייט מעז איר נאָך אין צילינדערס ,און זי הויבט

געטלאכע היפטן ווען זי שפּאַנט .איז דאָס זייער קלונ  1איצט
מיט די
י קאַרעטן מיט פיר פּאַר פערד נאַשפּיץ .זי פאַבעט מיט'ן כינעזישו
פירן ז
דאָס ווייסע דינע פּנים .די מאַלפּעס נעמעז זיך פאַר די עקן אוו
פעכער
אויף די הינטערשטע הענט .דינגט דער שװואַרצער דזשענטל-
מאַנצן אַרום
ָעט מהיכא תיתי ער זאָל פאַר איר לידער שרייבן .אַזױ ביז
מאַן דעם פּא
קיפר ,דערנאָך צום פּאָפּ ,און ווען אירע דינע פיס קינן צו
זי קומט אַן צום
יר ,שטעלט זיד שוין אין דרויסז דער חונט צו דער װאַנט.
דער ט
8
זנט אַקער ערד ,אַריינגערעכנט דעם שטאַל ,די היי-
אַיינגעהאַנדלט טוי
ַב איך דאָס אַרומגעדראַטעװעט מיט אַ פּאַרקאַן.
זער און גאָט'ס הויז ,הא
געצױיגן אַ פאַן אויף אַ חויכז ווייסן דראַנג ,אויסגע-
אין מיטן לאַנד אַרויפ
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לייגט ווענז ברייטע מיט שטיינדלאך ביי די זייטן .אַרומגעשניטן די פוילע
צווייגן פון די אויבסט און שייןדבוימער .נעדוננען היטער זאָלן חיטן ,און
זייערע ווייבער זאָלן רייניקן ,װאַשן אוז שייערן .און די פעלדער מיט די
לאַננע נלייכע שרעננעס זיינען גרין אין צייט און רויט אין צייט .קומען
אויף די עפּל וי קעפּעלאך פון קינדער ,די באַרן שטייען וי בריסטן פון
יוננ-פרויען .די קי אין די לאַנקעס פּאַשן זיך ,און די חזרים ביי די קאַָ-
רעטעס .האָב איד מיר אויפנעזוכט דעם בלויען אָגער ,אַריבערגעשפּרונגען
דעם פּאַרקאַן אוז אַװעק .קום איך אֵן אין װאַלד .,אַ װואַלד איז קיינעמס
איך קלאַפּ
נישט .שטע? איך מיך אִפּ .גוט איז צו זיין א פרעמדער.,

צוזאַמען אַן אָרעם צעלט מיט איין טיר .אָדער איך לינ אויפ'ן דיל אָדער
איד שטיי אין טיר.,

נגייען טעג און יאָרן ,און קיין רוף,
דֹ

אין גרויסן געלויף בין איך מיטנעלאַפן,

און ווען דער מבול האָט די

נריקז צעבראַכן ,האָב איך זיד אַרומגעשיפט אין אַן אַלטן צעבער ,ביז דער
צעבער איז צושפּרונגען .איד האָב זיך געראַנגלט מיט די בלויע קנוילן
וואסער ,און זיי ביסלעכווייז ביינעקומען .,אין פעלד האָב איך זיך אָפּנע-
שטעלט .איך נעם זיד טריקענען אויף דער זוֹן  ---הער איד מען קלינגט
אין טורעם פון טומאה און מען טרומייטערט ; פייער ,לויף איך אין פֿיי-
מיקן פעלד צום רויטן חויז .דאָס פייער זעצט פון די שויבן .,איך דרינג

אַריין אין די רויטע פלאַמען ,און אַז איד ברען שוין אין איטלאַכן טייל,
לויף איך אַרױס צוריק .און דער ווינט װאָס איך מאך ,צעפאַכעט דאָס
מייער .שטעל איך זיך דאָך אִפּ און װאַרט ביז איך לעש אויס .קומט נאָר
אַן אַ שפּאַנלדניער טומל :עק-וועלט ,מלחמח ,לויף איך אין דִי אַייזערי
נע שטיוול איבער צעבראַכענע פעלדער און פרעמדע לענדער ,און שטעך
מיט דער פּיקע וואו אַ נאענטער שונא און פון דערווייטנס שיס איך ,פינ
איד אַליין א צעשאַסענער אויף צען שטיק ,הער איך מען בלאָזט שופר :
משיח אויפ'ז ווייסן פערךד == -- ---
הי

דער קייסער פּראַװעט זיג ,מיט דער נראָבכער קייסערין לינקס אין די
געהאפטענע ,זיידענע קליידער ,און מיט דער קורטיזאַנע אויף דער רעכטער
זייס אין שװאַרצן געהעקלטן טול מיט די ליכטיקע לעכעלאַך לייב .דער
מעשענער אַרקעסטער אטעמט מיט אננסטן; זינ ,איבער די פּאַלירטע
דילן פּױיזען אום די שאַרפע קראַקאָדילן  :זיג .דורך די פינצטערע פענצ-
טער פליען אָן די היישעריקן ; זיג .פּראלן פּלוצלוננ אַריין דריי ווייסע
נאַקעטע מענער .מיט אַראַפּנעשאַסענע קעפּ .גייט פון די רויטע נארנלען
זינ שיסט אויס אייז
אויף אַ נעשריי  :זיג ,זיג ,זינ; אינאיינעם:
נאָרג?; זיג אויף דער ערד .פּלושקעט דער צווייטער גאָרג? :זינ אויף
די װאַסערן .פייפט דער דריטער נאָרג? ; זינ אין די לופטן .זינ! דעם
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קייסער איז די בלאָז נעשװאַלן פון טרינקען ,און דער מח פּלאָנטערט ,די

קייסערין אָבער שטרעקט צירלאך אויס די האַנט צו איר ווייסן באַצירטן
בעכער ,דערמאַנט זיך דער קייסער און רעט אַזוי  :לאָמיר טרינקען דעם
איידעלן רויטן ווייז .זיי נעמען די דריי ווייסע בעכער ,פירן זיי צו צו די
ליפּן און טרינקען .,וװאַרפן זיי זיד האַלדזן און קושן צווישן זיך און מיט
די געלאַדענע .גאַלדענע נעסט,

אין טיר:

און מיט דעם

גרויס-אויניקן

חמור

װאָס

זינ!

נ
דאָס װאָרט ברענט מיר אין פּנים ,דאָס דינע אָפּנעמעקטע װאָרט ,וי
אַ רויז אין דער מעשה אין אַ געפונענעם בודך .אין דער לאַנגער געשלאָ-
סענער קייט  --דאָס װאָרט.,

אין די שטערן און העט אַריבער די הימלען,

די װאָרהאַפטיקײט ,דאָס װאָרט  --דאָס װאָס איך וויל זיין איידער איך
שטאַרב .ס'וועט קומען דערנאַכדעם אַזױ וי פריער ס'איז געווען --
דער שם
שיפן וועלן אונטערגיין ,שטעט ועלן צעפאַלן פון אַלטקײט.
ווען איך רוף:
אָבער שיינט אַרױס פון ראָסט ,פון שימל און שטויב.

נאָט!  --ווערט מיר אין די שלייפן לויז
אויפ'ז קאָפּ.,

די האָר פלאַקערן מיר אויף

ווייט זע איך דעם תמצית ,די לייטזעליקייט ,דאָס װאָרט

לעסטערנדיק ,לויבנדיק ,עס לעשט זיך נישט ,ברענט די אינגעווייד --- ,אין
װייטאָק לעב איד.

ווען איך שריי נישט ,נעם פאַרליב ,הער איך אין דער

שטיל װי אין אַ ים  --וואונדער פארטראכטע
פאַרטראַכט.,

װאָס דאָס ואָרט האָט

פעלקער װאַכן אויף און שלאַפן איין אין װאָרט .

איך וויל

זיין דאָס װאָרט פון היינט ביז אייביק איינצייטיק ,אומעטום,
1

אַז וואו איך ביז ,ביז איך שוין געווען  :און ואס איר טו ,האָב איך
שוין געטאָן .דו ביסט דאָס אָרט פון מיין זיין ,דו ביסט די האַנט פון מיין
טאָז .פון דיר קומט אַרױס מיין מין ,צו דיר גייט אַװעק מיין מין .וי
אַ פונק לעש איך אויס ,פון דיין פייער אויפנעשפּריצט ,אין דיין חלול
פאַרטרונקען .די שרעק צינט מיר אָן דעם מאַרך ,די האַפענונג לייכט
מיר אויף די ווארימע אוינז ,די ליבע מאכט מיר ציטערן דאָס הארץ .דו
ביסט דער קװאַלֿ פון פרייד און שרעק און ליבע .דו ווילסט איך זאָל
פֿעבן ! איך בין נישט דיין נביא ,נאַרנישט ווייס איך ,אָבער דאָס ווייס
איד  ---מיט'ז טויט שטאַרב איד נישט .אַז איך קום אין הויז פון דיין
שרעקלאדיגרויסער ליבע בין איך מער נישט איינזאם אין מיין איינזאַמ-

קייט ,איז דער צער עפּעס אַזאַ גרויסע פרייד ,און איך קוש די פּוסטקייט
און שריי  :גאָט! נאָט! ענטפערסט ,צי ענטפערסט נישט  --ביסטאַ --
ווייל אַנישט ,איך בין איצטער דאַ ,און מיין ליבע צו דיר איז װוי דאָס

לעבז װאָס איד היט אָפּ און באַװאַר אין מיר.,
דער טויט ,פון דעם נישט מינערן --- ,נאָט !
50
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מענטשן וועלן נישט נלויבן ,אַז איד על דערציילן איך האָב דּיך גע-
זען .איך שטיי אויפ'ן װאַסער ,די זון איז נישטאַ .די וואלקנס טריפן רעגן.
דו הויבסט זיך פון װאַסער אַרױס ,אַ מעכטיקע זעאונג ,און שטייסט מיט
מיר ,אין דיינע אַרימס וי פון זילבער גענאָסן ווילסטו מיך אויפהויבן
שעפּטשעסט :טרייסט ,זיי געטרייסט! די ליפן צי"
און אַװעקטראַגן
טערן ,די װייטאַקן צערייסן דיר ס'לייב ,מיט דריי קלעפּ צעשלאַנסטו

ס'װואַסער.,

איך רוף צו דיר מיט מיינע שאַרפע אוינן ,מיט די הענט גע-

שטרעקטע צו דיר .פירסטו מיך אַועק איבער די שטאַרקע באווענלאכע
פלאַכן .דו ווייזט מיר  ---איד האָב קיין אויגן נישט פאַר גאַרנישט מער :
רויט דרייט זיר בלוט אַ טייד פון אויבן כיז אַראָפּ און צוריק אַרױף ,קלאַנ-
גען שמעלצן זיד וי אייזן און ברענען אין די אויערן ,איך קען דאָס נישט
פאַרטראַנן ,לאַך איך אַזױ אַז עס פּלאַצט אין מיר דאָס האַרץ .דיין טרייסט
ענבערט מיר אין מח .דיין טרייסט טרייבט מיך וי אַ קללה ,דאָך צוויננט
עס מיד בלייבן שטיין .קוש איך דיר אויף דיין מויל ,האָט מיר אַזױ אַ
ברי געטאַן װוי פון אַ ברען ,דיין שרעקלאַכע ליבשאַפט ,און איך בין פאַר-
זונקען פון איין דמיון אין אַ צווייטן .ביז די לבנה דיין טאָכטער אין
אַרױס אין אַפענעם הימל און מיר אויסנעגלייכט די קנייטשן אויפ'ן
שטערן.
ט.

דו ביסט וי אַ קװאַל אאַָןפּגעפרישטער ,װאָס דאָס ערשטע װאַסער
איך האָב זיך געפעדערט נאָר
האָבן פרעש און שלאַננען אױיסנענאָגט.
פֵרי  ---קוים עס טאָגט  --און דעם גאַנצן טאָג האָב איך געװאַרט ,און אפַּ-
געהיט די נאַכט  --דו קומסט אומנעריכט און פירסט מיך .,איך האָב
פֿאַרברענט די פעלדער הינטער זיך ,אָפּגעװישט דעם נעכטן װוי מיט קרייר
פאַרשריבן .,האָסטו אַ פיר געטאַן מיט דער האנט  --זע איך ווידער אַלץ
און קען זיך מיט דעם נישט שיידן .האָסט מיך געפּרואװט ,און ווירער
געלייטערט און ווידער געפּרואװוט  --אָט ערשט קום איך צו זיך.
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דאָס טויטע מייד? זיצט ביי דער מוטער אין שטוב ,קומט צוֹ גיין
דער נאַסט און שטעלט זיך אַריין אין פענצטער .קוקן אַלע דורכ'ן פענצַ"
טער .נייט אויף די לבנה ,גייען איר נאָך די שטערן .זעען זי אַלע שטערן,

נאַר איין שטערן אַ פינצטערן זעען זיי נישט.

דאָס טויטע מיידל אָבער

טוײ
זעט אים יאָ .פינצטערער שטערז ,פאַרװאָס ביסטו אַזױ פינצטער?
טע מייך? ,פארװואָס ביסטו טוט ? גיבן זיי זיר די הענט ,זעט אויס וי

קיינער זעט נישט .ווילן זיי טאַנצן ,שטייען טיש מיט שטוקן .ווילן זי
לֿאַכן ,ווערט אַ שטומעניש ,כאָטש נעם מיט די הענט און צעעפן אַלעמען

די מויל-אנגלען ,וואו האָסטו דאס אַזױ געבלוטיקט אַז ביסט טויט? וואו
דער
האָסטו דאָס אַזױ אַרומגעבלאַנדזשעט אַז ביסט שוין פינצטער?
נאַסט דערזעט דאָס ,בליצט ער בייז מיט די גרינע פינגער ,קוקן זיי ווידער
אַלע :איז די פבנה אױיסגעגאַנגעז .און די שטערן וי קיינמאָל נישט גע"
ווען .,בלויז דער פינצטערער שטערן צעשטראַלט זיד רויט אַריבער געבוי"
גענע בערג און פלאַכע טייכן .דער גאַסט צעשרייט זיך וי פוז ווילדן וויי-
טאַק .,דאַָ שפּרייזט דאָס טויטע מיידל צו אים צו :בין איך דאָך נישט
טויט! נעמט דער נאַסט מיט די גרינע נעגל און שנייט איר דאָס האַרץ
ביז בלוט רינט .מיר פאר דיר ,מיין טויט מייד? -- ,צעוויינט זיד דאָס

גרויסע גוטע ליכט און ווערט צוריק פיוצטער,
ב
זאָגט דאָס מייד? צום נאַפט אַזױ; :מיט דיר און דורר דיר זע איך
בנומרשט װאָס איך וויל ,פונדעסטוועגן ביסטו נישט דאָס { און איך בין
אויך נישט דאָס ,און צי דו קומסט ,צי דו גייסט ,בין איד אַלץ דיין שאטן
װאָס הענגט אויף דער װאַנט מיט'ן קאָפּ צוגענאַגלט צום סופיט .דאָס
פערד האָט זיך זאבריקעט און מיט די פיס מיר אין בויך ,דאָס קינד שלאַפט
אין ווייסן .און איך זיץ אַ ווייסע אין גרויען .אין גרויס שרעק װאַרט איך
דוֹ שניידסט מיר ס'האַרץ מיט די גרינע
כ'זאָל נאָכאַמאָל שטאַרבן.,

נענל ,וויל איד זאָלסט אַלְץ פאַרשניידן .איך בין נישט אויף דעם געבוירן
אַז כ'זאל ווייטיקז .אין טאַטנ'ס הויז האָט די וועלט מיר פון די הענט

ארויס געגעסן .,דאַ פאַל איך זיך אַליין צו לאַסט .אַ כשוף האָט מיך פאַר-
שאלטן אַז דו זאָלסט זיין מיין פענצטער אויף דער וועלט אַרױס .,לערער
מיינער וואס דו ווייסט אַלְץ  --איך וויל גאר מער נישט װויסן .דאָכ וויסן
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האָט מיד פאַרבלוטיקט ,דעם יונגן קאָפּ מיר גרוי נעמאַכט.
גרויכ צער  :מיינע אויגן מיט שערנלאך פארשטעל,

ב'בעט מיט

אוז ליינ מיך צופוסנס

פון ווייסן קינד ,אין ווייסן,
:

דער גאַסס רעט נישט ,אָבער נישט פון באשייד .ער צעקרימט די
הענט ,און מיט דער פלאַך פּאַטשט ער זיך אין פּנים .סמיט'ן אייזן פון
שטיוול צעקראכט ער אַלדאָס שפּינלװאַרג ,שפּרייזט אויף און אֶפּ ,קו"

כערט און טרייסלט די שטוב.

פיפט אַריין די מאַמע מיט הוילע אָרעמס

 --דערשרעקט זיד ,לויפט אַרױס .לויפט אַריין די שוועסטער מיט אַנט"בלויזטע בריסטן  --ווערט בלייד און וויינט .קומט אַרײין דער ברודער ;
אַזױ ? אַ חתונה? נעמט זיך שטעכן מיט'ן וילדן נאַסט .,עפענען זיך
אלטע וואונדן ,נייע קומען צו .די שכנים קוקן אַריין מיט די קעפּ אין די
טירן ,זיצט דער נאַסט און קלאַפּט זיך מיט די פויסטן אין האַרצן .קומט
דאָס טויטע מיידל צו ,און קושט אים די גלאַטע בלויע האָר ,נעמט אים אין
די טויטע הענט און וויגט זיר מיט אים אַהין ,און וויגט זיר מיט אים אַהער,
אַהין און אַהער ,אַהין  --אַהער ,און דאָס קלאָג-ליד ווינט זיר מיט ,װי אַ
הירש מיט אַ קויל? אין די פלאַנקען .,בייסט ער איר די רויטע ,טויטע ליפּן.
זי פאַרשטומט ,און קושט אים דעם ביין פון נאָרג? און די געקרייזלטע
האָר װאָס אויפ'ן כרוסט,
ױֹ

דער גאַסט טרייבט דאָס טויטע מיידל? פון דער מוטער'ס שטוב.
לויפנדיק פון די שטיגן פאַלט זי אַראָפּ אין קעלער ,ליגט זי אַ פינצטערע.
גייט אויף דער פינצטערער שטערן דאַ פאַר איר .,ער דערלאַנגט איר אַ
טעלער מיט עפּל ,עסט זי און שטאַרקט זיך .נגיט איר וואסער ,זי טרינקט.
שטעלט ער זיך אַװעק אין אויסזען פון אַן אַלט בענקל ,זעצט זי זיך אַװעק,
און אז זי זיצט אזוי ,הויבט ער זיך אויף מיט איר נאָר נאָר הויך ער
פירט זי אַריין אין אַ גאַרטן .בויגן די בוימער די קרוינען צו איר ,די
וואַסערן קומען אַרױס פון װאַסער און װאַשן איר די קאַלטע פיס ,ביז דאָס
בלוט אין איר הויכט אָן ניין ראַש .נעמט זי זיך אייגענע פלינ? :זי
פליט ! פליט זי ,פאַלט זי .און יעדער אָפּנדונט האָט ווידער אַן אָפּגרונט,
זי פאַלט אויף די אונטערגעשפּרײטע פליגל ,און דער גוף בלייבט גאַנץ ,וי

אַ ווייס אױיסנעלאַשן ליכט .אַביס? זון זיפּט זיך דורכ'ן מאָך אויף די
פעלזן; --- .איד בין טויט ",זאַנט זי, ,איך על שוין נישט לעבן ".אאַז
ביסט מיט מיך זיי מיט מיר, ",איך ווי? שוין נאָר מער נישט זיין ",זי
וויילט דאָרט עסנדיק דאָס אָפּפאַל פון פויגל ,ביז די פליג? וועלן זיד אויס-
שטיין .און מיט די פליג? גייט זי אַרויס אויף דער פריי אויפזוכן דעם
נאַסט.
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דעם

ערשטן מאָל רעט דער גאַסט; ,חימל ,אַזױ װי א רויבמויגל

ביסטו אַנגעפלױינן אויף מיר .,איבערגעװאַלט ווילסטו מיך דערהויבן ,איך
װאָס קריך דאַ אַרום אין קויט .,לאָז אָפּ ,זאָל זיין ,איך באַגער דאָס טוי-
טע מיידל ,האָסטו מיר אין קאָפּ אָנגעצונדן רעדער װואָס דרייען זיך און

שלעפּן מיך מיט.

וואוהין ווילסטו זאָל איך מיטניין?  ---אַז איך װוי?

נישט ניין .איך וויל דאַ זייז ,ביי דער האַנט פון דער טויטער מיידל ,די
האַנט מיט די צען זילבערנע פינגער װאָס ציען מיר אַרױס דאָס חיות.
גאַרנישט װעט שוין קיינמאָל נישט זיין .צוזאַמען װעלן מיר זיין ,און
נישט-צוזאמען וועלן סיר שוין נישט זיין!" ער בליצט מיט די גרינע

נעג? ,די בלויע האָר פאַלן אים גלאָט איבער די שלייפן .,ער וויינט לאַכנ-
ריק ,און דאָס לאַכן מיט'ן געוויין הוידען זיך וי צוויי אין אַ הוידאלקע
בײינאַכט ,פייגט זיר דאָס טויטע מייד? צו זיינע באַשטיוװולטע פים ,מיט'ן
פּנים אראָפּ און גראבט אֵַיין די אויגן אין די? ,און מיט'ן מויל פון איר
טויטן האַרצן זאגט זי  :אנישט-צוזאַמען וועלן מיר שוין נישט זיין .דער
שטערן ואָס זיצט מיר אין בויך װועט מער נישט געבוירן ".זאָגט דעף .
שטערן , :איך בין אַ שטיין ",שפּריננט דאָס מייד? אויף און שרייט:
אניין ,ניין ,ניין  "1און װואַרפט זיד אַרױס פון פענצטער,
:
:
זעט דאָס טויטע מייד? ,זי לעבט --- ,װוי אַ רויטער עפּ? אין דער
האַנט ,נעמט זי זיד קאַלערן איבער דער נאָס אַהין וואו די שטאָט ברעכט
זיד אָפּ .דער טאָג אָבער לאַכט ,הויבט זי אויף און שטופּט זי אין פּנים
אַריין יעדן גייענדיקן מענטשן .פון די ווייסע ליכטיקע אָרעמס ביי איר
פאַלְן כסדר ווייכע בליטן .זי װוי? אומקומען ,דערלאָזט די שיינקייט איר
נישט .מאַבט זי מיט די הענט אַזױ ,ווערט די שטאָט אַ װאַלד וואו זי זאָל

קענען איבערטאָגן דעם טאָג ביז נאַכט.,

באַנאַכט ,זי גייט פאַרביי א גע"

טורעמט הויז ,נאַרט דער גרויער טורעם אויס ביי איר די אויגן ,און פירט
זיי אין הימל אַריין .זי גייט אִפּ אָן אַ זייט .באַווייזט זיר דער פינצטע-
רער שטערן .נעמען זיי זידך אַרום און קושן זיך אין מויל .פון די זייטן
ווערט אַ שטופּעניש ,מען מיינט עס איז אַ חתונה - .וי דען  --ס'איז נישט
קיין חתונה ! קומט אויס פרענן ,וואו וואוינען ? זאַנט זי : אין הימל
מיט דיר *,ער ;, :אויב מיט דיר ,איז אויף דער ערד ".ווערט און פאַר"
בלייבט א שטומעד אייביקער ברונז .ער דאַרט ,זי דא  ---די וועלט זאָל
האָבן אַ קיום .,און דער גאַסט מיט די גרינע נעג? קומט אַהער אין גאַס
אונטער'ן פענצטער אויפהויבן דאָס טויטע מיירל.
|
ז
צו דער חתונה רויטע וויינען אין די גרויסע מלאַשן .ווייסע ליינענע
טישטיכער אויף די האַלצערנע טישן .שטייט דאָס טויטע מיידל מיט'ן
שפּיץ פון שװואַרצן צאָפּ אין מויל פאַר'ן שפּיג? פון איר גאַרטן דעם ווינ-
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טערדיקן .מוטערס מיט באָבעס מיט עלטער-באָבעס ,מיט פאַטערס ,זיי-
דעס ,מיט עלטער-זיידעס ,מיט פעטערם ,מומעס מיט עלטער-מומעס --
טראַנן בנדים פון שװאַרצן טוד מיט ווייסע זיידנס ,די כלה אין ווייסן
זיצט אויפ'ן אויבן-אַן פון שטוב און קוקט צו דער טיר און צום שװאַרצן
פינקלט דער עולם מיט די פּער? און בריליאַנטן ,זינגט פון
פענצטער.
נחת און מיט באַטײט  :שיר השירים אשר לשלמה .כאַפּט זיד דאָס טויטע
מייד? אַז זי וויינט ,נעמט זי לאַכן .,שטעלט זי זיך אריין אין דער מיט
פון די דריי שפּינלען פון אייביקן צווייםל :ויינט זי ,לאַכט זי װאָס זי
וויינט ,וויינט זי װאָס זי לאכט ,לאַכט זי װאָס זי וויינט  ---אַזױ ביז דאָס
האַרץ גייט איר אויס פון איר אומנגעהייער נרויסן צער ,און דער נעהויי
כענער שװאַרצער טומל טראַנט דאָס טויטע מייד? די כלח ,צו דער אִפּי
געזונדערטער שטוב מיט'ן בעט ,געקלייט אין ווייסן.
ח.
דאַ קומט ער צוניין מיט נעשייטע טריט ,דער פינצטערער פּנים פאַר-
צערט פון צער .הערט זי אין שטוביקן שלאָף ,ער שאַרט מיט די שטילע
ווייכע פיס װווי שניי  ---וויל זי זיך פון איר שלאָף אױיסטאַן ,פון דעם
ווארפט זי פון זיך די ווייסע
הארטן שלאָף װאָס האָט זי באצוואוננען.
געוואנטן פון שלאף---בלייבט זי אלץ א נעצאמטע און לעכצנדיק, ,איך

װעל זייז דאס פעלד פאַר דייז רענז ,איד װעל זיין די זי פאַר דעם בופאַל-
אָקס דיין ווילן .,טו מיך אויס מוטער נאַקעט פון דעם שלאָף װאָס מען
האָט אויף סיר אָננעטאָן ,און האַלט נישט פאַר גרינגשעציק מיין קרבן
ואס איד ניי דיר ברייננעז אויף די שטיינער פוז דיין גרויסער אייביקייט",
גייט אַריין דער נאַסט דורכ'ן טיר פון דער מוטער'ס שטוב ואס מיט ליכט
און פרייד ,לינט אין בעט דאָס טויטע מיידל איינגעטוליעט אין קלייר
פון שלאָף .ער שליסט אִפּ די פענצטער ,מאכט א מחיצח  --נאַכט דאָרט,
נאכט ראַ .שלאָפט זי װוי א מענטש ואס מען האָט אים געטאַן זיין ?עצטז
רעכט .אוז אין דרויסן וויינט א רענזן מיט א ווינט ,א רענן מיט א גרויסן
ווינט.
,ט

דאָס לעצטע װאָרט.

איך ,דער מענטש ,װאָס האָב פאַרטראַכט דאָס טויטע מיידל ,וויל
פארזיכערן אז איך אליין בין נישט דער שטערן ,און נישט דער נאסט.
און דאָס טויטע מייד? אודאי נישט  ---און װוי? בעטן דאָם טויטע מיידפ,
זי זאָל מיר מוח? זיין און דן זייז לכף זכות ,אויב איד האָב קענן איר מיט
וויי?ל מ'איז דאָך בלויז א לעבעדיקער מענטש און
עפּעס פארבראַכן:
װאָס א מענטשן קען זיך אלץ אָפּדאכטן ,און װאָס פאר א פאלשקייטן
איז
אן עפעס אן אמת
ער קען אמאָל אריינטייטשן אין איין אמת.
הינטער דער מעשה פאַראַן ,דאָס נעשטיי איך,
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שיין שיין איז דאָס זיין,
בלוי כװאַליעט זיך
רער ים --
די גרינע קווייטן לייכטן,
איך עפן דעם קאסטן מיט באגילטע שטערן-נעגעלאך.
נישטער ארום ---
לייען בריוו פון געשטאָרבענעם חבר.
ביסט נישט רואי ---
האָסט קיין ריאה --
ביסט א קמצן,
דער קייסער אין דער אייזירנער מיץ.
די קייסערין אין רויטן קלייד.
און סיפאָלק גייט כאָדאָראָם.
אין װואוילטאָג בליט דער ווייסער בעז,
פארװאָס
װייטיקט מיין הארץ }
ווען די מאמע

איז אויפגעשטאנען

ווען ס'קינד איז איינגעשלאָפן

איז מאָג געװאָרן.

איז געװאָרן

נאכט.

וואלד אויף בארג ,האלט איין די ווייסע לבנה.
לאָזם זי נישט
אראָפּגליטשן אין מייך,
בארג ,דו בייזער טאטע,
פארווער נישט דיין ווייסער מאָכטער
קומען צו מיר.
ווייסע מיידל,
מיין שטוב

איז פול מים דיר.

געװאָר געװאָרן אז ביסט געשטאָרבן.
איז מיין איין טרייסט :
רו װעסט נישט האָבן דעם צער
אז איך װעל שטארבן.
56
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דיין האנט

איז הימל --

אזוי ליב,

אוי וויי,
איך האָב נישט קיינעם
וועמען צו שענקען
מיינע ליבע-לידער,
גופיק ,גרויס זיצט בודאַ.
פון זיין פּנים לייכם אראָפּ די גוטסקייט
פון זיין הארצן לויטער ליבשאפט,
גופיג ,גרויס זיצט בוראַ.
פון טעלערל געקעכץ באם מיידל אין האנט
גייט אַ לייכטע פּארע.
דער איינזאמער העלד אויפ'ן געשטעל
לאָזט פאלן זיין שטיינערן געוואנם
און קומט אראָפּ אין גאס,
וואוהין

איילט זיך עס אזוי

ער גייט צובלאָזן

װינם ?

דער

א פייער,

מיין טאמע אין מיינע יאָרן --
בין איך אים געװוען שוין ס'פימטע קינרד.
און כאָטש דאָס פיפטע קינר,
דאָך  ---אָנגעזען,
און שטארק ליב און טײיער.
האלטנדיק
פלעגט

מיך פארץ

יונגן הענטל

ער מיך פירן שטּאצירן

אמאָל אין א לינרדן שבתנאָבמיטאָג.

דאָס געלעכטער שניידט מיט מעסערס.
דאָס באדויערן
טריפט װי פּעך.
די כלויע
שטעקט

אלטע

ארויס

גויע
דעם קאָפּ פון פענצטער

און עסם פון האַנט אַ שטיקל ברוים.
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נישט אָפּגעשטאנען --
וי אן אָקס,
און אויף צו פארלויפן דעם ועג
קיין שכל געהאם,
דו װעסט נישט קומען ,כ'ווייס.
אָצער אז דו װעסט פאָרט נישט קומען!
אָפּגעװען א טאָג װי נישט געװען.
ס'ווייסע וואסער ,די זון ,דער גאַנג  --נישם געװוען.
נישט געווען און נישטאַ ,און איצטער
װילט זיך אינאיינעם
ווען די לבנה
פראכט

באנאכט

פאר גאָרנישט,

שרייען און שפמיל ויינען.
נעמט

לייכטן אין הימל,

איך פון מיין יונגער מאמען

װאָס פינצטערט

אין דער

ערך.

פארשלאָסענער

דאָס קינד שלאָפט
און אָטעמט אזוי שטיל
װי די לאנדשאפט אויף בלויען בראָקאַט.

=/
ה
שיז

0מי
כ
4י
א
:ו
אל
ץ
6

ט
8
איע
י
א0אל
0
6

2
=

בייל

(

1

י
ל
א
י
יט א
4
2

8

2:

2

ש

2
יפיא
אאּ+י
שא

עי

א יטא

בען בען :
בילדער

א .בערגער :
אֶפּיום

לוי נאָלדבערג :
קאמירויקע
:

דר .א .א .רטבאק

די קאָלעקטיווע פּסיכאָלאָניע
בא פּרץ'ן

ת
רעצ { (2
טי
יט
יב יי אק ר

 :א  :יי
י

יו

 :י-אי

/

2

4

קע

= שאן

:

=

יי

4

יי ייאו .יק יי
יט
 .,,גכ -
*

:

יו

=

אי
א

:

2
ץק ,

,

7יצ

"1

:

-2 2 2
6
פי*

*

א
שי
 4יאע

גאה

:

/

2 ,
2

:

ה-

:

|

זמזס

'.
,
ָ

א

7

:

,

:
א

,
גי

,דיא

 7לע

ר2

א

3

,

א

/ש6

|

,

02

יו
:

טע

+

6

פיה

7

ו

יע

מע יע
ש
12י
:

:

ב

טס

1

=
צ ֿ:
י ,2

4

0

א

4

1

::
הי

יי

2 :

,יל

יט

:
יט

:

/
7

 :אי

2

א
יא ץ
,קאהיט
0
:

יט

:

. 4
{. +וו
ר
'}+

בין

1

יו

יו

.

בען בען

אוולפארב בילד

בען בען

אוולפארב בילד

:
::
:

:

:
:

דס

א

ן,,ןג5
 7יה

7

ג1א דר+י
יל
נהן

;א

1

אמט
6ו

יל

1
די

ר

 952יז 77ר

יי

י,0

אע

41ר

גק ינר
א
טאר
,יה

ש

א
יט
אי א

א יי
יי
:

2

ריט

:

טע

:

:

:

:

:

ז

4

יט

1:
א

יל

:

;

בל

2

טע
שי
דייה

0

:

עי

2

:

יי

*+

27

טע
א
לאי .

ל
4,4 41א44,1

א

 :ןת

יי
יזא אב

דבעאטר
2
22םש,ש 412 4
+
י ָ-רה5
ל562
,א
" דעיי7ששאל;
א1,
,

ק
י ;

:

4

ער

עטיוד

בען בען

: 5
א
6

א
עי 8

3

אנ
טע 7ג

יי

+י

לע
א

ש 6

4

א

ר

ר

ר
דאיט
*א

:

7
8 2

לט
54.00

2

 5יי

גי

+

5

6

4

בצעוןובנונג

בען בען

שטיל לעבן

א .בערגער :
אָפּיום.

()1

זוניקע טעג אין הערבסט.
רױטלאַכער ליכט פון פאַרגין.
פלאַמיקע טרוקענע בלעטעד
אויף צווייגן,
אויף װענט פון קריכיקע פלאנצן --
:
װאָס פאַלן
און װוייען אין פענסטער אַרײן.
פאַלן אין שטילן
פאַרבן-געזאַנג פון פאַרגיין,
פון בראָנז און קופּער
און װערמילאָן רוים...
זוניקע מעג אין הערבסט,
גאָלדיקער ליכט װאָס פאַרדאַרבט...
(אַ ליכט פון פלאַמיקן בליענדן מאָן !

אין מיין אויג).
אין שמילן צער פון דאַרבן
און פאַרגיין פון מיינע טעג-- .
די אָפּיום-לולקע צו די ציטעריקע ליפּן צוגערירמ
און ס'רויטלען זיך,
פאַרציען און צעשווימען מיינע שעה'ץ,
לעצטע זוניק-העלע שעה'ן --
בונטע ,װי די לייכמע שניר,
גאָלדיק דינע װאָלקן
פונים פריען הערבסם --

שווימען אויף און ציען
שטראַלנדיקע ,לאַנגזאַם,
פאַר דעם מערב'ס גע
ל
ב
ן
ה
א
ָ
ר
י
זאָנט...

()2

פיאָלעטע שימרנדע טולן איבכער מיף,,.
און אויף מיין צונג,
װי שאַרפער ,ביטע
ר
ע
ר
געװירץ,
בלענדנדיק,

אָפּיום

א .בערגער

ציען לאַנגזאַם מיינע אויגן-דעקלאַך האַלב זיך צו,
מידיקיים .. .זיס-צעגאָסענע רו,
שאַרנדיקע סאַנדאַלן-שרים
ערגעץ-וואר. ..
פיאָלעמע נידעריקע הימלען איבער מיךר...
זונען רוים אויפגייענדיק אַרום מיר,
זונען גליענדיק אין לולקעקעטּלאַך
פון בורשטין,
וויקלען זיך און ציען,
אין פיאָלעטן
מיפן ,פּאַרפומירטן רויך...
זונען  ---פאַרביקע באַלונען,
הייבן זיך און הייבן
פון מיין בוזים,
פון די טאַלדן פון מיין קלייך,
זוניקער ,אויפגעלייזמער װיי-- ,
זיירן-גרינג פון האַרץ צענומען בַליי --
זינגנדיקער,
פייגל-פלאַטערנדיקער רויך,
רונד אַרום און איבער מיר...
רעגן-בויגן רינגען,
רונד אַרום און איבער מיר,
אינ'ם שפּעטן,
קיל פאַרגײענדיקן הערבסמ,
אויפגעגאַנגען איז פאַר מיר
שימערנדיק אַ ליכם...
װי ביים שמטיל
פאַרגײענדיקן מאָג,
אויפגעגאַנגען
װאָלט אַ נייע זוך :
ליכטיק ,שטראַלנדיק,
פון אַ וואונדערלאַנד אַ זון.

()9

אין פאַרװיגטער רו...
שמרעק איך אויס מיין האַנט --
און די פינגער-שפּיצן
פון מיין האַנ,

אָפּיום

א .בערגער

לייכט באַרירן כרעגן :
ווייטע ,טוליקע,
ראָז און נעפּלדיקע ראַנדן --
פון ניט זעעדיקע װעלטן...
הייב איך מיך אין לופם מים לײי,..
העכער ...העכער ...גרינג אַזוי.
אונטן,
אויף דער ערד,
אויסגעשטדעקם ,פאַרצערם,
לינט מײַן גוף
פאַרהילט אין דינע שניר פון רויך...
און ערגעץ אין דער לופם,
מיט װעלטן  --אין דער חויך,
וויג איך זיך מיט זײ...
הין און הער אַזוי...

|

()4

אין בלאַסן גאָלד פון מאָרגנליכם,
האָט עפּעס וואונדערלאַך היינט מיר
געזונגען שטיל אין שלאָף,
װי פאַר די דינע פאָרהאַנגען
פון פאַר מיין בעם,
געקומען װאָלטן פלייטן שפּילער,
מיטיץן מאָרגנפרי צו גיין,
און אינ'ם מאָרגנליכם,
מיט פליים-געזאַנגען
מיך אין טרוים געװעקם...
איך האָב דערװאַכט...
און שטיל געװאָרן איז דאָס וואונדערלאַך געזאַנג,
און אויף מיין לִיפּ
געברענט האָט אַ גליענדיקער דורשם.
אין פענסטער האָט אַ מאָרגן
װאָלקנדיק געגרוים,
און פאַר מיין בעם :
מיין פריינם,
מיין מאַנדל-אױיגיקעד --
אין זיינע נאַכט-סאַנדאַלן

אָפּיום

א .בערגער
שטיל האָט זיך געשאַרט,
און דאָ און דאָרט,
אַהינטער פאָרהאַנגען,
מיט קינדיש-פּלאַפּלנדיקן רייד,
די באמבו-לולקע צוגעטײלם . . .
און אינ'ם אויפגעגאַנגען קריזלדיקן רויך,
אין בלאַסן גאָלד פון ליכם,
האָבן ווידער
וואונדערלאַכע פלייט-געזאַנגען אויפגעשפּילם...

(5
שטיל אַריכער מיין געדאַנק,
װי אַריכער טייכן
אינים אָוונט,
שפּרײטן זיך און ציען נעפּלען
האַרבסטיק גרוי און קיל,
פלאַמערן און פאַלן,
פאַלן שטיל און פאַלן,
אויף מיין זינען,
ליכטיקע װיזיאָנען,
פאַלן און פאַרהענגען טונקעלע געװעבן
רונד אַרום און איבער מיר...

גראָער ...גראָער...
ציען דיק צונויף די געװעבן,
דורך דער גרויקייט
דאָ און דאָרטן ,דינע ליכט-פּאַסן זיך פלעקן :
ווייס און זילבער בלוי,
אַמעטיסטן-גרין און רוים,
און װי פײיערלאַך פון אויפגעשאָסענע ראַקעטן,
לעשן זיך און לעשן...
לייכטער . . .טוליגער ,װי אויפגעליידם,
שפּיר איך מיט דעם טאָג'ס פאַרגין
מיין באַלד נים װוערן,
װעל איך אָט אַזױ:
בענטשן יענע טעג ,װאָס האָבן ליכטיק-זוניקע
אין געטער שימערנדן רויך זיך מיר באוויזן,
און װי מיט פלייט-געזאַנג,
דעם װאַרטנדיקן און ערגעץ שטראַלנדיקן טוימ
מיר גין אנטקעגן . . .
10

לוי גאָלדבערג :
קאמירווקע.
א.

פון מיין שפאָם אַ הינטערגאַס
מים אָרים לעבן,
רוי און ניט ברוקירם ,ביזון
װאַלד אַװועק,
צוויי שורות הײיזלאַך בײ דִי
זייטן-- :
|
װי קברים,
זון ,פון אלע זיימן,
װאַרימט דאָ.
נאַכט ,לויכט ראָ מיט לבנה און
פאָנאַרן,
בית-עלמין-גאַס ליגט ויים--- .,
נאָר אָוונם-ציים,
נעמט איר שטילקיים זיך אַהער
אַריכערשאַרן,.
ב.
דיי

נאָך

ריי,

אַ געפאָרעריי,
פון פּויערישע וועגענער,

א רעדלען פון רעדער אויף
בלאָטע,
װי אויף ווייכן טייג.
פערד שלעפּן מיד,
בלאָטע ,צים זי צו זיך,
װי א שד פון דער ערד,
גי
יעדער תושב --
אַ שותף צום טרויער,
װי אייגנשאַפטן פון טאַטע-מאַמע,
גייט טרויער--בלינדע ירושח -
איבער צו קינדער,
דורות שטויסן
דורות צום גרוב,
װי א שילר צום דרויסן --
דער טרויער אויף יעדער שטום.
ד.
בערגלאַך און גריבער,
צוויי שולן ,אַ רב און זקנים,

אַ לויה-- :
אין גאַס און אין שטיבער אַ.
כליפּען,
יללות,
א ברעכן די פינגער,
קינדער מים פיסלאַך צעדרייטע,
זאַפּן װי שװאָמען אַרײן ,שרעק
פאַר די טוימע,
ה.

|
אַ קינפּעם-- :
אַ יום-טוב פאַר געבויגענע
באָבעס,
אַ טיידל! -- -- --
דעם טאַטן רויעט פאַרדראָס,
וי אַ װאָרעם,
דער מאַמעס האַרץ קלעמט ביט
באַדויער,
זאָגט אָן די באָבע ,אַ אינגל!
איז אויך אַ טרויער.
בראַנפן און לעקאַך,
פאַר'ן רב ,שמש און שכנים,
דעם מוהל  --זיין מקח.
קאַלט איז דער בליק פון מאַמן
צום קינד,
ס'קינד זאַפּט איין מיט אַ מורא.
װאַקסט ער אין מרה-שחורה,
און צערט --
מאַמעס טעג און נעכם,
:
די שטוב -- :אַן אויװן און אַ
קאַמער,
אַ בכעט ,אַ קאַנאַפּע ,אַ טיש און
ביינקלאַך,
אַ זייגער ,מיט װאָג אויף קיימן,
װאָס שלאָגט די שעהץ
קריינקלאַך,
טאַטע-מאַמע ,אַ ברודער און אַ
שוועסטער,
אַ פרעמד פּאָר-פאָלק ,מיט נוים
אין קאַמער,
11

קאמירויקע

לוו גאָלדבערג

ער  --אַ שוסטער ,קלאָפּט ער
טרויער מיט זיין האַמער,
זי  ---מעוברת ,טראָגט מיט
טרויער
סודות צו מיין מאַמעס אויער,
מאַמע טראָגט אין שוייגן,
מרויער
י
אויף מיין שוועסטערס מזל,
שוועסטערס אויגן-- :
טרויער פון איר לעבן.
ברודערס װערטער.-- :
טרויער נאָך אַ חלום,
טאַטנס אומעט-- :
טרויער נאָך חיונה.
איך  --אַ אינגל ,צװישן זײ
פאַרקלעמט,
װי אַן אורח אין דער פרעמו,

1

דאָ אין פרעמרקייט
לײיזם זיך אויף דאָס רעטעניש
פון מיין טרויער,
ס'איז נים די פרעמדע הײים
אָט דאָ,
ס'איז ניט די שעה
װאָס דערמאַנט מיך --
מאַמעס טוים,
טאַטנס טוים,
אַלע שטאַרבן !
איך בין אַ יורש פון קאַמירויקע,
איך טראָג איר טרויער --
ראָ,

צין רעש
פון נױאָרק,

דר .א .א .ראָבאַק ( :האַרװאַרד אוניווערזיטעםט)
דו קאָלעקטיווע

5

פּסיכאָלאָגיע ביי פּרץ |

פילאָזאָפישער אַריינפיר

אויב איך האָב א טעות מיט דעם װאָס איך באַהאַנד? די פּערזענלאַב-
קייט פּראָבלעמע ביי פּרץ'ן אונטער דעם רובדיק פון דער קאַלעקמיווער
פּסיכאַלאַניע,
איז דער טעות דוֹקא אַ בכינ'דיקער ,אָדער וייניק-
סטנס אַן א
ו
י
ס
ג
ע
ר
ע
כ
נ
ט
ע
ר
.
א
י
ן
פ
ל
וג גענומען ,קומט טאַקע ארויף אוים'ן
שבל די ק
ש
י
ה
:
ס
ט
י
י
ט
ש
א
ַלע אַנטיטעזן ווערן געמאַכט צווישן יחיד און
בלל ,צווי
ש
ן
פ
ּ
ע
ר
זענלאַכקײט אין גרופּן-באַוואוסטזײן ,צום סוף נעם איך
און פּאַר
ד
א
ָ
צונויף צוויי עקסטרעמען אונטער איין חופּה .דער אמת אין,
אַז איך װויל דאַ בולט'ער מאַכן דאָס װאָס איך האָב שוין אַרױסגעזאַנט

אין אַנאַנדער אַרטיק?ל (זאַמלבוך ,פּרץ") בדרך אַנב ,דהיינו:

פ ר ץ

לייג ט ניםס קיין
נגעוויכט
אויף דעם
חומ ר.
די פובסטאַנץ לייגט זיך ב
י
י
א
י
ם
פ
א
ַ
נ
א
ַ
נ
ד
ע
ר
א
ו
י
ף
איינפאכערע עלעמענטן,
אויף באַציאוננען.

עס קען זיך אויסדוכטן ,אַן אַ באַציאונג אין ניט עפּעס ממשוז-
דיקס ,אַז ב
אַציאונג איז גיכער  8חלל .טענה'ט אָבער יעדער מעטאַמיזי-
שער אידעאַליסט,
;אַז אַלץ װאָס איז נאָר דאָ באַשטײט פון לויטער באַ-
ציאונגען".
ניטא קיין תור סתם אין דער וועלט ,האָבן קאַנט'ס קריטיקער
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מיר וועלן איבערהיפּן די נאונ'ישע השערות פון שפּינאָזאַ און לייב-
ניץ איבער דעם ענין ,ווייל ביז דעם גרויסן שאָטישן פילאָזאף יום אין
קיינעם ניט איינגעפאַלן פאַנאַנדערצונעמען דעם ,דענקענדן איך" אויף
דעם פּשוט'סטן אופן װאָס לייגט זיך נאָר אוים'ן שבל.
אין זיין יוגנטלאַכן ווערק ט,ריטיז אוו חיומאַן נייטשור" ,װאָס איז,
פיט װי ער דערציילט אונז ,אַרױס פון דרוק אלס מפּיל-קינד ,ווייל די
וועלט האָט זיך ניט אומגעקוקט אויף דעם  --האָט דייוויד יום צװוי
עפּאַכע-מאַכנדע שאלות אַװעקגעשטעלט און איינע פון זיי אין געווען
,װאָס פאַר אַ רעכט האָבן מיר צו זאָגן ,אז אַ מענטש איז דער זעלביקער
זיין לעבנס-לאַננ ?* ער וויל וויסן װאָס איז דער יסוד פון דעם מענטשנ'ס
יחידות .ער ווענדט זיך צו זיין איירישן פאָרגענגער ,באַרקלי ,אויף אַזאַ
מין אופן :האָסט באוויזן ,אַז ס'איז ניטא קיין חומר אויף דער וועלט ,אַז
אַלֶע אייגנשאפטן זיינען אין אונז ? גוט ,איך בין מסכים ,אָבער פון ואַ-
נען איז געדרונגען ,אַז עס איז דאַ אַ גייסטיקער שטאָף װאָס איז דעם מענ-
טשנ'ס ,איך" ?
,יך" האָט ניט מער ממשות ,ענטפערט יום ,װי
אָט דער גייסטיקער א
יעדער אַנדער שטאַף .דער ,איד" אַלס אַזעלכס איז אַן אױיסנעטראַכטע
זאַךד און שטאַמט דערפון װאָס מיר האָבן איינדרוקען און אַ זכרון ,און
דער זכרון פאַראײיניקט איין איינדרוק מיט'ן צווייטן .על כל פּנים דער
ב י גנ ט ?,איך" פאַר אים איז ניט מער און ניט וייניקער װי אַ
איינדרוקן.
דער גייסט איז אַ בינע  --וויל האבן דער שאַטישער חריף  --וואו
פאַרשיידענע איינדרוקען דערשיינען איינס נאָכ'ן אַנדערן ,נייען פאַרביי
און קומען ווידער אַמאָל ,גליטשן זיר אַװעק און מישן זיך אויס אין כל-
ערליי מינים איינשטעלוננען און לאַגעס נאַר אָן אַ שיעור ...אייגנטלאַך
איז דאַ ניט פאַראַן קיין איינפאַכקײט אין איין און דערזעלבער צייט און
קיין אייננקייט אין פאַרשיידענע צייטן  ,)2אָט דאַ האָבן מיר דעם קערנדל
פון די שפּעטערדיקע באַגריפן איבער פּערזענלאַכקײיט .,אודאי האָט מען
זיך נעסטאַרעט צו ראטעווען דעם געדאַנק פון פּערזענלאכער יחידות און
דער אינדיװױידואַציאַנס-פּרינציפּ האָט שוין אָנגעהויבן פאַרנעמען אַ
בכבוד'ן פּלאַץ אין דער פילאַזאפיע,
ניט קוקנדיק אויף דעם װאָס קאַנט האָט זיך אָנגעכאַפּט אָן דעם
עפיסטעמאַלאַנישן ,א,יך" צו פאַרדעקן די נאַקעטקײיט פון דעם מעטאַ-
פיזישן ,א,יך" דאָס הייסט ,ער האָט געזאָגט ,יום איז טאַקע גערעכט,
 )2די וװאָס האָבן אַ באַגער צום דענקען וועלן געפונען און דוי לעצטע
צוויו אָפּטיולונגען פון דעם ערשטן בוך פון דער ;אָפּהאַנדלונג" און אויך אין
דעם צוזאַץ (אַפּענדיקס) גענוג שטאָף פון אויסערגעװיינלאַכן אונטערעס.
0: '081086101 10מ1ט41 41+ט81
.סעט!האר מהמזטג)
0168
6
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ווען ער מיינט ,אַז קיין גייסטיקער שטאָף עקזיסטירט ניט ,אַבער דאָך יע"
דעס מאָל ,ווען מיר דענקען ,יעדעס מאָל ,װאָס מיר באַקומען אַן איינדרוק

מוז פאָרקומען אַ ריין לאָנישער פּראָצעס ,װאָס קען זיך בשום אופן ניט +
בייטן פון איין מאָל ביז'ן אַנדערן ,אַניט װאָלט מען איבערהויפּט ניט
געקענט דענקען ,הכל? יעדעס מאָל װאָס עפּעס כאַפּט דאָס אויג ,װאָס אַ

קלאַנג טרעפט דעם אוער

ו ו ע ר ט

א דערקענטעניש-טעאָרעטישער

,איד" ; יעדעס מאָל װאָס מיר קומען צום באַוואוסטזיין

ווערט געבוירן

אין דעם מענטשן  6סינטעטישע טעטיקייט װאָס כאַפּט אָן די פּוסטע
עמפינדונגען און לייגט אין זיי אַריין אַ תוכן װאָס מאַכט זיי פאַר איינ-
דרוקן  --ניט קוקנדיק אויף דער נייער אויסטייטשונג פון דעם ,איך"
זיינען דאָך אַ סך דענקער געבליבן אומצופרידן .דערווייל האָט אַנגעהויבן
וואקסן די פּסיכאָלאַניע אלס א װיסנשאַפט פאר זיך ,נייע דערשיינוננען
האָבן זיך דאָ באַוויזן אין א נייעם ליכט ,אין דער ליטעראטור איז שוין

ניט געווען קיין נייעס צו רעדן וועגן פּערזאַנען ביי וועמען די אינטערעסן
קענען

ניט הויזן צווישן

זיד ,שוין ביי נעטהע'ן

זאָגט פאוסט:

,צויי

נשמות וואוינען ,אַך ,אין דיזער ברוסט  :און איינע װוי? זיך פון דער
צווייטער שיידן".
דאָ הערן מיר אַז אַ פּערזאַן קען זיין צוזאַמענגעזעצט פון צוויי עלע-
מענטן וװאָס זיינען זיך איינס דאָס אַנדערע סותר .קוים אָבער ,זאָגט עס
נאָך אַ מענטש אויף זיך אַלײן איז נאַך קיין גרויס נגעפאַר ניט; אַבי
אַנדערע ווערן נאָר ניט געװאָר פון דער טאָפּלקײט.
עס איז אָבער נעקומען א צייט ,ווען מען האָט אַנגעהויבן שטודירן
װויסנשאַפּטלאַך די געמיינטע דבוק-דערשיינוננען ,און דאַ האָט זיך באַ-
וויזן אַ נייע וועלט אי פאַר דער פּסיכאַלאַניע אי פאַר דער מעדיצין,)8 ,
יאויב עס קען שוין געמאַלט זיין ,אַן אין איין פּערזאָן זאָלן זיך גע-
פינען צוויי אָדער מער באַוואוסטזיינס און איינס זאָל ניט וויסן פון
אַנדערן נאָר ,איז דאָך אַ סמן ,אַז דאָס װאָס מיר רופן אַן פּערזאָן איז ניט
קיין דורכאויס אומצעטיילבאַרער עלעמענט ,נאָר אז עס קען זיך צע-
|
כרעקלען אויף מערער טיילן,
מען מעג טויזנט מאָל טענה'ן ,אַז אַזעלכע פאַקטן טרעפן זיך איינ-
מאָל אין אַ שמיטה ,אַז מען קען אַלע פאַלן פון דעם מין כמעט ציילן אויף
די פיננער ,אז יענע מענטשן װאָס זיינען נעשטראַפט מיט אַזאַ גייסטיקער
שטערונג זיינען אומנאַרמאַל אין פולן זין פון װאַרט  --איין זאַך דאַרפן
 )8פאַר אַ בעסערן באַגריף איבער דער דאָויקער דערשיינונג וועל איך מוזן
אָנװיוזן דעם לעזער אויף מיינער א סעריע ארטיקלען איבער ,פילפאבע פּערזענ.
געדרוקט אין ;דאָס נייע לעבן  8101 ,און  ,4191װאָס אין
לאכקיי
לכתחילה געווען אַ רעפעראַט אין פּראָפ .מונסטערבערגיס פעמינאַר ,האַרװאַרד.
אזוי ווייט וי מיר איז באַקאַנט אוז עס דו אוונציקע אָפּהאַנדלונג איבער דער
פראַגע װואָס מיר האָבן אין אודוש.
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מיר ניט פאַרגעסן ,אַז צװישן דעם נאַרמאַלן און דעם ניט-נאַרמאַלן
מענטשן איז ניטאַ קיין תחום .ביידע זיינען זיי געקנאָטן פון דעמזעלבן

שטאָף ,יעדער מענטש האָט אין זיך אַ ניצוץ פון אומנאַרמאַלקײט ,און
פאַרקערט ,דער אומנאָרמאַלער מענטש װאָלט אפשר קיינמאָל ניט געקו"
מען צו אַזאַ מדרנה ,ווען עס זאָל זיך אים ניט טרעפן א סיבה אין לעבן
וי אַ שווערע דערשיטערונג אָדער אַזױ אַ שטאַרקער אומשטאַנדלאַכער
קלאַם,
פיל האָט די אַלגעמיינע פּסיכאַלאַגיע געוואונען פון דער אַבנאַרמאַ-
לער פּסיכאַלאַניע דערמיט ,װאָס געוויסע דערשיינוננען װאָלטן קיינמאָל
ניט אַרויסגעשואומען בולט דאָרטן וואו מען װאָלט זיי באַדאַרפט שטו-
רירן ,די ניט דערפאָרענע טאַכטער װאַרפט אימער אַ שאָטן אויף אירט
ללונע בעל הבית'ישע עלטערן .דער אומנאַרמאַלער מענטש זאָגט אויס
פון חדר אויף דער נאַרמאַלער פּערזאָן .אַזױ ווייט איז מען נעקומען ,אַ!
עס איז אַנגענומען געװאָרן פון אַפילו אַזאַ שטרענג קאַנסערװאַטיוון פּסי
כאַלאָנ װי מינסטערבערג ,אַז יעדער מענטש איז אַ מיניאטור פילפאכע
פּערזענלאַכקײט .אַמאָל האָט די ממשלה דער ליבהאָבער ,אַמאָל דער פֹאֵי

טער ,אַמאָל דער מאַן ,אַמאָל דער פּאַטריאָט ,אַמאָל דער אַמביציעזער
,איד" ,א .אַ .וו.
אַלזא ,האָט יום געזאַנט ,אַז דער ,איך" איז בלויז אַ בינטל איינ-

דרוקען ,אַזױ האָט ער געװאָלט אויף אַ פּסיכאַלאַנישן אופן לייזן די פּראָב-
לעמע פון דער פּערזענלאַכקײט .דער היינטיקער פּסיכאָלאָג אַלס פּסיכאַי
לאָנ איז ניט פיל מוסיף צו יום'ס לערע .לויט אים איז די פּערזענלאַכקײט
ניי-
פיל
זייער
פון
אַרנאניזאַציע
אַ פעסטע
איין
אין
אינטערעסן
און
אָנלאַָנן
גוננען,
צוליב א געויסע סיבה װאָס מען קען אפשר אין
מע נ ט שן.
ספּעציפישע פאלן ניט דערגיין ,קומט עס צו א שפּאַלטונג אין דער אַרנאַני
זאַציע פון די מאַרך-צעלן ,װאָס זיינען די יסודות פון די פאַרשיידענע
זכרונות ,נייגונגען ,אינטערעסן און אלץ מיט אנאנדער .די פּערזאָן ווערט
א דרייפאַכע פּערזענלאַכקײיט .אַלץ ווענדט זיד אָן דער מאָס סאַלידקייט
פון דער אַרנאַניזאַציע און די אױיסערלאַכע אומשטאַנדן פון דער אַנ"
באַטרעפנדער פּערזאָן.

 .9 8פּרץ  --א דונאמיקער.
עס װעט אפשר איצט נים זיין קיין קשיא ווארום די פּערזענלאַכקײיט
אין פּרז'ס טיפּן ווערט באַטראַכט אַלס קאַלעקטיוו .װאָלט זיך עס גערעדט
וועגן איבסענ'ן ,וועגן דיקענס ,באַלזאַק ,וועגן טאָלסטאַי און אַנדערע רוד
כישע שריפטשטעלער ,וי אויך ווענן ראָולאַן ,װאַסערמאַן ,אָדער ד'אַנונ-
ציאָ ,קען זיך עס קוים דערלויבן צו מאַכן אַזאַ איינטיילונג .דער צוטריט
מוז זיין אַנאַנדערער ,וויי? ביי זיי איז די פּ ע ר זע נ ל אַ כ ק ייט
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צו
וואָס איז נעמיינט
אָלס אַ איינס
נעמאָלן
סוף.
ביז'ן
פון אָנפאננ
אויסנעחאַ9טן
זיין
דוקא אַ געוויסן אינדיווידואום ווילן די דערמאַנטע שריפטשטעלער אִפּי
שילדערן און אַרום אט דעם אינדיווידואום גרופּירן זיך אַלערלײי אינצו-
דענטן ואס שטעלן צונויף דעם עיקר המעשה .אויפ'ן ערשטן קוק ווילט
זיך קלאַסיפיצירן די שריפטשטעלער פון פּרץ'ס חדר אַלס אנאַליטישע,
ווייל זיי ווייזן אונדז פארשיידענע עלעמענטען פון איין און דערזעלבער
פּערזאָן ,בעת די אַנדערע וי באַלואַק ,דיקענס ,א .אַ .וו .װאָלט מען אָנֵ-
גערופן סינטעטישע שריפטשטעלער ויי? זיי לְאַזען פאַר אונזערע אויגן
אױיסװאַקסן אַ פולשטענדיקן טיפּ ,אַן אױיסנעטאַקטע אינדיװידואליטעט,
אַזצ איינטיילונג װאָלט אָבער ווייט ניט געווען קיין צונעטראַפענע .פּרץ'עס
שאפן איז לכל הפּחות אזוי קאַנסטרוקטיוו ווי די וװוערק פון יענע װאָס
מאָלן טיפּן .יעדעס בילד פון פּרץ איז אַ סינטעז וויי?ל עס ווייזט אָן אויף
עפעס װאָס לינט אױיסערהאַלב דעם בילד .כמעט יעדע זאַך װאָס ער האט
צוֹ דעמזעלבן פונקט,
געשאַפן האָט אַ ב אַ צ יא וננס -פּונקט.
אָדער בעסער געזאַנט ,פאַרשיידענע געשטאַלטן פון דעמזעלבן פּונקט
ציען זיך די געדאַנקעזדפעדים פון אַלע זיינע בילדער און דערציילוננן.
ערשט דאָרט בילדען זיי דעם סינטעז .אין וואָם עס באַשטײט אָט דער
פּונקט וועלן מיר זען ווייטער.
אין װאָס ,אַלזאָ- ,ששטייט

דער חילוק צװוישן די צוויי פאַרשיידענע

קלאָסן קינסטלער ? מענלאַך ,אז מיר וועלן אַרױסציען דעם הויפּט אונטער-
שייד ,ווען מיר וועלן זיד פאָרשטעלן דאָס לעבן און די קונסט אַלס אַ סאָד
וואו עס זיינען פאַרפּלאַנצט פאַרשיידענע בוימער ,אַ באַלזאַק שטעלט זיך
אפ אויף יעדן בוים באַזונדער ,און מאַכט זיך זיין אויפנאַבע צו שטודירן
אַלֶע טיילן פון דעם איינעם בוים אַנטאַנגנדיק מיט'ן װאַרצל .ער לאָוט
דעם כוים אױיסװאַקסן אין זיין ווערק .אָפּנעפארטיקט זיך מיט איינעם,
גייט ער צו א צווייטן בוים ,דערנאך צו א דריטן,
פּרץ אָבער ,זעט אין די בוימער נאָר טיילן פון א סאָד ,אים לינט אין
זינען די פאַרצוויינונג פון די בוימער .ער זוכט נאָר אין דעם איינצעלנעם
בוים דאָס װאָס קען װאַרפן אַ ליכט אויף דער פאַרבינדונג פון אַלֵץ מיט
אַנאַנדער אין דעם אױיבסטואָרטן .אַמאָל שלענגלט ער זיך ארום די
װאָרצלען ,און אַמאָל לויפט ער דורך די צווייגן װוי א ווירבלווינט .די

האַרטע קאַרע װאָס א דיקענס װאָלט זייער אויפמערקזאַם באַטדאַכט ,באַ-
רירט ער אָפט אין נאַנצן ניט .ער ווי? וויסן װאָס עס טוט זיך אינעװייניק,

לאָמיר אָנרופן דעם באַלואַק סאָרט  --כאַראַקטער-קינסטלער ,פּ אַ ר ט -
פםּפּ-ר-ץסיטואַציע-מאַלער.
טידע
רעטן-מאַלער; או
פאַר דעם ערשטן דינען די עפּיזאָדן נאָר אום אַרױסצובריינגען די אינ-
דיװידואַליטעט פון זיינע טיפּן; פאַר דעם צוייטן זיינען די פּערזאַנען
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בלויז װאָס שטעלן

אַרױס

פאַרשיידענע

באציאוננען

אין

רעליף .אומזיסט וועלן מיר ביי אים זוכן אַ יודייאה היפּ ,א דר .דזשיקל,
אַ יאַנאָו ,אַ טאַרטיף ,אַ חאַמלעט ,אַ זשאן קריסטאַף ,אַ װאַהנשאַפע ,אָדער
אפילו אַ שואַרצן יונגנמאנטשיק.
מיר װאַלטן זיר שוין צופרירנגעשטעלט מיט צעקראַכענע העלרדן װי 
זיי ווערן געמאָלן אין די סלאַוישע ליטעראַטורן ,אָבער מיר האָבן ביי אים
כל? קיין העלדן ניט .ער פירט אונז נאָר אַרויף אויף דער סצענע א פּער"
זאָן פאַר אַ וויילע ווייניקסטנס ,אום צו ווייזן װועגן װאָס עס האַנדלט
זיך אין דעם בילד .עס דאַכט זיך אונז אַמאָל ,אַז מיר ווערן אָפּגעצוינן פון
דער ,מיליעו" אום צו באַטראַכטן אַ טיפּ װאָס ער שטעלט אונז פאָר,
אָכער עס איז א טעות ,וויי? נאָך אלעמען שפּרינגט אונזער אויפמערק-
זאמקייט אֶפּ צוריק צו דער שטעטל ,צו די מענטשן ואָס וואוינען דאָרט,
מיט איין װאָרט ,צום אידישן לעבן אַלס אַ נאַנצעס .,מיר וועלן בריינגען
דעם איינציקן נענאַטיוון פאַל װאָס קוקט אויס װי א סתירה צו דער באַ-
הויפּטונג װאָס איז דאָ נעמאַכט געװאָרן ,יוסיל דער לאמער ישיבה בחור )4

שיינט צו זיין װירקלאַך אַ טיפּ ,א כאַראַקטער-שילדערונג װוי מען טרעפטס
עס ביי פילע רעאַליסטן ,אָבער לאָמִיר אַביסעלע נאַכדענקען ווענן דעם,
וועלן מיר קומען צום שלוס ,אַז די אינדיװידואַליטעט פון יוסיל'ן צע-

פאַלט אין צוויי עלעמענטן ,ער איז באַשטימט ערשטנס ,דורך דער סביבה,
צווייטנס פון זיין פאָלק .עס װוירקט דאָס אידישע לעבן א וי ף אי ם
און דער אידישער גייסט א י |ן א י ם  .איננטלאך ,װאָס מאַבט אַ
מענטשן פאַר אַ כאַראַקטער אין זיין האַנדלען ? ניט קוקנדיק אויף דער
צעדרייטקייט און עולם חתוהו'דיקייט פון די רוסישע טיפּן ,לאָזט מען
דאָך אונז וויפן װאָס זיי טוען ,די מעשים זייערע באַשרייבן זייער וועזן.
ביי יוסיל'ן כאַקענען מיר זיך אָבער ,מער ניט װי מיט זיינע געפילן און
נעדאַנקען ; און מייסטערהאַפט האָט אונז פּרץ איבערנענעבן דאָס אינער-

לאַכע פון דעם אַרימען קריפּל ,ער לאָזט אים ניט רעדן פאַר זיד ,ער טוט
אים ניט אריין אין מויל א לאַננן מאַנאַלאָנ .נאַכמער ,ער גלידערט ניט
פאַנאַנדער זיין באַוואוסטזײין ביי אים דאַ און דאָרט און פאַלנט נאָך יעדע
תנועה פון דעם געדאַנקעןגאַנג .דער קינסטלער אַלֵיין רעדט פאַר יוסיל'ן,
אָבער ער טוט עס אַזױ געטריי ,אַז די קלענסטע שאַטירונג ווערט ניט
פאַרלוירן פון דעם װאָס עס פאַרלויפט זיך ביי דעם קריפּל? אין מוח נופא,
איינזאַם פילט זיך דער לאַמער ישיבה בחור .ער איז געשטראָפט מיט אַ
כיטערן מזל .קה? קוקט זיך ניט אום אויף אים .ער גייט אויס  --ער וויל
מען זאָל אים חתונה מאַכן ,אָבער קח? האָט צייט ,וועמען אַרט עס דען
פאַר אַזאַ פאַרזעעניש ,װאָס איז נאָך דערצו קיין נגרויסער למדן אויך ניט ?
און אַ גוסט האָט יוס? דוקא אַ ניש'קשה'דיקן .ער האַפט שטאַרק ,אַז עס
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זאָל זיד אים מאַכן אַ שידוך מיט דבשה ירמיהו שוסטער'ס טאָכטער ,װאָס
דינט נראָד דאָרטזן וואו ער האָט א טאָג, .ער טרעפט זי אָפט אוינע אַלוון
אין שטוב ,ער האָט דאָך דוֹ העזה נוישט מוט אור אַ װואָרט צו רעדן" .פונדעסט"

ווענן לאָזט ער זיין חלום זיך אױיסשפּרײטן אין דער פאַנטאַזיע .ער
שטעלט זיך שוין פאָר זייער לעבן נאָך דער חתונה ,און דאָ ווערן מיר באַ-

קאַנט מיט דעם קריפּל'ס מאַזאַביסטישע נייגונג,)8 .
,ער וועט אפשר

לווון אַטאָל פון איר אַ גלעם אובערן

באַק ,נו ,סהיכא

תיתו .עס אוז מעשום בכל יום ,און ער וועט עס אָננעמען פאַר ליב ...ער וועפֿ
זי נאָך קושן און האַלזן דערפאַר .ער וועט איר ואַשן דעם שטויב פון דוי פיס.
ער וועט איר נאַָכגײין װו אַ קליין קינד".

נאָך אַ שידוך האָט יוס? אויפ'ן אוינ  --בער? קברנ'ס טאָכטער :די
איז אַנדערש וי דבשה ,זי איז נאַר א בלאַסע און אַן איידעלע .אירע נוטע,
מילדע אוינן מאַכן אויף אים א רושם .ער װאָלט געווען צופרידן זי צן
באַקומען פאַר אַ ווייכ ,פאַרקערט נאָך אפשר בעסער וי יענע .ער באַ"
טראַכט די אויסזיכטן װאָס לינן פאַר אים .קח? מוז דאָך אים חתונה מאַכו

מיט וועמען ס'ניט איז ,אָבער דאַ פאַלט אים איין אַ שרעקלאַכער גע-
,ון טאַמער פאַלְט דער נור? אויף לאַפיי" ...אַז ער דערמאַנט
דאַנק :א
,אפּיײי",
זיד ווערט אים קאַלט אין אלע אברים .לויט דער שילדערונג פון ל
וועלכע איז ניט נאָר אַ מורא'דיקע העסלאַכקײיט נאָר אויך אַן אידיאָט
דערצו ,קען מען אַפילו דעם קריפּ? ניט פארדענקען ,ווען ער שרייט אוים
פאַר שרעק :
| ,רבונו

של עולם דאָס װאָלט שוין ערגער געווען ווי געהאַנגען .ער שיקט

די צעשראָקענע

אויגן

מיט

אַ געבעט

צום הימל אַרױיף.

אויפין בלאַסן שטערן

באַווייזן זיך גרויסע טראָפּן שווייס ווו די אַרבעס".

װאָלט יוס? אַלס טיפּ באמת געווען אַ כאַראַקטער-שילדערונג װאָלט
מען זיך שוין געקענט אנשטױיסן אויף דאָס איבעריקע ,וויי? אפילן
דאַרטן ווא מיר האָבן פאַר די אוינן היפוכים אין איין און דערזעלבער

פּערזאַן קענען מיר אויך נאַכשפּירן אַ געוויסע אויסגעהאלטנקייט ,די לֹאַ-
גיק פון רעאַליזם װאָלט אַזױ און אַזױ געפאָדערט פון יוס?'ס פּערזענלאַב-

קייט .איז אַבער לויט פּרץ'ס אויפפאַסונג ,יוס? ניט עפּעס אַז-און-פאַר זיך,
נאָר אַ מאַניפעסטאַציע פון עפּעס גרעסערס ,עפּעס העכערס :אַן אִמֹּ
שטראלונג פון עפּעס אַנדערש ,און עס דערװועקט זיך דאָך זיין רחמנות אין

|

האַרץ :

,זי וויל אודאו אויך התונה האָבן ...זי איז אויך אַ בלענדנע שאָף ,אויך
אַ יתומה! זי האָט אויך ניט מער וו אַ גאָט אין הימל! עס גלוסט זיך אים
 )8זאכער מאזאך אלוון האָט קוום אזא פּסובאָלאָגישע שטעלע אין זיינע
ווערק ,כאָטש און פילע פון זיינע דערציילונגען קומט אַרויס דו דאָזיקע מולדע

אַבנאַרמאַליטעט אַ סך בולטער און ווילדער ,למשל ,אין זיין ,קדוש לבנה".
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איֹר

און

זוין

סזל

ער האָט אַ ישוב

צוזאַמען.

און

גוט

זיך איבער גאָט אין די הענט אַריין{ וויל גאָט חס ושלום זי ,זאָל זיין זי { ער
פּאַרלאָזט זיך בעפּאָר אויף גאָט ,דערנאָך אויף קחל .וועלכע גאָט ברוך הוא וועט
באַשערן און קהל וועט געבן ,מיט דער וועט ער לעבן .די װועט ער ערלאַך האַלטן,
דער וועט ער געטריי זיין ,דער װועט ער זיין אַ מאַן וי אַלע מענער --- .די אַנדערע
וועט ער פאַרגעסן .שאַ { עס פאַלט אים איין אַ שטיקל יושר:

ער זאָל וויסן זו-

כער ,אַז דער אָרימער ,לאַפּיו" איז באַשערט זי זאָל חס ושלום אומקומען אין דער
מגפה ,װאָלט ער געװאָלט חתונה האָבן מיט אור --
האָבן

אַ מאַן ,באָדיי

אווף

אַ חודש

| פאר

ואָס נישט?

זאָל זי נעבאך פאר'ן מויט
דאָך אַ אידישע

טאָכטער "1

וי זאָגט זיין מ,שונענער בטלן"  :איך בין אַ דירה ,עס וואוינט אין

מיר אי דער נוטער שכן ,אי דער שלעכטער שכן ,אבער ניט דאָס אַליין,
פחמת דער קלאָרער ,דער װאָס זוכט זיך אַלֵיין משינ צו זיין איז אויך
דאַ אַלס דריטער שכן .מיר זעען דאַ װי אַ האַלב משוגענער ישיבה-בחור

קומט אַרױף אויף דער פאַרפּלאַנטערסטער פראַנע מיט וועלכער די פסי"
כאַלאַניע האָט זיך צו רעכענען און ער דערגדייכט ניט ווייט פון אמת.
ניט נאָר אין זיך געפינט

ער פאַרשיידענע

פּערזענלאַכקײטן;

אויך אין

אַנדעדע זעט ער זיי ,צום ביישפּיל אין וואֵלֶף סוחר .עס איז מערקווירדיק
וי נאָענט בער? חנה'ציעס איז געקומען צו יום'ס פילאָזאַפיע ,דער זאַנט
,מיין ,א,יך" אין א בינע"  --יענער האַלט ,אַז ער איז אַ דירה .און דאָס
אַפּנים האָט פרץ אויף אימער געהאַלטן פאר די אויגן .דער משוגענער
כטלן זאָנט אַליין אויך זיך אַז ער איז צוזאַמענגעשטעלט פון פאַרשיידענע
איכ'ז .װוי קומט צו אים אַזױי פי? חריפות ? מיר חדוש'ז זיד נאָר נים ,ווען
מיר פאַרשטייען ,אַז נראָד וויי? ער איז אומנאַרמאַל שפּאַרט ער אַן אַזש
אויף אַזא שווערן ענין .נגראָד ווייל ער איז אױסנעמאָרעט און אויסגע-
צערט פון ניט עסן אַרכעט ביי אים דער מאַרך אַזױ טעטיק .אַ סימן האָט
איר ,אַז יענע טעג ,ווען ער עסט ,זיצט ניט אין אים דער מענטש װאָס
האַכט כסדר אין איין קלערן  ... .זיין חקירה באַשטײט פון געניאַלע גע-
דאַנקען נעמישט מיט משונעת ,אָבער עס איז לייכט צו זען פון דער דאָ-
זיקער שילדערונג ,אַז פּרץ האָט פיל נאַכנעדענקט איבער דער פראַנע
פון פּערזענלאַכקייט ,און די תשונה װאָס ער האָט זיך געגעבן איז אַנט-

האַלטן אין די ניכטערע טיילן פון דעם בטלנ'ס פילאָזאָפיע,
אויך דער משונענער בטלן איז ניט נגעמיינט אַלס כאראַקטער-טיפ,
ער אין ניט קיין טיפישער בטלן און ניט קיין טיפּישער משוגענער .ער
אין אין זיך כולל פי? ,און אין אַ פֹּאַר אייננשאַפטן טרעפט ער זיך צו-
נויף מיט יוס? דעם לאָמען ישיבה בחור ,װוי אין דעם רחמנות געפיל װאָס
איז ביי זיי ביידן פאַראַן אין ט שטאַרק-אַנטװיקלטער פאָרמע און אין
דער איבערטריבענער צוריקגעצויגנקייט ,אין דער אָנוועזנהייט פון אַפילן
זייער האַקאַנטע פרויען .אַפילו דער געדאנק פון אויסרעדן אַ װואָרט צו
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דבשה'ן אָדער צו טייבל'ן איז ביי זיי פאַררעכנט פאַר אַן אומנעהייערע
פאַרשייטקייט פון וועלכער זיי טרייסלען זיך אִפּ מיט אַ ,חס ושלום",
ווען מאַליער האָט געמאָלן דעם באַרימט-געװאָרענעם כאַראַקטער פון
טאַרטיף ,האָט ער געזען אַלֶע זיינע עובדות אַרונטערצוברענגען אונטער
איין צענטראַלן מאָטיוו---צנועיאַצטװאָ .אַזױ האָט ער אויך געטאָן מיט זיין

אין זיינע לעכערלאבע עלעגאַנט-

,ער קמצן".
גוט באַקאַנטן טיפֿ  --ד

קעס (פּרעסיעוז רידיקו?) האַלט ער זיך אָן דערזעלבער מעטאָדע .אמת,
אים און ראַסין האָבן קריטיקער אימער פאַרצוהאלטן דוקא פאַר דעם װאָס
זיי האָבן צופיל אינדיװוידואַליזידט זייערע פּערזאַנען .ביי זיי האָט יעדע
אייגנשאַפט געהאָט אַ באַזונדערן טיפּ אַלס פאַרקערפערונג ,און ניט
קוקנדיק אויף דעם װאָס דער ערשטער איז געווען פראנקרייכ'ס נגרעסטער
קאַמעדיען-פאַרפאַסער (אויכ ניט דער נרעסטער וואָס די וועלט האָט ווען
געהאָט) און דער צווייטער  --דער גרעסטער פראַנצויזישער טראַניקער,
וװוייניקסטנס פון דער קלאַסישער פּעריאָדע ,האָבן זיי זיך דאָך ביידע צו-
נויפגעטראַפן אין אָט דעם פּונקט גראָד ,װי שטאַרק עס זאָל ניט שמעקן
מיט דעם גייסט פון דער מאַראַל-שפּיל פון -61טן יאָרהונדערט ,אַלע דראַ-
מאַטורנן זיינען מער אָדער װוייניקער כאַראקטער-שילדערער ,ניט שעקט-
פּיר און ניט שילער און ניט איבסען זיינען יוצאים מן הבלפ,

און ווייל פּרץ איז ניט געווען פון דעמזעלבן שניט קינסטלער ,איז ער
טאַקע געווען אַ קנאַפּער דראַמאַטורג ,הן ,אין דער טעכניק ,הן אין דער
כאַראַקטעריסטיק-אַנטװיקלונג פון זיינע פּערזאַנען ,יענע זיינען ס ט אַ -
ט יש אין זייער בליק .זיי האָבן דעם כאַראַקטער א פאַרטיקן נאָר זיי
דאַרפן אים אַנטפּלעקן בלויז .פאַר פּרצ'ן איז דער כאַראַקטער תמיד א י|
ראַלט אין איין ווע ר | אַ פ ע ר וע נ-
ב אַווע גונג .עה
דערפאַר קען מען אמשר אָנרוֹפן זיין טרט שאפן  --א
לאַכקייט;
ד ינט מישע.

בעת זיי צייכענען דֶעם כוים אַלס אַ נאַנצן און אין דער פולער לענג,
שניידט ער נאָר דורך אַ פּאַס ערניץ אין מיטן און ווייזט אונז ניט נאָר די
דאַרע שװאַרצע קאַרבנפולע קאָרע ,נאָר אויך דעם תוך פוֹן דעם בוים
מיט די אַלע ריננען און שיכטן.
עס איז ביי אים ניטאַ קיין איין העסלאַך געשטאַלט ,פּונקט וי עם
איז ניט צו געפינען ביי אים אויך קיין איין פאַלקאָם-אידעאַלער כאַראַק-
טער ,עס נִיט זיך אַ ווייז דער שלעכטער ,דאָס לעכערלאכע ,אָדער דאָס
ואס איז ווערט צו בלאַמירן ,ריכטיק װוי עס טוט א שטראל דאָס גוטע,

דאָס ערהאַבעגע און דאָס שענע .געניינט אין ער מער לכף זכות וי לכף
חוב צוליב דעם ווייל ער אין א דיכטער און אידעאַליסט.
אַפילן א מסור איז ביי אים אויך ניט קיין פּראָסטער מסור, ,פּשוט
כמשמעו" .אדרבא ער איז געווען אַ זיידענער יוננערמאַן ,און איז נאָר ניט
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שולדיק געווען אין זיין פאַרברעכן ,אויב מען זאָל נלויבן דעם דרדקי
מלמר )6 ,ניט װוי א שטאַנג ,װאָס ער איז פעסט ארייננעזעצט אין דער
ערד איז ביי פּרצ }/די פּערזענלאַכקײט ,נאָר וי אַ פאַרפּלאָנטערטער קנויל
מיט שנירלאך װאָס מען קען קיינמאָל ניט אױיספּלאַנטערן .דאָרף מען עס

נעמען וי עס נייט ,אַבי די פאַרבן זאָלן לאָזן זיר דערקענען ,אַבי די
פארשיידענע שלייפן לאַזן זיך ציען .צו דער פאַרמע פונ'ם נאַנצן שאדט
ניט קיין
יינע ר ?עבט
עס ניט .אַזױ זעט ער דאָס לעבן .ק
יחיד'י שן 7ע ב|  -איז איינס אװעק; אָבער מען קען גיין וויי"
איינע-
זיין
?עב ט ניט
יינער
ָוגןן ,אַז ק
אא
טזער
נגעם ?עבון.
קיין פתם מענטש איז ניט פאַראן .דער כל? שפּילט אין דעם יחיד.

יוס?ל'ס לענן איז באַפאַרבט פון די אומשטענדן ,און די אומשטענדן זיי-
נען אירישע אומשטענדן .זיי שפּינלען אָפּ דעם אידישן גייסט .דערפאַר
טרעפט איר ניט ביי אים קיין איזאַלירטן טיפּ ,אויף וועלכן מיר זאָלן
קענען זאָגן ; ;אָט דאָס אין דער כאַראַקטער פון אַ קמצן" ,אַדער אאַזױ
און אַזױ האַנדלט אַ מסור" .ווענן דעם וועט אונז נאָך אויסקומען צו רעדן

אין דעם אַרטיק? ,פּרץ אַלס פעלקער-פּסיכאַלאָג".
אַז פּרץ האָט אויפנעמיטן די קאַנקרעטקייט קען מען אויך בריינגען
אַ ראיה פון דעם װאָס דער נאָמען פון יעדע פון זיינע בילדער אָדער
דערציילוננען ,אפשר מיט אַ פּאַר אויסנאמען אין אַן אַבסטראַקטער,
עס איז ניטאָ ביי אים קיין כאַראַקטערנאָמען וי ,דער בלינדער מוזי"
קאַנט", ,אַליווער טוויסט", ,העדא נאבלער", .דער איינזאמער", ,פּיער
און זשאַן" ,א .א .װו --- .אלץ אַזעלכע נעמען װאָס באַצייכענען אַ געוויסע
קאמפליצירטקייט װי ,אַזן מען זאָגט משונע  --נלויב" ,אָדער ,מוסר",

,ין
אָדער ,דער נלנול? פון אַ נגון" ,אָדער ,אויב ניט נאָך העכער" ,אָדער א
,שעת מנפה", ,שלום בית" ,וכרומה( .מ,אָניש" ,רי בערל"
קעלער שטוב" ,ב
,שוגענער בטלן" זיינען אויסנאַמען).
און דער מ
נאָכמער ,די אַבסטראַקטקײט
דער איינלייטונג פון זיינע ווערק.

ציינט זיך ארויס בולט ביי פּרץץ אין

אַנשטאָט זיך צו האַלטן ביי דער אָנגענומענער פאָרמע,לוים וועלכער
מע טיילט איין די שריפטן לויט'ן זשאַנר ,געפינען מיר נאָך ביי אים
א באַנד ,װאָס הייסט ,די צייט" און דאָרט גייען אריין זאכן פון פארשיי-
דענע זשאנרן  :בילדער ,סקיצן ,דערציילונגען ,מעשה'לאך ,הומאָרעסקן,
דיאַלאָגן ,לירער ,שטימונננען ,באַטראַכטוננען ,אויפזאצן ,פאבלען און
אױיטאָביאַנראפישע זכרונות  ---אלץ ,אלץ אונטער דעם באגריף פון צייט,
דאָס ווייזט ,אז די ספּרונדזשינעס פון פּרץיעס שאַפן זיינען געלעגן
אין אן אבסטראַקטן געדאַנקןגאַנג .פאר דעם לעזער ,װאָס איז ניט באַ-
)6

רייזע בילדער--ב .ב.

דר .א .א .ראָבאק

דוי קאָלעקטיווע פּסיבאַלאָגיע בא פרץ'ן

אין
פּרץ -
האָט
ציקל

קאַנט מיט פּרץ'עס וועלט-אנשויאונג ,איז זיך שווער צו אָריענטירן
אַזאַ מין ,לויט עס דאַכט זיך אויס ,אומסיסטעמאַטישער איינטיילונג.
אָבער ,האָט זיך געהאַט זיין אייגענע אויסרעכנונג דערביי ,ווען ער
מקריב געווען דעם זשאַנר פאר'ן געדאַנק ,װאָס ציט זיך דורך יענעם
װאָס הייסט ,די צייט".
אָבער ווידער אמאָל ניט די צייט סתם אין דער וועלט אריין איז דאָס,
,אָס יאר" אין אָנהוֹיב און דער שטימונג-
די צוויי לידער ,די צייט" און ד

פעליטאָן ,צייטן און דורות" צום סוף ,זיינען אלגעמיינע ראמקעס ,אָבער
אַיינגעפאַסט אין זיי זיינען ש,בת", ,חנוכה", ,די ימים נוראים", ,פּורים",

פּ,סח", ,נעילה" ,א .א .װו .אין דער אבסטראַקטקייט לינט פאָרט עפּעס
ספּעציפיש ,עפּעס קאָנקרעט  ---דאָס אידישע לעבן אנטפּלעקט זיך דאָ
אונטער דעם באַגריף פון צייט.
דער סך הכ? אין א פּאֶר ווערטער איז אָט װאָס  :די פּערזענלאכקייט
ביי פּרץיען שפּאלט זיך אין פילע עלעמענטן ,אָבער יעדער עלעמענט צייגט
אין זיך א קערנד? פון א אור-פּערזענלאכקייט ,יעדער טייל איז באַפארבט
פון אַ קאָלעקטיוון באַוואוסטזיין .דער באַלאַנס-ציפער ,װאָס אין געוויינ-
לאַך דער אויסגאנגס-פּונקט אין דער קאָנװענציאַנעלער װעלט ,אין די
פּערזאָן ,דער כאַראַקטער-קאָמפּלעקס .איז אָבער דער כאַראַקטער-קאָט-

פּלעקס צענומען געװאָרן ,בלייבן די עקסטרעמען  --די אינפרא-פּערזענ-
לאַכקייטן ,ד .ה .,די פארשיידענע נייגונגען ,געזינוננען וכדומה פון איין
זייט ,און פון דער אנדערער זייט ,די אולטרא-פּערזענלאכקייט ,וװאָס
שטייגט אריבער דעם יחיד .אימער ווייזן אָן די ערשטע אויף דער לעצטער
פון וועלכער זיי זיינען סימבאָלן,

פ  .3דו אומפּערזענלאבקיומ.
איידער מיר נייען ווייטער צו דעם ווינקלשטיין פון פּרצ'עס שאַפן,
מוזן מיר זיך שוין פאר איין ווענ אָפּשטעלן אויף א פּונקט ,װאָס איז פאר"
בונדן מיט דער פּערזענלאַכקײט ,וייניקסטנס דורך אַסאָציאציע ,ווייל
עס איז אקוראט דער היפּוך פון פּערזענלאכקייט.
עס זיינען פאראן שטעלן ביי פּרץ'ן ,װאָס זיינען מאָדנע צוליב דעם,
װאָס מיר ווייסן ניט ווער עס רעדט דאָ .מיר קענען צושרייבן דעם געדאַנק
צו עטלאכע פארשיידענע לייט ,און דער סוף איז אלץ ,אז מיר ווייסן
פארט ניט פון וועמעס מוי? די ווערטער דארפן קומען ,עס איז אן אומ-
פּערזענלאכער אויסדרוק ,װאָס דאַרף אפּעלירן בלויז צום לעזערס אונ-
טערבאַוואוסטזיין .עס איז א מיט? צו מאַכן פולקום דאָס בילד.
מיר וואונדערן זיך אַמאָל װוי אזוי דער זאץ פּאַסט זיך נאָר דאָרטן.
עס קוקט אונז אויס וי א ווילדער פארנלייך  ---אן אָנכאַפּ פון די הרי-
חושך ,אָבער ווען מיר באַטראַכטן די זאך אַביס? נענטער ,מוזן מיר צו"
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געבן ,אז דערזעלבער אויסדרוק ,װאָס האָט דאַכט זיך ניט צום ענין ,האָט
פיל נגעהאָלפן צו באַשאַפן די געהעריקע שטימונג דורך דעם ,װאָס עם 
ארבעט זיך ביי אונז אויס אין מוח א משונהידיקע פארנעפּלטע פאַנטאַזיע,
איידער מיר קוקן זיך נאָך אום,
יעדער שטריך איז אינדיווידועל ביי פּרץץ ,און דערפאר איז עס אזוי
טשיקאווע .אַש ,דאכט זיך ,האָט אויך אזא שטעלע ,וואו עס ניט א בליץ
א מאוימידיקע השערה ,און דער לעזער ווייס ניט פון וואנען עס נעמט
זיך ,אויב איך האָב ניט קיין טעות ,האָט אַש זיך מיט דעם באַנוצט ער-
געץ אין זיין דערציילונג ,א,מעריקא".
אלס אילוסטראציע פון דער אומפּערזענלאכקייט ביי פּרץ'ן קען אונז
דינען פאַלננדיקער ציטאַט פון אַ ,נלנול פון א נגון".
פּרץ באַשרײיבט דאָ חיימל'יס ,אל מלא רחמים" .װי עס איז פאר-
וואנדלט געװאָרן אין טעאַטער,
,עס רודערט ,עס קלאפּט ,און עס פוופט . . .נישט עס דונערט,

נישט הייזער

פאלן ,גלאט א געפּילדער { צי גליטשן זיך שדים אויפ | ים חקרח ,צי רייטן זיך
טויזנטער

חיות רעות פון גהונום

ארויס ? א ציטערניש

נעמט דורך דאָס מע"

אטער".
איצט פרענט זיך ; ווער מאַכט עס די דאָזיקע השערה וועגן די שרים
און ווענן דעם ים הקרח און די חיות רעות פון גהינום ? זאָל עס זיין די
טעאַטער באזוכער? אָדער דער דערציילער אָדער דער איבערנעבער (ד .ה,
פּרץ גופא?)
עס פילט זיך אָבער ,אז ניט דער און ניט יענער זאָגט ארויס דעם
געדאַנק בפּועל ממש .די השערה איז אן ארייננעיגנביעטע צום לעזער אין
מוח ,און אן ארויסנענליטשטע פון דעם איבערנעבער'ס אונטערבאוואוסט-
זיין.)7 .
עס איז מיר ניט באַקאַנט ,אז אנדערע שרייבער זאָלן האָבן אריינ"
געבראכט זייטיקע זאכן אין זייערע דערציילוננען אזוי פיל וי פּרץ ,די
פארוויקלטקייט האָט אָבער ,מערסטנס ,נעהאָט אַ טעם  --אויב ניט אַ
לאָנישן5 ,כ? הפּחות אַ פּסיכאָלאָנישע סיבה.
די אומפּערזענלאכקייט זעט זיך אֵן אין זיין חסיד'ישעס ,אין זיין
ראָמאַנטיק און פאָלקסטימלאַכע געשיכטן  --דאָרטן וואו די פאנטאַזיע
ארבעט מער ,און וואו עס איז שווערער זיך איינצולעבן אין דער אַט-
מאָספערע,
.4 8

פרץ אלס פעלקער פּסיבאָלאָג.
דערוויי?

זיינען

מיר

נאָר פארביינעפאָרן

פארשיירענע

סטאַנציעס,

 )7פאר די טעאָריעס פון אונטערבאוואוסטזיין ,זע מיין דערמאַנטע !פול-
פאכע פערזענלאבקייט ,קאפיטעל , .4דאָס נייע לעבן",8191 ,
24
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צום באשטימונגס-אָרט זיינען מיר נאָך ניט נעקומען.
וואוהין פירט דאָס אלץ ?

מיט

צעהן

יאָר

צוריק

האָב איך אֶננעוויזן  )8אויף דעם פאַקט

װאָס עס זיינען פאראן צוויי סאָרטן פּסיכאָלאָניע  ---די װויסנשאַפטלאכע
װאָס ווערט שטודירט אין דער אַקאדעמיע ,און די לעבנס-פּסיכאָלאַניע
װאָס דער קינסטלער האָט זיך נעמאַכט די אויפנאבע צו שילדערן,
פּונקט וי אין דער וויסענשאַפטלאכער פּסיכאָלאַניע זיינען דא פאר-
שיידענע צװויינן אָדער איינטיילונגען ,אזוי מוזן מיר זיך אין דער קונסט-
פּסיכאַלאָניע אויך רעכענען מיט פארשיידענע פעלדער,
אויסער די אלגעמיינע פּסיכאָלאַנן ,װאָס שילדערן רעאליסטיש די
נעפילן און דורכלעבוננען פון דעם דורכשניטלאכן מענטשן ביי פארשיי-
דענע געלעגנהייטן און ביי כל'ערליי נסיונות ,האָבן מיר די אבנאָרמאַלע
פּטיכאָלאָגן אין דער קונפט וי עדגאר אלאן פאו ,דאָסטאיעווסקי ,טייל-

ווייז מאופּאַסאַן ,האַמסון און פילע אַנדערע ; ( )9די חיות-פּסיכאָלאָגן
וי קרילאָוו ,לאפאַנטען און אנדערע פאַבל-דיכטער ,וי אויך קיפּלינג און

מעטערלינק ; ( )8די גענעטישע פּסיכאַלאָנן אין דער קונסט  ---אזעלכע
װאָס ווייזן אָן אויף דער פּסיכאָלאָניע פון פארשיידענע עלטערס ,װאָס
מאָלן די נשמה פון דעם קינד ,פון דעם נאָר-װאָס צייטיק-געװאָרענעם
אינגל ,פון דער בונרת ,פון דעם אלטן מאן ,א ,א .װו ,.צ .ב .ש .אנאטאפ

פראנס ; ( )4די אינדיווידועלע פּסיכאָלאָנן ,װאָס האָבן געמאכט

זייער

ספּעציאליטעט צו שילדערן כאַראַקטערן און טיפּן ,איבסען און טאָלסטאִי
באַלאַנגען צו דער דאָזיקער כתה ,וי אויך די מערסטע דראַמאַטורגן,
איבערהויפּט פארפאסער פון היסטאָרישע פּיעסן.
נאָר איצט אין אונז נונע די קאַלעקטיווע פּסיכאָלאָניע ,מער ספּעצי-
פיש די פעלקער-פּסיכאָלאַניע .צווישן די פעלקער-פּסיכאַלאָגן אין דער
קונסט-ספערע קען מען רעכענען אזעלכע זשעניען וי האָמער פאר זיין אי
ליאַד און אָדיסיוס ; ווירניל פאר זיין אייניאד ; אַוויד פאר זיינע מעטא-
מאָרפאָזן ; אין דייטשלאַנד ,די ברידער נרים פאר זייערע מעשה'לאך און
וואננער'ן פאר זיינע מוזיק-דראמען; אין רוסלאַנד ,נאָנאָל פאר זיין
טאַדאס בולבאַ" ; אין פּוילן ,סינקיעוויטש פאר זיין פּוילישער טרדילאָ-
גיע ,און אויך שאָפּען פאר זיין אידיאָמאַטיש-פּוילישע מוזיק ; אין עננ-
,אנ-
,אָרט דיארטור" און טשאָסער פאר זיין ק
לאַנד ,מאלאָרי פאר זיין מ
טערבערי טיילס" ,נאָר עס איז ניט נויטיק דאָ אויסצורעכענען אלע װאָס
האָבן פּרובירט מאָלן די נשמה פוֹן זייער פאָלק,
צווישן די אלע קען פּרץ פארנעמען אַ בכבודץ פּלאַץ ,אמת ,װאָס אנ"
באַלאַנגט די פאָרמאלע עלעמענטן פון דער קונסט ; ווען מען רעדט וועגן

 )8לימעראטור און פּסיבאָלאָגיע, :ליטעראמור און לעבן  ,אפּריל.8191 ,
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די ריינע שיינקייט פון דער דיכטונג ,קען זיר פּרץ נאָר ניט מעסטן מיט
זיי ,מיט די אלטע קלאַסיקער אודאי ניט,
פּרץ אָבער ,פאַרמאַנט אַן אינהאלט-רייכקייט

װאָס שטיינט אַריכער

אמילו האַמער'ס און ווירגיל'ס ווערק .דער קרעדיט קומט פאַר דעם ניט
פּרץ'ן אַזױ פי? וי דעם אידישן פאָלֶק װאָס האָט אַזױ פיל דורבנעמאַכט
אין די עטלאַכע טויזנט יאָר װאָס עס עקזיסטירט,

מען האָט זיך איינגעשמועסט ,אַז דאָס אידישע לעבן איז
שמאָל ,צוליב דעם ווייל דער איד איז געווען איינגעצוימט אין
האט מען געדרונגען ,אַז זיינע באַציאוננען זיינען באַשרענקט.
אויף
ד ע ם ש ט ח האָט מען אָפּנעלערנט
ויייסט

וואָס

לאַָזט

זיד

בכבאין

אופן

עננ און
א נעטאָ,
 8ו|
דע ם

אטינציען
ני

אדער ווערן אייננעשרומפן אויף דעם סמך פון רעסטריקציעס- ,
איין זאַך האָט מען פאַרגעסן ,און דאָס איז אַז אַן ערפארונג בלייבט
אן ערפאַרונג ,סיי ס'איז צום גוטן ,סיי צום שלעכטן .עס איז אָננענומען
געװאָרן ,אַז מחמת די אידן זיינען צעזייט און צעשפּרײט איבער דער גאַנ-
צער וועלט ,קענען זיי ניט האָבן די קולטורעלע הרחבה ,װאָס זיי װאָלטן
נענאָסן ,ווען זיי זיינען זיך אין זייער אייגן לאַנד.
דאס איז אַ טעות ,ווען מען האָט נאָר אין זינען די אידן אַלס געגנ-
שטאַנד פאַר דער קונסט .צו שאפן זיינען זיי אמת ,אונטער געדריקטע
אומשטענדן ,ניט אַזױ אימשטאַנד וי ביי פולער פרייהייט און הצלחה;
אבער מענלאַכקײטן זאַמלען זיך ביי זיי אָן פיל מער,

יעדער גירוש ,יעדער בלבול ,יעדע נזירה ווערט א טעמאַ מיט טוױ-
זנטער אָפּטײלונגען .,דאָס אידישע לעבן איז פיל מֶער פאַרשײידנאַרטיק,
פיל מער פארנן-רייך װוי דאָס לעבן פון וועלכער ניט איז אַנדערען פאָלק,

ווייל דערמאַנט זיך נאָר ,אַז אין יעדן לאַנד באַזונדער האָט דער איד נע"
לעבט אַ באַזונדערן לעבן ,און האָט געהאָט אַנדערע באציאונגען מיט'ן
הערשנדן פאָלק.
ווידער איז ביי אונז פארבונדן די רעליניע מיט דער ראַסע און דער
נאַציע .אַלע אינאיינעם בילדן זיי א מין דריי אייניקייט .אונזער קייט

פון שייכות'ן אין אַלֶע לענדער און אין אַלע צייטן איז אַן אומענדלאַכער,
מיר האָב ניט קיין נעיענ-דמחנות אָדער טורנירן צווישן ריטער ? האָבן
מיר אָבער דערפאַר דעם ראַמאַנטיזם פון דעם שפּאַנישן פּסח ,פון דעם
לעבן פון די אַנוסים .אַלס יחידים מענען מיר טאַקי מוח? זיין אַזעלכע דער-
פאַרונגען ; די קונסט ווייס ,אָבער ,ניט פון דעם חלוק צװוישן ליידן און

פריידן .די טראַנגעדיע שטייט נאָך העכער וי די קאָמעדיע ביי איר .מיר
האָבן הנאָה פון דעם קונסטשטיק ,לאַאַקאָאָן" ,ניט קוקנדיק אויף דעם
װאָס דער פאָטער און די קינדער אין דער סקולפטור ווערן געשילדערט

וי זיי האָבן נסיסה-װוייטאַק.
26

די קאָלעקטוװוע פּסיכאָלאָגיע בא פּרץ'ן

דר .א .א .ראָבאק

דער גלות פאַר די אידן אַלס יחידים איז אַ ניהנום ,אָבער צי האָט
מען דען ניט הנאה פון דאַנטע'ס שילדערונג פון גהינום .די פראַגע צי
קען מען ניט זאָגן אויף דעם נלות ,יצא שכרו בהפסדו" ,איז דאָ ניט קיין
געהעריקע ,ווייל קוים קומט מען אין דעם היכ? פון דער עסטעטיק ,בלייבן
אַלע פּראַקטישע אינטערעסען אין הינטערגרונט,
דער איד לעבט אַן אינטענסיוון לעבן ,מחמת דעם איז ער אַזױ אינ-
טערעסאַנט פאַר דעם קינסטלער,
אגַאַנצן באַרג מיט פאַרשריפטן טראַנט ער אויף זיך  --די וועלכע
די רעליגיאָן האָט אויף אים אַרופנעלייגט און די ,מיט וועלכע די פעל-

קער האָבן אים באַלאָדן,
פון דער נאַטור אַ זעלנסטבאַוואוסזיניקער  --און דערמיט ערקלערט
זיר די פאַרשפּרײטקײט פון אַבנאַרמאַלקײט ביים אידן אין דער פאָרמע

פון קראַנקהאַפטע גריבלעריי אין זיך אַליין  ---האָט אים די רעליניע זיינע
געמאַכט נאָך מער זעלבסט-באַוואוסטזיניק.
אַפילו ,נקיות" איז פאַרבונדן מיט א ברכה ,און דער װאָס אין באַ-
האַוונט אין דער אידישער ליטעראַטור קען פאַרשטיין ,אז די נאַטירלאַב-

סטע פליכטן ווערן ניט אָפּגעטאָן ביים אידן אױטאָמאַטיש.

 . .דער אַמע-

ריקאַנער װאָלט זיך נאָר ניט געקענט פאַרשטעלן װאָס פאַר א פֿאַרײאָך-
גענע ווינקלען עס ווייזן זיך אַרױס אין דער אַידישער ליטעראַטור .קען
מען אין דער ענגלישער ,דייטשער אָדער פראַנצויזישער ליטעראטור דער"
ווארטן צו געמינען אַזעלכע טעמאָס באַשריבן וי פּרצ'עס ,א פאַרשטער"

טער שבת" ,אָדער יונה ראַזענפעלד'ס ,זומער" (פון דער סעריע ,אין די
שמאָלע געסלאַך") אָדער ווייסענבערנ'ס ,די משוגענע אין דאָרף" ?
איבער בלויז איין דערשיינונג פון דעם געשלעכטלאַכן לעבן איז דאָ אַ
נאַנצע מסיכתא אויסער אַנווייזונגען אין כמעט יעדער גמרם ,איז דאָס
רעכנט מען ניט דעם גאַנצן פדר נשים וװאָס האָט מער צו טאָן מיט די

ציווילע געזעצען צווישען מאַן און פרוי.
גיטאַ קיין מעכאַנישעס אין אידישן
ל
ע
נ
ן
.
י
ע
ד
ע
מ
צ
ו
ה
און יעדע עבירה
-יעדער רעליגיעזער גדר רופט זיך אִפּ ביים אידן אין מוח ,און אָט-די רע-אַקציע דריקט זיך אוים ווידער אין דער פאַלקלאָר ,אין די שפּריכװערטער,

אין די לידער און אין אַנדערע אויסדרוקסווייזן פון פאלק,
דעם
ריי-
נאָכ-
אין

אַזױ אויד מיט דער סאַציאַלער װאַנט װאָס האָט אײיננעשפּאַרט
אידן אין אַן ענגע געטאָ .יעדער פאַרבאָט און יעדער פאַרזאָג האָט
כער געמאַכט דעם אידישן גייסט ,ווייל מען פלענט זיך אִפּשטעלן,
דענקען דעריבער .מיט יעדער נזירה װאָס דער איד האָט נעדארפט
זינען האָבן איז דאָס באַוואוסטזיין שטאַרקער געװאָרן.
דער געװיינלאַכער ניט-איד װאָס האָט נעמענט גיין פראַנק און פריי
וואו נאָר זיין האַרץ האָט גענלוסט ,האָט פאַרשפּאָרט צו טראכטן איבער
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אַזעלכע קלייניקייטן וי דעם גאַנג נופא .דער אידך האָט אָבער ,אַלע מאָל

געדאַרפט קלערן וואו ער מענ ניין און וואו ער טאָר ניט .אַלע פאַרבאָטענע
פּלעצער האָבן אים נעמוזט ליגן אין קאָפּ ,אויב ער האָט געװאָלט היטן
זיין

פרייהייט.

נעמט דאָס אָנטאָן זיך  --דער דורכשניטלאַכער מענטש טוט זיך
אָן אין דער פרי ניט קלערנדיק וועגן דעם .דאָס אַרױפכאַפּן אויף זיך דעם
קאַמזױל ,דאָס אַרויפציען דעם ראָק פאַדערט ניט קיין אויפמערקזאמ-
קייט ,אַנדערש און עס ביים אידן צונענאַנגען ,ווען ער האָט געמוזט אָנ
טאָן די געלע לאַטע אוים'ן ראָק אָדער ווען ער האָס נאָר אַ קוק געגעבן
אַפילו אויף זיין נלאַררײיכן שאַנדצייכן .דאָס באַוואוסטזיין האָט זיך יע-
דעס מאָל געגעבן אַ שפּיל אויף אין אים ,און זיין לאַנע פלענט אים ווערן
קלאָר פיל מאָל א טאָג.
מיר ווילן האָבן ,אַז דאָס עננע געטאָ האָט ניט נאָר דאָס אינערע
לעבן פון די אידן ניט אָרימער נעמאַכט ,נאָר אדרבא ,די ווירקונג איז גע-
ווען א פארקערטע ,אויפ'ן פיזיאָלאַנישן לשון װאָלט עס הייסן ,אז יעדע
נעזעלשאַפּטלאַכע רעסטריקציע האָט געפירט צו אַן אינהיניציע אָדער
אָפּהאַלט פון באַווענונג .איידער די אָפּהאַלטונג אָדער שטערונג ווערט אַזױ
מעכאַניזירט ,אַז עס קען אָנגיין אויטאַמאַטיש ,מוז זי ווערן באַנלײיט פון
אַ געוויסן גראַד באוואוסטזיין אין מוח ,מיט אַנדערע ווערטער ,נראָד די
שטערוננען אָדער אֶפּהאַלטן פירן צו נייע עררענוננען פון נערוודצעלן .עס
עפענען זיך נייע ווענן פאר די פארשיידענע נערווןדשטראַמען װאָס זיינען

פאַרהאַלטן געװאָרן דורך דעם באַוואוסטזיין ,אַז דאָס און דאָס טאַר מען
ניט ,װאַרום יעדע אינהיביציע סוז האָבן אַן אויסווענ ,ריכטיק וי ווען
מען קען זיד ניט פארטיידיקן מיט די הענט ,פארטיידיקט מען זיך מיט'ז
מויל?ל ,און טאָמער איז אויך דאָס צוֹ ריזיקאלנע ניסט מען שוועב? און
פּעד אויף דעם אַנגרייפער בלויז אין געדאַנק,
יעדע שטערונג מוז האָבן אַן אויסגאַנג  --בילדעט זיך אַ נייע סיס-
טעמע פון נערװ-דשטראַמען אין מאַרך ,און אין די דאָזיקע ליניעס האָבן
מיר דעם יסוד פון נייע געדאַנקען-פאַרבינדונגען ,נייע עמאַציעס און
סענטימענטן ,נייע נייגונגען ,נייע אימפּולסן װאָס זיינען דעם ניט-אידן
ווילד-פרעמד,
אויטא
פּנע ט אָן ביי דעם ?7עצטן
װאָס ווערט אַ
מ א ט י ש ,רופט אויס ביי דעם ערשטן א ן א יינ גע ה א ל ט ע-
גע שט ע ונ ג ,װאָס דריקט זיך אויס אין אַ רייע געדאַנקען און
געפילן אַלס רעאַקציע.

װאָס מער נזירות ,װאָס מער דאָס אויסערע לעבן איז פאַר אים אַ
פאַרבאַטענע פּרי ,אַלץ מער װעט דיזעלבע האַנדלונג פאָרקומען ביי אים

אין באוואוסטזיין ,אין אינערלאַכן לעבן.
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אָן ספּעציפיש-אי-
רופט
מען
דאַן וואָס
איז
ד י ש  .דער הכדל צווישן אים און דעם גנוי װוערט אַלץ שאַרפער ,און
זיין זעלבסטבאַוואוסטזיין אַלס א בריאה װאָס אונטערשיידט זיך פון אַלֶע
אַנדערע פעלקער ,ווערט אים דאַן קלאָר און בולט,
דערביי מוז מען נאָך ניט פאַרנעסן ,אַז איין גאַנג רעאקציעס פירט

צו אַנדערע  --תולדות .צוערשט באַטראַכט מען די בעסערע לאַנע אָדער
די פאַרהעלטנישן צווישן די נוים און די אידן .דערנאָך נעמט מען אַ -
געוויסע שטעלונג צו אַזא סאָרט לעבן ,און נאָךד דעם אַלעמען ,הויבט מען
אָן אָפּמעסטן זיד אַליין ,דאָס הייסט ,מען נעמט ב אַ ט ר א כ ט | ווי
צום לעבן אונטער אַזעלכע אומ-
אליין
זיך
באַציטם
מען
שטענדן .אַזױ ווערט די קייט אַלץ גרעסער און גרעסער ביז עס נגעשטאַל-
טעט זידך א רייז-אידישעם דענקען און פילן װאָס איז כול? אין זיך ,פאר-
שטייט זידך ,אלע איינענע עלעמענטן אויף א פּאַזיטיוון אופן ,און די פרעמ-
דע עלעמענטן (ד .ח .זאַכן װאָס זיינען אָדער אַרויפגעצואונגען געװאָרן
אויף זיי ,אָדער אין וועלכע זיי ווערן געשטערט) אויף אַ נענאַטיון אָבער,
טראַץ דעם ,באַשטימטן אופן.)9 ,.
עס איז כדאי געווען אַביס? מער וי געוויינטלאך מאריך צו זיין ביי
דעם דאָזיקן ענין כדי אָנצואווייזן אויף אַ טעות וװאָס ווערט אויסנגענוצט
אויף פאַרשיידענע אופנים און ביי פאַרשיידענע געלעננהייטן הויפּטזאָכב-
לאַך צו פאַרביליקן ביי דער וועלט דעם אויפטו פון דעם גלות-אידן .פון
אויבן אויף איז טאַקי די סברה מחיב ,אַז זינט דעם חורבן שני ווערט דאָס
אידישע לעבן אַלֵץ שװואַכער און פאַרכלאָזער ,בעת אין דער אמת'ן ,ווען
מען נעמט זיך איינטראַכטן קריטיש אין דער היסטאָריע פון אידישן
פאָלק ,װאַקסט דאָס אידנטום (פארשטייט זיך ניט אין ענגן זין) אַכֿץ
ברייטער און רייכער ,יעדער דור און יעדעס לָאַנד ניט צו עפעס אַ נייע
שאַטירונג צום נאַנצן ,און אַזױ קייקלט זיך די אידישע קולטור ריכטיק
וי אַ שניי-קויל דורך אַלע עפּאַכן פון דער נעשיכטע ; און  0058יאָר איז
עפּעס ניט קיין משך פון  8ביז  9יאַהרהונדערט אָדער אפילו שוין טויזנט
יאָר ציוויליזירטעס לעבן .עס איז דאָך פאַראַן אַן אונטערשייד.
הכלל ,מיר זעען אַלזאָ ,אַז פּרץ האָט פיל צו פאַרדאנקען

דאָס אי"

דישע לעבן פאַר די מעלות פון זיין פעלקער-פּסיכאַלאָגיע .עס קומט אים
אויס אַרויסצוברענגען
עס נעקענט טאָן.
אין אַװויד'
ס
מ
י
ט
א
ַ
ל
א
ַ
ג
י
ע לעבן בלויז רוימער אָדער גריכן ; ביי וויר"
מער באַציאוננען

)9

וי זיינע גרויסע

קאָלעגן האָבן

די גרויסע פּלוגתא צווישן די ניי-לאַטאַרקײאַנער װואָס האַלטן ,אַז צו-

געקראָגענע אויגנשאפטן קענען
נוו-דאַרװינייסטן װאָס לייקענען
ווייל עס שמועסט זיך דערווייל
דישע סביבה און וועלכע מוון

איבערגוין בירושה פון דור צו דור און דו
דאָס לחלומין אָפּ ,גייט אונז דאָ ניט אָן ,ערשטנס,
וועגן אַזעלכע ואָס ווערן דערצויגן אין אַ או-
בעל כרחם דערפילן דעם דרוק אויף זִיו.
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גיל'ן אויד באגעננט איר אַן נאָר רוימער( .דאָס טרעפן זיד פון איינעאר
מיט דער קאַרטאַגענישער קענינין אויף יענער וועלט איז ניט קיין שיל-

דערונג פון א פעלקער-באציאונג .עס ווערט ניט געציינט אין דער וואונ"
דערבאַרער עפּאַפּעע קיין ברעקל חלוק צווישן די רוימער און זייער סע"
מיטישן שטענדיקן שונא  ---די קאַרטאַגיניער) ,אויך ביי װאַגנער'ן לעבן
מיר אין א וועלט פון לויטער טיוטאַנען .עס איז אַ פּרימיטיווע פּעריאָרע,

ווען דער נאַטור-מענטש חלומ'ט ניט ,אַז עס זיינען דאַָ אַנדערע פעלקער
און ראָסן חוץ זיין אייגענע.,
אַנדערש אין די זאַך געווען מיט די אידן .אין יעדן מאָמענט פון
זייער לעבן האָבן זיי געהאַט שייכות'ן מיט אַנדערע פעלקער ,זאָנאַר זייער
געבורט איז געווען אין אַ פרעמדן לאַנד אַלס שקלאַפן ביי אַנאנדער פאָלק.

אַזא צייט וי די טיוטאַנען װאָס האָבן נאָר געקענט די אייגענע שבטים
אַרום זיך האָבן די אידן קיינמאָל ניט געהאט .אַלע זייערע מיטהען ,אַפילן
די ,װאָס שטאַמען פון תלמוד ,פון די מדרשים און די קבלה-ספרים ,זיי"

נען עטװאָס פארבונרן מיט דעם אידנ'ס פארהעלטנישן
ווייניקסטנס

װערט

ע פ ע ס

צום ניט-אידן.

דערמאַנט דאָרט וװעגן די געכו"ם" .די

פּרימיטיווע נאַאיווקייט ציינט זיך אין ערנעץ ניט אַרױס .דורכאויס אויס"
געלאָזן װוערט דער גנוי בלויז אין עטלאַכע פון די נאָר מורא'דיקע מיס"

טעריעזע ספּורי נפלאות פון דעם למד-װואָוו אָרער אֲלִיהו הנביא סאָרט,

די שענסטע לעגענדעס ביי די אידן שטאַמען פון דעם גלות-קװואַל .די
נוי'אישע אויבערהערשאפט האָט געשאַפן די מאראנא-לעגענדעס ,די רש"י-
לענענדעס װאָס װאַרטן נאָך עד חיום אויף  8פּרץ און טאַקי יענער קלאָס
לעגענדעס פון וועלכע פּרץ האָט געשעפּט זיין מאַטעריא? פאַר די פאָלקס-
טימלאַכע געשיבטן,

פּרז האָט אין דער סאַמע נאַאיווקייט סמרמז געווען אויף עפּעם אַ
מחיצה צווישן דעם איד און דעם נוי ,װאָס װאָלט זיך אין יענע קלאַ-
פישע וװערק װאָס מיר האָבן אױבן דערמאַנט ,בשום אופן ניט גע"
לאָזן .קומען קומט עס דערפאַר װאָס דאָס אידישע פאלק האָט געהאט
אַנדערע אומשטענדן  --אַ נאַנץ אַנדערע געשיכטע,
מען דאַרף אָבער דערפאַר פאָרט ניט אונטערשעצן פּרציעס זעל-
טענעם טאַלאַנט ,ווען אפילו דאָס פאָלק אליין האָט אַ היבשן חלק אין די
:
מעלות פון זיין אַרט פעלקער-פּסיכאַלאַניע.
פּרצ'עס זשעניע כבאַשטײט אין דעם װאָס ער האָט געקענט דערפיפן

דעם מינדסטן ציטער אין דער לופט .ניט קוקנדיק אויף דעם װאָס דער
יאָר האָט

שטראָם פון אידישן לעבן פאַר די לעצטע עטליכע הונדערט
זיד געהאַלטן אין איין בייטן ,האָט ער דאָך געקענט אָנכאַפּן יעדע כווא"
ליע איידער זי האָט פאַרלוירן איר פאָרמע.

אויב ער האָט אונז ניט געקענט געבן קיין איליאַד אָדער מעטאַמאָר-
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פאָזן אָדער ניבעלוננען-ליר,

האָט ער אונז ,אָבער ,איבערציינט,

אז ער

האָט אַריינגעדרונגען אין די טיפענישן פון דער אידישער נשמה מער וי
ווער ס'ניט איז פאַר אים,
,רוימער" און ,קינדער
זאַנגװי? קען אויך דעם אידן .מיט זיינע ט
פון דער נעטאָ? האָט ער זיך אַפילו קונה שם געווען ביי דער וועלט מער
זאנ נ -
וי פּרץ ,אָבער דאָ טאַקי איז די שייד-ליניע צװוישן זיי װאָס
דע ם
אין
אַריינטראַכטן
זידך גוט
קען
ווי?
אומ-
געקענט
האָט
פּרץ
בעת
טיפּ,
אידישען
וועלכ ער
אין
אַָטמאָספערע
נאַנצע
די
פאַסן
געאָט עמט.
און
נעלעבט
האָטס
דע ר טיפּ

יעדע באַװענונג ,יעדעס ווינטעלע ,יעדער שאַרך איז רעניסטרירט נע-
װאָרן ביי פּרצ'ן .יעדע שאַטירונג איז באַטאַנט געװאָרן .אַלץ װאָס פּרץ
האָט געשאַפן אויף דעם דאָזיקן נעביט שטעלט מיט זיך פאָר איין נאנ-

צעס ,כאָטש מיר שטויסן זיד אָן אויף פראנמענטן .ביי זאַנגװילץ זיינען
די טיפּן אידישע ; ביי פּרצ'ן וװוערט די אידישקייט

(פאַרשטייט

צי דאָס אידנטום

זיך ניט אין רעליניעזן זין בלויז) אַנטפּלעקט דורך פאַר-

שיידענע כאַראַקטערן .ביי איינעם אין דאָס פאלק ניט מער וי א פּסי"
כאַלאַגישער אַנווייז פאַר'ן יחיד .ביי דעם אַנדערן איז דער יחיד אַן אִמֹּי
שפּיגלונג פון זיין פאַלק,

פאַר פרצ'ן איז דאָס אידנטום אַ מייסטערווערק פון פארשיידני
אַרטיקע פאַרבן און טענער .ער האָט ניט קיין ליבסטע .פאַר יעדער שא-
טירונג ,פאַר יעדער נואנס אין אידישן לעבן איזן ער א מליץ יושר .מער
וי אַ גרעץ און מער װי אַ קראַכמאַל האָט ער באַנריפן די רייך-פאַרבי-
קייט פון אידישן פאָלק ,און דעם קולטורעלן ווערט פון די הונדערטער
דעות און שטאַנדפּונקטן װאָס האַבן זיך נעשאַפן אין משך פון דעם גלות.

אויב פּרץ ווייזט יא ארוס אביס? פּארטייאישקייט ,א י ז עס אין
דער
ראַמאַנטישער
טיי?
פון
אידנטום.
עראיז
דער
פ
ּ
א
ָ
ע
ט
פ
ּ
א
ַ
ר
ע
ק
ס
ע
ל
א
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נ
ס
פ
ו
נ
'
ם
ח
ס
י
ד
י
ז
ם
,
א
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ב
ע
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א
ַ
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ד
ערער זייט

איז ער ניט מכטל דעם כח פון דער מתנגדות און אַפילן פונ'ם סאַציאַליזם

וי מיר זעען עס אין זיין ,נס חנוכה" .אין פּרצ'עס דערציילוננען און ביל-
דער קומט פאַר כסדר אַ שטרייט פון קולטורן ,פון שטאַנדפּונקטן ,פּער-
זענלאַכע חשבונות זיינען פאַראַן װייניק צוישן די העלדן זיינע :דאָס
רוב האַלטן מלחמה איינע אַנטקעגן די אַנדערע
ג ר ופ ע -נייגונ-

גען,

או מחמת דעם

זיינען

פאַרצוויינגט,
כאָטש
אַדער
8
ראַנגיש,
ווי
אַרום
קאַנצענטרירט
פּרצ'עס שאַפן איז מחמת דעם

די

האנדלוננען

ניט
אַזוי
ווען
זיי
יחידים.

אַזוי

אינטענסיוו
ווא 9טן
זיך

טאַקע אַ פיבערשער ,אַ בחפּזונ'דיקער,
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פּשוט צוליב דעם װאָס עס נייען נעקניפּט און געבונדן אַזױ פיל אינצי-
דענטן .,עס שלענגלט זיך איינס נאָך דאָס אַנדערע און מיר האָבן נאָך ניט
געהאט קיין צייט צו זען דעם סוף פון איין אינצידענט ,אַז עס איז שוין
אױיסגעװאַקסן אַ צווייטער און א דריטער .אָט דערפאר קומט מיר אַז
אָפט ארויף אויפ'ן זינען באַכ'ס א פונע ,ווען איך לייען אזעלכע דערציי-

לונגען װי ,דער גלגול פון אַ נגון" ,אָדער יוחנן דעם מלמד'ס מעשה'לאַך,
אָדער די פאָלקסטימלאַכע מעשה'לאַך .ניט אַנדערש וי עטלאַכע שטימעס
רעדן כמעט מיט איין מאָל ביי פּרצ'ן .חקיצור ,דער נוסח איז אַ פ אַ -
או פּאַסט זיך נאַנץ גוס צו צו פּרצ'עס עפּישן גע"
אני שער
ליפ
דאַנקען-לױיף װאָס איז ענג פאַרבונדן מיט זיין פּסיכאָלאַנישן אױיפפּאַס.
אָבער כדי צו פאַרשטיין בעסער פּרצ'עס בייטראַנ ,טאָר מען ניט
פאַרמעלן זיך אָפּצושטעלן אויף זיין מ י ס ט י צ יז ם  ,וְאָרים מיט
דעם געהער זיך א סד אִן יענער שטריד ואס צייכנט אים אויס פאר אַ

פעלקער-פּסיכאַלאָנ.
.9 8

פרצ'עס מוסטיציום.

װוי איך זאָל האָבן חשק זיך צו פאַרנעמען באַריכות מיט פּרצ'עס
מיסטיציזם ,װעל איך עס דאָך מוזן אָפּלאָזן אויף אַנאַנדער געלעגנהייט
און האָפן ,אַז אַמאָל וװועט א אידישער סטודענט דאָס נעמען אַלס אַ טע-
מע פאַר א דיסערטאַציע ,און שרייבן קען מען איבער דעם גענוג,
איך װועל דערוויי? נאָר אויף אַזױי ווייט אָנרירן דעם ענין אויף וי"
פיל עס האָט אַ שייכות מיט פּרצ'ן אֵלס פּסיכאַלאָנ און קען באַלײכטן זיין
אַרט שאַפן,
קודם כל ,די פאַקטן  :פון װאַנען איז געדרוננען ,אַז פּרץ איז א מיס-
טיקער ? אויף דעם קען מען אויבנאויפיק ענטפערן ,אַז יעדער איינער
ואס אינטערעסירט זיך מיט פאָלקס מעשה'לאַך און קען זיי איבערגעבן
אויף אַזאַ'ן אַרט ,אַז זיי זאָלן אַפּעלירן צום לייענער מוז זיין א מיסטי-
קער .חוץ דעם איז אויך מענלאַך אנצואווייזן אויף פּרצ'עס װאַרימער
סימפּאַטיע פאַר'ן חסיד'יזם .מען קען אויך ברענגען ראיות פון זיין פּער"
זענלאַכן אומנאַנג מיט פריינט ,זיינע אויסדרוקן אין טאָניטעגלאַכן לעבן,
דאָס װאָלט נאָך אָבער אַלֵץ ניט נגעווען גענוג .עמיצער װאָלט פאָרט נע-
האט א רעכט צו בעטן אַ באַשטימטן מראה מקום ,און אָס אַזאַ עקשן איז
מיין כונה צופרידנצושטעלן,
עס איז ניט נויטיק דאַ צו דערקלערן ואס דער טערמין מיסטיציזם
באַטײט ,לאָמיר נאָר האַלטן אין זינען ,אז דער מיסטיקער .ליגט ניט אזוי

פ אַר ש|
אַ זאַד דורד
יין
גר
פגיעלוויכט אויף צו דנע
וי אויף אַ מין געפיל װאָס הייסט א יינ ס ו אי צ יע .די בעל
חכמה ,תלמידי חכמים ווייסן ,אַז אויב מען האָט ניט קיין גרונטאַװונע
לומדות ,צו װאָס נאַטירלאַך מען דאַרף זיין געבענטשט מיט אַ גוטן קאָפּ
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 --האט מען ניט קיין ידיעות .דער מיסטיקער אָבער ,האַלט ביי זיך ,אַזזיין װויסן ,זיינע איבערלעבענישן זיינען פּונקט אזוי וויכטיק וי דעם נע-
לערענטנ'ס ,און אפשר נאַך חשוב'ער .אמת ,קיין אנטדעקונגען מאַבכט מען
מיט זיי ניט .זיי זיינען ניט לתשמיש ,נאָר ווער זאָנט עס דען ,אַז נאָר
נוצלאַכע זאַכן האָבן אַ ווערט .אַדרבא ,טענה'ט דער מיסטיקער ,די איי-
ביקע זאַכן ,דאָס גוטע ,דאָס שענע און דאָס אמת'ע האָבן קיין פּראַקטישע
נוצן אינגאַנצן ניט,
מיס טי-
דער
האַלט
מענטשן,
יעדן
פאַר
אמת,
אַזונדער
זיין כב
זידך פארא
איז
,
רע
ק
עס
מען
קען
אַ צוויייטן
איבערגעבן
וואָס
ני םס  ,א דעם אמת קען מען דערנרייכן נאָר דורך אינטואיציע ,און
אינטואיציע קען זיך געפינען ניט נאָר ביי דעם שאַרפן קאָפּ אָדער ביי דעם
טאַלאַנטפולן ,נאָר דוקא ביים פּשוט'ן מענטשן װאָס איז געבענטשט מיט
אַזעלכע מעלות וי ליבע ,דביקות ,און עקסטאַז.
פּרץ האָט ניט איינמאָל באַטאַנט דעם אונטערשייד צװוישן דעם
רן
וסקכא
דמראוי
סאָרט ויסן און דעם או
שכ?'דיקן
סאַרט וויסן ,װאָס ער האָט געהאַלטן העכער אין א געוויסן זין ,דער נאַנ-
צער יסוד פון די למד װאָוו צדיקים באַשטײט פון דער דאָזיקער ניט-
שכל'דיקער נייסטיקייט .וי באַוואוסט זיינען די אלע פון דער דאָזיקער
כיתה געווען אין טעגלאַכן לעבן פּראַסטע בעלי מלאכות ,לויט דעם פאָלקס-
גלויבן.

מיסטיקער --- ,און אין דעם קומט זיך פּרץ צונויף מיט זיי --- ,זי-
נען גענייגט צום גלויבן ,אַז סימיר אַ ע ווע רן דור כנע-
נומען
פון
א
קאָסמישן
פסיכישן
כח-אַ
ו
ל
וע
טזיין ,אַז מיר ווערן געבוירן צו שטיין
ם-באַוואוס
א
ו
י
ף
א
ַ
ז
א
ַ
א
ו
ן
א
ַ
ז
א
ַ
מ
ד
ר
ג
ה
.
פ
ּ
ע
ר
ז
ע
נ
ל
א
כ
ק
י
י
ט
א
ַ
ל
ס
א
ַ
ז
ע
ל
כ
ע
ס
האָט שון
מ
מ
י
ל
א
נ
י
ט
ד
ע
ם
ז
ע
ל
ט
ן
ב
א
ַ
ט
י
י
ט
פ
ו
ל
ן
ז
י
ן
װ
א
ָ
ס
מ
י
ר
ש
ר
י
י
כ
ן
צ
ו
צ
ו
ד
ע
ם
אין
דער גייסטיקער וועלט פון גרויסע מענטשן .מיר ניט-מיסטיקער האלטן,
אַז דער גרויסער מאַן ,לאָמיר זאָנן ,אַ אַריסטאָט? ,שפּינאָזא ,געטהע ,האָט
אין אַ היבשער מאָס אַנטװיקלט זיין איינענע פּערזענלאַכקײט .מיסטיקער
וועלן דאָס אפשר ניט באַשטרײטן ,נאָר זיי זעען ניט איין ,אַז די ד א -
ז י ק ע פּערזענלאַכקײט אין אַ דבר העמד ברומו של? עולם .נאָך זיי
קומט אויס ,אַז די פּערזענלאַכקײט װאָס רעכנט זיך אין דער פּסיכישער
וועלט איז דער חלק אלוה ,װאָס ווערט געגעבן מענטשן אָפט מיט גאַנץ
קנאַפּע השגות און לויט די וועלט זעט זיי ,נאָך מיט קנאַפּערע פאַר-
|
דינסטן,

אָט אַזא שטאַנדפּונקט ווייזט זיך אַרױס גאַנץ בולט אין פּרצ'עס

חסיד'ישע

און

פאַלקסטימלאַכע

מעשהלאַך,
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ביי
ניט די אינדיווידואליטעט
פאַרנעמט
פּלאַץ ווי ביי אנדערע
אַזאַ בכבכבוד'יקן
אים
ש ר יי ב ע רד  .דערפאַר איז ביי אים די פּערזאַן צעברעקלט און צע-
שפּליטערט

מען

וי מיר

דארף

האַבן

ניט

עס

געזען

בלעטערן

אין אַנהייב

קיין

סך

פון דער

עסיי.

צו אַנטדעקן ביי פּרצ'ן א

ניצוץ פון מיסטיציזם .אָט לאָמיר אויפמישן אין זיינע פאַלקסטימלאַכע
מעשה'לאך ,א קאפּיטל תהילים" אַדער .יוחנן דער וואסער-טרענער און
דער אורח חיים".
ווער איז געווען יוחנן דער ואסער-טרענער ?

,דער נפטר איז געווען ,עֶר זאָל מיר מוחל זיין ,אַ פּשוטיער אוד ...אמת
געדאוונט ותוקין; מנהה ומעריב ,אין גרויסן בית מדרש; דערנאָך ארומגעטראָגן
קאַלט וואַסער פאַר די לומדים .אָבער אַזאַ לווה ?
געווען נאָך אַ תהילים-זאָגער ,אָבער די עברו זיינע? מען פלעגט זיך קוים
איונהאַלטן פאַר געלעכטער . . .אוונמאָל האָט אים דער ,וחלחלקות" בשום אופן
ניט געקאָנט פון מויל אַרויס ,האָט זיך געקייקלט"...

אָבער דער אורח חיים האָט געוואוסט פון דעם סוד ,און האָט באַלך
דערקלערט דעם פאַרנאַפטן עולם װאָס האָט ניט געקענט פאַרשטיין וי
אַזױ אַן עורח חיים איז זיך מתעסק

ביי דער קבורה

פון א נאָר פּראָסטן

מענטשן.

,זייט וויסן ,אַז עס אוז נפטר געװואָרן אַ איד װאָס האָט געהאַט אַ חוש הריח
צו דערקענען לומדי תורה װאָס אן אורח חיים האָט עס נישט .און דערצו א אוך,
װאָס האָט מער גפעּועל'ש מיט דער מאך אין דער גראַבער האנט װוי דער אורח חיים

מיט דו כוונות אין מוח".
נאָר לאָמיר א קוק טאַן וי יוחנן נופא דערקלערט זיין חוש ,ווען דער
אורח חיים איז אויף אים גוזר ער זאָל אויסזאַנן װאָס ער האָט צום פּרוש
װאָס ער וויל אים קיין װאַסער ניט דערלאַנגען.
,איך בין זייט איך לעב משמש

תלמידו

חכמים ,דאָס איז מיין עבדותי . .

האָב אַלץ אָבער מורא געהאַט אוך זאָל נישט נכשל ווערן אין אַ פאַלשן תלמיך-
חכם ,האָב איך מתפּלל געווען דערויף צו גאָט ,און עס איז געווען אַן עת רצון,
און מען האָט מיר געגעבן אַ חוש צו דערפילן דעם ריח פון דער תורה ...פון
דעמאָלט אָן ,אַז איך גיו פאַרביו אַ תלמיד חכם ,דערפיל איך זיין מדרגה ,פאַראַן
אַ תלמיד חכם ,װאָס די תורה זיינע שמעקט מיטין ריח פון פרוש ברויט ,פון
אויוון אַרויס  ---דער לערנט אין פּשטות אַריין ...איז ער גרעסער במעלה ,פיל
איך זיין תורה ווי פרושע עֶפֹּל ...טיילמאָל וי בלומען אוופי'ן פעלד ,מיילמאָל
אויך  ---װוי פרישע בשמוים...
 --און בוים פּרוש ,װאָס פולסט דו ,יוחנן? --פמאָלע } ברענענדיקע סמאַלע פון גוהנום*...אָבער פּרץ איז נאָך ראַדיקאַלער אין זיין מיסטיציזם ווען ער צייכנט
אויס אַ פּשוט'ן שװאַכזיניקן בחור פאַר איינעם פון ידי יחידי הדור .עס
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,ש מ ע י ש ר א ?2
רעדט זיר דאַ וועגן אברהמ'לן אין דער מעשה
א ד ע ר ד ע ר ב א ס" ,א אָט וװערט ער אָפּגעשילדערט פון דעם
דערציילעך :
,אויגן האָט ער ,װאָס קוקן דאַכט זיך וויימיווייט און װאָס אין דוֹ די
אמות טוט ויך ,זעען זיי נישט ,און מיט די שעפלאַך פון די אווערן רירט ער
שטענדוק וי אַנדערע מיט ברעמען איבער די אויגן ,גלויך ער װאָלט שטענדיק
געכאַפּט קולות פון דער לופט; כאָמש עס איז שטיל וו פאַר שופר בלאָזן .און
דעריבער ווייל ער זעט מכלומרשט אַזוו ווייט און הערט ווייט איז ער שטענדיק
פּאַריחושט .אַז מען גים צו אום אַ רייד ,ווערט ער פאַרציטערט ,גלויך מען װאָלט

אים געװועקט פון יענער וועלט ,און אַז ער ענטפערט ,ענטפערט ער ,יאָ" צו
,ניין" אַניט  ---פאַרפּלאָנטערט ער זיך אין דו אייגענע רייד װוי אין אַ נעץ;

עס קומט אים דער שווייס אויפ'ן שטערן אַרווס און קאָן זיך נישט אויסאַרי
בעטן...
און פלעגט אַמאָל אַ בעל-הבית ,צי אַ בעל-הביתיטע וועלן זיך באַנוצן מיטין
בחור און אים שוקן אַ גאַנג פלעגט דער בחור פאַרלוירן ווערן אויף עטלאַבע טעג

און קומען צוריק מוט אַ תשובת קאַפּויר ,נישט געפלווגן ,נישט געשטויגן ,און
גישט חלילה פאַר פוילקייט ,נאָר פאַר פאַר'הושטיקיים.
 -האָסט געטראָפן דעם און דעם ? (צו וועלכן מען האָט אים געשיקט). -ערשט היינט.|

 --און בוז אַהער ?

ווייזט זיך ארויס ,אז ער אוז ארויסגעגאנגען און שליחות האָט ער אויפן וועג
געטראָפן אַ מויזל ,האָט דאָס מויזל געפּישטשעט ,עם האָט אודאו נישט געקענט
טרעפן אַהוים . . .דערנאָך האָט מען אים גערופן פון דער הויך ,עפעס אַ פויגלך--
אוז ער נאָכגעלאַפן ,און ער איז ערשט געקומען וואו מען דארף ; און מען האָט
אום געואָגט  ---און דאָס װאָס מען האָט אום געזאָגט ,אָבער ער האָט פאַרגעסן,
אָבער ער האָט באַלד נושט פאַרשטאַנען"...
פונדעסטוועגן

ווענדט

זיך אַן אומנעבעטענער

אונזער וועלט ,אויף דער חתונה

נאַסט,

הפּנים

ניט פון

צװוישן די קינדער פון לובלינער פּרנס

און קראַקאַװער רב ,צום לעצטן מיט אַזעלכע ווערטער :
! ---קראָקאָווער רב ,אַברהמ'ל שפּילט צו חצות ...איֹר גלויבט נישט קראָ-
קאָווער רב וועט איר הערן . ..איר זאָלט זוכה זיין צו הערן ,וי אַברהמיל שפּילט
צו חצות אוז אויך באַשערט געווען צו מאָן מיטין לובלינער פּרנס ,מאָמאַשאָוו
זאָל זיין אין מיטן וועג . . .און אייך צוליב וועלן אלע הערן ,נאָר נישט אלע
אַזוי ווו אור ,אור זוום אַ מבין אויף מוזוס".
דער
פינט,

מיסטיקער

אז אפילו

פּרץ נעמט

זיך אָן אַפילן

אין זיי קען שטעקען

אין די גייסטיקע

א וועלט

ריזן ,אָבער נאַכמער,

ווענן אונזערע

אָפּשאַצונגען

אַזאַ ווינטיקע

זאַך װוי אַ שידוך,

און ווערטן,

װאָס
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פאַר שװואַכזיניקע
כח

ואָס

דער מיסטיקער
ביי אים

איז

איז

ניט

און גע"
פאראן

דאגה'ט זיך ניט
רעכט

דאַרף פאַראייניקן

צו זאָנן ,אַז

צוויי מענטשן
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אויף אַ גאַנצן לעבן איז געווען באַשערט כדי דער קראַקאַװער רב זאָל
קענען הערן װוי אַברחמ'? שפּילט צו חצות ,און אויסנעפירט האָט עס גע-
קענט ווערן נאָר ווייל טאַמאַשאָוו איז צווישן לובלין און קראקאָוו,
פאַר'} מיסטיקער שפּילט אַברחמ'ל אַ נרעסערע ראַלע װוי דער קראַ-
קאָווער רב און דער לעצטער ווערט דעם לובלינער פּרנס'עס מחותן נאָר
כדי עס זאָל אים קענען אויסקומען צו הערן אברחמ'עלס חצות װאָס האָט
געשפּאלטן דעם הימל,
דער מיסטיציזם איז אַ מרידה אנטקעגן דער גייסטיקער אַריסטאַ-
קראַטיע ,אַן אויפשטאַנד פון װאַרימען נעפי? אַנטקעגן קאַלטן אויסנע-
רעכנטן שכל .דער חלוק שווימט אַרױף בולט אין דער מעשה'לע װאָס

הייסט ,צווישן צוויי בערג" .אויך דאַ ווערט די פּראַסטקײיט דערהויבן,
כאָטש דער ביאלער רבי אליין איז געווען א תלמיד מובחק אין דער ישיבה.
תורה"

,אייער

דעם בריסקער

זיך דער

ווענדט

זיין

רבי ן;

ביאלער

רבי

צו

רב, ,איו סאטע דין! אָן רחמים

איז

זי ,אָן א פונק חסד און

אמאָליקן

אווער תורה }|און דעריבער איז זו אָן שמחה ,אָן אַ פרייען אָטעם ...סאַמע ברול
ונחשת,

חוקים,

איוזערדנע

דונים...

קופּערנע

און

סאַמע

תורה,

הויכע

פאַר

לומדים ; פאַר יחידו סגולת"

 ...,,און זאָגט מיר ,רבי ,װאָס האָט איר פאַר'ן כלל ישראל? װאָס האָט
אור

רבי

איד?...

פאַרין

האָלץדהעקער,

קצב,

פאַרין

בפרט  --פאַר אַ זינדיקן איד?

בעל-מלאכה,

פאַרין

פאַרין

װאָס ,רבי האָט אור פאַר

פּראָסמן
נ ' ש ט

לומדים לָ"

אין דעם חלום ,װאָס דער ביאַלער רבי האָט געהאַט וואו דער בריס-
קער רב פירט אים ,זיין תלמיד ,אין אַ נרויסן פּאַלאַץ וואו ס'איז נישטאָ
קיין טיר און ניט קיין פענצטער אַחוץ די טיר דורך וועלכער זיי זיינען
אַריינגעקומען ,וואו ס'איז אַפילו נישטאָ קיין שטול ,קיין בענק? ,און
קיין אַנדער כלי בית  --אין דעם חלום ,ווערט אונז דער תהום צוישן
מיסטיקער און ניט מיסטיקער אַלץ טיפער,
זיצט

--י ,דאַ

מען

נישט,

פארטווטשט

דער בריסקער

אים

רב ,נאַר מען

גויט אלץ ווייטער און ווייטער !'"
אָבער דער שפּעטערדיקער ביאַלער האָט זיך באַגאָסן מיט שוייס,
די זאַלן זיינען געווען איינס גרעסער און ליכטיקער פון צווייטן ,עס אין
אים אָנגעפּאַלן אַן אימה פון דעם באשטענדיקן גלאַנץ,
,און

עס און

אום

אָנגעפאַלן

אידן ,צו חברים ,צו כל ישראל!
פאַר זיך{.

אַ שטאַרקע

ביינקשאַפט,

אַ קליוניקייט --

אַ ביינקשאַפט

צו

מען זעט קיין אידן נישט

".

,לויף נישט צו קיונעם --

מאכט

דער בריסקער

רב --

דאָס איז א פאלאץ

נאָר פאַר מור און פאַר דוֹר ...דו וועסט אויך אַמאָל זיין בריסקער רב !"

אבער דער תלמיד האָט זיר נאָך מער דערשראַקן פאַר דעם, ,רבי---,
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האָט ער אַ געשריי נעטאַן  ---די ווענט זיינען אייז ,נישט קרישטאָל |
פּשוט איין !"
און

:

ווער

הייער-נרויסן

האָס

אים

:

אַרױסגעראַטעװעט

פּאַלאַץ ? אַלץ אַ פּראסטער

פון דעם

ליכטיקן,

אומנע-

איד,

,און באותו הרגע האָט זיך ארום באוויזן א פּראָסט אידל מיט א רויטן בעל"
עגלהישן גאַרטל אויף די לענדן און אַ לאַנגע בויטש אין דער האַנט .דאָס אודל
האָט אים שוייגנדיק אָנגענומען ביים אַרבל ,אַרויסגעפירט פון מפּאַלאַץ און אוז
פּאַרשוואונדן געװאָרן".

אין

דער

מאָדערנער טערמינאַָלאַניע פון די פּסיכאַ-אַנאַליטיקער,

אָדער ריכטיקער פון י ו נ ג ס חדר ,װאָלט דער בריסקער נעווען דער
טיפּ פון אַ דריינעם א ינט ר אווע ר ט ,בעת דער ביאַלער װאָלט
פאַרקערפּערט מיט זיר דעםט
לונג ,װאָס

גיט אויסדרוק

ע ק ס ט ר אַ ווע ר ט,

צו זיינע געפילן,

ואָס זוכט האנד-

װאָס מוז האָבן מגע

ומשא

מיט

אַנדערע מענטשן.

|-

דאַ איז נים דער פּלאַץ זיך אַרײנצולאָזן אין חקירות אָדער דער פי-

לאַזאָפיע פון מיסטיציזם ,אָדער אַפילו צו באַטראַכטן די פּסיכאָלאָגיע פון
דעם דאָזיקן צושטאַנד .איין פאַקט דאַרף אונז אָבער יאָ אינטערעסירן,
דהיינו ; :צי זיינען פּרצ'עס מיסטיקער גענומען פון לעבן ,און צי זיינען
זיי ענלאַך אין זייער אויפפירונג צו די ניט-אידישע מיסטיקער ווענן וועל-
כע עס איז אַזױ פי? נעשריבן געװאָרן?
דער אידישער מיסטיציזם איז נאָך ווייט פון אױיסנעפאַרשט צו
*יערן ,און קומט שוין צו נֵיין אַ פאַרשער דערפון ,באַהאַנדלש ער בלויז
די טעאָרעטישע זייט דערפון .דערפאַר זיינען טאַקע פּרצ'עס שילדערוננען
אַפּױי וויכטיק פאַר'ז צוקונפטיקן אונטערזוכער,
אמת ,פּרץ נופא האָט אויך זיך ניט פאַרטיפט אין דעם אינערלאַכן
עבן פון זיינע מיסטיקער .אַפילו זיי האָט ער ניט באַהאנדלט וי יחידים,
נאָר וי אָפּשטראַלוננען פון אַ ברייטערן  ,כאָטש ספּעציפיש-אידישן ,מיס-
טיציזם .דערפאַר אייגנטלאַד חזר'ט ער זיך אַזױ פיל איבער אין זיינע באַ-
שרייבוננען פון די איבערלעבענישן .עס דוכט זיך וי אַזוי זיי וװואָלטן אע
געהאַט דיזעלבע איבעדלעבענישן .די סתם דערשיינונג אָבער ,וועלכע ער
באַשרייבט איז נעטריי און דערמאַנט שטאַרק אָן די ביאַנראַפיעס פון
אַזעלכע וי סאַנטאַ טערעזאַ ,פראַנסואדע סאל ,מאַדאַם ניאָון און נאָך

אַזעלכע .די הימלישע ליכטיקייט (זהר) װאָס פּרץ באַשרײיבט ,די אינטא-

נאַציעס( ,דאָס מלאַכים'שע זינגען ,למשל ,ריכשיק װי דורך פידלען און
פלייטן) ,די מידקייט װאָס מען פילט ,די לייכטקייט ריכטיק וי מען װאָלט
שוועבן אין דער לופטן  ---אָט דאָס אלץ אונטערשיידט זיך ניט בנונע דער
פ אָר מע
פו די איבערלעבענישן פון די קריסטלאכע מיסטיקער,
דאָך
א
י
ז
י
א
ַ
פ
א
ַ
ר
א
ַ
ן
א
ַ
באַטייטיקער חלוק צווישן די לעצטע און די,
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וועלכע ווערן באַשריבן ביי פרצ'ן .די אידישע מיסטיקער
ניםס

ארויס

די

מ יס טי צ יז ם.

פליישיקע

באַגעון

וו יי
אין

ז|

זייער

עס איז ניט פאַראַן קיין יעזוס צו דינען פאר אַ

געטלאַכן חתן פאַר די פרויען ,און עס איז ניטאַ קיין מאַריע װאָס זאָל
פֿאַרקערפּערן סימבאַליש די כלה פאַר די מענער .די תורה ,די כנסת ישראל
איז פאָרט א לויטער אַבסטראַקטער באַנריף ,און מען קען זיך ניט פאָר"

שטעלן קיין האַררץ אָדער אַנדערע אברים ביי אַזעלכע באַגריפן ,נאָך עפּעס
איז דאָ אָנצומערקען .די נגינה שפּילט אַ גרויסע ראָלע ביי פּרצ'עס מיסטי-
קער .דעם בעסטן ביישפּי? דערפון קען מען געפינען אין זיין מ,קובלים",
וואו דער אױיסנעמאָרעטער

תלמיד איז זיך מססר נפש אַבי צו הערן די

סאַמע רחניות'דיקע ננינה ועגן וועלכער דער ראש הישיבה האָט אים
דערציילט .מענלאַך איז עס ,אַז די באַטאַנונג פון דער ננינה בֵיי פּרצ'ן

שפּינלט אָפּ בלויזן אַ פּערזענלאַכֿן שטריך ,לכל הפּחות אָבער ווייסן מיר
וי חשוב די נגינח איז ביי חסידים,
עס איז אַ שאָד װאָס פּרץ האָט אונז ניט גענעבן א מער קאַנצענט-
דירטן און טיפערן בילד פון דעם אידישן מיסטיקער ,װאָס ער האָט בלוין

באַװויזן פראנמענטן ,אין איינקלאַנג מיט זיין גאַנצן געראַנקעןגאַנג ווענן
פּערזענלאַכקײט .אַבער אויך פאַר די ברעקלאַך דאַרפן מיר אים דאַנקבאַר
ויין  ,און דער װאָס װועט לייענען דזשיימז'עס

דענע מינים רעליניעזע איבערלעבענישן"

באַרימטן בוך ,פאַרשײ-

(װאַרייעטיס אוו רעלידישיאָס

עקספּיריענס) אָדער לאיבא'ס ,די פּסיכאַלאַניע פון רעליניעזן מיסטיציזם,,

װאָס איז נאָר װאָס אַרױיס פון דרוק ,װעט נאָך מער קענען אָפּשאַצו דעם
ווערט פון דעם נרויסן אידישן שרייבער'ס שילדערונגען און די פיל-באַי
רייטיקייט פון זיין שאַפן.

לוי בערמאַן ;
אין טיפע נעכט

לוי בערמאַן :
אין טיפע נעכט
1,

געווען אמאָל איז איינער אין דער װעלט פארלוירן
װאָס זיין מזל האָט אים מאָדנע צוגעשפּילט ;
האָט אים דאָ דערהויבן און גלייך אָפּגעלאָזן,
אים אָפּגענאַרט און שפּעטער מיטגעפילט.
װי ער איז געפלאַנצט געװאָרן אין דער ציים
ואונדערלאך באַשעפעניש קוקט ער זיך אָן אַלײן,
אַ ו
אומבאַגרייפלאך די פאַרזעעניש און וואזנדערשיין,
ואכער פון א מילב און שטארקער פון א שטין ---
שו
ינטן אומבאַשיצם ,צו יעדער בלאָנדזשעניש באַקערם,
פון אלע װ
אַ רויכ צו יעדער שװאַכקײט אָפּגעלאָזן.
ווען ער איז ארויס מיט העלדישקייט,
מיט געשטארקטן הארץ און מיט געשארפטן מום
און מיט פולן אָטעם אין דער װועלט אריין ;
דערפילט אין זיינע אָרעמס פעסט און גוט
אז אויף די פון זיינע טעג עס שטייט די װעלט.
און זיך צוגעהערט צום טראָט פון פוס,
ם אויסגעוויזן אַז די ערד געהילכט האָט פּוסט
אי
גלייך אן אויסגעהוילטע נום.
בלוטיונג דער זון פון קראַפט און איבער אים
פון זיײיליקייט און הייליגונג די שיין,
טאר שיינקייט די אַנטציקונג צאַפּלט װילר,
די קלאַנגען ציען אין אים פעדימווייז
און שפּילן טיפער ווען דער ציטער שפּילם.
פון יענער זייט פון שלאגבוים שטייט ער איין,
זעט ער זיינע ברידער צו פון יענער זיים,
אויסגעפילט די שיינע שטיקער פלייש,
װאָס רויטלען זיך אין שפּראָציגן געזונם :
די יונגען װאָס עס האָט אין זי געשטּריצם,
ון די שוים האָט זיך געדעקט אין וואוילגענוס
א
י לויפערוועטן זיך געשטילט מיט פולן טרונק.
ביי ד
ווייל זיי לויפן מיטן פולן אָטעם,
ון זי טרינקען מיטן רויטן הויך פון יונגגעזונט.
א
2

לוי בערמאַן

און טופע נעכט

:

די װעגן זיינען אויסגעבעם מים בליהונג װי מיט שנ:
דער עולם האָט זיך אין די גאסן אויסגעשאָטן.
פון חימל איז אַראָפּ אַ לעבעדיגער האָגל
גאָמט פארזייאונג אויפגעגאנגען שטאדק געראָטן.
2
נאָר װוען דעד האַד פון אַלע װעלטן נעממ אים אָן
אָפּגעטרײסלט אים די נאָר װאָס אויסגעשפּראָצטע בלעטער,
האָט ער געבעטן :איצמער קאַנסטו צונעמען מין זײײל,
אָדער לעג מיין לעבן אָפּ אויף דורות שפּעטער,
וויפיל קראַפט עס איז אַראָפּ אויף דד'ערד
אזוי פיל האָט אין אים ארינגעשלאָגן.
פון צען מאָס ציטערקייט איז אים ניין באַשערם,
און גאָר דעם אומגליק פון דער ערך
אויף זיינע יונגע פּלײצעס פראָגן.
געגעבן איז צו אים דאָס העכסטע פילן,
און דאָס נידעריגסטע אים געמאַכט צו זיין,
דאָס הייליגסטע און גרעסמע אין זיין וילן
און אֵש פארקילטן אין זיין װאָך אריין.
קראַפט אויף אים פארװענרט
הפקר מים זיין כח אָפּגעלאָזן.
זיך װי א קינד אליין געלאָזן,
קוקם זיך אום נאָך וועמעס הענם. . .

אזויפיל
ראָך אים
פאָראויס
פארלאָרן
ניט ניחא אים זיין שטאַם ,נאָר לעבן איז אים איינגעבאַקן,
שװאַכקײט פיל מיט גוטס צונויפגעמישם,
אָפּגעזונדערקייט מיט ליבשאַפט אַיינגעקנאַטן
און מיט אומרו אַלץ אַראָפּגעװישט. . ..
זיין
און
זיין
און

װוילדע שמחה-גליק אויף זיינע קרעפם,
די קלעמעניש אויף װאָס אים פעלם. . .
פארלאָרן זיין אין דעם אין סוף,
זיין ניט סובל זיין די וועלם !

צװישן מילשטיינער א שטייבעלע צו זיין !
פארן וואונדער אין א הייסער צייט געשטעלםט,
צו געפינען רו און ליבליכקיים און שיין
אין א חוליינוטל וועלם !
דערשטיקט צו װערן צװישן ווינט און פלאַם,
װי א פיש געשפּרונגען הויך אריבער שוים
צו זען װי אונטן צאַפּלט זיך א לעבעדיגער ים. ...
5

לוו בערמאַן
בליאַסקען

און מופע נעכט
פלאָספעדער  --איין לעבעדיגער

ים,

און שפּילעװדיג צום אויג װי פיש אין וואסער,
און אין דעם ים װאָס דאָ איז געשטעלט
איז פיש פאַראַנען מער וי וואסער.

און װען דער האר פון אלע וועלטן נעסט אים אָן
און ווארפט דעם בערגל ביינער אויף דער ערד אַװעק,
פארלירט איר װערט און האָפּט די רירעװודיקע וועלט
און עס שטייט פאר זיינע אויגן גאָר איר קאלטער שרעק,
3

פארנאַכט דעם טאָל פארכמורעט .אָװנטפאל.
דער באַרג מיט װאַלד און גראָז אין שאָטנס אַיינגעטאָן.
זיך אײינגעװאָרצלט װי דער כוים אין פעסטן גרונט
האָט זיין אויג זיך אַיינגעגעסן מיף אין אלץ.
דערװידער ,דאָך אין האַרצן אַיינגעבאַקן שוין.
די וועלט האַלט אים ניט צו .נעמט ער פארצווייפלט אָן.
און קלאַמערם זיך אין שרעק און שמייפט זיך אָן.
און דער אומגליק און דער טרויער פאַלם אים אָן.
ווערם אים שווער און װערט אים פינסטער ,װערט אים ווינר.
| װי א שפּאַרצער אויף א צאַרטער מויב
אזוי דער שווארצער שטן אויף א שואכן קינר.
געזייט אין יונגן כלוט דעם אַלטפאַרראָספן זאַלץ.
און וויפיל צער עס האָט אַראָפּגענידעדט אויף דער ערד
האָם אין זיין פלייש דעם נעסט דעם שטעכיגן

זיך אויסגעצוים,

און װי עס היפּן פייגל צװישן זון און בלאַט
שפּרינגען

זיינע טעג רורך עצבות

און דורך לײך.

4

אין דער צייט איז דער געדאנק געװייקט און פול :
וויפיל זיינען שוין געבאָרן אין דער װעלט אריין
און ער איז אויך געקומען צװוישן זיי,
און כאָמש אזויפיל זיינען שוין געגאַנגען פון דער וועלם
איז ער דער ,װאָס איז נאָך ניט פון זיי.
אין ליים פון אָרט געזעצט און װוערט דורך צייט געצויגן,
עפּעס האָט געבראַכט אים ,עפּעס האָט געטריבן,
פארניי ,פארביי טראָגט אים ,וי מיטן ווינט אַ פעדער,
און צו אַלץ אַ זיימיגער איז ער געבליבן.
4

אין טיפע נעכט

לוו בערמאַן

געװען און ניט געבליבן ,געלעבט און ניט געוואקסן,
דערזעלבער גורל איז באַשערט די אויסגעדאַרטע גראָזן,
באַפאַלן פון דעם פייער ,דאָרשטיג אָפּגעלעקטע;
און װינט האָט רויך געשטיקט און אָפּגעלאָזן.
האָט די צייט געהייצט די שװערע קעסלען פּעך,
איז ער געבליבן שטעקן אין דער וועלט פארפאלן,
א צעטראָגענער אין מידע טעג,
אַ פאַרטראַכמער אין די טיפע נעכם.
וי אין שאָלאַכטס איז אַ זאַפטיגער דער נוס געזעצם
איז זיין יעדער טאָג מיש אומעט פול,
און פון אויפשטיין ביז צום שלאָפגאַנג שלעכט.
צעטראָגן איז ער און אן אומעם שניידם
רורך די קאלטע פינסטעריסוטנע נעכמ.
8:

די צייט װאָס ירשנם אלצדינג אָפּ,
און קיינער ירשנט נים די ציים,
אלצדינג איז אין צייט און האַלט נים אַנרערש אָן.
זיך היטן נאָר ניט אויסצוגליטשן זיך אין ציים,
ביז ס'וועט אָפּשלאָגן דער איינער זיינע פיס
אָן די לעצטע קליינע קורצע מעג,
און איז צום באָרטן צוגעטראָמן
זיך אַראָפּגליטשן אין קאַלטן שווייס פון שרעק. . .
אין זיין אנגסם אויף צייטיגער פאַרלענדונג בעט ער :
זיין קיום איבערגיסן אין אן אנדער פורעם,
אָדער אָפּלײגן זיין לעבן דורות שפּעטער.
װיל ער גיין צו דעם װאָס האָט אים אלץ געגעבן
ער זאָל פּרובן אָפּלײגן זיין לעבן.
פוז צייט און פון דער וועלם ארויסצוהויבן.
זיין זיין אויף דורוח שפּעמער אָפּצולײגן.
6

װאָלט כאָמש דער ווילן קעגן ציים געשטעלם זיך
און אונזער קיום װאָלט ניט אָפּגעלאָזט,
ווען שמיין אין האַרצן זאָל אזוי דער הונגער
װי אויף ררויסן שטיים דער פראָסט.
נאָר אַלץ איז ניט באַשטענדיג ,בלייבט ניט גלייך,
װי אין פרי יאָר דער געװויסער,
און זומעד טרוקן איז די בעם פון מייך.
5

און טיפע געכט

לוי בערמאַן

עס ווערט געאַנדערשט ,נאָר צי איז עס ווייט
פון די שימל-מומיעש אין די סאקראָפאגן קאַלט
(טרוקענער שטיין אין פארשימלטער ציים)
ביז די איינגעשמינקטע מיידלאך היינט ;
פון יונגן כלום ביז אײנגעפראָרענעם באזאלט :
זיינען ציידע אויסגעוואקסן פון דער ציים,
ווערט יעדע זאך אַן אַנדער זאַך אין צייט,
ווערש איינגעשאַצט אויף ס'ניי ,צי װוערט באַניים ;
אַלע חאוות ווערן אויסגעליידיגט אין דער צייט,
װי א זאק װערט אויסגעקערט אויף יעדער זיים,

װאָס
דער
װאָס
װאָס

יענעם טאָג געלינגט איז היינט דער דורכפאַל,
שיינגעדאַנק פון נעכטן היינט איז שווער,
ער האָט געקאָנט  ---קאָן ער ניט איצטער,
געװאָלט  ---יל ער ניט מער.

וואויל איז דעם ,װאָס האָט זיך נאָך נים אָפּנעשטעלם,
געגאנגען

דורך די וואונדער פון טאָג און נאַכט,

געזען אויף זיינע טעג עס שמייט די וועלם.

6
פריער

טאָג.

גראָז איז נאָס און זון איז װאַרעם-גוט,

די ערד איז װי א מיידל ערשט

פון שייך ארויס,

אויף דער קני דער קאָפּ ,דער רוקן װי א בויגן ;
אַ צעווארעמטע,

מיט בלוטן

ליכטיגע,

באַשײנם,

אין קלאָרן לייב די ליבקייט אַיינגעזויגן.

צװוישן זאַמד און טיפן װאָרצל אױיסגעשפּרייט דער טייך,
װי דער בוים ליגט אין זיין קאָרע .װי א פלוים דער טייך.
ערד און קאָרע .און דאָס װאַסער שמעקט מיט זון.
די קרוין פון וואונדער הענגט אויף יעדן בוים באַמאָכט,
אויף יעדן גראָז װאָס שטייט אין זון.
שפּאַרט אריין די זון און ווארעמט אָן דעם זאַמד.
און דער באַשאַף איז פריי זיך אין דער װועלט צעגאַנגען,
װי דער קול װאָס זינקט איין אין דער ליכטיקיים. . .
א פעלד אין מיטן ,צװישן וועלדער אויסגעשניפן,
טיפע גראָזן און א הויכע זון.
צעיאָגטע װי די האָזן װאָס דו האָסט באַגעגנט
יעדע זאך איז נאָך איר לעבן און דער שפּיל דערפון.
און ליכטיג אויפגעעפנם ששיים די גאַנצע געגנם.
6
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איון טיפע געכט

טרעטסטו מים אַמאָל אָפּ פון דער גרינגער פרייד
און הינטער מויערן עס ענדיגט זיך די שין,
וי איינער װאָס שפּאַצירט אין פרייען פעלד
פאַלט דערנאָך אין שװערן װאַלר אַרײן-- .
שמטייען אויף די גראָבכע שטאַמען ,שפּארן זיך געדיכם,
היימליך איז ניט ששאַרק אין טיפן װאַלך,
מעת לעת'ן אומצוגיין אין שטארקן אנגסט,
ארויסצוטרעטן צו דער טרייער פרייד און אָפענער
וויים איז דער גאנג און דער וועג איז לאַנג ,
48
אזוי איז אויך ארויסצוטרעטן פון דער פריי
אָנצוזען די רעטעניש פון רעם פאַרזעענעם,
פאַרלירט דעם אָטעס װער ס'האָט אים דערקענט,
דעם אויסגעזונדערטן צו שפּירן און צוצוזען
וי איינער א מענשש א געבאָרענער איז פרעמר.

און װי עס פילט זיך שוין דער מענטש װאָס ער איז אַנדערש,
פון אַלע אַנדערש און פון לייטן אויסגענומען.
דער מענטש װאָס ער איז פרעמדער פון געבאָרנהייט,
און איז װי דורך א הינטער מיר אריינגעקומען.
װאָס ווען ער קוקט אויף אַנדערע און ווען ער שטיים צװישן לייט,
ער װוערט געזונדערט און עס װערט אויף אים געמיים ;
איז ער שרעקלאך פאַר אַ טײל ,נאָר אים אליין איז אומעטיג
װאָס ער לעבט צװישן אַנדערע פון זיין געבאָרנהײים
אזוי װי סיהאָט אים אויסגעבעט די צייט.
מענטשלאַכס און פרעמד  ---נאָר אזוי באקאנם,
נאָנטס און באקאָנטס  ---און אזוי גלייכגילטיק.
קאָן זיך ניט צוגעוואוינען צום לעבן װאָס איז מענטשלאך,
און נים שלום מאַכן מיט'ן טויט װאָס איז אויכעט מענטשלאַך,
אָדער ביידע זאָלן גלייך אים גילטן.
אַ זיפץ האָט דורכגעצויגן דורכץ פעלר
ווען ער איז אָנגעקומען אין דער וועלם.
אַ צווייטער וועט נאָך אפשר דורכגיין דורכץ פעלר
ווען ער וועט גיין פון דער וועלם.
איז שטעכיג ארום אים און שווער איז זיין געמים ;
זיך צו שפּירן אין פארזאמלונגען פון לייט
וי זיין גלייכן האָט אים אויסגעטיידם,
געטיינט אַז אַלע קענען לעבן  --נאָר ער איינער נים,
װאָס אלע װילן לעבן  --ער מיש קיינעם נים.
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און צװוישן זיי איז ער ארומגעגאַנגען
איבער לייט פארזאמלמע געריכם זיך אויפצוהויבן
די איינגעברענטע אַײינגעשפּארטע אויגן,
זי צו זיך צו בריינגען און זיי מימצופירן :
נאָר באַשערט געװען דערשטיקן זיינע אויפגעהויבענע פאַרלאַנגען
און אַלץ אין מוטנעם שטויב פון קאַלטע גאַסן צו פארלירן.
האָט די צייט געהייצט די שווערע קעסלען פּעך,
איז ער געבליבן שטעקן אין דער וװעלם פאַרפאַלן
אַ צעטראָגענער אין מידע טעג,
אַ פאַרטראַכטער אין די מיפע נעכם.
9,

האָט געלעבט דער מוטגעשוואכטער העלד,
װאָס זיין האַרץ איז ווייך געווען און גום,
אין װאָס ער טוט האָט זיכערקייט געפעלט,
האָט נאָר מיטגעפילט צו יעדערן באַשאַף.
אליין האָט אין געפאר פון לעבן אומגעציטערם
װי א יונגער האָז אין זיין געפאנגענשאפט,
װי ער האָט געציטערט ,אין מיטן גאַס געציטערם
װאָס ער איז אזא מאָדנער אנדער מענטש--- ,
זיין לעבן  ---לויטער אומרו ,צאַפּלריגער ,פרישער,
און עס בלייבט די שװערעניש פון האַרץ ביים צוזען
רי פארהארטעוועטע הערצער װאָס טוען אַלצדינג זיכער
װאָס שיקן אין געפעכט אַריין דעם מענטשנלים. . .
; . .האָט ער געציטערט אין זיין מאַנטל און זיין קאָפּ באַהאַלטן :
װי שווער עס איז דער שוידער פון א לעבן --
ציטעריג צו לעבן ,אימה'ריג צו גין צום שטאַרבן,
אין שרעק צו פאָכן מיטץ אָטּעם און אים גלייך אַרונטערשלינגען
דורך אַלֶע זיינע טעג.
יעדן טאָג דער וואונדער קומט אויף פון דאָס נײי
און אים באַגעגנט אין זיין וועג די רעטעניש
װי אלע פּיינען אויף באַשאַפן אויסגעגאָסן
און פילגעפּרובט אַ מינדסט באַשעפעניש.
וי א וואונדער-אויסגעקינצלמע געביי
אין פורים פון די לייבליכע איז לעבן איינגעשטעלט
פאר לאנגן דויער און געשטארקטן פּרוב,
דאָס געמייסטערטע אין קערפּער און אָפּגע'ירשינטע
שפּאַצירט אין וואוילזיין ,שפּילט מיט גליק.
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אין פלייש באַזעצט א וואונדערלאך לעבן,
שמאַמט געפיל פון ציטעריגן בלומ.
אין לייבלאכן באַדינג פון לעבעדיג-זיין
געמאַכט עצם לעבן אי שלעכם ,אי גום.
01
און וויפיל מינים אויסגעשטאָרבן פלאץ צו מאכן,
פון וויפיל דורות שטאַמען אָפּגעקליבענע,
האָבן נאָכגעלאָזן זייערס פאר די פארבליבענע,
האָבן געלעבט צו בריינגען אויף דער וועלם געזונם,
געלעבט צו פעסטיגן ,ירושה לאָזן ,צוגעוואוינען,
שטאַרק מאַכן די לעבעדיג געבאָרענע פון היינט ;
פאר די געזונט געבליבענע װאָס װעלן אויך
זיך אַיינצויגן און שטאַרבן ?

הענגם נאָך אלץ ראָס מענטשנלעבן אויף א האָר,
שפּרינגט די שרעק ארום אין קראַנקן שאַרבן,
ביי חולאים מיטץן פוילן פלייש
וי שװואָמען פונ'ם פוילן און פאַרדארבן,
כאָטש זיכער איז דאָס לעבן װאָס געצערט און מיים,
נאָר עס קומט אויס װי צו טאַנצן אויף הויכע שטריק געצויגן
אין גוואלדיג לאַנגע אויסגעצויגנקיים פון אומגעדולד
פון שאַרפקײיט ביזן פּלאַצן אָנגעצויגן.
און העכסמע אנשטריינגונג פון אַנגסט פאַרגיכערט,
װאָס באַגיסט זיך ,אָנגעטרונקען און פארשבור'ם,
װי פון אַ שװאָםס ארויסגעפּרעסט דאָס בלוט פאר שרעק :
שרעק פון מענטשן װאָס זיין לעבן גים אַװעק.
טום אַ שפּאר צודיק פאר אנגסט באגוואלטיגם,
אין איין אויגנכליק שטרעקט פלינק פאר מיילנויים
זיין צייט זיך אויס און זעט אַװעק אויף מיף זיין ציים,

וי װאַפער דורך א שװאָם נעמט אים זיין לעבן דורך,
זיין גוף מיט אָדערן געצונדן ,איינגעפאַסט,
וי מיט יונגע ריטער איינגעקראמפּט א פאםס.
דעם איינעם צו ,װאָס שפּראָצט געזונם,
זעם אַ צווייטן צו ,געפעלערם,
נאָר מיט אויגן מיפגעזעצט און דאָרשטיגקראַנץ,
װאָס האָט ליב אזוי און ברענם מים טיפן באַנג
און װויל אזוי שטאַרק לעבן = -- --
שער סאל

און טיפע נעכט
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אָנגעשטרענגט געפיל פון לעבן װאָס װיל בלײבן לעבן,
געפעלערט אָדער קראנק .און דאָך ער פרעגם,
און זיין בלוט שלאָגם אים אַקעגן,
האַרץ געפעלערט אָדער לונגען זיינען קראנק --
נאָר זיין איך איז ניט געפאלן ,הויבט זיך ,פילט װי אלע:
צי דערפאר זאָל ער ניט לעבן ?!
נאָך א טאָג ארומגיין אין דעם פרייען ווינט,
נאָך אן אָטעם פון איין שפּרײאיגן

באגינען,

נאָך אַ וואונדער אָנצוזען װאָס ער געפינט.

ביז ער פארלירם אמאָל ,גיט אויף דעם אָטעם ,װערט פארקילם,
קאָן בלייבן קאַלט און כלייבן שטיין און שטעלט זיך אָפּ,
אַ גרויסער וואונדער און א שװערער בייד,
11

מיד און פילבאַר װי עס זאָל נשיוטידערן זיין רוקנביין,
שטאַרקט זיך אלץ און װי א שלאַנג װערט שווער אויף אים,
מאָדנע אויפגעלעבט ,די קלאָרע װאַרעמקײט אליין.
און שארף און אָנגעשטרענגט און זודיק װאָס ער פילט
עס נעמט אים דורך אַ ציטער

פון געשוואכטקיים,

און טראָגט אים גיך און װאַרעמם אזוי ווילך,

אין די נעכט װען אויפגערודערט איז זיין פלייש
און עס קלעפּן זיך די אָדערן ניט אֵיין
און עס שטעלן די געװעבן זיך נים איין.
און עס מאַכן זיך נים זיינע אויגן צו,
און עס קלעפּט זיך זיין געדאַנק נים איין
ווען עס טוען זיך נים זיינע אויגן צו,
און מאָדנע פילבאַר זיינע פינגער פאַפּן אום זיין קאָמּ
קריכן צװישן זיינע האָר ,רירן יעדן אָדער אָן.
91

אַ װילדער יום טום קומט אַמאָל אָן אויף זיין זייל
און ווארעם װאָרעם צאַפּלט װאָרעם זיין געדאַנק
און דאָס געבריי װאָס גייט ארויס פון זיינע הייסע ברעגעס
צעגיסט זיך װי א מאָפּ אויף קוילן ברענענריג,
און טיף אין הייסן אַשׁ דערלאַנגט.
זיין לעבן װי א נעפּלהויך צעליין און אָפּנעמעקם --
זיין פלייש פון זיינע ביינער שיידט זיך אָפּ --
אוי וויי ,אוי וויי !צו לעבן אויף דער וועלם
וי אָנגעצונדן לאַנג עס ברענט דער קאָפּ!
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שרעקם,

און טופע נעכט

פארכאפּט

וויפיל אין יעדער
װאָס ער טראכט

זיין אָטעם און פארהאלט
װייל פון אים בלייבט
אפילו

געדאנק :

אומגעוען

נים דערבײי;

און טוט דער פויט א גרינגן שװועב פארביי -- --
אז יעדע
לעשט

רגע װאָס ער זעט און לעבם
אויס ,און יעדער

זיך לעבן

פואװאָס ,פארװאָס
גריים פארצוקט

און ווצמען

צו װערן

און הערם

זינען װערט

איז ער אויף דער

צעשמערם,
ערך

אין פארגעסנקייט ?

אז די ווארעמע האנט װאָס ער האלט אָן היינם ---
אז די ציים וועם זיך אװעקרוקן פון אים די ציים -- -- --
שיילם זיך װי א נוס אויס זיין געדאנק
פול מיט וואונדער פון זיין לעבן און זיין זיין.
איז ער פארנומען מיטן וואונדער פון זיין זיין,
און דורכגענומען מיטן ציטער װאָס ער לעבט,
און פארשאָטן מיטן שאָטן פון פארגעסנקיים?
און פארשאָטן אין דעם שאָרן פון די טעג.
לעבן איז געפאר פאר דעם אומזיכערן
און איז גומער שטּיל פאר דעם געוואגטן,
עס זאָל איינער װעלן זיין לעבן צו פארגיכערן
און דער צוייטער זאָל ניט קאָנען אים פארהאלטן.
18

און אווי איז עד דערגאנגען ווייטער אין די יאָרן,
דערוויימערט פון זיין שטאם ,געווייכט פון זיינע וועגן.
האָט אליין זיך אָפּגעשײדט זיין גלייכן צו באנעמען,
און אָפט פאראכט דאָס פריילאכע און קליינע לעבן.
אין גלייכבן װעג פון אלע מענטשן ניט געגאנגען,
ניט געפּונען אין דעם שטייגער פון זיין מין קיין טעם ;
און גיין דעם גאנג פון צייט איז אים געווען א טרויער,
וויי? ער וויל נים זיין און קאָן נים זיין קיין טראָפּ אין ים.
האָט צװוישן אנדערע אפילו ניט געװאָלט זיך צווינגען
זיין גרינג און פריילאך ,דרייען זיך מיט זי אין מאנץ,
שפּארט זיך דורך און דריים זיך אויס ,בלייבם אליין און גאנץ,
מיידט לייכטן זינען ,שענע רייד און שפּיל פון גרינגע.
האָט מיט זיין גלייכן זיך אזויפיל אָנגעקערט
װי אויף דער װעלט זי װאָלטן נאָר געװען
זיין הארץ צו רייצן און זיין מויל מיט אויפרעגונג פארשמאָפּן,
איז ניט ארויס זיי קענען ,נאָר זי אָנצוזען.
11

אין טופע נעכט

לוו בערמאַן
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אין וועג פון אלע מענטשן איז ער ניט געגאנגען,
אלץ כמעם װאָס מענשלאך איז געוועזן פרעמר,
זיך פון קינדווייז אָן געפילט ארױסגעטאָן
פון אלץ װאָס איז משפּחה'דיק און נאָנט,
היימלאך ,לייכטפארשפּילם ,אין ליבלאכן געשפּאן/ ,
וואו געפיל שפּריצט צו געפיל און האנט גלעט האנם,
צו פרייען זיך און לאכן מימאנאנד,
האָט אומעטיק דאָס היימישע פון װייםן צוגעזען,
אזוי זיך ציענדיק דאָס פרעמדפארטרויטע רופט
און װאָס ער האָם ליב אמאָל איז אויך אים

ער ליב -- --

פרעמר.

און עס טרעפט אויף אים,
און ער ווערם פארפרעמרט פון יעדער לעבעדיקער זל -- --
שווימט אום די פארפרעמדקייט ,האָט צו קיינעם ניט צו מאָן,
אָטּגעזונדערט װי אין וואסער בלייבט א פראָפּן אײיל.

װי א נייער מענטש װאָס קוקט דורך אלע ווינקעלאך
איז ער אין זיין שטאָט און לאנד פארלאָרן,
און א לאנגע צייט געהאט פארגעסן
אז ער אליין פון לייב איז אויסגעשיירט געװאָרן.
18

שטייט איין דאָס מענטשלאכע --
מיט דאָס קינדלדיגע  --מאמעס
ראָס ווייכע לייב פון שמעקעדיקע
איז װי אלע מאָל ארויסגעוואקסן

דער וואקסנדיקער דור,
און די קינדערלאך,
עופיעלאך
פון די ווינדעלאך.

נאָר ער קאָן ניט איינגיין זיך מים זײי ,צונויפצוקומען
ליב און לעבצלאך-ווארעם ,שפּילעװדיק אזוי,
און ער קאָן ניט ווארעמען אין זיך די פריינטשאפט
כאָמש װי קליין דאָס פייערל װאָס ווארעמט זײ.
זי זענען נים װי ער װאָס שטעלט זיך אָפּ
פאר יעדן טראָט װאָס נאָר ער טוט און ער גייט מאָן,
און ווייס צופיל פון אלצדינג ,און פרעגט אלץ אָבּ.
װי גרינג געמיטלאך און געוואוינט עס קומט זי אָן.
שפּיל איז יעדערן
איז פאר

זיין לעבן ,טראָגט דאָס אויפן האלז;

איינעם שפּאס

צו זען װאָס קומט ארויס,

און ניט איינער שוין װאָס האָט פארקויפט
12

זין אלץ.

און טיפע נעכט

לוי בערמאַן

און װער עס לעבט און װער ס'גײט נאָך זיין וואונטש
וװוערם אריינגעצויגן און פארצויגן וװיים
װי אין די זיסע וואסערן פון ליבן טייך
ביז ליכטיק עס פארגיסן זיך די אויגן
אין רי טיפעניש פון ליירן און געפאר
מיט די גרויסע וואסערן אוועקגעצויגן --- --
און
פון
פון
און
און

װי גיך זיי גייען איבער
קינדשאפט צו באמאנונג,
כאמאנונג צו עלמער
פון עלמער ביזן ענר,
שפּרינגען גיך דעם ענד אריבער.
61

וי אין א שאָלאכטט שיים אריינגעפּאסט
אין זיין זיין איז איטלאכער באשאף ארײנגעטאָן,
מיט זיין גלייכן קומט ער זיך צונויף ,כאהעפט זיך אָן.
אום זיין בונד מיט אלע לעבעריקע אָנצוהאלטן
װוערם אן אנדערער אים נאָנט וי זיך אליין.
און וויים פון אים איז דער געדאנק פון שותפות
פון זיך אריינגיסן און פון צעגין,
וי זאלץ אין וואסער זיך צעלאָזן אין דער וועלם,
זיך פאראײיכיקן אין לעבן ,צי אין קינדער איבער גײן;
אין וואסער פון א וייטן לעבן און באשאפנטום
איז ער געבליבן װי א טראָפּן אייל אליין.
71

ארומגעגאנגען דרויסן בי זיין שטוב
אין א הימלדיקן מימננאכט,
ארויסגעגאנגען א פרימאָרגן פון זיין שמום
אין דער אָפנקײיט פון טאָג פארטראכט,
געקוקט װי איינער אין א פרעמדער ציים פארטאָן--- ,
האָט די לעבעדיקע װעלט אים אויסגעויזן
װי אן אויסגעטראכטע זאך װאָס ער זעט אָן.
און די אָנועעװדיקע וועלט װאָס האָט א קיום
און האָט אים פארפעסטיקט אין איר צייט,
װערט אויך װי די אויסגעבלייכטע אלטע דורות
פון ראָס ניי דערמאָנטע בא זײן זיים . . .
נאָר באלויכטן מיטן וואונדער װאָס ער לעבט דערין
אין דער וייליקער פארנומענקייט װאָס ער געפינם ;
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לוי בערטאַן
און זעט
צווישן

און טופע נעכט
זיך אָן אן אויסגעטראכטער

אנדערע

נאָך בצלייכערע

צװישן

אויסגעטראכטע,

און אויסגעדאכטע..

. ..

ווען ער איז געזעסן אין די שפּעמע נעכט,
האָט געטראכט פון גאָט-און וועלמ-געדאנק,
און אין רערן די מחשבות האָבן זיך געצויגן,
אין מענטשן היינטיקע ,אמאָליקע ,געדרונגען,
די פּלעצער און די צייטן האָבן אָפּגעשאלט,
האָבן זיך װי גלעקער װוייט צעקלונגען-- -- .
האָט יאָרנלאנג זיין קאָפּ װי אין א מיל גערוישט,
מער וי פּלעװע האָט זיך אָפּנעשטעלם,
און מער װי װינט איז דאָרט געבליבן...
דדרך אַװנטן און נעכט זיך אָנגעקליבן ;
געדאנק האָם זיך געכאפט װי שטרוי צום פײער,
עס איז געװען דאָס זיישיקע .און דאָס װאָס איגן
האָט זיך אויך געמערט .האָם ער געלעבט אין זי אליין.
האָט ער אויפגעטראָגן און איינגעזאמלם זיינע טעג און נעכט
מים זיי אונטערצוגיין ,מיט זי אויפצוגיין,
וי דער שווארצער שטיין מיט צעפלאַָסענע שטרייטן
מיט זילבערבליץ געאָדערט-רורכגעוועבט,
איז זיין נאכם אזוי פון געדאנקען-שלינגלאך
דורכגעניים און אויפגעהעפם,
און עס
מרומייט
טרומיים
און עס
און עס

האָט זיך אים אין מיטן נאבט צעשפּילט
און הילך פון טופּעדיגע פערד,
שפּילט מיט די בענדער פון זיין לייב
הויבט און שלאָגט אזוי שטארק און גוט אין הארצן,
ציטערן ווענט און הילכט אָטּ די ערד.

װי די פונקען שפּריצן אָפּ פון פּאָדקאָװעט פון פערר
|
די רגע'ש וװערן נעלם אין דער נאַכט.
זיין
פאר
און
און

לעבן און אַלע זיינע טואונגען
אים װי דורך א נעבל דורך-- .
דאָס פארשלאָפענע שמייש איין א ויילע
ער איז טארלאָרן און גייט אדורך.

צװוישן זיינע הענט אנטלויפם דער וינם
און איבער אים און העכער ברענט זײן קאַפּ,
האָט זיך ווייטער זיין דערמאַנונג איינגעפלאַכטן
אין יעדער

זאך װאָס האָט כסדר

זיך ארויפגעבראכט
14

און טיפע נעכט

לוו בערמאַן

און צו זיין געדעכעניש צוריקגעקומען,
זיין קאָפּ כאלאגערט און אין פרישן בלוט פארטראכט --
װאָס ער האָם געזען  --און ס'איז װי ניט געזען...
ארויפצוציען צו זיין זינען גאָר פארגעסן
! און פארלאָרן װאָס עס איז געווען.
פון זיין היים דערמאָנונגען
האלטן

די לעצטע
טרעטן

זיך אין אויפדעקן.

שיילן איינע פון די אנדערע
הילן זיך דערמאָנונגען

ציט

גאָר ניט אָפּ

זיך אויס

ארויס.

פון חלום שניירט זיך אויס זיין מומע
מיט די שענע קליינע קריגעלאך פון ליים,
נאָכן וואונדערגאנג פארנאכם אין וואלד
אָנגעקומען מידערהייט אהיים,
זענען קריגעלאך ,װי די שוועמלאך ,אין א דיי געשטאנען
אויטגעשטעלטע אונטער ביימער ,לעבן װעג,
וואו װאַרצלען אָדערן זיך דורך הוילער רויעד
דורך געלער ערד און זאמדיקער ,באם ועג.
וי מיט איין שטארקן ריס דערנאָך אוועקגעצויגן,
פארטראָגן שפּעט גענוג אין דעם געדריקטן לאנר,
אין געדיכטער שװערקייט זיך א יונג הארץ -געפלעכם;
און פארנאכטן
זיין קינדערישער

נאָכאנאנד
פרישער

האָט אויסגעויינט
שוואכער

ווען ער האָט ניט שלאָף געזוכט

לייב,

אין יענע װאונדערנעכם.

צי אין דער לאנגער גאס וען שניי האָט אָפּגעלאָזט
און ליכטיקער װי װעמעס אויגן װען עס איז
האָט פון קינדערישע בליקן שטילערהיים געפונקם,
װי קליינע פישלאך צװישן שטיקער אייז געטאנצט --
און געדאנק האָט זיך אין וואונדערשיין געפונקם.
פיאטקעס רויטע קינדערשע דעם ליים געקנאַטן,
האָבן האלבגעדאנקען שטומע זיך װי די טריט צעשאָטן
יייט די שאָטנס אויפן שמעלצעדיקן שניי.
דינען דורך די וואסערלאך זיך ווארפנדיק דערפון
װי יונגע פישלאך צאפּלען זיך אין זון.
פון יענער זייט װאַסער איז עד געקומען
א ניטבאַמערקשעד דורכץ שלאגבוים זיך פאַרנאַרט ;
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אין מופע נעכט

לוו בערמאַן
װי מען האָט אים רורכן טויער
האָט מען ביי אים אלצדינג

דורכגעלאָזן

צוגענומען.

ווערט לאנגזאם געפירט און באנומען פויל.
פּיינלאך אזוי װי ער גייט אריין
מוט מען אים אויס און מען ליידיגט אויס,
וי איינער ווערם אנטװאָפנט און געלאָזן הויל,
און מען דעקט אים אָפּ און מען לאָזט אים לױיז.
מוט ער זיך הויבן און
ניט אָנצורירן זיין ליב
װי דער פארטראָגענער
פּרוכט אריבערשווימען

אויפגיין אויך
אין פּיין.
אין לעצטן פלייץ
אויף דאָס ניי,

און ווען ער האָט זיך אומגעקוקט אין ניכשערקיים
און געבליבן ווארטן און װי ער שמייט אלין,
האָט ער זיך צעװיינט אין ליכטיקן געויין,
אין ריין און לויטערן געויין.
דעם אױסגעלאָדענעם האָט לייכבט געשיינט זיין שרעק
און האָט װי פארגרינגערם געטראכם צוריק
וי איינער צעװויינט זיך אין קלאָרן גליק
װאָס גייט אויף מאר אים אין מיטן װעג.
81

װי געשייערם מעש אָן שארפן זאמר
זיינע גלידער .און די ביינער לײכטן זיך דורך.
װי א געצונדן ליכט גײם ער ארום,
אין זיין גאנצער ליינג א פארשלאָפענער
וואקלט ער זיך אום,
נאָר ער פאלט צו און ציט זיך אויס --
אינגאנצן א וואכער,
געקוקט דורך די שטילע טיפע נעכט
דורך נעבל זיין אויג װי א שטערן שניירש
צום דערווייטערטן לעבן װאָס ניט צו דערזען
דערגרייכן נאָנט און דערקענען וויים.
זיפּן דורך דער צייט און זיך דערזען
װי ער הויבט זיך פון כעם און צום באנק גענענש
באם סקריפּיקן פיש צו פּאפּיר און שטיפט.
דאמאָלט איז דער קאָפּ װי נײיגעבאָרן
פול און געווארעמט און שארף און פיף.
16
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לוי בערמאַן
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שרעק צעמאָלן אײביק אין די אויגן,
אין הייסן הארצן אָטעמט בלייכער שטויב,
װאָס טרעט דערנאָך ארויס אין שוייס פון אנגסט-- .
און אויסגעשניטן שארפער װערן זיינע אויגן.
און װי דער שטויב װאָס זעצט זיך אָפּ,
לאָזט דער טומל זיך ארונטער אויף זיין קאָפּ
און ער ווייס נים מער פון זיך
און װאָס עס איז אין אים ארײן...
גלייך פאלט דער שלאָף פון זיינע ברעמען
זעצט זיך אָפּ װי הייוון נאָכ'ן וויין.
האָט זיין קאָפּ זיך אים פארדרייט,
שטייט ער אין דער פרעמר.
און ער איז ארויס פון דער פארשלאָפוקיים,
און ער האָט זיך ארום װי ניםט דערקענם.
אלץ מים אים טאראנדערשט איז געװאָרן,
און ער פילט ניט װי עס טרעטן זיינע פים,
און זיינע אויגן האָבן זיך פארלאָרן.
און װי פרימאָרגן האָט פארנאכט זיך אויסגעויזן,
ווייל ער האָט זיך גערירם ,װי נאָר פון פינצטערניש ארויס
די זון האָט שארף געקוקם און מוטנע פארן אונטערגיין,
האָט זיך אים אָפּנעדוכט :ער האָם זיך אָם באגינען אויפגעכאפט
און טונקלדיק און שרעקיק האָם אים דורכגענומען
אזוי האָט יעדער אָדער אים געקלאפּט ...
און אלץ װי גאָרנישם

פון דער

קאלט און וויים און שטעכעדיק

ערד,
געװאָרן.

און זיינע נאָנטע אנדערש ,און ער צו זיך איז פרעמר
האָט גאָם צעמישט און ער האָט נישט דערקענם.

--

דאָס ליב װאָס האלט דעם אָטעם אין,
און װײיס ניט מער פון שרעק.
פונוואנען ס'ברענט ארוים זיין קול און ואו זיין אָטעם ברענם,
גאָט באשאפער ! מיטן װינט זיין אָטעם צי אועק.
ווען פארנאכט האָט זיך אים אויסגעויזן װי פרימאָרגן
און ארום זיך ער האָט שוין ניט דערקענט
אין דעם וואונדערפארנאכט ,אין פארטראָגענער נאכט
צװישן ביימער אין לעצטן װאונדערמאָג.
11
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איינגעבויגן זיך אין שטילער נאכט
און האָם .געקלערם :
איצטער אין רער פינצמער לעב איך,
און כמעט װי גאָרנישט איז דאָ אין דער מינוט ;
נאָר וויפיל איז פון הינטער מיר,
און װיפיל פון ארום און ויפיל ויים ;
איצטער  ---וויים ;
צעװאָרצלט און צעצווייגט דער שטאם רער מענטשלאכער,
וויפיל פעלקער פון די טויטע ,איינגעדעקט אין ווייסן זאמר,
שבטים גאנצענע פון דור צו דור ,אויסגעבעט אין שטין,
פון אײביק אָן ,פון אלע צייטן און אין יעדן לאנד.
און עס וואקסט און שמעקט דער יונגער קינדער לייב,
ווען דער וואסער האָט געוואשן שטיל א בײן..
די מינים װאָס זיי גייען דורך דער וועלפ,
די ביינער פון דעם לאסטפערר מיד ,פון דור צו דור געשלעפּם;.
דורך טויערן געטורעממע און האלבפארשאַטענע,
יעדע לעבעדיקע זאך גייט דורך דער װעלם.
נאכם .דער שוואכער ריח צו מיינע ציטערדיקע נאָזיפליגלען
ברענגט מיר אין דער שאָטנקײט פון ליב און בילד :
די ווארעמקייט פון גלירערדיקע גייהיקע באשאפן ;
קעפּ באוואקסענע ,און ליפּן פעסט אויף צײן ;
די בליקן פון דעם קלוגן ,אויסגעפּרוכטן מין ;
דער שמייכל אויף די באקן ווייך ,װאָס דעקן װידער צו
דעם איידעלן ,דעם אלט-פארשווארצטן ביין.

און מים אמאָל
מיטן ריח פון פרעמרמענטשלאכקייט,
פרעמדמענשטשלאטע געקעכלמקייט ,װאָט איז אזוי באקאנט,
דערהער איך אויך שטימען ארום מיר
אין די שטיבער און די גאסן ,אין די מערק און די בולווארן,
און אויף פארקן ,סקווערן ,זאמלפּלעצער ,אלטע געסלאך ;
20
פון הינשטער
איז דער

דעם שטיינערנעם

קלויסטער

און בא דעם

פּארקאן

אין ביימער

ששיינעדנעם

שארקאן

פארצאמט

געװעזן

פארצאמט

האָט ער זיך געשארם.

סהאָבן אָרעמע מענטשן די שטיינער געשלעפּם,
אָרעמפארשעמטער,

באַהאַלטענער שטאַם,
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נאַריש און גלויביג ,געהאָרכזאַס און נידעריג
האָט דאָס געמויערם װאַנט נאָך װאַנם.
האָט אים אלעמאָל צוריק געבראַכט אין הויז
צוריק איז ער אלץ צו זיין אייגן שטוב געקומען,
װאָס איז געווען מיט שטרוי געדעקט ,נאָר ער געדענקט
וי שפּעטער האָט מען איבערדעקען אים גענומען.
דורך װועלדער זעט ער זיך דערנאָך ,פארביי די וועגן
אין איינזאמקיים ,אין גאַסן ,אין הייזער אַרײן,
זיך אזויפיל געצויגן אויף וועג און פעלר
פון װאַלד אַרױיס און אין וװועג אריין.

יענער יונג מיטן איגעברענטן קוקן אין זיין צייט --
און יענער שמייכלענדיגער אלטער זאָל שוין מער נים זיין ---
ס'איז אזויפיל שוין געווען און שטויב האָם פאַרדעקט,
און ער האָט ניט געטראַכט פון פאַרגענגלאַכקײש--- .
זיין מאַמע האָט געשלעפּט די שווערע עמער וואסער
מיטן שווערן האַרצן אויפן אַלטן הויף,
ווען פיאטעש רויטע קינדערשע דעם ליים געקנאַפן,
און װינט האָט זיין אָטעם פארכאַפּט אין לויף ---
פון פרעמרן עלנט שפּעטער געזוכט זיין טרייסט,
געלאָפן אין דעם ברענענדיגן פראָסט אַהים,
געבראכט דעם גוטן רויטן אָטעם פון טיפן שניי ארויס,
12

ווען די שרעק צינדט אָן מיין קאָפּ,
ווען די פארשלאָפנקייט אנמטלויפט
|
אין מיטן נאַכט,
געעפנט הייס די אויגן ,זי װי אויפגעגראָבן
גלייך פון רויטן זאַמד אַרױיס,
אין הימל דער קאָמעמנגאנג,
די גאַנצע קאַלטע רחבות ,שמילע
/פון ווייטע קאָנסטעלאַציעס
האָט אלע שרעקן

װעלט

דער געדאַנק

פארן אויג געשטעלם.

און וויפיל הונדערם יאָר די שטראַלן גײיען שוין,
און וויפיל שויזנטער זינט צו מיין פאַרשטאַנר דערגאַנגען,
און וויפיל נאָך פאראנען װאָס איך ווייס זי נים
קאָן גאָרניט חושד זיין ,אז ס'איז גאָר דאָ אזוינס,
אז איך זאָל קענען װען פארשטיין.
19
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דער געדאַנק פון ווייטע קאָנסטעלאַציעס
און פון שווארצע ביינער פּעצפארשטיינט,
וי פון מוים די אייביגע מלוכות
פון גרויסן הימלהויכן וועלמנטוים.
און דער לעבעדיגער רוימער פלייש
.
פון באַשאַף מים זיין געביי און זיין געבין.
און פון מענטשנקערפּער הויבט זיך אויף דער געלער ריח,
גערוך פון מויל און האָר און טעם פון זיין פארשטאַנד,
װי שארבנס פארקופּערטע ,אױיסגעגראָצענע ביינער
שווארץ פאָסיליזירט און האַלב פאַרשטינערט.
װאָס איז מיין גורל און װאָס בין איך ווערט ?
גאָר מאָדנע וואונדערלאך
אין מיטן

װאָס איך בין ראָ

אזא וואונדערלאכער

װעלט

א קליינס ,א טייל ,א ווייליגס און אין ציים געפלאנצט,
אין צייט אַ פאַרציטערטער ,ניט אָפּגעקילטער,
און בין יעדע רגע פון טיין זיין פארבײ.

און װאָס עס זאָל ניט זיין צום סוף מיט מיר
איז דאָך גוט און גרויס דער וואונדער מיר
וי שוואך איך בין ,וי ווייט איך זאָל ניט זיין ---
אַז איך זאָל זיין און עפּעס זאָל איך וויסן.

עס לעבן מיף אַ האַלב באַוואוסטן לעבן מיינע ביינער
און איך אליין האָב זי נאָך נים געזען.
ביינער מיינע ביינער ,אומגעזען,
וי קנאָכן נאָך ניט קיין אויסגעגראָצענע--- ,
ביינער ,מיינע ביינער ,װי טייער ליב איר זיים.
שטעלט די צייט זיך אָפּ אין מיר ,שטיים אַיין און שטאַרבא אָפּ
נים רירם ,ניט פארשלעפּט זיך אויף וייטער און גײט;
נים דאָס טון  ---נאָר דאָס אויפבליצן װײילעוייז
ביז עס שלאָפט אֵיין און ווען איך כאַפּ זיך אויף --
שטיי איך און איך כאַפּ זיך אויף איין אָרם,
. . .צים זיך װוי א שנירל ,בייט קאָלירן ,בלינצלט ,שפּילם און שיינט
ווייזט די פּערלדיגע ציינער ,שעלמיש חנירלט ,לאַכמ.
וי אַ וואונדערשלאַנג  ---אָט שיינט זי ,אָם פאַרלעשט זי זיך.
וי די גליווערים

אין א ווארימגוטער

זומערנאכט.

דער ציטער בלייבם ,איז לעבן הויל געפאר,
יעדע רגע גריים זיך צו אנגסטן און צער,
0

לוי בערמאַן
און שוואנגערם

אין טופע נעכט
בייז פאר מיר דער קוטענדיגער

טאָג

װי עס לענט זיך אָן צום טוים עשנאַ די באַרג.
װי לאנג ערד האָט געברענט און אָפּגעקילט זיך לאַנג
די אלטע ערד אין קאָנסטעלאַציעס גאַנג
און װי דער טאָג בויגט זיך צום אֶוונם צן
יעדע רגע זיך ציט װי צן א מאנגנעט
צו קלענער ווערן און צו אונטערגאַנג,

איז טויטגעפאַר צייט דורות געװאָרן פעסט
אין וועג פון גאַנצן לאַנד ,פון לאַנד און ליים,
ווייל זיכער איז די ערר ביים קראַטערס מויל,
וואו סיהאָט פינסטער אױיסגעלאָשן זיך די לאָך פון גרויל, . ,
די וועגן װאָס קיין חי קאָן קוים פאַרשטײן,
יער גייט רורך זיי דורך נים באַרירטערהײם,
אין טויטגעפאַרן טרעט ער פעסםט,
וי צום טאָג דער אָװנם בויגט זיך אָן,
און איין נאַכט די אַנדערע שלינגם אֵין,
ווען עס בויגט דעם טאָג צום אָװנט אֵיין.
22

ווען איך האָב זיך אויסגעמישט מיט אַנדערע אין באן
האָב איך פּנימ'ער דערקענט און זע פיגורן אָן
װי פון װאַקס געקנאָטן  ---וואקסן זיך צונויף ---
און טייל דערמאָנען צייטן אויסגעגלימשמע
און ברענגען אלטע דורות אויף. ..
מינים ,דורות װי זי גײען דורך דער וועלט
און אומגעשריבענע היסטאָריע שװעבט פארביי,
דעם גערוך דערטראָגט צו דעם װאָס שטייט פאַרוואונדערט.
אין די פאלבן פון די װוינטיגע קליידער
שטעקט ארויס אַ שטיק פון פופצנפן ,פון זעכצנטן,
פון אַכצנטן ,פון ניינצנטן יאָרהונדערם. . .
און וויפיל דורות אומבאַשריבן ,וויפיל זאכן אומבאַגריפן,
עס האָט אויף לענדער ברייטע שוין אזוי פיל זיך געמאָן,
און װאָס עס האָט נאָך קיינער ניט באַזונגען :
וי האָרדעס פארביגע אויף טראַקטן זיך געצויגן
צו שטויבפאַרדעקטע שטעש ,װאָס האָבן טיף פארקלונגען.
און די ערד באַפעלקערטע פון אייביג אָן,
וויפיל פעלקער פון די טויטע
21
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אַיינגעדעקט אין ווייסן זאַמ;
שבטים גאַנצענע פון דור צו דור,
פון אייביג אָן פון אַלע צייטן און פון יעדן לאַנד,
װיל איך זען װי די ,װאָס זיינען װען געווען
אויף אונזער וועלט געװען --- ,די ניטדאָאיקע ,ניט היגע
װי זי רעדן ,גײען אום  ---װי זי האָבן געלעבט
און אין זייער צייט װאָלט איך זי אלע װעלן זען.
אין היילן זיך געווארמט די פאַמיליעס סקיטן,
די בני ישראל זינט עמרפל'ס צייטן,
די לאגערן פון אַשור און די דינער פונים בעל ;
און באַ די טייכן זיך גע'טובל'ט סיפאָלק פון קלויסטערס,
אויפ'ן רהיין דאָס פאָלק און ביים באָקאַל..
יונגן שפּרינגען באַגינען אַזױ װי די הירשן
פון פאַרשטעקטע בעטן ארויס פון געלעגערס
האַלבנאַקעטע צו לויפן אינים זיסן רעגן
אין זומערדיקן ווינטיג-יונגן רעגן == -- --
די קופּעררויטע כערך און די שווארצע צערד
קומען פון ווצלדער ,פון סעדער ,פון וועגן און מערק
אין די קעפּ און די בעררד.

מים דעם שטויב און די כלעטלאך

און פרישע האָניגעפּל אין גרויסע קערב,
װאַלרלײם אין די שטיבער ,װאָס שמעקן מיט פּעך --
אומעמיגע מעג און קילבליכע פאַרנאַכטן,
גאָלד איז דער טאָג לופט ,זילבער אין די נעכם,
ציטערדיגער זילבער אין די קלאָרע נעכט -- == --
און טיפער שלאָף באַטאַלן אין זאפטיג שווערער נאַכט
אויף שטאלקנעכט
מידער שניטער
זומער

און זעלנער און דינסטמייד און האר-- .

מיט דער

פּאַסטושקע

ביים ברעג פון װאַלך

אַ פארנאַכט.

און אלץ בלייבט אזוי אויף היינט און שפּעטער :
און היינט די צייטן װי געװעזן און אַמאָל:
װי אין פריען זומער די טראָגעדיגע װוייבער,
וי די ריחות פון די סעדער און די לופט פון שפּעטן יאָר,
און די אומעטיגע װינטן צװישן גאָלדענע און רויטע בלעטער,
דורות

װי דורך שויבן

אַרײנגעקומען

דורך

צו אוראַלטע

און דורכגעלעצטע

צייםן,
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אין הינטערגאַסן פון געשטאָרבענע קװאַרטאַלן,
אין הויפן און אין שמאָלע אלטע געסלאך,
וואו רעד און טריט װי אלטער רעגן איז געפאלן. . .
איך דערשמעק די צייטן און איך ברענג ארויף
פארצייטיקייט פון גאָר אַמאָל און לענדער קומען אויף
אינם שטייגער פוּן אוראַלטער װאָס האָם אויפגעבראַכט
דעם מין פון ברואים און די שטאַמען פון זיי,
האָט געפּאָרם זיי ,געווארמט און זי באַהאַלטן--- .
און טראַכטנדיק פון אויסגעגראָבענע ,מיר שמעקם אזוי .
וי דער ווייסער ריח פון יונגן קינדער לייב
אויך די ביינער פון באַגראָבענעם מאַמאָט אין שניי.
סיי א שטויביג פעל פון אַ פירפיסיגער
מיט שטויביקע און ווארמאיינגעווייכטע האָר --
סיי די גלאַטקײט פון שמעקנדיקן ווייסן לייב
און דורכזיכטיג װי געלע פלוימען קלאָר.
פון ברוינעם מענשנלייב די גלאַטע ווארמקייט
ציז די האָריגע פאַרשטויבטע חיה-פעל --
 ביידע זיינען װאָרעם ,לעבעדיק און װאָר,דער פּנים און די אויגן פון א ליב באַשאַף,
און דאָס ווייסע בענרל פון אַן אונטערהעמד
|
צוגעשנירם צו זיסע טויבנבריסט,
געװאַרעמט זיך צום שלאָגעדיקן פּולס פון אָדעדן
פון איידל-שמעקעדיקער מײדלשאַמט -- -- --

און וואו נאָך זיינען מענשן ניט געוען,
און כאַשעפענישן נים געװימלט ערגעצואו?
פון רי ,װאָס מיר דערמאָנען זיך פון זייער רו,
דורך מצבות און פון אַלטע ספרים,
צו דערזען זי פון דער ערד און פון שטויב פון דער ערױ;
און מיר זוכן און פאָרשן די שאָטנס נאָך
אין פּאַלאַצן און מלכימ'ס קברים.
אויף אלע הייליגע און הוילע שטיקער ערד
וויפיל מינים האָבן אייעלאך געלעגט
און זיך געמערט דורך יעדער רגע,
געצויגן דורך די טויערן פון מיליאָנען יאָרן.
וויפיל הינט און שאַקאַלן זיך נים אויסגעװאַלגערט.
23
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אין טיפע נעכס

און קעץ געוויינש ,און ווערים געקראָכן ;
און אלע  ---זייער פרייוי און עלנט אָנגעװאָרן.
טעג שווער װי קרעץ ,און אויך טעג װי די טויבן,
אומעשיגע ,קאַלטלאַכע ,נאָר שענע טעג,
סוף זומערדיקע ,אלול'דיקע ,ציטערדיקע ,קיל;
וי טויבן שװאַך און לאַנגזאַם ,װי טויבן שען און שטיל,
און די ליכטיגע און שטילע נעכבם
ווען דיין אָטעם שװאַך
און דער וואונדער לייכט זיך שטיל --- -- --
פּלאָנטערט זיך פון שלאָף ארויס און טראַכט זיך װאַך.
און מע גראָבט אויס אויפגעדעקטע צייטן פאַר דיין אויג.
די פּרעה-קברים און די טעמפּלען-שטויב,
אין רעגנדיקע נירעריקע מעג ,אין היינטיגע טעג,
און טויבישע וי טויבן.
82

מיט פאַרראָסטן בלעך און אַייזן ,אין שפּינװעב און אין מיסט
וויפיל הינט עס זיינען אויף דער הייליג ערד געלעגן,
געלעגן אויף די הייליקייטן און אויף שטויב פון רייניקיימן
און אויף דער הייליג ערד געלעגן.
מים שמוץ ,מים אַלטוארג האָם זיך אויסגעמישט,
מיט וועדים אויסגעטריקנטע ,אין שטיקלאַך צװײיגלבראָך,
|
שמיינדל און אאיר ,און זאַמד און מאָך,
ערד איינגעפוילט אין מארף און גרין באַמאָכם.
גערוך פון גראָז פון װאַלד ,פון מאָך און מיסט
און די היסטאָרישקייט װאָס איז שוין אָן אריח,
און וועלכע פּלעצער זיינען ניט היסטאָריש ?
אין וועלכע מייכן-וואסערן װאָס טוען זיך נים בייטן ?
און וועלכע לענדער האָבן קיין מראַדיציע נים,
און קומען ניט מים די זכרונות פון פארצייטן ? ---
איידער כ'האָב געזען ,אז דאָט איז געווען
דעמאָלט שוין איז דאָ דער שייך געװען.
אַלט װי די בצערג און אַלם װי די צייט,
אַלט װי די לבנה שמייט הינטער

די בערג,

אַלם װי די טייכן װאָס זיי שטראָמען וויים,
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אַלט װי די וואסערן װאָס לויפן אום,
אַיינגעגעסענע אין ערד און שמיין,
אַלט װי די כערג ,װאָס שטייען ארום.

רי אַלטקײט װאָס זי װערט קײנמאָל ניט אַלט,
זינט די עלמסטע ציימן אין דער וייט אריין,
ביז אין די אייביקייטן וויים די װעלט וועם שטיין
די שווערע אײיביקייט און אייביג יונג און שען.
42

און
און
עס
און

הײיליק איו דאָך יעדע שטיקל ערר,
געצויגן האָט זיך לעבן אייביג--- .
זיינען באַשאַפן פון טיפן וואסער ארויס,
געריבן זייער פוסטריט טרוקן ,שטויביג,

וויפיל אויסגעוועלגערט -- ,וויפיל אויסגעלעגן,
וואו ניט אויסגעקראָכן  --וואו ניט דורכגעשפּאַנט;
זיך דורכגעוועלגערם אין די הייליגע פּלעצער
און אֵיינגעהייליגט לאַנד נאָך לאַנר.

וויפיל קעץ אין די חורבות און אויף פארלאָזמע ביירימער
האָכן זיך געמערט און אומגעקומען ?
אין די דערפער וְואו נאָר איך בין נים געוועזן
אין די שטיכער וואו איך בין ניט געקומען --- -- --
אין
פון
אין
פון

די גרויסע שטעם געבוים ,אַמאָל און היינט,
פאַרצײישיקע און היינסיקע טלכים און מאַגנאַטן ;
די רעזידענצן פון אַלפע און נייע הערשער,
גרויסע ליים און קעניגן און פירסטן און מאַגנאַטן.

אויף די מערק און אין די פּאַלאַצן און גערטנער ארום זיי,
און אויף די פּלעצער ,אין די גרויסע הויפּטשמעט,
וואו זאמלונגען און דינער האָצן פארן קוק געציטערט
פון געזעצגעבעד און הערשער װאָס געוועלמיגם װיים,
און יערער איינער אָנגעזען און הויכגעשטעלם--- .
און אויף בית-עלמינ'ס  ---ניט פאר דעם געמיין ,נאָר פאַר די רייכע
און די שטאַרקע און די גרויסע פון דער וועלם.
די גרויסע עוברה פון די שטאַרקע פון דער ערד
פון אייביג אָן די העלדן ,פון די ערשטע טעג
פון די עדשמע ציימן,
װאָס פירן אָן מלחמות און װאָס נעמען איין די ערד,
28
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די װאָס האָבן דעם שונא צום קניען געבראַכט,
און דעם האַנרל געפירט אויף קאַראַװאַנען און זעגלשיפן.
מיט גילדענע אותיות די פארשריבענע,
צי אין שטיין געהאַקטע היראָגליפן.
האָבן זי א לעבן אָפּגעשפּילט
און געשטאַנען אין געבענטשטן שייך,
און זיי לאָזן גאַנצע בערג מיט אוצרות שמיין,
און גיטעד בליהיגע ,און קעלערס פול מיט ויין.
און פעלדער  ---מיט'ן אויג ניט צו דערווארפן
און וועלדער און מאַיאָנטקעס  ---וואו אליין ניט אויסגעווען,
לענדערייען ווייטע  ---דורכגעפאָרן נאָר,
און וויפיל ווינקלען גאָרניט אָנגעזען.
און דער טויט קומט נאָך זיי אומעמום
וואו זי זאָלן זיך נים וויים באַזעצן ;
אין קליידונג און אין אויסזען זיך פארשטעלן ;
וואוהין זיך ניט פאַרקלייבן ,ווייזן זיך ניט צו ענדערן --
װעט ער נאָך זי קומען ניט פארפעלן.
אין איינגעפאסטע בילדער ,רייכגעבונדענע פאָליאַנטן,
אין געקליבענע זשורנאַלן ,אין די ביכער און די כלעטער,
און װאָס עס האָט אין זי זיך ניט געשריבן ---
אין די טאָװלען פון די ביכער ,אין די פּאָליצעס געדעקטע
זיינען לעבדיגע מער װי מילבן ניט געבליבן.
די כבוד-טאָוולען גילדענע װאָס בלייבן איבער
מיט אותיות אַיינגעקריצט און נעמען אויסגעקריצט,
װאָס װאַרפן אויך אין נעפּל זייער שימער-- .
אותיות גאָלדענע  ---װעלן אויך ניט העלפן,
װי סהאָט ניט געהאָלפן זי ביז איצט.
פון יעדער זייט װי אין גסיסה-מי,
פון צייט צו צייט עס פאלן אומעט בערג,
אין איין הרף עין מאַכן חרוב שטעם,
אַ שאָס פון שטיינער אויף דער מי פון צווערג.
קומט אָן א טאָג און מ'שלאָגט זיך אָן די ער
און חרוב אין איין שעה און פינסטער װערט
6
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מיט גאָפּל אין דער האַנט ,מיט ביסן נאָך אין מויל
און צווישן די ציין װי זאַמד קריצט דער גרויל,
קיין
ווען
און
און

צייט ניט בלייבן שוין .וועט זיין א טאָג
ס'בלייבט נים צייט ,ניט פּלאַץ פאר װויי און קלאָג,
פאר מודיע זיין די נייס און פאר אויסשרייען די נייס
פאר אָפּדרוקן די ידיעה שווארץ אויף ווייס.
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דער ווינט כאַפּט מענטשן און שלעפּט זי פאר די קעפּ
האַלט די קליידער אין זיין מויל וי א הונם,
מאַכט די אויגן בלינד דער בליץ ,און בלייכער פארן בליץ
װערן זיי דערשראָקן ,און אין כװאַליעס יאָגט
דעם הייסן רעגן דער בייזער קאַלטער ווינם.
פליען די באַפעלן פון דער ווייטער האַנט
און די בליצן שלאָגן אין דער ערד
וי שפּיזן ליכטיגע נאָכאַנאַנד.
צעאַקערן די ערד ,הויבן שטויב אין לופטן,
פאלן אין דער ערד אריין װי שפּיזן,
און אין מיטן פון דער נאָענטקייט פון לייב
האָט אונז פארקילט דער בליץ צעריסן.
שטעל מיך פארן בליצאָפּלײטער,
און דער דונערשלאק

אין הארצן

לעבן מיין
יאָגט אַרײן.

און גרונטן הויבן זיך ,טרייסלען זיך און פאלן,
דער איבעדקער האָם אַיינגעשלונגען אַלֶע אלטע מעג,
און מיטן בראָך פון ציגל ,שמטיין און שמויב
פארשארט מיך און פארנעמט אוועק.
די שרעק ארויסגעלאָזן אין דער נאַכט געבליבן
האָט פאַרגליװערט וינטן ,זי אין בערג פארוואנדלט
און זי איינגעשרומפּן אין דער קעלט דערנאָך.
טייל גערירט זיך און געפאלן איבער היילן,
וי די שווארצע חיות אין די נאָרעס,
זיך געלעגט אף שווארצן גרונט ,כא
ו
ו
א
ק
ט
ע
נ
ע
ם
מ
י
ם מאַך.
שטערן ביטערן און בליאַסקען אין דעם ווינט
פאַרבאַהאַלטן טרייסלען זיך פאר קעלט
4
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װי ליכטלאַך איידער זיי פארלעשן זיך,
װוינם טארכאפּט ,דעם אָטעם בלאָזט זי אויס.
שמערן ציטערן אין שמאַרקן וװוינט ווען סירייסט
די װאָלקן װי די פאָרהאנגען ,װי שטיקער טוך
און שרעקעדיג עס פינקלם זייער שיין.
אין װינט מיין אויג איז װי א שטערן

פריש

פארטרערם.

האָט זיך ווינט מיט מענטש גערירם,
איז לויז די ערד און וויגש זיך װי אויף וואסערן אַװעק,
גליטשיג ווייך די כװאַליעס אונטער איר.

20

וואונדערלאכע מענטשן האָבן װען געלעבט:
ביטערע עקשנות'דיגע קעפּ,
פונם ביטערװאָרצל קומען זײ;
עילויים ,שארפע ,שטּאלמנדיגע קעפּ,
שכורים מיט מיאזמע-קעפּ,
שטערנס װאָס זי האָבן רויט געבליט,
אויגן װילד געפונקש
און שפּעטער בלייאיג איינגעשלאָטן,
מיט דער משוגעת װאָס האָט דורך שטעט זיך דורכגעוואלגצרם
אין די רינשטאָקן און פּארקן ,אין קאזארמעס און האָטעלן,
אין די דולהייזער ,אין אלע העק ,װויינקעלער און דאכשטיבלאך.
און פון דאָרטן אויסגעוואקסן יענער שטאם,
װאָס די שענקייט האָט געבלים פון קאָפּ,
פון מיטן קאָפּ
זיך װי דער מאָן צעבליט!
 ,זיין געלעגער האַרט און זיין שפּייז געוועזן ביטער-- -- .
. ,
נאָר דער וואונדער דעקט זיך אָפּ
ווען אויפן שפּיצקאָפּ קומט דער ציטער
די שארפע פּיין פון מיטן קאָפּ.
און אין די לײמיגנעפּלדיגע נעכט,
אין סוף זומער און אין אָנהויב זומער,
די װאַרעמע ,די קילע און די

דו גייסט

דורך

זיי ,װי דורך

ג ו ם ע אונטן
צוייגן איײנגעבראָכענע,
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שמעקעדיגע יונגע ביימער ,צווייגעדיגע ,איינגעבויגן,
גייסטו טיט דיין הייסן מוט און ווערסט אויך מאט און מיד,
מיינע אויגן גײיען ביזן הימל
קריכן צו די שטערן ,ציילן זי,
הענגען אָן די הויכן זיך און ציען צו צו זיך,
און זי זעהען ביזן הימל
חכמים ,שטערנזעהער ,קריצלער ,וואונדערקעפּ --
וויפיל האָבן קלוגע קעטּ געלעבט ביז היינם,
און אין מיין מין דורך יאָרן הונדערטער און טויזנשטער
וויפיל ליכטיג װיסן האָט אריינגעשיינם,
געזונטע שארפע קעפּ און אייזנשטארקע
און טיפע קלוגשאפט האָבן װען געלעבט פאר מיר,
געצייכנט אויף גראניט ,געקריצט אויף שטיין,
געקריצלט און געשריבן אויף פארמעט און פּאפּיר.
27

די קילע װינטלאַך א פארשלאָפענעם ;
אין מיטן נאַכט פון פענסטער אָפענעם
ער שטעקש ארויס זיין קאָפּ אין מימן נאַכט,
די טיפע ,קלוגע,
פול מיט רו,
די פריש-ווינטלדיקע נאַכם.
אין דער גרויסער שטילקיים אויסגעשטערנט רו.
אין דער גרויסער אויסגעשטערנט שמילקיים רן.
װי מאָדנע אלץ און ניי פון טאָג אויף מאָג!.
וי לאַנגזאם איז די צייט און רוקט זיך ביז עס קומען אָן
די מאטעווע פרימאָרגנס און דער אָפענער מאָג,
דער פאָג פון לופט און װוינט און ליכטיקיים.
און דער שמויב פון זון און פון ערד די פייכטיקיים.
און קערט זיך אום פאַרנאַכט,
מיט'ן װינם ,װאָס מורמלט אין דער טרוקנקייט,
די קאַלטע ,קלוגע ,שארפע אָסיעננאַכט,
אויסגעשטערנט ,פול מים שאַרפער אומעטקייט
װי מיט שאַרפן זאַמד,
איז שטארק די קעלט צו אים און זי פארזוכט זיין בלופ,
ווערט פילבאַר יעדער װאָרצל האָר אין קאָפּ,
און די שטילקייט זשומט אין זיינע אויערן,
אָן זיין שארבן שלאָגט זיך אָן דער גאַטגערויש.
90
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זיין מח אָטן װי א נײגעבאָרענעם
װי ער שלאָפּט ערשט איין פון וועלט באַרוישט.
82

איך
איך
װאָס
אַזש
ווייל
װאָס

בין געװועזן װי אַ ליכטיגער געראַנק,
האָב געלעבט אין קלאָרער ציים,
האָט געצויגן ווייט און האָם צופיל געזען,
מיינע אויגן פון געשימער זיינען קראַנק,
ואו בין איך ניט אויסגעוען,
האָב איך ניט געזען == -- --

איז געבליבן שאַרפער ווייטיק אין די שלייפן,
װאָס ציט מיט הייסע שטריק

ארויףאַראָבֿ,

און האָט מיט הייסע פינגער מיר די אָדערן געריסן,

איז אויף אַלץ אַ הויט געפאַלן און געשלאָפן,
האָט די סירקייט יעדן ווינקל אויסגעפיל ;
װי א בעלמע צוגעדעקט מיין קלאָרן שבל,
טיין הייסן פונקיגן געדאַנק פּאַרטונקלט װי א מילץ.
געשלאָגן איז מיין ליב פון קאָפּ צו קנעבל,
טרעמן װייטיקן אַרױיס פון יעדן ריר און קער.
וויי? אין ווייפיקן און ווייך די קנאָכן אויסגעגעסן,
בלייבט ניט ליגן יעדער גליד נאָך יעדן הויב,
װוערן מיינע ביינער ניט צעפאלן ,לעבעדיגערהיים
וי א ווייסער שטיין װאָס שים זיך איין אין שטויב.
מיד מיין לעבן און מיין קאָפּ איז קראַנק
װי פון ביטערניש-און טויט-געטראַנק.
יעדער גליד איז מיד און צאַפּלט זיך,
נאָר עס װאַרפט זיך ניט געלייסט די צונג און רעדם,
דערשלעפּ זיך אין דער פינסטער  ---ליג איך װי א שטיין,
נאָר װוי א שטײַן וואו יעדער שטויבל רעדם.
גאַנצער שװוערער שטיין ,איך ליג אין דיר,
װאָס דו ברענסט און רירסט זיך נים.
פון שלאָף בארוישט און טשאַר מיין קאָפּ,
גײ איך ביז דער װײיטיק לאָזט מיך אָפּ.
און מיט אן אויפגערעגטן קלאַפּעדיקן האַרצן
אין מיטן פון די װאונדער פון פרימאָרגן.
אויפגעגראָבן מיך ,ארויפגעהויבן,
פון דער מידקייט מיך ארויסגעצויגן,
ארויס מים אלע װאָרצלען פון מיין טיפן שלאָף
80
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װי א בוים פאַרשלאָפענעם פון טיפער ערד.
און נאָכן װײטאָג װערט מיר גום,
און אָפּגעגאנגען מיין דערשראָקן בלום,
צי איך מיינע קרעפט ארויס פון טיפן שלאָף.
און סיט באנייאונג שפּראָצט מיין כח
װי עס לויכט אין מילכשיין אויף א לאָמפּ.

ווארעם חלומ'ט נאָך טיין קאָפּ --
א נעסט פון מױבנפּאָרן ---
ווען דער שלאָף לאָזט אָפּ.
און וואונדעדשאפט װי איך האָב נאָר געזען
און ווידער װי א ניי באַשאַף געװאָרן,
און נאָך דער מידקייט זיך באניים
ווערסטו נאָך מער װי נײגעבאָרן.
אָנגעטאָן זיך אין א נייער הוים,
און זיך אָנגעפילט מיט הייסן לעבן.
געװאָרן פון דאָס נֵיי א ליכטיקער געדאנק,
װאָס האָם געצויגן זיך אין אלע װעגן.
92

איך בין אנטשלאָפן און איך האָב זיך אויפגעבאבּט,
ווייל אין שלאָף א ווארעם ציטער איז אריבער מיר:
 -אז דאָס איז װי מען לעבם ,װי איך לעב און װי אנדערעאיז אויסגערום געקומען איבער טירד דער אויפגעששּיגלטער
פארשמאנר
וי א דיינער אויסגעשיילטער מאנדלצווייג,
װוי א יונגע טויב צו מיר אין האַנם.
און וי ניי דאָס איז ניט היינט ,װי שטאַרק דאָס װאַכט אין מיר ---
װעט דאָס ווייטער גיין אזוי װי דאָס איז היינט ;
און ווייל דאָס איז ניט פון טיין זיין די לעצטע שעה
און פון מיין װיסן איז דאָס ניט דער לעצטער אויפבליץ היינט.
און אָם אזוי איז דאָס און אָם אזוי איז דאָס,
וי איך האָב דאָס אזוי פיל מאָל געזען,
איך האָב דאָך אָט דאָס אלץ זיך ניט געגלויבט
און היינט מוז איך דאָס װידער אָננעמען.
איך האָב זיך דאָך נאָך אליי נים צוגעוואוינם
אז דאָס אי ז עס ,און אזוי איז װי מען לעבם,
און אזוי בין איך אויך צװישן אנדערע
און האָב ניט גלויבנדיק אליין אזוי געלעבם.
81

און טופע נעכט

לוו בערמאַן

װי מאָדנע עפּעס װי איך לעב און לעב
און כיז צו וואונדער קלאָר װי איך פארנעם
און נאָך מער מאָדנע װי איך טראכט פון דעם.
זון גייט אויף און זון גיים אונטער,
און די לופט װי מילך און נעפּלדיק ;
וואסער גייט און לייכט און ליכט און פארב וװוערט און ניטאָ,
און איך לעב און איך בין דאָ.
און מאָדנע איז ,און וואונדער זע :באקלער,
װי אזוי פון ואנען קום איך דאָ אהער,
און אלצדינג איז מיט דיר אזוי געשען
אז דו ביטט אלץ צװישן די ,װאָס זענען ראָ,
און ניט צװישן די װאָס זענען שוין געװען.
ליכטיק איז דאָס וואסער ,װאָס איך זע,
און געזונט דאָס וואסער װאָס איך טרינק.
ליכטיקער פון מיינע אויגן איז ראָס וואטער,
און טיפער פון מיין לעבן דרינגם,
05

און דערוויילע לעב איך און ס'איז קלאָר מיין קאָפּ
און אלע זאכן קומען מיר אין קאָפּ,
און װי גום מיר װאָס איך ווייס פון זיך פון װאָס איך קלער,
געדענק אַזױ פיל און באַנעם נאָך מער.
װי וואונדרערלאך די װעגן פונ'ם מענטש,
וי אויסגעקלערט די גענג פון גאָט'ס באשאף.
און װי גליקלאך בין איך איינער ביז אהער,
װי גוט װאָס איך בין דאָ און װאָס איך לעב,
פון צװישן די מיליאסן װאָס האָבן שוין געלעבט,
געלעבט אלץ ביז אהער ,און װעלן לעבן מער
און בייטן טאָג אויף טאָג און זעען נים דערווייל קיין ענד,
איז וואויל װען גום איז צו מיין לייב,
און רעכט אויך װען ס'גייט שלעכם מיין טאָג און שווער :
טיין לעבן צװישן מענטשן אויף דער וועלט פארשעמפ,
ווען די שווערעניש גייט אונמער צו מיין הארץ פארקלעמם,
דערווייל נאָך לעב איך און ס'איז קלאָר מיין קאָפּ,
און אלערליי געדאנקען קומען מיר אין קאָפּ.
א סך געדענק איך ,נאָר פארגעש נאָך מער
און ליכטיק איז דאָס טראכטן ,כאָטש אָפטמאָל  ---שווער,

ה .לייוויק .
ב אַ נ ק ר אַ ט
דראַמע און פיר אַקטן

פּערזאַנען :
אורי

דאָן

ריי --

פרוו.

זיין

לוריאַ  ---דאָנ'ס אַ חבר.

די אַלטע  ---דאָנ'ס מאַמע ,נאָר װאָס
קיין אַמעריקע.

געקומען

סאָפיע  ---וואוינט

אין שטוב

דאָנ'ס,

בוי

דו

צווייטע שבנה.
דריטע שכנה.
ערשטער שכן,
צווייטער שכן.
אַ איר מיט אַ זאַק.
אַנ'אַלטער איד מיט א שטעקן.
אַנ'אַלטע אידענע.

דער אָנקל

צוויי פּאַליסלייט,

|

דער ברודער.

צוויי אַמבולאַנס
אַ בחור'ל,
אַ כחור.

דאַקטוירים,

די טאַנטע.
די שוועגערין.
ערשטער

אַ מאַן.

קאָזין.

און נאָך מענטשן פון נאַס.

צווייטער קאָזין.
ערשטע

שכנה.

קומט

פאַר אין ניו יאָרק.

ערשטער

אַקט :

אַ דיינגינג רום .ביום פענצטער אַ הויכע ראָבער:װאזאַנע .אַ סך
בלעטער ווונען געל און האַלטן בוים אַראָפּפאַלן .לונקס אין ווינקל ,אַ
שראַנק בוכער ,לעבן אום אַנאַלטמאָדישער זויגער מיט אַ לאַנגן פּער-
פּענדיקל און שווערע װאָג אוונגעפאַסט און אַ הולצערנעם קאַסטן אַ
דיװאַן מיט אַנאַלטן ליילאַך איבערגעשפּריוט .רעכטס אַ טור צו דעם
צומער פון דער אַלטער מאַמען .דערביי דער אַרווסגאַנג און אַ קלוונעם
האָל און קיך .לינקס  ---צוויי טירן צו נאַך צוווי חדרים .דאָס הויו איז

צוגעקליבן אָרים ,אָבער מיוט געשמאַק.
ווינטער.

אָװונט .קאַלט .עס ברענט

אַ טונקעלער

געז .איבער

דוי

ווענט אומהוומלאַכע שאָטנס.

ר יי  --אַ פרוי פון אַ יאָר דרייסיק ,מיט אַ פּנים פון אויסגע-
צערטער שוונקייט .ווכט מיט אַלע מוטלען צו באַהאַלטן דאָס אָרימקייט

פון אירע קליידער .זי שטייט ביים פענצטער און קוקט מיט אומעט
אויף די שויבן ,װאָס פאַרציען זיך מים פראָסט.
אורי
דאַנ'ס טמ אַ מ ע--אַנאַלט
ע
א
י
ד
ע
נ
ע
,
נ
א
ָ
ע
נ
ט
פון
זיבעציק ,געבויגן ,האַלט זיך קוים אויף די פיס ,גווט אַרום הין און
צוריק ,צום קיך און פון ,מורמלט עפּעס שטענדיק פאַר זיך ,אַז מען
הערט ניט װאָס.
ס אַ פ י ע  --אַ יונג מוידל ,זיצט אובערגעבויגן אויבער אַ בוך.

ד ע ר אַ נ ק ?  --אַ מענטש פון אַ ואָר  ;64אַמעריקאַניש
אַ שאַרפער ענערגושער פּנום ,װאָס גייט איבער אין בייזקייט.
ווען דער פאָרהאַנג הייבט זיך אויף דערפילט מען ,אַז צװוישן דו
מענטשן אוו אָנגעגאַנגען אַ שווערער ניט אָנגענעמער געשפּרעך .דער
אָנקעל זיצט ביים טיש מיטין פּנים געווענדט אָן אַ זייט .דרייט מיטין

האַנט די האַרטע הוט .אַלע שוווגן.
אַ ?ט ע( -- :צו ריי) אָבער איך מעג דאָך וויסן ,טאַכטער.
ר יי( -- :ניט אָפּקערנדיק זיך פון די שויבן) איך זאָג דאָך אייך,
ס'איז נאָרנישט ,שווינער.
פש
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אַכטע --:עפּעס הער איך דאָך דער אָנקל בייזערט זיך . . .עפּעס
מיט אורי'לן ?

אַ

נק ( -- : 5װי צו זיד אַליין) יאָ ,מיט אורי'לן ,מיט אורי'לן,

אַלטע --:צו סאָפּי'ן) מען דערציילט מיר ניט ,מען באַהאַלט פון
מיר...
ר יי -- :אַז ס'איז ניט נויטיק פאַר אייך צו וויסן ,שוויגער ,מכח
|
ביזנעס ...
אַ  5ט ע  -- :נו אודאי ,ניט נויטיק( ..,.גייט אָפּ אָן אַ זייט און
מורמלט) און אורי'לע דערציילט מיר אויך נאַרנישט .איך נכין שוין פיר
חדשים אין אַמעדיקע און אורי'לע דערציילט מיר גאַרנישט.

ר יי  -- :װאָס זאָל ער אייך דערציילןן ?
אַלטע -- :איך זע דאָך ,עפּעס איז ניט גוט ביי אייך  . . .אורי'לע
גייט אָרום אַ צעטראַגענער ...איך דערקען דאָך אים גאַרניט ...ס'איז
דאָך ניט דער אורי'לע װאָס אין דער חיים .. .אָט זאָג דו ,סאָפילע ,אין
דאָס דער אורי'לע װאָס אין דער חיים ?

ר

יי -- :מאַלע װאָס אין דער היים .אורי איז דאָך שוין צען יאָר

אין אמעריקע.

ס אַ פ י ( --:לאַכט) אורי איז אַװעק פון דער היים ,ווען איך בין
נאָך געווען אָט אַזאַ אַ (װייזט מיטן האַנט װי קליין זי איז געווען) .מיר
ביידע דאַרפן זיך ניט מישן ,טאַנטע ...מיר זיינען דאָך ביידע גרינע. ..

און דער אָנק? איז זייער אַ בייזער מענטש זעט זיך אַן...
אָנק ( -- :5קוקט אוים איר מוט שאַרפע אויגן) טאַ מישט זיך טאַ-
קע ניט אַריין וואו מען באַדאַרף ניט....
ס א פם יי  -- :יאַ! איך מיש זיך ניט ,אָבער אַז איר רעדט אַזױנע
שלעכטע רייד אויף אורי'ן פארדריסט עס מיך . ...אין דער היים ביי אונז
איז אַ זכיהח צו דערמאַנען נאָר אַפילו אורי'ס נאָמען  ---ווייסט איר ?
אָנק  -- :5נו טאַ נעמט און פאָרט צוריק אַהיים ,אַז אייך געפעלט
דאַ ניט,
ס אַ פ י -- :דאַ נגעפעלט מיר גראַדע יאַ,
ריי -- ;:קומט ,שוויגער ,איר דאַרפט בעסער ליגן.
אָנק

 -- :5אין מיינע ביזנעס בעט איך קיינעם זיך ניט צו מישן,

פֿאַרשטאַנען ? ריי ,איך בין נעקומען צו דיר און צו אורי'ן .קענסטו ניט
הייסן זייטיקע מענטשן אַרױסנײן אויף אַ וויילע?
4
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ר יי -- :זייט ניט אַזױ שטרענג ,אָנקל.
אָ נק ל -- :איד בין ניט געקומען אוי
ס
צ
ו
'
ט
ע
נ
ח
'
ן
ז
י
ך
מ
י
ט
א
ו
ר
י
'ס
קרובים.
ר י י -- :איר זעט דאָך ,שוויגער ,דער אָנקל אין בייז .גייט בע-
סער צו זיך אין צימער ,איר זייט מיד.
אַ ל ט ע  -- :זינט איך בין דאַ ,זע איך אורי'לן שטענדיק
טראַנן .און דו אַלֵיין ביסט אויך שטענדיק אומעטיק...

צע-

אָ נק ( -- :7צו זיך) א שטיין װאָלט אויך אומעטיק געװאָרן אין
אַזאַ הויז.
ר יי -- :קומט ,שוויגער ,איר דאַרפט בעסער לינן( .נעמט זי אונ.-
טער'ן האַנט און פירט זו).

אל ט ע  -- :איך װעל אַליין ,טאַכטער ,זיי זיך ניט מטריח( .גייענ-
דיק צו איר צומער ),און אַזױ אַלט איז ער געװאָרן .כמעט גרוי .איך דער-
קען דאָך אים נאָר ניט( .אָפּ זיפצנדיק .סאָפו דרויט זיך אָפּ מיטן פנים צו אַ
צווויטן זוום ,זיצט איונגעגראָבן אין בוך).

אַָ נק ?( -- :צו זיך אַליון) אין די טורמעס ,וואו ער האָט זיך נע-
װאַלגערט ביי זיי אין אים כעסער געווען ...אַלט איז ער נעװאָרן...
|
אין אַמעריקע איז ער אַלט געװאָרן,
(ריי נעמט אַ שאַל ,װיקלט זיך אין אים ,צוקט מיט דו אַקסלען ,קוסמ
עקשנות דיק אין די שויבן).

אָ נ ק ( -- : 7רעדט אין דער לופטן אַריין) אַ קעלט ,אַלַע שויבן
פרירן .אין אַ שטוב זאָל זיין אַזױ קאַלט .האָסט ניט קיין באזונדער אוי-
וועלע אינ'ם צימער ?

ריי -- :ניטאָ.
אַ נק ל -- :אַ קינד אין אַ שטוב און קיין אויוועלע זאָל ניט זיין.

ר יי -- :אַז ס'איז דאַ איז אודאי נוט.
א נק ל -- :און אַז ס'איז ניטאַ --

ר יי -- :איז אויך גוט.
אַ נק  -- :5באַדאַרף זיין.
ר יי -- :װאָס פאַר אַ רייד ,אָנקל?
אָ נק ? -- :איך בין בייז( .,שווער שווויגן),

ר יי( -- :מיט געבעט) אָנקל( .נאָכאַמאָל) אָנקל,
5
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ס אַ פ י ( -- :הויבט זיך אויף פון איר פּלאַץ ,גייט צו צו רוי ,נעמט
; זי אָרום און קושט זי) ניט אַזױי טרויעריק ,ריי ,ניט אַזױ סרויעריק.
ר י י ( -- :באַפרייט זיך פּאַמעלאַך פון סאָפו'ט הענט) נו ,װאָס זאָל

איך טאָן .אָט אַזאַ בין איך( .גלעט זי איבער'ן קאָפּ),
ס אַ פ '  -- :מענטשן דארפן זיין שטאַרק ביי זיך ,ניט אַראָפּי
פאַלן ( , . .צום אָנקל) איר פאַרשעמט דאָך מיד ,אַנקל ,איר זייט דאָך נאַר
ניט טזא שלעכטער מענטש...

איר זייט אפשר גערעכט...

אָנק  -- ::7אפשר?
ר י י  -- :אָבער אורי איז דאָך פארט ניט שולדיק.

אָ גק  -- : 9אויכ איך בין גערעכט איז ער שולדיק( ...שטעלט
זיך אויף) דער ,װאָס קען אין דעם לאַנד קיין לעבן ניט מאַכן פאַר אַ ווייב
און קינד איז שולדיק.

ר יי  -- :גאָט מיינער ,וי אַזױ רעדט איר עס ? נו ,װאָס איז ער
שולדיק ,אַז ער טויג פאָרט ניט צו ביזנעס ?

אָנק  -- :5ניטא אַזא מענטש אויף דער וועלט װאָס זאָל ניט טויגן
צו ביזנעס ,און אַז מען ניט נאָך אים אַלע מענלאַכקײטן דערצו ...און

דאָ ,אין דעם לאַנד דארף מען טויגן ,

מ ו ז מען טוגן ...אַ שוינד-

לער ,אָט װאָס ער איז ,דיין אורי.
ס אַ פ י  -- :איך װאָלט פאַר אַזױנע רייד נגעוויזן די טיר( ,אָפּ מיט
כעס צו זיך אין צומער).

אַ נק -- : 9

ר

(אַנ'אויפגעשפּרונגענער)

די טיר ? מיר ווייזן די טיר ?

יי( -- :כאַפּט אָן דעם אָנקל פאַר די הענט) איך בעט אייך ,איך בעט

אייך . , .נו ,װאָס קען איד העלפן ? ...אַך מיין נאָט ,ווער הייסט איר

אַריינמישן זיך ? .
א נ ק  -- : 5דו ערלויבסט ,אַז ביי דיר אין הויז זאָל מען צו מיר

אַזױ ריידן ?
ר י י ( --- :מיט טרערן) און אַז איר רעדט אַזױ בייז וועגן אורי'ץ . ..

סאַפי אין ניט קיין פרעמדע

ביי אונז ,עס פאַרדריסט איר אויך װאָס

איר באַלײידיקט אודי'ן.
אָנ ק  -- : 9וויפיל איך באַלײידיק אים איז נאָךאַלְץ װײיניק ,ער

פאַרדינט עס.
ך י י ( --- :אין פאַרצווייפלונג) טוט װאָס איר ווילט ,טוט װאָס איר
װווילט, ..

באַנקראָט
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א נק  -- : 9איר זייט אלע גאַרנישטן .דו אויך ,אַז דו גיסט אים
גערעכט צן אלץ ,װאָס ער טוט ,איך האָב נאָך אַזאַ שטוב אויף מיין לעבן
ניט נעזען...
ַלטער בחור
(אַ קלונג ,רוו גיוט עפענען און קומט אַריין מום לוריאָ'ן ,אאַנ
פון

אַ

יאָר

פערצוק,

אַ צוריקגעצויגענער,

שעסעעוודיקער

מענטש),

ר יי( -- :איבעראַשמ-צופרידן פון לוריאָ'ס קומען ,שטאַרק צעטומלט,
סטאַרעט זיך אויר צעטומלונג באַהאַלטן) אַזאַ גאַסט ,אַזא גאַסט .װאָס שטייט

איר ביים טיר ,קומט אַריין . . .באַקענט זיך .דאָס איז מיין אַנקל ,מיסטער

סטאָון( ,צום אָנקל) אונזערער אַ פריינד ,מיסטער לוריא.
אַ נק ?( -- :נויגט זיך) האו-דו-יודדו ,מיסטער לוריאָ( .לוריאָ נויגט

זיך אויך).
ר י י  -- :גִיט מיר אייער מאַנטל( .נעמט פון אים דעם מאַנטל),
זיצט ,לוריאָ,
(לוריאָ זעצט זיך).

?וריאַ:

 --האָב איך אפשר געשטערט?

ר יי  -- :אַ ניין ,ניין .אדהבה( .מען זעט ,אַז זי װויל ניט פאָרזעצן
דעם געשפּרעך מוט'ן אָנקל ,װװווום ניט װאָס צו טאָן) .איר וועט נאָך זיצן
אַנקל ,יא ? איך על מאַכן טיי...
אָנ ק 

( -- :שאַרף) איך אָב איצט ניט קיין צייט פאַר אַזױנע

זאַכן . . ,איך בין ניט קיין ליידיקגייער,
ר י י -- :נו נוט ,אָנקל ,איך וועל זען ,אַז אורי זאָל אַרויפקומען

צו אייך.
אַ נק  -- :5ער װועט דאָך אָבער נים אַרויפקומען ,איך ווייס דאָך.

שוין דריי װאַכן ,אַז ער האָט אַװעקגעװאָרפן די סטאָר און איז נאָך קיין
איינמאָל ניט געווען ביי מיר ,ער ווייכט פון מיר .ער װועט ניט קומען.
איך ווייס( ,לוריאָ הערט זיך צו מיט פאַרוואונדערונג צום אָנקל'ם רויד).

ר יי-- :
אָ נק :5
איך פאַרשטיי..
ר יי -- :
א נק ?:
געבן די סטאָר?

נ ,דאָס מאָל װעל איך זען ער זאָל קומען צו אייך.
 -דו וועסט זען ? דו האָסט ביי אים א גרויסע דע
ה
,
וי
.
א
ָ
נ
ק
ל
,
ע
ס
ז
י
צ
ט
ד
א
ָ
ך
א
ַ
ג
אַסט ...ניט שען.
 --ער האָט ניי דיר א סך געפרענט צי ער זאָל אוים-
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ר יי  -- :אַלְץ װאָס אורי טוט דאַרף ער מסתמא
גלויב אים,

אַזױ טאָן ,איך

(צו לוריאָ)

א פריינך ? --

אָנ

ק ? -- :

זייער

שיין,

זייער

שיין,

װויל איך טאַקע הערן ,װאָס אַ פריינט וועט דאַרױה זאָגן ? 1

ר יי( -- :פאָרלאָרן) מיסטער לוריאָ איז שוין דריי יאָר ניט געווען
ביי אונז .....ער ווייס דאַך פון גאָר נישט,
?ור י אַ  -- :ווענן װאָס האַנדלט זיר דאַ ?
|
ריי -- :אָט נאַרישקײיטן.
אָ נק  -- :9נאַרישקייטן ? רואינירן א ביזנעס ,אָנמאַכן אַזױפיל
חובות  ---דאָס איז ביי דיר נאַרישקייטן ? איר דענקט אויך אַזױ ,מיס-
טעס לוריא ,אַז מיט אַ כיון פירן ביזנעס צו באַנקראָט אין גאַרנישט ?
מיר ,איך פארשטיי

ניט וװעגן װאָס

?ור יאָ -- :אַנטשלדיקט
דאָ האַנדלט זיך.
ר יי( -- :אויסער זיך) מיט א כין ,זאָגט איר? מיט א כיון?

אָ גק ( -- : 5פעסט) יאָ .מיט א כיון ,איד זאָג עס .איך ווייס װאָס
איך רייד....
ר יי -- :ס'איז נים אמת,
אַ נק ( -- :5איינגע'עקשנ'ט) איך ווי? וויסן איין זאך .מיר גייט
ניט אַזױ אין דעם געלט ,װאָס ער האָט מיר גע'פּטר'ט ...איך וויל נאָר

וויסן איין זאך  :רואינירן זיך און אַנדערע אין עפּעס ,צי ס'אין נאָר
נישט?

מיך
איך,
אויף
לעבן

צי עס קומט נאָך אַ דאַנק דערפאַר ? אָט װאָס איך וויל וויסן...

קרענקט עס ביז אין ביין אַריין .איך בין באַלײידיקט .פאַרשטייסט?
(צו לוריאָ'ז) אז דו העלפסט אַרױס אַ מענטשן ,ווילסט אים שטעלן
די פיס  --זעסט :א מענטש מאַטערט זיך ,קען ניט מאַכן קיין
 ,...אַלרײיט ,זאָל זיין ,אַז אייער פריינד אורי איז ,איך ווייס װאָס

פאַר אַ געװאלדיקער גרויסער מענטש ,אַ נעלערנטער ,א גאנצער א-אַױ

אַי . . .אָבער אַז שוין צו מוז ,אַז ער פּלאַנט זיך דאַ ,װאַרפט זיך צו אַלֶע
אַרבעטן ,און טויג צו קיין זאַך ניט  --נעמסטו און ווילסט אים העלפן,
עפנסט אים אַ סטאָר ,לייגסט אַריין געלט ,לערנסט אים וי אַזױ די ביז-
נעס צו פירן  --שטייס דער מענטש

אָפּ נאַך קיין האַלב יאָר ניט ,און

מאַכט פון אַלץ א ת? ,א חרבן . . .און נאָך וי ? מיט אַ כיון ,אַבי פּטור
צו ווערן פון דער סטאָר . . ,ואוו איז דאָס אזוינס געהערט געװאָרן ?
ר יי  -- :אָנקל ,פּליז ,גענוג,
8
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אָנ ק ? -- :איך בין ניט אַזא נזלן ,װוי דו מיינסט ,אָבער דאָס מאָל
על איך זיין שטרעננ .פאַר אַזױנע מענטשן אין ניטאָ קיין פלאץ דא...
דאַ דאַרף מען טאָן ,מיט'ן נאָז די ערד אַקערן .אַליין ,מיט די אייגענע
כחות .און כחות מוזן זיין .ניטאַ קיין תירוץ ...איך רייד מיט א כיון
פאַר אַ פרעמדן מענטשן איר זאָלט זיך שעמען .שעמט זיך ,דו שטייסט
און ציטערסט ,האָסט אַפילו ניט קיין רעכטן מאַנטל,
ר יי -- :אוי ,אָנקפ}

אָ נק ל -- :דאָ איז דאָך פינצטער ,קאלט אָפּגעלאָזן  .., .איך וועל
זיין שטרענג .מיין חוב זאָל מיר דאָס מאָל זיין אָפּנעצאָלט ,אַ בעל חוב
צאָלן.

דאַרף

אַ גערירטער.

(אָמּ מיט

רוו

קוקט

כעס.

לוריאָ הוובט

אויף

אום

זוך

אומעטיק,

אויף,

געפינט

שטווט

אַניאויבערראַשטער,

ניט

צו

קיין

ווערטער

ריידן),
 5ור

אַ -- :

אַנ'איכערקערעניש

ביי אייך.,.

ניט אין קיין גו-

טער צייט נעקומען.

ר יי

:
 --גוט װאָס איר זייט נעקומען איצט ,איך בִין אוי צן-

פרידן  . . .וויפיל איז שוין אַז איר זייט ניט געווען ביי אונז ? שוין דריי
יאָר ,דוכט זיך  . . .זיצט לוריאַ ,פאַרװאָס זיצט איר ניט ?...

לוריאָ:

( --שטייט ,קוקט זיך אַרום איבער'ן הויז ,שווייגט שווער).

ריי --:נו ,װאָס שוייגט איר ,לוריאָ,

לוריאַ( -- :מער צו זיך װי צו ריי) מאָדנע ,מאָדנע...
אַזױ ,דוכט זיך ,דאָס זעלבע הויז ,גאַר ניט געענדערט.

און

ר יי -- :עס האָט זיך באַדאַרפט ענדערן ,װאָס ?
?קורי א{  --איד וייס אליין ניט .דריי יאָר ,זאָגט איר?
זעלבער זיינער( .גייט צו צום זייגער ,באַטראַכט אום).

ריי:

 --איז דאָך שוין יאַ אַ ענדערונג טאַראַן...

לורי

א -- :יאָ?

דער

און איר זייט חושך ,ריי( ,..גייט צו צו דער

וואַזאָגע) .,און די װאַזאַנע איז מיר אוֹיך באַקאַנט .אויך אַנ'אמאליקע.
יאָ? ...זי דאַרט ,דאַכט זיך ,ביי אייך. . .

ר יי -- :איז דאָך שוין יא אנערנעדרונג פאַראַן...
לוריאָ -- :אייך פארדדיסט װאָס איך האָב עס געזאָגט?
ר יי -- :ניין ,פאַרװאָס ? (שמיוכלט) דער זעלבער לוריאָ.

לוריאָ -- :ער האָט זיך באַדאַרפט ענדערן ,װאָס ?

ר י י -- :

(לאַכט שטאַרקער ,כמעט ווו היוסטערוש),
9
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?ור

י אָ -- :

(טרעט צו נאָענט צו איר) װאָס טוט זיך מיט אייך,

ריי ? װאָס איז מיט אייך ?
ר י י  -- :פארװאָס זיצט איר ניט ? דערציילט ווענן זיך ? וואו
זייס איר געווען ? אַזױ פי? יאָרן ,אַזױ פיל יאָרן . ..
?לוריאָ ;  --דערציילן? איר ווייסט דאָך :אלע באַנענענישן זיי-
נען שטום .עס נעמט אָפּ דאָס לשון.

ר יי -- :איך װעל אייך מאַכן טיי ,יאָ?
לוריאַ::

--

ניין ,ניין ,מען

דאַרף ניט( ,ועצט ויך און שוויוגט).

ר יי ( -- :זעצט זיך אַנטקעגן אים) און איר זעט אויס נוט ,לוריא,
כמעט נאָר ניט עלטער געװאָרן ,אייער פּנים נאָר אין פעסטער געװאָרן,
שטרענג אַזױ.
לוריאַ -- :איך בין כמעט די נאַנצע דריי יאָר ניט געװען אין
נין יאָרק .אַרומנעשלעפּט זיך איבער אַמעריקע ,נעטרעמפּעװעט וי מען
רופט עס.
ר יי -- :טאַקע? איר האָט אַרומגעטרעמפּעװעט? וי קומט עס
צו אייך ?

?וריאַ -- :אָט אַזױ .עס קומט( .באַטאָנט) .אַן מען שניידט אִפּ
שלעכט אין איין שטאָט דאַרף מען אַװעק איבער אַנדערע שטעט.

ר יי  -- :װאָס מיינט איר צו זאָגן ?
לוריאַ -:מען דאַרף אייך ניט אויסטייטשן.
ר יי ( -- :לאָזט אַרונטער דעם קאָפּ ,שווויגם),
 2וריאַ:
שולדיקט

מיר,

ר יי-- :
לוריאַָ:

ר

 --איך האָב ניט געמיינט אייך צו שטעכן,

ריי .אַנט-

(מיט טרערן) ,איר האָט נאָך אַלץ מיר ניט פאַרנעבן?
 --אייך האָב איך פאַרנעבן.

יי -- :און אורי'ן?

?ו ר י אַ  -- :זאָנן אייד דעם אמת ?  ---נו ,נו ,מען דארף ניט...
אַז דו נייסט אַרום איבער'ן לאַנד פֿאַרגעסטו אָן אַלֶע קריוודעס ,כאַ-
פרייסטו זיך פון זיי. . .
ר יי -- :און אַז מען קומט צוריק פון לאַנד?

?וריאַ -- :איך בין שוין אַ דריי חדשים אין נין יאָרק ,אַרבעט
צוריק אין שאַפּ ,וואוין ביי פרעמדע .א באָרדער ,גיי אַװעק אין דער פרי
און קום צוריק אין אַוונט ..,דאַכט זיך אלץ אין ארדנונג וי גאָט האט
10
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נגענאָטן  ... .מיר איז נאָר קיינמאָל אוים'ן זינען ניט אַרױף ,אַז איך וועל
קומען צו אייך  ... .און אָט בין איך געקומען צו אייך .איך ווייס אַלֵיין

ניט וי אַזױ דאָס האָט פּאַסירט,
ר יי -- :מיך פרייט זייער ,װאָס איר זייט געקומען.
? ו ר י אַ  -- :איך האָב געמיינט ,אז איר װועט אויסשטעלן אַ
פּאַר אויגן ,ווען איך װעל אַריינקומען.

ר יי -- :פון װאַנען װוייסט איר .אַז איך האָב ניט אויסגעשטעלט
,
קיין פּאַר אויגן ?
? ו ר י אַ ;  --ניי אייך אין עס אַ שפּאָס? איך בין געשטאַנען
,
אַפדריער אַ צען מינוט ביי אייער טיר,
,
ר יי -- :דערזעלבער לוריא.
לוריאַ-:אַך ,װאָס רעדט איר ? . . ,מאָדנע ,איך האָב די גאַנצע

צייט געהאָט אַ נעפי? ,אַז ביי אייך אין נים גוט ...איר ווייסט ,איך
האָב די גאַנצע דריי יאָר געהאַלטן אין איין זוכן אורי'ס נאָמען.
ר יי  -- :וואו האָט איר געזאָלט זען זיין נאָמען ?
לוריאַ -- :אין דער פּרעסע .אין דער אַרבעטעריבאַװעגונג ,איך
בין געווען זיכער .אַז ער פאַרנעמט אַ גרויסן פּלאַץ,
ר י י  -- :אורי האָט זיך אינגאַנצן צוריקגעצוינן פון אַלץ און פון
! אַלעמען ,און קיינער קומט ניט צו אונז און מיר גייען צו קיינעם ניט,
(וריאָ ---:יאָ? אינטערעסאנט .און װאָס איז פאַר א נעשיכטע
מיט אייער אָנק? ? קען איך פרענן ?

ר י י  -- :מען האָט איינגעשמועסט

אורי'ן ער זאָל ניין אין ביז-

נעס .אַ סטאָר עפענען.
? ו ר י אַ ( -- :שפּרינגט אויף) אַ סטאָר? אורי אין אַ סטאָך ?
ר יי  -- :איר וואונדערט זיך ? איך וואונדער זיך אויך ,און אורי
נאָך מער( .מיט טרויער) מען ווערט מיד פון דער שטענדיקער דחקות...

און דאַ האָט זיך אַננעזעצט אויף אים מיין משפּחה ...און אורי --
איר ווייסט דאָך  ---װאָלט ער ניט געווען אזא אומרואיקער...
ו ר י אַ  -- :וי קומט אורי צו ביזנעס ?

ר י י  -- :איז ער טאקע אָפּגעשטאַנען אין דער סטאָר אַ פינף
חדשים ,און אין אַ שענעם פרימארגן פאַרשלאָסן זי אויפ'ן שלאָס און
אַוועק .אַפילו מיר ניט אױסנעזאַנט.
ל ו ר י אַ  -- :פּשוט ,פאַרשלאַסן אוים'ן שלאָס און אַװעקגעגאַנגען ?
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ר י י -- :יאָ .אַזױ אַ .איבערנעלאָזט אױיף הפקר און פאַרטיק...
און די סחורה האָט ער צובאָרגט .און חובות איבער'ן קאָפֿ,
?לוריאָ -- :פאַר אורי'ן פּאַסט זיך עס.
ר יי -- :איר װאַלט אים אַנגעקוקט  ---ס'איז פון אים אַ תל נע-
װאָרן  ... .אַך ,זאָל זיין גענוג ווענן דעם .דערציילט עפּעס וועגן זיך ,איר
האָט דאָך אַזױ פי? דורכגערייוט...
?וריאַ  -- :אייער איננעלע אין שוין א גרויסער ,יאָ?

ר יי  -- :אַ ,יאָ .פאַרװאָס ווילט איר ניט דערציילן נאָר נישט ?
?וריאָ -- :איך האָב דאָך אייך שוין געזאַנט :אַלע באַגעגענישן
זיינען שטום . ..
ר יי ;  --צו װאָס רעדט איר אַזױ ,לוריא ?
?וריאָ -- :איך האָב ניט באדאַרפט קומען צו אייך.
ריי -- :איך בין געווען זיכער ,אַז איר האָט מיך לאַנג שוין אַרױס-
נעשלאָגן פון מוח .ס'האָט דאָך ניט קיין זינען.

?ורי

אַ ( -- :שמעלט זיך אויף) עס האָט ניט קיין זינען? און

אייער לעבן האָט אַ זינען ?
ריי( -- :מיט ציטער) לוריאָ ,שוויינט!

(עס קומט אַרין די אַלטע).
א 5ט ע -- :נעמאַטערט זיד ,געמאַטערט זיך איינצודרעמלען ,און

קען ניט ...אַך קריינעלאַך מיינע ,מיר האַלט זיך אין איין חלומ'ן ,אַז
עמיצער וויינט...
ריי -- :װאָס פאַלט אייך איין שווינער ? (צו לוריאָ'ן) ,דאָס אין
דאָך אורי'ס מאַמע ,ניט לאַנג געקומען פון רוסלאַנד.
פוריאָ:

 --טאַקע? ניט לאַנג געקומען?

ר י י ( --- :צו הער אַלטער) דאָס איז אונזער אַנ'אַלטער פריינד --
מיסטער לוריא.
?וריאַ:

 --שלום עליכם באַבע (גיט אור אַ האַנט),

ריי -- :געקומען צוזאמען מיט אורי'ס א קוזינע .זי אין אויך דאָ.

וואוינט מיט אונז( ,רופט) סאַפֿי,
?וריאַָ -- :צו װאָס?

ר יי -- :איר וועט זיך באַקענען מיט איר ,אַ שיין מייד? און אַ
וואוילס. . .
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לוריאַ:

 --אך נו ,ניט אויפנעליינט איצט ...צו װאָס ?

(סאָכי קומט אַרויס).

ס אַ פ י -- :דער שרייער איז שוין אַװעק? איר זייט בייז אויף
מיר ,ריי ?

ר י י  -- :ניט באַדאַרפט אַזױ אויפשפּריננען,

סאַפי ,ניט באַ-

דאַרפט  . . .נו ,מילא . . ,באַקענט זיך  --מיסטער לוריאָ .מיס דאָן.
?ור יא ( -- :גיט די האנט) אייער נאָמען איז אויך דאָן?
ס אַ פ י  -- :אודאי ,אודאי .און מיין ערשטער נאָמען אין סאָפי.
איך האָב ליב ,אַז מען רופט מיך סאַפי.

אַלט ע( -- :צו לוריאָ'ן) אַנ'אַלטער פריינד ,זאָגט ריי ,און מען
זעט אייך צום ערשטן מאָל דאָ .איך בין שוין דריי חדשים אין אַמעריקע,
?וריאַָ -- :איז דאָס אַ סך ,באמת ? אַזױ שטאַרק נעפעלט אייך
ניט אַמעריקע ?
אַ  5ט ע  -- :אַך ,זון מיינער ,װאָס האָב איך צו אַמעריקע ? איך
דאַנק נאָט אַלֶע טעג ,װאָס ער האָט מיך געבראַכט אַהער ,אויף אַלע אידן
געזאַנט געװאָרן .,איך האָב א שנור אַ טייערע און א שיין אייניקל.
ר יי -- :איר הערט וי מען לויבט מיךף?
?וריא

 -- :מסתמא

פארדינט

איר,

א 5ט ע -- :געזונט זאָלסטו מיר זיין ,טאָכטער ,איך האָב די אויגן
מיינע אויסנעוויינט ביז איך האָב דערלעבט אייך צו זען .ווען איך האָב
דערהערט אין דער חיים ,אַז מיין אורי'לע האָט חתונה געהאַט דאָ אין
אַמעריקע  ---אַך ,אַך ,װוער האָט זיך עס געריכט ,אַז מיין אורי'לע זאָל
זיך אַרױסראַטעװען פון סיבּיר קיין אַמעריקע ?

לוריאַ  --:אַז מען לעבט דערלעבט מען ,באָכע.
אַ  5ט
ווען צייטן,
טויטן ,ניט
שוין ניטאָ,
ס אַ פ

ע  -- :אַ קלייניקייט  ---פון סיביר אַנטלאָפן ...,שוין נע-
אַז מיר האָבן אים שוין אַלע באַװיינט װי מען באַװיינט א
היינט געדאַכט .געווען קלאַננען ביי אונז ,אַז אורי'לע אין
 .,געדענקסט ,סאפילע ?...
'  -- :צי איך געדענק,

אַ ? ט ע ( -- :אויף סאָפּי'ן) זי האָט אויך גענוג טרערן פאַרגאָסן
דעמאַלט...
ס אַ פ י  -- :אמת טאַקע ,איך האָנ זייער געוויינט ...װאָס האָט

איר זיך מיט אַמאָל דערמאַנט טאַנטע ?
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לוריאָ -- :אָט בין איך דאָך אויך אַנ'אַנטלאַפענער פון סיביר,
באָבע .ס'איז ניט אַזױ שרעקלאַך.

אַ  3ט ע  -- :טאַקע ? קריינעלאַך מיינע.
?ור י אַ -- :און מיט אייער אורי'ן נאָך אין סיביר געקענט זיך.
אין איין דאָרף סיט אים פאַרשיקט געווען.
ס אַ פ '  -- :איר זייט אויך געווען אין סיביר? אינטערעסאַנט,
עפּעס דורכט זיך מיר ,אַז וועמען מען זאָל ניט א כאט טאָן דאָ האָט יע-
דער דורכגעמאַכט שוין עפּעס גרויסעס אין זיין לעבן,
?לוריאַ  -- :איך האָף ,אַז איר זייט ניט קיין אויסנאַם.
ס אַ פ י  -- :װאָס בין איך ? סיידן דאָס גרויסעס װעט נאַך קו"
מען  ..,.כאָטש דורכנעמאַכט האַנן מיר שוין אויך אַ סך פאַר די לעצטע
יאָרן ; ניט אמת ,באַבע ?
אַ  5ט ע -- :זאָל זיך עס שוין מער ניט אומקערן ,פאָטער האַר-
ציקער.
ס אַ פ י  -- :אָבער װאָס איז צו דערמאַנען שטענדיק דאָס פאַר-
גאַנגענע? ...מענטשן לעבן דאָך ניט נאָר סיט דער פאַרגאַנגנהײט

אַליין ,ניט אמת מיסטער לוריאָ ?  . ..,איך ווייס ניט װי אַלע אַנדערע
װאָס קומען אַריבער אַהער --- ,איך בין אַזױ איבעראַשט פון דאָס נייע.

?וריאַ -- ::אייך נעפעלט דאָ ?
ס אַ פ י  -- :זייער .ס'איז עפּעס אַזױ וי אַ חלום ,אַ גרויסער חלום,

לוריאַ -- :זייט איר פון די ווייניקע גליקלאַכע ,מערסטע װאָס
קומען איבער אַהער בלאָזן זיך.
ס אַ פ י  -- :און איר ? אַנטשולדיקט מיר פאַר דער פראגע,
?וריאָ:

--

(טוט אַ מאַך מיט'ן האַנט) מיר זיינען שוין נאָר עפּעס

אַנדערש ...איך מיין  ---איך ,אייער קאָזין אורי ,און נאָך אַזױנע...
ווענן אונז איז ניטאָ װאָס צו ריידן אַפילן.
ס אַ פ י ;  --װאָס מיינט איר ?
?לוריאַ  -- :מענטשן מיט צו לאַנגע נעז ,פאַרשטייט איר מיך,
װאָס טוט מען אַז מען האָט לאַנגע נעז ? מען האַלט אין איין קרימען מיט
זיי . , ,און דערצו נאָך ,פאַרשטײיט איר מיך ,מענטשן װאָס האַכן געטראָגן
אויף זיך דעם טורעמנעם כאַלאַט .נייט מען אַרום אויף אַ פרייער וועלט
און מען וויקלט זיך נאָך אַלץ אין דעם פֿאַרלייזיקטן כאַלאַט ...אַנט-

שולדיקט מיר פאַר'ז אויסדרוק  . . .טפו( .שווערע פּויזע).
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ס אַ פ י-- :
װאָס שטייט
ר יי:

(גייט צו צו רוו װאָס שטויםט דו גאַנצע צווט אַנ/אומעטיקע)

איר אַזױ אומעטיק
--

גאַר נישט,

ריי?

סאַפֿי.

ס אַ פ ' ( -- :נעמט איר פאַר דוֹ הענט) זייט פריילאך ,זייט פריי-
לאַך ,איך בעט אייך . . .איר זייט דאָך אין סיביר ניט געווען ?

אַ  5ט ע( -- :רעדט אַזוי ווי צו זיך אַליין) אָט וי היינט נעדענק
איך נאָך ,װוי די זשאַנדאַרן זיינען אַריינגעקומען צו מיר אין שטוֹב און
אים צוגענומען.
ס אַ פ י -- :טאַנטע ,גענונ .װאָס ווידער ?
אל ט ע  -- :און אורי'לע דאָ איז אַזױ מאָדנע געװאָרן ,אַזױ דער-

שלאָגן איז ער .איך זע אויף אים קיין איין פריילאַכע מינוט ניט .און ער
איז דאָך געווען אַזאַ לעבעדיקער ,אַזאַ פריילאַכער ..,.איך האָב גע-
מיינט איך װעל קומען קיין אַמעריקע װעט ער מיר אַלְץ דערציילן. ..
ר יי -- :אייך אין קאַלט ,שוויגער .נאט אייך מיין שׁאֵל (טוט אוֹיף
איר אָן דעם שאַל).
א ? ט ע  -- :געזונט זאָלסטו מיר זיין ,טאָכטער( ,צו לוריאָ'ן) איך
דאַנק גאָט ,װאָס ער האָט מיך אַרױסגעראַטעװעט פון נהינם און נע-
בראכט צו מיינע קינדער ,און זיי ,מיינע קינדער ,זע איך ,זיינען עפּעס
גאַר ניט צופרידן דאָ ,זיינען אומעטיק.
ר י י  -- :גייט זיד אַביס? דורך אין נאָס .אויפ'ן גאַס אין שען נע-
װאָרן ,גייט שוויגער .איר זיצט אַ נאַנצן טאָנ אין שטוב .ס'איז ניט נוט
פאַר אייך,
ס אַ פ י -- ;:איך װאָלט מיט אייך געגאַנגען ,טאַנטע ,איך בין אָבער

נאָך ניט פאַרטיס מיט מיינע לעסאַנס.
אַ

?ט ע  -- :מען דאַרף ניט ,סאַפילע .איך װוע? בעסער אריינגיין

אויף אַ וויילע צו מיסעס גרין ,פאַרברייננען אַביסעלע( ,צו לוריאָ'ן) אַ
גוטן אייך( ,צו ריי) דאַרפסט דאָך שוין באַלד גיין נאָך וויליק'לען.
ר יי -- ::ס'איז נאָך צייט ,שוויגער( .די אַלטע אַפּ),
ו ר י אָ  -- :אַ זואוילע אַלטיטשקע .פּלאַנטערט זיך נעבאַך אין
אַ פרעמדער וועלט .און אורי'לע דערציילט איר נאָרנישט . . .כא ,כא ,כא.
ס אַ פ י ( -- :שטרענג) װאָס 5אַכט איר?
לוריאַ -- :אָט אַזױ .עס לאַכט זיך מיר .אורי'לע דערציילט איר
גאָרנישט . . .און איר מאַכט זיך לעסאַנס ?
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ס אַ פ י  -- :װאָס מיינט איר מיט דעם צו זאַנן ?
?וריאָ -- ::איר דאַרפט זיך ניט באַלײידיקן .איך זאָג אַזױ זיך.
ס'איז אייך גוט .אַלע נרינע איז גוט ,און זיי פאַרשטײיען עס ניט .מען

קומט זיך צופאָרן און מען מאַכט זיך לעסאָנס,
ס אַ פ י ; ( ---פאַרקאַסטיש) איר ,ווייזט אויס ,האָט שוין אייערע לע-
סאַנס אָפּנעמאַבט,

?ורי אַ ( -- :מאַכט מיט אַ האַנט) אָ ,יא ,שוין לאַנג אָפּנעמאַכט ,
שטערט אייך ניט .איר זייט דאָך נאָך ניט פאַרטיק מיט אייערע לעסאַנס,
ס אַ פי-- :אאָ ,איך על גיין צו זיך .איר װועט מיר אַנטשולדיקן,
?כוריאַָ -- :געוויס ,געוויס.

ס אַ פם י ( -- :צו ריי) איך װאָכט עס נעלאַזט אויף ביי נאַכט ,װעל
איך אָבער ביי נאַבט קיין צייט ניט האָבן .איך ניי דאָך היינט אין טעאַ-
טער מיט אורי'ן ,איר ווייפט דאַד מסתמא ,רוי ?
ר יי;  --אין טעאַטער? ניין .איך ווייס ניט פון דעם,
ס אַ פ י -- :איך האָב געמיינט ,אַז אורי האָט אייך געזאָגט,
ריי -- :ניין ,ער האָט מיר ניט געזאנט,
ס אַ פ י -- :טאַקע ניט? (אין פאַרלענגהוום) ,איך האָב געמיינט ,אַן
איר ווייסט,

יי ( -- :מיט געמאַכטער רואיקייט) עס מאַכט ניט ,ער האָט פאַר-
נעסן ,מסתמא .נו ,װאָס איז ? טאָ זייט טאַקע פאַרטיק ,סאַפי. . .
ס א פ * ;  --איר זייט אַ נוטע ,ריי( ,קושט זו ,אָפּ צו .זיך אונטער-

מאַנצנדוק).
ריי -- :וועמעדוועמען ,איר איז גוט.
פוריאָ -- ::ס'ועט איר זיין ניט נוט אויך.
ר יי -- :וי ברוטאל איר זיינט,
5וריאַ -- :ברוטאַל? ניין .פּשוט ,איך ער ניט נתפּעל פון די
טאַנצנדיקע וועזנס .מיר זיינען ליבער די מיט אונטערגעהאַקטע פים..
װאָס ,זי אַרבעט ניט ?
ר יי ;  --זי אַרבעט .היינט איז זי ניט געגאַננען.
פֿוריאָ  -- :װאָס טוט איצט אודי?
ר יי  -- :נאַרנישט .לויפט אַרום .זוכט אַרבעט .קומט אַהיים אַ מי"
דער ,אַ נערוועזער.
5וריאַ -- :װאָס פאַר אַנ'אַרבעט זוכט ער?
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ר י י -- :ואָס נים איז .אפשר װאָלט איר אים אַרויפגענומען אין
שאַפּ ,וואו איר אַהבעט ?
לוריאָ  -- :אין שאַפּ? צום מאַשין?
ריי -- :ואָס איז אַזױנס? ער װעט זיך אויסלערנען.
?וריאַ  --:ער טוג ניט צו קיין מלאכה .ער װועט ניט טויגן ,איך
ווייס .ניט פֿאַר אורי'.
דריי -- :נעמט מיך אַרוף אַרבעטן .איך קען גוט נייען,
?וריאַ{;  --איבעראַשט) איר ווילט ניין אַרבעטן?
ר יי  -- :ואָט זייט איר אַזױ איבעראַשט? א וייב מעג אַרױיט-
העלפן אין א שלעכטער צייט,
לוריאַ -- :אַז איר פארשטייט מיך ניט( .מיט ניט באַהאַלטענער
פרייר) געווים .װאָס הייסט ? ...ווען ווילט איר אַנהייבן  ---װע? איך
קומען נאָך אייך ...מיין באָס זוכט ארבעטער . . .מאָדנע ,װוי מענטשן
פֿאַרשטייען זיך נים...
ר יי( -- :דערפילט לוריאָ'ס פרויד און הערשרעקט זיך) איך וועל זיך

נאָך באטראכטן . ,..איך האָב דערוויי? נאָר געפרענט...,
דערוויי?, ..
?ור
ר

נו זאָל זיין
|

י אַ  -- ::איר באלײידיקט מיך ,ריי...

יי( -- :נעמט אום פאַר אַ חאַנט) לוריאַ ,איר פארשטייט דאָך אַליין,

י אַ -- :איך פארשטיי דאָך גאר נישט.,.
קור
מורא ? איר האָט דאָך מיך ניט ליב,
ר יי -- :איך בעט אייך.
?וריאָ:

--

װאָס האָט איר

(אַ צעמישטער דרייט זוך אָרום איבנער'ן שטוב)

וואו אין

מיין מאַנט? ? (געפינט זיין מאַנטל און לאָוט זיך צום טיר).

ר י י ( -- :פאַרחאַלט אים) טוט עס ניט ,לוריאָ( .מיט טרערן) מיין
נאָט ,מיין נאָט ...איך װי? ניט איר זאָלט אַװעקגיין פון דאַנען מיט
אַזאַ שטימונג ..,איר זייט דאָך אַ קלונער מענטש .א סך געליטן .אַ סך
געזען  . . .וויפיל א שיער צו אַרומטראַגען זיך מיט אַ שווער האַרץ ?...
א מענטש דארף דאָך מוח? זיין. ..
?ור

יאָ; --

(שמייט בוים טור ,שווויגט שווער).

,

ר י י  -- :לוריאָ ,איך וויל איר זאַלט קומען צו אונז .מיר זיינען
טזוי איינזטטם לעצטנס ,אַזױ וי סיר װאָלטן געווען אויף אן אינזל.
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?ור יי אַ -- ;:איד מיין ,אַז ס'איז נלייכער צו לאָזן אייך אליין
אוים'ן אינז? ... .צו װאָס קומען ? זען ,וי די איינזאַמקײט אייערע וויינט

איבער אַלע אינזלען ?
ר יי -- :איר ווילט גאָרניט זען זיך מיט אוריץ ?
?ורי אַ  -- :און ער מיך ווי? יאַ זען?
ר י י  -- :לוריאַ } (נאָך אַ פּויזע) קומט אויף סאַפּער צו אונז היינט,
?לוריאַ --:איד װעל זען .אַ גוטן( .לאָזט זיך גיין),
ר י י ( -- :שרייט אים נאָך) װואַרט ,לוריאָ ,איך על אייד דורכפירן
אַביסל ,איך דאַרף ניין נאָר מיין אינגעלע...
(אָפּ .אַביסל צווט בלוובט דו סצענע ליידיק .עס קומט אַריין אורי ,אַ מאַן
פון אַ ואָר  .98שטילערהייט.

די אַקסלען

װואָס טראָגט אויף זיך אַ גרויסן

אַרונטערגעזעצטע,

ווי

אַ מענטשן,

ביי

לאַסט .טיפע אויגן .בלאָנדזען אַרום אַזוי

ווו

אין אַ ליידיקער וועלט .אָפטמאָל פלאַקערט אויף אין זיו אַ טונקעלער ,ניט היימ-
לאַכער פיוער און דער מענטש
לאַבקײיט .אין מערסטע מאַמענטן
לויטערטקייט.
רעדט

קייט.

ווערט אַרומגעכאַפּט

װוייט פון דעם מענטשן

אַ צורוקגעצויגנקייט,
אָפּגעהאַקט.

מוט אַ פיבערישער

אין מיטן

װאָס גייט איבער
ריידן,

טרעפט,

קריינקי

אַניאווסגעליטענע
אין אַ מאָדנער

אַז ער האַלט

וי ער איז אָנגעמאָן).
א ו ר י -- :

רואוג-

זיך אֶפּ און

שווייגט לאַנג .ער קומט אַרין ,שטיוט אין מיטן שטוב נים אויסטוענדיק
מאַנטל ,מוונט אַז קיינער איז ניטאָ .טוט זיך אַ װאָרף אויפן

גע-

זיין

דיװאַן אָט אַזוו

(אין דער לופטן אַריין) מיד .מיד ,צום טייוול...

 . .קיינער ניטאַ( . . .שפּרינגט אויף פַּלוצלינג) אַן אידיאָט געװאָרן.
ריי } .
בריװועלאַך צו א קליינשטעטעלדיקן מייד? . . .ראָמאַנסן  . . .עקלהאַפט . . .
(לאָזט זיך מיט ראַשיקע מרוט צו סאָפייס צימער ,גיט אַניעפן די טיר און
שטויסט

זיך אָן אָן סאָפיין ,וועלכע האָט געהאַלטן ביים אַרויסגיין).

אורי! איר

ס אַ פ ' ( -- ;:קומט אַרויס ,פּלאַצט אווס אַ געלעכטער)
האָט דאָך מיר שיער די נאָז ניט צעשלאָגן...
א ור י ( -- :פאַרשעמט) איך האָב געמיינט איר זענט ניטאָ .איר
זייט אין דער היים גאַר ?
ס אַ פ י  -- :געפוילט זיך היינט צו ניין אַרבעטן .אַרבעט איז סיי-
וי ווייניק .ווען זייס איר אַריינגעקומען ?
אורי -- :נאָר װאָס( ,לאָזט זיך גיין אין סאָפּו'ס צומער).
ס אַ פ י  -- :װאָס ווילט איר טאַן ?
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א ו ר י  -- :איך דאַרף עפּעס אַ קוק טאַן ביי אייך .אויף אייער
טיש אין געלענען א בוך.

ס אַ פ י  -- :װאָס דאַרפט איר דאָס בוך ?

אורי -- :טאָלסטאָי'ק אַ בוך .איר האַלט אים איצט אין לייענען.
ם אַ פ י  -- :ניין .איך האָב חיינט ניט געלייענט .בין פאַרנומען
געווען .ער ליגט ערנעץ,

א ורי -- :איר האָט אים גאַרניט געעפנט היינט?
ס אַ פ י -- :צו װאָס פרעגט איר עס ?
אורי --:איך פרעג דאַך אייך.
ס אַ פ י -- :ניין .איך האָב אים היינט נאָך ניט געעפנט אַפילן.
|
װאָס זייס איר ביין ?
אוו רי( -- ::רואיק) איך בין ניט ביין ...ס'איז גאָרנישט( ,ועצט
זיך ביים טיש) .וואו איז ריי ? די מאַמע ? וויליקעל איז נאָך אין סקול ?
ס אָ ם 'י ( -- :קוקט אים נאָך מים ביידע אויגן) ריי איז נאָר װאָס
א פריינד

נעווען דאָ .אוועק ,ווייזט אויס ,מיט אייער פריינד .אייערער
איז דאָ געווען ,מיסטער לוריאָ.
אורי( - ;:איבעראַשט) טאַקע ? לוריאָ ?
ס אָ פ י -- :ואָס וואונדערט איר זיך אַזױ ?
אורי -- :ער איז שוין לאַנג ניט געווען ביי אונז .נו ,עס מאַכט
ניט  . . .האָב אייך גוט אָפּנעקלאַפּט? איך האָף ,אַז ס'איז גאַרנישט,
ם אָ פ י  -- :נאַרנישט ,נאָרנישט .װאָס זיצט איר אין מאַנטל?
טוט אים אויס,

|

אורי:

 --מען דאַרף ניט .איך ברויד נאָך צופאָרן ערגעץ( .גייט

אָרום איבער'ן שטוב הין און צוריק).

ס אַ פ י( -- :קוקט אים נאָך מיט ליבשאַפּט) איר זייט מיד ,זע איך,
בלייבט שוין אין שטוב .װאָס וועט איר פאָרן איצט ?
א ו ר י  -- :מען דאַרף גיין .מ'דאַרף .אַ מאַן האָט מיר נעהייסן
קומען ווענן אַרבעט,
ס אַ פ י  -- :װאָס פאַר אַנ'אַרבעט ?
א ור י -- :װאָס מאכט עס אויס? אַרבעט .וועמען גייט עס אָן
װאָס פאַר אַנ'אַרבעט ? פּיינטינג .איר ווייסט װאָס דאָס איז? שמירן,
שמירן ווענט.
ס אַ פ י ( -- :מיט באַדויער) אוי ,ניין .נייט ניט צו אַזאַ אַרבעט.
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איך װאָלט ניט געװאָלט אייך זען אַ פאַרשמירטן .אַזא װוי איר,
ו-אָס בין איךף?
אורי:
ס אַ פ י -- :איך װאָלט דאַכט זיך אלץ געטאַן אַני איר ואלט
ניט דארפן גיין צו אַזא פּראָסטער אַרבעט.
א ור י ( -- :שמווכלט) װאָס װאָלט איר געטאָן? נאַריש מיידל

װאָס איר זייט  . . .אַנ'אַרבעט דאַרף זיין פּראָסט ,שמוציק .נאָך בעסער,
מען דארף אַרבעטן שווער ,אין שווייס .מיט'ן גאַנצן נוף .מיט אַלע
אַכדים ,קומען אחיים  ---אַנידערפאַלן װוי אַ סנאָפּ .. ,אַבי ניט חאַנדלען.
אַבִי ניט שטיין אין דער פּאַסקודנער סטאָר . . .נגענוג ,גענונ וועגן דעם,
ס אַ פ י -- :איר רעדט אַזױ מאַדנע ,אַזױ שניידנדיק ,און דאָך פיל
איך עפּעס אַזאַ פרייד הערנדיק
אורי:

װוי איר רעדט.

 --װאָס? אַ פרייד?

טס א פ יו ;  --עפּעס ווער איך אַזױ געהויבן ,ווען איר רעדט צו מיר
נאָענט ...דאָס ביס? צייט ,װאָס איר האָט נעכטן מיט מיר פאַרבראכט
האָט מיך אַ נאַנצע נאכט ניט געלאָזט שלאָפן ,איך האָב אַ נאַנצע נאַכט
אָפּנעויינט און בין געווען עפּעס אַזױ גליקלאַך,

א ורי-- :יאָ .דער װאָס קען וויינען אין גליקלאַך.
ס אַ פ י -- :איר וויינט קיינמאָל ניט ?
א ור י -- :ניין.

ס אַ פ י -- :אַ ;אַנצע נאַכט האָט זיך מיר געהאַלטן אין איין פאָך-
שטעלן א מערקווירדיק בילד ,װוי איך האָב אייך געזען אין דער היים
אַמאָל ,א חדשים צוויי איידער מען האָט אייך צונענומען פון אונז...

איך בין אַלט געווען דעמאַלט אַ יאָר פופצן ,ניט מער .איר זייט שוין
נגעווען אַ גאַנצער מענטש ,כאָטש איר זייט ניט קיין סך עלטער פון מיר,
א ור י -- :איז װאָס האָט איר נעזען?
ס אַ פ י  -- :איר זייט געשטאַנען אויפ'ן מיטן מאַרק אוֹיף אַ הויכן
לייטער .אַרום אייך אַ טױיזנטקעפּיקער עולם .איר האָט גערעדט צום עוֹלם,

נערופן צו בונט .איך האָב ניט גוט פאַרשטאַנען דעמאָלט אַלע אייערע
ווערטער ,אָבער איר האָט גערעדט מיט אַזאַ אימפּעט ,מיט אַזאַ קלינננ-
דיקן קול ,אַזױ וי פון שטאָל גענאָסן .,איר האָט אויסגעזען אַזױ שען ,אַזױ
דין --- ,אויסגעצויגן ,מיט אַזא אויפנעהויבענעם קאָפּ .. .איך געדענק ,איך
האָב זיך געשטופּט צווישן עולם מיט ביידע עלנבויגנס ,געװאַלט נאַענט
צוקומען צו אייך  . ..איך געדענק נאָך וי חיינט ,וי איינער פון עולם,
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אנ'עלטערער מאַן האָט אַ געשריי געטאָן אויף מיר :וואוהין שטופּסטו
זיך מיידעלע ? ...מיט אַמאָל האָט דער עולם אַ כאַפּ געטאָן אייך פון
לייטער און מיט אַ ווילדער פרייד אַװעקגעטראַנן אייך אויף די הענט
איבכער דער גאַנצער גרויס פון מאַרק . . ,איך בין צונעלאָפן צום לייטער,
אַרױפגעקראַכן אויף אים און פון דער הויך געקוקט אויף דער גאַנצער
סצענע ...איך על קיינמאָל ניט פאַרגעסן די מינוט ,װאָס איך בין
נעשטאַנען אויפ'ן לייטער...
אורי-- :נו  --איז נוט צו שטיין אויף א לייטער?
ס אַ פ י -- :איר שפּאַסט ? איך זאָג דאַך אייך ,כ'וועל עס קיינ-
מאָל ניט פארגעסן,
אורי -- :נו װאָס? וואו איז דער לייטער היינט ? ליגט ערנעץ
אַ צעפוילטער,.
ס אַ פ י  -- :און איר האָט גאר קיינמאָל ניט געוואוסט ,אַז ס'אין
געווען א קליין מיידעלע ,װאָס איז געווען פאַרליבט אין אייך.
אורי -- :נו ,ואס ? דאָס קליין מיידעלע אין אוױיסנעװאַקסן ,גע-
קומען קיין אמעריקע און וואוינט אין הויז כיי מיסטער דאַָן,
 -ס אָ ם י -- :איך האָב ניט ליב ,אַז מען רופט אייך מיסטערדאָן ,פאר מיר זענט איר יענער אורי ,װואָס שטייט אוים'ן לייטער.
אורי -- :אומזין .אומוין --- .מיסטער דאָן ,און איר מעגט מורא
האָבן פאַר אים,
ס אפ י -- :מווא האָבן?
אורי -- :מיסטער דאַן קען אונטערשפּריננען צו יענעם איננל,
װאָס שטייט אוים'ן לייטער ,א כאפ טאַן אים פֿאר'ן קאַרק און א זעץ
טאָן אָן דער ערד . ..
ס אַ פ י -- :

(שפּרינגט צו צו אים ,כאַפּט אום אָן פאַר דו הענט ,בעמ

זיך) רעדט ניט אַזױ .װאָס איזן מיט אייך ?
א ור י -- :זאָל ער לינן אביסעלע אויף דער ערד ,אייער יענער
אורי  . ,.א צעשלאַנענער ,אַ בא'דמ'טער ,זאָל ער . , .איך האָב מיטפייד

קומען אַהער זיין אַ

מיט אייך סאַפי .צן װאָסק האָט איר באדארפט
באַרדערקע ביי מיסטער דאָן?
ס אַ פ י ( -- :מיט טרערן) וי פאַרצווייפלט איר זייט !

א ו ר י  -- ;:פאַרצווייפלט ? ...7איר האָט ניט באַדאַרפט קומען

אַהער.
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 -- :באַדאַרמט,
( -מיט כעס) אַלעמען פארטריבן פון זיך .פריינד ,מענ-אייך אויך פאַרטרייבן,
 -- :וועל אַננעמען מיט ליבשאפט צו זיין פארטריבן פון

ס אַ פ '
א ור י:
לאַכקייטן ,װעל
ס אַ פ י
אייך.
אורי -- :סאַפי רעדט דאָס? סאָמי? דאָס קליין מיידעלע ?...
אומזין ,זאָנ איך אייך ,אַלץ װאָס איך טו איז ניט דאָס ,װאָס איך דאַרף

טאַן  . . .וואו איך זאָל ניט זיין איז דאָרטן ניט מיין פּלאַץ ...איך בין
ניט אויף מיין פּלאַץ .איר פארשטייט ? ,.,.7און דאָ אין א לאַנד ,וואן
יעדער דאַרף זיך האַלטן מיט אַלע נענ? אָן זיין פּלאַץ .איינגראָבן זיך,
צוקלעפּן זיך צו אים ,סטיקען  ....איר ווייסט װאָס באַטײיט ,סטיקען" ?
ס אַ פ י -- :יאַ ,איך ווייס.
א ור י -- :אַלע טוען אַזױ .מען סטיקט .אַלע ,אָן אונטערשיידר. . .
אַ שאַפּ ,אַ סטאָר ,א צייטונג ,אַ יוניאָן ,אַ פּאַרטײי .מען סטיקט צו דעם,
אַזױ דאַרף זיין מסתמא .מען דאַרף זיך אַרױפּװאַרפן מיט אַלע פיר אויפ'ן
פּלאַץ ,װאָס איר פאַרנעמט ,און זויגן ,אַרױסזױגן ,וויפי? עס לאָזט זיך
נאָר .מען איז הונגעריק ,א הונגעריקער מוז זיך אַרויפשליידערן אוים'ן

לעכן װי אַ הונט אויף אַ נבלה ,און גריזשן ,פרעסן .מען דאַרף הנאה
האָבן .און ניט  --אומניין און קלאַנן זיך ... .ענדזשאַיען . ..איר פאַר-
שטייט  --ענדזשאַיען דאַרף מען ...ניט  --איז שלעכט ,איר בלייבט
אַליין .אין אַ סעמפּן ווינק? . . ,אָט האָב איך ,קען מען זאָנן ,באַנאַננען
דאָס נועסטע פאַרברעכן.

ס אַ פ י -- :װאָס רעדט איך ?
אורי:

 --גענומען אַ סטאָר ,פרעמד נעלט ,פרעמדע סחורה און

חרוב נעמאַכט,
ס אַ פ י  --- :װאָס זייט איר שולדיק ?

א ו ר י;  --ניט געװאָלט ,ענדזשאַיען" ,איר פאַרשטייט ? דערזען
פאַר זיך די סכנה פון ,סטיקן" .אַ ווייב .אַ קינד .צען יאָר דחקות...

דערשראַקען זיך  ---וויי? אַ סטאָר איז אייביק .איר פאַרשטייט ? איי-
ביק . , ,צום טייוו? ,איך האָב נעמאַכט אַ חרבן פון אַלץ,

ס אַ פ י ( -- :מיט התפעלות) ס'איז דאָך אָבער וואונדערבאַר ,זאָנ
איך אייך ,אין אַלץ ,װאָס איר טוט איז דאַָ אַזא שענקייט  :איך פאַרשטיי
אייך אַזױ נוט.
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(אַ קלונג ,סאָפי לויפט עפענען און קומט אַריון מוט אַנ'אַלטן אידן ,אַ
פּעדלער ,ער טראָגט אַ פּאַק אויף די פּלווצעס ,אַ שטעקן אין האַנט),

פּע ד ? ע ר ( -- :גריסט זיך) איז מיסעס דאָן אין הויז ?
ס אַ פ י  -- :ניין ,אַװעקגעגאַנגען ,אויף װאָס דאַרפט איר מיסעס

דאָן ?
פּעד ?לע ר -- :אַז זי איז ניטאַ איז דאָך ניט שייך.
ס אַ פ י -- :וװאָס האָט איר מורא צו זאָגן ?
פּע ד ? ע ר  -- :מורא ? איך האָב ניט מורא .פאַרװאָס זאָל איך
מורא האָבן ? נאַ דיר נאָר מורא האָבן,
ס אַ  8י -- :איר האָט עפּעס צום פאַרקויפן ?
פּ ע ד  5ע ר  -- :שוין פאַרקויפט .איך װויל געלט ,װי? איך .,עס
קומט מיר געלט,
אורי -- :עס קומט אייך אַ סך ?
ס אַ פ י ( -- :צו אורי'ן) מישט זיך ניט( .צום פּעדלער) נו ,װועט
|
איר קומען  8צווייטן מאָל,

פּ עד לע ר -- :װאָס שייך ? אודאי װוע? איך קומען .אפשר אין

דער מיסטער אין דער היים ?
ס אַ פ י  -- :אויף װאָס דאַרפט איר דעם מיסטער ?
פע ד
מיסטער צי
ס אַ פ
א ור

 7ע ר  -- :מיר איז אַלץ איינס ווער עס זאָל ניט צאָלן ,דער
די מיסעס .מיר איז אַלְץ איינס,
י -- ;:מיסטער דאָן איז אויך ניטאָ איצט אין דער היים,
י -- :סאָפי ,װאָס איז דאָס ?

ס אָ פ י-- :

ואָס אַרט אייך ? מישט

זיך ניט,

(צום פּעדלער)

יאָ,

דער מיסטער איז אויך ניטאָ איצט,
אורי:

--

(נערוועז) צו ואס ? אַך.

פּּע ד ? ע ר  -- :שוין דריי װאַכן ,אַז איך גיי מאַנען ,און די מי-
סעס ליינט אֶפּ פון װאָך צו וואָך .איך בין ניט קיין נביר .איך קען ניט
װאַרטן.
ס אַ פ י -- :מיסעס דאַן װעט ניט אַנטלױפן.
פּ ע ד ? ע ר  -- :אַנטלױפן .ווער אַנטלויפט עס ? קיינער אַנטלויפט

ניט .אָבער מען דאַרף צאָלן אַלע װאָך ,אַז מען נעמט זאַכן ביי אַ פּעד-
לער ,אָט װאָס .אַנטלױפן .קיינער אַנטלויפט ניט.
ס אַ פ י  -- :וויפיל זשע קומט אייך ? אַ סך ?
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פּעד ?ע ר -- :א סך .צי ניט  8סד ,אַמאָל איז אַ סך  ---אַביסל,
און אַמאָל איז אַביס?  --אַ סך.
ס אַ פ י;  --איר רעדט קלוגע רייד ,זיידע.
פּ ע ד  9ע ר  -- :און דו ביסט מיר שוין ,דוכט זיך ,אַביסעלע צו
קלוג,
ס אַ פ י  -- :יאַ ? איר זייט אין כעס אויף מיר ?
פ ע ד ? ע ר  -- :אין כעס צי ניט אין כעס  ---פון אַנ'אַלטן אידן
דאַרף מען ניט אָפּלאַכן ,אָט װאָס.
ס א פ י -- :אַנטשולדיקט מיר ,איך האָב נאָרנישט געמיינט ,זיירע.
:
אַנטשולדיקט מיך,
פּעד ?ע ר -- :ואס שיידך ? איך בין ניט אין כעס ,איך קום אַריין

אין א סך הייזער .זע אַ סך מענטשן .אַלערלייאיקע מענטשן .איך זאָל
אויף אַלעמען זיין אין כעס ,זייער שיין װאָלט עס אויסזען ...אין בעס
 --קיינער איז ניט אין כעס .איך זאָג נאַר  --מען דאַרף צאָלן ,אָט װאָס,זי װעט זיך זאַמען די מיסעס דאַן ?
ס אַ פ י  -- :איך קען אייך ניט זאָגן,
ע ר  -- :איך בין ניט קיין גביר .מען דאַרף צאָלן אַלע
פע ד

װאָך  . , .גוט-ביי( ,פּעדלער אָפ).
ס אַ פ י( -- :לאַכט) נו?
אורי::

--

(איז דו גאַנצע צויט געשטאַנען װו אַ פרעמדער)

מיר גע-

פעלט עס ניט .צו װאָס האָט איר באַדאַרפט זאַנן ,אַז איד וכין אויך ניטאל
כאָטש איך האָב ניט קיין נעלט איצט ,אָבער --
ס אַ פ ' -- :

(אונטערטאַנצנדוק ,שפּאַסיק) 

מ י ס ט ע ר

דאַ|

איז נימא אין דער חיים איצט .פאַרשטאַנען ? אורי איז דאָ און ס'אין
ניטא קיין חובות ,קיין חשבונות ... ..און ס'איז מיר גלאַט נעפעלן גע-
װאָרן דאָס שפּיל . , ,נו ,װאָס נעמט איר עס אַזױ ערנסט ? א שפּאַס  גע-
מאַכט ,מיר וועלן ניין היינט אין טעאַטער ,יאַ ? איך האָב שוין בילעטן.

אורי --:שון?
ס אַ פ י  -- :איר װעט גיין מיט מיר .מיר וועלן שמועסן ביידע,
יאָ? ריי װעט דאָך ניט פאראיב? האָבן  ...איר האָב אַזױ ליב ריי.

א ור י -- :אפשר יאַ פאַראיב? האָבן ...אפשר ניט ,איך ווייס
ניט . . .וואו איז דאָס בוך װאָס אויף אייער טיש געווען ?
ס אַ פ י  -- :ווידער דאָס בוך .אויף װאָס דארפט איר אים ?
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אורי -- :איד דאַרף אים .גניט מיר דאָס בוך אויף אַ וויילע( ,לאָזט
זיך צו סאָפו'ס צימער).

ס א פ י  -- :אָט ברייננ איך אים אייך (לויפט צו זיך און ברוינגט

אַרויס אַ בוך) .איד פאַרשטײי נאָך אַליין ניט אויף װאָס איר דאַרפט אים
איצט.
א ור י -- :

(בלעטערט דאָס בוך ,נעמט אַרויס פון דאָרט אַ בריף).

ס אַ פ י  -- :ואס איז דאָס ? (שטווסט זיך אָן) אַ ,איך פאַרשטיי

שוין( ,שפּרונגט פון פרייד)אייערס א בריוול צו מיר ? איר האָט אַריינגע-
ליינט אַ בריוועלע צו מיר ? ניט אים אַהער ,גיט אים אַהער.
אורי:

--ניין ,מען דאַרף ניט( ,צערייסט דאָס בריוול אויף שטיקלאָך).

ס אַ פ י ( -- :אַ פאַרציטערטע) װואָס טוט איר ? (כאַפּט אים פאַר די
הענט) .ס'איז צו מיר ,ס'איז מיינס .רייסט ניט .איר טאָרט דאָס ניט טאָן,
 -שון ניטאָ.אורי:

ס אַ פ י ( -- :מיט טרערן) װאָס האָט איר געשריכן צו מיר ? זאָגט,
'
װאָס איז דאָרט געשטאַנען ?
א ור י -- :אומזין( ,גייט אַהויס פון שטוב מים ראַשע טרים),
אַ פ י( -- :קלייבט פון דער ערד די שטיקלאַך פּאַפּויר און אור מנים
קרימט וזיך פון געװויין).
(פאַרהאַנג)
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ר אַק

ט

(אינ'ם זעלבן צימער ,אַָװנט ,רוי און אַ שבמה ,אענלטערע
אורענע מיט אַ שיסל װעש און האַנט).
ש

כ נ ה -- :

אוי ,איך

האָב

אייך

אודאי

אויפנעװעקט,

איר

זייט

געשלאָפן ? עקסקיוז מי.
ריי-- :יאָ ,איך האָב געדרעמלט אַביסל .עס מאַכט ניט,
שכ

נ ה  -- :איך וװוי? ביי אייך אַנטלײען אייער ליין ,מיסעס דאָן.

ר יי  -- :מיין קינד אָבער שלאָפט ביים פענסטער ,טאָרגן ,אַז
איר ווילט.
שכ נ ה  -- :אַלרײיט ,זאָל זיין מאָרגן.
ר י י -- :יאָ ,מאָרגן ,מאַרנן( ,װאַרט מיט אומגעדולד זו זאָל אַרויס-
גוון).

ש כ נ ה  -- :אֶלרייט ,זאָל זיין מאָרגן .עס ברענט ניט .אייער שווי"
נער שלאָפט שוין אויך ?
ר יי -- :יאָ .צוגעליינט זיך.
ש כ נ ח  -- :אַ טייערע אַלטיטשקע ,זאָג איד אייך .געווען ביי מיר
היינט .האָט אייך אַזױ ליב .אייער מאַן איז נאָך ניטאָ אַזױ שפּעט ?
ר יי -- :אַנטקענן װאָס פרעגט איר?
ש כ נ ה  -- :אַזױ זיך .מיין מאַן איז שוין לאַנג געקומען פון דער
אַרבעט ,אייער מאַן אַרבעט אַזױ שפּעט?
ר יי -- :צו װאָס פרענט איר עס ?
ש כ נ ה  -- :אַזױ זיך .װאָס ,אייער מאַן האָט שוין א דזשאַב ?
 -פון װאַנען װוייסט איר ,אַז מיין מאַן האָט ניט געהאַָטר יי:
קיין דזשאַב ?
ש ב נ ח  -- :מען ווייס .פאַרװאָס זאָל מען ניט וויסן ?
ר י י -- :מיין מאַן אַרבעט נאָך ניט .ניין.

ש כ נ ה  -- :ניין ? טו בעד .און די סטאַר װויל טאַקע אייער מאן
ניט אָנהאַלטן מער ?
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ריי--:אַך ,מיין נאָט .פון װאַנען ווייסט איר עס אַלץ ?
ש כ נ ח  -- :מען ווייס .אַלֶע פון סטריט ווייסן ,אַלע וואונדערן זיך,
אַ קלייניקייט  ---אויפנעבן אַ ביזנעס .טו בעד,
ר יי -- :איך בעט אייך.
ש כ נ ה  -- :מען דאַרף האַלטן אַנ'אויג אויף די מענער ,מיסעס
דאָן .טאַקע ווייל אַמעריקע .אט מיין מאַן --
ר יי -- :צו װאָס דערציילט איר עס מיר?
שכ נ ח  -- :אַזױ זיך .מיין מאַן בריינגט מיר יעדן שבת די נאַנצע
:
פּיי אין האַנט ...אמעריקע ,מיין פריינד ,אַמעריקע  .: .חיינט ,אַז גאָט
אלייניקייט  --א ביזנעס .טו בעד . . .אַלרײט,
גיט נאָך אַ ביזנעם  .. .ק

זאל זיין מאָרגן( .וויל גיין).
ר יי -- :אפשר וייסט
זיין ביי מיר אַכטונ; געבן אויף
ש כ נ ה  -- :טאַקע ,איר
פיין  ....דאָס װאָלט איך אויך

װאָס װאָלט װעלן

איר פון עפּעס אפרוי,
מיין קינד ?
ווילט צונעמען אַ פרוי אין הוין ? דאָס איז
באַדאַרפט האָבן. ..מען דאַרף זיך נאָכ-

פרעגן  . ..דאָס איז פיין ( . . .עס קומט אַריין אורי).
ווער איו דאַ נאָך מיט דיר?

א ו ר י  -- :נוט נ'אַװונט ,ריי...
גוט נ'אָװונט,
ר יי -- :אַ ,אַזױ שפּעט ,אורי,
ש כ נ ה  -- :האו דו יו דו ,מיפטער דאָן.
אורי::

--

(ווערט סיט אַמאָל אַריונגעצויגן אין זיך ,פאַרכמורעט ,וויל

דו שכנה זאָל אַוועקגיין).

שכ נ ה  -- :נו ,איר האָט שוין אַ דזשאב ,מיסטער דאָן ?
ר יי -- :אַך ,מיין גאָט,
א ו ר י -- :

(שרייט אַריין דער שבנה

כמעט אין פּנים אַריין)

צויי

דזשאַבס ,צוויי .ער זענט איר ?
שכ

נ ה -- :

אורי:

(אַ דערשראָקענע רוקט זיך צום טיר ,פאַרשװינדט),

 --וער איז די אידענע ?

ר יי -- :פון נעקסט דאָר .איך האָב דאָך דיר געזאַנט ,װאָס ביסטו
אַזױ אויפנערענגט ? אורי.
אורי:

 --װאָס פאַר א נעקסט דאָר?

ר יי( -- :נעמט אים פאַר די הענט) זֵיי נים אַזױ נערװעז ,איך בעט
דיך.
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א ו ר י ( -- :נאָד מער אוופגערעגט) װי קומט אַהער נעקסט דאָר ?
װאָס האָט צו טאַן מיט מיר נעקסט דאַר? (כמעט מיט שרעק) ווער אין די
אידענע? אַלע מוזן וויסן ,אַז איך האָב ניט קיין דזשאַב? אַלע ?
ר יי( -- :נעמט אים אוין) אורי ,טייערער ...וװאָס שטייסטו אין
טאַנטל ?
א ור י( -- :רואיקער) זע ,איך האָב נאָך ניט אױיסגעטאָן
מאַנטל? ,צעטומלט( ,מוט אויס דעם מאַנטל ,ווארפט אום אויף אַ שטול),
ר יי( -- :נעמט דעם מאַנטל הענגט אים אווף).

דעם
|

א ורי -- :װאָס מאַכסטו ,ריי? (נעמט זי אַרום און קושט זי).
האָסט נגעשלאָפן ?
ר יי -- :געװאַרט ,געװאַרט אויף דיר און איינגעדרעמלט . ...ביסט

מיד ,זע איך.
אורי - ::און דאָס איננעלע װאָס טוט ? שלאפט שוין לאנג?
ר יי -- :פון אַ שטונדע שוין .די מאַמע האָט זיך אויך צונעליינט,
אורי( --:קוקט אַריין צום קינד אין צימער) ס'איז ניט ואָרים דא,
ווייסט?

(זעצט זיך און זיצט אין אַ שטומענדיקער

פּאָזע).

ר יי ;  --ביסט פארצוייפלט ,אורי .איך זע דאָך.
אורי:

--א,

ניין ,ניין.

ר יי -- :קום ,מיר וועלן עסן.
אורי -- :האָסט דען צום עסן ?
ר יי -- :איך האָב ניט ליב ,אַז דו רעדסט אַזױ .בעטלען דאַרפן
מיר נאָך ניט גיין.
אורי -- :איך האָב דאַך דיר ניט איבערגעלאַזט קיין געלט,
ר יי -- :רעדסט וי א קינד .דער הימל פאַלט נאָך ניט צו דער ערד,
אורי -- :איך בין דאָך בייטאַנ אויך געווען דאָ ,ווייסט? האָב
געמוזט גלייר אַװעקגיין,
ריי--:אאָ ,איך ווייס .סאָפי האָט מיר געזאַנט ,איך בין אַרונטער
מיט לוריאַ'ז ,לוריאַ איז דאָך דאַ געווען !
אורי--:וװאָס מאַכט ער? איז נאָך אלץ אָנגעשטויסן אויף מיר ?
ריי -- :ער וועט אפשר נאָך זיין היינט דאַ ...קום עסן.
א ו ר י  -- :מיינסט איך בין הונגעריק ? (זעצט זיך אויפ'ן דיװאַן

שפּאַרט זיך אָן מיט'ן קאָפּ צום װאַנט) פאַרװאָס פרעגסטו ניט ,װאָס האָב

איך אויפנעטאַן פאַר'ן טאָג ?
8
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ר יי -- :וועסט מיר מסתמא אַלֵיין דערציילן,
א ור י -- :זעסט ,די אירענע האָט גלייך געפרעגט .די אידענע
איז גערעכט .אַלֶע אידענעס זיינען גערעכט .און דו ביסט צו גוט ,ריי,
שוויינטט צופיל...
ר יי( -- :גייט אָפּ פון אים ,זעצט זיך אָן אַ זייט ,שווייגט ,פּויוע).

אורי( -- :װי צו זיך אַליין) .אורי ווערט אומערטרעגלאך.
ר יי( -- :מיט װייטאָג) איך בעט דיך זאלסט ניט ריידן אווי.
א ור י  -- :און די װאַזאַנע דאָרט דאַרט ,דאַרט .אַלע בלעטער --
גנעל ,פאַרװאָס װאַרפסטו זי ניט אַרױס פון הויז ,ריי ?
ר יי:

 --מיר נעפעלן ניט דיינע רייד.

א ור י  -- :דאָס ,װאָס דאַרט ,דאַרף מען אַרױסװאַרפן .אַרויס-

װאַרפן( ,פּויזע) .באמת ,איך בין געװאָרן אומערטרענלאַך( ..,פּויזע).

היינט נאָך אויך ניט געקראָגן קיין אַרבעט .ניט געקראָגן .די געלע בלע?
טער פון דער װאַזאַנע מאַכן מיך נערוועז.
ר יי;

( --זיצט פאַראומערט און שווייגט),

א ו ר יי  -- :פאַרװאָס שוויינסטו ,ריי ? אַלֶע מאָל בין איך דער
שווייגער ,היינט  ---דו( ,שפּרינגט אווף) האָסט נעהערט אַנ'איינפאַל פון
אַ אידענע  --איר האָט שוין א דזשאב ?..
ר יי -- :איך בעט דיך.
אורי --:האָסט רעכט ,ריי .עקלהאַפט .צו אַל די רוחות -- .איך
בין געװאָרן עקלהאַפט .ערשעפּט .הערסט ,היינט האָב איך דערפילט ני-
יאָרק אויף זיך .נאנץ ניו יאָרק אויף מיינע אַקסלען ...האָסט נעזען,
ריי ,וי אַ פערד שלעפּט א װאַנן ,און מיט אַמאֵל גיט ער אַ צעשפּרײט די
פיס און פאַלט אַנידער אין מיטן גאס ? לינט ,קוקט מיט פארבלוטיקטע
אוינן

6 + +

ר יי:

 --אַך ,גאָט מיינער ,גאָט מיינער.

( -שפּאַנט אַרום איבער'ן שטוב) ווייסט ריי ,ס'איז אַזױא ו ר י :
טשיקאַווע ,ווען דו גייסט אַרױף אויפ'ן סטיישאַן ,װילסט באצאָלן אַ ניקל,
און האָסט ניט מער וי פיר סענט ...קאָמיש,

ר יי -- :ביסט געגאַנגען צו פוס אַהיים ?
אורי--:

נ ,װאָס איזן? עס מאַכט ניט .איך בין דערווייל ,גייענ-

דיק ,צוגעגאַנגען געװאָר ווערן מיין פטאָר( ,גאַליק) 
ר יי -- :װאָס ביסטו גענאַנגען אַהין ?
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 -די פיס האָבן מיך אַלֵיין נעטראָגן .שדים ווייסן .עפּעסאורי:
דוכט זיך מיר ,אַז איך פאַרליר דעם גאַנצן קאַנטראָל איבער זיך .װאָס
טוט זיך מיט מיר ? דו ווייסט ניט וי איך בין געלאַפן איצט אַהיים ...
געלאָפן צו דיר ( . . .שטווט און מוטן שטוב אַ צעטומלטער).
ר יי

-- :

(נעמט אים אוון) גענוג אודאי,

נו ,גענונ .ביסט

וי אַ

קינד ,כ'לעבן .װאָס האָסטו געדארפט גיין צו דער סטאָר?
אורי -- :דו װאָלסט געזען וי קאַמיש .די טירן פאַרהאקט .אין

אַלע סטאָרס ברענען אַזױ ליכטיק די שילדען ,און דאַ  ---אַנ'אױסגעלאָשן
שילד היינגט און טאָרטשעט אין נאַרישן הימל אַריין . ..דאָן ענד קאמ-
פּאַני . ..כאַ באַ .ענד קאַמפּאַני ...דאַכט זיך װאָס ? מען נעמט און מען

הענגט אַרױס אַ שילד ,מען צינדט אַן לעמפּלאַך .לעמפּלאַך ברענען ,שי"
מערן  ...אורי דאָן פינקלט אין עלעקטרישע לעמפּלאַך .איז דאס ניט די
אומפאַרמײדלאַכקייט אַלֵיין?..
ריי -- :עס געפעלט מיר ניט וי דו רעדסט...
א ו ר י  -- :נו ,װאָס זאָל מען טאַן ,ריי ? די אומפאַרמײידלאַכקײט.
די אידישע אומפאַרמײידלאַכקײיט ...נעמסט און באַליידיקסט אַזױיפיל
עלעקטרישע לעמפּלאַד ....אַלעמענס אויגן ברענען פון בענקשאַפט ,פון
תאוה נאָך סטאַר-לעמפּלאַך .. .װאָס איז אַ אידישער מענטש? דער,
װאָס גיט אַ ציטער ,ווען ער דערזעט ,אַז מען פאַרשװעכט סטאַר-לעמפּ-
לאַך  ... .פטאַר-לעמפּלאַך מוזן זיין אַנגעצונדן ,ברענען אייביק ...

ר י י -- :ס'איז אומערטרעגלאַך ,אורי( .אָפּ אַ ברוגז'ע).
א ור

' ; --

(אַליין ,רופם)

ריי ,ריי( ,ציט זיך אויס אויפ'ו

דיװאַן

לוגט ,רעזאנורט) אַי לייטער .כרידער און שוועסטער .פינסטער .װאַכט אויף.
אַרבעטער ,פּויערים ,פינסטער .וואכט אויף ...שנעלער ,װאַראַנע ,מאַרש.
פינסטער ,קלינג-קלאַנג ....אָן ברענען לעמפּלאַך . .. .חאו דו יו דו ,מיס-
טער דאָן . . .ליבטיק . . .ריין ,א מאַנטל ...אַ קליין מיידעלע שטייט
אויפ'ז לייטער . . ,וויליקלען  --שיכלאַך . . .ליכטיק .ברידער און שוועס-
טער . . .אַ קליין מיידעלע שטייט אויף אַ לייטער( .הייבט זיך אויף ,גייט
אַרום איבער'ן שטוב ,גייט צו צו דער ואַזאָנע ,רייסט אַרונטער אַ בלאַט ,דרייט

אים צװישן די פינגער ,רופט נאָכאַמאָל) ריי ,קום אַרױיס .זיי ניט אין כעס.

(ריי קומט אַרויס) ,איך האָב ניט נעמיינט דיר וויי צו טאַן.
ר יי  -- :איך האָב דאָס ניט געטראַכט נאַר.
אורי:

 -פּשוט .עס ווילט זיך מיר אַראָפּריידן פון האַרץ.50
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ר יי -- :דו רעדסט מיט מיר אַזױ זעלטן לעצטנס ,זינט דו האָסט
זיך פאַרבונדן

מיט דער פטאַר .אָבער דיינע רייד איצט פאַלן אויף מיר

אַזױ שווער,

א ור י  -- :פאַרשטײסט ,איך האָב אַ געפיל ,אַז דאָס לעכן װאָס
איד לעב דאָ אין אמעריקע ,איז עפּעס א געשװאַלן לעבן ,אַ לעבן מיט אַ

גרויפן ואַסערדיקן קאָפ. .
 -איך בין דיר אויך שווער ,איך וויים.ריי:
א ור י( -- :קוקט זי אָן) װאָס רעדסטו?
ר י י ( -- :מיט טרערן) איך ווייס ניט ,איך ווייס ניט ...זינט דו
האָסט אויפגענעבן די סטאָר איז דיך ניט צו דערקענען .אפשר טראַכסטו,
אַז איך האָב טענות צו דיר דערפאַר.

אורי --:ניט טענות .אָבער דו ליידסט דאָך צוליב מיר ---
ריי -- :איך ויל דאָס ניט הערן .דו הערסט .און גענונ זאָל זיין.
אַנ'עק .װועסט געפינען אַנ'אַנדער באַשעפטיקונג .זעסטו ,דאָס װאָס דו
רופסט ניט צונויף די בעל-חובות.
א ור י;  --איך האָב מורא פאַר'ן אָנקל.

ר

יי -- :ער איז שוין געווען דאָ היינט.

א ור י( -- :מיט שרעק) געווען שוין? ער איז דאָך פון זיין זייט
גערעכט.
ר יי -- :האָסט באַדאַרפט אַרױפניין צו אים.
א ור י  -- :ניין .איך קען ניט.

ריי -- :זי זיינען אַלע אויפגעבראַכט געװאַלדיק.
 --די משפּחה .האַ? די משפּחה ...סאַפי איז נאַך ניטאָ

אורי:
אַזױ שפּעט ?
ר יי -- :זי דאָרף באַלד קומען ,גייסט דאָך אין טעאַטער מיט איך
היינט .האָסט מיר ניט געזאַנט וועגן דעם,
אורי -- ::איד ווייס נאָך נאָר ניט צי איך ניי.
ריי:

 --זי האָט דאָך שוין בילעטן.

א ו רי -- :נו ,איז װאָס ? און דיר װועט פארדריסן ,אַז איך על

גיין ?
ריי -- :ס'איז דאָך ניט דאָס ערשטע מאָל ,אורי'לע,
א ור י( -- :קוקט אויף אור לאַנג אַ געטראָפענער) אַזױ?
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ר יי ( -- :שיער װאָס זי צעוויינט זיך נוט) ס'אין מיר אומעטיק ,איך

בין צופיל אַליין,
א ור י -- :ניסט אייפערזיכטיק? זאָנ .נאָר דעם אמת,
ריי -- :איך ווייס ניט .ניין ,ניט אייפערזיכטיק ,אבער ס'איז מיר
אומעטיק .ס'איז מיר קאַלט...
א ורי:

--

(זעצט זיך לעכן אור ,קוקט איר אין פּנים ,לאָזט אַרונטער

דעם קאָפּ),
ר יי -- :נו האָכ קיין פאַראיב? ניט ,זיי מיר מוהל ...אַז דו ביסט
אַזױ האַרט די לעצטע צייט ,אַזױ פרעמד אין הויז ,אַזױ וויים פון מיר. . .
ועלט ...ס'איז איבער מיינע
גייסט אָרוֹם אַזױ װוי ניט אויף ד ע ר
כחות . ..

א וו רי -- :אאָ ,איך ווייס ,ס'איר דיר שווער מיט מיר לעצטנס.
א סך מאָל װוילט זיך צוגיין צו דיר און זאָנן  :שטראָף.
ר יי -- :דו ביסט ניט זינדיק קעגן מיר,
א ורי -- :זינדיק .איך בין פו? מיט זינד . . .מיר דוכט ,אַז איך
האָב באמת איבערגעריסן אַלץ מיט דער ועלט ...איכערנעריסן אויף
אײיביק . , ,איך האָב באדארפט לינען ערגעץ אויף  8בוידעם ,אָפּנעונ-
דערט פון אַלעמען ,לינען און פינסטערן,
ר יי( -- :מיט געשריי) זאָלסט ניט ריידן אַזױ.
(עס קומט אַריין סאָפו).

ס אַ פ י  -- :נוט נאַװונט .שוין שפּעט ,האַ? (נעמט אַוום ריי)
קאַלטלאַך אויפ'ן נאס .אָבער שיין ,איר זעט אויס פאַרשלאַפן ,ריי .איר

האָט געשלאָפן ?
ר יי -- :יאַ .אביסל.
ס אַ פ ' ( -- :ניט דרייסט צו אורו'ן) איר זייט שוין לאַנג דא ?
אורי -- ::ניט לאַנג.
ס אַ פ י  -- :דער זיינער איז שוין האַל 2נאָך זיבן.
ר יי  -- :ס'איז דאָך שוין שפּעט ,אורי .דארפסט דאָך גיין אין
טעאַטער ,גיי עס אָפּ.
ס אָפ י;  --איר האָט נאָך ניט געגעסן ?
אורי:

-

איך ווייס ניט ,צי כוע? גיין.

ריי --:ואָס הייסט דו וועסט ניט גיין? עס אָפּ און ניי.
ס אַ פ י  -- :אַז איר ווילט ניט ,דאַרפט איר זיך ניט צווינגען ,אורי,
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 --וואס הייסט ? איר האָט שוין בילעטן .דו דאַרפסט גייןר י
אורי ,ס'אין-ניט שיין ,האָסט דאָך צוגעזאַגט גיין.
ס אַ פ י;  --עס מאַכט ניט ,ריי ,אַז ער האָט ניט קיין חשק,
ר יי  -- :ניב עפּעס אַ ביס און ניי( .איילט אום) ,איך יל זאַלסט
גיין .איך בעט דיך  ---גיי .װאָס טראַכסטו נאָך ? מאַך עס שנעלער,

א ן ר י ( -- :אַנטשלאָסן) איך קען היינט ניט ...איר װעט מיר
אַנטשולדיקן ,סאָפי  . . .איך קען ניט .איר װועט נים זיין ברונז .יאָ ,סאָ-
 . .װוייסט איר ואָס ,איך האָב אַ פּלאַן ,גייט איר ביידע .יאַ ,ריי.
פי ? .
איך ווע? זייןאין הויו,
יי -- :דו דאַרפסט גיין.
ר
ס אַ פי -- :נו .אַז ער וויל ניט ...איך בין ניט ברונז( ,נעמט אַרום

ריי) קומט ,מיר וועלן גיין ביידע .קומט ,מיר וועלן גוט פאַרבריינגען,
א ור י -- :ריי ,איך בעט דיך.
ר י י  -- :װאָס טוט זיך דאַ ? ס'אין קאָמיש ,אורי .כ'לעבן .מען
האָט געקויפט א בילעט פאַר דיר ,דארפסטו גיין ...איך האָב זיך ניט
געגרייט ,איך בין ניט נעשטימט צו גיין אין טעאַטער היינט  . . .איך פאַר-
שטיי עס ניט ,מיר געפעלט עס ניט ,אורי,

א ור י( -- :בעט זיך) טו מיר אַ טובה ...זעסט דאַך .איך בין
מיד( , . ,אַלע שטווען

מיט אַרונטערגעלאָזטע

אווגן ,שווערע

פּויוע) ,ריי ,זיי

ניט איינגעשפּאַרט ...נו טאַקע ,דו ביסט שוין לאַנג ניט געווען אין
טעאַטער ,טו זיך אָן און גיי .שנע? .. .וואו איז דיין מאַנט?? (דרייט זיף
אַרום און זוכט דעם מאַנטל ,געפונט אום אין האָל) נעם ריי ,טו זיך אָן ,איך

בעט דיך,
ס אַ פ ( -- :געקלעמט) איר ווילט ניט ניין
ר י י ; ( --צערטלאַך צו סאָפו) עס האָט ניט
אייך האָט עס ניט צו טאַן ,אַכער  --איך ווייס
דיר נאַכאַמאָל אורי ,עס געפעלט מיר ניט...
א ור י( -- :באַשטײיט אויף זייניקע) ביסט

מיט מיר ,ריי ?
צו אייך ,סאַפי . , ,מיט
אַליין ניט .,.איך זאָנ

נאָך אַ גרעסערער עקשן
פון מיר( ,מוט אָן אויף ריי דעם מאַנטל מוט גװאַלד) ,מאַכסט אַ וועזן איך
:
ווייס אַליין ניט פון װואָס,

ריי( -- :גיט זיך אונטער ,ניט ווילנדיק ,טוט אָן דעם מאַנטל ,שווייגט
פאַרביסן ,זאָגט צו זיך אַליין) נו ,מילא ,קומט סאָפי( ,צו אורי'ן) אַ נוטע
נאַכט .דיין סאַפּער שטייט נאָך,
ס אַ פ י -- :גוט נאַכט (כאָפּט ריי אונטער'ן אָרים) מיר האָבן נאָך
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אַביס? צייט .מיר וועלן נאָד שפּאַצירן ביז'ן טריין( ,ביידע אָפּ),
א ורי:

--

(שפּאַנט אַרום איבער'ן שטוב אאָנַריינגעצויגענער

אין זיך,

מאַכט קלענער די געז ,לאַזט זיך אַראָס אויפין דיװאַן .פאַלט צו מימין קאָפּ צום
װאַנט .לוגט אַ שטומער
הערט

צום דיל -- .עס דער"

מיט דו פוס אַרונטערגעהאַנגען

זיך אַ קלונג אין מיר .אורו לאָזט זיך עפענען די טיר ,און קומט אַריין

מיט לורואַָ'ן ,זיי גיבן זיך ביידע די הענט ,שטייען
אורי;

איבעראשטע,

 --קום אַריין ווייטער ,װאָס שטייסטו

צעטומלטע),

ביים טיר?

|
לוריאַ -- :װאָס עפּעס פינסטער ביי דיר?
א ו ר י -- :אָט װעט ווערן ליכטיק( ,מאַכט גרעסער דאָס ליכט) .קום
אַריין ווייטער .זיץ.
5ורי א -- :

(זעצט זיך ניט .ביידע שטווען אָנגעצויגען ,לורואָ --

נאָך מערער) איך בין שוין היינט געווען ביי דיר איינמאָל,
א ור י -- :איך ווייס .דיי האָט סיר געזאַנט.

לוריאַ--:

ביסט נאָר אַלֵיין?

אורי --:רײ איז אַװעק אין טעאטער.
?לוריאָ -- :עס מאַכט ניט .עס מאַבט ניט.
אורי - :פאַרװאָס זיצסטו ניט ?
?ורי

אַ ; --

(זעצט זיך ,ביידע שווייגן).

א ו ר י;  --וויפי? איז שוין ,אַז דו ביסט ניט געווען ביי אונז?
ור יאַ  -- :אַנטקעגן װאָס פרענסטן ?
אורי -- ::ס'איז דאָך ניט גוט אַזױ צו זיצן און שווייגן.
?לוריאָ  ----:יאָ ,ביסט גערעכט .מאָדנע.
א ו ר י ;  --װאָס מאָדנע ?
?וריאָ - :אָט אַלץ .הם ...קענסט נאָך אודאי מיינען ,אַז איף
בין אַריינגעפאלן אין אַ נאַרישער לאַנע ,געדענקט ,אַז דו ביסט איז טעאַ-
|
טער און ריי איז אין דער היים . ..

א ורי -- :דו ביסט נאָך ,זע איך ,אַלץ אָנגעלאָדן אויף מיר,
באַדאַרפסטו עס פילן.

?וריאָ  -- :אוב דו פילסט עס ,מסתמא
אורי -- ::אינטערעסאנט.
?וריאַ -- ;:איד בין ניט אויסן צו זיין אינטערעסאַנט.
אורי --:ביסט געקומען מיט קריג צו מיר ?
פוריאַ -- :אוב דו פילפט אַזױ ,מסתמא כאַדאַרפסטו עס פילן,
א ו ר י ( -- :שפּרינגט אויף) װאָס באַטײיט עס? איך בִין איצט
 . .און מאָדנע ,ביסט דאָך אַ גאַסט,
ניט אויפנגעליינט צו קריגן זיך לוריאַָ .
4
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וי קומט מען עס אַריין אַזױ קרינעריש? נאָך ניט צייט געהאט אַפּצו"
אָטעמען -- .װאַרט אויף א מינוט .אָטעם אֶפּ.
י אַ  -- :איך בין ניט קיין גאַסט ,עפּעס מער.
?ור
אורי(--:קוקט אום אָן ערשטוינט) עפּ,ם מער? דאָס געפעלט פיה
לוריאַָ -- :איך בין געקומען מאַנען אַ חוב.
א ור י  -- :אַ חוכ? דיר אַ חוכ? אַלע קומען צו מיר מאַָנען
חובות .אָבער װאָס פאַר א חונ בין איך דיר שולדיק?
?ורי אָ -- :ריי'ס א חוב.

אורי -- :וװאָס זיינען דאָס פאַר אַ רייך ?
לור יאָ -- :געלאַסענער ,אורי ,געלאַסענער,
אורי -- :וידער די אַלטע מעשות ? ...7און  --ריי האָט דיך
קיינמאָל ניט ליב געהאט.
?לוריאָג -- :דאָס אַרט מיך ניט .װאָס מיך אַרט איז ,װאָס ד |
חאָסט קיינמאָל ניט ליב געהאַט ריי ,און האָסט זי איצט אויך ניט ליב.

א ו ר י ( -- ;:צעלאַכט זיך) זעסטו ,דאָס אין שוין צופיל אַפילן פאַר
איינעם ,װאָס איז ניט קיין נאַסט ,נאָר עפּעס מער( ,פּנים צו פּנום) .ס'איז
ניט אמת .ווער ניט דיר דאָס רעכט צו ריידן אַזױ ?
נעם זיך דאָס רעכט .און איצט ,אַז דוֹ
ך
י--:
איאַ
?לור
ווילסט ,קענסטו מיך אָננעמען פאַר'ן קאַרק און אַרוױיסװאַרפן.
א ור י -- :אַרױסװאַרפן? חלילה .אַדרכה ,דו געפעלסט מיר,..
כאָטש דאָס װאָס דו זאָגסט אין ניט אמת ,איך האָב דיך קיינמאָל ניט

געזען אין אזא געשטאַלט..,.

(ועצט זיך) מאָרנע ,מאָדנע .מיט אַמאָל

דערזע איך פאַר זיך די סיבירער נעכט ,וי מיר פלענען זיצן ביידע ביים
פייער פון אויוועלע ,און הערן װוי דער צפון-ווינט בייסט מיט די ציין דעם
דאַך פון אונזער שטיבל,
?לוריאַָ( -- :דערפילט זיך מיט אַמאָל אַזוי ווי אַן אַנטװאָכנטער)

ואָס

עפּעס אין מיטן דערינען ?
אורי -- :אין מיטן דערינען? נאַר איינער ,הער זיך צו ,וועסטו
הערן ,דאָ פעלט דאָס אויוועלע .נו ,װאָס ? זיצן מיר אָן אַנ'אויוועלע...
אָכער אין די שויבן און איבער'ן דאַך ברומט יענער ווייסער ,ווייסער
ווינט ...הערסט וי ער רייסט ? הערסט וי ער מאַכט הודחו-חו-חודחו. . .
(ברומט אווס מיט דוֹ לופן אַ ווונט-געפויף).
?ור י אַ ( -- :מיט שרעק) אורי ,ביסט פון זינען אַרונטער? (באַפט
אום אָן פּאַר דו הענט) װאָס אין מיט דיך ?
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א | ר י; ( --פאַלט צו מיט'ן פּנים צום װאַנט) נאָרנישט ,גאָרנישט,
רייד ניט,
?וריא( -- :שטייט לעבן אורי'ן) דו ביסט דאַך שוין באמת גרוי,
אורי . ...
(מיט אַמאָל קומט אַרוין סאָפי ,אַ צעטומלטע.

אורי

שפּרונגט אויף ,קוקט

פאַרגאַפט).

א ור י -- :װאָס איז דאָס ? װאָס עפּעס צוריק ? וואו איז ריי ?
ס אַ פ י ( -- :מים ויינענדוקן קול) זי האָט חרטה

געקראָנן ,וויל

ניט ניין .אַנטלאַפן צוריק .װאָס בין איך שולדיק ?
א ור

-- : 3

ס אַ פ י ; --

עפּעס געווען

איך

צווישן

אייך ?

ווייס ניט ,זי גייט און שווייגט,

רעדםס

סיט

מיר

ניט .װאָס בין איך שולדיק ? (אָפּ צו זיך אַ וויינענדיקע),
ריי:

( --קומט אַריין נידערגעשלאָגען מיט פאַרשטייפטע ליפּן ,דערזעט

לורואַין ,קאָרטשעט זיך צוזאַמען .אורי אַ מבולבליער לוופט אור אַנטקעגן).
א ור י-- :

װאָס באַטײט

עס ,ריי?

ר יי -- :איך ווייס ניט ,איך ווייס ניט .לאָז מיך איצט .איך קען

ניט .איך קען ניט,.
5ורי

( ,אָפּ),

אָ ( -- :כאַפּט זיין מאַנטל און לאָזט זיך צום טיר),

א ור י( -- :כאַפּט אים אָן פאַר אַ האַנט) גיי ניט אַװעק ,לוריאָ .זיי
דאָ .איך בעט דיך,

(ווייס אַליין נים פון צעטומלעניש

וי ער האַנדלט) ,טן

מיר אַ טובה ,זיי דאָ .
כוריאַָ; ( --רייסט זיך אַרויס און ואַרפט און לופטן) געמיינהייט,
א ור י-- :

(שטייט אַ פאַרגליװערטער .אים דוכט זיך ,אַז ער הערט אַ

געוויין און ווייס ניט פון װאַנען .גייט צו צו ריייס טור דערנאָך צו סאָפּויס
און ווידער צו ריייס) ריי ,קום אַרוֹיס ,ריי...

(עפנט פּאַמעלאַך די טיר ,טרעט אַריין אינװויינגיק .פון דאָרט הערט
זיך אַ שטילער בליפּ .ער פאַרמאַכט די טיר .שטיל .עס קומט אַריין דער
אָנקל געלאַסן ,קאַלטבלוטיק .קוקט זיך אַרום ,זעט קיינער ניטאָ .שטויט

אָנגעשפּאַרט אויף זיין שטעקן ווירדיק און רואיק .זעצט ויך ביים טיש
פאַרלויגט אַ פוס אווף אַ פוס װוי איינער זאָגט :אוך קען ואַרטן...
אורי קומט אַרויס ,דערזעט דעם אָנקליס פיגור ,בלייבט שטיין ביום טיר

װי אַ צוגעשמודטער .אָנקל קערט אָפּ זיין פּנים ,באַגעגנט ויך מיט
אורייס אויגן .קוקט אויף אוריין שאַרף ,דורכדרונגנדיק).
(פאָרהאַנג לאַנגזאַם).
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אַלטע
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ט
מאַמע

שטייט

בוום

מיר

פון איר שלאָף צימער און רעדט אַרוון :

א לט ע--:

שלאָף מיין איננעלע ,שלאָף וויליקעל ,שלאָף מיין טייערער. ..
(שטייט .ואַרט אַ פּאַר רגע'ס ,רעדט ווייטער)

מאַמע באַלד קומען ,פּאַפּע באַלד קומען  . . .שלאָף מיין איננעלע...
(מאַכט צו די טיר ,גייט אַרום און זיפצט)

אַך ,אַך ,קינדערלאַך מיינע  . . .אַזױ שפּעט ,אַזױ שפּעט...
(גייט צו צו דער טיר פון סאָפי'ן ,רופט):

סאפי'לע,
ס אַ פ י -- :

(עפנט די טיר ,רעדט אַרויס פון צימער)

װאָס

אין,

|
טאַנטץ ?
אַ ? ט ע  -- :איך דאַרף אַרונטערנײין עפּעס איינקויפן ,װועסט דאָך

זיין אין הויז ,סאַפי'לע.
ס אַ פי( -- :פֿן צימער) ניין ,טאַנטע ,איך גיי אַװעק .װוע?ל שוין דאַ
ניט זיין מער אינגאַנצן,

אַ

לט ע -- :װאָס רעדסטו דאָרט ,סאַפי ? (קוקט אַריין אין צימער)

װאָס טוסטו ? (דערשראָקען)

דן פּאַקסט זיף ?

ס אַ פ יי ( -- :קומט אַרויס) יאָ ,טאַנטע ,איך פּאַק זיך .איך קלויב
זיי' אַרויס פון אייך,
אַ ל ט ע  -- :דו קלייבסט זיך אַרויס ? פֿאַרװאָס ? אַזױ פלוצלינג,
ס אַ פ י  -- :אַזױ ,טאַנטע .מען דאַרף,

אַ  9ט ע  -- :אין מיטן חודש .דו פאַרסט אַועק ערנעץ?
ס אַ פ י  -- :ניין ,איך קלייכ זיך איבער אין א צווייטן הויז.
אַ לט ע -- :קריינעלאך מיינע .דאָ איז דיר שלעכט?
ס אַ פ י -- :מען קען דאָך אייביק ניט וואוינען אין איין הויז.

אַ ל ט ע  -- :דו װאַרטסט נאָר ניט אויף אורי'ן ,אויף ריי ? װאָס
טוט ייך דאָ?
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ס אַ פ י -- :איך קען ניט װאַרטן ,טאַנטע.
אַ ? ט ע;  --זיי ווייסן פון דעם ?
ס אַ פ י -- :מסתמא ווייסן זיי.
אַ  5ט ע  -- :און אָט איך ווייס נאָר ניט ,בין א נאַנצן טאָג אין
הויז און ניט חושד געווען גאָר ,אַז דו פּאַקסט דיינע זאַכן ,פאַרװאָס האָסטן
מיר ניט געזאַנט ?
ס אַ פ י -- :װאָס איז דאַ צו זאָגן ?
אַ  9ט ע -- :װאַרט זשע כאָטש אויף די קינדער .װאָס הייסט דו
קלייבסט זיך אַרויס און זעגנסט זיך ניט ? איר האָב זיך צעקריגט ,װאָס ?
ס אַ פ י -- :ניין .ניט געקרינט זיך.
(אורו קומט אַריין ,האַלט זוין מאַנטל אין האַנט ,סאָפי דערועט אום ,גייט
די רגע אַריין צו זיך אין צימער ,פאַרמאַכט די טיר).

אורי -- ::גוט נאַוונט ,מאַמע.
אַכטע -- ::גוט יאָר דיר ,מיין קינר.
א ור י -- :וואו איז ריי?
אַלטע -- ::זי איז נאָך ניט געקומען.
א ור י -- :וואוחין איז זי אַװעק?
אַ טע  -- :זי איז אַועק נאָך פון אין דער פרי ,אַביסל שפּעטער
פון דיר,
:
א ור י -- :אויף אַ נאנצן טאָג? און זי איז נאָך ניטאָ ? זי האָט
דיר ניט געזאַנט וואוהין ?
אַכטע -- :ואס ווייס איך ,מיין זון ? לודיאַ איז געקומען און זי
זיינען אַװעק ביידע ערגעץ ,זי האָט געזאַגט ,אַז זי װעט זיך זאַמען אַ גאַנצן
טאָג ,איך זאָל אכטונג געבן אויפ'ן קינד .דו ווייסט גאַר ניט פון דעם ?
א ור י -- :איך ווייס גאר נישט .איך פארשטיי ניט ...וי אזוי
לאַזט זי עס דיך איבער אליין -מיט'ן קינד?

אַ

5ט ע  -- :מיר איז ניט שווער ,וויליקעל איז אַזא טייערס  . . .ער

האַלט אין איין פרעגן וואו איז די מאַמע -- .דו האָסט שוין עפּעס גע"
קראָגען אַרבעט ,מיין זון ?
א

וֹ ר

ו

; ---=-

ניין,

ניין.

5ט ע -- :אורי'לע זאָנ מיר ,פארװאָס קלייבט זיך סאָפי אַרױס
א
פון דאַנען ? זי פּאַקט דאָך אירע זאַכן .גיי זע.
אורי -- ::װאָס איז דאַ צו זען ? זי װויל דאָ ניט וואוינען מער.
8
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אַ לט ע  -- :װאָס עפּעס אַזױ פּלוצלינג ?
א ו רי -- :איר איז מסתמא באַקוועם ערגעץ אַנדערש מאַמע ,װאָס
איז אַזױנס ? זי אין ניט קיין קינד,
אַ לט ע -- :קריינעלאַך מיינע  ---בעט זי זי זאָל בלייבן,
א ו רי -- :איך קען ניט מאַמע ,אַבער .וואו איזן ריי ?
א  7ט ע -- :אַז איר דערציילט מיר גאָרנישט ,ווייס איך ניט...
פּרואוו פונדעסטוועגן ,אורי'לע ,בעט זי .איך על ארונטערניין עמפּעס

איינקויפן צו סאַפּער ,רייד זיך מיט איךר דורך דערוויילע .דיר װועט זי
אפשר פאָלְנען( ,לאָוט זיך גוין),
א ור י -- :האָסט געלט כיי זיך ,מאַמעל
אַ ? ט ע  -- :יאַ ,מיין זון .ריי חאָט מיר איבערגעלאָוט נעלט ,זע,
דייד זיך מיט איר דורך .בעט זי( ,אַלטע אָפּ),
א ורי -- :וואוחין האָט עס געקענט ריי אַװעקניין אויף א גאנצן
טאָן ?
(גויט אַריין אין קינד'ס צימער ,קומט גלייך אַרויס ,סאָפוּ קומט אַרוויס
מיט

אַ טשעמאָדאַן

אין האַנט,

בלויבט שטיין

און

קוקט אויף

אוריו'ן ,אורו

מוידט אווס אורע בלוקען).

ס אַ פ י( -- :שטיל און אומעטיק) נוֹ ועט ,איך פאָלג אייך .איר
װועט מיר עפּעס זאָגן פאַָר'ן אַוועקניין?

אורי( -- ::שוייגט),
ס אַ ם '  -- :איר ווילט מיט מיר אפיל ניט ריידן? איר האָט
ניט באַדאַרפט קומען .שפּעטער אַביסל?ל ...נאָך איין מינוט  --װאָלט
איך שוין ניט געווען דא...
א ור י -- :וואו איז ריי?
ס א פ י -- :זי האָט מסתמא ניט נעװאַלט זיין דערביי ,װוי איך

פאַרלאָז דאָס הויז.
א ור י -- :ריי ווייס גאר ניט,

ס אַ פ י( -- :עושטוינט) וויים ניט ?

א ורי -- ::ריי וויים ניט,
|
ס אַ פ י ( -- :ציטעריק)
א
ָ
ב
ע
ר
פ
א
ַ
ר
װ
א
ָ
ס
א
ַ
ז
ױ
ב
ר
ו
ט
א
ַ
ל
,
א
ו
ר
י
? ניט
געפונען אַפילן פאַר נויטיק צו ריידן מיט מיר ,נאָר צונעװאָרפן
צעטעלע

אויפ'ן

טיש

מיט

דריי

ווערטער:

פאַרװאָס קומט עס מיר ,אורי ?
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א ורי - :איך האָכ אַנדערש ניט נעקענט.
ס אַ פ י ;  --הייסט עס  --אורי אַליין הייסט מיר ארויסקלייבן

זיך.
אורי --- :אאָ ,סאָפי.
ס אַ פי;  --אָבער פאַרװאָס קומט מיר איר זאָלט זיין צו מיר אַװױי

ברוטאַל?
אורי:

'

 --ברוטאַל ניט צו אייך ,נאָר צו זיך .איר געדענקט ,איך

האָב אייך געזאַנט איר זאָלט מורא האָבן פאַר מיסטער דאָן.
ס אַ פ י  -- :אַפילו איצט זייט איר פאַר מיר נאָך אַלץ יענער אורי,
ניט מיסטער דאַן ,און איך גלויב אין אורי'ן.
א ור י -- :נו איז דאַך אייך גוט ,סאַפי .גוט ,גוט .איר זייט אַ
גפויביקע .אָבער איך  ---איך בין מיסטער דאָן ...מיסטער דאָן האַלט
אייער אורי'ן פאַר'ן האַלז און ווערנט ,שטיקט ,בלוטיקט . ..
ס אַ פ י -- :ניט אמת ,ניט אמת .איר װעט ניט דערשטיקן אורי'ן.
 .איר האָט אים ליב אַזױ וי איך האָב אים ליב .און אורי האָט מיך אויך

|

ליב ,יאָ ,יאַ.

אורי -- :און אָט פאַרטרייבט ער אייך,
ם א פ י ( --- :לאָזט זיך אַראָפּ אויף אַ שטול ,באַהאַלט איר פּנים ,אורו
קוקט

אויף

אור

סמוט

הווסע

אָנגעשטרענגטע

אוויגן,

שװוווגט

שווער

און

קלע"

מעדיק).
א וו רי -- :איר געדענקט ,סאַפי ,איר האָט געזאַנט ,אַז איר װעט
אָננעמען מיט ליבשאפט צו זיין פאַרטריבן פון מיר .פאַרװאָס זאָגט איר
עס ניט איצט ,ווען ס'איז געקומען דערצו ?
ס אַ פ '  -- :אַזױ אומגעריכט געקומען .אַזױ שנעל .איר טוט עס
צוליב ריי ? זי איז אייפערויכטיק ? זאָגט ,אַז צוליב ריי ,צוליב'ן טעאַטער,
אורי -- :ניין .ניט צוליב'ן טעאַטער .פון ריי'ס וועגן װאָלט איד

געקענט דאָ בלייבן.
ס אַ פ י ;  --הייסט עס ,איר אַלֵיין ---
אורי -- :אָ.
ס אַ פ י -- :נו ,גוט .איד האָלט מיין װאָרט .כאָטש איך פאַרשטיי
ניט אייער האַנדלונג .מסתמא פאַרשטייט איר . . .איר נעמט טאַקע נקמה

פון זיך ,ניט אַנדערש.

( . ,גרייט זיך צו גיין),

א ור ו ; ( ---לייגט אַהויף אַ האַנט אויף איר אַקסל) איך יל איר
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זאָלט מיך יאַ פאַרשטיין .ס'איז נגעווען אייער נור? צו ליב האָבן אַ
מענטשן ,װאָס האָט שוין אַ ווייב און אַ קינד ,און דער מענטש װאָס האָט

אַ ווייב און אַ קינד האָט אייך אויך ליב ,אָבער ער

| וי ?

איך ניט

ליב האָבן ...אָט שטייט איר לעבן מיר ,פון אייך קוועלט מיט פרייך,

מיט הייסער ליבשאַפט ,מיט שיינקייט ,װאָס איר ווייסט נאָך אַליין ניט
פון איר ,אָבער דער מענטש ,װאָס שטייט לעבן אייך ,וויל זיין אַליין,
באַהאַלטן אין זיך ,מיט קיינעם ניט טיילן זיין איינזאַמקייט,
ס אַ פ י  -- :אַפילו ווען איבער זיין קאָפּ ברעכט אויס אַ שטורם ?
אורי -- :דעמאַלט נאָך מער .דער שטורם איז דאָך ניט איבער
אים ,נאָר א י {ן אים .איך וװוי? ניט קיין הילף פון דער זייט.
ס אַ פ י  -- :איז ניט אמת ,אַז איר האָט מיך ליב,
א ור

'-- :

אמת.

ס אָפי--:אַ שרעקלאַכער אמת.
א ור י -- :איך האָב אייך ליב ,אָבער איך זאָג דאַך אייך  :איך
ווי? אייך ניט ליב האָבן ...אָט װעט איר אַװעקגיין ,איר וועט אַװעק-
נעמען פון מיר אַ חלום ,װאָס ניט אַזױ אָפט חלומ'ט מען אין דעם עלנד
פון לעבן .אָנער גוט אַזױ .מענטשן דאַרפן זיך ניט אָנכאַפּן אָן אַלץ ,װאָס

עס קומט זיי צום האַנט ,מעג עס זיין אַפילן דאָס גליק אַלין( ,פּויזע).

סאָפי ,איך רייד צו אייך װי צו אַ מענטשן ,וועמען איך על אפשר מער
קיינמאָל ניט זען,

ס אַ פ י ( -- :אַ דערשראַקענע) װאָס רעדט איר אורי ? אָס רעדט
איך ?

אורי -- :שרעקט זיך ניט ,איך על גאַרנישט טאַן מיט זיך ,איך
וויל אייך נאָר זאָנן  :מיט מיר קומט עפּעס פאָר אַזױינס ,װאָס איך ווייס
אַפילו ניט וי אַזױי אַנצורופן עס ...עפּעס ברעכט זיך אין מיר ,צע-
פאַלט { אָבער איך פיל אויך ,אַז עפּעס שטאַרקט זיך אין מיר ...דאָס
פארטרויערטע לעבן ,װאָס איך לעב דאָ ,מוז מיך צן ערנעץ ברייננען ,צו
עפּעס גרויסעס ...װאָרים אַנדערש קען עס ניט זיין ...איך האָב שוין
אָלץ דאָ געטאָן אין אַמעריקע ,געאַרבעט אין דער סאַציאַליסטישער פּאַר-
טיי ,אין יוניאַנס ,געשריבן אין צייטוננען ,געלערנט ,געשטודירט און פון
אַלץ בין איך אַנטלאַפן ,ניט נעפונען קיין זין אין קיין זאך ,קיין טיף-
לעבן ,קיין פייער ,אַלְץ טעמפּ ,פלאַך ,חושכ'דיק  . , .איך ווייס ניט ,אפשך
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בין איך אַלֵיין אין אַלץ שולדיק .אויב יאָ  ---דאַרף איך אַלֵיין געפינען
דעם אויסוועג. ..

ס אַ פ י  -- :זאַגט מיר אורי ,איר האָט ליב ריי?.
אורי:

( --איבעראַשט ,שווייגט אַ וויילע און זאָגט פעסט) יאָ ,געוויס.

עס געפעלט מיר ,װאָס איר האָט עס געפרענט.
ס אַ פ י  -- :איך װאָלט געווען זייער אַנטוישט אין אייך ,ווען איר
זאגט ניין  ..,.אָבער  ---איך ווייס אַליין ניט  --ס'איז מיר אַזױ שווער

(פאַלט צו מיט'ן קאָפּ צום טיש) אַזױ שווער...
א ור י -- :מען דאַרף ניט ,סאַפי .מען דאַרף ניט וויינען ...נע-
וויס ,געוויס .װאָס פאַר א קונץ צו פאַרליבן זיך אין א צווייטעד ,ווען מען
האָט ניט ליב דער ערשטער ?  . , .אַד ,צו װאָס האָט איר באַדאַרפט קומען
אַהער ?
ס אַ פ 'י  - :טאַקע צוליב װאָס האָכ איך באַדאַרפט קומען אין
אייער הויז ? ארויפלויפן אויף א וװועג פון א מענטשן ,װאָס וויל גאָרניט,

אַז עמיצער זאָל אים קומען אַנטקעגן( .., .שטעלט זיך אויף) איר װעט מיר
ערלויבן איבערצולאָזן ביי אייך מיין טשעמאַדאַן ביז מאָרגן ?
אורי -- ::אאָ ,געוויס.
ס אַ פ י  -- :איר ווילט גאָר ניט וויסן מיין נייעם אַדרעס ?

אורי( --- :שוייגט),
ס אַ פ י  -- :מיין טיר וועט זיין אָפן פאַר אייך.
8

ןֹ רֹ וֹ { ----

ניין,

ניי.

ס אַ פ י  -- :אָבער מיין האַנט װועט איר דאָך נעמען צום זענענען
זִיך ? (שטרעקט אויס איר האַנט).
א ור י( -- :ניט געװאַגטערהײיט נעמט אָן איר האַנט ,טוט מיט אַמאָל
אַ צו איר האַנט צו זוין מוול און קושט זי).

ס א פ י ( --- :ציט צוריוק איר האַנט) גיט מיר אַנ'יאמת'ן קוש( ,שטייט
און װאַרט ,אורו טרעט אָפּ אויף צוריק) .איר זייט גערעכט .מען דאַרף ניט,
ויך אויף

אוריץ.

אורי

לווגט

מען דאַרף ניט( .אָפּ שנעל ניט אומקוקנדיק
אַרויף זיונע הענט אויף די אויגן ,שטייט אין מיטן שטוב ווו אַ פאַרגליװער-

טער ,עס קומט אַריין דוי אַלטע).
אַ?טע -- :נאָך ניטאַ ריי?
אורי( -- ::שוייגט).
5ט ע -- :ביסט שוין אודאי הוננעריק ,אורי'לע .קום אין קיך
אַ
קענסט עפּעס א ביס טאַן.
24
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 --איך וויל ניט.

אַ?ט ע-- :ביסט דאָך חונגעריק( . , .קוקט אַריין אין סאָפו'ס צו-
מער) .װאָס ,סאַפי איז שוין טאַקע אַװעק ?
ע-ק.
ו -
ַי:
ור
א
א
אַ ?ט ע -- :קריינעלאַך מיינע ...אַנטלאַפן .ס'טע געזען ...וויי
אין מיר( , , .צעוויינט זיך) ,װאָס איז מיט דיר ,מיין זון?
גאַרנישט ,װאָס זאָל זיין ? װאָס וויינסטו?
אורי:
מ אַ מ ע  -- :צו דער נאַכט ...אַזױ שווער איז איר שוין געווען
איבערצונעכטיקן דאַ  ...אַנטלאַפן ,אַפילן מיט מיר ניט געזעגנט זיך.
וויי איז מיר .װאָס טוט זיך דאַ ? ס'איז דאָך עפּעס ניט גלאַט ,אורי'לע,
אוו רי -- :מאַמע ,הער אויף .איך בעט דיך,
מ אַ מ ע  -- :וי אַזױ װעט זי עס וואוינען ביי פרעמדע מענטשן ?
געווען װי אנ'אייגענע דאַ .אין מיטן דערינען  ---אַנטלאָפן  . ,אורי'לע
|
ווילסט דאָך מסתמא עסן,
אורי:

( --געהועז) איך וויל ניט .איך וויל ניט,

מ אַ מ ע  -- :קריינעלאַך מיינע( .קוקט אַלע וויילע אַריין און סאָפי'ס
|
צומער און זיפצט).
(עס קומט אַריין רוי ,אויפגעליוגט ,פרוילאַך ,סטאַרעט ויך דו פרוולאַכ-
קיום צו איבערטרויבן ,מוט זיך שנעל פאַנאַנדער ,לוופט צו צו אורו'ן ,נעמט
אים אַרום),

ר י י  -- :גוט נ'אַוונט אורי'לע .ביסט שוין לאַנג אין דער היים ?
אַ  5ט ע ( -- :קומט אַרוום פון סאָפו'ס צימער) אָט אין שוין ריי אויך

דאָ .אבי אורי איז שוין אומנעדולדיק,
ר יי -- :װאָס טוט וויליקל? ער איז געווען גוט ?
אַ ?ט ע -- :נו ,אודאי ,אַז די סאַמע איז דאָ איז בעסער.
אורי;  --פון װאַנען קומפטו ,ריי?
ר יי  -- :באלד ,באלד אורי .אַפריער אַ קוק טאָן אויף מיין אינ-
געלע( ,לויפט און שלאָפצימער).

אַ  5ט ע  -- :נ ,אַבי דו האָסט זיך געזאָרגט . . .אוי ,קריינעלאַך
מיינע ,איר װועט דאָך שוין גיין עסן( ,לויפט אין קיד אַריין).
אורי::

--

(גייט אָרום צעטראָגן הין און צוריק).

ר יי ; ( --קומט אַרויס פרוולאָך) אֲַנו טרעף ,וואו איך בין געווען,
אורי ? אַנו טרעף.
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א ורי -- :איך ווייס ניט.
ריי -- :זאָג מיר צו ,אַז דו וועסט ניט בייז ווערן ,װעל איך דיר .
זאָגן .אַ-יאַ .דו װועסט דאָך ניט בייז זיין ,אורי'לע . , ,לוריאָ .װעט אויך
באַלד אַרויפקומען אַהער .ער איז נעלאַפן זוכן ערגעץ וויין און גוטע זאַכן.
אורי - ::װאָס פאַר א וויין ? װי קומט לוריאַ איצט ? איך הייב
ניט אָן צו פאַרשטיין.
ר יי -- :אָט װעל איך דיר שוין זאָגן .אָבער זאָג מיר צו ,אַז דו

וװועסט ניט בייז ווערן .זאָג מיר צוֹ....
 -אָבער זאג שוין( ,פאַר דער צייט איז הו אַלטע צוריק-אורי:
געקומען).
אַ 5ט ע -- :דער סאַפּער איז שוין פון לאַנג פאַרטיק ,קינדערלאַך
מיינע .קומט עסן.
ר יי --- :כאַלד ,באלד שווינער ...איך האָב דיר נעמאַכט אַ סור-
פּריז ,אורי'לע ,איך האָב געוואוסט ,אַז דו װאָלסט מיך ניט געלאָזן ,וועז
איך פרעג דיך . ..איך האָב געאַרבעט. ..

אורי(-- ::איבעראַשט) געאַרבעט ?
א  5ט ע  -- :קריינעלאַך מיינע,
ריי -- :נו װאָס ביסטו אַזױ איבעראַשט ? לוריאַ האָט מיך אַרױים-
גענומען צו אים אין שאַפּ . . .אויף א פּאַר ואכן,
אורי -- ::ביסט געגאננען אין שאַמּ?
ר יי  -- :נו ,װאָס איז אַזױ ? איך האָב דיר ניט געװאָלט דער-
ציילן ,איך האָב מורא געהאט ,אַז דו װעסט מיך ניט לאָזן ...אויף א
פּאָר װאָכן נאָר ,אורי'לע ,ביז װאַנען דו וועסט קרינן באַשעפטיקונג .עס
מאַכט ניט ,אורי'לע ,עס מאַכט ניט,
אורי -- :דו האָסט געוואוסט ,אַז איך ווע? דאָס ניט ערלויבן,
און דו ביסט געגאַנגען .,װאָרום האָסטו דאָס געטאָן ,ריי ?
ר י י  -- :איך זע ניט איין ,װאָרום דו זאָלסט עס נעמען אַזױ
;ערנסט .נו ,װאָס איז אַזױנס ? איך מעג אויך אַרויסהעלפן אין אַ שלעכ-
טער צייט .פאַרקערט ,ס'איז מיר אָנגענעם דיר אַרויסצוהעלפן,
אורי -- ::ואָס רעדסטו  --אַרויסחעלפן .ס'איז ניט גוט ,ריי .איך
יל דאס ניט ,איך װויל דאָס ניט( ,געפינט זיך ניט קיין אָרט),
ריי -- :נו ,זיי ניט בייז אורי'לע ,איר בעט דיך .נו ,זאַגט איר,
שוויגער ,װאָס איז דאָ אַזױנס? מער ניט ,איך האָב מיך זייער געזארגט
פאַר אייך ,טאַמער פאַלט אייך שווער מיט'ז קינד אַ נאַנצן טאָג.
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אַ  5ט ע -- :ואָס שייך שווער ...אדרבה...
ניט אױיסגעזאַנט ,אז דו גייסט אַרבעטן.

ר

האָסט מיר אויך

יי -- :איך בין געגאַנגען אַ קוק טאָן ,צי עס װעט מיר געפעלן

זיין .א גנוטער פּלאַץ גראַדע . , .עס מאַכט ניט ,אורי'לע  ...אָבֶער ס'איז
אייך ניט צו שווער ? זאָנט סיר דעם אמת ,שווינער,
א לט ע  -- :געזונט זאָלסטו מיר זיין ,װאָס רעדסטו  . . .אָבער גייט
שוין עסן .ניט צייט נאָך ?
א ור י( -- ;:שטייט ביים ואנט אַזוי װוי דאָס לשון װאָלט אים אַפּי
גענומען).

ר יי -- :זיי ניט
גענעם .איך שווער דיר,
אַרום ,זוכסט ,און ס'איז
קען דאָך גוט נייען ,עס

אַזױ ערנסט ,נעם עס לייכטער ,ס'איז מיר אָנ"
איך טו עס מיט'ן נאַנצן האַרצן ...דו לויפסט
דיר שווער ,איך זע דאָך  ... .נו ,איז װאָס ? איך
װאָלט דאָך געווען אַ פאַרברעכן ,ווען איך העלף

דיר ניט איצט( ,נעמט אום אַרום און בעט זיך) אורי ,זיי ניט אַזױ ערנסט,
אַזױ שווער( . . .עס קומט אַריון לוריאָ מוט פּעקלאַך אין די הענט) ,אָט איז
לוריאַ ; קומט אַהער ,לוריאַ ,מאַכט אים פריילאַך.
אָ -- :גוטן אַוװונט אייך( ,האָט געװאָלט זיין דרייסט און פאַר-
?ורי

לירט גלייך זיין טאָן) וועמען דאַרף מען עס מאַכן פריילאַך ,אורי'ן ?
ר יי --- :איר האָט טאַקע געקראַגן וויין?

?וריאָ:

 --נעויס .וי דען? און טאַקע  --גוטן .אמת'ן וויין,

װאָס הייסט ניט קרינן קיין וויין ?  ...,װאָס ,אורי אין טאַקע ביין ?
ר יי -- :איר מוזט אים מאַכן פריילאַך ,לוריאָ.

?ורי

אַ  -- :אב עס וענדט זיך נאַר אָן מיר  ---פאַראַן צייטן,

װאָס מען דאַרף זיין ניט אומעטיק ,אַפילו ווען ס'איז אומעטיק  --ניט
אמת ,אורי ?
א ור י  -- :אפשר.
?וריאָ -- :בייז זיין ? װאָס איז דאָ בייז צו זיין? ווען איך האָב
אַ ווייב ,װאָלט מיך אסור געאַרט ,אויב זי װאָלט וועלן גיין אַרבעטן.. .
אדהכה  .. .נו ,װאָס איז דאַ צו ריידן ? אַ פלאַש וויין איז דאָ ,געבעקס
 . ,די באַבע װועט דאָך אויך מאַכן מיט אונז אַ לחיים ,יאָ ,באָבע ?
אויך .
אַ 5ט ע -- :טרינקט אייך געזונטעדהייט ,קינדערלאַך ,װאָס איך
בין שוין פאַר טרינקערין,
?וריאַָ -- :נ ,זייט אַ באַלעבאסטע ,ריי ...אַפילו סאַרדינען
49

|

ה .לייוויק

באַנקראָט

האָב איך איינגעהאַנדלט ...אורי ,איר האָט נאָך אַזאַ וויין ניט נע-
טרונקען  . . .נלעזלאַך ,באַלעכאַסטע ...אַ פּראָפּנציער האָט איר דאָך

 . .זעט נאָר אַ וויין ,אורי . .

אויך מסתמא,

(האָט אַריונגעקוקט דערווייל און סאָפי'ס ציומער) װאָס איו

ר יי -- :

דאָס ? וועמענס טשעמאַדאַן ?
 --איר האָט גלעזלאַך ,באָבע?

?וריאַָ:

ר יי -- :וועמעס טשעמאַדאַן ?
אַ  9ט ע  -- :סאַפי האָט איבערנעלאָוט,
 --קומט באָבע אין קיך נאָך גלעזלאַך( ,גייט מוט דער

?וריאַ;

אַלטער אין קיך),.
א ור י -- :סאָפי האָט זיך אַרויסגעקליבן,
ר יי:

 --פאַרװאָס?

א ורי:

 --איך האָב איר געהייסן.

ריי -- :דו?
אורי--:אָ.
ר יי -- :מיינסט עס אמת ?
אורי-:אָ-.
ר יי -- :האַסט עס געטאַן צוליב מיר? צוליב װאָס האָסטו דאָס
געטאָן ?
א ור י  -- :צוליב מיר,
ר יי  -- :װאָס מיינסטו?

א ו ר י  -- :איך מיין נאַרנישט .פּשוט; איך האָב איר געהייסן
|
אַרױיסקלייבן זיך.
ר יי -- :מיין נאָט . ,.אפשר בין איך שולדיק טאַקע ?
אורי -- :דו ביסט ניט שולדיק.
ר י י ; ( --אויסער זיך) אך ,מיין נאָט .װאָס הייסט...

אַזױ

שנע? . . .אַזױ מיט אַמאָל .. ,װאַרום האָסטו מיר נאַרניישט געזאָגט וועגן
דעם ? און זי איז שוין ניטאַ ?
אורי -- ::ניטאָ.
ר י י -- :

(נעמט אום אַרום פאַר'ן קאָפ) עפּעס איו מיט דיר ,אורי.

זאָג מיר װאָס ?
אורי --:ס'איז סיר נאָרנישט ,ריי  ... .איך וכין נערוועז אַביסל.. .

דן ביפט אין כעס ,װאָס איך בין ניט צופרידן מיט דיין ניין אַרבעטן ,זיי.
ניט אין כעס ריי..
04
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ריי - :ניין ,אורי'לע.
א ו ר י( -- :דריקט צו איר קאָפּ צו זיונע ליפן) טראַכט ניט אויף
מיר קיין שלעכטם ,ריי.
ר יי ( -- :כאַפּט אָן זיינע הענט) װאָס פֿאַר אַ שלעכטס װעל איך

טראַכטן אויף דיר ? װאָס רעדסטו ? װאָס טוט זיך מיט דיר? זע ,װי דו

'

קוקסט אוים,
א ורי( -- ;:גייט אָפּ פון רוו אַ פּאָר טרים) מיך האָט ער ניט געװאָלט

ארויפנעמען אין שאַפּ( .לוריאָ קומט אַרין מיט גלעולאַך און די הענט),
לוריאַ--:

נ ,גלעזלאַך זיינען שוין אויך דאָ.

אורי( -- :צו לוריאָ) ס'איז געווען דיין עצה זי זאָל גיין אין שאַםּ
ארבעטן ?
לו רי אַ -- :מיין עצה? װאָס מיינסטו צו זאַנן?

ריי --:אורי!

אורי -- :איך האָב דיך געבעטן דו זאָלסט

מ י ך

נעמען צו

דיר אין שאַפּ.
?וריאָ:

 --איך האָב דאָך געזאַגט ,אַן פאַר דיר װועט ניט גוט

זיין ... .איך מיין  ---ערשטנס ,קענסטו דאָך ניט די אַרבעט ,אַרויפקומען
לערנען זיך  ---װאָס האָט עס פאַר אַ זינען פאַר דיר ?  ...און צווייטנס,
קען איך זיך עפּעס ניט פאַרשטעלן ,אַז דו זאָלסט זיצן ביים מאַשין. ..
א ו ר י ( -- :בייו) אָכער אַז איך ווי?ל! ...מיין נאָט...
עפּעס דאַרפסטו זיך פאַרשטעלן ? צו אַלדי רוחות.

װאָס
|

ר יי -- :איך קען דאָך נייען ,אורי'לע ....איך קען דאָך נלייך פאַר-
.
דינען אַ סד געלט ..,און איך װויל? אויך ניט דו זאָלסט גיין אין שׁאַם. .
א ור י -- :פאַרװאָס קען איך ניט גיין אין קיין שאַפּ ? איך קען |
איך קען  :צו אַלְדי רוחות( .לויפט אַרויס פון שטוב),
אַ ל ט ע ( -- :אַרין פוון קיך) וואוהין איז אַרױסגעלאַפן אורי ?
וואוהין אין ער געלאָפן ?
ר יי( -- :זיצט אַ טרועריקע און שווויגט),

אַ

?טע  -- :װאָס איז דאַ געווען ,טאָכטער ?

ר יי:

--

ער איז בייז נעװאָרן.

א  5ט ע -- ;:אַך ,קריינעלאַך מיינע .וואו טוט זיך מיט אייךף...
װאָס איז דאָס פאַר א טאנ היינט ? קריינעלאַך מיינע( ,אָפּ צוריק אין קיך),
(פּויזע).
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י אַ ( -- :זוכט זיין מאַנטל אַװעקצוגיין),
?ור
ר יי  -- :איר נייט אַװעק ,לוריאָ ?
?וריאַ -- :יאָ.
 -בלייבט .איך בעט אייך.ריי:
?לוריאַ ;  --איך זאָג אייך דעם אמת .אויף דעם האָב איך זיך
|
ניט געריכט .ס'איז ניט שיין פון אים.
ר יי -- :זייט אים מוח? ,איר זעט דאָך ,ער איז נערװועז ,צע-
טראַנען  . ..אַך ,גאָט מיינער ..,,אפשר האָב איך טאַקע ניט באַדאַרפט
גיין אַרבעטן ,ווען איך ווייס ,אַז דאָס װעט אויף אים אַזױ שלעכט ווירקען.
א  -- :איך קען עס ניט צוקוקען( .פעסט) ריי ,ס'אין אֲנֵ-
?ורי
אומזין.

ר יי ( -- :מיט ווייגענדיקן קול) רעדט ניט ,לוריא .איך בעט אייך,
?וריאַ -- :פיליסטעריש.
ר יי -- ;:

(ויינט פאַרשטיקט).

?וריאָ  -- :וויינט ניט ,ריי..
ר י י( -- :שטאַרקט זיך ניט צו וויינען) איך וויין שוין ניט,.

5וריאַ( -- :נעמט זי אָן פאַר די הענט) איר וויינט דאָך יאָ( .גלעט
זי פאַר'ן קאַפ),
ריי --:װאָס קען איך טאַן? ...אפשר טאַקע ניט געדאַרפט גיין ?
אַזױ ניט גום ...
?וריא  --נ ,כאַרואיקט אייך( ,ליידנשאַפּטלאַך) ריי ,ריי.
ריי -- :איר דאַרפט ניט קומען מער צו אונז.
 -ניט קומען? אַז איר ווילט ניט ,װע? איך נים קו"?וריא:

 . .אייער פאַרלאַנג איז ביי מיר הייליק ...ס'איז דאָך אָבער אנ"
מען .

אומזין ,ריי .אַנ'אומזין( ,נעמט אַרום איר קאָפּ).
ריי( -- :שטויסט אים אַװעק פון זיך) טוט עס ניט וריאָ ...איך
בעט אייך ( . , ,דרייט אַװעק איר פּנים צו דער װאַנט) .י
?וריאַָ -- :ס'איז דאָך אָבער אומזין .אומזין.
ר יי ( -- :קערט זיך אום צוריק צו אים מימ'ן פּנים) איך על מער
ניט גיין אין שאַפּ.

5ור

י אַ  -- :אַ פאַרשעמטער) וי איר ווילט אייך( .נעמט זיין

מאַנטל),
ר יי -- :זייט ניט בייז .וואוחין גייט איר ? גייט ניט אַװעק...
(צעוויינט זיך שמאַרק).
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א  5ט ע ( -- :מיט שרעק ,לויפט אַריין) טאָכטער מיינע ,טאָכ-
טער מיינע ,װאָס וויינסטו ? װאָס אין מיט דיר?
ר יי  -- :אידך וויין ניט שווינער ,ס'איז נאָר נישט .איך וויין שוין
ניט,

אַ ל טס ע  -- :קריינעלאַך מיינע .װאָס טוט זיך מיט אייך ? איך

ווייס דאָך גאָר ניט װאָס עס טוט זיך מיט אייך. ..
אַ קלונג אין טיר .לוריאָ זעצט זוך אָן אַ זייט און שווייגט .דו אַלטע גייט

עפענען .ריי מאַכט צו רעכט איר אווסזען .לוריאָ זיצט אַ שוייגנדיקער מים אַנ-
אַראָפּגעזונקענעם קאָפּ .עס קומען אַרוין ריויס משפחה :דער אָנקל ,דו מאַנטע,
דער שװואָגער ,דו שווערעגין ,ערשטער קאָזין און צווייטער קאָוין.

א נק  -- :5און מיט אים אַלע אובעריקע) גוט איוונינג,
ר יי ( -- :איבעראַשט) א ס'אַרא נעסט .זיצט ,זיצט .אָט בריינג
איך שמולן( ,גייט מיט דער אַלטער אין קיך און ברוינגט שטולן),
א נ ק ( -- : 9שטריוונג) ניט צן נאַסט ,נאָר פאר ביונעס.
ב רוד

ער שט

ע ר -- :

ער

ניט קיין צייט פֿאַר ויזיטן.

--יאַ וויזיטן ,ניט ויזיטן  ---מיר זיינען

קאַזין:

נעקומען.
צווייט
שווע
ר יי:

נע

ער
רין:

קאַָזין:
--

 --אודאי,

אַזֹי פינסטער

מיר זיינען נעקומען.
ניי אייך,

ריי.

 --פינסטער ? וי פאַר וועמען.

ט אַ נ ט ע:

--

ריי איז שוין אויך אין כעס.

ס'וועט

נאָך צייט

זיין

פֿאַר כעס,

(די געסט צעזעצן זיך .אָנגעבלאָזן .שווייגן .לוריאָ זוכט אַ פּלאַץ וואן
אַהינצוטאָן זיך .כאַפּט זיך אַרוין אין סאָפויס צומער .די אַלטע קוקט מיט בלאָנ-
דזשנדיקע אווגן אויף אַלעמען).

ר

יי( -- :קלייבט צו פון טיש) איר וועט אפשר טרינקען טיי?

א נק  -- :7איך זאָנ דאָך  :מיר זיינען נעקומען פאר ביזנעס.

ר יי -- :איר באַלײידיקט דאַך מיך ,אנקל,
ט אנ ט ע  -- :א דאַנק ,ריי .זיי זיך ניט מטריח,
ריי -- :אַביס? וויין אויך ניט?
טא נט ע -- :א דאנק ,ריי.
שווע

נע רין -- :איך טרינק ניט קיין וויין.
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ער שט

קאָזין-- :יאַ ויין  --ניט וויין  ---װאָס עפּעס

ער

אין מיטן דערינען וויין ?
ער

צווייט
רינען וויין ?כב רוד ע ר -- :מיר דאַרפן אים אַלֵיין .דעם פּריץ אַלֵיין,
ער ש ט ע ר קאַ זין -- :יא אַ פּריץ ,ניט א פּריץ  --מיר
דאַרפן אים אַלֵיין,
ריי:

--

י,
ד:א--
וין
אָז
קא

װאָס עפּעס אין מיטן דע"

(נעמט צו פון טיש ,זעצט זיך אַליון פון דערווייטגס),

שווענע

רין

 --װאָס מאַכט איר ,באָבע ?

אַ 5ט ע -- :מען לעבט .אַ דאַנק גאָט .איר זייס אַלע אַננעשטױסן
אויף מיין אורי'לן ...קריינעלאַך מיינע,
ברוד ע ר -- ;:מיר האָבן פאַר װאָס צו זיין אָנגעשטויסן ...איר
זעט דאָך באַנע ,מיין שוועסטער זיצט און בלאָזט זיך ,פרענט זי ,װאָס

בלאָזט זי זיך נאָך.
ר י י -- :מענסט זיך שעמען ,אַז דו רעדסט אַזױ.
שווע נערין -- :האָסטו געזען ,מיר זאלן זיך נאָך שעמען.
טאַנט ע -- ::װאָס מאַכט װויליקעל?
ר יי - :אַ דאַנק ,טאַנקע .ער איז געזונט.
ע -- :ער שלאָפט שוין?
ט אַנט
ר יי -- :יאָ ,ער שלאָפט שוין.
או איז אורי ?
בב ר ו ד ע רו:ו--
ריי -- :ער װועט קומען באלד .שרעק זיך ניט ,ברודער.
ברודע ר ( -- :איראָניש) ער אַרבעט דאַך ניט קיין אַװוערטיים.

ר יי -- :ביסט טאַקע מיין ברודער ,אָנער וועגן אורי'ן מענסטו
ריידן אַנשטענדיקער ,דו אַרבעטסט  ---איז דיר גוט.
ב רו ד ער  -- :אודאי אַרבעט איך .און אורי אַרבעט טאַקע ניט,
ער וויל ניט אַרבעטן.

ר יי( -- :מיט צו להכעיס טאָן) איך אַרבעט ,וי געפעלט עס דיר?
ב רד וד ע ר -- :דו אַרבעטסט ?
שווענערין --:איר הערט ,זי גייט אַרבעטן.
ר יי --- :יאָ .געפעלט אייך ניט?

ערשט ער קאַזין - :זייער שיין ,זייער שיין.
ב ר ו ד ע ר  -- :אַזא תכלית אויף אַלֶע מיינע שונאים( .שפּרונגט
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אויף) איך בין דיינער אַ ברודער ,און איך מעג דיר זאַנען ,ריי ,עס אין
געמיין  ---אַ ווייב זאָל גיין אַרבעטן |

ריי -- :איך בעט קיינעם זיך ניט מישן.
אַ נ ק  -- : 9ווען איך װאָלט ניט געווען דיין אָנקל ,װאַלט מיין
פוס ניט געווען דא.
טא

ר

נט ע:

 --רענ זיך ניט אויף ,שלמה.

יי -- :איר קומט דאָך ניט אַהער סיי ווי ,ווייל איר זייט מיין

אָנקל ,נאָר וויי? עס קומט אייך געלט.
אַ נק ? -- :ווען איך װאָלט אָבער ניט געווען דיין אָנקל .װאָלט
מיר קיין געלט ניט נעקומט.
ער ש ט ע ר ק אַ זין -- :יאַ אַנ'אַנקל ,ניט אנ'אַנקל  --עס
קומט אונז אַלעמען נעלט.
עס קומט אונז אַלעמען.
י.
דא-
וין:
אָז
קא
צווייט עו
אַ נק  -- :7דאָס איז דאָס לעצטע מאָל ,װאָס איך קום אין הוֹיז

צו דיר ,אין מיין משפּחה האָט נאָך קיינער ניט געשיקט זיין ווייב אין
שאַפּ אַריין אַרבעטן,
ר יי -- :קיינער האָט מיך ניט געשיקט .איך בין אַליין געגאַנגען.
7
קאַזין---:יאָ נעשיקט ,ניט געשיקט  --אַבי אין
ערשטער
שאַפּ אַריין אַרבעטן,
צווייט ער קאַזין --:אודאי ,אַבי אין שאַפּ אַריין אַרבעטן.
א נק  -- :5שאַנד און שפּאַט.
טאַנט ע -- :רענ זיך ניט אויף ,שלמה.
ב רוד ע ר -- :אַז ער האָט באַדאַרפט געלט ,איז ער געקומען צוּ

מיר .איצט ווייכט ער פון מיר,
אַ ?טע ( -- :לאָזט זיך צו זיו אַלעמען מיט געבעט) קריינעלאַך מיינע.
װאָס איר צערעדט עס אויף מיין אורי'לן ...אַזױ וי ער װאָלט אייך,
חלילה ,בא'גזל'ט. ..

כ רודע ר -- :אַז איר ווייסט ניט ,טאַנטע ,װאָס מישט איר זיך
אַריין ?

ר

יי -- :לאַזט זיי ,שווינער.

ב רוד ע ר ( -- :שפּרונגט אויף) יעס מעם .ס'איז געמיין ,זאָג איך.
יעס מעם ,איך בין דען ראָטשילד ,הא ? דאָס נעלט ,װאָס אורי האָט בֵיי
מיר גענומען אויף דער סטאָר איז בלוטיק נעלט .איך בין אַ שווערער אַר-
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בעטער ,אַרבעט מיין נאַנץ לעבן אין שאַפּ ...װאָס ? מיין שװאַנער ויל
זיין אַ יחסן ,אים שטייט ניט אָן אין קיין שאַפּ , . ,איך װאָלט אויך גע-
קענט פארדייען ניט צו זיצן מיינע גאנצע יאָרן אין שאַפּ . . .אַלע נלייכע
יחסנים דאָ .האָסטו נעזען ? לעט מי טעל יו ,ריי  ---דו ביסט שולדיק,
דו .גיסט אים נאָך ,פאַרשװײינסט אים .א גװאַלדיקע מעשה ,איידר? נע-
װאַקסן  . . .נאָך אַ סאַציאַליסט געווען --- ,בעט ביי מיר א דרייער פאַר
דעם . . ..אַרבעטער ,אַרבעטער  ---און אַלֵיין װויל דאָס אַרומגיין מיט א
שטעקעלע איבער די גאַסן  . , .געמאַכט אים א ביזנעס  ---אויך ני?! נוט,
איז װאָס זשע װויל ער ? (טוט אַקלאַפּ מוט'ן פויסט איבער'ן טיש) .אַף-

בעטן זאָל ער ניין .אין שאַפּ אַריין .קלאוקס נייען ...זעסט ? (שטרעקט
אווס אַ האַנט מוט אַ פאַרבונדענעם

פינגער)

נאָדלען זיצן דאָ אין פלייש,

אַריינגעהאַקטע נאַדלען .יעס מעם ..װאָס ,מיין פלייש איז אפשר

קיין

פלייש ניט...

ריי( -- ::אָנגעצונדן) קלאַפּ ניט אין טיש.
( -מיט מער כעס) יעם מעם .צו מאכן א לעכן דארףקרו ד ער ;:
מען האָרעוון .צי מען וװוי?ל ,צי מען װויל ניט .איך בין שוין א ראַנק גאָט
נאענט צו פופציק ,איך אַרבעט שוין צװאַנציק יאָר בייט מאַשין ,איך פאַר
שטיי ניט קיין אױיבערשפּיצלאַך ,אונזערער אַ מענטש האָט זיך נים אויף
וועמען צו פאַרלאָזן ...ואוו איז ער ? איך װאָלט עס אים זאָגן אין
פּנים אַריין...

ערשטער

רַ?
ךא
סידן
קאַזין --:װאָס איז דאַ צו רי

אטַאָלק

זאָל מען מאַכן,
אָ ננק  -- : 9ס'וועט שוין זיין א טאָלק ,אַ חשבון װעט ער געבן.
אַלע בעל חובות קומען צו מיר .װאָס איז?  --איך האָב גוט געזאַנט,
דער סוף וועט זיין ,אַז איך על נאָך בלייבן דער שלעכטער אָנקל,
ט אַנטע - :רעג זיך ניט אויף ,שלמה,
אָ נק ( -- :5צו ריי) דיין ברודער איז גערעכט .אודאי .שטיין ביי
מיר צענדליקער אַהכעטער און אַרבעטן אויף מיינע בילרינגס ; פּיינטערס,
קאַרפענטערס ,בריקלייערס ,מויערער,
ט א נט ע -- :אזא יאר אויף מיר וי גוט זיי פאַרדינען.
אָ נק  -- :5איטאַליענער ,נריכן ,אידן ,און אמת'ע אַמעריקאַנער,
יעס ,אמת'ע אַמעריקאַנער .אַלע אַרבעטן אויף מיינע בילדינגס .אַרבעטן
און פארדינען  . . .גראָבן ,שלעפּן ציג? ,וויי? מען דאַרף אַרבעטן ,און קיי
9ט
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נער קלאַנט זיך ניט ...ניטאַ קיין קלאַנעניש ...שיין װאָלט די וועלט

אויסזען ,ווען אַלע װאָלטן מיט אַמאָל אַװקגעלײיגט די אַרבעט ,די נראָב
אייזנס ,די העק מיט די דלאָטעס ,ווען אַלע װאָלטן פאַרשליפן די סטאָרס
מיט אַלע געשעפטן און גענומען זיך בלאָזן ,אויסשטעלן זויערע פּנימ'ער . ..
ניטאַ דאָ קיין פּלאַץ פאַר זויערע פּנימ'ער. ..
טא נט ע -- :זייער שיין טאַקע װאָלט אויסזען די וועלט,
קאַזין--:יאַ שיין ,ניט שיין ,מען דאַרף אַר-
ערשטער
בעטן.

אַ נק  -- :7און אַז אַ מענטש װאַלנערט זיד אַרום שוין צען יאָר דאַ

אין לאַנד ,האַלט זיך אין איין מאַטערן  ---און ס'האָט מיר אַ פּנים פון
חוזק . . .ער קומט צוניין צו מיר און בעט אַ דושאב

אויף מיינע ביל-

דיננס .װאָס פאַר אַ דזשאַב קען איך אים געבן ? ער װעט אַרבייטן שװאַר-
צע אַרכעט ?  --איך קען דאָך די לייט פון זיין מין  :ער װועט אָפּאַרבעטן

אַ טאָנ און אויף מאַרנן װעט ער שוין אומגיין מיט אַ פּנים ,אַזױ וי די
וועלט װאָלט אים דערקוילע ,. .זאָג איך צו אים ; אורי ,איך עפן דיר אַ
סטאָר און איך על זען ,אַז אַלע זאָלן דיר אַרויסהעלפן.
ברו

דע ר -- :ער איז דאָך נלייך געקומען צולויפן צו מיר מיט

אייער פּלאַן.
ערשטער

קאַזין -- :צו מיר אויך,

אָ נק -- : 0אַזוי װוי מען דאַרף בויען הייזער ,אַזױ דאַרף מען האָבן

סטאָרס,
ם אַ נ טע

װאָלט געטאַנצט אין די נאַסן פֿאַר

 --אנ'אנדערער

שמחה,
אָ נ ק  -- : 9און איך זאָנ אים נלייך  :אורי זאָלסט וויסן זיין ---

דאַ איז אַמעריקע ,גענונ דיר אומצודרייען זיך װי  8ניט-הינער ,וי א
נעכטיקער . ..דו לעבסט אין דעם לאַנד און דו דארטסט זיך איינמונ-
דעוון ,דארפסט אַנהייבן א לעבן ,א צופרידענעם ,אַ זאַטן . . .און איך זאָנ
אים ווייטער  :זאָלסט וויסן זיין ,אַז א סטאָר איז אפשר נאָך אַ נרעסע-
רער ענין װוי בילדיננס...

זאָגט ער:

אודאי,

אודאי אָנק? ,איך בענק

שוין אַליין פון לאַנג צו אַנהייבן א זיכערן לעבן  . . .נו ,אָט זעט איר דאָך,
מיר אַלע ,װאָס האָבן אים געװאָלט העלפן ,זיצן איצט דאָ ,מען קען מיי-
נען ,וי בייזע נזלנים  ... ,האָט צוטאַכלעװעט דאָס געלט מיט די סחורות,
אָן אַ סיסטעם ,האָט אַננעמאַכט הונדערטער חוכות ...פאַרשלאָסן די
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סטאָר און פאַרטיק  . . .דער מענטש איז דאָך פּשוט באַנקראָט,...

טאַנטע --:רעג זיך ניט אויף .שלמח.
ער שט
וויל מיין חוב.

ק א זין:

ער

--יאַ באַנקראָט ,ניט באַנקראָט ,איך

ב רוד ע ר -- :א סוף זאָל עס נעמען,.
שווענערין --:צו װאָס האַלט ער נאָך די שליסלען און קיי-
נער קען ניט אריינקומען אין סטאָר ? זאָל ער מער ניט האַָנן צו טאָן מיט
דער סטאָר.
קאַזין--:אאַ שליסלען ,ניט שליסלען  --זאָל ער
ערשטער
האַלטן די שליסלען.
(עס קומט אַרין אורו ,דערזעט דעם עולם ,בלייבט שטוין אַ צעמישטער.
דוו

און

דו

מאַמע

אורי:

נווען

צו

צו אום,

אַלע אוןוגן

פונ'ם

עולם נעמען

אום

דורך).

( --גיט אַ זאָג אַרויס אַ צעטומלטער) גוט נ'אַוונט.

ק אַ זין -- :יאָ גוט נ'אַוונט ,ניט גוט נ'אַוונט ,מיר זיינען נע-
קומען מאַכן אַ טאָלק.
ב רוד ע ר -- :ריי דאָרף עס גיין אין שאַפּ אַריין אַרבעטן,

ר

יי( -- :טוט אַ טופ מיט'ן פוס) שווייג.

אורי--:
צייט קומען ?

וי אַזױ האָט איר זיך עס צונויפנגערעדט אַלע אין איין

(לוריאָ קומט

אַרויס פון צימער ,שטווט בוים טיר און קוקט צו שטום

צו דער סצענע),

אָ נק  -- :9איך האָב זיי אַלעמען געבראַבט,
אורי -- ::נ ,װאָס? גוט אַזױ.
אָנק - :9איך ווייס נאָך ניט צו ס'איז גוט,
ט אַנט ע -- :רענ זיך ניט אויף ,שלמה,
ב רוד ע ר -- :דיר לינט נאַך אין זינען צו וויצלען זיך( ,טרעם
אַרווס פון טיש) ,איך זאָנ דיר אָפן  :ס'איז געמיין ,יעס סער.

אָנק?( --:צום ברודער) זעצט זיך ,איד װעל מאַכן אַ טאָלק( ,דער
ברודער זעצט זיך צוריק).

אים אפשר ניט אָן די געסט?

שוועגע רין- :ש-טייען
בה.
ד:ר--
ַ י
אור
א
אָנ ק  -- :9איך וויל אַ חשבון.

אורי --:חשבנ'ט,
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אַ נק  -- :5דו האָסט מיט אַ כיון געפירט די סטאָר צו באַנקראָט,
מיט אַ כיון .איך ווייס דאָס,
א ו רי  -- :פון װאַנען ווייסט איר דאָס ?
אנק ? -- :איך בין ניט קיין איד פון גאַס ,זאָלסטו וויסן  . . .איך
בין שוין אין אַמעריקע העכער פון דרייסיק יאָר ,און דו האָסט ניט אַזױ
פיל האָר אוים'ן קאָפּ ,וויפיל הייזער ,וויפי? נאַסן איך האָב שוין אויס-
געבויט

דאָ ,וויפיל

טויזנטער

דאַלאַרס

עס

זיינען

דורכנגענאַנגען

דורך

מיינע הענט. ..
אורי -- :איך ווייס דאָס.
א נק  -- :7איך גיב אַ קוק אויף אַ מענטשן  --דערקען איך אים,
האָב ניט קיין מורא  --איך קען דיך אויך  ... .עס געפעלט דיר ניט דאָס
גאנצע לעבן דאַ  --אָט װאָס . ..ביסט שוין צען יאַר דאַ ,און ביסט נאָך

אַלץ ניט קיין הינער ,ביסט נאָך אלץ א שטומער ,א זייטיקער ...מיט
קרומע אוינן נייסטו דאָ אַרום ,און האָסט אונז אַלֶעמען פיינט .,.דיין
אייגן חויז האָסטו פיינט ,.אַלעמען .איך זאָג ,אַז דו האָסט מיט אַ כיון
געפירט די סמְאָר צו באַנקראָט ,זאָג ,אַז ניין ,קוק מיר גלייך אין די אויגן,

(גיוט צו האַרט צו אורי'ן) קוק מיר גלייך אין די אויגן,
א ור י -- ;:איד קוק אייך נלייך אין די אויגן.
אַ נק ? -- :זאָג ,אַז ניין.

אורי:

 --איד האָכ אייך ניט װאָס צן זאָגן.

אָ נק  -- :5האַסט אונז אלעמען פיינט,

ר.
יע--
יי:
זור
א
אַָ נק ?; ( --גיים צוריק צו זוון פּלאַץ ,שטרעקט אווס אַ האַנט) ניב
אַהער די שליסלען פון דער סטאָר.
א
ורי -- :אָט זיינען זיי( .זוכט אין די קעשענעס),

אָ

נק  -- :5אַהערצוצו.

א
ור י( -- :שטרעקט אויס דו שלוסלען).

אָנק ל -- :אַהערצוצו.
אורי--:

(טוט אַ װאַרף די שליסלען אוופ'ן טיש ,די שלוסלען מוען

אַ פאַל מוט אַ קנאַק --- .אַ לאַנגע פּויזע).
אַ נק ( -- : 7לייגט אַריין די שליסלען צו זיך אין קעשענע ,חייבט זיך
פּלוצלינג אויף ,צום עולם) קומט.
אַ ?לע  -- :װאָס הייסט ?
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אַ נק ל -- :קומט ,זאָג איך.
ערשט ער קאָזין ---:או אַ חשבון?
א נ ק ? -- :ניטאָ װאָס צו חשבונ'ען .קומט .מיר האָבן דאָ ניט
װאָס צו טאַן מער( ,גייט אַרויס אַ שווויגנדיקער ,און אַלע ,װוי אין פאַרלעגנ-

היום ,נאָך אום ,שטיל ,קוונער זאָגט קיין װאָרט נים),

?וריאַ --- :נו ,האָבְן זיי דאָס אָננערעדט אַלע.
(שטילשווויגן),

 --האָסט א סינאַרעט ,לוריאָ ?

אורי:

לוריאָ -- :מען דארף טאַקע אַרונטערגיין נאָך אַ סיגאַרעט,
א ור י -- :ניט נייטיק( ,פּויזע).
ר יי ( -- :צו צו אורי'ן) האָסט דאָך דאָס ערווארט,
אַראַפּנע'פּטר'ט  . . .אורי טייערער ,שטיי ניט אַזױ.
א ור י -- :מאַמע ,װאָס וויינסטו ?
אַ

אורי .נו,

5ט ע ( -- :װיינענדיק) מילא אַנ'אַנקל ,אָבער אַ ברודער זאָל אַזױ

שלעכט זיין.
אורי:

 --ני צו זיד .מאַמע( .צו ריי) זאָל זי גיין צו זיך,

ריי -- :קומט שווינער,
מ אַ מ ע  -- :גייט זשע שוין אָפּעסן ,קינדער,
ר יי -- :און איר זייט ניט הונגעריק ,שוויגער,

א 5ט ע  -- :ניין ,טאָכטער?( ,אָפּ צו זיך שטיל וויינענדוק),
ר י י  -- :װאָס שטייט איר ,לוריאַ ,װי אַ נעכטיקער.
כ'לעבן ,און דו ,אורי .וויפיל דער שיער ?
פוריא::

נו ,גענוג,

 --נו ,אַלרייט .איר זייט גערעכט ,ריי .ברייננט דעם ויין

צוריק ,נאָך א נס ,װאָס זיי האָבן זיך אָפּנעזאָגט פונ'ם וויין.
ריי:

--

מיר זיינען דאַך אַלֶע חוננגעריק .קומט

לַאָמִיר גיין עסן.

אורי !

אורי-- ::נֹ נום ,נו.
?ור יא  -- :ואו זיינען די נלעזלאַך
ר יי -- :שטעלט אַרויף דעם וויין מיט די גלעזלאַר),

?לורי אַ -- :חאָסט.מיך באַלײידיקט ,אורי ,פריער .אָבער איך וויל

פאַרגעסן ,אָט האָב איך שוין פאַרגעסן ... .איך האָב זיד באמת אַמוזירט
פון זייערע רייד . ..
א ור י -- ;:יאַ אַמוזידט ,ניט אַמוזירט  ---טרינקט ,נו.
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?וריאַ ( --:לאַכט) דעם קאָזינ'ס רייד .האָבן זיי דאָס אַביס? אָנ-
גערעדט( ,גיסט אָן די גלעזלאַך) פאַר אייך אויך ,ריי ?
ר יי -- :וי דען? איך בין ניט קיין טרינקערין?
אוו רי -- :דו האָסט דוכט מיר ,געזאגט ,אַז דו קלייבסט זיך ווי-
דער אַװעקגיין איבער'ן לאַנד  --וואוהין ? צו וועסט ? לחיים פאַר די
וועסט.
?וריאַ -- :נאָך ניט אזוי שנעל מסתמא.

א ורי -- :ריי האָט דוכט מיר געזאַנט ,אַזן אינגיבן.
? ור י אַ  -- :על אַפּנים װאַרטן שוין אויפ'ן זומער,
א ורי -- :טאָ זאָל זיין לחיים  ---פאַר וועמען ?
ר יי -- :פאַר דיר ,אורי.
א ור י  -- :פאַר מיר? נוט .פאַר דעם ,װאָס האָט ניט וואוהין
אַועקצוניין.
י אָ  -- :װאָס מיינסטו?
?ור
א ור י -- :ניט נוט נעזאַנט? נו  --פאַר דעם װאָס גייט אין ער-
געץ ניט אַװעק .סתם .ער נייט אין ערנעץ ניט אַװעק .ניט צו וועסט ,ניט
|
צו איסט( ,טרינקען),
?ו ר י אָ  -- :און איצט לְאֲמִיר טרינקען לכבוד ריי'ס היינטיקן
טאָג אַרבעט,
ר יי- :ל-וריאָ!

לוריאַ--:
היינטיקן טאָג אַרבעט,
אורי::

(מיט עקשנות) מען דאַרף טרינקען לחיים פאַר אייער

( --אינ'ם מאָן פון לוריאַָ) גערעכט .פאר ריי'ס טאָג ארבעט.

ר יי -- :אױב דו װילסט ניט ,איך זאל ניין ,װעל איך ניט גיין
מער,

א ו רי -- :אָכער לודיא ,וי איך זע ,װויל דאָך.
ל?לו ריא

-- :

(גיט אַ שטעל דאָס גלעול מוט אומפעם) ,װאָט?

ר י י ( -- ;:אָנגעצונדן) װאָס האַסטו געזאַנט?
?ו ר י אָ ( -- :כאַפּט זיין מאַנטל און לאָזט זיך צום טיר).
ר יי( -- :פעפט) בלייבט דאַ .איך הייס.
א ור

י- :

(צעמישט)

װאָס האָב איך געזאַנט?

איך האָב עפּעס

געזאָגט ?

ריי --- :יא ,דו האָסט געזאַנט( .עס קומט אַרין אַ מאַן).
1
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אַ ן  -- :אַ ליידי האָט דאָ איבערנעלאָזט אַ טשעמאָדאַן,
ור י -- :יאָ ,וואו איז די ליידי אַלֵיין ?
אַ ן  -- :אונטן װאַרט זי.
י י  -- :פֿאַרװאָס קומט זי אַליין ניט אַרויף ?
אַ ן -- :איד ווייס ניט ,זי האָט מיך ארויפנעשיקט צונעמען דעם

טשעמאַדאַן.
א ן ר י ; ( --דערלאַנגט דעם טשעמאָדאַן) נעמט,
ר יי -- :זאַנט איר ,אַז איך בעט זי אַרויפקומען.

אורי:
ריי:

 --ניין.

--

אורי:

ריי:

ואָס הייסט?

--גיט איר אֶפּ דעם טשעמאָדאַן .מער נאָר נישט,

 --װאָס טוט זיך היינט מיט דעם מענטשן?

איך ויל זען

סאַפי'ן ,איך וויל זי זען( ,לאָזט זיך צום טיר).
א |ן ר י ( -- :פאַרצאַמט איר דעם וועג) האָסט זי ניט װאָס צו זען.
(צום מאַן) זי זאָל ניט װאַנן אַרויפקומען,
(מאַן קוקם אים אָן משונה ,אָפּ מום'ן טשעמאָדאַן ,פּויזע).

א ורי:

 --נו ,מער ניטאַ שוין פאַר וועמען צו טרינקען? הא ?

(ריי און לורואָ שמווען און גאפן),
אוורי:

-

שטייס

אַ װאַזאַנע און דאַרט ,פאַרװאָס נים

לכבוד דער װאַזאַנע װאָס דאַרט?

טרינקען

האַ ? (שטילשוייגען).

אוו דרי -- :לריאָ  --אין כעס? און דו ,ריי ,אויך? טאַקע אין
כעס ? (כאַפּט אַן ריי פאַר די הענט מיט אַ צימערדיקן
געואַנט

א נאַרישקייט

קול) ריי ! איך האָב

? ...האָב איך .טאַקע געזאַנט ? (ריי באַפרייט

אירע

הענט ,טרעם אָפּ אויף צוריק) װאָס גיסט איר ניט אין די נלעזלאַך לכבוד
דער

ואַזאַנע,

װאָס

דאַרט

? .,. .װאָס גיסט

איר

ניט

אַן ? פאַרװאָס

אַזױי

שטי?ל? האַ ? . ..אַזױ שווייגנדיק?  ...פאַר װאָס אַזױ שטיל...
(געט צו צו דער װאַזאָנע ,שטייט לעכן אור ,גיט אַ שלעפּ אַ בלאַט .די ואַ-
זאָנע פאַלט אַרונטער מיט אַ קנאַק אויף דער ערד ,ווערט צעשאָטן אויף שטיקלאַך,

ריי און לורואָ לאָזן אַרויס אַניאויסגעשריו פון שרעק .אורו ,אַליון אַ פאַרצו-
טערמער ,טוליעט זיך צום ואַנט).
(פאָרהאַנג)
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פערט

אַקט

ער

(בויטאָג .אויף מאָרגן .אַזײיגער צוויי .ריו אַ פאַרצווייפלטע גיים
אָרום איבער'ין שטוב .אירע ליפּן צוואַמענגעדריקטע.
צו וויונען .די אַלטע ,געבויגען

שטאַרקט ויך נים

קראַנק ,גיוט אור נאָך).

אַ ? טס ע ;  --פאַרװאָט זאַנסטו מיר ניט אויס ?

ר

יי( -- :מיט פאַרשטיקטען געוויין) רעדט ניט ,רעדט ניט,

אַ לט ע -- :איך זע ,אַז עפּעס האָט פּאַסירט מיט אודי'לן ,פון אין
דער פרי אַן ,אַז דו נייסט אַרום אַ צעמישטע ,ריי ,טאַכטער מיינע ,װאָס
האָט נעטראַפן מיט אורי'לן ? פאַרװאָס זאַנסטו מיר ניט?
:
ר יי -- :איך ווייס נאָר נישט.
?7ט ע -- :איך זע דאָך ,אַז היינט ביסטו ניט װי אלע מאָל ,ניט
א
דו עסט ניט דו טרינקסט ...װאָס טוט זיך דאָ? פאַרװאָס דערציילט

מען מיר ניט ? (שטייט צו) פאַרװאָס זאָנסטו מיר ניט ? װאָס שוויינסטו ?
ר יי

; --

(שטייט וי אַ צעמישטע,

נעמט אַרום דעם קאָפּ מיט ביידע

הענט ,שווווגט מיט פאַרקלעמטע לופן),
אַ לט ע -- :לאָזט זיך אַרונטער אויף אַ שטול ,ברעכט אווס אין געוויין).

ריי:

( --מיט ציטער גים אַ מופּ מוט'ן פוס) וויינט ניט.

אַ ?ט ע ( -- :שטיוט ווידער אויף ,כאַפּט ריו אָן פאַר אַ האַנט) זאָלסט
מיר זאָנן וואו איז אורי ? האָסט ניט געזען ,וי ער איז אַװעק פון הוין ?
(מים פּחד) װאָס קוקפטו אויף מיר אַזױ? . ...ריי ,איך װעל מאַכן גװאַלדן,
ר יי ( -- :בעט זיך) נו נו ...שיש ,וויינט ניט' (רואיקער) איך
דאַרף אויף א מינוט אַריינגיין צו דער שכנה .זיים דאָ .איך קום באַלד,
אל ט ע  -- :איך װעל אויך גיין מיט דיר,
ר י י -- :ניין ,זייט דאָ .איין מינוט( .אָפּ געשווינד),
אַ  5ט ע -- :

(זיצט און קוקט מוט פאַרװויינטע אווגן אויף אַלץ אָרום,

שעפּטשעט) ,פאָטער האַרציקער ,נעטרייער ,דערבארים

זיך ,װאָס טוט זיך

דאַ ביי זיי אין אַמעריקע ? װאָס אין געשען מיט מיין אורי'ט ...3
דערבארים

זיך ( . , .ריי קומט אַריין צוריק און מיט איר ערשטע שכנה און

נ|אָך צוויי שבנות),

י

י-
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ר יי -- :איך בעט אייך ,מאַכט ניט קיין טומ?( ,ווינקט צו ערשטער
שכנה זי זאָל אוועקנעמען דו אַלמע).

ערשטע
אביס? ביי מיר,

שכנה:

 -קומט אַריין צו מיר ,באָבע .פאַרבריינגט|

אַ ל ט ע -- :װאָס טוט זיך דאַ ,קריינעלאַך מיינע?

ש כ נ ה  -- :קומט באָבע ,איר מענט אַריינקומען אַביסעלע אָפטער
צו מיר,.
א ? ט ע  -- :ווער זאַנט ,אַז ניט .אודאי ,אודאי .מענטשן מענען
אַריינקומען איינע צו די צווייטע,
שכ נ ה  -- :קומט באָבע,
אַ ? ט ע  -- :אָבער ,קינדערלאך מיינע ,פאַרװאָס װויל מען מיך צו-
נעמען פון דאַנען ?

ר יי --:גייט ,שווינער ,פאַרבריינגט אביסל ,איך בין געווען נער-
וועז פריער .ס'איז גאַרנישט ,גייט שוויגער,
אַ  5ט ע ( -- :גייט ניט ווולנדוק נאָך דער שכנת) מען װויל מיר ניט
אױיסזאָגן .מען באַהאַלט פון מיר,
שכ נ ה  -- :מען באהאַלט נאַרנישט פון אייך ,באָבע.
ר יי-- :

(מאַכט זיך ,אַז זי איז פאַלקאָם רואיק ,נעמט דער אַלטער אונ-

טער'ן אָרעם) װאָס איז מיט אייך ,שוויגער ? איר קענט מיך שוין .איך בין
אַביס? אַ משונענע .אַ נאַווינע ,אַז אורי איז ניטאַ אין דער היים בייטאָג,
ער איז דאָך בייטאג קיינמאָל ניטאָ.
א ? ט ע  -- :לאַנג לעבן זאָלסטו ,טאָכטער ,האָסט מיך איבער-

געשראָקען,
(ריי

טער

שכנה,

פורט

דו

וו אונמער'ן

אַנדערע

צוויי

אָרים,

שכנות

און

גוום

בלויבן,

אַרויס

קוקען

צוזאַמען

מוט

זיך איבער,

דער

ערש"

באַמראַכטן

דאָס הויו),
ער שט ע -- :א מאמע'ס הארץ קען מען ניט אָפּנאַרן.
צ ווייט ע -- :אױף די אַלטע יאָרן דערלעכט נחת .געדאַרפט
נאָך פון רוסלאַנד קומען אַהער צוזען .זאָל מען באַהיט ווערן ,און זי --
מיסעס דאָן ,איר האָט נעזען װוי זי קוקט אויס ?
ע ר ש ט ע -- :אַרינגעלאַפן צו מיר בלייך װוי די װאַנט ,הענט
און פיס האָבן איר געציטערט.
צ ווייט ע -- :צו מיר אויך אַזױ ,קוים א װאָרט אויסנגערעדט,
0
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ביז װאַנען איך האָב ביי איר אַרױסגעקראָגן ,אַז עפּעס איז דער מער מיט
:
איר מאַן.
ע רש ט ע -- :איד ווייס נאָך אַלץ ניט ,װאָס דאָ האָט פּאַסירט ,ער
האָט זי פאַרלאָזן ,װאָס ?
צווייטע;

--

(געהיימנוספול)

ניין ,ניין .עפּעס אַנדערש..,

זי

האָט מורא פאַר עפּעס אַנדערש ...איר פאַרשטייט?
ע ר ש ט ע ( -- :מוט פחד) איר מוינם -- --
צ וו י יט ע -- :אוי ,רעדט ניט ,מיסעס לעבן,
ע ר ש ט ע;  --זאָל מען באַהיט ווערן .טאָ װאָס שוויינט מען?
װאָס שטייען מיר דאָ ? זאָל מען זוכן --- --
צ

ווייט ע:

 --ואו זוכן ,מיסעס לעבן ,וואו זוכן ? אַזאַ תהום

וי ניו יאָרק ....מען דאַרף אָנזאַנן אין פּאָליס,
ע ר ש ט ע  -- :מען דאַרף אַפריער זי פרעגן צו אַנזאָגן.
צ ווייט ע -- :מען דאַרף זי ניט פרענן נאָר ,זי אין אַזױ צע-
טומלט .קומט ,מען טאָר קיין מינוט ניט פאַרלירן. ..

ער ש ט ע -- :אוי ,איר מיינט עס אמת ? איר האָט טאקע אַלֵיין
געהערט פון איר מויל ?

צ ווייט

ע -- ::זאָלט איר געזונט זיין ,מיסעס לעכן ,איך פאַר-

שטיי אַלֵיין .זי האָט געזאַנט איין װאָרט  ---פאַרשטײי איך שוין אַלֵיין.

איך ווייס פון אַזױנע צרות ,זאָל מען ניט געפּרואווט ווערן  . ..מיט מיו-
נעם אַ קאָזין איז אויך אזוי געווען .ניט לאַנג טאַקע .אַוועק פון הויז אט

אַזױ אַ ,און דערנאָך האָט מען אים ,ניט היינט געדאכט ,געפונען אין
קעלער...
ע ר ש ט ע -- :אוי ,װאָס רעדט איר,
צ ווייט ע - :אַזאַ תהום וי ניו יאָרק (סודות'דיק) זֵיי האָבן
זיך אַדומגעקריגט צווישן זיך  . . ,און מען זאַנט נאָך .. .זיינע א קוזינע
האָט געוואוינט מיט זיי ,האָט זי מיסעס דאַן אַרױסנעטריבן.
ע ר ש ט ע -- :יאָ ,איך האָב עפּעס געהערט ...איז עס טאַקע
אמת ?
-

צווייט ע -- :א
אַליין אַרומגעגאַנגען שלינג
אַריין . . ,אַ סקטאָר געהאט,
טירט .האָט בעסער נגעװאָלט

קיין לעבן האָט ער אויך ניט געקאַנט מאַכן.
און שלאַננ ,און נעשיקט די ווייב אין שאַפּ
און ניט געװאלט שטיין אין איר .,באַנקראַ-
דאָס ווייב זאָל גיין אַרבעטן,
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ער ש ט ע -- :װאָס היינטיקע מענער זיינען.
צווייט ע -- :ער װאָלט באַדאַרפט אין פּריזאָן גיין .איר אָנֹק?
האָט אים געװאַלט אין פּריזאָן אַריינזעצן ....קומט ,מיסעס לעבן ,מען
דאַרף אָנזאָגן די פּאַליציי( ...נעמען זיך איולן אַרויסצוגיין ,עס קומט
|
אריין דער אַלטער פעדלער),
צווייט ע( --;:װי אַ גאַנצע באַלעבאָסטע ,אוידער דער פּעדלער האָט

נאָך אַ װאָרט אַרויסגערעדט) ואָס דאַרפט איר דאַ ,מיסטער?
שטוב קיינער ,מען װעט ביי אייך נאַרנישט קויפן איצט.

ניטאַ אין

פּ ע ד  7ע ר  -- :װאָס קויפן  ---ווער וויל פאַרקויפן ? וואו איז

די מיסעס דאַן ? איך דאַרף די מיסעס דאָן,
צ ווייט ע -- :גייט אַװעק פון דאַנען .ניט די צייט איצט .איר
וועט קומען אַנ'אַנדער מאָל,
פּ ע ד  5ע ר  -- ;:וואס פאַלט איר אויף מיר אָן אַזױ ? זע נאָר ,זע
נאָר ,ווען איך קום  ---טרעף איך פרעמדע מענטשן .נעלט קומט מיר ,אט

|
װאָס ,איך דאַרף די מיסעס ,דאַרף איך,
צ ווייט ע -- :ניט איצט ,ניט איצט ,מיסטער .אין הויז אין
אנ'אומנליק ,און ער קומט חובות מאַנען .גייט אייך ,גייט אייך.

פּ ע ד  ע ר  -- :אַנ'אומגליק ? װאָס פאַר אַנ'אומגליק ?
צ ווייט ע( -- :צו דער ערשטער) קומט מיסעס לעבן ,מען דאַרף
אַנזאַנן אין פּאָליס סטיישאָן  . . .זאָל מען אים זוכן( ,צום פּעדלער) קומט פון

דאנען ,איצט מאַנט מען ניט קיין חובות.
פּעד?ער -- :פֹּאֵלִיס סטיישאָן? װאָס עפּעס פּאָליס סטיישאָן
אין מיטן דערינען ?
צ וווייט ע -- :מען זאָגט דאָך אייך :אנ'אומנליק האָט נע-
טראַפן .,מיט מיסטער דאאַןנ'אומנליק  . ..ער איז שוין ניטאָ ,איר פאַר-
שטייט ? ניטאָ( ,..לויפן אַרויס און שלעפּן מוט דעם פּעדלער .עס קומט
אַרוין רוו מיט ערשטער שכנה).

ש כ נ ח  -- :איך זאָג אייך מען
ר יי  -- :מען דאַרף נאָך ניט,
זיך מיר .האט קיין פאַראיב? ניט װאָס
ש כנ ה  -- :אַ ,װאָס רעדט איר.

דאַרף רופן מענטשן.
איך בעט אייך .מיין קאָפּ שפּאַלט
איך האָב אייך סמטריח געווען.
איך על אַכטונג גענן אויף אייער

צעטראַנן.

האָבן.

שווינער.

נו ,זייט

ניט

אַזױ

אפשר

װועט

נאָט

רחמנות

ר יי  -- ;:אַ דאַנק אייך ,א גרויסן דאַנק אייך . . .אַ שאַנדע טאַקע,
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איך האָב אינואַנצן מיין קאָפּ פאַרלױירן ,פון פרי אָן ,אַז איך זיץ און
װאַרט ,ער איז אַרױיס פון הויז נאָר אויף פינף מינוט...
שכ נה -- :פאַרװאָס האָט איר מיך ביז איצט ניט אַ רוף געטאַן ?
ר י י -- :אַז איך וייס אַלֵיין ניט .איך האָב אַלץ געװאַרם...

פ'איז דאָך ניט מענלאך...
ריי -- :איר האָט דאָך אָבער אַלין געזאָגט .אַז איר זייט חושד --
ר יי;  --איך בין זייער צעטומלט ,איך ווייס אַליין ניט װאָס איך
רייד ,איך בעט אייך ,גייט ,זייט מיט דער שװוינער .מאַכט ניט קיין
רעש ,אַז איך בין איינע אַלין ,אַזױ אַלֵיין( ,.די צווויטץ שכנה קוכֹם
אַריין ווידער).

צ ווייט
אין סעלער,

ע -- :אפשר זאָל מען א קוק טאָן אויפ'ן רוף ,אָדער

ר י י ( -- :געוועון באַרואיקט אביסל ,פאַלט אַריון צוריק אין שרעק,
נעמט זיך אָן פאַר'ן קאָפּ) גייט קוקט ,גייט זובט ,ניים,

שכ נ ה ( -- :צו דער צווייטער) װואָס שרעקט איר א מענטשן .מען

טאָר ניט אַזױ.
צווייט ע -- :װאָס הייסט  --איך שרעק? מען דאַרף זוכן,
מען דאַרף אַרומזוכן דאָס הויז...
ר י י  -- :זוכט ,זוכט .אָט איז מיין אָנקל'ס און ברודער'ס טעלע-
פאָן ,רופט זיי אֶפּ ,איך בעט אייך ,זאַנט זיי ,זיי זאָלן קומען װאָס שנע-
לער( ,..גיט איר אַ קאַרם),
צווייט
שכנה

ע --:אודאי .איך לויף שוין( .עט קומט אַריין לורואָ ,די

לויפט 'אים פארביי

מורמלנדיוק:

און אין

סעלער

דאַרף מען

פונדעסט-

וועגן זוכן  ---און פאַרשװוינדט),

ר י י  -- :אָ ,נוט ,װאָס איר זייט נעקומען ,לוריאָ( ,צו ערשטער
שכטה) נֵייט צו מיין שווינער ,איך בעט אייך .א דאַנק אייך פאַר אייער
נוטסקייט( ,שכנה אָפּ ,ריי צו לוריאָ) אַזױ וי נאָט װאָלט אייד געבראַכט,
5ו רי א  -- :װאָס איז מיט אייך ? וי איר זעט אויס!

ר י י( -- :כאַפּט אים אָן פאַר די הענט) לוריאָ ,לוריאָ.
?ו רי א  -- :איך בין געקומען צו אייך זענענען זיך .איך גיי
צוריק איבער'ן

לאַנד.

ר י י -- :גייט ניט אַװעק איצט.
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אָ -- :איך פאַרלאַז ניו יאָרק אין אַ שעה אַרום .האָב נע-

האָט באַשלאָסן ניט קומען צו אייך זיך זעגענען ,און דאָך נעקומען,
ר יי ( -- :פאַרברעכט מיט דו הענט) פאַרלאָזט מיך ניט איצט.
?ור י אָ  -- :װאָס איז מיט אייך ? איר זעט אויס שרעקלאַך.
עפּעס האָט פּאַסירט ? זאַנט שׁוין.

ר יי:

 --איך פיל אַ גרויס אומנליק .איך האָב מורא אַרױיסצד

ריידן  . . .אורי ---
?וריאָ - :װאָס אורי?
ר יי -- :אורי איז ניטאָ.
לו די אָ -- :איך פאַרשטיי ניט.
ר יי -- ;:איך האָב מורא ארויסצוריידן.
?וריאָ -- :ער איז אַװעק פון אייך ?
ר יי -- :פאַר עפּעס ערגערס האָב איך מורא,

?וריאַ( -- :הייבט אָן צו פאַרשטיין) ערנערס ?
ר יי -- :איך האָכ נעמיינט אַ גאנצן טאָג ,אַז איך ווער משונע.
?ור י אַ -- :איר שטעקט מיך אָן מיט אייער שרעק ,װי אַװױי?
וי ? ווען?
ריי -- ::איך האָב מורא אַרויסצוטרעטן פון שטוב .מיר דוכט זיך
; אַלץ ,אַז אָט ברייננט מען אים צוטראַגען. . .
אַ -- :איך זייט פון זינען ,ריי --
?ורי
ר יי -- :איך זאָג דאָך אייך  ---אומנליק פיל איך  . . ,יעדער שאָרך
אויף די טרעפ --
?וריאַ --:אייך דאַכט זיך ,צי איר ווייסט אויף זיכער?
ר יי -- :איך ווייס ניט .איך האָב שוין קיין כח ניט צו טראַכטן.
ניט אנ'עצח .ער איז ניטאָ ...איר פאַרשטײיט .אַװעק  ---ניט װי אַלע
מאָל ,אַרױסגענאַנגען פון שטוב ,װי קיין מענטש גייט ניט אַרױס ,,.אַ פּחד
גייט מיר דורך אַלע גלידער ,ווען איך דערמאַן זיך זיין אויסזען ,ווען ער
איז היינט אין דער פרי אַרױס פון הויז ...ערשט איצט הייב איך אָן
פרשטיין ווערטער אַזױינע פון אים ,װאָס איך האָב פריער ניט פאַרשטאַ-
נען .,מיר דוכט זיך אַ גאַנצן טאָג ,אַז איך הער זיין קול  :ראַטעװעט ,אַ
קול פון אַ גוסס ...טוט עפעס ,לוריאָ .מען מוזן אים אויפווכן...

5ורי

אַ  -- :דאַרף מען אַנזאַנן אין פּאָלִיס סטיישאַן .דאָס אין

דאָס כעסטע װאָס מען קען טאָן,
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דריי -- :אפשר נאַך װאַרטן?
? ו ר י אָ  -- :ס'איז דאַך שדים

ווייסן ואָס .בארואיקט

אַכיס? ,װאָס איז פאַרגעקומען צװוישן אייך ?
ריי -- :איר ווייסט דאָך אַלץ,
?ורי

ר

אַ- :

אייך

|

איר האָט זיך געקרינט נעכטן נאָך מיין אַװעקניין?

יי -- :ניין .פאַרקערט .אַז אֹיר זייט אַװעק בין איך צוגעגאַנגען

צו אים און נעפרענט צו ער איז אייפערויכטיק אויף אייך -- ,האָט ער
געענטפערט  :ניין .ביז שפּעט אין דער נאַכט אין ער געזעסן א שוייגנ-
דיקער ,און פּלוצלינג איז ער צונעגאַננען צו מיר ,און מיט אַזא מאָדנעם

קו? געזאָגט  :זיי מיר מוח? . . ,אַזױ װי ער װאָכט זיך געזעננט מיט מיר,
?וריאַ -- :איר מיינט ,אַז ער האָט זיך שוין פון לאַנג אַרומגע-
טראָגן מיט'ן געדאַנק ?
ר יי  -- :איך זאָג אייך דעם אמת :פֿאַר די לעצטע װאָכן האָב
איך אים געהיט,
?וריאַ  ---:פארואָס האָט איר סיר גאַרנישט געזאַנט ווענן דעם ?
ר י י  -- :איך האָב ספורא געהאט אַרױסצוריידן .אַפילו טראַכטן
האָב איך מורא געהאט.

?וריא  --:װאָס איז געווען ביי נאבט?
ר יי -- :איך האָב אַ נאנצע נאכט ניט געשלאַפן און ער  --אויך
ניט ,אַזייגער פינף פאַרטאָג ,זע איך ,וי ער נייט צו צום קינד'ס בעטל,
שטייט צוקאָפּנס ,און קוקט מיט אַזא מאָדנער שטילקייט ,בוינט זיך צו
פּאַמעלאַך ,ניט אַ קוש דאָס קינד ,און גייט צו דערנאָך צו מיר .איך האָב
זיך געמאכט ,אַז איך שלאָף ,ער אין נגעשטאַנען א פּאַר רנע'ס ,און מיט
אַמאָל האסטיק זיך א לאָז געטאָן צום טיר ,איך בין אויפגעשפּרוננען און
אַ נעשריי געטאַן  :אורי .ער האָט זיך אָפּנעשטעלט און נעזאָגט  :איך קום
באַלד צוריק  . . .וואוחין אַזױ פרי ? מרעג איך -- .עס מאכט ניט ,זאַנט
ער ,װאָס אַזױ פרי .איך וויל זיד דורכגיין אַביס? ,איך קום באלד ,און אין
אַדויס פון הויז ,איך וװארט אַ שעח ,צוויי ,דריי ,און אָט איז שוין צווייטע
נאַכט באַלך,
?וריאָ -- :האָט איר זיך נאַכגעפרענט װואו?
ר י י  -- :אומעטום .וואו נאָר אַ באַקאנטער ,אַפילן ביי סאַפי'ן
בין איך געווען.
לוריאַ - :איר וייסט דען וואו זי וואוינט?
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ריי -- :דער מאַן ,װאָס אין געקומען נאָכ'ן טשעמאַדאַן ,וואוינט
אינ'ם צווייטן הויז פון דאַנען .ער אין מיט מיר געגאַנגען צו איר .ער
איז אָכער דאָרט ניט געווען.
5ורי

אַ -- :

(לאָוט זיך צום מיר),

ר י י -- :וואוהין גייט איך ?
?ור יאָ -- :מען דאַרף אַרומזוכן דאָס הויז.
ר יי -- :איך האָב מורא,
?וריאַ:

 --זייט ניט קיין קינד ,מען מוז דאַך אים נעפינען .איף

אַליין הייב זיד אָן דערמאַנען ווערטער אַזױנע פון אורי'ץ( ,לוריאָ אָפּ ,ריו
נאָך אים .עס גווען דורך אַ פּאָר רגע'ס .מען הייבט אָן הערן שטימען

אויף דו

טרעפּ און טופּנדיקע פים פון אַ סך מענטשן ,װאָס לויפן אַרֹויף און אֲרֹאָםּ-- .

ער קומען אַריין דו פרוערדיקע שכנות ,נאָך שכנים ,און דער אַלטער פּעדלער).

שכנ ה -- :איד האָב דאָך אייך געזאָגט ,מען זאָל

צווייטע
זוכן אין סעלער.
ער ש טע שכנ ח -- :אַז מען קען דעם דזשעניטאָר גאָר ניט
|
געפינען .דער סעלער איז פאַרהאַקט.
שכ|ן -- :אַנ'אײנפאַל פון א מענטשן .אין סעלער
ער שט ער
גאָר ,קיין אַנדער פּלאַץ שוין ניט געקענט קריגען.
פּעד?לער--:ניט אויסצוהאלטן ,ניט אויסצוהאַלטן.
אַכטער
וואו מען גייט און וואו מען שטייט  --זעלבסטמערדער.
שכן--:שאַט ,שטילער אַביס? ,װאָס פאַר אַ רייד.
צווייטער
שכנ ה -- :און קיין פּאַליסמאַן אויף א רפואה .איך
צווייטע

לויף שוין אַרום פון צען מינוט ,זוך אַ פּאַליסמאַן( ,דדייט זיך אַוום אוּן
שמוב וי אַן אמת'ע באַלעבאָסטע ,דו גאַנצע מעשה איז אור אַזוי וי צום האַרצן)

גייט ,נֵייט ,אידן ,מען װועט אויסקומען אַן אייך.
פּ ע ד  5ע ר  -- :אָט האָסטו דיר אַ נייע באַלעבאָסטע .ס'טע געזען ?
נאָר זי טרייבט זיך.

ער שט ער
קלאַפּט אין אַלע
ער ש טע
מיט אייך ? וואו
ערגעץ ,די אַלטע
צו מיר ,איך בעט

שכן:

 --או אַליין איז זי אַרומגעלאַפן און נע-

טירן ,גערופן,
ש בנ ה  -- :מאַבט ניט סיין טומל .װאָס טוט זיך
אין זי  --די מיסעס דאָן ? מען דאַרף זי אַװעקנעמען
שווינער זיצט קוים איין אין שטוב ביי מיר ,קומט אַרין
אייך .פאַרשמועסט מיט עפּעס דער אַלטער,
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שכנ ח -- :קומט ,איך גיי מיט אייך .א רחמנות
צוויי טע
אויף דער אַלטער מאמען( ,אָפ),
נה -- :ואָס זשע שטייט איר דאָ אידן? לויפט
ד ריט ע שכ
אין סעלער ,זעט מען זאָל אויפרייסן די טיר,
שכן--:איך האָב מווא מאַר אַ זעלבסטמערדער.
צווייטער
און איך האָב געמיינט ,אַז מען האָט אים
ד ריטע ר שכ|ן.:
שוין נעפונען .אַז ער לינט שוין דאַ אין שטוב.
מ ע ד  7ע ר ( -- :פורמלט) װאָט איז די נפקה מינה ? אויב ער
לינט אין קעלער ,װועט ער שוין ליגן דאַ אויך.

ד

שכן- :פ-אַרװאָס האָט ער עס געטאָן?

ריס ער

ה -- :ואָס הייסט? אַ מענטש האָט קיין לעבן
שכנ
ד ריטע
ניט געקענט מאַכן ,אַפילו אַ ביזנעס ניט נעקענט אנהאַלטן,
שכן -- :אַבִי איך האָב געמיינט ,ער איז רייך,
צווייט ער
ד ריט ע ש כג הח -- :רייך ,אויף אַלע מיינע שונאים געזאַנט
געװאָרן .זעט  ---אַ שטוב ,חשך ,אָרים .א טיש  --קוים װאָס ער האַלט
זיך( ,אַלע קוקען אַרום די שטוב ,קוקען אַריין אין די חדרום).

פּעד לע ר-- :אאָ ,רייך ,פרענט מיך  --איך ווייס,
ד

ריט ע

שכ

נ ה  -- :פון וואױלטאָנ נעמט מען זיך ניט דאָם

לעבן.
מע ד ל ע ר  -- :אַ סדום ,ניט קיין וועלט.
מענטשן .רשעים ,אָט װאָס.
שכ }| -- :װאָס בייזערט איר זיך ,מיסטער?
ד ריט ער

רשעים  ---ניט קיין

מע ד ל ע ר ( -- :קלאַפּט מיט זוין שטעקן) זעט א שמחה'לע אויף
זיי ,אַ יום טוב'? אויף זיי( .גייט אַרויס),
ד ר יט ע ש כנ ה  -- :מען דאַָרף טעלעפאַנירן נאַך אַנ'אמבו-
לאַנס,
שכן -- :קומט ,קומט ,װאָס אין דאָ צו שטיין?
ער שט ער
קומט אַרונטער אין טעלער .מען דאַרף אויפברעכן די טיר,
יטן קען איך
צווייטע ר שכן -- :אָן מיר .אַז איך זטעואַ
דערנאָך ניט שלאַָפן אַ גאנצע נאכט.
ד ר יט ע
געלויף

אויף

דו

שכ
טרעפ

ננ ה- :
ווערט

אַרױס .אַרױס.

שמאַרקער,

עס

(אָפּ ,און אַלע נאָך איר .דאָס

קומען

אַריון

מענטשן

צווישן זוו דער מאַן װאָט האָט געטראָגען סאָפױייס טשעמאָדאַן).
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מ אַ ן  -- :װאָס זאַנט איר ניט צו דעם ,האַ ? ערשט נעכטן בין
איך געווען אין שטוב דאָ ,אַלֵיין נעזען אים .אליין מיט מיינע אויגן.
א יינע ר -- :האָט ער אייך גאַרניט געזאַנט ,אַזן ער גייט זיך
אויפהעננען ? װי קומט דאָס ?
מ אַ ן -- :אַ נאַנצער חכם.
ע ר -- :ואָס ,טאַקע אויפנעהאננען זי ? טאַקע
אַ צ ווייט
אין סעלער ?
ער ש ט ע ר  -- :אַז ווער קען צוקומען אַהין .אַלע שטויסן זידך און
יעדער האָט מורא די טיר אויפצונרעכן ,היינט אַ טיר  --אאנַייזן ,זאָנ
איך

אייך,

מ אַן -- :איצט פארשטיי איך שוין.
ער ש ט ע ר  -- :װאָס פאַרשטייט איר?

מ אַ ן  -- :איך פאַרשטיי שוין אַלץ ,מיר דאַרף מען קיין פיננער
ניט ליינן אין מויל ,אַזאַ אידיאָט וװאָס איך בין .היינט אין דער פרי
קומט מיר צולויפן זיין ווייב  ---איך זאָל איר זאָגן וואוהין איר געוועזענע
באַרדערקע האָט ארייננעמופט,
א ד ר יט ע ר -- :אַזױ נאָר .אַז אַ כאַרדערקע מישט זיך אַרײן.
ער שט ע ר  -- :איך האָב געהערט ,אַז ער האָט זיין אָנקל שיער
ניט דער'הרג'ט אויף טויט .אַ מענטש האָט באַנקראָטירט,
זאַגט מען ,דערפאַר האָט ער עס געטאָן.
אַ,פ ע ר ט ע ר  -- :סאיז אים ניט געפעלן געווען אַמעריקע,

אַ

פ ינפ ט ע ר --:אַזױ  --ניט נעפעלן אים אמעריקע? נאָר

עס נעפעלט זיי ניט ,איך קען  8סך אַזױנע מענטשן  --נאָר עפּעס אַ האר
 -אַמעריקע געפעלט זיי ניט .זיי האָכן טאַקע א גרויסן חלק אַריינגעלייגטאין אַמעריקע.

מ אַן  -- :זעט איר דאָך װאָס פאַר אַ סוֹף . . .אַזאַ אידיאָט ואס
איך בין ,איך האָב דאָך אים נעכטן אַליין געזען .אַ נערוועזער אַזאַ --
אַ מורא  ,. .אִי ,אַי ,אַי ,איך בין דאָך נעכטן אַליין געווען אין שטוב דאָ.
פ רוי -- :שאט אידן א מענטש איז טויט און
ע
טא
אַנ'
איר רעדט אַזויפי? שלעכטס אויף אים .מען טאַר ניט .א מענטש אין
שוין טויט (װוישט די אויגן).

ע ט

אַ כ ע -- :טאַקע ,טאַקע ,אַ מענטש

זיך צום טיר ,אין דער צייט אוז אַריונעקומען
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ס אַ פ 'י ( -- :אַ פאַרסאָפּעטע ,קוים װאָס זו כאַפּט דעם אָטעם) טויט?

|

ס'איז אמת ?
מ אַ |  -- :דאָס איז זי

צו איר אין דאָס מיסעס

דאָן געלאַפן

היינט פרי( .אַלע קוקען זי אָן שטום),
ס אַ פ י ( -- :דערקענט דעם מאַן ,צו אים) ס'איז אַמת ? זאַנט .וואו
איז ער ?
מ אַ ן -- :װאָס דען? ניט אמת ?

( --בייז) איר מיינט ,ס'איז אַ שפּאַס ?

עט ?אַכ ע:

ס אַ פ י ( -- :פאַלט צו צום װאַנט מוט'ן פּנום) זאַנט מיר ,וואו איז
ער? (אַ בחור'ל לויפט אַרוון).

בחור':7

 --גואַלד ,װאָס שטייט אי ? מען דאַרף א פּאֶלים-

מאַן קרינן .װאָס איז דאָס פאַר א סעלער צו אַלדי שװאַרצע יאָר? מען
זאָל ניט קענען אַ טיר אויפברעכן ,אַ געגנט  --מען זאָל קיין פּאַליסמאַן

ניט געפינען( ,אָפּ ,אַ טייל פון עולם לאָזט זיך נאָך אום),
מ אַ ן ( -- :צו סאָפי'ן) װואָס איז אייך ,מיס ? איר ווילט אַביסל
װאַסער ? ברייננט ווער אַביס? װאַסער .איר אין ניט גוס געװאָרן( .אַלע
רינגלען

זי אָרום ,שרווען:

ואַסער ,וואַסער).

ס אָ פ י ( -- :שטעלט זיך אויף) ניין ,ניין ,מען דאַרף ניט( .האָט זיך
די גאַנצע צויט איונגעהאַלטן
שטאַרקען
שווווגנדיק.

געוווין.

דער

דער

פּעדלער

ניט צן װווינען .ברעכט אוום מיוט אַטאָל אין אַ

עולם,

דורכגענומען

קומט

אָן אַקוראַט

פון

איר

ווען

סאָפוֹ

געוויין,
גווט

קוקט

אַרווס,

איר

נאָך

קוקט

אוף

נאָך מיט שאַרפע אויגן ,שאָקלט מימין קאָפ).

פּעד לע ר -- :אָט אַזוֹי ,אָט אַזױ .זאָל מען וויינען .אַן אַ מענטש
שטארבט דאַרף מען וויינען .זעלבסטמערדער דאַרף מען אויך באַוויינען,
כאָטש זיי פארדינען עם ניט.
אַ ?טע
(עס קומען

פרוי--:
אַריין

דער

צעלאָזט זיך מיט אַ געוויין) אזא יוננער בוים.
אָנקל,

דוֹ טאַנטע,

ברודער,

שוועגערין

און

די

קאָזינס .מבולבוליע).

א נק ? -- :וי אַזױ האָט עס פּאַסירט ? פול די גאַס מיט מענטשן,
זאַנט אידן ,וואו איז ער ? איך בין זיין אָנקל,
פּ ע ד ל ע ר  -- :זייער שיין פון אַנ'אַנק? .קומט ווען ס'איז שוין
נאָך אַלֶעמען.

ט אַ נט ע -- :וויי איז מיר .װאָס נאַך אַלעמען ? וואו אין ריי ?
וואו איז די אַלְטע מאַמע?
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ב רוד ע ר ( -- :צום פעדלער) ווער זייס איר ? װאָס דאַרפט איר
דאָ?
פּ ע ד ? ע ר  -- :ווער בין איך ? ווער זאָל איך זיין ?
אַ נק  -- :9אַרױס פון דאַנען אַלע.
פ רוי -- :װאָס טרייבט איר זיך ,מיסטער ? באַקלאַנו
אַלטע
מעגען אַלע,

פּעדלער - :געקומען ,און ס'איז שוין נאָך אַלעמען און שרייען.
מענטשן באַװוויינען  ---געפעלט זיי ניט .אַנ'אַנק?ל!  --וואו איזן דער
אַנק? געווען פריער ,ווען מען האָט נאַך נגעקענט ראַטעוװן.
ש וו ענע רין -- :ויי איז מיר ,װאָס טוט זיך דאָ?
ק אַ זין -- :אָבער וואו איז ער ? װאָס שטייען מיר דאָ?
כ ע ד ? ע ר  -- :אַז א מענטש גייט צום טויט רופט ער ,שרייט

ער ,וויינט -- ,פאַרװאָס האָט איר ניס געהערט ווען ער האָט אייך גע-
רופן ? גייט אין סעלער אַריין .אין סעלער ,אט װאָס,
אַָ נק ? -- :איך װועל אייך נעמען פאר'ן קאַרק און אַרױסװאַרפן,
אַלטע װאַראַנע,
פּע דל ע ר  -- :מיד טרייבט מען ניט ,פון אַ ליידיקן הויז טרייבט
מען קיינעם ניט,
אָ נק -- :9

װאָס טוט זיך דאַ ? (לויפט אַרויס און דו משפּחח נאָך

אים),

פּעדלער ---:געקומען טרייבן .אַז דער באַלעבאָס פון הויז העננט
זיך אויף בלייבט דאָס הויז ליידיק ,א באַלעבאָט דאַרף זיין און אַז דער
באַלעבאָס איז ניטאָ ,איז אויס הויז .אט ואָס.
פרוי -- :גענוג שױין.
אַלטע

מ אַן -- :טאַקע אַנ'אַלטע װאַראַנע( .אָפּ),
פּע ד ?ע ר  -- :מען דאַרף וויינען .ניט טרייבן זיך .אַז א מענטש
שטאַרבט דאַרף מען וויינען.
(צוויו פּאַליסלײיט קומען אַריֹין),

כיס מ אַן - :אַלע אַרױס פון דאנען.
פּאַ
א יינ ער -- :מען טראַנט אים שוין ,דזשענטלמען?
פּאַ ליס סמ אַן -- :אַרױס פון דאַנען( .שטויסט אַרויס דעם עולם
און אַליון אווך אָפּ ,עטלאַכע ניוע מענטשן קומען אַריון .דער פּעדלער צוריק).
א יינע ר -- :אַז מען קען זיך ניט דורכשלאָגן.
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מע דל ע ר -- :אַ שמחה'לע אויף זיי .אַ טויטן דערשמעקט,
אַ פ רוי -- ::און װאָס איז דער מער מיט אייך זיידע ? אַ קרוב
אייערער ?
פּ ע ד ל ע ר  -- :און אַז ניט קיין קרוב ?

איינער -- :זיינען מיר דאָך אויך ניט קיין קרובים.
פּעד ?ע ר  -- :וועמען עס טוט וויי דאָס האַרץ און וועמען ניט,
אָט װאָס,
אַ  9רוֹי -- :מיר טאנצן דען?
מע ד ? ע ר  -- :וועמען ס'איז פינסטער אין די אויגן און וועמען
ניט ,אָט װאָס .די וועלט אין פו?ל מיט זעלבסטמאָרד ,אָט װאָס,

איינער -- :אַז איינעם שטיקט צו.
פּע ד ? ע ר  -- :דאַרף מען זיך שטיקען ,אָבער לעבן דאַרף מען,
צוויי

א

טע ר-- :נעכאי װאָלט איר מיט אייער עצה געקומען

פריער ?
פ ע ד  9ע ר ( -- :און ווילדן כעס) טפּשִים  ---אָט װאָס.
א ייניק ע( -- :אַָכן) אָט װאָס.
 8ע ד ? ע ר  -- :לאכט ,לאַכט פון אַנ'אַלטן אירן .איך זאָג אמת.
איך ווייס װואָס איך זאָג .איך האָב שוין ניט איינעם פון דער תליה אַרוֹנ"
טערגעשלעפּט ,איך קום אין אַ סך הייזער ,איך זאָנ אמת .אָט װאָס .װאָס

שטייט איר דאָ ? איר הערט ,ס'איז שטי? געװאָרן דאָס געלויפעניש.
(אַלע הערן זיך צו),
פון

עולם--:

טאַקע שטיל געװאָרן.

מע ד ?ע ר  -- :שטיל געװאָרן .אָט װאָס( .,עס קומט אַריון אורו,
בלוובט

שטוון

פרעמדן

עולם),

בוים

מיֹר

צעטומלט

און

דערשראָקן,

קוקט

געפּלעפט

אווםפ'ן

מע ד ? ע ר  -- :אַ} אָט איז נאַך א פריינד געקומען ,אויסגע"
שלאַפן זיך.

א ו ר י -- :ואָס איו דאַ מאַר אַנ'עולם ? װאָס אין דאָ נעשען?
וואָס פאַר אַ געלויף ?
מּ עד ?ע ר -- :ואָס חייסט ? איר הערט דען ניט ,איר זעט דען
ניט?
א ור י -- :װאָס איז נגעשען ? פרענ איך .װאָס טוט זיך דאָ?
א יינע ר -- :װאָס שרייט איר ,מיסטער? פון װאַנען קומט איך ?
11
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א ור י -- :װאָס איז דאָס פאַר אַ רייד ? װאָס טוט איר דאַָ ?
איד - :מיר זיינען שכנים .מיר זיינען אידן
אַנ'א?7לטער
 --זיינען מיר געקומען.א צווייטע ר - :גייט אין סעלער װועט איר זען.
אורי -- :ואָס פאַר אַ סעלער?

אַ לט ע

פ רוי -- :אין סעלער ,מיין טייערינקער ,אין סעלער.

דאָרטן לינט ער .וויי אין מיר( ,וויינט),

אורי:

 --וװער ער?

איינע ר -- :דער מיסטער פון דעם הויז 8 .געהאַנגענער,
אורי -- :אַ געהאַנגענער? װער?
איינע ר -- :איך וייס װי מען רופט אים דאָרט .מיסטער דאָן,
|
ידוכט זיך.
א ו ר י ( -- :הייבט אָן צו פאַרשטיין) וואָס טוט זיך דאָ ?
פּ ע ד  7ע ר  -- :װאָס איז די נפקה מינא ? אָפּנעטאָן שוֹין --
פאַרפאַלן .אָט װאָס,
א ו ר י -- :ווער האָט עס אייך געמאַכט צו דענקען אַזױנם?
איינע ר -- :ואָס רעדט ער? א מענטש האָט אַנגעעזצט,
אַ צווייטע ר--:אַ טױגעניכטס געוען 8 .צעדרייטער .אַלע

|

זאַנן.
אַ
אַרבעטן.

ד ריט ע ר -- :אַ מענטש אֵן געוויסן ,געלאָזט די ווייב גיין

ערשטער:

 --פיינט נעהאט דאָס לאַנד ,פיינט געהאָט מענטשן,

 8עד ?9ע ר - :אַ װערמדיקער מענטש געװען .אָט װאָס .כאָטש
אייערער

אַ פריינד,

אָבער

ס'איו

אמת.

אַז ניט

--

װאָלט

ער

עס

ניט

געטאָן .,לענן מוז מען .אָט ואָס,
אורי( -- :מיט פויסטן) אַרױס פון דאַנען ,מנובלים !
א יינע

ר:

--

זע ,זע ,אַ נייער

באַלעבאָס,

א ור י -- :אַרױס פון דאַנען ,זאָג איך,
פּעד 5ע ר -- :אַ טויט חויז ,אַ פּוסט הויז --- .מעגן אַלע אַריינ-
קומען.
א ור

י:

--

(כאַפּט אָן דעם פּעדלער און װאַרפט אים צו דער טיר).

אַרױיס פון דאַנען( ,דער עולם פאַלט אָן אויף אורו'ן ,ראַטעוון אַרוויס דעם
אַלטן פּעדלער).
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עו? ם -- :אָן הענט ,מיסטער.
אורי -- ::איך הייס אַרױסנײן ,איך בין דער באַלעבאָס פון הויז.
ם -- :דער באַלעבאָס ? (שיסן אוום אַ געלעכטער),
עו
א ורי -- :ואָס לאַכט איך?
פּעד ?ע ר -- :וועמען בלאָפט איר ,מיסטער ? מיך וועט איר ניט
בלאָפן .ניטאָ שוין דער כאַלעבאָס ,אין סעלער אין דער באַלעבאָס ,אָט
װאָס ,אויף א תליה ,אָט וואס,.

א יינ

ע ר -- :מען זאָגט אים ,אַז דער באַלעבאָס איז טויט ,און

ער נלויבט נאָך ניט ,אַזאַ יאָלד,

 -מעןאורי:
מע ד ? ע ר -- :
צייט צו מאַכן חוזק .אָט
הערט ? איך ווייס דאָך.

זאָגט דאַך אייך ,אַז איך בין דער באַלעבאָס.
פון וועמען מאַכט איר חוזק ,מיסטער ? ניט די
װאָס .,ער איז נאָר דער באַלעבאָס  ---האָסטן גע-
|

ם -- ::האָט איר אייך א נייעם משונענעם,
עו
א ור י  -- :אַרױס פון דאַנען( ,אַ פרוי לוופט אַריין),
פ רוי -- ::ניטאַ אים אין סעלער ,אױיפנעכראַכן די טיר ,און ניטאַ
:
אים דאָרט,

פ רוי -- :מען לויפט צום טעלער פונ'ם צווייטן הויז .אַלע זאָגן,
אַז דאָרטן ליגט ער,
אין דעם סעלער אין אין א צווייטן .מען װעט

פּעד?לער--:ניט
אים שוין געפינען.
איינע ר--:א חברה מאַן .האָט גוט אויסגערעכנט .וװאָרים ווער
וועט עס גיין אין א ערעמדן סעלער זוכן .קומט ,קומט ,אידן( ,אַלע אָפ,
אַחווץ דעם אַלטן פעדלער און אורו).
א ורי -- :נו ,װאָס לויפט איר ניט ?

 5ע ד  0ע ר ( -- :מורמלט) ואָס ? אפשר וילט איר נאָך אַמאָל
אָנפאַלן אויף מיר ?
אורי -- :ניין.
פּעד?ער -- :איד האָב שוין גענוג געהאַנגענע געזען .ניטאָ װאָס
צו קוקען ,ניינעריקע קויפן ,איך בין ניט ניינעריק ,פאַרװאָס לויפט איר
ניט?
:
אורי -- :איך בין אויך ניט נייגעריק .

פּ ע ד ? ע ר  -- :ניט נייגעריק? א פריינד  ---און ניט נייגעריק.
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א ורי( -- :שטייט ביים פענסטער ,קוקט אַרויס) זעט ,ס'איז דאַ גענוג
ניינעריקע( ,װאַקלט זיך ,שפּאַרט זיך אָן אין װאַנט),
פע ד ?ע ר  -- :נאָרניט שיין פון אייך יונגערמאן .מאַכן חוזק פון

אַנ'אַלטן אידן .און נאַך אָנפאַלן( ,זעט ,אַז מיט אורו'ן איז עפּעס ניט גום),
אורי-- ::נאַרנישט ,גאָרנישט,

פּע

ד ? ע ר  -- :ואס זענט איר אַזױ בלייך? ס'איז אייך ניט

גוט געװאָרן ?
א וו רי -- :עס מאַכט ניט ,נום אַזױ.
פּ ע ד ? ע ר  -- :װאָס איז גוט אַזױ ?

א ו ר י  -- :צו זען אַזויפיל נייגעריקע .איר האָט שוין געזען ,זיירע,
אַ מענטשן ,װאָס זאָל קוקען אויף זיין אייגענער לויה ?
פּ עד 5ע ר  -- :זיין איינגענער לויה ? װאָס מיינט איר צו זאָנן ?

א ור י -- :ס'איז גוט אַזױ .ס'איז אמת .אַזױ באַדאַרף עס זיין.
פּע ד ?ע ר  -- :איר זענט אַ קרוב צום געשטאַרבענעם ? אַ נאַעי-
טער פריינד?
אורי --- ::אאָ ,אַ קרוב.
פּ ע ד  9ע ר  -- :אויכ אַזױ איז עפּעס אַנדערש.

א ור י --- :יאָ ,עפּעס אַנדערש.
פּ ע ד  5ע ר ( -- :שלעפּט זיך צום טיר) אֶך ,אַך ,אַך( ,קוקט זיך אום
צוריק) האָט איר טאַקע גוט נעקענט דעם געשטאַרבענעם ?
אורי ,6 -- :זייער גוט,.
פּ ע ד  9ע ר  -- :אין טאַקע אמת אַלְץ װאָס מען זאָנט אויף אים ?
א ור י -- :אַלץ אמת,
מ אַן -- :אוב אַזױ איז עפּעס אַנדערש ...אַך ,אַך ,אַך ( . . .אָפּ,
אורו בויגט זיך אַראָפּ מוט אַ האַלבן קערפּער איבער'ן טיש ,שמוים אַזווּ אָנגע-
שפּאַרט און שוויוגט .עס קומט אַריין לוריאָ .דערזעט אוריין ,גיט אַ ציטער).

?וריאַ( -- ::לויפט צו צום טיש מיט פרייד אויסגעשריי) אורי !
א ורי( -- :גלייכט זיך אויס ,גייט צו צוריק צום פענסטער) נישקשה
פון אַנ'עולם .ניט אמת ?
?וריאַ; ( --כאַפּט אים פאַר די הענט) אורי ,װאָס באַטײט עס ?...

(לאָזט זיך צום טיור און רופט אויס) אורי אין דאָ .ער לעבט,
א ן ר י ( -- :מיט פּלוצלונגען אומפּעט שפּרונגם צו צום טיר ,פאַרצאַמֹט
לורואַ'ן דעם וועג) זאָלסט ניט װאַנען
איצט,
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( --דערשראַקען ,קוקט אים אָן) װאָס אין דאָס פאר אנ"

?וריאַָ:
איינפאַל?
א
ו
ר
י
:
(
ב
א
ַ
פ
ע
ל
נ
ד
ו
ק
)
ז
א
ָ
ל
ס
ט
נ
יט װאָגן,
ניטאָ .אורי לעבט ניט,
?לוריאָ -- :װאָס איז מיט די ? ריי און די
דאָך פון זינען ארונטער פון פאַרצווייפלונג ,לאז מיר
א ור י  -- :איר האָט דאָך אַלע געגלויבט ,אַז
פארפאלן .גענלויבט  ---איז פאַרפאַלן,

זאָנ איך .אורי אין
מאַמע  --זיי גייען
גיין אָנזאָגן זיי.
איך בין שוין ניטאָ.

?וריאָ --:סאיז געווען אַ נרונט צו גלויבן.
?לורי

אַ ( -- :סטאַרעט זיך אים אוונצושטילן) אורי ,כאַרואיק זיך.

ווילסט זיד מיט מיר קריגען איצט ? ניט די צייט אויף דעם .יעדע מינוט
איז טייער,
אורי( -- :לאָוט אום ניט גוין) זיץ דא ,זאג איך,
?וריאַ- :יביסט פון זינען אַרונטער?
א ו ר י  -- :איך בין ניט אַרונטער פון
ז
י
נ
ען ,איך זע אַלֵץ קלאָר,
איך האָב זיך אויף אַזױינס ניט געריכט ,איך קען ניט זאַנען ,אַז איך פאַר-
שטיי עס .אָבער ,ס'איז דאָך אמת .עס קומט דאַך פאָר ,איך האָב דאָך גע-
הערט דאָס געוויין איבער מיר ,דאָס אמת'ע געויין ,טויט-געװויין...
גאָט מיינער,

פאַרברעכער

?וריאַ:
משונע נגעװאָרן,
א ו ר י:
בלייבן( ,לוריאָ

פאַר'משפּט

מען דאָך אויך ניט אַזױ אָ,..

( -רייסט זיך אַרויסצוגיין) לאָז מיך .ביסט אויף אַנ'אמתקוק וי דיינע אוינן זיינען ווילד.
( -נאָך ווילדער) וועסט ניט גיין ,זאָג איך ,אַזוי װעט עסדאַנגלט זיך ,אָבער אורי איז פון ווילדקייט אַזוי שמאַרק ,אַז

ער טוט לוריאָ ן אַ װאָרף אויף אַ שטול ,דריקט אום מיט ביידע הענט אויף די

אַקסלען) זייץ |
?וריאָ 

--

(ויצט ,קוקט מיט אווסגעגלאָצטע אויגן ,קען ניט קומען

צו זיך ,בליוך פון שרעק) ואָס קומט דאָ פאָר? איז דאָס אמת ? אַ קאָש-
מאַר,

נים

אַנדערש.

װאָס

קומט

דאַ פאָר?

א ור
י -- :בויגט צו דעם קאָפּ צום שוועל פון טיר) דאָס ,װאָס עס

דאַרף פאָרקומען,
?ו
דרי
אאָ
ַ:ר--
ף?

|

א ורי -- :אַזױ דארף עס מסתמא

פאָרקומען( .לייגט ארויף דו הענט

אויף די אֵויגן) אַלֶע האָט איר מיר אָפּנעזאַנט דאָס לעבן .אַלע .ס'איז ניט
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געווען קיין איינער ,װאָס זאָל אַ צווייפ? טאַן ,אַלֶע .הער דעם טומל אוים'ן
נאַס .אַלע .דו אויך .ריי אויך ,קיין איינער .זעסט ,אָט קלאַפּן זיר פליגן

איבער די ווענט .טויטע

פלינן האָבן געשלאַפן ,האָבן געװאַרט,

האָבן

געלויערט  . ,.האָט איר זיי אויפגעװועקט .אָנגעשיקט אויף מיר מחנות-
ווייס . . .פאַרנומען מיין הויז ,באַלעבאַטים נייע ,פרעמדע ,פרעכע ,דורש-
טיקע ...

?וריאָ ( -- :שפּרינגט אויף) משונעת .דו רעדסט משונעת .האָסט
קיין רחמנות ניט אויף דיין ווייב ,אויף דיין מאַמען ...מיר דוכט זיך,
אַז איך ווער אויך באַלר משוגע. ..
א ור י -- :ואָס איז איצט ווייב ,מאַמע ... 1
?וריאַ

-- :

(קלאָפּט און טיש) ס'אין נעמיין.

אורי -- :זעץ זיך ,קלאַפּ ניט.

5ורי

אַ -- :איך זאָג נאָכאַמאָל :ס'איז געקומען .איך זאָג דיר

אָפן ,ביסט אַ נעמיינער מענטש ,איך האָב אָבער אַלעֲמאָל אָפּשײ פאַר דיר,
אי פאַר דיין איינזאמקייט דאָ ,איר פאַר דיין טרויער ,איך האָב נענלויבט
אין דיין גרויסן טרויער און איך האָב דיר א סך פאַרנעבן .דו פירפט מיך
אָבער אַרױס פון געדולד איצט צו זאַנן דיר --
אורי -- :װאָס האַסטו מיר פאַרגעבן ?
?וריאָ;;  --איך זע איצט ,אַז מען דאַרף דיר ניט פאַרנעבן קיין
זאַך .,מען דארף מאַנען און מאַנען .אַננעמען דיך פאַר'ן האַלז און מאַנען,
א ור י( -- :שטרעקט אווס זיין האַלו) נא ,מאָן .נעם אָן .מאָן דיין

חוב .ווערג ,טו װאָס דן ווילסט .ניי ,בריינג דעם עולם אַהער .די גאָס.
פאראייניק זיך מיט זיי און מאַן,
?לוריאָ -- :ביסט אַ אידענע ,אט װאָס.
א ן ר י  -- :וועק אויף דיין גאַנצע שנאה ,וועק אויף.
?וריאַ;  --מיין שנאה איז באַרעכטיקט נעװאָרן .אָט איצט אין
זי באַרעכטיקט נגעװאָרן .איך ווייס דאָך ,אַז אָלץ ,װאָס איז פאָרגעקומען

היינט ,וועסטו פאַרשרייבן אויפ'ן חשבן פון דיין עלנד ,װאָס דו באָ?
קענען ארומניין און צערטלען דעם
ריכטיקן פּלאַץ ,און דיין פאַראַכטונג
ליפּן ,און איך זאָג דיר ,אַז דו ביסט
זאָג .אָדער דו ווילסט גאָרנישט ,אַבי

ליעסט אַזױ .. .איצט װועסטו ערשט
געדאַנק ,אַז דו ביסט ניט אויף דיין
צו אַלעמען װעט דיר רינען איבער די
אַ קאַלטער רוצח ,און װאָס װוילסטו ?
נאָר כאַליען דיין קראַנקען טרויער.
 -נאַך ,נאָך ,רייד.אורי:
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?וריאָ- :נאָד ,נאָך .װועסט מיך מיט דיין בטול'דיקן טאַן ניט
אָפּשרעקען .איך ניי אַװעק פון דאַנען .איז מיר ניט גוט דאַ ,גיי איך אַװעק
ערגעץ אַנדערש .ליגט אין מיין נשמה אַ שטיק סם  --ווערג איך זיך,
אָבער איך גרויס מיך ניט מיט דעם .איך קום צװוישן מענטשן ,ווער זיי
זאָלן ניט זיין ,און מיך אַרט ניט אויכ איך בין דער לעצטער צווישן זיי...

| דו ועסט אין ערגעץ ניט אַװעקגין .האָסט אין ערנעץ ניט קיין פּלאַץ,
ניט קיין אָפּנרונט צווישן דיר און מענטשן .ביסט אַליין אָפּגרוגט,
אורי-- :נאָך ,נאַד.

?וריאָ -- :קוק ניט אַזױ פון אויבן אַראָפּ אויף מיר .אַז דו ווילסט
וועל איך דיר נאָך אט

װאָס

זאַנן :דו מיינסט,

אַז דער טומ? אויפ'ן

נאָס איז גאַרנישט ,איז אַ צופאַל ?
אורי --:ניין ,איך מיין דאָס ניט.
לורי אָ -- :דער אומבאוואוסטער משפּט פון מענטשן ,מיינסטו,
איז נאָרנישט ? עס איז אפשר נידערטרעכטיק פון מיר דיר דאָס צו זאָגן,
א ור

י-- :

אָג ,זאָנ .די נידערטרעכטיקייט

פון דיינע רייד וװועל

איך מוח? זיין.

? ור י אַ  -- :מענטשן משפּטן ,כאָטש זיי האָבן קיינמאָל ניט גע-
זען דעם גע'משפּט'ן ,אַלע זיינען געכונדן איינער צום צווייטן מיט ניט
געזעענע שטריק .אַלֶע קאַנען איינע די צווייטע ,כאָטש זיי מעגן זיך קיינ-

מאָל ניט זען אין פּנים ,ווייל יעדער מענטש האָט אַ חוב צום צווייטן ,און
דאַרף זיין חוב טאָן ,און טאַמער ניט  ---מאַנט מען ,און מען דאַרף צאָלן,
און קיינער קען זיד ניט אַרױסדריען ,און אַז מען קען ניט צאָלן --
שטראפט מען ,פאַר'משפּט מען,
אורי -- :איך בין קיינעם גאַרנישט שולדיק .קיינעם ניט.
?ור יאַ -- :יאָ שולדיק .איך האָב דאָס דיר איינמאל שוין נע-
זאַנט ,און איך זאָנ נאָכאַמאָל :דו ביסט שולדיק חובות .ניט געלט ,נאָר
עפּעס מער פון געלט ,אַז מען האָט ניט ליב דאָס לעבן  --נעמט מען א
זאק אויף די פּלײיצעס ,און א שטעקן אין האַנט און מען נייט אַװעק ,און
ניט מען פאַרנעמט גלאָט אַזױ אַנ'אָרט,

סט!
ָ אָ
א-:
װרי
או
?ור י א  -- :אאָ ,אויב דאָס װאָס איך זאָנ אין נידערטרעכטיק,
זאָל זיין אַזױ .און איך װוי? ניט דו זאלסט מיר מוח? זיין ...יאָ ,מען

נעמט אַ שטעקן אין האַנט און מען טראָגט זיך אָפּ ,און ניט מען פאַרנעמט
נאָך אַ צווייטנס פּלאַץ...
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( --גייט צו האַרט צו לורואַ'ן) ענדלאַך כיסטו נעקומען צום

פּונקט ,ווואהין דו האָסט געצילט.
?ורי
א ו ר

אַ -- :אאָ ,היינט איז עס געקומען.
 -- :און דו ביסט

דאָס דער

יי
צן|

וװעמענם

ט ע ר

פּלאַץ איך האָב פאַרנומען ?

לוריאָ---:אאָ ,איך.
אורי::

--

?וריאָ:

אורי:

וער ניט דיר דאָס רעכט

צו ריידן אַזױי?

 --איך נעם זיך דאָס רעכט ,וויי? איך האָב

( --צעלאַכט זוך פאַרשטיקט) נאָר דערפאַר?

?י ב.

(טועט אָפּ פון

טיר וואו ער איז די גאַנצע צויט געשטאַנען און שטרעקט אויס די האַנט) גיי,

איך לאָז דיך פריי  . ,.ניי פאַרנעם דיין פּלאַץ ,פאַרנעם ,גיי ,רוף צוזאַ-
מען די מחנות פון גאָס .די מחנות

זיינען שוין אביס? אַנטוישט,

זיי זוכן

און געפינען ניט ...זיי גייען זיר שוין פאַנאַנדער ,רוף זיי צונויף צוריק,

גיי( ,נעמט אַרוויס אַ שלוסל פון קעשענע) נעכטן האָב איך צוריקנעקערט
דעם שליס? פון סטאָר .,איצט ביסטו געקומען מאַנען אוֹיך דעם שליסל
פון מיין שטוב .נאַ ,זיי דו באַלעבאָס .,באַלעבאַטעװע( .שטרעקט אווס די
האַנט מיט דעם שלוסל).
?וריאָ  -- :קוקט אויף אורי'ן ,אַ קרומער שמיוכל פון װוימאָג צעגיסט
זיך איבער זיין פּנים .ער פאַלט צו מימן פּנים צום טיש ,ליגט אַזוי אַ וויילע,
שפּרונגט אויף מיט אומפּעם און לוופט האַסטיק אַרויס ,מען הערט ווי די טיר
טוט אוצטער אַ האַסטיקן קלאַפּ .אוֹרוּ שטווט מוטץ שליסל אין האַנט אַ פאַרגלו-
ווערטער --- .אין טיר באַװייזט זיך די גאַנצע משפּחה ,אַלע װוי זיי דערזעען אים
שרווען

אויס מיט פרייד ,אורי" .בלייבן שטיין פאַרשעמט און קענען מער ניט

ריידן .אורי קוקט אויף זיי שטיל און פאַרטרויערט ,פרעמד אַזוי װוי ער קערט
זיך ניט אָן מיט קיינעם .דער שליסל פון זיין האַנט פאַלט אַרונטער צו דער ערד

.
מיט אַ קלאַפּ).
מ א מ ע ( -- :קומט צו זיך די ערשטע) זון מיינער ,אורי'לע( .פאַלט
צו צו אום מוט אווסגעשפּרייטע אָרימס).

אורי( -- ::רוקט זיך אויף צוריק ,זאָגט ניט קוין װאָרם),
ך יי( -- :לויפט צו צו אים ,כאַפּט אים אָן פאַר די הענט) אורי ,אורי.
(ברעכט אוים אין אַ געויין).
אָ נ ק  -- : 5װאָס טוט זיך דאָ ,האַ ? זיינען מיר משוגע געװאָרן
צי װאָס ?

ער שטער

קאַזין::

 -יא משונע ,נים משונע ,אבי ער אין דאָ.87
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ט אַ נט ע -- :זאָל מען שוין מיט דעם שרעק אָפּקומען ,רבונו של
עולם.
ברוד ע ר -- :אָנער וואו ביסטו עס פאַרפאלן נעװאָרן ? האָסט
געזען ? אַזאַ מהומה אַנגעמאַכט.
א נק  -- 5שרייט ניט איצט .נו ,אַנ'עק .אַבי מיט שרעק אָפּנע-
קומען.
צווייטע ר קאַוֹין-- :אַ שענער שרעס.
א נק ( -- :5מיט כעס אווף זיך אַלוין) טפּו זאָל עס װערן .ניטא

ווער עם זאָל לאַכן פון אונז,
מ אַ מ ע  -- :אורי'לע ,װאָס איז מיט דיר ? װאָס רעדסטו ניט?
(צו אַלעמען) װויי איז מיר ,זעט ,װוי ער שטייט !
ר י י ( --- :פאַלט צו מיט'ן קאָפּ צו אורי'ן) זיי מיר מוחל.
אָ נק ? -- :װאָס געווען איז געווען ,פאַרגעסט ,א טעות נעמאַכט.
'
פאַרפאַלן,
ריי -- :זיי מיר מוחל,
מ אַ מ ע  -- :װאָס האָט איר נגעטאָן מיט מיין אורי'ן ? זעט ,זעט.

אַָ נק  -- : 9צו אַלדי נוטע יאָר.
ט אַנט ע -- :אויף ריי) און שולדיק איז זי ,זי חאָט אָנגעמאַבט

די טרעװאָגע,
ר יי  -- :פאַרגיב מיר,
א ור י  -- :ביסט ניט שולדיק.
ריי -- :איך בין שולדיק .איך בין משונע געװאָרן .דעם קאָפּ פאַר-
לוירן .ניט פון שלעכטסקייט צו דיר ,אורי ,טייערער,

אָנק -- :5דו האַלסט מיך טאַקע פאַר אזא שלעכטן ,קאָנסטו מיך
נאָך ניט ,אויב איך בין געווען שלעכט צו דיר  ---איז אויך ניט פון שלעכט"
קייט ,נלויב מיר.

אורי:

 --איך נלויב אייך.

אָנ ק  -- : 2פון דיין טובה װועגן .איך האָב אָבער ניט געמיינט ,אַז
פ'וועט אַזױ ווייט פאַרגיין .זיי מיר מוח? ,איך בין נרייט אַלץ צו טאָן
פאַר דיר .געלט אין ניט אַלֶץ ,אורי .נאַ דיר מיין האַנט.
אורי - ::איר האָט ניט געזינדיקט קענן מיר.
|
אָנק  -- :5געזינדיקט .איצט זע איך ,אַז געזינדיקט. ..
:
אורי -- :וװאָס זעט איר איצט?
א נ ק  -- : 9נאַ דיר מיין האַנט --
9
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א ור י -- :צו זענענען זיך מיט מיר?
ר י י -- :אורי ,װאָס רעדסט?
א ו ר י  -- :וואו איז מיין קינד ? װועט מיר ערלויבט זיין אַ קוק צו
טאַן אויף מיין קינד ?

אַ ?ע ( -- :רינגלען אים אַרום) אורי ,אורי ,װאָס רעדסטו ?. .
מען הערט אַ קלונגעריו

פון אַנאַמבולאַגס).

אָנק ? -- :ווער האָט טעלעפאַנירט נאָך אַנ'אַמבולאַנס ?
|
ק אַ זין - :איך ניט.
צווייט ע ר -- :איך אויך ניט,
ךט.
י ני
ריי ::א ---
טאנ ט ע -- :פרעמדע מסתמא,
(עס קומען אַרין אַניאַמבולאַנס דאָקטאָר ,אַ געהילף ,צוווי פּאָליסליים,
אַנ'עולם נאָך זיו די פּאָליסלייט לאָזן ניט אַריין דעם עולם).
ד אַ ק ט אַ ר  -- :וואו איז ער ?

אָ נק  -- : 5אַנטשולדיקט ,הער דאַקטאָר ,ס'איז אַ טעות געווען.
ד אַ ק ט אַ ר  -- :מען האָט דאָך טעלעפאַנירט נאָך אַנ'אַמבולאַנס,
|
אַ זעלבסטמאַרד,
אָ נ ק  -- : 9איך זאָנ דאַך אייך ,הער דאַקטאָר ,אַ טעות געווען.

קיין זעלבסטמאַרד ,פרעמדע מענטשן האָבן מסתמא טעלעפאַנירט.

--יאַ טעלעפאַנירט ,ניט טעלעפאַנירט .א טעות ,װאָס

ק אַ זין:

איז דאָ צו ריידן.
ד אַ ק ט אַ ר  -- :איר װעט באַצאָלן שטראָף.
אָנ ק  -- :5אַלרייט ,אַלרייט ,דאַקטאַר,
דאָקטוירים

אָפּ .אורו

קוקט

זיך צו מיט

אַ מאָדנעם

שמווכל ..דער נוויגעריקער

עולם פילט אָן דאָס הויו).

אָנ ק  -- : 3װאָס דאַרפט איר דאַ אַלע ?
פּ אַ כי ס  9יי ט -- :אַרױס ,אַרױס( .דער עולם ווערט אַרויסגע-

מויסן .פּאָליסלוט אָפּ .אין געדרענק און טומל באַמערקט מען ניט ,וי אורו אוד
ש
יט געװאָרן .די איבערגעבליבענע משפּחה דערועט מיט אַמאָל ,אַז אורי און
ג
נוטאָ).

ר י י ( --- :שריוט אויס די ערשטע) וואו איז אורי ? וואו איז אורי ?

(לויפן אַרום איבער אַלע חדרים און שטיוגנדן שרעק און רופן; אורו ,ריי
לאָזט זיך לויפן פון הויז אַרויס) אורי } אורי ! (אַלע נאָך אור).
(פאַרהאַנג)

י .י -סיגאל ;
אכט לודער

דוד איננאַטאָו :
דאָס ליך פון איך מיט זיך אליין אויף מיונע הענט
איינציקע בילדער :
חיום גראָס ,משה שוער ,לייב ריבאק ,אברהם בלום
איינציקע לידער :
ראשעל וועפּרונסקי ,דוד פעפ
ער ,בצלאל פרידמאן ,ב .צ .בורשטאק ,מלכו;
לי ,מ
אור שטיקער ,אל .גוריה ,א .ש .שקאָלניקאָוו.

י .י .סיגאל

אוים  | ,אײביקן וועג פון לידער
1,

די ווייסע שװעל וואו אלטע לידער שטייען אויף צום װידערלעבן
קאלטן אש פון טויטע יאָרן נעמט א בלויער וינט צובלאָזן.
פון אונטערן אַשׁ צושפּריצן זיך אזעלכע שפּיציק-גרינע גראָזן
די גליװוערדיקע פלאך הויבט אָן אין גרינער ליכטיקייט זיך וועבן.
פון א ווייטן ,װוייטן ים קומט אָן א װאָלקן טוי צו שוועבן.
פרישע ווארעמע טראָפּנס הויבן אָן זיך פון דער הויך ארונטערלאָזן.
באפרוכפּערן און װעקן אויף ,צונעמען ,עפנען און צובלאָזן
פאדמען ,פארבן ,פייערן ,אַנטפּלעקונגען ,געהיימנישן  ---לעבן !
װועגן שמאָלע ווערן בריים און טויטע גרעניצן אנטרינען,
פּאלמען וואונדערלאכע רופן אינים גאָלדענעם טייך פונ'ם באַגינען,
װאָס צוגיסט זיך בענטשנדיק פון טיפע ברונעמידיקע האָריזאַנטן-- .
די ווייטן  ---הירשן גלאָרײבע און ווייסע שאָף  --די נאָענטן...
פּאָעט ,פארצויבערער פון װאָר און װאָרט און אײביקער באַנײיער.
פון אונטער אלטן קאלטן אַשׁ פלאמט אויף א וואונדערלאכער פיער,
2

דער שטומער וועג וואו ס'גייען איינזאם אום אונזערע לידער --
בוימער קליינע ,פרומע ,אָנהױיב זומער ,אינדערפרי,
הינטער זי  ---נין יאָרק .פּויקט הארט און שװער איר רויע מי,
און גיסט אומהיימלאך גלום און בלום פון אירע גלידער,
מויערן מיט מויערן אין שטומען טרויערן דערנענטערמטע װי ברידער,
פענסטער איבער פענסטער ,אונטער פענסטער  --שימערדיק געפלי.
זון אין מזרח-גרין ,און זון אין מערב'דיקן פּורפּורדיקן גלי,
הענט פארברענטע פונים יאָך דערפרישטע הויבן זיך און שווינגען
ווידער,
לידער אונזערע ,איינזאם אויפ'ן שמאָלן בריק צו נאַכט און הײילן
שעה'ן הענגלאך וויינטרויבן פול-סמיקע .מיר מיילן ,טיילן
אלעמען װאָס ליגן קליין און אלט אין שאָטנדיקן שוים,
פערזן ,גרין און געל און בלוי און פייערדיק און רוים.
ווייטער ,ווייטער שטייט אן איינגעהויקערטער בית-עולם פּלוים,
און די לבנה גייט אויף אים פארגאלדיקט און פארבלוים.
2

ו .ו .סוגאל

אכט לודער

אויףה א ועגי

דער וועג איז בראַנז,
געלע סטעזשקעש הארבסמ,
בוימער ,האָפנונגסלאָזע ,דאַרע,
צוגעמאכטע שטיבער,
פארוויינטער בארג-אַראָפּ
מאָל אין געלן הינטערקלייד,
פאַרציט אין פארנאכט ארויף,
אויפץ בארג שפּרײטן זיך לאנגע פינגער נאכם,
א ברונעם,
נאָך א ברונעם,
אַ זשאווערנדיקער עמער,
אַן אָפּגעריסן שטיק קיים,
שווארצע קעלט
שטופּט דעם קאָפּ אין הויכן הימל ארויף.
שבת*

פון ווייטע געגנטן קומט אָן א מענטש ,אן אָרימאן.
און אויף דער שװעל פון שטאָט איז שבת אויפגעגאנגען :
שטייט דער אָרימאן כאם טויער פון דער שמאָם
אין ליכט פון פריען שבת לויכטנדיק,
אין מערב-זייט פארפינקלט שוין די קרוין פון שטארבנדיקן טאָג,
און אויף דער שבת'דיקער ערד גייט אויף א טיפע הײיליקיים,
די שטילקייט שפּרײט זיך אויס װי ווייסער ווייכער שניי,
אויף רו און ברייטקייטן פון פעלדער,
טרווסט.

טרייסט  ---זי שפּילט אַמאָל איר גוטסקייט אויף
אין אַזאַ גרינגער אינגער שעה.
און װי דורך חלומדיקן שלאָף
צעבליט זי זיך אין דורכזיכטיקן בלאָ.

אָ ,גי ניט איצט פון הויז אַרױס,
זיי שטיל מים זיך אַלין,
ס'וועט עמיצער דערמאָנען זיך
אַז דו ביזם אֵיין אליין.

ו .ו .סוגאל

שפּעטקייט װועט דיך איינהילן,
וי נעפּל הילט דעם װעג,
און ביי דיין פענסטער אָנקלאַפּן
וועט דיר אַן אַלטער פריינם :
אָ ,טייערער ,סיאיז אזוי שפּעם.
וי האָסטו זיך דערפרעגט
צו מיין פאַררוקטער גאַס,
אין אַזאַ שטומער שפּעם ?

מרייסט  ---זי שפּילט איר גוטסקייט אויף
אין אַזאַ אַלטער שעה,
אין אַזאַ קאַלטער שעה,
לבנה.

ווייסע פלעקן פון לבנה
ליגן אויסגעשאָטן איבער בערג.
איך גי מיט דיר אַרױס אין נאַכט צװישן בערג.
אין די לבנה-פלעקן גייען מיר אום.

פורן פאָרן דורך דורך אונז,
מ'קוקט זיך איין :
צוויי קליינע מענטשן.
מיר קוקן זיך איין :
 --קליינע מענטשן.גוטער אָונם.
 --גוטער אָוונט,וי שפּעם ?
 -שוין נאָך צוועלף.ווייסע פלעקן פון לבנח.
דאָרט אין מאָל
שטייט דער װאָגן מיט'ן קליינעם אָרון.
אונזער קליינער אָרון.
וי אַזױי װעלן מיר אים דורכשלעפּן
דורך אַזויפיל הויכע בערג
און געדיכטן װאַלד
און טייכן --

אכט לודער

אכט לודער

ו .ו .סוגאל

דאָרטן ,זעסם,
ליגן ווייסע מייבן,
שאַ ,מ'קלינגם,
זילבצערן-גרין,
זילבערן-בלוי,
קאַלט,

װי איבער אפַעלר

מים שניי,

איך געדענק
פארביילויפנדיקע שטיבער ,פענסטער ,טירן ,פּלויטן.
ווערטער האָבן גאלדיק אריינגעקלונגען אין מיין האַרץ אריין,
מיינע אויגן האָבן זיך געזעגנט און אזוי פיל צוגעזאָגט,
אזוי פיל ליבשאַפט ,נאָנטקײט און גוטסקייט ---
און  ---כ'האָב פארגעסן,
איך האָב מיטגענומען פרייד און וואונשן,
הײיליקע בענשונג האָט אין מיין מזל געלויכטן,
בין גלויביק פון אלע שטרויכלונגען אַראָפּגעשפּדונגען,
און געקומען צו פריילאכע טישן פון טריינם,
און געטרונקען זייער וויין און זייער רו ---
און  ---כ'האָב פארגעסן.
פון אַ דאָרף אויף א ליימיקן װעג אין שטאָט אריין
זומער איז צעװאָרפן שוין פאדוועלקם- ,
הערבסט רויטיקט און ברענט פון קראנקע בוימער אַראָפּ,
מיר פירן אין א װאָגן א טויטן צום שמאָמישן כית עולם,
גרויע שטייען מיר און קוקן װי די ערר עפנט זיך,
שטומע שטייען מיר און קוקן װי די ערד פארמאַכט זיך,
און  ---איך געדענק,
|אובער ן בעל שם טוב'ס שטיבל

איכער'ן בעל-שם-טוב'ס שטיבל בלוים אַ הײמלאַכע גוטע נאַכם.
פרומע גאַָטספאָרכטיקע װעלם,
די לבנה שיינט איבער'ן דאָרף און איבער די בערג.
שפּעמע נאַכט,
נאָך אין דער לבנה'דיקער לופם איז פריש און פרי.
דאָס קליינע שטיבל שטייט אין אָרימער עניוות און אין שלום.

דוד איננאטאָו :
דאָס ליד פון איך מיט זיך אליין אויף מוונע הענט.

|

(א מוודלש געזאנג)

קוקט מיך אָן.
דאָס בין איך.
איך מים זיך אַליין אויף מיינע הענם.
איך האָב זיך געבאָדן ,האָב זיך געװאַשן
און גערײיניקט ,ביז איך האָב מיט אַמאָל
דערזען זיך אָט אזוינע ,אָט אַזאַ.
האָב איך געכאפּט זיך אליין אויף מיינע הענט
און טראָג זיך איצט צו אים.
אָט אַזױנע ,אָט אַזאַ.
מיין אויפגעשפּיגלט לייב,
מיין אויפגעלויכטן ליכבטיק ליבם.
איך טראָג דיך איצט אַלײן אויף
מיינע הענם,
| ניט פארשמעלם,
ניט פון זיך
און ניט פון זייערע פארוואונדערטע
אויגן.

אָי זילבערנער פויגל !
אָ ,שאָף !
אָ ,וועלפישע ציין ! ==- == -
איך װעל דיך צערטלען און ער װעט דיך ליבן.
איך װעל דיך היטן און ער װעט דיך קושן
און ער װעט דיך האלזן און ער װעט דיך ויגן ,
און ער װעט דיך הילן װי די לבנה דער היםל.

קוקט מיך אָן ,קוקט מיך אָן!

דאָס בין איך.
איך וי אַלע,
איך ,מיט זיך אליין אויף מיינע הענם.
איך אן אָנגעמאָענע שטרעק אוים מיין האנט.
און שטעל זיך אן אױיסגעטאָענע אליין
אויף איר אַװעק.
איר קוקט און איר גלויבט נים
איר זעט און פאַרשטײט נים --
פאַר וועמען ? צו װועמען ------= 4
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דוד איגנאמאָוו

ער
----אָט

דאָס ליד פון אוך מיט זיך אווף מוונע הענט

ווייסם ניט און װאַרם פאָרט --
וואו ביזטו ,ווען קומסטו ?
אָט צין איך ,אָט קום איך,
שטיי איך שוין באַלד בי דיין שיר !

 --װוער איז דאָרט ,װער קומט דאָרט,ווער קלאפּט אין מיין טיר ?
 ---דאָס קלאַטּ איך ,דאָס קלאַפּ איך !

 --דו  4אליין ? ! -אַליין און ניט אַלין,אַלײן מיט זיך ,אַליין אויף מיינע הענם,
איך רוף און ער זעם נים,
איך קלאַפּ און ער הערט ניט
 -אָ ,גיכער ,עפן !איך האָב דיר געבראַכט װאָס.
 --געצרייט פאר דיר איז דאָס שוין פון לאנג שויןנאָך איידער עס האָם אונז די מאמע געהאט.
 --װאָס איז דאָס ? -אַן אוצר !איך האָב אים פּלוצלונג געפונען
אָם אַזױינעם אִם אַזאַ,
װוער האָט אַזױי פיל שטערן דעם הימל געגעבן
און אַזױ פיל שלייער דער נאַכט?
ווער האָט דאָס געשענקט דיר און מיר דאָס געגעבן
אָם דאָס רונדיקע ,וייכע ,אָט דאָס בויגיקע לייב מיינס ?
און מיך איצט געמאכט צו דיר עס איצם טראָגן
אזוי אליין אויף מיינע הענם ?

װי דער מאַמעס שויס איז דאָס הויז דיינס,
וי דעם טאמנס אקסלען דיין שוועל און די ראם פון דיין טיר,
א שלייער פאלט ,א שמערן פאלם,
װי גום און פּלוצלונג איך שיין אויף
אזוי א צװוייענדיקע
אויף דיין שוועל,

דוד איגנאמאָוו

דאָס ליד פון איך מוט זיך אויף מוונע הענט

װאָס װוערסטו צעטומלם ?
װאָס װוערסטו פאַרויטלם ?
מיין ליבער ,מיין גוטער ,מיין פעלז און מיין קלייד ? !

פלאָם גייט אויף ,אַ פלאַם גייט אויף,
2עיוו ליכט גייט װוידער אויף,
א ליכט פון מיר מים מיין געפונענער
שוועסטער,
אַ ליכט פון מיר מיט מיין אָפּגעדעקטער
פרייך ---
אַ ליכט ,אַ ליך,

אַ ליר-- ,

פון איך מים זיך אַלײן אויף
מיינע הענם,

ששא
ירקל

שי יו

איה

+
:

חיום

גראָס
גט

צווכנונג

ע .שם.
5
0
יי
 :אד
עי

עקטעהק
וא יינ

6
אעאמפא.

משה

שוער

צווכנונה

צווכנונב

רלייביאבַק
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ר

0

0

א
::

צווכנונג

עי

1

ראשעל װעפּרינסקי :
דיין מידער קאָפּ.

דיין מידער קאָפּ היינגט אויף מיין נאַקן
װי אַ פאַר'חלש'טע רויד;
איך פיל ניט איר געוויבט,
איך פיל בלויז דעם אָטעם
װאָס קייקלט זיך פון ריין מויל
וי ווייסע ,װייכע ,רויזן-בליטלאַך

און שיטן זיך פאַנאַנדער
איבער מיין קלייך.
פרולונג.
דער

בלוי-לייכטנדיקעד

פרילינג-רעגן,

בייטשט אויף מיט בייסנדיקע בייטשן

די אַלטע ערד צום לעבן,
דיינע בלויע בליקן

ב
ייטשן אויף מיין מיך געװאָרן בלום,
דיינע בלויע בליקן

דעגע
נען פרילינג אויף מיין געבויגענעם רוקן ;
און
א
י
ך
גלייך זיך אויס --
איך גלייך זיך צו דיר,
אויף
פון

מיינע

ליבּן בליט

רייפקייט

און טיינע

דער

שמיימבל

קלוג

הענט ---

אין זײי אין ווידער

מיינע

וויישסט

דאָ דער

כח

אויסגעשרייען
און דער

פלאטער

דוד פעפער :
כ'האָב מאַנצן געזען,
טאַנצן אין ווייסע קיטלען
מיט הוילע פיט.
געקלאַפּט האָבן פּויקן ,טאַצן,
געקלאַפּט און געקלאַפּט.
און ווען דאָס קלאַבּן
און טאַנצן
האָט אויפגעהערם,
האָבן זיך געבויגענע קעפּ,
אין ווייסע קימלען
מים הוילע פיס
ר
געטראָגן איבע
ר
ע
ד
װעלט.
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פון

זעגלען,

ס'אוז דאָס בלוט

בצלאל פרידמאן

כצלאל פּרידטאַן :
ט'אוז דאָס בלוט שוין לאנג פאררונען
ס'איז דאָס בלוט שוין לאַנג פאַררונען
און די לייבער אויפגעפרעסן --
זיינען ביינער נאָר געבליבן.

,

העי ,גרעבער! אין די שװאַרצע יאָמערינעכט
אַרויס צן נאַכטיק שרעקעדיקע ברודער-קברים
מיט צלמים אויף דִי קעפּ == == --
אויף פעלדער  --האַרץ צעלעכערטע
און װעלדער  --דעמב גע'שרפ'עטע
שפּייט פּחד אויס אויף צלמים גולם-סטאַרטשינדיקע
און פּלאַצן זאָל דאָס האַרץ-געשוויר
און ברודיקן דעם פאַלנדיקן טוי
א.ין נעכט אַזוינע נע-ונד'ישע -= == --
אוֹן שטעלט זיך גראָבן.
גראָכט אויס אַ קאָפּ אַ פערדישן -
און הענגט אים אויף
אויף פיס  --צויי דראַנגען  ---מענטשישע,
אַ קאָפּ אַ מענמשישן
אויף פיס פיר פערדישע --
און שטעלם ,און שטעלם,
און פּלאַצן זאָל די גאַל
פון גאַליקן דרי ביינער טרוקענע =-- -- -
פּאַלמעסט דורך די נאַכט מים קולות װילדיקע
און רופט אַרױס דעם נס פון אחרית הימים --
נשמות פאַר די ביינער מטרוקענע -- -- --
העפט די צלמים צו די קעטּ די טערדישע!

מענטשן זיינען דאָ פון גלויבונגען פאַרשיידענע
און די צייט איז אַחריתיימים דיק == == ה-י =

ביין צו ביין און שאַרבן לעבן שאַרבן
אן אויסגעריכט סקעלעטישע ארמיי,
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דאָרף

ב .צ .בורשטאק

איצשער שפּאַנם,
מעסט אוים די לענג און בריים
פון שטעטס באַלעבסטע גאַסן,
װי מען מעסט אַ קבר
פאַר אַ ברימינן -- -- --
תיקון --
פלאַסטערט אויסם די גאַסן
מים די אויגן-לעכער און מיילער-ציינער
אין אַ װויסטער קללה
צו די הימלען == == -- --

לויף --
לויף ,לעצעדיקער מענטש ,פון שמאָט
ח'אַ פאַר'סט'מער שרץ,
לויף אין אימת מות,
ביז דו וועסט  ---פאַרמאַטערטער --
מימ'ן גוף דעם אייגעענם
צורעקן דין זינד -- -- --

ב .צ .בורשמאָק :
דאָרף.
ווייסע טיכער,
פּאווכעס
בצרוסטן

קליידער

געשטריקמע,
ברויטיקע

פון שיקסעס.

קלויסטער שטּיצן .שטרוי
הארבסטיק טיפע ,גרויסע
שטיוול

פארביק,

פון דעכער.
בלאָטעם.

מים קאַלאָשן.

ווינטגערויש

און הינסגעפּילדער.

שליטנס ,שניי און זאַװוערובע.
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קויפט פַּאפּוראָסן

מלכה לוּ

מלכה לי :
קויפט פּאפּיראָסן !

פּאַפּיראָסן ! פּאַפּיראָסן !
קלינגם מיין שטים רורך גאסן,
מיט אויגן נעפּלדיק פארצויגן --
קויפט ! קויפט! קויפט !

יאָגן פוקסן זיך  --קאָזאקן --

מיט פּאָדקאָװעס װי די קאָסעס --
שניירן קלאַנגען אַזױי װי זאַנגען:
קויפט! קויפט! פּאַפּיראָסן !
טאנצט קאָזאק מיט פערד אין ראָר,
שפּרינג איך צו אין קאַראַהאָד,
גלעט די פעל מים פּחד שמילןן,
װי איך גלעם מיין זיינדס תפלין --
מיינע אויגן בעטן ,בעטן --
קויפט ! קויפט! סיגאַרעטן!
קומט קאָזאַק מים ליבן-אויגן,
בריט מיין קערפּער װי מיט שפּיזן ---
שאַרפט טיט מעשערס דורך מיין לייב --
דורך טיין צוגעדעקטן קלייר
שלינגט ער ,שלינגט ער  --נאַקעפקיימ,..
שיילט אַרונטער מיט רער הוים --
גלידער פלאַמען ,גלידער רוימ.
מענטשן  --גאַסן  --קאַראַהאָד --
און איך נאַקעט  ---אין אַ ראָד
און די אויגן בעטן ,בעטן:
קויפט! קויפמט! סיגאָרעטן!

פּראַלט קאָזאַק געלעכטער אויס,
אַזזי װי װעש מען פּראַלט
פון טייך אַרױס-- :
אַך ,דו שיינע קליינינקע !
דו ביזט נאָך אַזאַ קליינינקע !!
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:

דאָס ליד פון דו אלטע מיידלאך אין הימל

מאיר שטיקער

מאיר שטיקער:
דאָס לוד פון דו אלטע מיידלאך אין החימל.

 --גאָט האָט אונז גערופן ,זיינען מיר געקומען ---ריינע װי די ווייסע לעמעלאַך פון זינד,
האָט ער וי אַ פּאַסטוך זיין סטאַדע אויפגענומען,
און אונז געצערטלם װי א מאַמע אַן איינאונאיינציק קינד.
און מיר זיינען געשטאַנען
עס האָבן זיך װי פליגל

מיט אויסגעבלויטע

אויגן,

געהויבן

אונזערע

הענם,

און גאָט האָט זיך מים ליבשאַפט

אַריכער

אונז געבויגן --

זיין אָטעם

האָם

געהײליקט

און

געברענט.

דערנאָך האָט ער פון װאָלקנס די וייסטע אויסגעקליבן,
און האָט אונז װי אין ווייכע שאָף-פעל איינגעהילט.
זיינען מיר אויף אײביק שוין מיט אים פאַרבליבן
אין די ווייכע ,ווייסע װאָלקנס איינגעהילט.

א .ש .שקאַלניקאָוו.
מיר זומערן

מיר האָבן זיך צעװאָקסן,
אונזעדע ביינער זומערן,
אונזער לייב קאָלירט.
דאָס בלוט אונזערס שפּילט אין די קאָלירן
פון אונזער זומערדיק לייב,
דיין לייב איז גאָלדיק-ברוין ,גלאַט און רונד,
װי א רייפע זאנג בויגסטו זיך צו מיר ;
עס שמעקם מיט רעגן און פדישע ערך
|פונם אָטעם פון דיין לייב,
מיר זומערן ,װי זון ,װי לבנח,
איך ווייס דיין קאָליר ביי טאָג.
דו ווייסט מיין קאָליר ביי נאַבט,
מיר געפינען זיך טאָג און נאַכט.
מיר זומערן אין די גרעניצן פון אונזער לאַנד,
ווא מיר שמאַרבן אויפגעבלימע,
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נר תמוד

אל .גורוח

אֵל נוריה :
נר תמוד.

אין מיין מח היינגט דיין בילר,
אַ נד תמיד אויפגעהאַנגען ,און טאדשייבלט מיט מיינע אויגן.
טעג שטיי איך אָנגעשפּארט אין מיין פארגאנגענהייט,
וי אָן אַן אַייזערנעם קלויסטעך
בייזע אויגן אונטער

מים

שװערע

פּלוים. . .
ברעםן,

לויערט איצט די וועלט ,װאָס מיר אַנטקעגן.

מיט מיר איז ס'צילד און די פלעמעלדיקע הייליקייט אין זיך פון
מיין נשמה װועלם,
אַ װועלט פאר מיר אליין און אין זיך אַלין ;
זיך קײינמאָל ניט צו פארלעשן,
נים אויסצוגיין,
נצחון.

| װוער כ'בין ?  ---איך בין
פון בלויז נצחון אויפגעבוים.
איז שענערס נאָך פאַראַן פון אָם דער שיינקיים,
װאָס טראָגט אין זיך דעם פייער פון נצחון ?
נאַ ,פיל  :צוויי מענער הענט --
דאָס צינדט ,פאַרלענדם
אפילו טוים,
די װעלט צווישן אונז ,זי שטיים,
פאָרמירנדיק זיך אין א צלם ,װאָס איז
געפאַרבט לויט די נצחונות פון מיר און דיר --
דיין זייט איז זונליכט ,ווייס ;
מיין זייט  ---רויט ,הייס -- :
נצחון ,טוים.
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מ .עלקין :
סמאָל'ס ממשלה

צווייטער נאָך ניט געדרוקטער אַקט צו אַנססי'ס ,טֿאָנ און נאכט".

ב .אראנסאָן ;
קאָסטיום,

דעקאָראציעס,

עסייט,

מענדל עלקין ;
ס מ א ? ' ס משמל

ה

(דאָס איז דער טעקסט פונ'ם צווייטן אקט ,װאָס איז אריונגעפירט געװאָרן
און אַנ---סקי'ס דראמאטישע פראגמענטן ,טאָג און נאכט  -שרויבנדוק דעם דאָ-
זיקן אַקט האָב איך כסדר געהאַט בדעה צו האַלטן זיך נענטער צום גיוסט פון
אנ---סקי'ס פראגמענמן און צו זיינע שילדערונגען פון סמאָל מיט זיין הערשאפט.
איך האָב זיך באַנוצט מיט זיין ,אשמדי  ,מיט דעם סטיל פון זיינע העלדן,

כדו דאָס זאָל טראָגן אַן איינהייטלאַכן כאַראַקטער .דעריבער ,נישט קוקנדיק דעי
רויף ,װאָס דער אַקט אין אייגנטלאַך אַ מאַטקן שפּיל ,איז דער טעקסט דאָך אַ
שדיםישער ,לויט אַנ---סקויס נוסח.

,טאָג און נאכט .אוז ,אין א ניוער באַארבעטונג ,מיט דעם דאָזיקן צווייטן
אָקט אויפגעפורט געװאָרן צום ערשטן מאָל אין נון יאָרק אין  אונזער מעאַטער",
דעם -9טן דעצעמבער.)8901 ,

(אין אַ חורבה הינטערי'ן שטאָט ,וואו דו שװאַרצע חברה ריכט
אָפּ זייער שװואַרץ שבת ,פאַר האַלבע נאַכט .אויפן בונע  --פינסטער.
פון צייט צו צייט באַװייזט זיך וי אַ פלעק אַ פאַרנעפּלט געשטאַלט
און פאַרשווינדט .דער זייגער שלאָגט האַלבע נאַכט .עס הייבט אָן צו

העלן .פון פּאַרשיידענע

זייטן באַװייזן

זיך דער ערשטער

צוויימער לאַפּיטוט).

ערשט ער לאַפּיטוט:
כאַיכא-כאַ ,איך דער ערשטער,
לאַפּיטוט:
צווייטער
כי-כידכי ,איך דער ערשטער,

ערשטער

לאַפּיטוט:
בין איך דער צווייטער און דער ערשטער,

?אפיטוט:
צווייט ער
בין איך דער ערשטער און דער צווייטער.

אוי ,בין איך געלאָפן!

(ביידע לאכן).

ערשט ער ל?אַפּיטוט:
היינט ביינאַכט האָב איך געטראַכט
וועלן הערנער מיר אױיסװאַקסן.. .
7אַפּיטוט:
צווייטער
(פאַרגייט זיך)

אויב שוין הערנער קומט עס מיר גאָר,
גרינגער זיך אמאָל פאָרשטעלן( ,לאכן).
לאַפּיטוט:
ערשטער
ואס געזען ?

און דער

סמאָל ס ממשלה

מ .עלקין
ל?אַפּיטוט:
צווייטער
האָבן מורא אַלע ,אַלע האָבן מורא,
שוידער לויערט איבער היימען,
איבער הייזער ,איבער נאַסן.
א ש טי ם;:
חתן כלה פֿאַר דער הופּה
ציטערן פאַר אונזער זכר,
ערשטער און צווייטער לאַפּיטוט :

איבער יוננע קליינע קינדער( .לאכן).
צווייטע
און עס
איבער
ערשטער און

ווייט
צ

שטים:
לויערן מנפות
יונגע קליינע קינדער.
צווייטער לאַפּיטוט :
איבער יונגע קליינע קינדער.

ער

(לאַכן).

לאַפּיטוט:

|
בי-כי-כי . . .
און וואו ביזטו געווען ?
ערשט

|

ער

לאַפּיטוט;

אומעטום געווען ,געזען. ..
און וואו איך גיי און וואו איך קום

אויף אַלץ ,אויף אַלץ בין איך אַ בעלן,
אַלץ און אַלְץ איז מיר אַ קרן,

קען איך מענטשן ניט דערגרייכן
זיינען הינער אויך א קרן.
ווער איך גאָר אַ טכויר אַ פלינקער
און איך ווערג מיר הינער ,הענער...

(פון אַלע ווינקלען)
הינער ,הענער ,הינער ,הענער,
(געזאַנג)

רי ראַ רא ,אַרױף ,אַראָפּ,
קװאַקען זשאַבעס אין אַ טאָפּ
רי ראַ רא ,רי רא ראַ
קװואָקען זשאַבעס אין אַ טֹאֵפּ...
(עס קומען אַריין סמאַליס צוויי אַדיוטאַנטן מיט זייערע באַגלייטערינש}
אַדיוטאנ ט:
עוהשטער
עס האָט דער זיינער צוועלף געשלאגן
קומען אָן באלד האַר און לילית,
גרייט זיךד חברה ,פּוצט די נעזער,
גרייט זיך צו קבלת פּנים.

טמאָל 'ס ממשלה

מ .עלקין
צווייט ער אדיוטאַנ ט;:
פּוצט די נעזער ,קאַמט די בערדלאַך,
גרייט זיך ,גרייט זיך צו דער שמחה :
גרייט משקאות ,פּעך און שוועבל --
גרייט זיך ,גרייט זיך צו דער שמחה !
אַדיוטאַנט:
ערשטער
הוליען זאָל אין טאַנץ אין ווילדן
אין געווירב? אונזער חברה.

אַדיוטאַנט:

צווייטער

פּוצט די נעזער ,קאַמט די בערדלאַך,

גרייט זיך ,גרייט זיך צו שװואַרץ שבת,
גרייט משקאות ,פּעך און שוועבל
פאַר סמאל מיט זיין כנופיא,
צווייט

ער

7אפּיטוט:

איך האָב געבראַכט נאָר נוטע נייסן

פאַר'ן האַר ,פאַר סם סמאל,
טאַנצן װועט ער היינט פאַר שמחה
פון די פריילאַכע ידיעות.
ל7אַפּיטוט;:
ערהשט ער
ס'וועט זיין פריילאַך ,ס'וועט זיין פריילאך ...

ער'ט אויך פון מיר הנאה האָבן
כ'האָב דערפילט מיין לעצטע שליחות :
וי אַ שרעטל זיך געקייקלט

אומעטום געשנאָרט ,גענישטערט
װאָס געזען  --אַלץ פאַרפּעסטעט,

,.

ש ט י מ ען:

ס'וועט זיין פריילאַך ,ס'וועט זיין פריילאַך |
אַדיוטאַנט;:
ערשטעו
מאַכט קיין שהיות ,שטעלט זיך אַלע,
אַלע שטעלט זיך אויס אין רייען !

עוהשטע

באגלייטערין:

מאכן מיר קבלת פּנים
פאַר סמא? און פאַר לילית,

צווייטע באַנלייטערין:
לַאָמִיר זיי שפּילן לכבוד

גהינום זמירות ,טייוו? לידער !
א ל: 9
פּױקן ,פּייקלאַך ,טאַצן ,פייפלאַך,

גרילצט און ליארעמט ,קנאקט און פּייקלט
4

סמאָל ס ממשלה

מ .עלקין

און מיר שפּילן און מיר זיננען
גחינום לידער ,טייוול זמירות.
(זינגען)
פייפן ווינטן אין די קוימענס
יאָגן רוחות אין די וועלדער
צאַפּלען מענטשן אין די נעגל
ביי סמאָל'ס פלינקע שלוחים,
האַ האָ האַ הא

כאָ כאַ כאַ כאָ.

און מיר יאַנן איבער לענדער
און מיר רייצן מענטש אויף מענטשן
און עס כלינעט זיך די וועלטל
אין איר אייגן בלוט און טרערן.
כאַ בא כאָ כאַ.
הא האַ הא האַ
פּלאַקערט העליש בראַנד און פייער
אין דעם שטריימל שטעקט א קאַזאַק
און מיר טראָגן פּעך און שוועבל

און פאַרכאַפּן אַלץ אין נעצן.
הא האָ האָ האָ
כאַ כאַ כאַ כאָ.
און מען שענדעט פרומע מוטערס
שטאַרבן קינדער אין מנפות ;
איז דער צדיק אויך אַ ממזר
און די וועלט פארנייט אין פלאמען ;
כאַ כאַ באַ כאָ.
האַ האַ האַ הא
(עס קומען אַריין סמאָל און לילות)
אל ע;

ווילקאָם ,װוילקאָם אונזער הערשער
צו דער שמחה ,צו שװואַרץ שבת ;
כבוד ,כבוד פאר סמאָל,

כבוד פאר'ן האר און לילית !...
|
ס מ אַ :9
זיינען אַלע דאַ פאַרזאמלט
מיינע שלוחים פון די בלאָטעס
פֿון די מיסטן מיינע העלפער?
האָט איר אַלע נוטע נייסן ?
ווער האָט וויכטיקס צו דערציילן

5

סמאָל םסממשלה

מ .עלקין
װאָס אין יענע וועלטן טוט זיה;
וואו מיר שפּרייטן פלייסיס נעצן
צו פאַרשטאַרקן מיין ממשלח ?
האַלט נאָך אַלץ אָן די מהומת

|איבער לענדער ,שטעט און דערמער ?
וואו איז לאפּיטוט דער ערשטער ?

ער דער ערשטער זאָל דערציילן . . . 1
ערשט

ער

לאַפּיטוט:

(פאַרנויגט ויך)

איך האָב ,מיין האר ,דערפילט מיין שליחות
אויף א דיפּלאַמאטיש אופן:

איך האָב צורו דעם מענטש געלאָזן,
בין אוועק אין נייע דרכים
אױיסצושפּרײטן דיין ממשלה
צווישן חיות אויך און עופות ...
שלאַנן הענער זיך וי מענטשן,
און דער טכויר פאַרצוקט די הינער
און דער יאסטרעב שלאָנט פון אויבן

און עס פלאַקערט אַ מלחמה

:

איבער שטעגן ,איבער וועלדער,
און עס טראַנן זיר נעשטאַנקען
פּונקט אַזױ װי ביי די מענטשן...
און מיט צניעות מיט געזעצן
טיליקן זיי איינס דעם צווייטן...
אַלץ װוי דו האָסט מיר באַפולן
אַלץ וי עס װויל מיין האַר סמאָל !
און עס שפּרייט זיך דיין ממשלה

איבער באַרג און איבער טאָלן }
(ער פֿאַרנויגט זיך).

ס ט אָ ל :
(שמיוכלט).
כ'וועל מיין דאַנק דיר שפּעטער זאָגן
זאָל אַ צווייטער איצט דערציילן.
צווייט ער לאַפּיטוט;:
כ'האָב אויך געבראַכט .מיין האַר ,דיר
גוטע נייסן פון די וועלטן.
כ'האָב אַלץ נגעטאַן װוי דו'סט נעהייםן :
שוידער לויערט איבער היימען
איבער שטעט און איבער נאַסן

0

מ .עלקין

סטאָל'ס ממשלה

חתן-כלה פאַר דער חופּה

ציטערן פאַר אונזער זכר...
און איך האָב דעם מענטשנ'ס חכמה
אין אַ קללה נאָר פאַרװאַנדלט-- ,
שוועבן מענטשן אין די װאָלקנס
אויף די פלינלען פון דער חכמה
דורך באַלאָרן מיט כלי זין .
מיט מכשירים פון גחינום
און פאַרניכטן איינס דעם צווייטן. ..
אַלץ װוי דוֹ האָסט מיר געהייפן
אַלֶץ װוי עס ווי? מיין האר סמאָפֿ,
און עס שטארקט זיך ריין ממשלה
איבער לענדער ,איבער וועלטן,
(ער פאַרנויגט זיך).

:
9מ א
ס
(צעגיסט

זיך אין אַ שטויבל)

ווער נאָך איז דאָ פון ווייט געקומען ?
וואו איז לאַפּיטוט דער דריטער ?

ערשטער און צווייטער אַדיוטאַנט :
ווא איז לאַפּיטוט דער דריטער?

אַלע:
לאַפּיטוט דער דריטער ? לאַפּיטוט דער דריטער ?
ערשטע שטיי ם:
מיר װאַרטן לאַנג שוין אָפּ זיין קומען,
ער האָט אַ שווערע ,שווערע שליחות,

ער שלאַנט זיך דאָרטן מיט אַ שונא
.
וועלכן שווער איז צו באַזינן. .
א לע:
(מיט אַ זיפץ)

שווער איז צו באַזיגן . . .
:
5מ א
ס

ווער זאָגט ,אַז שווער איז צו באַזינן ?
ווער זאַנט אַזױנס ביי מיר אין פּאַלאַץ ?
ער ש טע

שטים:

איך...
ס מ א :5

דו בלאַטיק שר'ל ,שלים-מזל'ניק,
שנעל פארשווינד פון מיינע אויגן

לויף און זוך און בריינג צופירן
7

סמאָל 'ס ממשלה

מ .עלקין
לאַפּיטוט צו מיר דעם דריטן!
וי קומט אַהער אַזאַ מין בטלן?
װאָס טוט ער דאָ אין אונזער חברה ?
אַדיוטאַנט;:
ער שט עו
ניין ,מיין האַר ,ער איז קיין בטלן
ער איז בלויז אַביס? שיכור

געכאַפּט אן איבעריקע כוסה
פּעך און שוועב? צו הבדלה,
זעט ער אַלץ אין שװאַרצע פאַרבן,
אָבער ער איז ניט קיין בטלן...
;
5ט א
ס

מ ...מ .,.ם...
ליל

ית

:

זיי ניט בייז סמאל ליבער
שטער ניט אונזער שווארצע שמחה,
אפשר איז גערעכט דער בטלן
אמשר איז דער קאַמף אַ שווערער ?

מוז דאָך דאָרט זיין ווער אַ שטאַרקער
אויב מען קען ניט שנע? באַזיגן. ..
איך בין ניינעריק צו וויסן
װי זעט אויס דער שטאַרקער שונא,
ער מוז זיין געוויס א צריק. . .
וי איך װאָלט אים וועלן רייצן
און אין צויבער אים פאַרהילן {
לאַזטו מיך נישט גיין אין וועלטן

לאָזט נישט אֶפּ פון זיך אַ רנע....
זיי נישט בייז ,סמאָל ליבער,
שטער נישט אונזער שװואַרצע שמחה.
זאָלן בעסער חברה זינגען,
זאָל זיך אָנהייבן די שמחה.
;
5מ א
ס
מ...5

...21

...'8

(ער גיט אַ צווכן מזאָל זינגען)

אכע;:

(זינגען)
רירא רירא רירארא
ס'איז אַשפּיל ביי אונז טזאַ
לויפט די וועלט אַרױף ,אַראָפ,
קװואַקען זשאבעס אין  8טאַפּ,

8

טמאָל'ס ממשלה

מ .עלקין
רירארירארירארא
ס'איז אַשפּי? ביי אונז אַזאַ
שיסן בארג און טאָל מיט רויך
פליען אייזלען אין דער החויך.

רירארירארירארא
אַ שמחה איז ביי אונז אַזאַ
און אַרום עס פייפט און ברומט

לאַפּיטוט דער דריטער קומט...
שד'ל;
(לויפט אַריין)

ער קומט ,ער לויפט ,ער פליט...
לאַפּיטוט:
דריטער
(לויפט אַריין ,פאַרנויגט זיך).
לכי לית:
איז ער שיין ,איז ער שטאַרק

האָסטו אים אין נעץ פאַרכאַפּט ... 4
ס מ א ?;
וואו האָסטו זיך געזאַמט אַזױ?
װאָס האָט דיך דאָרט געהאלטן לאַנג ?
דריטער

לאַפּיטוט;

פאַרניב מיין האַר ,כ'בין שרעקלאַך מיף :
די שליחות איז געוועזן גרויס,
די אַרבעט איז געוועזן שווער.

דער צדיק דן געהערט צום פאָלק,
װאָס ניט זיך אונטער זייער שווער.
| מען מוז אַלץ אַנהייבן פון ווייט,

די ארבעט איז געוועזן שווער( . . .ער אָטעמט שווער).
לא;
?מ
םס

רייד ,דערציי?( .אַלע שפּיצן זיך אָן).
לאַפּיטוט:
דריטער
עס זיצט פאַרשפּאַרט דער צדיק דן
איבער תורה טאָג און נאַכט
ער יאָגט פון זיך דעם גייסט פון ערד
פון לעבנסלוסט אַ ווייט נעדאַנק.
און ער הייליקט זיך און פאַסט
זיצט אין טלית איינגעהילט
און פאַרצערט זיין לעבן אין פּיין.
ציען מענטשן זיך צו אים

מ .עלקין

סמאָל 'ס ממשלה

/

פון אַלֶע עקן פון דער וועלט

קראַנקע היילט ער מיט'ן בליק
גענעזונג גיט ער מיט א װאָרט.

און עס קלינגט די וועלט מיט אים( ,כאפט אָפּ דעם אָטעם).
איז געווען די ארבעט שווער
צעשפּרײיטן איבער אים אַ נעץ,
כ'האָב אָנהויבן נעמוזט פון ווייט:
כ'האָב דעם ממזר אויפנעוועקט אין אים,
דעם ווילדן קאָזאַק ,דעם באנדיט,

זיין בלוט מיט תאוה אָנגעגליט,
מיט געלוסטונג צו אַ פרוי.

און האָב אָנגעשיקט אויף אים
זיין איינן בלוט ,זיין ברודער'ס קינד

די שיינע מרים סיט איר רייץ. ..
איז זיין קאָפּ צערענט ,צעדולט
און דאָס בלוט אין הארץ פאר'סם'ט,

ראַנגלט זיך דער צדיק דן
מיט'ז ממזר דעם קאַזאַק

און עס גייט אַ קאַמף אויף טויט,
די מלחמה אין אין ברען( ...לאַכט ,כאַפּט אָפּ דעם אָטעם)
אך ,א שווערע ארבעט איז געווען. . .

אויף דער שטאָט פון צדיק דן
האָב איך שרעק און טויט געשיקט.
שפּרייזט מנפה איבער שטאָט,
שפּרייזט דער טויט פון הויז צו הויז,
קומען קליינע קינדער אום,

שטאַרבן וי די פלינן אוים,
ווערן טאַטעס שטום און גרוי,
שרייען מאַמעס אין דער וועלט,

יאָמער טראָגט זיך אין דער לופט.. .
שטילן וויל דער צדיק דן
די מנפה מיט געבעט
מיט תענתים און מיט פּיין--- ,
װאַרט די שטאָט דאָך אויף זיין װאָרט,
אויף זיין וואונק ,אויף זיין באַפעל--- ,

וועק איך ממזר אויף אין אים,
פלאַקער אויף דאָס ווילדע בלוט,
עקשנט זיך דער קאַזאַק איין
און די קדושה ווערט פאַרשוועכט
10
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סמאָל'ס ממשלה

מ .עלקין

און עס קומט קיין וואונק ,קיין װאָרט( .. ,אָטעמט אָפּ)
אָך ,אַ שווערע אַרבעט איז געווען
די שליחות אין געוועזן גרויס.

כ'האָב אַלץ דערפילט וי דו ס'ט געװאָלט
אלץ וי דיר האָט זיך געגלוסט,
שטאַרק זאָל זיין דיין קעניג קרוין
איבער לאַנד און איבער וועלט! (ער פאַרנויגט זיך)
(ערשטער אַדווטאַנט גוֹט אַ וואונק צו חברה)

א לע:
שטאַרק זאָל זיין דיין קעניג קרוין
איבער לאַנד און איבער וועלט }
ס מא 5ל;
(גיט אַ צויכן מומין האַנט .אַלע ווערן שטיל אין פאַרשוידענע פּאָועס)
(צום דריטן לאַפּיטוט)

היינט פאַרדינט האָסטו מיין לויב
האָסטו מין שליחות נוט דערפילט

(מיט פאַרקאַום)

פרויען יאַמער ,טוט פון קינדער
כ'הויב שטענדיק אָן פון דעם צו ניסן,
אויך דער פַּחד און דער שוידער
װאָס צעשפּרייט זיך װוי די כמאַרעס
איבער נאַסן ,איבער הייזער
קריכט וי שטויב מיר אין די אוינן.
אָבער דן און די מנפח
איזן אַ גרויסער ,גרויסער ענין.
ס'איז אַ פּלאַנטער אין א פּלאַנטער
לויט דעם נייסטן שדים נוסח...
דו האָסט די נעץ געשיקט פאַרצויגן,

דער געפאַנג איז גאנץ געראָטן,
גרויסע העכט זיך דאָרטן צאַפּלען. . .
גערעכט איז לאַפּיטוט דער דריטער:
מען דארף קיין וויירויד ניט געברויבן
פאַר די װאָס קענען פּעך פאַרדייען...
אויפוועקן אין דן דעם ממזר,
אויפרייצן אין אים דעם קאָזאַק
איז געווען דער װועג דער בעסטער.
עס קאַן זיין שטריימ? זיך ניט האלטן
אויף א צווילינג קאָפּ אַזױנעם . . .
איד און קאָזאַק איינצופלעכטן
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סמאָל ס ממשלה

מ .עלקין
איז געווען דאָס גרעסטע שפּיצל--- ,
פּלאַצן וועט דאָס הייליק שטריימל
אויף אַ צווילינג קאָפּ אַזױנעם }!...
כילית:
וואו איז דער צעברויזטער קאָזאַק ?
ברייננט מיר אים אַהער דעם צדיק !
ס מ א 7ל;
לאַנג געלוערט אויף דעם קרבן
און געפּאַקט אים אין רי נעצן.
שמעקט זיין לייב מיט זינד און תאוה
מיט נעלוסטוננ אין די בלוטן...
לילית:

(ליידנשאַפּטלאַך)
ווער וועט בריינגען צו מיר דנ'ען,
דנ'ען ,דנ'ען ווער װועט בריינגען ?
פון לוסט און תאוה א ברונים גראָבן
דאַרף איך איצטער ניט באַפױלן-- ,
ער װועט אַליין זיין פייער בריינגען,
ער װועט אַליין זיין בחנים גראָבן . ..

ווער וועט בריינגען צו מיר דניען ? (אומגעדולדיק)
בריינגט אַהער מיר דעם קאָואַק!. . .
םס מ א ?;
(אויפערזוכטיק)

דן דעם קאַזאַק ,דן דעם רבין
האָבן זיי דאַך אויסגעמאַטערט
מיט תעניתים און מינופים

ס'איז פון אים דאָך נישט געבליבן,
לי לית;

דן דער קאַזאַק האַלט ביים לעבן
אויך דעם גוף פון דזן דעם רבי'ן !
פייער פלאַמען װעל איך פלעכטן
און צענלוטן װעל איך בלוטף!
גיט אַהער מיר דן דעם קאָזאַק !

ד ריט ער

ל?אַפּיטוט:

(אונטערטענוק)

ער װועט קומען ,לילית גרויסע.
ער װעט דיינע הענט ניט פעלן...
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מ .עלקין

סמאָל'ס מטשלה

.

עס יאַנט דער קאַזאַק אים אַהערצן
אין די שיינע אָרעמס דיינע.
 8מ א ;5
(אַ צווכן מוטין האַנט)

אייך מיין דאַנט איר דינער טרייע,
טראָגט מיין דאַנק אין אַלֶע וועלטן
זאָל עס פלייסן מיין כנופיא
צו פאַרשטאַרקן די ממשלה
פון סמא? און פון לילית.

איצטער זייט זיך משמח
נעמט זיך אַלע צו שווארץ שבת.

דיוטטנטן:
א
האָר ,האָך ,האָך ,האַך }

אַלע:
האָך ,האָך ,האָר ,האַך !
(אַלע שטעלן זיך אויס אין פאַרשוודענע גרוטן)
טּויקן ,פּיײיקלאַך ,טאַצן ,פייפלאַך

גרילצט און ליאַרעמט קנאַקט און פּייקלט
גרילצט און ליארעמט ,קנאַקט און פּייקלט !

(זינגען)
מייפן ווינטן אין די קוימענס
יאָנן רוחות אין די וועלדער

צאַפּלען מענטשן אין די נעגל
ביי סמאל'ס פלינקע שלוחים.

האַ האָ הא האַ
כאָ כאַ כאַ כֹאָ.

און מיר יאַנן איבער לענדער

און מיר רייצן מענטש אויף מענטשן
און עס כלינעט זיך די וועלטפ
אין איר איינן בכלוט און טרערן
האַ האַ האַ האַ
כאַ כאַ כאָ כאָ.
פלאַקערט העליש בראנד און פייער
און די וועלט פאַרגייט אין פלאַמען
און מיר טראַנן פּעך און שוועבל

און פאַרכאַפּן אַלץ אין נעצן.
האַ האַ הא האַ

כאַ כאָ כאָ כאַ.
און מען שענדעט פרומע מוטערס
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מ .עלקין

סמאָל 'ס מטשלה

'

שטאַרבן קינדער אין מגפות,
איז דער צדיק גאָר אַ ממזר

אין דער שטריימ?ל שטעקט אַקאָזאַק
האַ האָ הא הא
כאָ כאָ כאַ באָ.
(עס הויבט זיך אָן א טאנץ ,אוין וועלכן אלע ווערן אריונגעשלעפּט .לילית
| --

און מיטן ,דרייט

זיך ליידנשאפטלאך

אין מאַנץ .מימאַמאָל ,אומדערװאַרט

באַװײיזט זיך רי דן .עס ווערט אטַ.ומל .לילית שרייט אויס ,ואַרפט זיך צו אים
און שלעפּט אום ארוון אין טאנץ .אלץ אוו אין דער גרעסטער אויפרעגונג .פון

אַ זייט באַװײיזט זיך מרים צאַרט און מילד ,געקליידט אין ווייסן .ר' דן באַמערקט
זי ,רייסט זיך אַרויס פון טאַנץ ,לויפט צו מרים און פאַלט צו צו איך און אַ
ליידנשאַפטלאַכן קוש .עס פּלאַצט אוום אַ צוניש געלעכטער .סמאָל ,וועלכער איז
געשטאַנען אויף זיין פּלאַץ און האָט צוגעקוקט ,פאַרגייט זיך אין אַ טייוולשן
געלעכטער .עס הייבט אָן צו ווערן ביסלאַכװוייז טונקעלער און בוסלאַכװײיז הייבט
אָן אַלץ פאַרשווונדן אונטער סמאָליס געלעכטער .עס ווערט פינסטער).
(פּאַרהאַנג)
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צו ערנסט מאָלער'ס ,,מאַשונען ברעבער"

ב .אראנסאָן

ב .אואנסאָן

דעק .צו אנסקי ,טאָג און נאכט אקט 1

דעק .צו אנסקו'ס ,טאָג און נאכט

{

אקט 2

ב -אראנסאָן

דעק .צו פּינסקי'ס ,לעצטער סך הכל"

ב .אראנסאָן

דעק .צו פּינסקו'ס ,לעצטער סך הבס"

ב .אַראָנסאָן.
דעקאָראציע און קאָסטיום.

נישט דער מענטש פאר דער דעקאָראציע ,נאַר די דעפּאַראציע פאר'ן
מענטשן  --דאָס אין דער רוֹף פון דעם מאַדערנעם מאַ לער.
די דעקאָראציע איז נויטיק נאָר אויף אזוי פיל אויף וויפיל זי איז נויטיק

אלס א ראַם ,אלס א פעדעסטאל פאר דעם אקטיאָר .די דעקאַראציע איז
באמת נויטיק נאָר אויף צו באטאַנען ,אויף אונטערצושטרייכן דעם בא"
וועגלאכן מענטשן אויף דער בינע.

קיינע איבעריקע זאכן טאָרן זיך אין

דער דעקאָראציע ניט געפינען .פענן די זאכן זיין װי אינטערעסאנט
פאר זיך אליין .נאָר דאָס װאָס איז א אומפארמיידלאכע נויטווענדיקייט
קאָן געברויכט

ווערן.,

דאָס אילוזארישע,

דאָס דערציילערישע

איז אין

דער בינע-דעקאָראציע שטענדיק איבעריס ,טאקע דערפאר װאָס זיי זענען
זעלבסטשטענדיקע זאכן .און עס וערט דערפאר אין דער מאַדערנער
דעקאַראציע פארביטן דורך געבוי ,דורך רעאלע רוימלאכע פאַרמען .דער
שוישטילער ואס ווירקט אויף דער בינע איז פון דריי דימענסיעס און
ער װידערשפּרעכט דערפאר דעם פלאכן באמאַלטן לייוונט מיט די אִפּי
נעמאַלטע אילוזיעם פון קעגנשטאנדן און אויסשטאטונג .די אַנגעמאַלע-
נע פאָרמען ווערן דערפאר פארביטן דורך געבויטע ,רעאלע דריי-דימענסיקע
קעגנשטאנדן אין דעם רעאלן רוים .די דאַזיקע קעגנשטאנדן רעפּראַד
צירן ניט די אויסשטאטוננ .,זיי ברייננען נאָר אריין לופט .זיי גיבן
נאָר אַ באַנריף פון דער סביבח וואו די האַנדלונג קומט פאַר ,ווערן דער
מאטעריעלער גרונט דורך דעם װאָס זיי אַרגאניזירן נאָר דעם שטאָף און
| דעם רוים אויף אזא אופן ,אז די האנדלונג .פון שוישפּילער זאָל האָבן
װאָס בעסערע מענלאכקייטן זידך צו אַנטויקלען .,עס וערן דערביי אֵנ-
געווענט די איינענע פּרינציפּן װאָס ווערן אַנגעוװוענט אין דער מאַדערנער
מאלעריי .עס איז די ניינונג זיד צו באפרייען פון דער איינצלהייט ,װאָס

ציט אִפּ די אויפמערקזאמקייט פון דעם שוישפּילער.

עס אין א ניינונג

דעקאָראציע,

װאָס איז אַרגאניש

צו געבן א ליניענארטיקע,

פּלאסטישע

פארבונדן און נויטװוענדיק פאר דעם שוישפּילער'ס ראָל ,פאר דעם שוי-

שפּילער'ס קערפּער ,פאר זיינע פּאָזן און באווענונגען.

דער קוביזם אלס א ליניענארטיקע און אבסטראקט

געבויטע מאלע-

ריי ,האָט זייער פי? מיטגעהאַלפן צו באפרייען דאָס טעאטער פון דער
הערשנדיקער דיקטאַטור פון אקאדעמישן מאלער און נעהאַלפן צו אנט-
וויקלען די נױטיקַּע און אייגנארטיקע טעאטער-קונסט.
אזוי וי די שטימע פונ'ם אקטיאָר מוז זיין אַרנאניש פארבונדן
מיט זיינע באווענונגען ,פּונקט אזוי מוז זיך זיין קאסטיום צוגעפּאסט זיין

18

דעקאָראציע און קאָסטיום

ברוך אראנסאָן

מיט זיין קּערפּער דער ציל פונ'ם אמת'ז טעעאטראלן קאָסטום איז ניט
נאר צו ב,אפּוצן" אָדער אַנקליידן דעם שוישפּילער אין מאיאנטקעס פון
דעם אַדער יענעם סטיל .דער אָדער יענער תקופה ,נאָר אין א מיטל
דורך דעם
צו אונטערשטרייכן די באוועגוננען פון דעם שוישפּילער.
קאַסטיום ווערן אָפּגעטאַקט און באַקומען א נאנץ באַזונדערע בולט'ע
שארפּקייט די באוועגוננען זיינע.
דער קאָסטום  --דאָס איז א מיט? צו מאכז דעם נוף און די נאנצע
פינור פון דעם שוישפּילער שטריינג און שארף פארבונדן מיט דעם מהות
פון דער געשפּילטער געשטאלט .דער וויכטיקסטער פּרינציפּ ביים בויען

דעם קאַסטום איז  ---די אַרגאנישע הארמאַניע פון די מאלערישע פמלאכן
מיט דעם עצם גוף פון דער סצענישער געשטאלט .און דאָס אין די
עפּאַכע
אלע אנדערע אויפנאבן ,װי :סטיל?ל ,שטיינער,
הויפּטיזאד:
א .א .װו ,,זיינען נאַר נעבן זאכו און דארפן אויסנענוצט ווערן נאָר אלס
מען דארף ניט באלעסטיקן דעם צושויער'ם אוינ מיט צי-
עלעמענטן.
טאַטן פון באראקא סטיל אאווןנטערשלאַק פון דער רענעסאנס תקופה.
די איינציקע אויפנאבע איז נאָר רער קאַנטאַקט פון קאָסטום מיט דעם
שוישפּילער'ס באווענונגען .,גענוי װוי די קליידער פון דעם זשאקיי-ריי-
טער ,אָדער פוטבאַלישפּילער זיינען אַרנאניש פארבונדן מיט די באווע-
קאָסטום
גונגען װאָס זיי מאכן ,אזוי  מון אויךר דער טעאטרואלער
חוץ דעם מוז
דערגענצן די באווענונגען װאָס דער שוישפּילער מאכט.

דער מאלער אויך אַרנאניזירן די פארבז-הארמאַניע ,כדי צו פארגרעסערן
דעם אִפּטישן איינדרוס,

אין די אינטערעסן פון דער פּלאסטישער הארמאַָניע אויף דער בינע,
איז אומבאדינגט נויטווענדיק אונטערשטרייכן און אולטרירן אפילו דעם

רונדן קערפּער פון דעם מענטשלאכן נוף .א מאַדערנער טעאטראלער
קאַסטום דאָס אין ניט קיין פּראַסטע שטיקלאך סחורה אין וועל-
כע מען פארוויקלט דעם שוישפּילער .נעמענדיק אין באטראכט נאָר די
אינדיווירועלע אייגנשאַפטן פון זיין פינור ,וועלכע באַװענט זיך נאָר
צופעליק ,ווייל דער רעאליסטישער קאָסטום אין אָנגעװענדעט פון די
אין דעם נייעם טעאט-
אינדיווידועלע באווענוננען פון דעם אקטיאָר
ראלן קאָסטום איז אלץ אויסגערעכנט ,אי דער קאנטור פון דעם קאָסטום,
אי זיין אומפאנג ,אי זיינע קנייטשן ,אַן אַקטיאָר אין אַ נייעם קאָסטום
דאָס איז אַ באַוועגלאכער רעלעף ,װאָס זעט אויס וי א לעבעדיקע געמא*
לענע סקולפּטור ,די פּלאַסטישקײט ווערט דאַ דערנרייכט דורך דעם װאָס

דער קאָסטום ווערט באמאַלט .דערביי ווערן די נאטירלאכע קנייטשן פון
שטאָף פארטיפט נאָך שטארקער דורך פארב .און די נעאַמעטרישע נלייבע
קיניען באסומען זיר דורד די שווערע שטאַפן װאָס ווערן ארייננעלייגט
איזן דער ווארע,

מאננדיק א קאָסטום פאר א שוישפּילער ,רעכנט זיך דער מאלער
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דעקאָראצוע און קאָסמיום

ברוך אראנסאָן

ניט נאָר מיט די בולט'ע קאַנסטרוקטיוע ליניעס פון דער מענטשלאכער

פיגור וװוי למש? די אקסלען) נאָר אָפט צעפאַרמירט דער מאלער די נא-
טירלאכע ליניען פון דער פינור ,כדי שטארקער צו אונטערשטריימן דעם
כאַראַקטער וועלכן דער שושפּילער שפּילט .וי א פארנרימירטער
קּערפּער ,װוי א מאסקע פון דער פינור  --דארפן אויסזען די מאָדערנע
קאָסטומען .יעדער פון זיי איז פארטראכט דורכ'ן מאלער וי אבסאלוט
א גאנצע און אויסגעהאלטענע זאר .,דער צופא? האָט ראָ קיין פּלאץ.
דער שניידער אָדער דער אקטיאָר קענען אבסאלוט ניט צוגעבען צו דעם
פלאן פון דעם מאלער ,ווייל אלעס אין שוין אויסגערעכנט דורך דעם
קינסטלער ,וועלכער ארבעט אויס צוזאמען מיט דעם רערזשיסאר ,רי
אויסנעהאלטענע ליניע פון דער ראָל  --דעם סקעלעט אירן און איר בא-
פארבונג ,ווייל אי די פאָרם ,אי די פארב ,און אויך אפילו דער אָדער
יענער מאטעריאל  --נוצן אלץ איין און דער זעלבן ציל :דער מאקטי-
מאלער בולט'קייט .און אויך דאַ אין פולן איינקלאננ מיט די ריין מא-
לערישע זוכענישן ,וועלכע רי מאָרערנע קינסטלער פירן דורך ביי זיך
אויף זייערע לייווענטן ,ווערן די סאַסטומען ניט נאַר נעמאַלט פיט פאר-
שיידענע פארבן ,נאָר עם ווערן אויך אריינגעפירט פארשיידנארטיקע מא-
טעריאלן ,וועלכע ווערן וואריעאירט לויט דער נויטוװוענדיקייט פון דעם

אַדרײר יענעם איינררוק:

למש?ל א שוערער ,אָדער א גריננער ,א נלאנ"

דערפאר קען מען אָפט אין איין און דעם
ציקער אדער א מאטאווער.
זעלבן קאסטוס פארווענדן פארשידענע שטאַפן ,לייווענט ,זייר ,אטלעס,
א .ד .גל -- .א גרויסע באצייטונג האָט אויר דער אַרנאמענני וועלכער
ווערט אריינגעפירט אין דעם נייעם קאָסטום ,וועלכער ווערט ,אגב ,נע"
די אונטערנע-
צייכנט אין אן אונטערנעשטרייכטן גרויסן פראנמענט.

שטראַבנקייט קומט דערפון װאָס אין דעם נייעם טעאַטער איז אלץ
פון פארשיירענע
קינסטלאך ,אלץ געמאַלט ,אלץ צוזאמענגעשטעלט
שטאפן ..אלץ אונטערנעשטראַָכן  ---וויי? צוליב דער אזוי-גערופענער
געקינצלטקייט ווערט דערגרייכט די שטארקסטע טעאטראלישקייט ,די
גרעסטע בולט'קייט פון דעם איינדרוק.
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חיים

שוים :

די מלוכה פון דער ערד און די מלוכה פון הימל

חיים שוים ;
די מלוכה פון דער ערד און דוֹ מלוכה פון חימל
די געשיכטע פון די אידן אין דער צייט ווען זיי האָבן געפירט אַן

אייגענעם מלוכה-לעבן אין ארץ ישראל  ---אַ צייט פון איבער טויזנט יאָר,
װאָס נעמט אַרײן די עפּאַכע פון דער זעלבסטשטענדיקער מלוכה און די
עפּאַכע פון צווייטן בית-חמקרש  ---איז אַ געשיכטע פון אַ מערקווירדיקן
פאָלק ,װאָס האָט נעזוכט און נעשטרעבט זיך צו באַפרייען פון זיין מלוכח

יאון אויפצובויען זיין נאַציאַנאַלן לעבן אויף אַ גייסטיקן יסוד,

אָבער ניט

אַזױ לייכט איז אַנגעקומען די אידן פאַרװואַנדלט צו ווערן אין אַ גייסטיקן
פאָלק ,אַ זאַך װאָס האָט זיך קיין אַנדער אומה ולשון נאַך ניט אַיינגעגעבן,
כדי דאָס דורכצומאַכן ,האָבן די אידן געמוזט אויפשטעלן אַנטקעגן דעם
געדאַנק פון דער מלוכה פון דר'ערד ,פון זייער מלוכה װאָס זיי האָבן אוים-
נעבויט אויף דער ארץ ישראל'דיקער ערד ,דעם געדאַנק פון דער מלוכה
פון הימל,
די געשיכטע פון דעם אידישן מלוכח-לעבן אין ארץ ישראל ,פון דור'ז
ביז'ז צווייטן חורבן ,איז דערפאַר אַ צווייפאשביקע מיט א טאָפּלטן פּרצוף :
פון איין זייט די מלוכה פון דר'ערד ,פון דער אַנדערער  ---די מלוכה פון
הימל,
מיר דאָ וועלן צוערשט באַטראַכטן די אידישע מלוכה פון דר'ערד,
און ערשט ווען מיר וועלן זי האָבן נעזען אין אַלֶע אירע פאַזעס ,וועלן מיר
איבערגיין צו דער פ?מלכות השמים".
די אידישע מלוכה פון דר'ערד ,די פּאַליטישע און נאַציאַנאַלע אֶר-
גאַניזאַציע פון די אידן אין ארץ ישראל ,האָט ,טיילווייז דורך פּאַליטישע
און סאַציאַלע פאַקטאָרן ,טיילווייז אונטער דער השפּעה פון דעם געדשנק
פון גאָט'ס מלוכח ,דורכנעמאכט פארשידענע פאַזעס אין איר אַנטװיקלונג,
עס וועט זיין אונדזער אויפנאבע אין די פאַלגנדיקע קאַפּיטלען צו ווייזן,
אַז די דאַזיקע אַנטװיקלונג איז געגאַננען אין אן עינול ,און אין איר לעצ-
מער פאַזע איז זי צונעקומען צו איר סאמע אַנהוֹיב און אין געווען באַנק-
ראָט,
מיר וועלן אויד ווייזז ,אַז דער דאָזיקער עינול? ,אין וועלכן דאָס אי"
דישע מלוכה-לעבן אין ארץ ישראל האָט זיך טויזנט יאר געדרייט ,אין נע-
טיילט געווען אין צוויי סימעטרישע העלפטן :אַז הן אין דער ערשטער
און הן אין דער צווייטער העלפט פון דעם עיגו? האָט דאָס אידישע לעבן
דורכגעמאַכט דריי פאַזעס ..אין דער ערשטער העלפט :מלוכה ,נבואה

און תורח ; אין דער צווייטער העלפט ; תורה ,כחונה און מלוכה.
8

חיים שווס

דו מלוכה פון דער ערד און דו מלוכה פון הומל

מיר וועלן אַנהויבז מיט דער ערשטער פאַזע פון דער ערשטער העלפט
פון דעם עיגול :מיט מלוכה.
מלוכה

די אידישע פּאַסטוכער-שבטים האָבן אַ לאַנגע צייט נעקעמפט מיט
זייערע פיינט פון ארום פאַר זייער קיום אין דעם לאַנד ,וואו זיי האָבן זיך
באַזעצט , איינאיינציקער געדאַנק האָט זיי דעמאַלט באַהערשט :דער
געראַנק פון א מלוכח ; איינאיינציקעס שטרעבן האָט צזאַמענגעהאַלטן
אַלֶע טיילן פון דעם פאלק ; דאָס שטרעבן אויפצובויען אַ שטאַרקע אירישע
מלוכח ,אױיסצעשפּרײטן איר ממשלה איבער אַלֶע שכניםזפעלקער אַרום ,צו
קרינן װאָס מער פּאַליטישע מאַכט און מאַטעריעלע רייכקייט .,און אונטער
דער פירערשאפט פון רעם גבור פון בית-לחם איז דאָס דאַזיקע שטרעבן
דערפילט געװאָרן .אונטער דוד'ן האָט די פּאַליטישע מאַכט פון די אירן

דערגרייכט איר העכסטן פּונקט און זייער נאַציאַנאַלער אידעאַל אין גע-
װאָרן אַ ווירקלאכקייט ; :זיי זיינען געװאָרן אַ מלונה-פאָלק.
אָבער אָט דער נאַציאַנאַלער געדאַנק ,אויף וועלכן עס האָט זיך דע-

מאָלט געהאלטן דער גאַנצער בנין פון אידישן לעבן ,איז לחלוטין ניט גע-
ווען קיין ספּעציעלער אידישער ,.דאָס איז געווען דער איינענער סאָרט נאַ-
ציאַנאַלער געדאַנק ,אויף וועלכן עס האַלטן זיר עד היום אַלע פעלקער:
דער מלוכהצעדאַנק .ניט אומזיסט זאַנט אַ ביבלישער היסטאָריקער ,אַז
מיט דער מלוכה ,װאָס די אידן האָבן גענרינדעט ,האָבן זיי נאָר נאַכנע-

מאַכט די פעלקער אַרום (שמואל א ,חפֿ,)09 ,
און פּונקט וי ביי אַלע פעלקער ,אַזױי איז אויך דעמאַלט ביי די אידן
געווען די מלוכה דאָס פסאַמע העכסטע אין זייער נאַנצער השנה .עפּעס
העכערעס וי די מלוכה האָט פאַר זיי ניט עקזיסטירט ,אמת טאַקע ,די
אידן האַבן דאַן געהאאט אויך אַ נאָט ,זייער נאָט יהוה ,דעם נאָט פונ'ם מאָלק
ישרא? ; אָבער אויך דער נאָט-געדאַנק איז געווען אונטערגעווארפן אונטער
דער מלוכה .יהוה איז געװאָרן גרויס און מעכטיק און קיינער צווישן די

געטער איז ניט געווען גלייך צו אים (שמות ט"ו  ,)11וען די אידישע
אַרמײי איז געווען מעכטיק און האָט צעשלאַנן אויף די שלאַכטיפעלדער
אַלע אידישע פיינט ,דעמאַלט ווען ער ,יהוֹה ,איז געווען דער פּאַנצער פון

ישרא?'ס הילף און דער שווערד פון זיין שטאַלץ (דברים ל"ג ,)92

די

מעכטיקייט פון דעם אידישן גאָט איז ככן דעמאַלט געווען אין דער אידי-
שער רעליגיעזער השנח ניט מער וי אַ פּועל-יוצא פון דער אידישער מֹּאַ-
ליטישער מאַכט .איז די אידישע מלוכה שװאַך געװאָרן און די אירן זיי"

נען צעשלאַגן געװאָרן ,איז אויך זייער נאָט שװאַך געװאָרן

אחז האָט

רעריבער אין זיין געדריקטער לאַנע סקריב געווען קרבנות צו די נעטער
פון דמשק ; ואָרום ער האָט אַייננעזען ,אַז די נעטער פון ארם זיינען

שטאַרקער פאַר דעם גאָט פון ישהאל (דברי הימים ב ,כ"ח .)49
4

מנשה

דו מלוכה פון דער ערד און די מלוכה פון הימף

חיים שווס

שלד יחודה ,וועלכער איז געוועז אַ טרייער װאַסאַל פון אַשור און האָט אוים-
גענעבז יעדן געדאַנק פון פּאַליטישער זעלבשטענריקייט ,איז דערפאַר גע"
ווען אַן עפנטלאַכער נעצנדינער און האָט אויסנעבויט אין בית-המקדש
מזנחות פאַר די געטער פון אשור (מלכים ב ,כ"א) .װאָרים ביי די קרוי"
זען פון אירישן פאָלק ,וועלכע האָבן פאַרטראָטן דעם מלוכה"געדאַנק,
איז געווען אַ פאַרשטענדלאכע זאַד ,אַז אויב ארץ ישראל איז ניט מער וי

אַ פּראַװוינץ פון דער אַשורישער אימפּעריע ,איז דער אידישער גאָט אויך
אונטערגעװאָרן אונטער די מעכטיקע געטער פון אשור .די אידן מוזן דע"
רום ,צוזאַמען מיט אַלֶע אַנדערע אַשורישע אונטערטאַנען ,זיך בוקן צו זיי,
אַזױ װי דאָס העכסטע אין דעם אידישן נאַציאַנאַלן לעבן איז אין

יענער עפּאַכע געווען די מלוכה ,איז דער העכסטער פארטרעטער פון דער
אידישער נאַציע זעלבסטפארשטענדלאד

געווען דער מלך.,

ער איז געווען

דער ,געזאַלבטער פון יהוה" ,און זייזן פּערזאָן איז געווען הייליק און אומ-
באַרירבאַר .דער וויכטיגסטער צענטער פון פאלק איז געווען דעם קענינ'ס
ציטאַדעל? ,װאָס האָט נעשטעלט אין שאָטן דעם מקדש פון גאָט שלמה'ס
ביתיהמקדש

איז געבויט

געװאָרן אַלס טייל פון די קענינלאכע

בנינים

אויפ'ן באַרג ציון ,און אַז ער איז ניט געווען דער סאַמע עיקר ביי אים ,וי
מ'האָט אין שפּעטערדיקע צייטן זיך פאַרגעשטעלט ,קאַן מען זען דערפון,

װאָס אויף זיין פּאַלאַץ האָט ער פארברויכט אַ דרייצעניערינע אַרבעט ,בעת
דער בית-המקדש איז אויסגעבויט געװאָרן אין זיבן יאָר (מלכים ,א ,ו ,83

ז 14
אין חסכם דערמיט איז אויך דער כהן אין בית:המקדש נגעווען דעם
קעניג'ס אַ דינער .איז דער רשימח פון די באַאמטע פון דוד'ס און שלמה'ס

הויף שטייען דעריבער אויך די כהנים (שמואל ב ,ב ; 62--39 ,מלכים א,
ד.,)6--2 ,

ניט דער כהן איז דער געזאַלבטער פון גאָט ,װי שפּעטער אין

דער צייט פון צווייטן בית-המקדש ,נאָר דער מלך ,און דער כחז פירט נאַָר
אויס זיינע באַפעלן ,וי יעדער אַנדער קעניגלאכער באַאַמטער .שלמח
זעצט אַראָפּ פון זייז שטעל דעם כהן אכיתר ,פּונקט אזוי וי דעם אויבער-
קאַמאַנדיר פונ'ם חי? יואב'ן .ווען דער קעניג אחז פון יהודה דערזעט אין
רמשק אַ שיינעם מזבח ,שיקט ער אַ גענויען פּלאַן פון אים צום כהז אוריה
פון בית-חמקדש אין ירושלים ,און אוריה בויט גלייך אויס אַ מזבח לויט
דעם דאָזיקן פּלאַן און טוט אַלץ ,װאָס דער קעניג באַפעלט ,אַן דער מינד-

סטער קוויינקלעניש .און אוריה הכהז דאַרף מען געדיינקען ,איז ניט גץ-
וועז אַבי ווער :דאָס איז דערזעלביקער אוריה ,וועמען ישעיה ניט אָן אַלנז

.עד נאמן" אין איינער פון זיינע נבואות (פאַרנליידך מלכים ב ,ט"ז און
ישעיה ה).
אַבער ניט נאָר דער כהן ,דער אַפיציעלער פאַרטרעטער פון דער אִמוּ"
ציעלער רעליניע און פון דעם אָפּיציעלן קענינלאַכן הייליקטום ,איז געווען

מ

דו מלוכה פון דער ערד און דו מלוכה פון הימל

חוים שווס
דעם קעניג'ס אַ באַאַמטער;
גערעדט אין גאָט'ס נאָמען,
מלוכח-מאַשין .אויך דער
דירעקט א הויף-זעער ,וי אַ
7כל? חפּחות איז זיין עובדא

דעם פאָלק.,

אויד דער נכיא ,וועלכער האָט אין עקסטאוז
איז געווען ניט מער וי אַ שרייפעלע אין דער
נביא איזן אין יענער צייט געווען ענטוװועדער
שטיינער נתן און נד ביי דוד"ן אין הויף ,אָדער
געווען מיטצוהעלפן אין דעם מלוכה-לעבן פון

ווארים װויבאַלד ,אַז ארץ ישרא? איז געווען חנאָט'ס לאַנד"

(ארץ יהוה" ,הושע ט  ,)8אוןדער מלך איז געווען אנאָט'ס געזאַלבטער",
האָט ער ,אַלס נביא פון נאָט ,ניט געקאַנט טאַן קיין העכערע און בעסערע
זאד ,װוי העלפן דער מלוכה און דעם מלך .טייל נביאים זיינען געוען
פּאַטריאָטן נאָך אין אַן ענגערז ,לאַקאַלערן זין .אחיה ,למשל ,פון שילה
אין אפרים ,האָט נעהאַלפן ירבעם'ען אַראַפּוארפן דוד'ס דינאַסטיע און
אַרויפזעצן אויף זיין קאָפּ די קרוין פון ישראל,
די אידן ,װוי מיר זעען דאַ ,זיינען געשטאַנען דעמאַלט אויף דערזעל-
ביקער מדרנה ,אויף וועלכער אַלע פעלקער זיינען געשטאַנען און שטייעו
נאָך עד היום .דער אלף און דער תו פון זייער נאַציאנאלן לעבן אין נע-
ווען זייער לאַנד ,זייער מלוכה ,זייער פּאַליטישע אַרגאַניזאַציע ,און דער
נרעסטער מענטש פונ'ם פאָלק איז געווען דער מלד ,דער פּאַליטישער פאָר-

שטייער ,און דער קאַמאַנדיר פון אידישן חיל.

דער גרעסטער שטאָלץ פון

פאלק איז געווען אַ נצחון אויפ'ז שלאַכטפעלד .,די גרעסטע שמחה אין גע"
ווען ווען מ'איז געקומען צוריק פון שלאַכטפעלד זיגרייך און באַלאָדן מיט
רויב (ישעיחה ט  ,)2און די גרעסטע נאַציאַנאַלע שאַנד איז געווען פּאַליטי-
שע שוואכקייט ,ווען די אידישע אַרמיי אין געשלאַנן געװאָרן פונ'ם מיינט,
דאָס ערגסטע ,װאָס דער ביבלישער היסטאָריקער זעט אין דער צייט פון
יהואחז בז-יהוא ,איז דאָס ,װאָס די מלוכה פון ישרא? איז נעבליבן מיט
צען טויזנט פוסנייער ,פופציק רייטער און צען רייטוועג (מלכים ב ,י"ג ,)7

די אידן זיינען דעמאַלט געווען ,װוי מיר זעען דאַ ,אַ פאלק וי אַלע
פעלקער ,זיינען געגאַננען אויף אױיסגעטראַטענע וועגן און זיינען געװאָרן
א שטיק פון דער ציוויליזאציע פון אלטן מזרח ארום זיי .די אידישע נע-
שיכטע פון יענער אַלטער מלוכח-צייט לייענט זיר דעריבער אומגעפער וי
די געשיכטע פון זייער היסטאָרישן פאָלק .ווען די אידן װאָלטן נעבליבן
אויף יענער מדרנה פון זייער היסטאָרישן לעבן ,װאָלט פון זיי געװאָרן
דאָס ,װאָס איז נגעװאָרן פון אַלע זייערע שכנים-פעלקער אַרום .,מיט דעם
אונטערנאַנג פוז זייער מלוכהח ,װאָלטן זיי אויפגעהערט צו עקזיסטירן אַלס
פאָלק ,ווען די ערד ,זייער שטיק אידישע ערד ,איז אַרוױסנעריסן נעװאָרן
פון אונטער זייערע פיס און זיי זיינען פּאַליטיש פאַרשלונגען געװאָרן פון
די נגרויסע וועלט-מלוכות ,װאָלט זייער נאָמען אָלס פאָלק אָפּנעמעקט נע"
אָרן פון דער וועלט,
אָבער צום נליק זיינען די אידן אין זייער היסטאָרישן לעבן ניט גע"

6

די מלוכה פון דער ערד און דוי מלוכה פון חימל

חיים שווס

דאָט
בליבן שטיין ,וי אַלֶע אַנדערע פעלקער ,ביי דעם מלוכה-געדאנק.
שטאַרקע ,פאַראייניקטע קענינרייך איז נאָך שלמח'ס טויט צעשפּאַלטן נעי
װאָרן ,די פּאַליטישע מאַכט פון די אידן איז גענאַנגען אויף אַראָפּ ,אָבער
דאָס אידישע פאלק האָט ערשט דעמאַלט אַנגעהויבן אַנטוויקלען די בעסטע
כחות ,װאָס זיינען אין אים געלענז .ערשט נאָך דער צעטיילוננ פון דער
מלוכה הייבט זיד אָן די אמת'ע אידישע געשיכטע ,וויי? ערשט דעמאָלט
הויבן די אידן אַן צו גיין אויף נייע ,אַרינינעלע ,פון קיינעם נאָך ניט באַ-
טראַטענע וועגן.
ניט לאַנג נאָך דער צעטיילונג פון דער מלוכח שטייט אויף אין אידישן
לעבן אַ נייע אינסטיטוציע ,וועלכע שטעלט זיך העכער איבער דער מלוכה,
און ווערט לגמרי אומאפּהעננינ פון דעם מלד און דער מלוכה-מאַשין :
נאָד מער  :זי שטעלט זיך נאָר אין אַפּאַזיציע צו איר .די דאָזיקע נייע
אינסטיטוציע איז די נבואה,

אַ לאַנגע צייט זיצן נאָך אירישע מלכים אויף זייערע טראַנען אין
שומרון און אין ירושלים .אָבער דער מלד איו ניט מער וי א שאָטן פון
א הערשער .,דער אמת'ער הערשער איז דער נביא .אים געהערט די צו-
קונפט .אים קאַן קייז אַרמײי און קיין מאַכט ניט באַזינן ,װאָרים ער טראַגט
אַ ניי ליכט פאַר דער וועלט ,ער פּריידיקט א נייעם קוק אוים'ן לעבן ,ער
גיט די מענטשן אַ העכערע און דויערהאפטערע זאַך װי א מלוכה ;:דאָס
איז א וועלט-רעליניע און א װעלט-מאָראַל,
{ = די עפּאַכע פון דער מלוכח איז פאַקטי
ש
ג
עענדיקט ,און עס הייבט זיך

|

אָן די עפּאַכע פון דער נבואה,
דער נביא קעגן דעם מלך

אַרום אַ האַלבן יאַרהונדערט נאָך דער צעשפּאַלטונג פון דער מלוכח

קומם פאָר אַן אומנעוויינלשכע געשעעניש אין אידישן 5עבן:

מען:

אַ נביא ,סיט דעם אויסזען פון אַ בעדואין און מיט אַ סימבאלישן נאָ-

א לי'--י הו

(סמין גאָט איז יהוה) ,קומט פון דער סטעפּע פון

עבר-הירדן און טרעט אויף מיט דער גאַנצער מאכט פון זיין געװאַלדיקער
פּערזענלאכקייט קענן דעם קענינ אחאב .וועלכער אין דאַמאָלס געזעסן
אוים'ן טראָן פון ישראל ,מ'וועט זאַנן  :שוין לאַנג פריער אין אַ נביא,
נתן ,אויפנעטראָטן גענן דוד'ן .אָבער אפילו אויב אין יענער לענענדע אין
פאַראַן אַ היסטאָרישער אמת ,האָט עס אויך ניט קיין באַדייטונג פאַר

אונדז דְאָ .נתן זאָל האָבן גע'מוסר'ט דוד'ן פאַר אַ געוויסער זינד .אַליהו

אָבער קומט ניט נאַר מוסר'ן אַהאַב'ן ,ניט נאָר טרעט ער אויף געגן דעם
מלך צוליב געוויסע מעשים זיינע ,ער שטעלט זיך בכל? נעגן די אינטע-
דעסן און די פאַדערונגען פון דער מלוכח .ער שטעלט זיין גאַטיגעדאַנק
געגן דעם מלוכה-געדאַנק.
װאָס האָט אליהו געהאַט צו .אחאָב'ז אוז װאָס האָט ער פון אים נע-
7:
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װאָלט ? װאָס אַזױנס האָט דער קעניג געטאָז ,װאָס ער האָט דערמיט פאַר"
דינט נעשטעמפּלט צו ווערן אַלס רשע ? אין װאָס איז באַשטאַנען זיין
פורא'דיקע רשעות ? .איז ער טאַקע באמת געווען ערנער פאַר אלע מלכים
פון ישרא? פאַר אים ,װוי א שפּעטערדיקער היסטאָריקער זאַנט אויף אים ?
ווען מיר קוקן זיך צו אַביס? נענטער ,זעען מיר דעמאַלט ,אַז די זאַך
איז גאָרניט אַזױ װי עס דוכט זיך פון אויבן אויףּ .מיר האַכן באמת אין
הספר מלכים פארשידענע באַריכטן וועגן אחאב'ז ,געשריבן פון פארשי-
דענע שרייבער ,וועלכע קוקן אויף אים פון גאַנץ להיפּוכ'דריקע שטאַנד"
פּונקטן ,און טראַנן דערפאַר אַרױס גאַנץ להיפּוכ'דיקע אורטיילן .לויט איין
כאַריכט האָט אַחאָב לנמרי פאַרלאָזן דעם נאָט פון זיין פאָלק ,האָט שרעק-

לאד גערודם'ט די נביאים פון יהוה און האָט דערצאַרנט דעם גאָט פון
ישרא? נאַך מער וי אַלע מלכים פון ישראל? ,װאָס זיינען געווען פאַר אים,
דער דאַזיקער שרייבער קוקט אויף אחאַב'ז פון זיין ,דעם שרייבער'ס ,רע-
ליניעזן שטאַנדפּונקט און פאַרדאַמט אים דעריבער .אין מיטן פון דעם
דאָזיקז כאַריכט איז אַריינגעשטעלט אַ צווייטער באריכט ,וועלכער אונטער-
ברעכט יענעם אין צוויי שטעלן (מלכים א ,כ און כ"ב) .דער פאַרפאַסער
פוז אָט דעם צווייטן באַריכט קוקט אויף אחאב'ן פון אַ פּאַליטישן שטאַנד"
פֿונקט ,און ער שילדערט אים אַלס גרויסן ,העלדישן קעניג ,וועלכער פירט
כסדר מלחמות ,כדי צו מאַכן די אידישע מלוכה װאָס גרעסער און מעב"

טיקער ,ער שטייט אַליין אין די שלאַכט-רייען ,און אַז ער ווערט פארי
וואונדעט און עס ניסט זיר פון אים אַ שטראַם בלוט ,קימערט אים לחלוטין

ניט זיין איינן לעבן ,נאָר ער בלייבט שטיין אין רײיטװאָגן ביז'ן לעצטן
אטעמצוג ,כדי ניט צו דעמאַראַליזירן די אַרמײי ,און וי אַן אמת'ער העלר
און פירער פון זיין פאלק שטאַרבט ער אויפ'ן שלאַכטפעלד .אחאב ווערט
דאַ אויד פאַרגעשטעלט אַלס מילד און גרויסחאַרציק ,גרויסהאַרציקער פאַר

זיינע געגנער ,די בני הנביאים (מלכים א ,כ ,)24--98

די נביאים פון

יהוחה האָט ער לחלוטין נאַרניט גע'רודפ'ט ,נאָר איז אררבח' גנעשטאַנען אין

זייער נוטע באַציאונגען צו זיי (כ'  ,)82 ,41 ,81פיר הונדערט ,נכביאי
יהוה" האָט ער גופא געהאַלטן אין זיין חויף( ,קאַפּ .כ"ב) .,מיר זעען רער-
פון ,אַז די אליהו-לענענדע האָט שטאַרק מנזם געווען די זאַך ,און אַז אין די

קרייזן פוז די ,בני הנביאים" ,פון װאַנען די לעגענדע שטאַמט ,האָט מען
געמאַלט אַחאָב'ז מיט צו שװאַרצע פאַרבן.

ואס באמת האָט אחאב טאַקע געטאַן ,װאָס האָט אַרױיסגערופן אַזאַ
שטורמדיקן פּראַטעסט ביי געוויסע קרייזן פון פאלק ?

אַחאָב האָט אַנגענומען אַ פעניקישע אַריענטאַציע אין זיין אויסער-
לאכער פּאַליטיק .,זיין פאָטער עמרי איז צעשלאַנן געװאָרן פון די אַראַ-
מייער (מלכים א ,כ  ,)48כדי זיך צו ווערן געגן דער װואַקסנדיקער פּאַלו-
טישער און קאַמערציעלער מאַכט פון ארם דמשק ,האָט אחאָב זיך פאַרבונדן

דוּ מלוכה פון דער ערד און דוי מלוכה פון הומל
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מיט צור ,די נייע פעניקישע מלוכה ,וועלכע האָט דעמאַלט אַריבערגעשטיגן
די אַלטע צידון .צו באַשטעטיקן אַ פּאַליטישן בונד פלעגן .די מלכים פאַך"
צייטן זיר מתחתן זיין .אַחאָב האָט דעריבער חתונה געהאט מיט דער פענו"
קישער פּרינצעסין איזבל.,

אַראַמײיאישע סוחרים האָבן שוין זינט עמרי'ס

צייט געהאַט זייערע באַזאַרן אין שומרון (מלכים א ,כ  ,)42איצט זיינען
געקומען צוזאַמען מיט איזבל'ז אַ סד פעניקיער ,באַזונדערס סוחרים ,ווע-

מעַן אחאָב האָט קענטיק

ספּעציעלע פּריװױילעגיעס

באװיליקט

אין זיין

הױיפּטשטאָט .אַחאָב האָט אויך געלאַזט אויסבויען אין שומרון פאַר זיין
פעניסישער פרוי און דער פעניקישער קאַלאַניע אַ טעמפּל פאַר מ ע - 5
קא רט ,דעם שטאַטאָט פון צו ר .דאָס אייגענע האָט אויך שלמה
געטאָן ,אויך ער האָט נעלאָזט אויסבויען אין ירושלים מזבחות צו פרעמ-

דע געטער ,כדי זי צו מאַכן פאַר דער הױיפּטשטאָט פון אַלֶע פעלקער אַרום,
װאָס זיינעז גֶעווען אונטערגעווארפן אונטער זיין צעפּטער .,אַחאָב'ס אומ
גליק איז אָבער געווען ,װאָס ער האָט געלעבט אין אַ צייט ,ווען אין אידישן
לעבן האָט שוין געהערשט אַ רעאַקציע געגן דעם מלוכח-געדאַנק ,ווען דאָס
גאַנצע אידישע פאָלק איז צעטרייסלט געווען דורד דער באַוועגונג געגן דעם
בעל ,געגן אַלע נייע אינסטיטוציעס און אופנים פון לעבן ,װאָס די אידן
זאָבן אַיינגעפירט זינט זיי האָבן זיך אין זייער לאַנד באַזעצט,

ואס האָט באַדײיט אָט דער קאַמף און די באַװענונג גענן דעם ב ע ? 5
די אידישע פּאַסטוכערישבטים זיינען נעקומען פון מדבר אין ארץ
ישראל און האָבן זיד באַזעצט צווישן די כנ ענים ,ועלכע האָבן שוין
ראָרטן געוואוינט פון הונדערטער יאָרן .מיר ווייסן היינט פון די אויס-
;ראָבונגען ,אַז בשעת די אידן האָבן אַיינגעװאַנדערט אין כנען האָט פון
פאַנג שוין דאָרט געבליט אַ הויכע ציװיליזאַציע ,מיט שטעט ,האַנרל,
האַנטװוערק און קונסט .די כנענים האָבן געטרונקען אַ סך וויין ,האָבן גע-
לעבט אין רייכקייט און אין לוקסוס און האָבן שוין געהאַט אַלֶע פאַך-
זייער רעליגיע אין געװוען א
דאַרבנקייטן פון ציוויליזירטע מענטשן.
נאטור-רעליגיע .זייערע הױיפּטנעטער זיינען געווען די ב ע  9י ם .יעדע
פּרוכטבאַרע געגנד האָט געהאַט איר ב ע  , 9איר געטלאכן האַר און
אייגנטימער ,וועלכער האָט געמאכט אַלץ װאַקסן און זיך פרוכפּערן ,ביי

דער זייט פוז דעם געטלאכן טאַטן איז געשטאַנען אַ געטלאכע מאַמע  :די
ע שת רת,

די געטין פון פיזישער ליבע און פרוכטבאַרקייט.

דער סימ"

באָל פון דעם בעל איז געווען די מ צ ב ה ,דער הייליקער שטיין ; דער
דינען צום בעל און צו דער אשרה ,צו דעם גאָט און דער געטין פון פיזישעם

סימבאָל פון דער עשתרת  --די א ש ר ה ,דער הייליקער בוים.

די

ליבע און פרוכטבאַרקייט ,איז ביי אַלע פעלקער געווען פארבונדן מיט
אױיסגעלאַסנקײט.
די אידן זיינען געקומען אין כנען אַלס נאָמאַדן ,אַלס אומציוויליזיר"
9

חיים שווס
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טע מדבר-מענטשן ,מיט די מנהנים ,די זיטן ,די השנות און דעם לעבנס-
שטייגער פון פּאַסטוכער אין דער סטעפּע .זיי זיינען געווען געזונט ,איינ-

פאַך און צניעות'דיק און האָבן ניט געוואוסט פון קייז וויין ,שיכרות ,לוק-
סוס און אױיסגעלאַסנקײט.,

זיי האָבן אויך ניט געוואוסט פון קיין קלאַסן-

היפּוכים ,פון אַ קלאָס רייכע מיט אַן אָנגעזאַמלטן רייכטום און אַ קלאָס
אַרימע ,װאָס גייען אויס פון חונגער ,ביי נאַמאַדן זיינען פאַראַן רייכערע
און אַרימערע משפּחות .,למשל ,די משפחה פונ'ם שעיך איז געוויינלאך א
רייכערע ,אָבער פון אַ צעטיילונג פון דער געזעלשאַפט אין אַ קלאָס פון

רייכע ,װאָס ווייסזן ניט װאָס צו טאָן מיט זייער רייכטום ,און אַ קלאָס פון
אַרימע ,װאָס פאַרמאָגן גאַרנישט אַלס זייער אייגנס ,ווייסן ניט קיין נאַ-

מאַדן.
אויך די אידישע רעליניע איז געווען א נאַמאַדישע .דעם הויכן גע-
דאַנק פון אַן איינאיינציקן גאָט אויף דער וועלט האָבן די אידן אַנטװיקלט
ערשט פיל שפּעטער ,אין דער עפּאַכע פון די גרויסע נביאים .אין יענער
אוראַלטער צייט האָבן די אירן ,פּונקט װוי אַלע אַנדערע פעלקער ,געדינט
צו אַ פֿאַלקסנאָט ,יחוה ,וועלכער איז געווען דער נאָט פון ישרא? אוים'ן

זעלביקן שטייגער װי מ ? כ ם 5 ,משל ,איז געווען דער גאָט פון עמון
אָדער כ סמ װ ש דער גאָט פון מואָב .,געבראַכט האָבן די אידן זייער נאָט
פון מדבר און אַ לאַנגע צייט איז ער געווען און געבליבן אַ מדברזאָט ,אַ
נאָט פון פּאַסטוכער-שבטים ,וועלכע װאַנדערן אַרום אין דער סטעפּע.
אָבער אַריינקומענדיק אינ'ם לאַנד כנען און זיך באַזעצנדיק צווישן
די פריערדיקע ציוויליזירטע אַיינוואױינער פונ'ם לאַנד ,די כנענים ,האָבן די
אידן אָנגעהויבן ביסלאַכװײיז זיך צו כנענ'יזירן ,זיך צו ציוויליזירן ,זיי
האָבן זיך געלערנט פון זייערע שכנים וי צו באַאַרבעטן די ערד ,צו פלאַנצן
גערטנער ,צו בויען הייזער א .אז ,וו דאָס איז שוין אַזױ אַלע מאָל דער
היסטאָרישער פדר-העולם ,אַז אומציוויליזירטע שבטים און פעלקער ,ווען

זיי נעמען אַיין ציוויליזירטע לענדער און באַזעצן זיך צווישן די עלטערע,
ציוויליזירטע איינוואוינער ,נעמען איבער זייער שטיינער פון לעבן און
|
מישן זיך מיט זיי דורך,
אַזױ האָבן די אידן אַ לאַננע צייט זיד כנעני'זירט ,האָבן אַלִיץ מער

זיך איינגעלעבט אינ'ם לאַנד ,האָבן אַלץ מער אויפגענעבן זייערע מדבר"
דיקע אופנים פון לעבן .,אויך אין זייער רעליניע און אין דעם שטייגער
פון דינען נאָט זיינען זיי געװאָרן האַלבע כנענים .צוזאַמען מיט דעם
לאַנד האָבן די אידן אויך איבערגענומען די אַלטע בנעני'שע הייליקטימער
פונ'ם לאַנד  :די הייליקע שטיינער ,בוימער און קװואַלן ,און זיי געמאַכט

פאַר אידישע הייליקייטן .אַן יעדן הייליקן אָרט האָבן די אידן אַנגעקניפּט
אַן ערינערונג אַן אַ אידישער לענענדאַרישער פיגור פון דער אוראַלטער
צייט און האָב} דערציילט ,אַז דער אידישער גאָט האָט זיר אַנטפּלעקט אויף
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דעם דאָזיקן אָרט .אַזױ ,למשל ,האָבן די אידן זיד דערציילט ,אַז דער היי-
ליקער שטיין פון בית-א? איז יעקב'ס צוקאָפּנס און אַז דעם הייליקן ברונים

פוז בארדשבע האָט יצחק געלאָזט גראָבן (בראשית כ"ו און כ"ח),

דאָס

גאַנד כנען איז געװאָרן א אידיש לאַנד .אָבער די אידן זיינען דורך דעם נע-
װאָרן האַלבע כנענים ,און זייער נאָט ,וועלכער האָט פאַרטריבן די כנענ'ישע
בע לים אוו איז געװאָרן דער געטלאכער האר פון דעם אידישן פֿאַנד,
איז דורד דעם אַליין געװאָרן אַ האַלבער ב ע? ,און מ'האָט אים געדינט
אויפ'ז זעלביקן שטייגער וי די כנעני'שע ב ע ים.

אין משך פון אָט דער צייט פון כנענ'יזירונג און בעל'יזירונג זיינען
די אידן געװאָרן די פולע הערשער פון גאַנצן לאַנד אַרום .האָבן זיך אַרנאַני-
זירט ,וי אַלע פעלקער ,אין אַ פעסטער מלוכה ,זיינען געװאָרן ניט נאָר פון
פּאַסטוכער  ---פּויערים ,זיי האַבן אונטער שלמה'ן אויך אָנגעהויבן פירן
האַנדל? און פאָרן מיט שיפן אוים'ן ים .זיי האָבן אויך אויסנעבויט פאַר

זייעד נאָט ,וועלכער האָט ביז דעמאַלט גערוט אין אַ געצעלט ,אַ פּראַכטיקן
טעמפּל לויט דעם מוסטער פון די ציוויליזירטע פעלקער אַרום.
ביז דער שפּאַלטונג פון דער מלוכה זיינען די אידן אַזױ גענאַנגען אין

די דרכים פון אַלע פעלקער , אָבער נאָך שלמח'ס טויט האָט זיך אַנגעהויבן
אַ דינאַמישע עפּאַכע אין אידישן לעבן .ס'איז נעקומען א צייט פון ברי-
גערקריג ,פון פּאַליטישער שװאַכקײיט און מאטעריעלער נויט ,און עס האָט
זיד אָנגעהויבן די רעאַקציע געגן ב ע ? ,געגן דער כנעני'שער ציווילו"
זאַציע ,ואס די אידן האבן איבערגענומען .די אידן האָבן זיד אַרומגעזען,
אַז שטרעבנדיק נאָך פּאַליטישער מאַכט און מאַטעריעלער רייבקייט ,זיינען
זיי אַװעקגעגאַנגען אויף אַ פאַלשן וועג ; אַז די אַלֶע גוטע ,ציוויליזירטע
זאַכן ,וואס זיי האָבן זיך אַיינגעשטפט אין זייער לאַנד ,האָבן לחלוטין זי
אדרבה ,זייערע אורעלטערן האָבן געלעבט
ניט גליקלאכער געמאַכט,
אַמאָל אַלס פרייע פּאַסטוכער אין מדבר פיל גליקלאכער איידער זיי איצט

אין א ציוויליזידרטער מלוכה.

און עס הויבט זיך אן אין אידישן לעבן א

באַװענונג געגן כנען און דעם בעל און א שטרעבונג זידך אומצוקערן צוריק
צום אַמאַליקן ריינעם פּאַסטוכער-לעבן.

אֵם שטאַרקסטן צעפלאַקערט זיד דער קאַמף נעגן דעם בעל אונטער
אהאב').
מילא ,מיט דעם אַגריקולטורעלן בעל פון די חיימישע כנעניםהאָט מ
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דער נאָט פון די אידישע פּאסטו-
כּער
א
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ז
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ן
ל
א
ַ
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ש
וין געווארן דער נאט פון די אידישע פּויערים .אָבער
איצ
ט
,
אונטער אחאב'ז ,האָט מען צוליב פּאַליטישע אינטערעסן אַייננע-
פי
ר
ט
אין דער הויפּטשטאָט מון ישראל אַ ווילד-פרעמדן נאָט ,דעם פענו-
קישן בעל ,זיעם נאָט פון דער השנדלס-שטאָט צור .מיט אזא בעל פון
געלט-מענטשן ,פון סוחרים ,האָט מען בשום אופן ניט געקאַנט פאַרבינדן
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דעם אידישן נאָט ,זֵיי האָבן געמוזט בלייבן לנמרי פרעמד איינער דעם
אַנדערן .דאַ איז געווען איין ברירח ; יהוה אָדער בעל .ביידן נלייכציו"
טיק האָט מען ניט געקאַנט דינען אמת טאַקע ,די אינטערעסן פון דער
מלוכח האַבן געפאָדערט אַ בונד מיט פעניקיען

שומרון,

אָבער פאַר די ב ני

הנ

ביאים,

און א בעל-טעמפּל אין

די אָנפירער פון דער באַ"

ווענונג געגן דעם בעל ,איז געווען פי? וויכטיקער צו דינען ריכטיק נאָט
איידער צו האָבן אַ שטאַרקע מלוכח,

דער רבי און פירער פון די בני הנביאים איז געווען אליהו ער ,מיט
זיין גינאַנטישער פּערזענלאכקייט ,איז עפנטלאך אויפגעטראָטן געגן דעם
קעניג ,גענן דעם מלוכח-געדאַנק ,גענן שטעלן די מלוכה און דעם מלך איבער
אַלץ .אליהו איז דער ערשטער נביא ,װאָס שטייט מחוץ פון דער מלוכה-

מאַשין .מיט אים טרעט די נבואה אריין אין אַ נייעם פעריאָד ,זי הייבט
אָן ווערן א זעלבשטענדיקע אינסטיטוציע ,אומאָפּהענגיק פון דער מלוכה
און פון מלך .נאָך מער ,דערמיט װאָס זי שטעלט די רעליגיע און די מאָ-
ראַל העכער איבער דער זיכערקייט און די אינטערעסן פון דער מלוכה,
נראָבט זי איר אונטער .דער קעניג װאַקלט זיך אויף זיין טראָן ; דער נביא

האלט ביים פאַרכאַפּן די מאַכט,
|

נבואה און מלוכה

אליהו האָט קיין גרויסע זאכן ניט געשאַפן.,
אַ גרויפע זאַך .זיין חויפּטבאדייטונג באַשטייט
דורכנגעבראַכן אַ וועג פֿאַר זיינע פיל ,פיל גרעסערע
לאכע נביאים ,װאָס זיינען אױיפגעטראָטן אַרום

ער האָט נאָר אָנגעהױיבן
אין דעם ,װאָס ער האָט
נאַכפאַלגער ,די שריפט-
הונדערט יאָר נאָך אים.

אליהו בלייבט טאַקע דעריבער אין גלויבן פון פאָלק ניט אַלס דער ברייג"
נער ,נאָר אלס דער אָנזאַנער פון דער נאולה ,פון דער גליקסצייט ביים סוף
פוז די טעג.
דער פועל-יוצא פון אליחו'ס טעטיקייט איז נעווען דאָס ,װאָס מ'האָט
אױיסגעראָט מיט אַ בלוטבאָד עמרי'ס דינאַסטיע און דעם פרעמדן בעל אַ
לעננגערע צייט נאַכדעם הערט מען טאַקע ניט פון דינען פרעמרע נעטער
אין ארץ ישראל .אָבער אליהו איז נאָך געווען זייער באַגרעניצט אין זיין
געדאַנק און אין זיינע פאַדערונגען .,ער גופא בויט נאָך א מזבח פאַר זיין
גאָט אויפ'ן באַרג כרמל .ער טרעט נאָר אויף נעגן די מזבחות פאַר'ן
פרעמדן גאָט ; אָבער אַז מ'קען איבערהויפּט ניט דינען גאָט מיט מזבחות
און קרבנות  --דאָס איז נאָך ניט געלענן אין זיין געדאַנקען-קרייז .ער
שטעלט זיך אויך ניט איבער דער מלוכה ,נאַר געגן איר .,עֶר.קאַן ניט פאַר-
טראַנן ,אַז מ'זאל דינּען אַ פרעמרן נאָט אין זיין לאַנד ,דעם לאַנד פון זיין
גאָט יהוה ,אפילו אויב די זיכערקייט פון דער מלוכה פאַדערט עס .אים

קימערט ניט ,אויב ישרא? זאָל פּאַליטיש אָפּנעשװאַכט ווערן ,אַבי מ'זאָל
דינען ריכטיק נאָט.

לויט דער לענענדע זאַנט גאָט דעריבער אליהו'ן ,אַז
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ער װועט איבערלאָזן פון דער מיליטערישער מאַכט פון ישראל נאָר זיבן
טויזנט ,די קני װאָס האָבן זיד ניט געבוינגן פאר דעם ב ע? און די מיילער

װאָס האָבן אים ניט געקושט (מלכים א ,י"ט  ,)81אָבער אַז פון יהוה'ס
ווענן מעג די גאַנצע אידישע
ער גופא זאָל גאַר העלפן דעם
אליהו נאָך ניט געגאננען ,צו
וואקסן .,דאָס האָבן ערשט

מלוכה אונטערגיין,
פיינט מאַכז צו איר
אַזױי ווייט איז זיין
געטאַן זיינע גרויסע

און ווער רעדט נאָך אַז
אַ סוף  ---אַזױ ווייט איז
דור נאָד ניט געווען דער"
נאַכפאַלנער ,די נביאים

פון אַכטן יאַרחונדערט (פֿאַר דער קריסטלאכער צייט) ,וועמעס רייד עס
זיינען אונדז געבליבן פאַרשריבן אין די ביכער פון ,נביאים

אחרונים".

מ'באַצײיכנט זיי דערפאַר אַלס שריפטלאכע אָדער ליטעראַרישע נביאים.
רי דאָזיקע נביאים הויבז אָן אַ נייע תקופה ,די קלאַסישע תקומח ,אין דער
זיי האָבן נעבראַכט א נייע שליחות צו די
געשיכטע פון דער נבואה.
מענטשן ,אַ נייעם קוק אויף נאָט ,וועלט און לעבן .זיי האַבן דערקלערט,
אַז עס זיינען ניטאָ קיין פארשידענע נעטער פאַר די פאַרשידענע פעלקער;
נאָר איין נאָט ,דער אידישער נאָט הערשט איבער אלע פעלקער ,און אַלץ
װאָס פּאַסירט אין דער וועלט קופמט פון אים ,פון אט דעם אַלמעכטיקן
גאָט ,וועמעס שטים זיי האָבן געעהרט איז דער טיפעניש פון זייער האַרץ,
און דער מהות פון נאָט איז מאַראַלישע פולקומענקייט ,און דינען קען מען
אים ניט מיט מזבחות און קרננות ,נאַר אויסשליסלאַך מיט אַ פולקומען
מאָראַלישן לעבן ,מיט'ן פּראַקטיצירן גערעכטיקייט און ליבע.

דער עיקר אָבער װאָס אונדז אינטערעסירט דאָ אין די שריפטלאַכע
נביאים איז זייער פאַרהעלטניש צו דער מלוכח .די דאָזיקע גרויסע נביאים
זיינעז אויפנעטראַטן אין אַ צייט ,וועז עס האָט זיך אַנגעהויבן א גייע עראַ
אין דער געשיכטע פון פאָדער-אַזיען :די ערא פון װועלט-אימפּעריעם.
איבער דריי הונדערט יאר האָבן די גרויסע מלוכות פון דער אַלטער סעמי-
טישער וועלט צורו געלאָזן פּאַלעסטינע און סיריען .עגיפּטן האָט פון
2טן יאָרחונדערט אָן מער ניט געטראַכט ווענן הערשאַפט אין אַזיען און
האָט זיך באַגנוגנט מיט'ן באַשיצן אירע נרעניצן אין אַפריקע .די אלטע
פרּעטערדיקער ניי-באַבילאַנישער מלוכה
בכל (צו אונטערשיידן פון שדע
פון די כשדים) האָט לאַנג שוין געהאָט פאַרלאָרן איר וועלטמאכט ,זינט
זי איז (אין 71טן יאַרחונדערט פאַר דער קריסטלאכער צייט) דעראבערט
געװאָרן פון די נידאַריינגעװאַנדערטע קאסיטן ,אַשׁור איז דעמאָלט שוין
געווען אַן אומאָפּהענגיק לאַנד ,אָבער היין אימפּעריאַליסטישע שטרעבון"
נעזן האָט זי נאָך ניט געהאט .ס'איז דערפאַר געווען א נאַלדענע צייט פאַר
די קליינע פעלקער אין פּאַלעסטינע און סיריען ,וועלכע האָבן דעמאלט גע-
קאַנט זיד פריי אַנטװיקלען ,יעדעס פאלק מיט זיין נאָט,

צו אָט דער גאָלדענער צייט פון די קליינע נאַציעס איז געקומעז א
סוף אין יאָר  ,6/8ווען דער אַשורישער קעניג אַשורנאַזירפּאַל איז אריבער
18

חיים שווס

דו מלוכה פון דער ערד און די מלוכה פון הימל

מיט זיין חי? דעם טייך פּרת און האָט אייננגענומען גאַנץ צפו-סיריען,
הונדערט יאָר שפּעטער ,ווען עס טרעטן אויף די ערשטע שריפטלאכע

נביאים ,האָט יעדער ווייטזיכטיקער מענטש געקאַנט זען ,אַז די קליינע
מלוכות זיינעז פאַר'משפּט צום אונטערגאנג ,אַז ס'איז נעקומען די צייט פון

דער וועלט-אימפּעריע און אַז באַלד וועלן אַלע אװעקװאַרפן די נאַציאָנאַלע
נעטער ,צו די קראַטן און די פלעדערמייז" .אויך די אידישע מלוכה איז
דעמאַלט פאַראורטיילט געווען צום אונטעהנאנג ,און עס האָט געהאַלטן
דערביי ,אַז פון דעם פאלק ישראל זאָל ווערן דאָס ,װאָס איז געװואָרן פון

אַלע דאַמאָלסדיקע פעלקער פון אַריענט .אויב די אידן זיינען ניט אונטער-
גענאַנגען ,זיינען ניט פארשלוננעז געװאָרן אין דער קעסלגרוב פון די וועלט-
מלוכות ,איז דאָס געווען אַ
שיידט די השנה וועגן גאָט
פעלקער געווען איינס .ביז
זיי ווערן צעשלאַנן איז עס,
געטער ,אָדער ער איז בייז.

דאַנק די גרויסע נביאים ,וועלכע האָבן אָפּנע-
פון דעם מלוכח-נעדאנק ,ואס איז ביי אַלע
די נביאים האָבז די אידן גענלויבט ,אַז אויב
מחמת זייער נאָט איז שװאַך געגן די אַנדערע
וויי? מ'איז ניט מקריב צוֹ אים גענוג קרבנות,

די נכיאים אָבער האָבז דערקלערט ,אַז יחוה איז דער נאָט פון אַלע פעלקער,
און דאָס װואָס אַשור איז אַזױ מעכטיק גענן ישרא? איז נים ,ווייל יהוה איז
שוואד גענז די געטער פון אשור ,נאַָר אַדרבח ; יהוה גופא גיט עס אשור
אַזױ פיל מאַכט .,אָט די גרויכע וועלט-מלוכה איז באמת ניט מער וי אַ
בייטש אין יחוה'ס האַנט צו שטראַפן מיט איר די אידן .ווארים יהוח איז
אַ גאָט פון רעכט און יושר איז ער רעגירט די וועלט לויט מאַָראַלישע
פּרינציפּן ,די אידישע מלוכה ,װאָס איז געבויט אויף עקספּלואַטאַציע או'
פֿאַרדאַרבנקייט ,האָט בכן קיין עקזיסטענץ-בארעכטיקונג ניט .יהוח גופא
וועט דעריבער פאַרטרייבן די אידן אין נלות ,כדי דורכצופירן זיין

ישטריינגן מאַראַלישן רעזשים אין דער וועלט,

|

די נביאים האַנן אַזױ אָפּנעשײידט דעם גאַט-געדאַנק פונ'ם לאַנד ,פון
דעם גרויסן אמת ווענן גאָט און ווענן לעבז .און ווען זיי האָבן איננאנצן
פארלארן זייער מלוכח און זייער זעלכשטענדיקייט ,זיינען זיי ערשט דע"
מאָלט אמת גרויס געװאָרן ,וויי? ערשט דעמאלט האָבן זיי זיר איבערציינט

אין דער ריכטיקייט פון דער לערע פון די נכיאים און האָבן זי אנגענומען
מיט'ן גאַנצן האַרצן .אַזױ האָבן נדיביאים פאַרװאַנדלט די נאַציאַנאַלע
צעשלאַגנקייט פון די אידן אין אַ נאַציאַנאלן טריאומף און די נאַציאַנאַלע
שאנד אין א נאַציאַנאַלער ערע.
אַחוץ אָבער װאָס די העכערע נבואה האָט בכל? זיד נעשטעלט איבער
דער מלוכח ,איז צוזאַמען מיט דער באַועגונג גענן דעם ב ע  ,5פון וועל-
כער די העכערע נבואה איז אַרויסנעוואקסן ,אויד אַנגענאַננען אין דער
אין דעם
צפוזדמלוכח ישראל א באווענונג דירעקט גענן דעם קעניגטום.
פַּרט האָט ישראל זיד שטאַרק אונטערשיידט פון יהודה ,וואו דוד'ס דינאַס"
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טיע האָט געהערשט כמעט אומאונטערבראַכן ,וואו די אינערלאַכע פֹּאַלו-
טישע צושטענדן האָבן זיד פיל ניט נעענדערט אין פארלויף פון דער צייט,
וואו דאָס לעבן בכלל ,װאָס איז דאָרטן נאָך געווען האַלב-נאַמאַדיש ,האָט
נעפליסט מיט א רואיקערן לויף און וואו מ'האָט דעריבער געקוקט מיט אַ
גוטן אויג אויף דעם מאַנאַרכישן רעזשים,

אין יענזגד עפּאַכע זיינען געשריבן נעװואָרן אין ביידע אידישע מלוכות,
אין ישרא? אוּן אין יהודה ,צוויי פאַרשירענע געשיכטסביכער ,וועלכע
האָבן דערציילט וי אַזױ דאָס קענינטום

אין אַנטשטאַנען ביי אידן און

וועלכע האַבן גלייכצייטיק אויסנעדריקט זייער קוק אויף דעם ענין פון
ביידע שריפטן זיינען שפּעטער ,נאָכ'ן אונטערנאַנג פון
מלוכה בכל?,
דער צפון-מלוכה ישראל ,צונויפנעשריבן געװאָרן אין איין בוך ,א שטיס

פון איין שריפט נעבן א שטיק פון דער אַנדערער שריפט ,און דאָס געפינט
זיד אין אונזער ספר שמואל .וען מיר לייענען יענע קאפּיטלען קלעפּט
זיד דעריבער ניט ; איין שטיק איז סותר דאָס אַנדערע ,לויט איין באַריכט,
דער װאָס שטאַמט משמעות פון יהורה ,איז דאָס קעניגטום אַן אינסטיט"
ציע ,מיט וועלכן גאָט האָט באַנליקט זיין פאלק דער מאָטיו פאַר דער
איינפירונג פון קענינטום איז געווען דער דרוק מצד פון די פּלִשתים (שמואפ

א ,ט61

שמוא? איז געווען עפּעס אַ זעער אוים'ן באַרג אפרים ,אַן אַ

וואַסערער נאַציאַנאַלער באדייטונג שאול נופא ווייסט גאָרניט פון אים,
נאָר ער הערט עס ערשט פון זיין קנעכט שמואל'ס נאנצע באַדייטונג איז
לויט דעם באַשטאַנען נאָר דערין ,װאָס ער האָט געװאַרפן אַן אויג אויף
שאול'ן און אים אונטערגענעבן מוט זיך צו שטעלן ,ביי דער ערשטער גע'-

לעננהייט ,בראש פונ'ם פאָלק .,ניט דער נביא ,נאַר דער מלך איז דאַ דער
אמת'ער ,פון גאָט באַשטימטער פירער פון דעם אידישן פאָלק .פויט'ן
צווייטן באַריכט ,װואָס איז קענטיק פאַרפאַסט געװאָרן אין ישרא? ,איז ראָס
קעניגטום פון לכתחילה אַן געווען אַ זינד ,אַן אַוועקקערונג פון נאָט ,אַ
נאַכטאַנצן נאָך די פעלקער אדום .קיין װיכטיקן גרונט ,צוליב װאָס אַיינ-

צופירן דאָס קעניגטום ,האָבז די אידן גאַרניט געהאט ; ווארים די פּלשתים
זיינען שוין געווען לנמרי צעשלאַגן דורך שמואל'ן (שמואל א ,ח :י"ב),
וועלכער איז פון אַנהויב אַן געווען דעד נביא און אַנערקענטער פירער פון

נאַנצן פאָלק . ס'איז לייכט צו זען ,אַז דער שרייבער זוכט דאָ ניט צו דער-
ציילן דעם אמת'ן גאַנג פון די געשעענישן ,נאָר ער זוכט אַרויסצוברייננען

ניט

זיין פּאליטיש-רעליגיעזע פילאזאפיע ,װאָס איז אַנטײ-מאַנאַרכיסטיש,
דער מלד ,נאר דער נביא דאַרף זיין  ---און איז אויך לכתחילח געווען ---

דער פירער פון פאָלק ,און אַז מ'פאָלגט גאָט ,איז דער קעניג דעמאַלט אי"
בערהויפּט אַן איבעריקע זאך.
|
די באַװענונג נענן דעם ב על ,נעגן דעם וואוקס פון דער אידישער
ציוויליזאַציע אין ארץ ישראל ,און די געגנערשאַמט צו דער פּאַליטישער
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אַרנאַניזאַציע פון אידישן לעבן ,צו דער מלוכה ,האָבן נעפונען זייער טע-
אַריקער בערך א הונדערםט יאר נאָך אליהו'ן אין דעם נביא הושע .הושע
טיילט איין די אידישע געשיכטע ביז זיין צייט אין צוויי פּעריאָדן ; :דער
נאָמאַדישער פּעריאָד און דער פּעריאָד פון באַזעסנקייט און ציוויליזאציע,
דער ערשטער פּעריאָד איז זיין אידעאל ,דעם צווייטן פאַרװאַרפט ער .מיט
צאַרטקײט און ליבע רעדט הושע ווענן דער אלטער צייט ,בשעת ישראל
איז נאָך אַ אינג?ל געווען און יהוה האט אים אַזױ שטאַרק ליב באַקומען

(י"א  ,)1אָבער דאָס איז געווען גאַר אַמאָל ,ווען די אידן האָבן נאָך אַרומ"
נעװאַנדערט אין מדבר ,האָבן נגעדינט אויסשליסלאד יחוה און האָבן נאָך
ניט געוואוסט פון די כנעני'שע ב ע? ים .יענע ציים ,ווען די אירן זיינען
נאָך געווען נאַמאַדן און האָבן נאָד ניט געוואוסט פון קיין ציוויליזירטן
לעבן אין דערפער און שטעט ,ווערט פון דעם ראַמאַנטישן נביא הושע אי"

דעאליזירט אלס די גאַלדענע תקופח אין דער אידישער פאַרגאַנגענחייט :
און די גאַנצע ציװויליזאַציע ,װאָס די אידן האָבן אויפנעבויט אין זייער

לאַנד ,איז לויט אים ניט געווען א פאַרטשריט ,נאָר אַ ריקשריט אין זייער
לעבן ,א,ון ישראל האָט פאַרנעסן זיין באַשעפער און האָט אויסגעבויט
פּאַלאַצן".

די נרויסע שטעט און פּראַכטיקע הייזער האָבן די אידן אויס"

נעבויט ,ווייל זיי האָבן פאַרגעסן זייער גאָט פון מרבר און האָבן אָנגעהויבן
דינען די ב עי ם פון די ציוויליזירטע כנענים ,די נעטער פון פרוכט"
באַרקייט און ערדאַרבעט,
פּונקט וי נעגן דעם
קענינטום,

ב ע ,5אַזױ טרעט החושע אויך אויף נעגן דעם

דינט מעז ריכטיק נאָט ,דאַרף מען דאַן לחלוטין ניט דעם סעניג

מיט דעם נאַנצן מלוכח-אַפּאַראַט .אָבער אַז מיר זיינען
טיק ,װאָס קאָן דעמאַלט דער קעניג טאָן פאר אונדז ?"
דיין קעניג ? זאָל ער דיר העלפן ! און וואו זיינען דיינע
זיי זיר אָננעמען דיין קריוודע ! דו האסט דאַך נעזאַנט :

ניט גאַטספאָרב-
(י  .)8ו,ואו איז
שרים ? זאָלן
מך
ניב מיר אַ ל

און ש רי'ם!* (י"ג .)01
הושע זעט דעריבער אין דער צוקונפט אַ חורבן ,אַן אונטערגאננ ,אַ
מדבר ,וואוחין נאָט וועט ווידער ברייננען זיין פאָלק .,דעמאַלט וװועט יחוה
ווידער ,װוי בשעת'ז אַרױסניין פון מצרים ,זיך פאַר'קנס'ן מיט ישראפ,
אָבער דעם מאָל וועלז זיי זיד פאַר'קנס'ן אויף אייביק.

און אַ נוטע צייט

וועט דעמאַלט קומעז ,ווען אידן וועלן ניט האבן ,קיין מלך און קיין האַר,
ב .קיין א פ וד און קיין ת רפ י ם",
קיין שעכט אָפּפער און קיין מ צ ח
עס חייסט  :קיין פּאַליטישע אַרנאַניזאַציע און קיין אַפּצַראַט פון אַן אַפיי

ציעלן נאָטסדינסט .אידן וועלן ווידער פירן אַ פריי און ריין לעבן װי
אין דער פֿאַרהיסטאָרישער צייט ,איידער זיי האָבן זיך ציוויליזירט און

זיינען געװאָרן פּאַליטיש אונטערדריקט און מאָראַליש פֿאַרדאָרבן.
אָבער די אַנטײקענינלאכע ריכטונג אין אפרים ,דעם לאַנד פון טראַן"
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פאַרכאַפּוננען און פּאַלאַץדרעװאַלוציעס ,איז ניט אַזױ שטאַרק װויכטיק פאַר
דעם פּראַבלעם פון מלוכה און נבואה .דער עיקר איז דאָ ,װאָס די העכע"
רע נבואה האָט זיר גנעשטעלט ניט געגן דער מפוכה ,נאָר איבער איר ,און זי

האָט דערמיט געמאַכט די אידן פאַר אַן איבער'מלוכח'דיקן פאָלק,
נבואה און תורה
די נביאים

האָבן בכן צוגעגרייט

א נגייעם ,נייסטיקן

באָדן

פאר

די

אידן אין דער צייט ,ווען זייער פּאַליטישער באָדן ,זייער מלוכה ,האָט זיך
געװאַקלט און האָט געהאַלטן ביים ארויסגעריםן

ווערן פון אונטער

זיי,

אבער דער נייער באָדן ,װאָס די נבניאים האָבן צונעגרייט ,אין געווען
נוט נאַר צייטװייליק .דאָס איז נגעווען אַן אידעאלער באָדן ,אויף וועלכן
נאָר א קליינע צאָל ,נאָר ,יחידי סגולה" האָבן זיך געקאַנט האלטן ,אַ נאַנץ
לאַנגע צייט װאָלטן די אידן ,אָן א מלוכה ,ניט געקאַנט עקזיסטירן אַלס

אייגנארטיק פאָלק נאָר מיט דעם וועלטקוק פון די נביאים .,ווארים אַ
הויכע השנה פון נאָט און פון לעבן איז אַ נשמה װאָס קאָן קיין קיום ניט

האָבן אַן אַ גוף .דעריבער איז עטלאכע צענדליק יאָר פאַר'ן חורבן ירושלים,
אין דער צייט פון דעם קענינ יאשיהו ,געשאַפן געװאָרן דער גוף ,ואס האָט
געזאָלט אויפנעמען אין זיך די נשמה פון דער העכערער נבואה ,די קאָן-

קרעטע פאָרם ,ואס האָט געזאָלט אויסדריקן איר גייסטיקן אינהאלט ; דאָס
איזן געווען די תורה,
דאָס הייסט אָבער ניט ,אַז ביז דעמאַלט איז דער באַגריף תורה נאָר
בכל? ניט געווען .ניין ,תורה האָבן די אידן אַלע מאָל געהאַט .אָבער

דאָך הויבט זיך אַן די עפּאַכע פון ,תורה" אין דער אידישער געשיכטע
ערשט אין דער צייט פוז דעם קעניג יאשיהו ,אַ קורצע צייט פֿאַר דעם אוני
טערנאַנג פון דעם אידישן אומאָפּהענגיקן מלוכה-לעבן,
װאַס באַדייט תורה ? תורה האָט אַן אַלנגעמיינע באַדייטונג :לער-
נונג ,אַנווייזונג .למשל ,דער חכם זאָגט , :הער צו ,מיין זון ,די מוסר פון

דיין פאַטער און פאַרלאָז ניט די תורה פון דיין מוטער" (משלי א ,)8
תורח האָט אָבער אויך פון אַלע מאָל געהאָט אַ ספּעציפישע באַדייטונג :
די תורה פון דעם קולט ,דעם כהן'ס תורח ,די אַנווייזונגען װאָס דער כהן
פלעגט געבן וי אַזױ צו דינען נאָט אין הייליקטום ,װוי אַזױ צו פּראַוען
דעם גאַטסדינסט א .אז .וו .עס זיינען געווען פאַרצייטן דריי קלאַסן לערער
ביי די אידן  :כהנים ,נביאים און חכמים .די לערע פון דעם כֹהן האָט נט-
,בר" (אדבר יהוה",
הייסן .תורה" ,די ?ערע פון דעם נביא האָט געהייסן ד
ירמיה דערציילט דער"
און די לערע פון דעם חכם האָט געהייסן ,עצה".
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פאַר ,אַז זיינע געגנער זוכן פּלענער וי אים אומצוברייננען ,ווארים זיי
זאָגן ,אַז עס װעט גאַרנישט שאָדן װאָס ירמיה װועט שטאַרבן ,עס װעט
ניט אונטערגיין ?תוהח"  פונ'ם כחן און אַן ,עצה" פונ'ם חכם און אַ ,דברי'

פונ'ם נביא" (ירמיה י"ח .)81
די אידן האַבן בכן פון דער עלטסטער צייט אָן

נעהאט

א

תוררה,

װאָס אויף איר זאָל משה ,דער אידישער באַפרייער און דער גרינדער פון
דער אידישער רעליניאַן ,האָבן געשלאָסן דעם בונד צווישן יחזוה און ישׂראל,

די דאָזיקע תור
ספר תורה.
שריבענע פאָרם.
אַדער אין שכם

ה איז אָבער ניט געווען אַ געוויסע ,אַלעמען באַקאַנטע
זי האָט געהאָט נאָר אן אינהאלט ,אָבער ניט קיין גע-
דער כהן אינ'ם הייליקן אָרט  :אין ירושלים ,אין בית-אל
(געווען אין דער אלטער צייט פאַר יאשיהו'ן זייער א סך

הייליקע ערטער) פלענט לערנען דעם פאָלק די תוחה פון יחוֹח ,װאָס משה
זאָל האַבן געגעבן די אירן ,דער עצם פון דער תורח איז באַשטאַנען אין
רינען יהוה .,וי אַזױ אָבער און מיט װאָס צו דינען גאָט  ---דאָס איז אין
איטלאכער תקופה אנדערש דערקלערט און פאַרמולירט געװאָרן ,לויט דער

חשנח װאָס מ'האָט אין יענער צייט געהאט פונ'ם מחות פון גאָט און פון
זיינע פאַדערוננען צו מענטשן.
לכתחילה איז די תורה באַשטאַנען פון מינדלאכע טראַדיציעס ,וואָס

זיינען איבערגעגעבן געװאָרן פון דור צו דור .,שפּעטער אָבער ,ווען עס האָט
זיד אַנטװיקלט ביי די אידן אַ דייכע געשריבענע ליטעראַטיד ,האָט מען
אויך די תורח-טראַדיציעס אַנגעהויבן אויפשרייבן אויף ביכער .עס זיינען
אונדז געבליבן אין חומש פון יענער צויט פארשידענע שטיקער תורה ,ואס
זיינען אויפגעשריבן געװאָרן אין פאַרשידענע הייליקע ערטער אין ארץ
ישרא? .,אָבער אַ נעשריבן בוך ,װאָס אַלע האָבן געקענט אַלט די ,תורח",
װאָס יעדער איד האָט נעזוכט אָפּצוהיטן מיט אַלֶע פּרטים ,װי דאָס אין
געווען אין די שפּעטערדיקע צייטן  --אַזא אינסטיטוציע האָבן די אידן
אין דער אַלטער מלוכה-צייט ניט געהאָט .ניט געווען דעמאַלט קיין נע-
שריבענע ספר תורה מיט אַן אויסשליסלאכער ,אייביקער און אומפאר-
נאָט'ס וװאָרט איז ניט געווען אַן
ענדערלאכער נעטלאכער אױיטאָריטעט,

אויפנגעשריבן װאָרט אין אַ בוך ,נאָר דאָס לעבעדיקע װאָרט ,װאָס מ'האָט
טאַנדטעגלאד געהערט פון דעם נביא'ס מוי? ,האָט מען געװאַלט וויסן
אל

נאָט'ס וויל; האָט מען נעפרענט דעם נביא ; האָט מען געװאָלט וויסן װאָס
,דוש" און װאָס איז ,חול",
טמא" און װאָס אזי ;טהור" ,װאָס איז ק
איז ,
װואָס טאָר מען און װאָס טאָר מען ניט טאַן אין גאַטסדינסטלאכע ענינים --

האָט מען נעפרענט דעם כהן .תורה האָט דעריבער ביז יאשיהו'ס צייט
ניט געשפּילט קיין ראָלע אין אידישן לעבן .מ'הערט לחלוטין ניט פון איר
אין דער אַלטער מלוכה-צייט ,קיינער דערמאַנט זי ניט ,קיינער באַציט
זיך אויף איר ניט.

דער יסוד פון אידישן לעבן איז דעמאַלט געווען די
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מלוכה .אַ חיסטאָריקער פון יענער צייט שרייבט דעריבער ועגן די אור-
אַלטע צייטן ,איידער די מלוכה איז גערינדעט געװאָרן ,אַז ,אין יענע טעג
איז ניט נעווען קיין מלד אין ישרא? און יעדערער האָט דערום נעטאַן ,װאָס

ס'איז אים געפעלן" .מ'זעט דערפון ,אז די אױטאָריטעט פון א געוויסער
תורח האָט נאַך דעמאַלט ניט עקזיסטירט,
ערשט אין דעם אַכצנטן יאר פון דעם קעניג יאשיהו ,אין יאָר 120
פּאַר דער קריסטלאכער צייט 88 ,יאר פאר'ן חורבן ירושלים ,ווערט איינגע-

 .פירט אַ נייע אינסטיטוציע אין אידישן לעבן ,די תורה:

א געװיסער,

געשריבענער בוד ,װאָס פאַרקערפּערט אין זיך נאָט'ס ווילן און זיינע פאַ-
דערוננען

צו די מענטשן;

אַ בוך ואס

אַלע אַנערקענען

זיין העכסטע,

אומפארענדערלאכע געטלאכע אױטאריטעט און ואס יעדערער מוז זוכן
אָפּצוהיטן אַלע זיינע דינים און פאַרשריפטן ,אויב ער וויל פירן א פרום
לעבן ,אויב ער וויל געפעלן גאָט און נעפינען לייטזעליקייט אין זיינע אויגן.

אין 81טן יאָר פון קעניג יאשיהו ,ווערט דערציילט אין ספר מלכים,
איז געפונען געווארן אַ ספר תורה אין בית-חמקדש אין ירושלים .אַז די
דאַזיקע ספר תורה איז נגעווען אַ נייע זאַר ,װאָס מ'האָט ביז דעמאַלט פון
איר ניט געוואוסט ,איז צו זען באַשײינפּערלאך פון דער גרויסער איבעראַ-
שונג ,װאָס זי האָט געמאַכט און פון דער געװאַלדיקער ווירקונג ואס איר.
פאַרעפנטליכונג האָט געהאָט .,דער קעניג ואשיחו האָט נלייך געלאָזט צו-
זאמענרופן אַ גרויסע פאַלקספאַרזאַמלונג ,און ער נופא האָט ,שטייענדיק
אויף אַ פּלאַטפאָרם ,פאַרגעלייענט די רייד פון דער ספר תורח ,און די אידן
האַבז צונעשװואָרן צו היטן אַלֶע געבאָטן און געזעצן װאָס שטייען דערין נע-
שריבן דער קעניג האָט באַלד דורכנעפירט די גרויסע רעפאָרם ,װאָס
ווערט פאַרגעשריבן אין דעם דאָזיקן געזעצבוך  :ער האָט אָפּנעשאַפט אַלע
במות ,די הייליקע ערטער פון דער פּראַװוינץ ,און דערקלערט ירושלים פאַר
דעם איינציקן הייליקן אָרט ,וואו מ'קען דינען נאָט .עהראָט אויך אויס-
געראַמט פון דעם בית-המקדש אין ירושלים אַלץ װאָס האָט געהאט צו טאָן
מיט דעם בעל און דער עשתרת ,אַלצדינג װאָס די אידן האָכבן איבערגענומען
פון זייערע שכנים אין און אַרום ארץ ישראל ,דאָס דאַזיקע נייע געזעצבור,

װאָס איז געפונען געװאָרן אין יאשיהו'ס צייט ,אין די תורה װאָס איז
אַנטהאַלטן אין חומש דברים פון קאַפּיט? י"ב אָן ,דאָס איז פון לאַנג שוין
אן אנגענומענע און אומכאשטריטענע זאַך אין דער װיסנשאַפטלאכער

וועלט (פאַרגלייד דברים י"ב און מלכים ב ,כ"ב און כ"ג),
די תורה פון חומש דברים איז אָבער ניט געווען דאָס ערשטע גרע-
סערע נעזעצבוד ביי די אידן .אַחוז קלענערע שטיקער נגעזעצגעבוננ ,װאָס
מיר האָבן אויבן שוין דערמאַנט ,איז אויך געשריבן געװאָרן אין דער על-
טערער מלוכה-צייט אַ גרעסערעס נעזעצבוך ,דאָס איז דער ,ס,פר הברית"
(די סדרה משפּטים) ,אַ געזעצבוך װאָס האָט אַ גהויסע ענפאכקייט צו דעם
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קאָדעקס פון דעם אַלט-באַבילאַנישן קעניג אמוראבי (שמות כ"ד  .)7די
נייע תורח פון חומש דברים איז אין עצם געווען אַ נייַגעשריבענע אויסגאַ-
בע פון דעם אַלטן ספ ר ה ב רית.

דער חילוק צווישן אָט די צוויי גע-

זעצביכער איז אָבער אַזאַ געװאַלדיקער ,אַז ער מאַכט די תורח פון דברים
פאַר אַ שפּאַנ?דנייער דערשיינונ; אין אידישן לעבן און איר פאַרעפנטליכוננ

דורד יאשיהו'ן פאַר אַ װועלט-היסטאָרישע נעשעעניש .דער ,ככר חבדית"
האָט ניט געטראַנן דעם נאָמען ,ספר התורה" .דאָס איז ניט געווען די תורה
מיט אַ ח' חידיעח ,װאָס יעדער איד האָט נגעמוזט וויסן איז אָפּהיטן ,נאָר .
אַ זאַמלונג פון טראַדיציעס וועגן רעכט ,פון פּסק-דינים װאָס אידישע
דייני'

ם

פ 7ע נן

אין

אריסנעכן

דער

מלוכה:צייט,

אלטער

זיד דעריכ ער לחלטין ניט ואונ-
און מיר דארפן
דערן ,װאָס מיר געמינען זיי ביי די אַלטע באַבילאַניער טויזנט יאָר פאַר
דער גרינדונג פון דער אידישער מלוכה ,דאָס געזעצבוד פון דברים אָבער
אַנטהאַלט ניט קיין אַלטע טראַדיציעס ווענן רעכט ,נאָר נגעזעצן לכתחילה

נעשריבן פון אידישע הומאַניטאָרישע געזעצנעבער ,מיט דער כונה אויסצו-
בעסערן דאָס מענטשלאכע לעבז .צווישן דעם ספ ר הב רית און דער
תורה פון דברים לינט די צייט פון די נרויסע שריפטאלכע נביאים אי דער
אַשורישער פּעריאָדע ; עמוס און הושע אין ישרא? און ישעיה און מיכה

אין יהורה.

|

|

אונטער דער השפּעח פון אָט די גרויסע נביאים האָט אַ שולע פון הו"
מאַניטאָרישע שריפטשטעלער און געזעצגעבער אין ירושלים פאַרפאַסט
אַ נעזעצבוך ,װאָס זאָל אין דער פאָרם פון געזעצן אַיינפירן אין פּראַקטישן

לעבן די לערע פון די נביאים ,װאָס זאָל אָפּשאַפן יענע איבלען ,געגן וועלבע
די נביאים האַבן אַזױ שטורמדיק פּראָטעסטירט .די דאָזיקע שריפטשטע-
לער זיינען באמת געווען נביאים ,ווארים עס ווייט אַרום אין זייערע רייר
דער גייסט פון ליבע ,פון ליבע צו גאָט און צו מענטשן ,װאָס דִי נביאים
האָבן געפּרײידיקט .,אין דער תורה פון דברים שטייען ניט קיין טרוקענע
פּסק-דינים ,וי אין .ספר חכרית" .מיר פילן דאָ אויך ניט די פּריסטער"
לאנע שטריינקייט ,דאָס געבאָט און פאַרבאָט :דאָס זאָלסטו און דאָס
טאָרסטו ניט טאַן ,נאָר אָן אַ פאַרװאָס ,פון דער שפּעטערדיקער ,תורת
כחנים" .,כמעט יעדעס נעזעץ אין דער תורה פון דברים איז באַגרינדעט
אויף א הומאַניטאַדרישן מאָטיו ,און דער געזעצגעבער אַפּעלירט תמיד צו
די איידלסטע נעפילן אינ'ם מענטשן,

מיר וועלן דאַ געבן איין ביישפּי? צו ווייזן דעם געװואַלדיקן פאָרט-
שריט פון דער תורה פון דברים געגן דעם ספר הברית .דאָס אַלטע געזעץ
פון ספר הברית שרייבט פאָר ,כדי צו רענולירן שקלאַפעריי ,אַז אַ קנעכט
זאָל דינען נאָר ביז'ן זיבעטן יאר און דאַן אַרױסגײן פריי .נאַר װוע! דער
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שקלאַף זאָגט  :איד האָב ליב מיין האַר ,איך װוי? ניט אַרױסגײן פריי ,מעג

ער דעמאַלט בלייבן אַ קנעכט אויף זיין גאַנצן לעבן (שמות כ"א ,)6---2
דער געזעצגעבער פון דברים האָט ,דוכט זיך פון אויבן אויף ,איבערגעשריבן
דאָס אייגענע געזעץ ,אָבער מיט אַן אַנדער סטיל ,אַן אנדער פראַזעלאַניע
און מיט אַזעלכע הוספות ,װאָס מאַכן דערפון גאר אַ נייע זאד .דאָס אלטץ

נעזעץ איז משמעות ניט געווען װוירקזאַם;

ווארים װאָס האָט גענוצט

דעם אַרימען קנעכט די פרייהייט ,װאָס ער האָט באַקומען אין דעם זיבעטן
יאָר ,אַז ער האָט ניט פאַרמאָגט קיין זאַך אַלס זיין אייגנס און האָט ניט
נעהאָט מיט װאָס זיר מפרנס צו זיין אפילו ניט איין טאָג ? איז שוין דאָך
געוועז גלייכער צו בלייבן ווייטער דינען ביים האַר און צו זיין פאַרזאָרגט
מיט חיונה .רדאָס געזעץ וועגן קנעכט פון ספר הברית איז דערפאַר גע-
בליבן אַ פּאַפּירענע פאָרמולע .פאַקטיש האָט יעדער קנעכט געזאגט אין
זיבעטן יאָר; :קאיך האַב ליב מיין האַר" ,מחמת ער האָט קיין אַנדער
ברירה ניט געהאַט וי אים ליב צו האָבן .דער הומאַניטארישער געזעצגע"
בער פון דברים שרייבט דעריבער פאָר ניט אַרױיסצולאָזן דעם קנעכט אין
זיבעטן יאָר מיט ליידינע הענט ,נאָר אים צו שיינקען צוזאמען מיט זיין
פרייהייט אויך עטװאָס אייגנטום פון דער סטאַרע ,פון שייער און פון קעפֿ-

טער, ,און עס וועט זיין ווען דו וועסט אים אַנבאָטן פרייהייט מיט אייננ-
טום און ער װעט פאָרט זאַנן צו דיר ; איך ,װוי? פון דיר ניט אַרױסגײן,
וויי? ער האָט טאַקלע ליב דיך
טאַקע
אים
איז
עס
וויי?

און
בא

הויז,
דיין
ביי
נוט
מת

ר יר ,דעמאַלט מעג ער זיין ביי דיר א קנעכט אויף אייביק" (דברים ט"ן

.)2-81
אַזױ איז די נבואה פאַרוואנדלט געװאָרן אין תורה ,און ס'איז דערמיט
נעליינט געװואָרן אין יאשיהו'ס צייט רער נייער יסוד ,אויף וועלכן דער

בנין פון אידישן לעבן האָט זיך געהאַלטן טויזנטער יאָרן .פּונקט וי מיט

שאזל און דוד הויבט זיך אָן די עפּאַכע פון דער מלוכח און מיט אליהו ---

די עפּאַכע פון דער נבואה ,אַזױ הויבט זיך אַן מיט דעם 81טן יאָר פון
יאשיהו די עפּאַכע פון דער תורה אין דער אירישער געשיכטע,
די אידן ווערן דאָס פאָלק פון דער תורה

יאשיהו'ס רעפאָרם האָט קיין גרויסן ערפאָלג ניט געהאָט .,אמת טאַ-
קע ,אַז דאָס צענטראַליזירן דעם קולט אין ירושלים האָט געבראַכט גרויסע
ענדערונגען אין אידישן לעבן ,אין דעם אופן פון דינען נאָט און פון פּראַוען
די ימים-טובים .אָבער די גרויסע עולות ,די אומרעכטן און פאַרדאַרבנ"
קייטן ,געגן וועלכע די נביאים האָבן אַזױ פייערדיק פּראָטעסטירט ,זיינען
רורד דער רעפאָרם אין קולט און דורך דער ניידאַיינגעפירטער תורה ,אויף
וועלכער יאשיחו האָט באַנייט דעם בונד צווישן יהוה און ישראל ,ניט אִמ-
געשאַפט געװאָרן .די אידן זיינען דורך דער אויסערלאכער רעפארמאציע
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ניט געװואָרן פרומער אינעװוייניק אין זייערע הערצער,

נאַר האָבן ווייטער

נעלעבט אויפ'ן פריערדיקן שטייגער און האָבן געטאַן די פריערדיקע זינר,

יאשיהו'ס רעפאָרם האָט באמת גאר ניט נעקאַנט האָבן קיין ערפאָלג

אין די  585יאָר װאָס זיינען פארגאננען פון דער פּראַקלאַמירונג פון דער
תורה פון דברים ביז דעם חורבן ירושלים .כל-זמן די מלוכה האָט נאַך
עקסיסטירט ,כל-זמן די נבואה האָט איר נאָך ניט געהאט איננאַנצן באַזינט,
האָט דאָס אידישע לעבן ניט געקאַנט געשטעלט ווערן אויף א נייעם יסוד,

ירמיה האָט דעריבער געזאָגט ,אַז די גאַנצע רעפאָרם אין אין תוך אַ דורכ-
פאַל ,ווארים ,ד,אָס פאלק פון ירושלים האַלט זיד פעסט ביי דער פאלש"-
קייט און ווי? זי ניט אומקערן ; פון קליין ביז גרויס זיינען זיי אַלֶע להוט
נאָך געלט און פון נביא ביז'ן כהן האנדלען זיי אַלע מיט פאַלשקייט".

,ומזיסט
גאָט'ס תורח ,װאָס זיי האָבן איצט ,איז דערפאר אֵן נוצן ,און א

האָט געאַרבעט אויף דעם די פּען פון די שרייבער" (ירמיה ח ,)21--4
?5ד
ד ע ר מ

און

דער

נביא

האָבן

ניט

געקאַנט

אִמּ-

דאַנקען און איבערגעבן זייער מאַכט צו דעם כהן און דעם סומר ,דעם נע-
לערנטן אין דער תורה .די צייט אין נאָך ניט געווען ראוי פאַר דעם,
אין דער תורה פון דברים און אין דער רעפאַרם איז געשאַפן נעווארן אַ
סינטעז צװוישן מלוכה ,נבואה און כהונה דער מלך ,דער נביא אוּן דעו
כֹהן האָבן צייטװוייליק זיך פאַראײניקט און געאַרבעט צוזאַמען.

אָבער

לאַנג האָט דער דאָזיקער אויסגלייך ניט נעקאַנט אָנהאַלטן ,באַלֶר האָבן
זיך געענדערט די אומשטענדן און ס'איז געקומען אַ אויתרוצצו" ,דער
מלך מאַביליזירט אלע כוחות צוֹ קעמפן פאר דעם אומאפּהענניקייט פון
דער מלוכה .די כהנים און די פּאַטריאַטישע נביאים ,וועלכע האָבן זיך

נאַכגעשלעפּט נאַך די מלוכה-לייט און האָבן פאַרטראָטן דעם אַלטן מלוכה"
נעדאַנק ,ריידן דעם פאלק אַיין ,אַז איצט ,נאָך דער רעפאַרם ,ווען מ'האָט
אָפּנעשאַפט די ב סמ ו ת או מ'דינט גאָט נאָר אין ירושלים ,קויט װי
ס'איז אָנגעזאַנט אין דער תורה ,קען מען זיכער זיך פאַרלאָזן ,אַז גאָט וועט
ניט איבערנעבן זיין הייליקע שטאָט און זיין איינציקן הייליקטום אין דער

האַנט ופון דעם פיינט ,און דער נביא ,דער אמת'ער נביא ,ירמיה ,בלייבט
איינזאַם ,פאַרלאָזן און פאַרפאַלנגט פון אלעמען  :פון דעם מלך ,פון דרי
כהנים און פון נאַנצן פאָלק .די צייט איז אַ שטורמדיקע ,די תורה און
יאשיהו'ס נאַנצע רעפאָרם-אַרבעט טרעטן צוריק אין דעם הינטערגרונט,
און אין פאָדערגרונט פון דער היסטאָרישער אַרענא זעען מיר דעם לעצטן,
פאַרביטערטן קאמף צווישן מלוכה און נבואה ; מיר זעען ,װי עס ראַנגלען
זיך דער לעצטער קעניג צדקיה ,דער לעצטער אָפיציעלער פאַרטרעטער
פון דעם אידישן מלוכה-געדאַנק ,און דער נביא ירמיה ,דער גרעסטער פאַר"

טרעטער פון דעם אידישן נאָט-געדאַנק.
ערשט דער אונטערגאַנג פון דער מלוכה און דער גלות האָבן נע"
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בראַכט דעם ענדגילטיקן נצחון פון דער נכואה איבער דער מלוכה און האָבן

דערמיט געשאַפן דעם באָדן פאַר דער אַבסאָלוטער הערשאַפט פון דער
תורה .,נאָכ'ן חורבן האַבן אַלע אַייננעזען ,אַז די נביאים ,וועלכע האָבן
פאַראויסגעזאָגט דעם אונטערגאַנג פון דער מלוכה ,זיינען טאַקע גערעכט
נעווען ,עט האָט טאַקע באמת זיך אוױיסנעלאָזן װוי ירמיה האָט געזאָגט,
די נביאים זיינען איצט געװאָרן חשוב און אַנערקענט ,און זייער לערע איז
איצט אַריינגעדרונגען אין די מוחות פון די ברייטערע קרייזן פונ'ם פאָלס,
אָבער נאַר פון אויבז-אויף האָט זיד געדוכט ,אַז די נביאים האָבן געזינט,
דער אונטערנאַנג פון דער מלוכה האָט סוף-כליסוף געפירט אויך צום אונ"
טערנאַנג פון דער נבואה און דער חורבן מיט'ן נלות האָבן באמת נאַר צו"
געגרייט דעם וועג פאַר דעם נצחון פון דער תורה.
דער אונעטרגאנג פון דער מלוכה און די צעשפּרייטונג פון די אידן
אין פארשידענע לענדער האָט אויפנעריסן דאָס אידישע לעבן פון זיינע
סאַמע װאַרצלען .דער באָדן ,אויף וועלכן די אידן האָבן זיך געהאַלטן זינט
זיי זיינען אַ פאָלק געװאָרן ,איז ארויסגעריסן געװאָרן פון אונטער זייערע
פיס .אין נלות ,אין דער פרעמר ,זיינען די אידן נעצוואונגען געווען צו

שאַפֿן א גייסטיקן באנד ,װאָס זאָל זיי צוזאַמענהאַלטן אַלס קינדער פון איין
פאָלק ,אויב זיי האָבן געװאָלט בלייבן קינדער פון דעם פאָלק ישראל,
האָבן זיי געמוזט זיך אָפּשיידן פון דער נויאישער וועלט ,האָבן זיי נעמוזט
אויפשטעלן א גייסטיקע מחיצה צווישן זיך און די נויים אַרום .,זיי האָבן
נעמוזט שטעלן דעם טראַָפּ אויף יענע מנהנים און אינסטיטוציעס ,װאָס
האָבן זיי אויסנעצייכנט פון זייערע היידנישע שכנים ,צװוישן וועמען זיי

האָבן געלעבט .אַזױ איז דאָס רעליניעזע לעבן פון די אידן אין גלות בבל
געוארן איידעלער און גייסטיקער און ס'איז דאַרטן אַנטשטאַנען א נייער
סאָרט פרומקייט ,די אמת'ע אידישע פרומקייט װאָס מיר טרעפן שפּעטער
אין דער פּערטיש-גריכישער עפּאַכע.
אָבער אין גלות איז פאַרטריבן געװאָרן נאַר אַ קליינער ,הנם דער
אינטעלינענטסטער ,טיי? פון אידישן פאָלק .די מאַיאָריטעט אין גע"
בליבן אין ארץ ישראל .נאָכ'ן נלות ,אין דער תקופה פוֹן ש
,יבת ציון",
ייען מאַנכע אידן האָבן זיך צוריק אומגעקערט אין זייער אַלטער היים ,איזן
דעויבער אַנטשטאַנען אין דעם לאַנד יחודה אַ קאַנפליקט צווישן צווייער-
?'' פידן ; :די אורשפּריננלאך ארץ ישראל'דיקע אידן ,וועלכע האָבן קיינ-

מאָל ניט פאַרווכט דעם טעם פון גלות ,און די גלות-אידן ,וועלכע האָבן
זיד צוריקנגעקערט פון ווייטן מזרח אין זייער אַלטן לאַנד .,די אַלטע ארץ
ישראל'דיקע אירן זיינען געווען שטאַרק ענלאך צו זייערע אוראורעלטערן
וואוינענדיק אויף דיזעלביקע נחלאות און באאַר-
פון דער מלוכה-צייט.
בעטנדיק דיזעלביקע פעלדער און וויינגערטנער וי זייערע אורעלטערן ,זי"
נען זיי װינציק װאָס בארירט געװאָרן פון דער נאַנצער אַנטװיקלונג ,װאָס
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5עבן און דער אידישער

געדאַנק

האָבן דורכגעמאַכט

פון

חורבן אָז ,די פרומע אידן אָבער פון גלות ,װאָס זיינען געקומען צוריק
אויפבויען אַ ניי אידיש לעבן אין יחודה ,זיינען ניט געווען דיזעלביקע וי
זייערע עלטער-עלטער-זיידעס אין דער צייט פון דער מלוכח ,נאָר נייע אידן

זיינען זי געווען ,וועלכע האָבן געפילט אין זיך די נייע האַרץ װאָס יחזקאל
האָט פאָראויסגעזען אין דער צוקונפט.
ביי די לאַנד אידן האָט נאָך געלעבט דער אַלטער מלוכהיגעדאַנק,
זיי האַבן עס געבויט דעם צווייטן בית:-המקרש אין דער צייט פון דער
וועלט-רעװאַלוציע אונטער דריוש דעם ערשטן און האָבן געהאַלטן ביים
אויסרופן אָרער האָבן טאַקע אויסגערופן זרובבל'ן פאַר דעם אירישן קעניג,
אָבער די גאַנצע אונטערנעמונג האָט זיך אױיסגעלאָזן מיט אַ דורכפאַל.

דריוש"ו האָט זיך איינגעגעבן צו אונטערדריקן די ווייט פאַנאַנדערנעפלאַ-
קערטע רעוואלוציע ,און די פּערסישע אימפּעריע איז אַרויסגעקומען פון
דער וועלטימהומה אין די ערשטע יאָרן פון דריוש'ן נאָך מעכטיקער וי

פדיער .זרוב ?2אין פאַרשװאונדן פון דער היסטאָרישער סצענע ,און אַ
פּערסישער נובערנאַטאָר האָט פאַרנומען אין ירושלים דעם פּלאַץ פון רי
די אירן אין יחורה זיינען
פּרינצן פון דוד'ס הויז ,זרובכ? און ששבצר,
געבליבן מוטלאָז און אָפּהענטיק ,אָן דער האַפענונג איופצובויען זייער

לעבן אויף א פּאַליטישן יסוד .דער מלוכה-געדאַנק האָט מיט זרובבל'ס
דורכפאַל זיך דערקלערט באַנקראָט ,און אויב די אידן האָבן ניט געװאָלט
פאַרשלונגען ווערן אין דעם ברױיזנדיקן פעלקער-שטראָם פון דער פּערסי-
שער וועלט-אימפּעריע האָבן זיי געמוזט אַװעקשטעלן זייער לעבן אוים'ן

יסוד פון דער גייסטיקער פרומקייט און פון דער אַפּנעשײדקייט פון דער
אַרומיקער וועלט ,װאָס האָט זיך אַנטװיקלט אין גלות.

אָט די פרומקייט האָבן די גלותזאידן פאַרקערפּערט אין אַ נייער תורח

װאָס זיי האָבן דעמאָלט געשאַפן ,דאָס איז די ?תורת כהנים" (,ויקרא" און
מאנכע טיילן פון .במדבר" און אויך פון ש,מות") .דאָס איז באמת גע
ווען די אַלטע תורה פון דברים ,נאָר פון דאָס ניי פאָרמולירט און צוגעפּאַסט
צו די נייע אומשטענדן .פּונקט וי די תורה פון דברים איז געווען צוגע-
פּאַסט פאַר דער קליינער משכה פון יהודה נאָכ'ן חורבן שומרון ,אַזױ איז
די תורת כ הנים עעװען צונעפּאַסט פאַר די אידן אין דער פּערסי"
שער עפּאַכע ,וועלכע האָבן געלעבט צעשפּרייט איבער דער וועלט מיט אַ
רעליגיעז-נאַציאַנאַלן צענטער אין יהודה.

ווידער האָט זיך איבערגע'חזר'ט דאָס פאַרלייענען די תורה אויף אַ
גרויסער פאַלקספאַרזאַמלונג אין ירושלים און די פייערלאכע שבועה זי אִמּי
צוהיטן ,ווי מיט צוויי הונדערט יאָר פריער אונטער יאשיהו'ז (נחמיה ט ,י).
אָבער אונטער וועלכע פאַרשידענע אומשטענרן! ניט קיין מלך און גיט
קיין נביא איז איצט געווען דער ואָרטפירער ,נאָר צוויי פרומע אירן גנע"
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קומענע פון נלות  :איינער אַ פּשוט'ער פרומער איד ,א תקיף אין הויף פון
פּערסישן קעניג ,און דער אַנדערער אַ כהן און אַ סופר ,אַ שריפטנעלערטער

אין נאָט'ס תורח.

יאשיהו'ס רעפאָדם איז אין אַנהויב געווען אַ דורכפאַל,

אַ אידישער קעניג ,אַ פאַרטרעטער פון דעם מלוכח-געדאַנק ,האָט ניט גע"
קאַנט אַיינפירן אין אידישן לעבן די אומבאַנרעניצטע ממשלה פון דער
תורה .ערשט אין דער צייט פון נחמיה און עזרא ,ווען די האַפענונגען
אויף אַ אידישער מלוכה זיינען צערונען געװאָרן ,זיינען די אידן פאַקטיש
טאַקע געװאָרן דאָס פאָלק פון דער תורח ,און די פרומקייט פון אָפּהיטן מיט
אַלע פּרטים אלץ װאָס שטייט געשריבן אין דער תורה איז געװאָרן דער
יסוֹד פון זייער לעבן ,דער ,במקום" פאַר דער אַמאָליקער מלובה ,ניט
מיט'ן גוטן ווילן זיינען די אידן געװאָרן דאָס פאָלק פון דער תורה ,נאָר
זיי האָבן קיין אַנדער ברירה ניט געהאַט ,אויב זיי האָבן ניט געװאָלט
אונטערגיין צווישן די פעלקער, .נאָט" ,זאַנט די גמרא ,האָט אַריבער-
געבויגן דעם בארג סיני איבער די אידישע קעפּ און געזאַנט :אויב איר
וייט מקב? די תורה ,איז גוט ,אַניט װועט אָט-דאָ זיין איער קבורח",

אין דער נייער קאָנסטיטוציע פון אידישן

לעבן ,אין

ת ו ר ת

כ ה גנ י ם ,איז קיין פּלאַץ ניטאַ פאַר קיין מלוכה .אַנשטאָט דעם אמאָ-
ליקן מלך אי איצט דער כהן נדול געזאַלבט געװאָרן מיט'ן הייליקן אוי5

(ויקרא כ"א) און האָט געטראָגן די גאָלדענע קרוין און דעם פּורפּורמאַנטל

(פּאַרגלייך כתובים אחרונים ,חשמונאים א ,י  .)02ניט דעם קעניג'ס צי-
טאַדעל ,נאָר דער בית-המקדש איז איצט געווען דער צענטער פון אידישז
לעבן .פון א פּאַליטישן פאלק זיינען די אידן איצט נעװאָרן א הייליקע

געמיינדע, ,אַ הייליקער זאָמען" (זרע קדש) ,וי עזרא האָט זיי גערופן,
די אידן האָבן זיך אָפּנעשײידט פון אַלץ היידנישע און האַלב-חיידנישע
שכנים אַרום .איד און גנוי זיינען געװאָרן צוויי באַזונדערע וועלטן מיט אַ
תחום צווישן זיי ,װאָס מ'קאָן קיין בריק ;יט מאַכן איבער אים ,די באַי
ווענונג געגן דעם ב ע  ,7װאָס האָט זיך אַננעהױיבן מיט פיר הונדערט
יאָר פריער ,אין דער צייט פון דער נעטיילטער מלוכה ,האָט איצט נעפונען
איר אָפּשלוס .,די אידן זייענן געװאָרן ניט אַ מלוכה פאַר זיך ,נאָר א
וועלט פאַר זיך ,אָפּנעשײידט פון אַלע פעלקער אָרום דורדך די געזעצן פון דער
תורה,
אַזױ זיינען די אידן אונטער דער אָנפירערשאַפט פון עזרא און זיינע
חברים געװאָרן דאָס װאָס זיי זיינעז נעווען פון יענער צייט אָן ביז איצט :
דאָס פאָלק פון דעם בוד" ,דאָס פאלק פון דער געשריבענער תורה .די
תורה האָט געזינט ,דערפאר איז די נבואה אונטערגעגאַנגען .די נבואח
איז געווען ניט מער וי אַיןבערנאַנג פון דער מלוכח צו דער תורה .די
פונקציע פון דעם גרויסן נביא איז געווען צו זיין אַן ?אַנטידאָט? צו דער
אָבער דאָס האט
מלוכה ,זיין עובדא איז געווען צו זיין א שטראַפער,
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חיים שויט

דו מלוכח פון דער ערד און דו מלוכה פֿון הומל

ער געקאַנט זיין נאָר אין דער צייט פון דער מלוכחה .שטראַפן קאַן מען נאָר
א נעזונטז ,שטאַרקן און רייכן איצט אָבער איז דער איד געווען קראנק,
שװאַך און אָרֹים .וי האָט מען דאָס אַ האַרץ אַזעלכן צו שטראָפן ? נאָב'ן
חורבן האָט זיך דערפאַר אָנגעהויבן א נייע פאַזע אין דער נבואה ; דער

נביא איז געװאָרן פון א שטראַפער א טרייסטער.,

אָבער אויך פאַר'ן

טרייסט-נביא איז מער קיין פּלאַץ ניט נעבליבן .,די אידן אין יחודח האָבן
נעפירט אַ מיזעראבעלן לעבן אַלס פּערסישע אונטערטאַנען ,אַן װאַסערע
אויסזיכטן אויף א בעסערער צוקונפט .דער איד האָט איצט זיך מתודה
נגעווען אויף זיינע זינד און אויף די זינד פון זיינע עלטעדן און איז געווען
נרייט צו טאָן גאָט'ס ווילן .די נביאים האַנן דעריבער ניט נגעהאט מער
װאָס צו טאַן .,די נביאים האָבן אָנגעוויזן דעם אַלגעמיינעם וועג ,װאָס
אויף אים זאָל דער איד גיין ,אָבער איצט זיינען נויטיק געווען ווענווייזער
אויף יעדן טריט ,אַ סלופּ ביי אַ סלופּ ; דאָס זיינען געווען די דינים פון דער
תורה .די פונקציע פון די נביאים האַנן דערפאַר איצט איבערנענומען די
סופרים ,װאָס האָבן געלערנט מיט'ן פאָלק נאָט'ס תורח .די תורה איז גע"
װאָרן דער איינאיינציקער ,אייביקער און אומפארענדערלאכער אויסדרוק

פון נאָט'ס ווילן.

האָט אַ איד געװאָלט זיין פרום און האט געװאָלט וויסן

װאָס גאָט פאַרלאַנגט פון אים צו טאָן ,האָט ער ניט באַדאַרפט הערן גאָט'ס
װאָרט פון דעם נביא'ס מוי? ,זי אַמאָל ,נאַר ער האָט באַדאַרפט וויסן װאָס
שטייט אין דער תורה און זי אָפּהיטן גענוי מיט אַלע דקדוקים,
די תורח איז געװאָרן דאָס סאַמע העכסטע אין אידישן לעבן .די תורח

שטייט פריער אמילו פאַר דער עבודה אין בית-המקדש (פּרקי אָבוֹת א,)9 ,
און ,א ממזר א תלמיד חכם איז פריער פאַר א כחן נדול אַן עם הארץ",

מיט דער תורה האָט דעד איד אַװעקגעװאַנדערט אין די ווייטסטע לענדער
און האָט דאָרטן אויפנעשטעלט זיין עקס-טעריטאָריעלע גייסטיקע מלוכה,
די תורה איז געווארן פאר דעם אידן אַ מין מלוכה אין ט קעשענע-אויס-
נאבע ,װאָס ער האָט געקאַנט מיטראַנן אומעטום מיט זיך .דערפאַר טאַקע
האָט מען אַרויפנעשטעלט א ,כתר" אויפ דער ספר תורה ,וויי? זי האָט
פֿאַקטיש גע'ירש'נט די קרוין פון דעם מלך,
דערמיט זיינען מיר דורכגענאנגש די ערשטע העלפט פון דעם היטטאַ-
רישן קרייז ,אין וועלכן דאָס אידישע לעבן אין ארץ ישראל האָט זיך גע"
דרייט,

20

פון אלטע

קוואלן :

דוד איגנאַטאָו :
קליינע אַנטאָלאָניע פון יאַפּאַנעזישע האָקיס

מאיר שטיקער :
כינעזישע לידער (פון לי טאַי פּא)
אינדיאנער לידער
עניפּטישע לידער
אראבישע לידער
הערש ראָזענפעלד :
די קאַלעוואלע
א .אַלמי :

גאָטאמא בודא

דוד איגנאטאָו :
קלוונע אַנטאָלאָגיע פון

ואמאנעוישע האָקיס

|  .װ.ייט פון דער רוישיקער שטאָט

אַ בודא שמיים .און פון זיין נאָז

אן אייזיצעפּל רינם.
אוס סאַ
וויי ,מיין פייער איז אויט,
און אִם ! א שאָטן אויף דער וואנם --
א גאסט אודאי קומם.
באַ שאָ
די גאנצע וועלט אין שלאָף.
אפילן די מייז זיינען שטיל.

א גלאָק הילכם קלאָר און מיף.
שטילער

איינגעשטילט דער
די לבנח שיינט העל.
די ים-פויגל

שווימען

קו רין

ים.

שלאָפנדיק.
ראַג קאָ

די שווימענדיקע

לבנה --

א קישן פארץ פויג?
װאָס שווימש שלאפנדיק אויפן ים,
אזוי קאַלט איז דער

רעג סען

פרילינג --

מיינע קליינע טייפלאנצן

פארגעסן

כמעט

צו בליען.

באַנ ראַו

אויפץ ווילד צורייצטן ים
טאַלט ווייך דער
און שטילט

אים

פרילינג שניי
אײן.

באָנשין
גענז

האָנן דאָס די ווילדע
מיט זייערע פלאטערדיקע
געמראכט דאָס ווינטל אין היינטיקער
פליגל

לבנה-נאכט

?

מוו"בון

ואפאנעוושע

דוד אוגנאמאָו

פלוימען-בליטן
ארום,

שט"ל
טאַמשט

ווייס װי שניי
נאָר דער

אויף

האָקיס

קארפּ
דערנעבן,

אין שטראָם

או ריטסן
די פלוימען
האָבן

האָבן ניט קיין מרערן

צו פארגיסן,

זיײיער ריח
צער

זייער

פארשפּרײטן.

צו

הו סען
פלוימען

ראָז און װיים,

בליטן

זייערע זיסע ריחות שפּרייטן אוים א ליכטקריז
דער

ארום

היינם

לבנה

באנאכם.
בסואָן

װי זיס
הלואי

עס שמעקט
װאָלט

וי מען

מען

מאָלט זיינע

דער
דעם

פלוימענבוים.
חיח

זיינעם

געקענט

מאָלן

בלימן,

שאָ-האַ
היינט

נאָכט

איז

אין הארציקע
דער

גרויסער

די

לבנה

געהילם

װאָלקנס.
צבודא שלאַפם.

ער חלומים.

טשאַָ-סואו

קלינגם אין גרויסן גלאָק.
ס'װועלן בא דעם ערשטן קארשנבוים
היינט פּלאצן זיינע קאָנספּן,
פסואָ

פרילינג ,קלאָרער מאָרגנ-הימל,
דאָ און דאָרט  --חויך איבצער'ץ קאָפּ --
פלים זינגנדיק א װילדע גאנ.
א קארשנבוים דבאם װעג
איז װי א וויג-ליר
טאר'ן מידן פאנדערער,

רואָ-טאָ

באַ שאָ

חיינט װוען אלע גײען ארויס
זיך פרייען מיטץ יום טוב פון די קארשנ-בלימן --
מוז איך שטיין דאָ פארקויפן פיש.
א קארשנ-בלימל איז לייכט געפאלן
3

האַ קומו

דוד איגנאמאָוו

האָקיס

יאפאנגעזישע

אויפ'ן מויל פון איר מאיעסטעם ,דער זשאבע,
האָט איר געזאַנג זיך אָפּגעהאקט אינמיטן.
ריו-קיאָ

| שפּרייטנדיקע קארשניבליטן פאַלן איינס צן איינס.
זשאַצעס קוקן נאָך.
טראכטן און זאָגן ניט װאָס.

טאָ גאַ
ס'איז אמת  ---די בליטן װאַקסן,
ס'יאיז אמת  ---זיי זיינען שיין.
און ס'איז אמת  ---זיי װעלקן

גיך.
אנָיטסיראַ

היינם בלאָנקע איך ארום

שטמום.

ווארים קיין איין ליד מיינס
איז ניט גלייך צום

פרילינגס

װוינט.

ריאָ טאַ
װי ריין עס זיינען די בליטן פון דעם בארנבוים.
א הײיליק געלייטערטע שװועסטער
איז ניט האַלב אזוי ריין װי זײ.
גענ"סואו
זע ,בא דער לבנה'ס בלייכן ליכט --
אונטער די באַרן בוימער --
גיים ארום א מיידל לייענינדיק איר ליבע-בריף.

באָ"סאָן
איך װאָלט װעלן אָנטרינקען מיין נשמח
מיט דעם טוי װאָס אויף די לאָטוסיבלומען --
באַ אָט דעם ברעג פון טייך.
טאַו גו

:

איבער דעם לאָטוס טייך דערהויבט זיך
דאָס געשטאלט פון גרויסן בוראַ,
זיינע צליקן געװוענדט צו דער ווייט.
חאַ קוגעטסו

דער טעמפּל באדט זיך אינ'ם ליכט פון רער לבנח,
און האָרכט זיך צו צום פּלאצן פון די קנאָספּן,
װאָס עפענען זיך פאר בליאונג היינט באנאכם.
מוו געטסו
די פלאטערנדיקע

פייער-פליגן

צװוישן ווילד גראָז אין דער נאַכט
זיינען װי דאָס ווילד

גראָז אין בצליאונג,
טוו ואָ

דוד איגנאטאָוו

ואפאנעוישע האָקיס

כאָטש די נאַכש איז פייכם

קומם פאָרט די פייער-פליג
און צינדם לאנגזאם אָן איר לעטעל,
סוי רא
אין א הארבסטנאַכט

אונטער'ן גראָז

ליגט די פייעריפליג

אָפּגעהיט

רעגן זאָל פארבי.

און װאַרט דער

אוס שאָ

|

ווען די פייער-פליגן װאָלטן געזונגען !
אָ ,דאָס װאָלט זיכער געווען
א זייער מעלאַנבאָליש געזאנג,
טאַ דאַואָשו

װי גיך די שעה'ן פארשוינדן !
די פייער-פליג באהאלט שוין איד קליינטשיק לעמפל
,
פאר דעם פאָג װאָס קומט.
רי"רין
װי קיל די בחמות זעען אויס!
זי האָבן ליב צו דרייען מיט די עקן
שמייענדיק ביז די קני אין וואסער.
באַנ-קאָ
איצם ווען דער אָװנט איז קיל
שלאָפט אפילו די לבנה
אינמיטן פון דעם טייך,
ריו -סוו
צווישן די הויכע
טריפט

באמבו

בוימער

דאָס ווייסע לבנה-ליכט

און דער קוקו פויגל רופט.

א קוקו פויגל רופם !

זיין ליד קען אויפברעכן די מיר פון קבר,
און אויפװעקן די טויטע פון זייער שלאָף.
בסואָן

חילות .חלומ'ען איינגעשלאָפן אין די קברים
און איבער זיי כװאַליען זיך
'
די ווייכע זומער גראָזן.
יעדן פרימאָרגן

קוק איך אָן מיין ווייץ.

ט

דוד איגנאטאָוו

ואמאנעזישע האָקיס
דורך דער נאַכט וואקסן זי אונטער
בלויז אויף איין טראָפּן מוי.
שונ"סוו
אפילו
הילכט

די גנבים

פאר

דאָס געזאנג

די וואונדערלאכע

באַנאַכט
פון

מתנה

קוקו

פויגל,

פון הימל.

סאוָקו
פויגל

דאָס ליד פון קוקו

פראלט

און הער  ---נאָך א קול --
זיין עבאָ שאֲלם.
טאַנ קאַ
אלץ פאַרגייט.,
באַהאָלטן

און באַלד װעט די נעסם
קוקן

דעם

און די װאָלקנס װעלן

פויגל,
באַהאַלטן

די לבנה.

די װינסן קומען אָן.
ציען פון מיר מיין מאנטל
וי מלאכים הענט פון הימל.
מוו סעטסו
ווען אפילו אלע גלעקער זאָלן קלינגען און רופן
וועש דײַס נִים צוריקהאַלטן
דאָס אָפּגײן פון דעם פרילינג,
פון אויף יענער זייט טייך  --הער --
דאָס געזאַנג פון דער נאַכטיגאַל,
עס זינגם און זאָגם  :דער זומער קומט.
מיוי סעטסו
אָ ,װינט פון הימל  --גנאָד !
האָלט אֵיין דאָס בלאָזן דיינס א װײַל.
בליען היינט,

די מאָנבלומען

אַיע מאַרו
אָפּגעפאלענע

מאַנבליטן ! די לבנח

מוז וװויסן פון איער
און חלומ'ם

איצט

פריערדיקער

פּראַכט

פון אַייך.
טסונע מאַרן

ביים געיעג

פון פערד

אין געװעם --

הילכען קלאָען
קוים אַנרירנדיק די ערד.

קאָ דאַ

ואפאנעזישע האָקיס

דוד איגנאמאָוו
טרויעריק איז צו זען דעם לעצמן

רייטער אין געיעג .פאַרלאָרן ---
און ראַנגלם זיך נאָך אלץ.
וו
ק
ש

מאָרגן

ווען דער
פארשווינדן

כרענגט

בוריק

די פלאַטערנדיקע

דעם

טאָג

ליכטער

פון די גייסטער.

שו"גען

|
וי שװואַך עס פלאַטערן דורך חשך
אין גראָז די לאמטערנעס

דעם היים-וועג פון די גייסטער

װאָס צאלויכטן

רי"ין

אויף דעם קעפּל פון מיין קינר,

אָ וועצערן ,אַ שטערן חילות !
שפּרייט

אָן א צאָל,

ברכות

טשאָ ריאָ

טונק איין מיין ערדיש קלייך
אין דעם

טייך פון הי"מל

און װאַש פון דעם די פלעקן אוים,
סאָ ואָ
װאָלקנװייז,

וי זומער-פייגעלאך

אויף פלאַטערדיקע פליגל-- ,
לייט אויף דער ריח פון סאָר.

באַ-שאַ
װען די גייסטער
איז אויף דעם
בלויז

האָבן אָפּגעריכט

מובח

זײער

סעודה

פֿאַרבליבן
גרויע

אן איײנציקע

האָר,

משאָ-סואו

וזיסגעגאנגען;
מיין לאָמטּ אאי

האָם זיך פארשעמט
פאַר דעם ליכט פון דער לבנה.
מי היאַקו

מיין לאָמפּ איז איינגעשלאָפן.
דער שיין פון מוי
האָם איינגעזאפּט

איר

ליכמ.

טאָ סעקו
א מוטער װעט זיך אפילו גנב'ענען באַנאַכם
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ואפאנעזישע האָקיס

דוד איגנאמאָו

צן צינדן איר לאמטערן
פאַר דער נשמה פון איר פאַרברעכעריש קינר.
ראוָטאַ
דער היישעריק טּרעפּלט װי א גלח:
דער טאָג איז קורץ און פארגייט
װי אלץ אויף דער וועלט,
סאָסעקי
קלאָרער ,בלויער מאָרגנהימל,
ס'וולד גראָז בליט,
ווער קען זיך קלאָגן ? נים איך.
שאָ נען
די בלאָזנדיקע ווינטלאך
הויבן אונטער די ווערבע צווייגלאך
זיי זאָלן כאַפּן די לבנה היינט באַנאַכט.
באַ שאָ

די הויכע װילד-פלאַנצן נייגן די קעפּ
צו די בערג ,בעטנדיק די לבנח
אויפצושטיין פון איר בעט.
.

גואַן שאָ

:

וי קלאָר עס שיינט היינט די לבנה,
דער שאָטן פון אַ פאָסנעצװוייגל
ליגט אזוי װי לעבעדיק אויף מיין דיל.
קיאַקו
אַלע ווארנונגען אומזיסט .איך האָב געלימן
איינטאָל און נאָכאַמאָל ,און הער אַלץ ניט אויף
קוקן אויף דער לבנה ביז אין שפּעטער נאַכט אַרײן.
גיין
ק
אונטער

דעם האַרבסטיקן

הימל

בליען אזוינע בלומען
װאָס זעען קיינמאָל ניט די זומער-פייגעלאך,
|
דער הארבסטאָג גייט אוועק.
אָן איינאונאיינציקע סאָוע בלויז
שמייכלט קעגן דער אונטערגייענדיקער זון.

|

באַ שאָ

קי קאַקו

דער הארבסטאָג פארגיים.
אַ קראָ אויף א וועלקן צווייג
װוינקט צו דער אונטערגייענדיקער זון.
זןעו שי ?=

ואפאנעזושע האָקיס

דוד איגנאמאָוו
וואן זאָלן זיך די קראָליקעס שפּילן,
און זיין צאַשיבּט פון די קאַשטאַנעם,
װאָס פאלן

אזוי

פון דרי בוימער

האַסשיק

היינט ?
סעי בו

קאַשמאָן ניסל --

דלויז אן איינאונאיינציק

דאָס איז אלץ װאָס עס קען האַלטן
זיאָס קליינע הענטל פון מיין קינד.
גאָ מעו
דער הארבסט
און מאכט

װוינםט איז רוי,

װי מיט פּודרע װײיס

די בעקלאַך פון מיין קינר.
פון דער

ווייטער שטאָם

גרייכט קוים אַהער דער
פאַלן אָפּ די טויטע

גלאָקנקלאַנג,

בלעטער

פון די צוימער,
סאי מאָן

שניי איז געפאלן

דורך דער נאָכם.

אַזוי שיין איו ער אין דער
אַז איך האָב פארגעסן

פדי געװען,

אָן מיין מאָרגן תפילה.
ססוען

די גאַנצע װעלם איז וויים,
וואו געשינט סען אַן ארם אַצינד
צו זען דאָס גאַנצע בילד ?
רו"ון
צאָס סוף פון יאָר
װואַגט אפילו ניט די בראַװוסטע

פרוי

א קוק צו מאָן אין שטּיגל.
שון טאָקו
סאַנץ װעט פארטשרייבן
דעם צער פון יאָר,
אָבער זינג קיין ליד ניט היינט.
טאַ  מסע
ביים קבו פון דוכטער באַ שאַ

ביי באַישאַיס רו פּלאץ היינט
האָב איך געריסן דאָס פארװועלקטע גראָזֹ
און מיט דעם אָפּגעװישט דעם שטויב פון זיין קבר,
גאָמעי

מאיר שטיקער :
לירער

פון

?י טיי פא

לי

ד

וויינ
זע ! די וואסערן פון געלן מייך
קומען פליסנדיק פון הימל אזוי גלייך.
דער אימטעטיקער שטראָם ויך גיסנדיק אין ים געשוינר --
בלייבט דאָרטן אָטּהענדיק װי  2קינד.
זדע! אויף יענעם טורעם אין דער הייך

שטייט איינער בא א שטּיגל טרויעריק און בלייך
דאָס וויינט אזוי און קלאָנט א גרייז
אויף זיינע האָר װאָס זיינען וויים.

ערשט אינדערפרי װי ווייכער זייד געװעזן זיינען זי
און איצם  ---אין אַװנט  ---ווייס װי שניי,
לאָמיר הוליען ,טרינקען !
און אין שמחות אַלערלײי פאַרזינקען.
נים לאָזן איינע פון די פעסלאך ויין
בלייבן שטיין אליין אין זילבערנעם לבנח-שיין.
געטער האָבן אונז געשאָנקען זייער פראכט --
זיי זאָלן געווינען װאָס דערפון.
לענט און הוליעט אונמער זייער זון !
הרגעט שאָף און קוילעט אָקסן  --שכורם טאָג און נאָכם !

קום ,טשין ,מיין גוטעד פריינם.
אויך דו ,טיין וואוילער מאָן-טשיארו..
איך גיב אייך גוטן ויין --
נים קויינקלט אייך ,נאָר טרינקם !
איצם װעל איך זינגען אייך א ליך.
און אויב איר וילס  --זינגט אויכעט
גלעקער ,פּויקן ,נאריש צוקערווארג --
זי טויגן נים !

מים.

גוט איז שכור זיין פון רויטן װיין --
און קײינמאָל זיך ניט אױיפכאַפּן צו זען די לעצעדיקע שיין !
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לידער פון לו טאַי מאָ

מאיר שטיקער
לײים

די גוטע און די קלוגע און די שמילע

האָט מען פאַרשפּאָרט אַליײן אין זייער אײנואַמקײט.
שכורים

פריילאכע
װאָס יעדער

האָבן אויפגעװוירקט

רום

איז מקנא אוטעמום.

לְאָמִיר קויפן װיין חיינם  ---איר אוֹן איך --
װאָס טויג דאָס קלאָגן
אז מיר האָבן ניט פארװאָס עס צו באקומען.
מיין פערר איז אָפּגעפּלעקט מיט פינעף טייערע בלומען,
און מיין פּעלץ איז װוערט זיין װאָג אין גאָלך,
איך װעל אַ רוף מאָן נאָך מיין אינגל באַלדר --
און זאָל ער אויסבייטן דאָס אַלץ פאַר בעסטן װײן,
און מיט אייך ביידן  ---לאָזט מיך הוליען ביז אין טאָג אריין,
און פאַרגעסן דעם פּײן טון צענטויזנט דורות,
א ברוף פון משאנג קאן.
איך האָב זיך געשטילם

מיט

בלימעלאַָך

מיינע האָר האָבן קוים דערגרייכט
דו ציזט

אָנגעקוטען

און פֿאַרװײילט
טיט

גרינע

רייטנדיק

זיך באַ דער

פלוימען

אָס אַזױי האָבן סיר

אויף

באַם

טויער.

מיין שטערן,
דײן באמברשטעקן

באַנק

אנשטאט

שפּילעכלאך.

געװאוינט

אין שטאָט

טשאַנג-קאַן,

קינדער צוויי װאָס האָבן זיך אויף גאָרנישט נים געריכם.

צו פערצן יאָר האָסטו מיך פאַר דיין ווייב גענומען.
וויך בין געוועזן שעמעװודיק ,און ניט געקענט מיין פּנים מראָגן פף""
זאָב נאָכגעלאָזט מיין קאָפּ,
און אויסגעדריים אים צו דער שװאַרצער װאַנם.
דו האָסט מיך אפשר טויזנם מאָל גערופן --
איך האָט געשויגן ,און זיך ניש אומגעקוקט אַפילן..
בא פוטצן האָב איך שוין געקענט פאריכטן זיך די ברעמען
און בעטן זאָלסט מיך האָבן ליב --
ליז מיר װעלן װערן שטויב און אֵשׁ.
רו האָסט געגלויבט אין גלױױיבן פון וו עי  -ש ענג,
װאָס האָט געװאַרט אונטער דער בריק --
דאָס האַרץ אַקעגן שוים,
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לידער פון לי טאַי מֹאָ

|

און איך האָב קײנמאָל ניט געוואוסט
אז איך װעל דאַרפן ווען אַרויפקלעטערן
דעם באַרג װאַנג-פו,
אַרויסקוקן אויף דיר אַזויפיל מעג.
ווען איך בין אַלט געװאָרן זעכצן יאָר
ביזטו אַװעק פון מיר,
אַװעק צום בייזן קלין קי-שאַנג
וואו ריזנשטיינער שטעלן זיך אַקעגן אימפּעטיקן טייך,
און די שליוזעט קען מען ניט אַדורכגײן זומער ציים.
האָסט כאָטש .געהערם די מאַלפּעס קלאָגן
אין די הויכע פעלון ?
און ווייסטו ,אז די צייכנס פון דיינע פוסמדים
באַ אונזער מויער זיינען אַלם,
און אז יעדער צייכן איז באַדעקט מיט גרינעם מאָך ?
דער מאָך איז מיף און אײנגעװאַקסן,
מען קען אים ניט אַװעקיקערן שוין מער,
און די בלעטער פאָלן שוין אין אָסיעטוינם,
די געלע שמעטערלינגען פון אַקטאָבער
פלאַטערן פּאָרנװײז איבערן גראָז פון װיאַנעדיקן
מיין האַרץ שוט װײ  ---ווען איך קוק אויף זײ.
איך זיץ און טרויער אײנאַלײן אוֹן  --אָ --
די רוימקייט פון מיין פּנים װיאַנעם.

גאָרםן

אויב דו וועסט זיך אומקערן אַמאָל אַהים --
און אויב דו װועסט מיר אָנשרייבן אַ בריף פאָרויס --
װעל איך קומען ריך באַגעגענען

(דער װעג איז אזוי קורץ!)

צום ,מייך פון לאַנגען ווינם".
צו זיינע קינדער

די מוילצער-בלעטער זיינען גרין אין לאַנד פין ואו,
און דרי מאָל זיינען שוין די זייד-ווערים
אין שלאָף פארזונקען.
אין מזרח-לו ,וואו מיין משפּחה וואוינט --
װער װעט דאָרט פארזייען אונזער פעלךר?
איך קען זיך שוין נים אומקערן צו דער רעכטער ציים --
און פאָרנדיק באַם טייך,
12
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איז שװוער מיר זי ארויסצוהעלפן,
דער דרום-ווינט צעבלאָזש מיין גייסט ,װאָס בענקט אהיים,
און פליט מיט אים אַװעק אַקעגנאיכער אונזער הויז.
אין מזרח-זיים פון אונזער הויז  --א פערשקע-בוים
מיט דיקע בלעטער ,שװערע צװייגן
|
װועבנדיק זיך אין דעם נעפּל.
דער זעלבער בוים ,װאָט כ'האָב געלאָזן װאקסן
איידער כ'בין אַװעק  ---דריי יאָר צודיק.
דער פעדשקע בוים איז אויסגעשפּרוננען ציז דער סטעליע --
ווען איך האָב אומגעבלאַנקעט אין די בערג.
פינג-יאנג ,מיין שיינע טאָכטער ,כ'זע דיך שמיין
באַס בוים און פליקן א באבלימלם צווייגל-,
דו רייסט די בליטן און איך בין ניטאָ --
ריינע טרערן גיסן זיך װי וואסער.
מיין קליינער ,קליינער זון ,פאַ-טשין,
אויסגעוואקסן ביז דיין שוועסטער'ס אקסל --
דו קומסט ארויס מימ איר
און שטעלסט זיך נעבן בוים.
נאָר װער איז דאָ װאָס זאָל אַ קלאַפּ טאָן אויף דער פּלײצע?
איך טראכט פון אָט די אלע זאכן,
און מיין געדאַנק צעבלעזלט זיך,
א שארפער ווייטיק שניידט מיין הארץ איעדן מאָג.
איצם רייס איך אָפּ
צו שרייבן אייך דעם
און שיקן אים אַװעק
אַ לאַנגן ,לאַנגן װעג

פון וײסן

זייך

א שטיק
בדיה,
צוזאמען מיטן װאַטער --
צו אַייך !

די פרוי רעדט
װען דו ביזט דאָ געװען איז פול געװען דאָס הויו מיט בלומען,
איצטער אז דו ביזם ניטאָ  ---פוסטעװעט דאָס ליידיקע געלענער.
דעד אויסגעשטיקטער צודעק ליגט צונויפגעװיקלט אויפן בעט
|
איך קען ניט שלאָפן .דרי יאָר שוין אז דו ביזט ניטאָ.
דער ריח ,װאָס איו פאַרבליבן הינטער דיר ,טארפאָלגט מיך אַלץ.
דער דיח בלאָנדזשעט אום ,נאָר וואו ביזשו געליבטער ?
איך קרעכץ  ---געלע בלעמער פאלן פון די צוייגן.
איך וויין --- ,דער מוי בליסטשעם ווייס אויפן גרינעם מאָך,
18
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דאָס װאַסער  --בלוי.
לבנה  ---קלאָר און רײן.
ווייסע בושיקעס טליען אין לב:ח-שין.
הער ! די מיידלעך קלויבן

וואסעדיקאַשטאַנעט פאַרטראטם,
און גייען זינגענדיק אַהיים
אין דער שטילער נאכם.
ג
דאָס גראָז פון יען וואקסט גרין און 78נג,
און אין משין הענגען די מוילבער צװייגלעך בא דער מיר,
אַצינד אז טיין האַרץ איז צעבראַכן און קראנק --
מראַכסטו כאָטש ,מיין טײיערער ,פון קומען צוריק צו מיר
אָ ,ניט געבעטענעף און פרעמדער פרילינגשווינם ---
יט שפיל זיך מיט די זידענע פאָרהענגלעך אצימי!
דֹ
אָפּגעשײידט פון דיר זיץ איך אליין
און קלאָג אונשסער די הימלען פון יעה לאנג.
אין מיין הויז באַלויכטן פון לבטח-שיין
קומט זעלטן א שליחות אֶן פון דיך.

אין פרילינג פליען ווילדע גענז קיין צפון
און שטעלען אָפּ זיך באַ מיין שיר.
און קומען שפּעטער צוריק אַהער --
אָצער ניט קיין בריוול פון יר-טשאנג,
ער געזעגנט זיך מיט איר

א
שוין דריי מאָל אז מיין פּרינץ האָט סיך גערופן,
איך װעל גיין און זיך נים אומקערן צוריק.
מאָרגן אינדעדפרי װעל איך אַװעק פון דיר,
און אריבערגיין דעם טויעד וואו-קואן.
אומזיסט וועסטו מיך זוכן אין דעם ויישן הויז,
און װועסט אַ ביינקנדיקע דאַרפן קריכן אויפן באַרג װאַנג-מן,
ב
נעבן טויער האָלטסטו מיך נאָך אלץ באַם גאַרטל,
און פרעגסט מיך ווען איך װעל צוריק קומען פון װועג,
איך װעל זיך אומקערן אַמאָל --
ברענגנדיק מים זיך אַ זיגל גאָלד,
14
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און דו  ---דו וועסט דאָך נים זיין
װי די פרוי פון אָרעמען סו-טשין.
װאָס האָט אפילו ניט פאַרלאַזט איר װעב-שמול
צו גיין באַגעגענען איר מאַן.
פון גאָלד זיינען די מרעפ,
און װי די פליגל פון אַן אייזיפוינל
בליסטשען די שפּיצן פון הויז וואו איך װעל וואוינען,
נאָר דאָס חלומען פון דיר ,מיין טייערע,
װאָס וועם דארפן שמיין אַלין
צאָס אַלטן טויער כליטען אין געװיין --
װעט מאַכן איך זאָל זיצן װאַך באַנאַכט באם לאָמפּ,
און קוקן אויף דער שטאַרבנדיקעד לבנה אינדעדפרי.
און מיינע טרערן װעלן רינען ---
פאָרנדיק קיין מעריב.
קראַען

פאַרנאַכט

אין דעמערונג פון גראָע װאָלקנס
זוכן קראָען זייערע נעשטן נעבן טויער פון דער שמאָט,
זיי פליען קראקנדיק אהיים אין א געדיכטן ראָד.
קראקען איינע צו דער אנדערער אין די בײימער-שפּיצן.
די פרוי פון טשין-טשואן זיצט טרויערנדיק אַלין,
און עבט בראַקאדע אויף איר װעב-שמול,
פאַר וועמען ?
זי מורמלט שטיל צו זיך אַלין,
און ס'צימערן אירע ברעמען
אונטערן בלוי און נעפּלדיקן גאַזע-פאָרהאַנג,
אָט הערט זי אויף צו װעבן,
און איר געדאַנק הויבט אָן אַװועקצושװעבן,
דערמאַנט זי זיך אָן אים װאָס איז אַװעק פון איר,
און זי מוז ליגן איין-אַליין אין שטיבל אויף דער נאַכם,
און סיפאַלן אירע טרערן
װי א רעגן װאָס װיל קײנמאָל נים אויפהערן.

אינדיפֿנער לידער.
שווארצע תפלות :
ס'איז דאָ אַ פרוי,
װאָס האָט צוגענומען

דעם מאַן באַ סיר.

פון וואנען האָב איך עס געזאָלט װיסן,
ווען איך האָב אים געגעבן צו טרינקען מיין נשמה,
דעמאָלט װען די צלעטלעך פון דעמב
זיינען גלאַפּיק װוי אויערן פון אַ מויז,
און די לבנח קרייזלט זיך װי א תפלה-פעדער,
אין גרינעם פּאַס איבער טיאָי.

ווען איך האָב אױיסגעגאָסן מיין נשמה פאַר אים,
דעמאָלט ,װען איך האָב אַזױ שטאַרק געציטערם,
פון װאַנען האָב איך געקענט וויסן,
אַז די נשמה פון א פרוי איז באַ אים גלייך
װי זיסער סאָק ,װאָס טריפט
פון אבעכער ,צעבראָכן פון װינס ?

ווען איך זאָל געווען וויסן
װאָלט איך געווען צוריקגעהאַלטן פון אים מיין נשמה,
כאָטש כ'האָט ניט געהאַלטן מיין לייב.
יענע פרוי מיט די קרומע אויגן,
װאָס זי זאָל ניט נעמען פון אים --
ס'איז מיין נשמה װאָס זי נעמם.
ב
|
װאַכנדיק באַנאַכט
פיל איך װי מיין לעבן איז אָפּגעריסן פון מיר,
וי װאַסער פון אַ ניט דערבאַקענער אָלא.
דעמאָלם ווייס איך ,אַז ער איז מיט איר,
זי טרינקט פון זיינע ליפּן
די נשמה ,װאָס איך האָב אים געגעבן.
דערפאר מאַך איך שווארצע תפלות פאר איר
מיט א שווארצער פטעדער פון אַ שווארצער קראָ.
מיט סאָווע-פעדערן פאַרשפּיצט מיט שטילקייט --
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לודער

אַז אַלע אירע טעג זאָלן זיין שווארץ װי די נאַכם,
אַז שװאַרצקיים זאָל הערשן איבער איר,
אַז זי זאָל גיין אין שאָטן פון שטילקיים
אויפן וועג אקעגן סיפּאַפּן.
ג
הלואי װאָלם איך געווען געהאַלטן מיין נשמה,
כאָטש כ'האָט אוועקגעגעבן מיין לייב,
בעסער דער כיפרער שמייכל און דער אָנגעשפּיצטער פינגער
איידער דאָס אייביגע גריזשען די נשמה
פון א לײיכטזיניקער פרוי,
איצטער ווייס איך פארװאָס די מכשפה'ס זיינען אזוי שיין --
זי נערן זיך אויף די הערצער פון בעסעדע פרויען.
ד
א פינשטערניש זאָל קומען אויף איר.
אירע פיס זאָלן ארײנבלאָנדזשען
אין שווארצן טייך פון טרערן.
איר נשמה זאָל אונטערגיין.
זאָלן די ,װאָס זיינען אויבן ,ניט הערן איר קול,
באַ דער שווארצער קראַָ'ש פעדער,
באַ דער סאָװעיש פעדער,
דעם קריגערס געזאנג

ניט פאר מיר זאָלסטן וויינען ,געליבמע פרוי,
ווען איך װעל שמאַרבן ;
נאָר פאר דיר אַלין זאָלסטן וויינען.
וויין ניט פאר די קריגער ,װאָס גייען
צעפרידענע אין קריג,
זיי גייען זיך נוקם זיין
פאַר די געפאלענע און דעריהרג'עטע
זיי גייען אַװעקלײגן
אַלע אונזערע שונאים װי זיי,
גייען שאַפן טוים ,זינגנדיק.

וויין ניט פאַר די קריגער,
נאָר וויין פאַר די פרויען !
אָ ,וויין פאַר אַלע פרויען !
17
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:

אויף זיי באַדאַרף מען רחטנות האָבן
מער װי אויף אַלע באַשעפענישן,
זייערע מענער קערן זיך נים אום !
װי אזוי קענען זייערע הערצער
ווען סיר זיינען געפאלן ?

איבערבליײבן,

נים פאר מיר זאָלסטו וויינען ,געליבסע פרוי,

וויין אָד דיר אליין,
הארצנס

פרוונט.

שיין איז דער ווייסער שטערן פאדנאַכט
און דער הימל קלאָרער,
ווען דער טאָג גייט אַװעק ;
נאָר זי איז שענער,
און זי איז מייערער,
זי ,מיין האַרצנספריינם,
שיין איז דער ווייטער שטערן פארנאַכט
און די לבנה ,װאָס שווימט
צום הימלם ברעג;
נאָר זי איז שענער,
און זי איז טייערער,
זי ,מיין האַרצנספריינט,
קארבן

א
אַ מייד? טראָגנדיק א גרינע סטענגע
אזוי װי ס'װאָלט געװעזן מיין מיידל,
די גרינע סטענגע ,װאָס כ'האָב איר געשענקט צום אנדענק.
איך װייס די גאַנצע צייט ,אַז ס'איז ניט מיין מיידל,
דאָס איז אָצער גפוועזן דער כישוף פון דער סטענגע,
אַז פּלוצלינג,
און מיין מיידל איז געװאָרן אין מיר.
ב
דיין פּנים איז פרעמר,
פרעמד דער ריח פון דיינע קליידער,
נאָר ריין נשמה איז אזוי באַקאַנט ;
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לידער

מאיר

אונדיאנער

שטיקער

אַזוי װוי אין חלומות
װאָלטן זיך אונזערע געדאַנקן באַגעגנט.
אָפּטמאָל כאָפּ איך זיך אויף
א גליענדיקער פון שלאָף,
איצט ווייס איך װאָס מיין האַרץ האָט געטאָן.
איצט ווייס איך טארװאָס
ווען מיר האָבן זיך באַגעגנם,
האָבן מיר זיך אזוי גרינג אַנגעהויבן ליב צו האָבן.
געזאנג באם צעשוידן זיך

ברעכט זיך ,ברעכט זיך מיין הארץ אצינד,
ווען איך טראַכם,
אַז איך גי אַװעק פון דיר,
הער זשע ,װאָס עס זאָגט מיין האַרץ :
האַלם מיך,
האַלט מיך שמענדיק אין דיר.
חלומ'ם איצט ,חלומ'ט איצם מיין הארץ,
וװויינענדיק כאַפּ איך זיך אויף,
טראַכטנדיק ,אז מיר צעשיירן זיך װידער,
חלום דו,
קען זיין ,דיין חלום וועם אַנהאָלטן,
קום ניט נאָענט צו מוונע לודער

קום נים נאָענט צו מיינע לידער,
דו װאָס ביוט ניט מיין געליבטער !
ווייל ס'קען נאָך פון באַהעלטעניש
ארויפשפּרינגען אויף דיך מיין הארץ !
וװוען מיינע לידער גליען

װי די מאַנדל בוימלעך
מיטן צווים אויף זײי,
ליגט מיין הארץ באַהאַלטן
|
צװוישן מיין געזאנג ;
קום ניט נאָענט צו מיינע לידעך,
דו װאָס ביוט ניט מײן געליכטער!

19

לודער

|

מאיר שטיקער

הער ניט מיינע לידער,
דו װאָס ביזט ניט מיין געליבטער !
דאָס האַרץ איז איבער זיס
וואו מיין ליבע האָט עס צעוואונדיקם,
ניט אָטעם אֵיין דעם ריח,
דו װאָס ביזט ניט מיין געליבטער !

בו יג זיך ניט אוייבער מיינע לידער

מיט זייער בענקשאַפט איבער דיר,
ווייל ס'קען נאָך פון מיין זינגען
אַרויפשפּרינגען אויף דיר מיין האַרץ,

עגיפּטישע לידער.
אָ ,גאָלדענע !

אָ,
וי
עס
ער

גאָלדענע ! װי שיין איז אָם דאָס ליד !
דאָס ליד פון האָרוס'ן אליין.
זינגט דער זון פון רו דאָס געטלאַכע געזאַנג,
איז דאָס הארוס קינד ,דער געטלאכער זינגער,

ער נעמט נים צו דיין ברוימ.
ער פארמינערם נים דיין שפּייז,
זיין האַרץ איז גלייך ,אויפריכטיק זיין לייב,
אַ ליכטיקייט איז אין זיין ברוסם,
זיין אָפּשײ איז דיין טרויעך,
זיין אָפּשײ איז דיין הונגער און דיין דאָרשט.
זיין אָפּשײ איז די לייד פון זונענהאַרנטע.
דער מילגרוים בוים און מוט פון גאָרטן רעדט :
מיינע פרוכטן

זיינען װי איר

מויל,

און זיס איז זי װי מיין געשמאַק,

מיינע קערנער  ---גלייך װי אירע ציין,
און מיין פורעם איז געגליכן צוין איר ברוסט.
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עגיפּטושע לידער

מאיר

עגופּטושע

שטויקער

איך בין דער

בעסטער

בוים

פון סאָךר --

אײיביק לעב איך און פארבלייף

די גאַנצע ציים,

װאָס די שוועסטער און דער ברורער טוען
ווען זי זיינען שכוד פון א סך געטראַנקען,
און באַנעצם מיט אוילן און גערוטן --
בלייבט אַ סוד אין מיינע צווייגן,
אלע בוימער שטאַרבן אָפּ ,פארשווינרן ---
נאָר איך אליין פארבלייב,
צוועלף חדשים גרויס איך זיך
אין בלעטער-ציר,
איך שטיי און ווארף פון זיך די בליטן,
און אַנדערע שפּראָצן שוין אין מיר,
דער דאנקבארער

פווגנבוים

דער פייגנבוים באװעגט קוים מימן מויל,
די צווייגן רירן זיך  --אָט װאָס זי זאָגן :
 ---איך װעל זיך איילן טאַן אַלץ פאר מיין הארין,

זי איז דאָך אזוי גראַציעז װי איך,
ווען
בין
איך
פון

דינער זיינען ניט פאראן
איך דער שקלאַף,
בין די קריגס מתנח
געליבטן אַזש אין פּלשתים לאַנד,

זי האָט געלאָזט מיך זיצן אין איר גאָרטן,
און גיסט אפילו ניט אויף איר קיין וואשער
ווען מען דאַדרף.
איך בין אַנטטּלעקט בלויז
פאַרן פייטפארטריים.
און פאר דער ציים ווען קיינער טרינקט ניט,
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לודער

הערש

ראָזענפעלד :

די קאלעוואלע
ערשטע

רונע

פון
פון
פון
פון

דעם שוערד פון קאָוקאָמעלי
דעם בויגן יאזקאהיינעניס
די ברייטע נאָרדלאַנד-
פעלדער,
די קאַלעװאַלאַ טאָלן,
ַ
א8
4

דאָס געבורט פון װאונאָמאינען

טון אַ שטאַרקער לוסט געטריבן,
פון טאַרשטאַנד אַרוױיסגעפאַדערט,
בין איך איצטער גריים צו זינגען,
גריים איצט מעשות צו דערצײילן,
גריים צו זינגען אונוער שטאַם-יליך,
דֹאָם געזאַנג פון אַלטע דורות.
װוערטער שטראָמען איצט פון
מויל מיר
און עס גליטשן זיך די טענער,
װילן פון טיין טויל זיך רײסן,
װילן מיינע ציין מיר עפענען.

אָט-די לידער האָט מיין פאָטער,
האָט מיין גוטער אַלטער פאָטער
נאָך געזונגען ביי זיין אַרבעם,
און מיין ליכע גוטע מוטער
האָטּ געדרייט דאָס פלינקע
שפּינדל
און די לירער מיך געלערנם,
ווען איך בין אַ קינד געװעזן,
בעת איך בין אַרומגעקראָכן,
אַף דער הוילער ערר געפּויזעם,
:
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666
ט'פעלט דאָ ניט קיין צויבעך-
גאָלדענער פריינם ,מיין ליבער
מעשות,
ברודער !
פֿון חברים ביזט דער ליבסטער ! מעשות ,וועגן סאמפּאָ-בישוף,
מעשות ,װעגן לאָוהיס שפּרוכן.
לאַמיר איצט צוזאַמען זינגען,
אין געזאנג ווערם אַלט די סאַמפּאַ,
לְמָּמִיר מעשות זיך דערצילן,
לאָוהי הערט אויף כישוף אָפּמאָן,
זיינען מיר דאָך שוין צוזאַמען,
אין דעם ליד גייט אויס װיפּונען,
דורך א צופאַל זיך באַגעגנם,
זעלמן טרעטט מען זיך צוזאַמען ,ביי דעם שפּיל שטאַרבם
לעמינקיינען,
זעלטן גייען מ"ר צוגאַסט דאָ,
און פיל אנדערע לעגענדעס,
אין דעט לאַנד דעם גריאם-
קאַלטן ,און פיל כישוף-שטּרוכן קען איך,
אין דעם אַרטען לאַנר פון צפון .טייל האָט מען מיך אויסגעלערנם,
טייל האָב איך אַליין געפונען
בי די זייטן פון די װעגן,
לאָמִיר ביי די הענם זיך נעמען,
און אַ סך האָב איך געזאַמלם
לאָמיר איינטלעכסן די פינגער,
אין די שמעקנדיקע װעלרלאַך,
און זיך נעמען פרײלאָך זינגען,
און זיך מעשות איצם דערציילן ,מיי? האָב איך אַדאָפּגעריסן
פון די צוייגן פון די בוימער,
זאָלן גוטע מענטשן הערן,
פון די הויכע סאַסנע-שפּיצן,
זאל דער דור ,װאָס װאַקסט
איצם ,הערן ,פיל האָט איך דערשפּירט אין
טאָלן
כ'קען פון קינדהיים נאָך די
ווערטער ,צווישן פלאַנצן ,צווישן בלומען,
פיל פאַרוומען האָם מיין אויער
און פין אַלטע אַלטע צײטן,
אף די האַניק-רייכע לאָנקעס,
קומען אֶַלֶע מיינע לידער,
אף די גאַלדיק-גרינע בערגלאַך,
און עס נעמען זיך די מעשות
וואו איך האָב די שאָף געפּאַשעם,
פון דעם װאינאַמאַינען-גאַרטל,
און געגאַנגען נאָך מוריקקיץ,
מון דער אילמארינען-קוזניט,
א
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דו קאַלעװאַלע

הערש ראָזענפעלד

נאָך טוריקקיץ נאָך דער
שװאַרצער,
און דער שיין-געפלעקטער קיטאָין
יונעס פלעגט דער פראָסט מיר
זינגען,
אוּן די טויגל פון װעלדער
און די כװאַליעס פון די ימים
פלעגן אָפט טיך לידער לערנען,
א* * ַ+

און די לידער און די מעשוח
פלעג איך אויפקייקלען אין
בינטלאַך,
און זי טירן אָף די שלימנט,
אֶף די שליטנס צו מיין שמיבל,
און אין קעסטעלאַך ,מים קופּער
אויסגעפלאַפטערמע ,באַהאַלפן.
6= 6

אָפֿגעלעגן אין מיין שטיבל,
דורך די פראָסטיק װינטער ווינטן,
זיינען זי אַ ציים א לאַנגע,
דורות גאַנצע דאָרם געלעגן;
זאָל איך איצטער אַמידי לידער
טון באַהעלטעניש באַקוטען?
זאָל איך אָטידי אַלע קעסטעלאַך,
וועכטער פון די גאָלדענע מעשוה,
פֶּף דעם טיש אַמטיאיצם צעלײגן,
אונטער די געמאָלטע באלקנס
אין מיין שפיבל אין דעם אלמן?
זאָל איךף עטענען די קעסטעלאך,

אָנגעפילט סמיט צויבער-טעשות ?
זאָל איך אָפּקניפּן דעם עק איצט
פון דעם קנויל פון אַלטער חממו,
און דערציילן אייך אָט-איצטער
די לעגענדעם פון די פאַטערט?
6* +

לֹאָם איך אויסזינגען אַצינדערט
דאָס געזאַנג פון אַלטע דורות !
זאָל דער אָפּקלאַנג זיך צעטראָגן
בי דעם ביר ,װאָס איך װעל
טרינקען,
ציי דעם ברוים ,װאָס איך װעל
עסן;

װועט מען מיר קיין ביר
דערלאנגען,
װעם קיין צדוים דיים שיש נים
ליגן,

װועל איך פאָרט די לידער זינגען
בי א ביסל רײינעם װאַסער;
איך װעל זינגען אִטידי לירעף
פאר דער פרייד פון אונזער אַונם,
פון דעם לאַנגן נאַרדלאַנד אֶוונם,
פאַר דער פרייר פון די פאַרמאָגן,
פַאַר דער שיינקייט פון פרימאָרגן,
=
=
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אָפט געהערש האָב איך דערציילן,
אפש געהערם אין לידער זינגען,
אַז בי אונז פאָלט ואכט צו
איינזאַם,
און די מעג ,זײ שיינען אײנזאַם,
אַזוי איינזאַס איז געבאָרן
דער באַרימטער װאינאַמאינען,
װואינאַמאינען דער מבשף,
בי זיין מומער ,עטער'ט מאָכטעף,
=א
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טאַרבײטן האָט אַ מיירל,
אִם אַ שיינע עטער-מאָכטער,
א פּגעלעבט זיך כמח יאָרן
א ין די ברייטע הימלירוימען,
איבער פּריירים נאָך געקנוילטע,
ביסקל זי איז מיך געװאָרן,
מרויערדיק ,אָן האַטענונגען,
אֲזדי לאַנְג אַלײן צן לעבן
אין די ברייטע הימל-רוימען,
אין דער לופטן איצער ים-שוים,
אין דעד אײנואַמקײט פון עטער,
און זי איז אַראָפּגעגאַנגען,
צו דעם ים אַראָפּגענידערט;
שויסיק װאַסער  ---איר געלעגער,
פװאַליעס זיינען אירע קישנס.
א
=
א

מלוצלונג הויבט זיך אויף א
שטורעם,
|
קומם מיט צאָרן פון דעם מזרח,
שמייסט דעם ים ,צעברויזם דאָס
װאַסער,

די קאַלעװאַלע

הערש ראָזענפעלד

הויבט די כװאַליעס ביז צום
היטל,

שטייסט די שמערן מיט כװאַליעס,
ביז זיי װערן ווייס פון בעס,
און דאָס טיירדל ווערם
געשליירערט
וי א שטּענדל אף דעם וואסער,
שמיפן מיט איר גרויסע כװאַליעס,
שטּאַסן מיט איר שטורעם-ווינטן,
אַף דעם בלויען װאַסער-רוקן,
אַח דעם ים דעם שוימיקוייסן,
אַלֶע כחות פון די ימים
שטיפן מים דעם הילפלאָזן טיידל,
מיט דעט הילפּלאָז איינזאם מיידל,
ביז לסוף װערט זי מעוברת
פון דעם װאַסער ,פון די ווינטן.
= = 9

אָנגעלאָדן מים דער משא,
קען דאָס מיידל זיך נים הויבן
אף דער פלאַכקײים פון דעם
| װאַסער,
זיבן חונדערט יאָר כסדר
האָט דאָס מיידל אַלץ געװאַנדערם,
האָט אין װאַסערן געװאַנדרערם {
ניין מאָל לעבן פון אַ מענמשן
איז דאָס מיידל אומגעשוואומען,
און זיך נים אדויפגעהויבן
אַף דער פלאַכקיט פון דעם
װאַסער,
איכער אירע שװערע וייען.
זיבן הונדערם יאָר געליטן
ביז זי האָט אַ זון געבאָרן ;
אומגעשוואומען איז די מוטער
אָס קיין מזרח ,אָם קיין דרום,
און קיין מערב ,און קיין צפון,
אומעטום איז זי געשוואומען,
פון דעם שטורעס-ווינם געשראָקן,
אֶלְץ אין ווייען אומגעשוואומען,
ביז זי האָם א זון געבאָרן.
+ 5
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הויבט די מומער אָן פון װייען
לייכט צו כליפען און צו רײדן,
זיך פון האַרץ אַראָפּצורײדן:
;וויי איז מיר און װיי מיין מזל!

סאַראַ פּלאָגעניש און װײימאָק !
וואו בין איך אַרײנגעפאַלן?

װאָס האָב איך טיין היים טאַרלאָזן,
צו באַזעצן זיך אין ישםוים,
אַז די װעלן זאָלן װאַרפן,
און די װינטן אַף דעש װאַסער,
אַף די בריישסע װאַסעד-שמרעקעס,
זאָלן הוידען מיך און טרייסלען !

װאָלט נים בעסער דען געװעזן,
אוקקאָ גרויסער ,טויד צו בלייבן,
װי צו טראָגן זיך אין ימים,
װי צו װערן װאַסער-טושער !
דאָ איז קאַלט און טריב דאָס לעצן
און מיין בלאַנקען אַף דעם װאַסער
און טיין װאַנדער איבער ימים,
בריינגט אַף יעדן שרים מיר
װייטאָק !
אוקקאָ ,דו ,אַ גאָט דער /
העצסמער !
אוקקאָ ,טרעגער פון די הימלען !

מיין
קום
קום
זיך

געבעש פאַרנעם אַצינדערם,
אַהער ,דיין הילף איז נוימיק,
אַהער און העלף מיר
| איצסער
באַפרייען פון די צרוח,

אויסצולייזן זיך פון ווייען !

קום געשווינד ,אייל צו זיך
שנעלער,
שנעלער נאָך ,װי איך באַדאַרף
דיך זי
* =6

װי זי ענדיקם נאָר צו כעמן,
ניט פאַרגאַנגען נאָך קיין רגע,
ערשט עס פלים אַ שיינע ענסל,
לאָזט זיך צו דער װאַטער-
מומער,
פלאַטערם אוס און זוכט און
נישמערימ,
זוכט א פלאץ אף אָפּצורוען,
ערגעץ וואו אַ נעסם צו בויען,
תלִים קיין מזרח ,פליט קיין
מערב,
לאָזם קיין צפון זיך ,קיין דרום,
זעם אין ערגעץ ניט קיין בערגל,
24
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הערש ראָזענפעלך

קען קיין זיכער פּלאַץ געפינען;
און זי פליט און פליט פּאַמעלאַך
קוקט און זוכט אַף אַלע זייטן --
נאָר נישטאָ וואן אָפּצורוען,
הויבט זיך אָן צו טראַכטן ,קלערן,
הויבט אַלײן צו זיך אָן ריידן
אַף אַ קול אַזױינע װערמער:
;װעל איך נעסט אַף װינם זיך
בויען ?
אַף די װאַסערן מיין רויפּלאַץ }

װעט דער װינט טיין נעסט
צעשטערן,
װעלן כװאַליעס זי
פאַרשוויינקעך",
+
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ערשט די שיינע עטער-שאָכטער,
די נים-מזל'דיקע מומער,
שטעקט איר קני אַרויס פון
װאַסער,
הויבם די פּלײצעס פון די
כװאַליעס :
י
זאָל אַ נעסט דאָס ענשטל בויען,
אַף אַ דואיק פּלאַץ טאַרװײלן.
פליט דאָס ענטל צו פּאַמעלאַך,
זעט די פּלייצעס פון דעם מיידל,
מערקט די קני פון עטער'ס
טאָכטער,
|
נעמט זי אָן פאַר גרינע בערגלאַך
אַף דעם בלויען װאַסערירוקן,
און זי שועבםט אַרונטער.
לאַנגזאַם,
זעצט זיך אַף דער קני אַנידער,
הויבט אַ נעסם פאַר זיך אָן
בויען,
און געפינט אַ פּלאַץ זיך דאָרמן,
וואו צו ליגן אירע אײער;
לייגט זי זעקס פון לויטער גין-
גאָלך
און ראָס זיבעמע פון אײזן ;
זעצם אַנידער זיך דאָס ענטל
אַף די איער זי צון בריען,
ליצם זי אײן מאָג און אַ צוויימן,
און דעם גאַנצן טאָג דעם
דרימן,
הויבט דאָס מיידל אָן צו שפּירן,

אַז דאָס װאַסער װערט אַלץ
הייסער,
|
אַז איר הוים הויבט אָן צו
ברענען,
און די אָדערן ,זי גליען,
טוט זי האַסטיק זיך אַ טרייסל,
טוט אַ שאָקל אירע קניעס --
פאַלט די נעסט פון איר
אַרונטער,
און די איער  ---גלייך צום
אָפּגרונט
און צעברעכן זיך אַף שטיקלאַך,
6
א
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אין דעם זאַמד נים אומגעקומען,
אין דעם װאַסער נים פאַרלוירן,
נאָר מים וואונדערלאַכער שיינקיים
קומען זיך די שמיק צוזאַמען
און באַהעפטן זיך אין העלמטן,
אין צוויי שיינע ,גלייכע העלפמן,
איין העלפט אויבן ,איינע --
אונטן ;
פון דער העלפם ,װאָס ליגם פון
אונמן
װערט דאָ ,אונטן ,ערר באַשאַפן,
פון דער אויבערשטער ,דער
צוויימער,
וועלכם זיך אויס דער הימל
אויבן,
פון דעם שטיקל געלכל אויבן
הויבט די זון דאָרט אָן צו
שטראַלן,
פון דעם שטיקל ווייסבל דאָרטן
שיינם אַראָפּ צן אונז לבנח,
פון די טײלכעלאַך די העלע
וװוערן שטערן אַף דעם הימל,
און פון אַלע טונקעלע פיילן
ווערן װאָלקן אין דער לופטן;
און די מעג ,זי שוינדן אײיליק,
און עס קייקלען זיך די יאָרן
טון דער יונגער זון באַלױכטן,
פון לבנה-שיין באַגאָסן,
ַ
א *א
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און די שיינע עשער-טאָכטער
שווימט נאָך אַלץ אַרום אין
װאַסער
1א

הערש ראָזענפעלד

די קאַלעװאַלע

אַף די שלעפערדיקע כװאַליעס,
אַף די נעבלדיקע פלאַכן.
פּאַר זיך האָט זי װאַסער-
שטרעקעס,
איבער זיך--דעם בלויען הימל,
66 +

ענדלאַך ,אין דעם ניינטן יאָר
עדשט,
פונקט אַרום דעם צענטן זומער,
הויצט זי אויף איר קאָפּ פון
װאַסער,
הויבט דעם שטערן פון די
בװאַליעס,
און זי נעמט זיך צו דער אַרבעש,
פאַנגט ערשם איצטער אָןְ צו
שאַפן,

אֶף דעם רוקן פון די ימיט,
אַח די בלויע װאַסער-שטרעקעס ;
ואו זי טוט איר אָדעם הױיבן --
דאָרטן װאַקסן גלייך אויס
בערגלאַך,
וואו זי טוט איר פוס נאָר
שטעלן --
װערן לעכער פאַר די פישן,
וואו זי טוקט זיך נאָר
אַרונטער --
ראָרטן שטּרייטן זיך די שיפן,
ואו זי צים זיך אֵף א זײם
אוים ---
הויבן זיך דאָרט פלאַכע ברעגן,
שטרעקט איר פוס זי צו יבשה --
װוערן גריבער פאר די
לאַקס-פיש,
ווענדט איר קאָפּ זי צו יבשה --
ווערן דאָרטן ברייטע בוכטן,
שווימט זי אָפּ פון ברעג אַביסל,
רום אַ וויילע אַף איר רוקן --
ווערן ריפן דאָרם פאַרבאָרגן,
וואו עס גײיען אונטער שיפן
און מיט זי אַזוי פיל לעבוס,
א=
א

שוין באַשאַפן זיינען אינזלען,
אין דעם ים באַפעסטיקט פעלון,

פעסטגעשטעלט די הימליזיילן,
שוין באַשאַפן פעלדעד ,וועלדער,
און קאָלירנדיקע שטיינער,
װאָס זיי פינקלען אין דעם זון-
שיין,
נאָר דער זינגער װאַינאַמאָינען
איז געװען נאָך ניט געבאָרן.
א
א
א

װאַינאַמאָינען ,העלד און זינגער,
ליגט אין בויך נאָך פון זיין
מומער
דרייסיק זומערן כסױר,
ליגט אָפּ װוינטערן אויך דרייסיק
אַף די שטילע װאַסער שטרעקעס,
אַף די װײיכע ימים-כװאַליעס,
טראַכט און קלערם און זוכם
זיך עצות,
װי צו לעבן און געדײען,
אין דער איינגשאַפט ,אין דער
פינצטער,
ווא ער קען קיין זונליכט זעען,
קיין לבנה-שיין ניט מערקן,
*=
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הויבט ער אָן אַזױי צו רײדן,
.ון אזוי לאָזם ער זיך הערן:
א

,פיר אַרױיס מיך ,אַ לבנה,
טיר מיך ,זון ,איך בעט דיך
איצטער,
מיר ארויס מיך ,בער פון הימל,
דורך די אומבאקאנטע טירן,
דורך די טויערן ,די פרעמרע,
פון מיין קליינער איינגער
וואוינונג,
פון מיין חושכ'דיקער חפיטה,
איך זאָל קענען פריי ארומגײן,
אַף דער ערד און אַף די אינזלען,
אָװוום צייםט לבנח זעען,
און בײמאָג די זון כאַטראַכטן,
אַף דעם בער אין היטמל קוקן
8
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נאָר די זון װיל אים ניט העלפן,
און לבנה ניט באַפרײען,
און דער בער קיין הילף נים געבן,

26
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ראָזענפעלר

טולע זעקס און אפשר זיבן,
און אין הארבסם פון אַכמן יאָף
ערשפ,
לאָזט ער זיך אַרויס פון װאַסער,
לאָזט זיך צו די הויכע ברענה
צו די װיסטע טוסטע ברעגן;
מיט זין רעכטן פוס א פריער
הויבכט ער אויף זיך פון דעם
װאַסער,
קריכט אַרױיף אַף דער יבשח,
שמעלט זיך אויף ,כדי צו זעען
די לבנה אַלע אָװנם,
און בײיטאָג די זון באַטראַכטן
און דעם בער ,און אַלֶע שטערן.

און זיין לעבן איז צו לאַסט אים,
און פאראומערט איז ער
שטענדיק,
ברעכט ער אויף די שמאָלע שירן
פון זיין חושכ'דיקער תפיסה
מים זיין פינגער מיט דעם פערטן ;
אַף די שטיצן מינגער זיינע
פון די הענטלאַך און די פיסלאַף

.
שפּארט ער דורך זיך דורף
דעם טויער,
שטעלט אװעק זיך אַף די קניעם,
מאַנצט אַריין אין טיפן װאַסער,
שטרינגט אַרום אִף אַלע זײטן,
שווימט קיין דרום און קיין צפון,
שוזימט קיין מזרח און קיין מערב,
און באַקוקש זיין נייע סביבה.
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אט אַזױ איז ער געקומען,
איז דער העלד אַרין אין װאַסער,
אַ יאָר פינף האָט ער גערוש דאָרט,
מאיר

א
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אָם אַזדי איז װאַינאַמאינען,
אונזער גרויסער העלד און
זינגער,
װאָס געבוירן צו זיין מוטער,
צו דער שיינער עמער-שאַכטער,
אֵף דער וועלט צו אונז געקומען' ,

שטיקער :

אראבישע לידער

אזוי װי די מוראשקע האָט געבדאכם צום קיניג שלמה
די פיסלאך פון א היישעריק פאר א מתנחת --
אַזױ בריינג איך דיר ,געליבטע ,מיין האַרץ.
איך האָב אַװעקגלײגט מיין קאָטּ און מיין האַרץ
באַס שװעל פון דער טיר פון דיין לִיבַע --
טרעט צאַרם ,קינד,
דאָט זאַמד איז וי א פּאָס מילך
אויסגעגאָסן אונטערן לבנח ליכם.
עס שפּרייםט זיך נעבן דיינע פיס
וי וויין װאָס קומט פון ווייסע שטערן.

ווען איך האָב געקושט דעם שווארצן שמיין
האָבן מיך ארומגערינגלם מריינטלאכע פרויען.
זי זיינען געקומען חפלה פאָן מיט פארהילטע טניטיער,
דערנאַך האָבן זי אָפּנעדעקט די שלייערם און געזאָגט צו מיך ;
 --דער טוים פון דער נשמח איז אין דײן קוק אויף אונד,27

א .אלמי :
בודהא/ס געבורט *)
אין קאפּילאַװאָסטו האָט געהערשט א סאקיא-קעניג--א יורש פון די

איקשוואקוס ,װאָס ווערן אַנגערופן גאָטאַמאַ  ---און זיין נאַמען איז געוועז
פודהאַדאַנא ,סודרהאָדאַנא האָט געהאָט א ווייב מיט'ן נאַמען מאַיאַ-דעװי,
שיין װוי די װאַסער-ליליע און ריין אין אירע מחשבות וי די לאטוס ,מאַיאַ-
דעווי איז געווען די מלכה פון הימל ,װאָס לעבט אויף דער ערד ,פריי
פון גלוסטוננען ,געאַכט פון איר מאַן פאַר איר אומבאַפלעקטער הייליקייט.

דער גייסט פון װאַרהאַפטיקייט האָט אַראָפּגענידערט אויף איר ; און ווען
זי האָט געשפּירט ,אַז זי דאַרף אַ קינד געבערן ,האָט זי געבעטן מ'זאָל זי

שיקן צו אירע עלטערן  ---און סודהאָדאַנאַ האָט איר בקשה באַװיליקט,
מאיאדדעווי איז אויף איר רייזע געקומען אין א פּרעכטיקן נאָרטן,
װאָס זיינע ביימער האָבן געטראַגן דופטנדיקע בלומען און אין די צווייגן
האָבן מיריאדן פייג? געזוננען ,זי איז אראָפּ פון איר נאָלדן טראַנדבעט
און שפּאַצירט דורך די שאַטנדיקע שטענן ,ביז זי איז צונעקומען צום
גרויסן בוים סאלא ,אין מיטן גאָרטן .דאַ האָט זי דערפילט ,אַז איר שעה

איז געקומען ,אוּן זי האָט גערופן אירע באַדינערינס ,וועלכע האָבן אויף
די צוויינן אַ פאָרהאַנג אַרום איר פאַרצויגן,
אַז דאָס קינד איז געבוירן געװאָרן ,האָבן פיר מלאכים פון הימל
,ריי
אױסגעשפּרײט אַ נאָלדענע נעץ אויפצונעמען עס ,זאָגנדיק דערביי  :פ
זיך ,אַ ,קעניגין ,א מעכטיקער זון איז דיר געבוירן געװאָרן" .אַן אלטע
פרוי ,װאָס איז לעבן איר געשטאַנען ,האָט תפלה נעטאָן דער הימ? זאָל
בענטשן דאָס קינד.
בעת'ן געבורט פון דעם קינד זיינען אלע וועלטן פאַרפלייצט געווארן

| פון ליכט .די בלינדע האבן באַקומען זייער שיין ביי דער אָנקומענדיקער
נלאָריע פון גאָט ; די טויבע און די שטומע האָבן גערעדט וועגן דעם גע"
כורט פון קומענדיקן בודהא ; די קרומע זיינען גלייך געװאָרן ,די לאַמע

זיינען געגאַננען ,די געפאַנגענע זיינען פריי געװאָרן.
די בלאַטיקע שטראַמען זיינען געװאָרן ריין ; הימלישע מוזיק האָט
'
אַנגעפילט די לופט און די נייסטער פון הימ? האָבן נעיובלט מיט פרייר.
די נעשרייען פון די חיות זיינען איינגעשטילט געװאָרן; אַלע באַ-

שעפענישן זיינען דורכגענומען נעװאָרן פון ליבע ; פרידן האָט זיך אוֹיף
דער ערד אױיסנעשפּרײט.
בלויז מאַרא ,דער בייזער נייסט ,האָט זיך נישט געװאָלט פרייען.
עס זיינען די נאנאדהערשער געקומען צו גריסן דעם בודהא און נע"
נראכט מיט זיך מאַנדאראַיבלומען,

סודהאדאנאַ האָט נעטראכט איבער די דאָזיקע צייכנס ,אָט אָנגע-
פון די

 )+אן איבערזעצונג
הייליקע שריפטן ,לויט קארום.

וויכטיקסטע
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פילט מיט פרייד און באלד מיט א באַטריבט געמיט .דאָס חארץ מאַיאַ-

דעװוי'ס ,וועלכע האָט איבעד איר קינד געװאַכט ,איז באַשװערט געװאָרן,

אין א ואַלד לעבן לומביני האָט געוואוינט א רישי *) ,װאָס האָט
געפירט אַ לעבן פון אַ נזיר ,אַ בראַהמין ,באַרימט מיט זיין חכמה  ---און
ער איז נעקומען זען דאָס קינד ; און ווען ער האָט דאָס קינד נעזען ,האָט
'
ער געוויינט.
;פאַרװאָס האָט דער אַנבליק פון מיין זון אין דיר שמערץ אַרױיס-

גערופן ?"  --האָט דער קעניג געפרענט.
אַבער אסיטא ,דער נזיר ,האָט געוויינט פון פרייד און נישט פון
שמערץ ,און ער האָט צום קעניג געזאָגט :
.דער קעניג ,וי די לבנה בעת זי איז פול ,דאַרף אָנגעפילט זיין מיט
אַ גרויסער פרייד ,װויל באַשאַנקען איז ער געװאָרן מיט אַ וואונדערלאַכן
זון .איך בין נישט מתפּל? צו בראהמא ,איך בין מתפּל? צו דעמדאָזיקן

קינד ; און די נעטער אין די טעמפּלען ועלן זייערע ערזדערטער פאַרלאָזן
אין זיין כבוד .פאַרטרײיב פון זיך אַלֶע שרעקן .דאָס קינד ,װאָס איז איצט
געבוירן געװאָרן ,וועט ברעננען דערלייזונג צו דער נאַנצער וועלט,
,ווייל איך ווייס ,אַן איך אַלֵיין בין אלט ,קאָן איך נישט צוריק-

האַלטן מיינע טרערן ,װאָרים מיין סוף דערנענטערט זיך און איך ועל
ניט זען די נלאָריע פון דעם קינד ,וויי? דיין זון וועט רענירן די וועלט ,דער
פצעפטער פון דער אימפּעריע װועט זיין זיינער ; ער װועט הערשן אויף די
לענדער פון דער ערד ; ער װועט ווערן אַ בודהא ; ער איז געבוירן פאַר'ן
גליק פון אַלץ ,װאָס לעבט.
זיינע לויטערע לערן ועלן זיין װוי דער האַפן ,װאָס נעמט-אויף
דעם שיפיברוד .זיינע געדאַנלען וועלן זיין וי די קילע װאַסערן ; און אַלע
די ,װאָס זייגען דורכנענומען פון שלעכטע פאַרלאַננען ,וועלן פון זיי פריי
טרינקען.

|

מאוים'ן פלאַקערדיקן פייער פון האַבזיכטיקייט װעט ער אַרױסלאָזן
די װאָלקנס פון ליבע ,כדי דער רעגן פון גערעכטיקייט זאָל עס אויסלעשן.
די טויערן פון האַפּנוננסלאָזיקײיט װועט ער עפענען ; ער װעט ברענגען באַ-
פרייאונג צו די ,װאָס זיינען אין נאַרישקייט און אומוויסנהייט געפאַננען.

ער קומט אויסצולעזן פון זייער קנעכטשאַפט די אָרימע ,די פאַרשטױ-
|
סענע ,די הילפלאָזע*.
ווען דער קענינ און די קענינין האָבן נעהערט די ווערטער אַסיטשא'ס,

האָבן זיי זיך געפרייט אין זייערע הערצער ,און גערופן זייער קינר .סיד"
זאַרטאַ? ,װאָס דאָס מיינט ; ,ער ,װאָס דערנרייכט

זיין צוועק".

דאַמאָלט האָט די קענינין נעזאַנט צו איר שוועסטער ,פאדזשאפּאטי:
 8,מוטער ,װאָס האָט געבוירן א בודהא ,װועט קיינמאָל ניט געבערן אַן
אנדער קינד ,איך װעל באַלד פאַרלאָזן דידאַזיקע וועלט ,מיין מאַן דעם
*) אַ הייליקער ,א חוזה,

ו'
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קעניג און פירהארטא ,מיין קינד .וועז איד על נישט זיין ,זאָלסט דו זיין
א מוטער צו אים",
און פּאַדזשאַפאַטי האָט געוויינט און צוגעזאגט.

ווען די קעניגין האָט זיך אָפּנעשײידט פון די לעבעדיקע ,האָט פּאַי
רזשאַפּאַטי גענומען סידהארמא און אים אװעקנעטראָגן .און אזוי װוי דאָס

ליכט פון דער לבנח ווערט גרעסער ביסלאַכװייז ,אַזױ איז דאָס קינד גע"
וואַקסן טאָג נאָך טאָג ,אין פארשטאנד
האָבן געלעבט אין זיין האַרץ.
דער

פרונץ

און אין נוף ; און אמת און ליבע

סודהארמא

אַז דער פּרינץ סידהארטא איז אױפּנעװאַקסן צו יונג-מאַנלאַכקײט,
האָט זיין פאָטער באַגערט ער זאָל חתונה האָבן; ער האָט דערפאַר באַ-
פֿולן אַלע זיינע קרובים ,די עלצטע ,צו ברעננען זייערע טעכטער ,די

פּרינצעסינס ,דער פּרינץ זאָל זיך אַ ווייב קלייבן .נאַר די עלצטע האָבַּן

געזאָגט +
אדער פרינץ איז יונג און דעליקאַט; ער אין אויך נישט געלערנט
געוארן .ער װועט נישט אימשטאַנד זיין א פרינצעסין אויסצוהאלטן ,און

זאֵל א סמלחמה אויסברעכן,

וועם ער נישט קענען אַנטקעגנקומען דעם

שונא".

סידהארטא האָט ליב געהאט צו זיצן אונטער דעם גרויסן דזשאמבו"
בוים אין נאַרטן פונם פּאַלאַץ ,און דאַרט זיך פאַרטיפן אין די ווענן פון
דעד וועלט .ער האָט געזאַנט צום פאָטער , :אַכנטאַראָפּ אונזערע קרובים
זיי זאָלן אױספּרובן מיין נעלערטזאַמקײיט" ; און דער פאָטער האָט נגעטאַָן
זוי זיין זון האָט אים געבעטן,
ווען די געסט זייענן אָנגעקומען און דאָס פאָלק פון קאפילאוואסטו
האָט זיך פארזאמלט צו פּרוכן די כחות און די געלערזאַמקײט סידהאַר-

טא'ס ,האָט ער באַװיזן ,אַז ער איז דערהויבן איבער אַלעמען ,סיי מיט
זיין נבורה און סיי מיט זיין שכל ,אַזױ אַז עס איז קיינער נישט געוען,
װאָס זאָל זיך מיט אים קענען פארמעפטן .ער האָט מיט קלונשאַפט אויף
די פראַנן פון די חכמים געענטפערט :און ווען ער האָם זיי נעפרענט,

האָבן די קלונסטע צווישן זיי געשווינן.
דאַמאָלט האָט סידהאַרטאַ זיך א ווייב אויסגעקליבן .זיין אױיסװאָל
איז געפאַלן אויף זיין שוועסטעריקינד יאַסאַדהאַרא ,די טאַכטער פון דעם
קעניג פון קאָלי ,צן זיי איז א זון געבוירן געװאָרן ,וועמען זיי האָבן אַ
נאַמען גענעבן ראַהולאַ ,וואס דאָס מיינט ,אַ קנופ" און סודהאַדאַנא רער
קעניג האָט נעזאַנט. :
דער פּרינץ איז מיט אַ זון געבענטשט געואָרן ,און איך װעל אים

ליב האָבן אַזױ וי איד האָב ליב דעם פּרינץ .דאָס װעט זיין אַ קנופּ ,װאָס
ווע בינדן סידהארטא'ס האַרץ צו די אינטערעסן פון דער װועלט און דאָס
90

גאָמאמא בודאַ

א .אַלמו

קענינרייך פון די סאקיאס װעט פאַרבלייבן אונטער רדעם סצעפּטער פון
מיינע אבות*.
קיין אייגנליבע איז נישט געווען אין זיינע כוונות ,מיט ליבשאַפט
צו זיין קינד און צום פאָלק ,האָט סירהארמאַ געכאדן זיין לייב אין דעם
גאַנגעס און גערייניקט זיין האַרץ אין די װאַסערן פון גערעכטיקייט ,אַזױי

וי עלטערן ווילן פאַרשאַפן גליק זייערע קינדער ,אַזױ האָט ער געגאָרט צו
ברענגען

רו אויף דער וועלט,

די דריי אומגליקן
דער קעניג האָט דעם פּרינץ אָפּנענעבן אַ פּאַלאַץ ,װאָס אין פאַר-
זאָרגט געווען מיט אַלע רייכקייטן פון אינדיע ,אַלֶע טרויערהאפטיקע אָנ"

בליקן ,אַלע בילדער און וויסן פון מענטשלאַכע ליידן זיינען פאַרהוילן נע-
װאָרן פונ'םפּרינץ ,ווייל עס איז דעם קעניג'ס באַנער געווען ,אַן נישט
באַוואוסט זאָלן אים זיין קיין שום צער אָדער בייז.

אָבער אַזױ וי דער געפאַנגענער עלפֿאַנט בענקט נאָך די ווילדער"
נישן פון דעם דושאַנגל ,אזוי האָט סידהארטא גענארט צו זען די וועלט :
און ער האָט אַ דערלויבעניש דערויף געבעטן זיין פאָטער ,סודהאדאנא
האָט זיין זונ'ס פאַרלאנג באוויליקט און ער האָט באפוילן ,אז אַ רייט-
װאָגן מיט פיר פערר-געשפּאַן זאָל גרייט זיין ,און באַטױלן האָט ער אויך,
אַז די וועגן ,דורך וועלכע דער פּרינץ װעט דורכפאָרן ,זאָלן .אויסגעצירט
זיין.
די געביידן פון דער שטאָט זיינען אויסגעפּוצט געװאָרן מיט פֿאָר"
האַנגען און פאָנען ,און צושויער האָבן זיך אויסנעשטעלט פון ביידע
זייסן ; און סידהארטא איז נעפאָרן מיט נהאנא דעם אָנטרייבער דורך די
גאַטן און דורך לענדעריי באַװאַסערט פון טייכן און באַדרעקט מיט וועלדער,
אויפ'ן וועג האָבן זיי אנבאַנעננט אן אלטן מאן מיט א געהויקערטן
גוֹף ,א געשרומפּט פּנים און שווערע ברעמען; און סידהאַרטאַ האָט גע-
פרעגט נהטנאַ'ן  :קווער איז דאָט ? זיין קאַפּ איז ווייס ,זיינע אויגן זיינען
פאַרזונקען ,זיין קערפּער איז פאַרװויאַנעט ; און ער קאַן זיך קוים האַלטן
אויף זיין שטעקן".
אוֹן גהאַנא האָט נגעענטפערט, :דאָס זיינען די צייכנס פון עלטער.
דערדאָזיקער מענטש איז אַמאָל געווען אַ זויג-קינד ,און דאן א יונגערמאַן,
פול מים כח ; איצט איז זיין יוגנט אַנטרינען ,און דער כח פון זיין נוף
האָט זיך אָפּנעטאַן"אָ
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ן מענטשן האָבן פרייך

אין לעבן ,אַז זיי מוזן באַלד פאַרװעלקן און פאַרדאַרבן ?"
וי זיי זיינען אַזױ ווייטער אַװעק ,האָט זיך אוים'ן וועג געוויזן אַ
קראַנקער מאַן ,מאַטערנדיק

זיך דעם אָטעם צו כאַפּן און קרעכצנדיק פון
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יסורים .סידהאַרטאַ האָט נעפרעגט גהאַנאַ'ץ  :װאָס פאַר אַ סאָרט נמענטש

איז דאָם *9
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און גהאַנאַ האָט געענטפערט , :דערדאָזיקער מאַן איז קראַנק ,אַלֶע

מענטשן זיינען אונטערגעווארפן צו קראַנקחייט ,די אַרימע וי די רייכע,
די אומוויסנדע וי די חכמים .אַלע ,װאָס האָבן קערפּערס ,קענען קראַנק

ווערן".
און סידהאַרטאַ האָט געטראַכט ; ,וי נישטיק זיינען די תענונים פוז
לעבן".
אָביס? ווייטער האָבן זיי אָנבאַגעגנט פיר מענער טראַננדיק א מת.
סידהארטא,

זעענדיק

דאָס ערשטע

מאָל אַ לעבלאָזן קערפּער,

האָט גע-

פרעגט , :װאָס איז דאָס ,װאָס זיי טראָגן ? איך זע בענרער און גאַרלאַנדן
בלומען ,אָבער די מענטשן ויינען איבערפולט פון שמערץ".
גהאַנא האָט געענטפערט , :דאָס איז א טויטער מענטש;

דאָס לעבן

איז אַרױיס פון אים ; זיינע ליפּן זיינען פאַרשטומט ; די ,װאָס האָבן אים
געליבט ,וװעלן אים באַגראָבן".
,איז דאָס דער איינציקער טויטער ,אָדער עס זיינען פאַראַן אויף
דער וועלט נאָך אַזעלכע ,װאָס זיינען טויט ?"
אאיבער דער גאַנצער וועלט שטאַרבן מענטשן-- ,

האָט געענטפערט

גהאַנא -- ,אַלע די ,װאָס ווערן געבוירן ,מוזן שטאַרבן ,מ'קאָן נישט אַנט-
לויפן פון טויט".
ביי דידאָזיקע ווערטער האָט סידהארטאַ אויסגערופן, :אַ ,מענטשן
פון דער וועלט ! װי נישטיק זיינען אייערע אילוזיעס ! אייער גוף װעט
ווערן שטויב ,און דאָך װוי אומבאַרעכנט לעבט איר אייערע לעבנס !"
זעענדיק װאָס פאַרא טיפן רושם דידאַזיקע אַנבליקן האָבן נעמאַכט

אויף סידחאַרטאַ'ז ,האָט גהאַנאַ זיך פארקירעוועט אויף צוריק צום שטאַט.
אַזױ וי זיי זיינען פאַרבײינעפאָרען די פּאַלאַצן פון די אַדללײט ,האָט
קימא נאַטאַטי ,אַ יונגע פּרינצעסין און א פּלימעניצע דעם קעניג'ס ,אויס-
הי
גערופן :
גליקלאך זיינען די ,װאָס האָבן געפונען דערלייזונג ,גארנדיק רו,
איז די מוטער ,װאָס האָט דיך געפלענט; נליקלאַך איז די פרוי ,װאָס
רופט דיך *מאַן" !

הערנדיק דידאָזיקע באַנריסונג האָט דער פּרינץ געענטפערט :
עגליקלאַך זיינען די ,װאָס האָבן געפונען דערקייזונג ,גאַרנדיק  פרירן,

װעל איך זוכן דאָס גליק פון נירװואַנא*,

:

און קיסא נאָטאַמי האָט נעפרענט;, :וי ווערט נירװאַנאַ
גרייכט ?" און דאַן האָט זי ווייטער געזאָגט  :ו,וען דאָס פייער פון
טיקייט איז איבערגעשטאַרקט ,דאַמאַלט איז נירװאַנט דערגרייכט;
די פייערן פון האס זיינען אויסגעלאַשן ,דאַמאַלט איז נירוואנא
=
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גרייכט ; ווען די קומער און די שרעקן פון דער נשמה ,װאָס שטייגן-אויף
פון אומוויסנחייט און לייכטנלויביקייט ,און ווען די שלעכטע מחשבות
טוען זיך אָפּ ,דאַמאָלט איז נירוואנא דערגרייכט".
סידהארטא האָט אונטער'ן רושם פון אירע רייד ,איר גענעבן זיין
פּערל-האַלזבאַנד ,װאָס ער האָט געטראָגן ; און ווען ער איז אַהיים געקו"
מען האָט ער מיט פאַראַכט געקוקט אויף די אוצרות פון זיין פּאַלאַץ .צו
זיין ווייב האָט ער געזאַנט, :איך האָב געזען דאָס נעזעץ פון באַשטענ-
דיקער ענדערונג .,מענטשן ווערן אַלט ,קרענקען און שטאַרבן .װאָס פאַראַ
באַטרעף האָבן דעריבער די פאַרגעניגנס לֵ"
דער פרונץ גווט אוועק

עס איז געווען נאַכט ,דער פּרינץ האָט נישט געפונען קיין רו .ער
איז אויפנעשטאַנען און איז אַריין אינ'ם גאָרטן פון זיין פּאַלאַץ, ,וויי,
האָט ער געזאַנט ,די וועלט איז פול מיט פינצטערניש און יסורים",
זיצנדיק אונטער דעם גרויסן דזשאַמנויבוים האָט ער געטראַכט אי-
בער לעבן און טויט .ער האָט געזען דעם עלנט און דעם טרויער אין דער
וועלט ; און א שטאַרק רחמנות האָט אָנגעפילְט זיין האַרץ ,פאַרזינקנדיק
אין די טראַכטוננען וועגןלעבן ,זיינען די שלעכטע באַנערן אַועק,
זיצנדיק אונטער'ן דזשאַמבו-בוים איז דערשינען פאַר דעם נאָטאַמאַ
אַ הערלאַבע געשטאַלט ,מאַיעסטעטיש ,רואיק און ערווירדיק.
?פון װאַנען טוסטו קומען ,און ווער ביסטו ?" האָט געפרענט דער
פּרינץ,
|

און דעירשיינונג האָט געזאָגט , :איך נין סראַמאַנא =) ,איך זוך
בליז דער אמת בלייבט איי-
דעם װועג פון רו ,אלע זאכן מארגייען.
ן
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פון די בודאַ'ס פאַרנייען סיינמאָל נישט",

נאַטאַמאַ האָט נעפרענט:

אקאַן מען געפינען

רו? איך האָב נע -

זען די פּוסטקייט פון פאַרגעניגן ,דעם סם פון גלוסטיקייט .די וועלט מאכט
מיך נידערגעשלאָגן ; דאָס לעבען זעט אויס אומדערטרענלאַך",

דער סראַמאַנאַ האָט געענטפערט  :ו,ואו ס'איז דאָ היץ ,דאָרט קאַן

אויך זיין קעלט ; וואו ס'איז דאַ פּיין ,דאָרט קאָן אויך זיין פאַרגעניגן ;
פון ביין קאַן אויך גוטס אַרויסקומען .וואו ס'זיינען דאָ יסורים ,דאָרט
קאָן אויך זיין פרייד ,אויב דו טוסט עס נאָר זוכן ,אַזזי וי א
מַענטש ,װאָס
איז אַריינגעפאַלן אין שמוץ ,דאַרף זוכן די לויטערע װאַסערן ,באַדעקטע
מיט דער לאָטוס ,אַזױ אויך זאָלסטו זוכן די אייביקע ואַסערן פון ניר"
װאַנאַ צו טובל'ן ריין נשמהח",
דער פּרינץ איז ,הערנדיק דידאָזיקע רייד ,פול געװאָרן מיט פרייר,
*)

אַ נויר.
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,דוּ ברענגסט מיר גוטע בשורות -- ,האָט ער נעזאַנט --- ,ווייל
איצט ווייס איד ,אַז מיין צוועק װועט דורכנגעפירט ווערן .איצט איז די
שעה געקומען אויסצובינדן אלע קנופּן ,װאָס בינדן מיך ,כדי איך זאָל
קענען זוכן דאס ליכט ; איצט איז די צייט צו זוכן דעם וועג פון דערליי-
זונג".
ביי די ווערטער דידאָזיקע האָט דער סראַמאַנאַ זיד געפרייט און נע-
|
רעדט :
,ניי ,סידהאַרטאַ נאָטאַמאַ און דערנרייד דיין צוועק ,װאָרים דו ביסט
דער בודהא ,אַ ליכט פאַר דער וועלט ,דו ביסט טאַטהאַנאַטאַ ,דער גרוי-
סער לערער ; דו וװעסט זיין דהאַרמאַראַדזשאַ ,דער קעניג פון אמת } 9
ביסט בהאנאוואט ,דער נעבענטשטער :דו ביסט אויסנעוויילט צו זיין
דער דערלייזער פון דער וועלט .ניי ,זוד דעם אמת ; און כאָטש די אימה
נידערט אַראָפּ אויף דיין קאָפּ ,ניב זיך נישט אונטער צו די נסיונות,
װאָס פירן אַראָפּ פון נלייכן ווענ .אַזױ וי די זון האלט זיך אייביק ביי
איר באשטימונג ,אזוי האלט זיד דו אויפ'ן ווענ פון אמת ,וויי? דו ביסט
בודהא ,דער באַלייכטער".
די דערשיינונג איז פאַרשוואונדן .סידהאַרטאַ'ס נשמה איז איבער-
פולט געווען מיט רו .די איינענע נאַכט האָט דער פּרינץ ,נאַכדעם וי ער
האָט געװאָרפן איין נעזעננונגס-בליק אויף זיין שלאַפנדיק ווייב און קינד,
לאַזנדיק אַלץ הינטער זיך ,פאַרלאָזן דעם פּאַלאַץ ,דורך דער גאַרטןדטיך,
ביים טויער אין גנעשטאַנען מאַראַ ,דער בייזער גייסט .און ער האָט גע"
ואָנט , :גיי נישט אועק ,אָ ,מיין האַר ,אין זיבן טעג אָרום וועט די אימ-
פּעריע זיין אין דיינע הענט".
און דער פּרינץ האָט געענטפערט, :נישט קיין הערשאַפט אין דאָס,
װאָס איך באנער ; איך על ווערן א בודהא .א ליכט פאר דער וועלט",
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לל.עהרער :
פילאָמיטאָלאָגיע (בייטראג צו דער פאַרשונג פון קינדער פּטיבאָלאָגיע).

א .הערימאָן ;
צייכנוננען

צו קינדער

מעשות.
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א .הערימאָן

דאָס קלוגע אונגל

לעהרער :
פולאַמיוטאָלאָגיע.
4

פאַראַן איין גרויסע שוועריקייט אין יעדער באַטראַכטונ; ווענן דער
פילאמיטישער )1אנטוויקלונג פון קינדער מיט דער הילף פון קינדער לו-
אין
פארפירט
טעראטור .אָט די שוװוערקייט האָט אונז תסיד
פֿאַרמלאַנטערטע ווענן און אונז געבראכט צו אומזיכערע רעזולטאַטן .די
שוועריקייט באשטייט דערין ,װאָס סיי די שאפונג און סיי די קריטיק
פון קינדער-ליטעראַטוד לינט ניט אין די הענט פון קינדער .אַז קינדער
זאלן זיין ווייט פון יעדן סאָרט פיסטעמאַמיש אױסגעארבעטער קריניק,
איז זעלבסטפאַרשטענדלאַך .קריטיק אין דאָך נאָך אַלעמען דער סאמע
רייפפטער אָפּרוף אויף אַרומיקע געשעענישן ,סיי אין קונסט ,סיי אין
דער וועלט בכלל .קינדער זיינען נאָך ניט פאַרטיק געװאָרן מיט דער זאַך
נופא ,אַז זיי זאָלן קענען אָפּשפּאָרן גענונ אויפמערקזאַמקייט אויף פראַנן
וועגן פאַזיציע אין שייכות .זיי האַלטן נאָך ביי דער ליניע און הענען זיד
ניט באשעפטיקן סמיט פּערעספעקטיוו .אַזעלכע באַנריפן וי אונטערשיר.
ענלאכקייט ,ווערט ,קאַָנטראַסט ,ציל ,אידייע ,א .א .װו .דער אמת'ער
באַגאַזש פון קריטיק ,זיינען ביים קינד ,פּונקט ביים פּרימיטיוון מענטשן.
אין אַ קוים שפּראַצנדיקן צושטאנד.
אַן ענלאַכע לאַנע ,כאָטש אין אַ פי? קלענערער מאָס ,אין בנונע
שאַפן .עס האָט נאָך ,װי מיר דוכט ,ניט פּאַסירט ,אַז א קינד זאָל שרייבו
פאר קינדער ,און ס'זאָל האָבן א דויערנדיקן ווערט .די סיבה איז א גאנץ
פּשוט'ע  :אויב עס געפינט זיך אַ קינד װאָס ווייזט אַרױס אומגעויינט-
לאַכע ליטעראַרישע פייאיקייטן ,אזא ואס סיר זיינען גריים אַנצוטאָן
,אַלאַנט" ,דעמאַלט אין אַ
אויף זיין קעפּ? דעם לאָרבער-קראנץ פון ט
סימן אַז מיר האָבן פאַר זיך אַ שאפונג פאַר אַ העכערן עלטער; אַז
מיר האָבן פאַר זיך אַ קינד װאָס איז פרי רייף געװאָרן אַזױ ,אַזן עס
אָפּערירט שוין פיט געפיל-ניואַנסן און אַ ליטערארישע טעכניק ,װאָס
שטייגט ווייט אַריבער זיין כראַנאַלאַנישן עלטער ,און ממילא אין אַזאַ
שאַפונג ,על-פּי רוב ,ניט צוּגעפּאַסט פאַר קינדער .װאָרים די העכערקייט
פון אַזא קינד איז פאַרגלייך מיט דורכשניטלאכע קינדער אין ואר אַן
אַנדערע װוי פונ'ם טאַלאַנטירטן קינסטלער אין פאַרגלייף מיט'ן דורכ-

שניטלאכן דערװואַקסענעם מענטשן .אין לעצטן פאַל שטייט דער קינסט-

לער אויפ'ן
טעריאַל איז
קינד זאַפּט

4

באַזיס פון אַ לעבן ,װאָס איז גלייד פאַר אַלעמען ; זיין מאַד
אונזער אַלעמענס איבערלעכונגען ; בעת דאָס טאַלאַנטירטע
איין אין זיך עפּעס ריימעלס ,עפּעס אומקינדישס ,און קען

דאָס װאָרט ,פילאָמיטיע" (פילא  ---ליבע! מיטאס  --מעשה) --

װאָס דריקט אוים די נייגונג צו הערן ,לייענען ,דערציילן מעשות ,איבערצוגעבן
פּאסורונגען אין אָרגאניזירטע גאנצקייטן  --נעם איך אָן אויף דער עצה פון
מיין פרוינט ,דעם פילאָלאָג יהודה יאַפּע ,אַזוי באַנוץ איך זיך ווייטער אויך מיט'ן
נוו-געשאַפענעם

,ולאַָמימאָלאָגיע",
װאָרט פ

לין פון דער פילאָמיטישער

װאָס באַצויכנט דו מסוכאָלאָגישע

נויגונג ביו מענשן --- .ל .ל.

1

אַנאַ-

פולאָמוטאלאגוע

לעהרער

מער צום קינדישן האַרץ ניט ריידן ,אויף אַזא אופן האָבן מיר א קינדער-
ליטעראַטור ווֹאָס װוערט אי נעשאַפן אי באַוואוסטזיניק אָפּנעשאַצט פון
=
דערװואַקסענע.
בלייבט אונז איבער בלויז צו בויען ,ערשטנס ,אויף די עמאַציאַנעלע
אָפּרופן פון קינדער אויף מעשיות װאָס זיי לייענען ,און ,צווייטנס ,אויף
די מעשות װאָס די קינדער אליין דערציילן זיך אוז שאַפן .,אמת ,אַזעלכע
שאַמונגען וװועלן אונז קיינמאָ?ל ניט געבן קיין קינדער-ליטעראטור ,מיר
אָבער פון זיי קרינן אן אויסגאנגס-פּונקט ווענן דעם װאָס עס
קענען
דאַרפן זיין אונזערע צילן אין קינדער-ליטעראַטור .זיי וװעלן אונז אויר
העלפן פאָרמולירן געוויסע אַלגעמיינע פּרינציפּן ,װאָס וועלן אונז ביי"
הילפיק זיין און באשראכטן דעם גאַנצן ענין מיט מער זיכערקייט,
איזן בנונע דעם ערשטן ,דער אוממיטלבארער קינדער אקריטיס",
אַזױ צו זאָגן ,די לאנע מער אָדער ווייניקער ניש'קשה'דיק .,הערט מען
מיעשות ואס זיי לייענען .אַ חוץ דעם
דאָך װאָס קינדער זאָגן ווענן ד
זיינען געמאַכט געװאָרן א סך פאַרשונגען ,סיי מיט דער הילף פון אנ"
קעטעס ,סיי אויף אנדערע אנָפנים ,און וי קליין די רעזולטאַטן זאַלן
ניט זיין ,אַן אָנהױב איז דאָך נעמאַכט געװאָרן .קומען מיר אָבער צום
צווייטן פּונקט ,דעם סאַמע װויכטיקסטן מאַמענט אינ'ם נאַנצן ענין,
באַנעגענען מיר זיר מיט אומנעהייערע שטעריננען .וי ווייט איך ווייס,
איז נאָך נים נעמאַכט געװאָרן קיין איין וויכטיקע שטודיע ,װאָס זאָל
נאַכפאַלנגן אפילו איין איינציק קינד ,און פאַרצייכענען אַלע פריי-געשאַ-
פענע מעשות אין משך פון דער גאַנצער קינדחייט  ---זאָנן מיר ,פונ'ם
דריי-יאָריקן עלטער ביז דער יוננט-צייט  --ווער שמועסט ווֹען מיר זאָלן
האָבן טויזנטער אזעלכע שטודיעס ,װאָס זאַלן קומען פון פאַרשידענע
לענדער ,צייטן און באַדיננונגען ,װאָלט פאַר אונז אויפנעלויכטן נאַר אַ
ניי ליכט אין די טונקעלע חקירותי וועגן דעם װואָס קינדער דארפן לייענען.
מיר זיינען נאָך אַלע טיף פאַרװאַקסן מיט איינגעװאַרצלטע אַבער-
גלויבנס אין אונזערע באַציאוננען צו קינדער ,אַזוי אין נאַך אלץ ניט
אָפּנעשטאַרבן די השערח ,אַז יעדע מעשה װאָס אַנטהאַלט נראָד דעם
מופר-חשכ? װאָס אונז איז ליב ,ווירקט אַז אָט די מידה זאָל טאַקע ווערן
אַ לעבעדיקער פאַקטאָר אינ'ם קינד'ס לעבן .און טאָמער איזן ערנעץ דער
מופר-השכל ניט וענוג קלאָר ,איז טאַקע אַ ססמק צי אַזאַ מעשה קען האָבן
וועלכן ניט איז מאַראַלן איינטלוס אויף א קינד .ווער שמועסט נאָך ווען
אַ ווערק אַנטהאַלט א שלעכטן מוסר-השכ? ,דעמאַלט איז דאָך קלאַָר,
אַז דאָס מוז ווירקן שלעכט אויף קינדער ,דער דאָזיקער בליק אויף קינ-
דער-ליטעראַטור איז שוין אייננטלאך זייער אַלט ,און מיר האָבן זיך נאָך
פון אים ניט איננאנצן אָפּנעװיינט ,ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס די
פשוט'ע טאַנ-טענלאַכע פאַקטן פון לעבן שטימען לחלוטין ניט מיט אַזעל-
כע השערות.
שוין פּלאַטאָן; האָט אין דער ,רעפּובליק" אויסנעדריקט זיין פּראַ-
טעסט אַנטקעגן אַריינברעננען האָמער'ן און העזיאָד'ן אין דער שול ,ווייפ
אין זייערע ווערק דערציילן זיך ניט זייער קיין שיינע מעשות וענן די
געטער  )2היינטיקע צייטן ,אמת ,בויט מען שוין ניט קיין טעאָרעטישע
4400
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פולאָמוטאלאגיע

ל לעהרער

בנינים װענ! קינדער ליטעראַטור אויף אַ דורכאויסיקן 4ס-מאַראַלן פונ-
האטענם .אע דער פֿראַקטיק אַבער  --די עלטערן אין דער חיים און דער
טרא |ַדיציע.

---

זעל; די
קענען זיך בשום אופן ן ניניט באַפדיייוען פון דער דיגאדאַ +זיק

דאָס זעט אָבער אויס צו זיין ניט מער וי אן איכערבלייבעכץ,

װאָס

עט ,אין דער שול 7כ? הפּחות ,אין גאַנצן פאַרשװינדן ,ווייל אַן אַנדער
װ
בליק האָט שוין לאַנג אָנגעהויבן צו פאַרנעמען דעם פּלאַץ ,דאָסק איז דער
מליק ,אַז קינדער-ליטעראַטוד דאַרף קודם כל זיין קונסט ,און אוֹיב דאָס
איז פֿאַרואָרגט ,האָבן מיר שוין קיין זאַך ניט מורא צו האָבן .די װאָס
פארטרעטן דעם דאָזיקן שטאַנדפונקט ווילן מאַכן דעם איינדרוק ,אַז

אין דער פאַרמולע ,קונסט"

לינגט שוין אַ זיכערער ווענווייזער און א

ללאָרע ריכטונג .מיר שיינט ,אַז דאָס איז זייער ווייט פונ'ם אמת ,וי
עס װעט נאָך שפּעטער אויסקומען צו דעהווייזן .אַ חוץ דעם ,באַגײט אַזאַ

מאָרמולע די געװיינטלאַכע עולה ,װאָס זי נעמט אָן דעם טערמי! ,קינדער"

וי אַן אויסדרוק פון א באַשטימטן איינהייטלאַכן פּסיכישן צונויפשטעל,
דאָס ברעננט דאָך אַריין די גרעסטע צעמישעניש אין די ויכוחים וועגן

קינדער-ליטעראַטור .וֹאָרִים ווען מען ווייזט ניט אָן וועגן װאַסערע קינ"

מען רעדט ,האָט איינער געװיינטלאַך אין זין פינף יאריקע ,אַ צװוי
דער
טער  --אַכט יאָריקע ,און אַ דריטער  --צוועלפף יאָריקע .אַזױ װערן
ויכוחים א א געמיינזאַמען באָדן ,און דער סך-חכל אין ,אַז
געטירט
יעדער דיסקוטירט אין דער אמת'ן מיט זיך אַלין.
סטער און קאַנסעקװענטסטער פאַרטרעטער פונ'ם
דער קרעפמיק
סטעטישן" שטאַנדפּונקט איז ,דוכט מיד ,היינריך װאָלנאַסט ,רע-
,רייןדע
,וגנטשריפטן-װאַרטע" ,אַ זשורנאל װאָס גים זיך אינ-
דאַקטאָר פון די י
פּראָבלעמען פון קינדער-ליטעראַטור .װאַלנאַסט האַלט,
גאַנצן אפ מיט
ער דאַרף קודם-כ? זיין אַ קונסט-ווערק .ממילא ,הייסט
אַז א בוך פאַר קינד
ר קען ניט געשריבן ווערן ספּעציעל פאַר קינ"
עס ,אַז קינדער-ליטעראַטו
אַטור דאַרף אויך זיין אַ פּאַסיקער ליטעראַרי
דער .גוטע קינדער-ליטער
ויטע .וי א מאטא פאַר זיין בוך איבער דעם ענין
שער מאַטעריאַל פאַר גר
האָסט

טעאַדאַר שטארמ'ס אַ פּאַראַדאַקס , :ווען דו
לנאַסט
באַנוצט ו װשארָייבן פאר קינדער ,זאָלסטו ניט שרייבן פאר קינדערפ)
כדעה צ

קלאָרע דיבורים .אַנער קען דאָס אונז ווייזו א
דאַ האָבן מיר גאַנץ
נדער-ליטעראַטור ? איז אַזאַ פאַרמולע אַ זיכערע
באשטימטן וועג אין קי
אונז װאַבפן א ליכט אויס די מער ספּע-
פאַר יערן עלטער? קען דאָס

אַלן װאָס זיינען פארבונדן מיט אונזער ענין?
דעט

ציפישע פראגן און
ך צו אָט די פראנן אומקערן ,דערווייל אָבער
וי געזאָנט ,וועלז מיר זיד נאַ
 ?2אויסהערן דאָס קינד אַליין .און ,וי וויים
איזן נייטיק מיר זאָלן קודם
זייטן ,אי פון דער זייט פון ,קריטיק" ,ד .ח
כיעגלאַך ,טאַקע פוז ביידע
ייענטן מאַטעריאָל ,אי פון דער זייט פונ'ם
פון זיין רעאַגירן אויף געל
אַ שייכות צום פרייען קינדערשן אויסדרוק.
שאפן ,אויף וויפיל דאָס האָט
9
װאָס קינדער דענקען וװועגן קינדער-ליטע-
ווילן מיר אויסנעפינען
דאָס בלויז דערגיין מיט עקספּערימענטאַלע
ראַטור ,קענען מיר נאַטירלאַך
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מיטלען .,אמת ,דאַ איז אויד דער וועג ניט אַזױ גלאט ,און דער װאָס איז
ניט גענוג פאַרזיכטיק ,װועט ניט אַרויסברענגען קיין רעזולטאטן אױיף
וועלכע מען זאָל זיד קענען פאַרלאָזן ,אַזױ געפינען מיר ,למשל ,אַז קינדעד
פון צווייסן קלאַס (זיַבןדיאָריקע) האָבן געענטפערט אויף אַן אַנקעטע אַז
זיי האָבן ליב אַלֵץ ואס לאַננפעלאָו האָט געשריבן ,אבער ,די קינדער'ס
שעה" און דער ,תחלים פון לעבן" זיינען די פּראַכטפלסטע לידעה
וויטיערס ,מיין תהלים" האָבן זיי אָננערופן אויסגעצייכנט .קינדער פון
אַ פּריואַטער רעליניעזער שו? ברענען מיט ליבע פאַר'ן קאַטעכיזם ,פאַר
דעם לעבן פון די הייליקע און די ביבלישע מעשות .איינער איז ספּעציעל
פארליבט אין זיין געבעט-בוך  ,)4נו ,עס ליינט זיד ניט אוים'ן שכל אז
זיבזדיאָריקע קינדער זאָלן אַוועקשענקען זייער ביס? ליבע אַזעלכע לידער
װי:
דערצייל

מיר

ניט

אין

טרויעריקע

רייד,

אז דאָס לעבן אוז בלויז א פּוסטער הלום.
װאָרים די נשמה איו דאָס ואָס דרעמלט,
און זאַכן זיינען ניט וי זיי זעען אויס,

מען קען אוך ניט האָבן קיין פולן נלוינן אין דער אויפריכטיקייט פון
,רענען מיט ליבע" פאַר'ן קאטעכיזם ,אָדער רעליניעזע
קינדער װאָס ב
תפילות ,בפרט ווען מיר האָבן אין זינען זיבן-יאָריקע קינדער .עס אין
גיכער מענלאך אז דאָ האבן די קינדער געענשפערט װאָס זיי האָט זיד
געדוכט ,אז מען פארלאננט עס פון זיי ,אָבער אַ געניטער פארשער ווייס
וי אַזױ אויסצומיידן אַזעלכע פּאַסטקעס און קען קאַנטראַלירן זיין אַר"
|
בעט.
אין  9881האָט קלאַרא װאַפטראָווסקי דורכנעפירט אַן אַנקעטע ,אויף
יועלכער זי האט באקומען  9091ענטפערם ( 406איננלאך און  500מייך-
לאד  ,)8דאַ ווייזט זיך קודם כ? ארויס ,אז דער סאמע ערשטער מאַטיוו

צו נעמען לייענען אַ בוך איז געווען די רעקאַמענדאַציע פון פריינט .בלויז
זייער אַ קליינע צאָל זיינען באַאיינפּלוסט געװואָרן פונ'ם נאַמען פון שריי-
כער אַדער בוך ,דאָס איז זייער א וויכטיקער פּונקט .ואָרים אין דער
יועלט פון דערוואקסענע ווֹערן מיר אַזױ שטאַרק באַאיינפלוסט פון ליטע-
רארישע פירמעס און קונסט-שולן ,אַז עס איז אָפט סאל שווער צו זאנ
צי דער גנוטער אָדער שלעכטער איינדרוק פון א ווערק נעמט זיך טאקע
פונ'ם אינהאַלט ,אָדער פונ'ם פאַראורטיי? װאָס מיר האָבן פאר אָדער קענ)
אַ באַשטימטער ליטעראַרישער פירמע ,אָדער שופ.
אין דער זעלביקער אַנקעטע ,באַקומען מיר אויך די וויכטיקע אינ-
פארמאציע ,אז די סיבה פארװואָס קינדער האָבן ניט ליב נעוויסע בי-ער,
זעט אויס צו זיין דאָס ,װאָס זיי האָבן צופיל באשרייבנדיקע דעטאלן ,װאָס
זיי פארמאַנן טרויעריקע פּאסירוננען וועלכע קוקן אויס אין די קינדערס
,אריש" ,אָדער וואָס עס זיינען פאראן א סך שטעלעס װאָס די
אוינן װוי נ
קינדער האָבן ניט פארשטאנען,
װאָס זיינען אבער די מאַמענטן װאָס קינדער האַכן יאַ ליב און זוכן
זיי אין דער ליטעראַטור ? ידיעות ווענן דעם געפינען מיר אין די רעזול-
8881, 06 10
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טאַטן פון אַן אַנדער אַנקעטע ,דורכגעפירט פון פרענקלין אַריאָן סמיט,
אויף וועלכער עס האָבן געענטפערט  9919קינדער ( 519אינגלאַך און 4891
מיידלאך  .)6דאָס ווייזט זיד ארויס ,אז דאָס ריזיקאלישע איז דער הויפּט
מאמיוו אין אַלע קלאסן פון דער אָנפאנג שול .שפּעטער ,אין דער מיטל-
שול ,ווערן שוין אָפּנעשאַצט אַפנעמיינע שיינקייט ,פאַרשידענע סענטי-
מענטן װאָס ווערן פאַרקערפּערט אין בילדער ,אויסדרוק-פארמען און טיפּן

שילדערונג .הומאָר ,פּאַטאָס ,פריינטליכקייט ,מיטנעפיל ,קוראַזש ,אייי,אַ-
לע עקשנות אוז ערלאַכקײט ,זיינען שטארקע מאַטיוון אין דער אָנפאַננ-
שול ,אין דער מיטפ-שול ניינען די מאַטיוון שוין מער צעשוואומען און
אומבאשטימט,
ענלאכע רעזולטאַטן זיינעז ארויסגעכראכט געװארן אין פאַרשידענע
צייטן און אויף פארשידענע אופנים .מיס עטלאכע חדשים צוריק איז מיר
אויסגעקומען דורכצופירן אַן אַנקעטע ,אויף וועלכער עס האָבן געענטפערט
 5קינדער אין עלטער פון  7ביז  .41עס האָט זיד אַרױסגעװיזז ,אַז פולע
 6פון אט דער צאַל  --מייסטנס די  11 ,01 ,9און  21יאָריקע  ---װאָבן אַ
מכע איבערצוהיפן בעת'ן לייענען ,אזעלכע שטעלעס װאָס פארנעמען זיך
מיט נעשלעכטלאכער ליבע ,נאַטור באשרייכונג ,אָדער וואו עס געפינען
! זיך שווערע ווערטער ,ווערן פון די דאָזיקע קינדער ניט געלייענט .ווען מיר
דערמאַנען זיך ,אי אין די נרעסטע צאֵל מעשות ווערט ליבע נעשילדערט
צעקראַכן סענטימענטאל ,װעט אונז אפשר קיין חידוש ניט זיין פארװאָס
קינדער זאָלן ניט ליב האַכן צו ליינען אזעלכע סצענעס .עס ועט אונן
אבער נאָך אויסקומען זיך אופצוקערן סיי צו דעם פּונקט ,סיי צו דער
פראַגע וועגן נאטור כאשרייבוננען ,אוֹן באשרייבוננען בכלל.
די זעלביקע אַנקעטע האָט אויך געשטעלט די פראנע , :וועגן וועמעז
האָט איר ליכער צו לייענען ,וענן קינדער אַדער וװועגן עדרװאַקסענע ?"
די רעזולטאַטן זיינען לחלוטין אופנטשטימטע .מענלאך דערפאר ,װאָס די
צאָל קינדער איז געווען אזוי קליין ,קען מען דערפון גאָרניט דרינגען.
 225ווערט אָנגענטבן ,אז קינדער האָבן ליכער צו לייענען וועגן העלדן
פון זייער אייגענעם עלטער איידער פון דערוואקסענע .ארטור ע .באָסטװיק
האָט פטאטיסטיש געפאַרשט דאָס לייענען פון קינדער און דערװאַקטענע
אין ניו יאָרקער ביכליאטעקן אין משד פון א חודש צייט און קומט צום
שלוס ,אַז קינדער לייענען מער קינדער-ליטעראַטור ,ד .ה .וועגן קינדער,
און דערװאַקסענע  ---מער פון דערװואַקסענעם מין ,אגב אורחא פאַרצייכנף
ער אויך שוין ,אַז ,דאָס אופגעריכטע פּאַסירט אָבער ווען אין געשיכטע,
ביאַגראַפיע און רייזע-באשרייבוננען ,אין יעדער פון אָט די אָפּטײלוננען,
יאגן די קינדער אַריבער די גרויסע .אַז דאָס איז ניט קיין צופאל באווייוט
דער פאַקט ,אַז מיט בלויז איין אויסנאם איז דאָס זעלביקע אמת אין יע-
דערפון די זעקס ביבליאַטעק-צװויינן באזונדער" .)/
אויף ענלאכע רעזולטאטן ווייזן אַן די ארבעטן פון בולאָק  ,)8הענ-
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:

,ועלכע האָבן צוזאמען באקומען ענטפערס
דערםאָן  )9און קוריקפּעטריק  )01ו
מון  9899קינדער ,און אַ סך אַנדערע ,אין סר הכ? קומט אויס ,אַז אָנהויבנ-
דיק פון זעקסטן ביז'ז צוועלפטן יאָר האָבן קינדער ליב שטאַרקערע איבער-
לעבונגען ,וי מלחמה מעשות ,ריזיקאַלישע רייזעס ,דעטעקטיוו מעשות,
א .ד ,ג .שפּעטעד קומט פאָר אַ טיפערע צעטיילונג צװוישן איננלאך און
מיידלאַך .די ערשטע רייסן זיך ניכער צו ביאַגראַפיע ,רייזע באַשרייבוננען
און נעשיכטע ,בעת די לעכטע האלט פאר בילכער שיינע ליטעראטור און
ווייזן ניט אַרױס אַזאַ נלייכנילטיקייט אָדער ווידערווילן צו ליבע סצענטס,
וי אינגלאַך פון זעלביקן עלטער,
די ענדערוננען בנונע דעם אינהאלט פונ'ם לייענען ,װאָס קומען פאַר
ארום דעם צוועלפטן אָדער דרייצנטן יאָר ,קומען זיך צונויף מיט נאָך א
וויכטיקער ענדערונג .עס קומט אויס אָפט צן הערן טענות ,אַן קינדער
לייענען בכלל צופי? ,אַז זיי זיינען צו װייניק איבערקלייכעריש און ווייזן
אַרויס א מאַרנע הנאה פונ'ם פּראָצעס פון לייענען גופא .אָט די אומקאנט-
ראַלירטע ליידנשאַפט צו לייענען רייסט זיך ארויס מיט אַ גװאלטיקן אימ-
פּעט אין די דערפאַנטע יאָרן ,ד .ה .אין עלטער פון דער געשלעכטלאַכער
רייף-צייט .די אויסטייטשונג ,אַז דאַ האָבן מיר צו טאַן מיט א פארנעניגן
ואס שטאַמט פונ'ם הוילן פּראַָצעס פון לייענען ,אין ניט אין גאַנצן פּינקט-
לאַך .עס איז ניכער אַ רייסן זיך אין דער וועלט אַריין פון אלע זייטן און
ריכטונגען .אָפט פֿאָל פאַרמאַנט אָט דער לייען-דורשט אַזאַ אימפּעט ,אַז
יעדער אינהאַלט און יעדע פאָרֹם געװוינט די גאַנצע אויפמערקזאמקייט
פונ'ם קינד .אַזױ ,למשל ,קומט פּראַפּעסאַר טשאַרלז ע .ראָס? צום שלוס.
אַז אין דרייצנטן יאַר װאַקסט די לייען-משונעת צו אַזאַ מדרנה ,אַז מען
קען גאָר ניט געפינען קיין ביכער װאָס זאָלן זיין מער באַלינט אָדער וויי-
ניקער .קינדער פוֹן דעם עלטער ,לייענען אלץ װאָס פאַלט זיי אין די הענט
אַריין?  .)01כמעט אַלע ואס באַרירן די פראַגע וועגן דעם ווען קינדער
לייענען מער און ווען װייניקער ,שטרייכן אונטער דעם דערמאַנטן עלטער
וי אַ צייט ווען דער דורשט צו לייענען קען גאָרניט געשטילט וערן ,און
ער זוכט אַלע מעגלאכע קװאַלן פון װאַנען צו טרינקען  .)11כאטש אַ גע-
וויסע איבערקלייבערישקייט אין יאַ דאָ ,וי עס איז שוין פריער אָנגעוויזן
נעװאָרן.
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דערציילן אָדער
שרייבן מעשות איז צום שװואַכסטן .דאָס לייענען ,ריכטיקער ,דאָס פארנע-
ניגן אין לייענען ,ציט צו די נאנצע פילאַמיטישע
אויפמערקזאמקייט.
דאָס איז די צייט ווען דאָס באַוואוסטזיין מונ'ם אייגענעם אומרייפן צו-
שטאַנד פאַלט צוזאַמען מיט אַ נענטערער באקאנטשאַמט מיט דער דער-
װאַקטענער וועלט ,װאָס שפּילט די באַשטימענדיקע ראַלע אין לעבן .א
געפי? פון דער איינענער באװואוסטזיניק-געװאָרענער שואכקייט שאַפט
דעם איינדרוק פון פארלאזנקייט ,איינזאַמקייט .דאָס אין אויך די צייט
וועז פון איין זייט קומען פאַר פיזיאַלאַנישע און פּטיכאַלאַנישע ענעדרונ-
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נען צוליב די רייפ-ווערנדיקע געשלעכטלאַכע אינסטינקטן און בכל? צוליב
דער נאַטירלאַכער ווייטערער אַנטװיקלונג פון א העכערן עלטער ,און פון
דער אַנדער זייט הייבט אָן אויפצוטויכן אין באוואוסטזיין א מין אָנהייב
פון דער פראַנע וועגן תכלית און קאריערע  --ספּעציעל ביי אונגלאַך --
װאָס דאָס איז א געװאַלטיקע איבערקערעניש אין פּסיכישן לעבן .דאָס
קינד הייבט אֵן פילן די באַנרענעצטקייט און אַרימקייט פון זיין וועלט ;
עס טילט דעם װירערשפּרוך צווישן דער הויכקייט פונ'ם פלי װאָס אין
איצט נייטיק ,און דער קליינקייט פון זיינע פליגל ,דאָס לייענען ניט דע-
ריבער די נרעסטע מענלאכקייט זיך אויסצונלייכן מיט דער דערװואַקסענער
ויעלט ,און שאפט אויך די אַנגענעמסטע מאמענטן אין דער אומזיכערקייט
פון יוננט שטימוננען דורך אויפבויען א באשטימטע פילאַמיטישע וועלט
אוים'ן אָרט פון אַן אומבאשטימטער װוירקלאכקייט.
8
דער אינטערעס צווישן די קינדערס אֶפּקלייב אין לייענען און זייערע
איינענע פרייע שאַפוננען איז ניט אַזױ ווייטגייענדיק וי עס קען זיך אין
פלונ אויסדוכטן ,אַכער דאָך זייער וויכטיק .ביים לייענען האָבן מיר די
פּשוט'ע פיזישע באנרענעצונג װאָס די קינדער האָבן פאַר זיך צונענרייטע
ביכער און מעשות ,וועלכע זיי קענען ניט אַנדערש מאכן .דאַ אַבער אין
אזא באַנרענעצונג ניטאָ .דאַ שאַפט די פאַנטאַזיע װאָס איר אין ליב און
נאָענט .אמת ,דאָרט איז די באַגרענעצטקייט נאָר ניט אַזױ באַגרענעצט,
און דאָ איז די פרייהייט גאַרניט אַזױ פריי ,ווייל פּונקט וי דאַָרט האָב
מיר דעם איינפלוס פונ'ם קינדערשן נעשמאַק און די אנשטרעננונג פון
דערװואַקסענע זיד צוצופּאַסן צו אים ,אַזױ האָבן מיר דאַ דעם איינפלוס
פון די גרויסע אין די קינדערס פאַרזוך צו בלייבן אין טאָן .,איך וויל דער"
מיט ניט זאַנן ,אז אין ביידע פאלן פעלט דער אמת דיק פרייער אויסדרוס,
װואָרים ווער עס זוכט אן אויסדרוק װאָס קומט פון ,זיך אַליין" אָן שום
זייטיקן איינפלוס ,האָט אין זינען אַן אַבסאָלוטע ,פרייהייט" און אַן אַבַ-
קעדיקער ,ממשות'דיקער וועלט ,וואו אֶן א גענענזייטיקן איינפלוס איז

קיין ,זיך אַליין" ניטאַ .עס אין אָבער פארט פאַראן א נפקא מינה ואָס
מען טאר באין אופן ניט איגנאָרירן .די קינדערשע פרייע שאַפונג אין
נאַך אַלעמען מעד קינדערש ,מער אן אָפּשפּינלונג פון דער ספּעציעלער
מדרנה פונ'ם אימרייפן עלטער איידער אַ שאַפונג פון אַ דערװאַקסענעם,
פאַלוטן ,זידך אליין" ,װאָס געהערט צו דער מעטאפיזיק ,ניט צו דער לע"
וי גרויט עס זאל ניט זיין די פייאיקייט זיינע זיך צוצופאסן צום קינ"
דערשן געמיט.
די סאַמע ערשטע פארזוכן אויפ'ז פעלד פון פילאַמיטישן שאַפן ביי
קליינע קינדער  --זאַנן מיר אין צװיי-יאָריקן עלטער  --באשטייט
לכתחילחה אינ'ם פארנעניגן אַנצודופן די נעמען פון זאַכן ,אַרומגיין אוו
דערציילן אַז דאָס אין אַ שטול ,דאָס איז אַ טיש ,װאָס ווערט געוויינטלאךף
אָנגעוויזן מיט'ז פיננער און אויסנעדריקט מיט די וװוערטער ;טיש",

ש-טול", ,טיר" ,א .א .וו .די ערשטע טריט אין דאעַרנטװיקלונג

פון

ישפּראַך קומען פאר א סד פריער .דאַ אָבער זעען מיר שוין אַן אויסדרוק
כון אַ באַציאונג ,עס איז אַן אויסדרוק פון דער ליידנשאַפט עפּעס איבערי
צונעבן ,און פון אַרויסבריינגען די נעמען פון זאַכן װאָס שפּילן אַ ראַלט
אינ'ם קינדס וועלט.

פולאָמיטאלאגיע

ל .לעהרער

די ראָלע פו} ווערטער אין דער סאַמע פריסטער קינדהייט אין אומ'
נעהייער .די שװועריקייטן און צרות װאָס קליינע קינדער האָבן ווען זײ
קענען ניט קלאָר מאכן װאָס זיי ווילן ,און ,פֿארקערט ,דאָס פארגעניגן וואֵם
זיי האָבן ווען זייערע קלאַנגען העלפן אַרויס אין אָנשטױסן זיך אוֹיף
זייער פאַרלאַנג  --וועלכער ווערט נאַטירלאך גלייך נאַכגענעבן  --אָט דאָט
אַלץ איז פאַר אונז גענוג מיר זאָלן זיך ניט חדוש'ן פאַרװאָס דאָס װאָרט
זאָל שוין אפילן ביי אזעלכע עופה'לאַד באקומען דעם ווֹערט פון אַ מין
צויבער-שטעקעלע .דער אמת איז ,אַז ווערטער האָבן קיינמאָל ניט דעם
ווערט בלוין פון קלאַנגען .זיי זיינען פון סאמע פריסטן עלטער עמאציאַ-
נעל אָנגעלאָדן ,און האָבן דעריבער ניט בלוין א בוכנשטעבלאבן טייטש,
נאָר אויך אַ זִין ,א באַטייט ,ד .ח ,זיי געפינען זיך אין שטענדיקער שייכות
צום נאַנצן פּסיכישן לעבן.
די נייגונג פוז קינדער צו שאַפן קלאַננען און אַרוױיסברייננען זיי ,מיט
גרויס הנאה ,איז שוין אָפט באמערקט געװאָרן .אָבער דאָס און ניט בלויז
קיין ליבע פאַר וואוילקלאַנג ,װי טיי? ווילן האבן ,אָט האָב איך ביי אַ פוך-
אוןדאַדהאַלב-יאָריק קינד צוזאמענגעקליבן אזעלכע אלייןדאױיסנעטראַכטע
ווערטער װי ,פּיטש", ,בערמער", ,פּראָמפּ", ,פלאַיפאָר", ,קענטש",
,בראַם", ,נעכסאבענד",

,ראָ?,
ט

,סאָ?

און ,גראמע".

עס איז שווער

צו

גלויבן אַז די אַלע ווערטער האָבן צו טאָן מיט וואוילקלאַנג .דער אמת זעט

אויס צו זיין ,אַז קינדער הייב! אַן צו שאפן אזעלכע ווערטער ווען זי

דערפילן אַז װאָרט און זאַך זיינען ניט דאָס זילביקע { אז א װאָרט אין א
קינסטלאכער צונאָב; אַן מען קען בייטן און שאַפן װוערטער ,מען קען
זיין אַ בעלדהבית איבעד זיי .עס קומט דעריכער אויס ,אַז די נייקייט און
פרעמדקייט פון װאָרט שפּילט אַ גרעסערע ראַלע וי ואױלקלאַנג .אויף
אַזא אופן האָט דער נאַנצער ענין א שייכות צו שפיל ,ניט צו קינדער-
ליטעראַטור .אָבער אפילן אין דער שפּי? איז ניט פאראַן אזא זאך וי אַן
אָפּגעריסענע באַגייסטערונג פאַר'ן װאָרט ,װי פאר אן אַננעמען קלאַנג,
נעמען מיר ,למש? ,באקאַנטע צייל-לירלאַך :

ענגע בענגע
סטופּע

אָדער :

צענגע

איונס ,צוויי ,דריי,

אַרצע באַרצע
גאָלע שװואַרצע
אוימעלע,

אָדער ,לידער ,לוו,
אָקן ,באָקן,

רוומעלע

בוידע גלאָלן,

צירל ,פּערל,
דוקס  ---אַרויס,

בויגעלע ,פייגעלע,
האָס ,האָפ,

דא װאָלט מען שוין זיכער געקענט מיינען ,אַן דער אינטערעם פינט
אין גאַנצן אין די קלאַנגען ,וויי? דאַ איז קיין פאַרבינדונג ניטא ,קיין שום
אַנדער מאַמענט ,הייסט עס ,ואָס זאָל פאַראינטערעסירן .דאָס אין אָבער
לחלטוין נים אמת .קיין קינד זעצט זיך ניט אַוועק אַזױי זיך ,דיר ניט ,מיר
נים ,צו הערן אָדער זאָגן אַזעלכע גראַמען .די לידלאַך שפּילן אַ וויכטיקע
ראַלע אין דער שפּיל ,זיי װאַרפֿן גור? און באשטימען די פּאָזיציעס פון
די מיטשפּילער .צו באַטראַכטן אָם די גראַמען אָפּנעזונדערט פון דער
לעבעדיקער פעסיקייט וואו זיי האָבן אַ זין ,הייסט מאַכן דעם אַפטן
פילאָזאַפישן סעות פון כסדר חקירה'ן זיך ווענן פאַרבאַרגענער קװאַכֿי-
טעט און איגנאָרירן די אָפענע שייכות .דאָס אין אָבער בלין א פאר-
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אומזיניקע

װערטער

װאָס

קינדער

ביינייענדיקע באמערקונג וענן
טראַכטן אויס אָדער באַנוֹצן.
גייען מיר צוריק צו די ערשטע סימנים פון די פילאַמיטישע שא"
פונגס-טענדענצן באַגעגענען מיר קודם כ? אָפּנעהאַקטע ווערטער-זאַצן,
אָדער מען װאָלט שוין אפשר נעקענט זאַנן װערטער-עפּיזאָדן ,זיי באַ-
נונענען זיך דערווייל מיט אויסשטעלן די באַלאַבאַטישקײיט פון דער
וועלט ,אַזױ צו זאַנן ,אויף א שפּראכלאַכן אופן .דאָס ווערט אויך פֿאַר-
װאַנדלט אין אַ מין װערטער-שפּיל ,ואָרים דאָס פֿאַרנענינן אין אויס-
שטעלן אַזעלכע ווערטער אין ריטמישע שורות און איבער'חזר'ן זיי איינ
נאָך איינס ,איז זייער נרויס .אָבער אַזױ שנע? וי דאָס קינד באַרייכערט
זיין װאַקאבולאַר מיט מער שפּראַד-טײלן ,ספּעציעל צייט-ווערטער און
אייננשאפט-ווערטער ,דעמאַלט הייבט זיך שוין אַן אַרױסװײון דער תור
פונ'ם באַנריף מעשה אין דעם אופן װי דאָס קינד ניט איבער זיינע אי-
בערלעבונגען .אין דעם עלטער קומט אָפט פאָר ווען אַ קינד דערציילט
עפּעס און מיר באַמערקן אז ,עס ווייס ניט װאָס עס רעדט" ,ד .ה .ווען
די פּאַסירונגען זעען אויס ניט צו האָבן קיין שום שייכות צוישן זיך,
אָדער זיי באַשטײען פון ווילדע איבערטרייבוננען .אָבער עס איז ביי
מיר קיין שום ספק ניט ,אַז ווען אַזעלכע פאַלן זאָלן שטרעננ אַנאַליזירט
ווערן ,װועט מען ,אָדער געפינען א נאנץ קלאָרע שייכות ,װאָס מען האָט
פריער ניט ארויסנעזען ,אַדער אַ קינסטלאכע צונויפבינדונג פון עטלאַכע
עפיזאדן ,װאָס יעדע פון זיי אין א נאַנצקייט אין זיך אליין .נעמען מיר,

כמשל ,אַזא מעשה פון אַ מיידעלע פון  75חדשים :
פּייפּי אין געווען אַליין אויפ'ן גאַס.

געפאָרן אויף אַ פערדעלע ,געמאַכט אַזױ (סמאַטשקעט מיט די ליפּן).
פּידפּי איז געווען אויף א שטול,
פּייפּי װוי? נישט עסן ,װויל נישט עסן".
זעט עס אין פלוג אויס ,אז מיר האָבן דאָ פאַר זיך אָפּנעריסענע זאצן
װאָס האָבן צווישן זיך קיין שייכות ניט .אָכער אַן אַנאַלִיז פון דער דאַ-
ּ,ייפּי" אין אַ איננל
זיקער מעשה האָט אַרויסגעבראכט דעם פאַקט ,אַז פ

פון גאָס צו וועמען די דערציילערן

האָט אַ פיינטלאַכע באַציאונג .די

שנאה נעמט זיך פּשוט דערפון ,װאָס כעת גער איז אַרומגעפּאָרן אויף

זיין פערדעלע און אונזער העלדן האָט ביי אים געבעטן ער זאָל איר
אויד שעננקען אבי ם ? פון זיין פארגעניגן ,האָט ער
פארקער-
קינד
דאָס
האָט
פאַקט
דעם
אָט
אָפּנעזאַנט.
איר
טערט אין דער ציטירטער מעשה .זי דערציילט קודם כ? אַז ער איז געווען
,אַליין" ,ד ,ה .ער האָט אַ פערדעלע ,נאָר ער האַלט עס בליז פאר זיך,
ממילא איז ער שוין דערמיט אַ שלעכט קינד ,װאָס זי דריקט אויס מיט
די וװוערטער, :ער וװויל נישט עסן" .די אַסאַציאַציע צווישן ,שלעכט"
און ,נישט עסן" האָט זי שוין לאַנג געקראָגן פון איר מאַמעס אָפטע באַ-
מערקונגען וװועגן דעם ענין .און ס'אין נאַנץ פאַרשטענדלאַך פאַרװאָס
זי זאָל אַזאַ ענאָאיסטיש קינד שילדערן מיט אַזעלכע שװאַרצע פאַרבן וי
;ער װוי? נישט עסן".
פאַרשטייט זיך ,אַז דער איינפלוס פון נגעהערטע מעשות איז אומ-
געהייער גרויס און באשטימט עלפּי רוב דעם גאנצן כאַראַקטער פון
שינדס שאפונגען .דאָך זענען אין דער נרעסטער צַאֶל איינן-נגעשאפענע
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פונ'ם

מאַטע-

מעשות פאַראַן כאַראַקטעריסטישע שטריכן
ריאל מיט וועלכז זיי באַנוצן זיך.
דער אמת'ער פּראַצעס פון דערציילן מעשות הייבט זיך אָן ארום
דעם פערטן יאַר ,אָפט נאָך עטװאָס פריער ,דאָס ווייזט זיך ארויס סיי
אין אָפּקלײבן געוויסע נעהערטע מעשות און מאַכן װאַריאַציעס אויף
זֵיי וואו די נאַנצקײים פון דער מעשה ווערט אָפּנעהיט ,סיי אין דעם װאָס
קינדערה ייבן זיד שוין דעמאָלט אַן צו באַנוצן מיט דער פאראלגעמי-
נערונג ,אַמאָל איז נעווען" ,אָדער אַלנעמײנע באַנריפן װי ,אַ פּאַפּע",
,אַ מיידעלע", ,א פערדעלע" א .א .וו .װאָרים דער ,אַמאָל איז געווען",
אין מויל פון א קליין קינד ,אין לחלוטין ניט קיין צייט-באנריף ,פּונקט
וי ,א פערדעלע" איז ניט קיין קלאָרע אַלנעמײינע אידייע .דאָס זיינע!
בלויז די ערשטע טעכנישע מיטלען אויסצודריקן די ברייטערע ראַם פון
דער פאַנטאַזיע ,און די דערווייטערטקייט און אביעקטיוויטעט ,װאָס
די פּסיכאַאַנאַליטיקער רופן אָן די פּראַיעקציע-טענדענץ .דאָס אין דאַך
אייגנטלאד דער צונאַנג צום כאַראַקטעריסטישן ליטעראטור-באַוואוסט-
זיין װאָס פאַסט אויף דאָס דערציילטע וי א פּאַסירונג א י ן ד ער
ווע לט ,וי אַ רינגעלע אין דער קייט פון לעכנם-פּראַצעסן ,װאָס האָט
אַ שייכות צו אַלץ װאָס איז געווען פריער און װאָס עס וועט זיין שפּע-
טער ; עס איז אַ כאוואוסטזיין װאָס באַטראַכט א קאַנקרעטע מענשלאכע

איבערלעבונג ,סוב ספּעציע עטערניטאטים".

אַ חוץ דעם הייבט זיך שוין אֵן אַדרויסווייזן אין מעשות פון פיר-
יעריקע קינדער ,דאָס סאַמע כאַראקטעריסטישע פון א מענשלאכער אי-
בערלעבונג ,דער עטישער פאַרלאַנג .דאָס דריקט זיך אויס סיי אין אַן
אפענער באַציאונג צו גוטס און שלעכטם ,װוי אינ'ם פריער געבראכטןו
ביישפּיל ,סיי אין אַ פאנטאסטישער הוספה צו אַן איכערנעלעבטער פא
סירונג ואוו דער עטישער עלעמענט איז ניט געווען ,אָדער ניט געוען
נענוג פאַרטראָטו .אַ קינד װועט ,למשל ,דערציילן א מעשח וואו איין קינד
איז אַן שום אורזאך אננעפאלן אוים'ן צווייטן ,און דער צווייטער האָט
דערפאַר דעם ערשטן שטארק צעשלאָנן ,כאָטש אין דער אמת'ז איז דאָס
אַן אַביעקטיווע פּאַסירונג פון איינענעם לעבן װאָס האָט זיך געענדיקט
דערמיט ,אַז דער דערציילער ,װאָס אויף אים איז מען אַננעםאלן ,איז
נאַר פּחדנ'יש אַנטלאַפן פון שלאכטפעלד .די פאנטאזיע האָט דאָ ראי
שטראפט דעם אנפאַלער און דערמיט נעשאַפן מער גערעכטיקייט אי
דער וועלט.
אָט דאָס איז ,דוכט מיר ,דער סאמע תוך פונ'ם גאַנצן ענין מעשח,
אַ מעשה איז ניט ,אפילו פון סאמע אַנחייק ניט ,קיין באריכט פון אַז
איכערלעבונג ,נאָר אַ באריכט פּלוס אַ ליב-געזאנג ,אָדער פּראַטעסט,
אַ באַריכט פּלוס אַ באַשטעטיקוננ אָדער אפּלייקענונג ,א באריכט װאָס
באַפאַרבט ,ענדערט ,שמעלט צו און נעסט אראָפ ,ניט קיין שניר? הוילע
פֿאַקטן .א טרוקענער פאַקט איז אַן אבסטראַקציע װאָס בלויז א רייפער
אינטעלעקט קען משיג זיין .װוי אזוי מִיר זאָלן ניט אויפנעמען אונזערע
איבערלעבונגען ,אַכער מיר ווערן באַװאוסט פון זיי ,און ,דער עיקר ,מיר
רייפן זיך זיי איבערצונעבן ,אין דער פאָרם פון מעשות ,פון אַרנאניזירטע
גאַנצקײיטן ,ניט פון אָפּנעריסענע ,נלייכגילטיקע נעשעענישן .און װעו
מיר דריקן זיי אויס ,האַכן סיר אַ באזונדער פאַרנענינן זיי אַװעקצושטעלו
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אין אַן אַלנעמיינט וועלט-ראם (,אַמאָל אין געווען" -- .אויסנעדריקט
אָדער פאַרשטאַנען) און מיר ניבן זיי איבער וי אומצעטײילבאַרע איינ-
קייטן פון פּסיכישן לעבן ,איינקייטן וואו קאַנפליקט און אויסגלייד פאַר-
לירן יעדן זין װון זיי ווערן אָפּנעריסן איינס פון צוייטן.
אָט אין אַ גאַנץ סיטלמעסיקע מעשח פון א פינף-יעריק מיידעלע:
,אַמאָל איזן געוועז טא מיידעלע .ס'מיידעלע נגעקומען און נעשפּילט זיך,
מ'מיידעלע גענאנגען אַהיים .און ס'מיידעלע נעשפּילט זיך אין חויו.
און ס'מיידעלע גענאַנגען אין שטוֹב ,געזאַנט די מאמע זי איז הונגעריק.
די מאמע איר גענעבן עסן .ס'מיידעלע גענאַננען שלאפן" .ווען מען
נעסט אַראָפּ דעט  אַמאָל איז געווען" ,קען זיך אויסדוכטן אַז מיר האַבן
דאַ פאַר זיד א טרוקענעם באַריכט ,אַבער אין דער אמת'ן איז דאָס זייער
ווייט פון דעם .וואָרים יעדע חיים ווייס צו דערציילן גענונ קאַנפליקטן
מיט קליינע קינדער ווען עס קומט צום עסן און צום ניין שלאָפן .עס
קומט זעלטן ווען טאר אויף אזא אידעאלן אופן וי דאָ ווערט ווערט גע"
שילדערט ,אין דער אמת'ז דערציילט אונז אָט די מעשח ניט װי עס איז,
נאָר װוי עס װאָלט געדאַרפט זיין ,אין חסכם מיט'ן אידעאַל װאָס דאָס
מיידעלע האָט אין זיך אייננעזאפט אין משך פון איר קורצן לעבן .און
כדי אונטערצושטרייכן דעם דאָזיקן בליק אויף דער נעבראַכטער מעשח,
האָבן מיר פונ'ם קינד אַלֵיין נאַד א חוספה .ואָרים נלייך וי זי האָט
געענדיקט דערציילן די מעשה ,איז זי דורכאויס באשטאנען דערויף מען
זאל אויסהערן נאַד אַ מעשה .אט איז זי; :אטאל איז געווען א גרויס
אינגעלע .האָט ס'איננעלע געװאַלט גיין אין שמוב .איז גענאננען יענעס
מיידעלע ,גענומען ס'איננעלע צו זיך אין שטוב" .מענלאַך אַז אַ פּסיכאַ-

אַנאליטיקער װאָלט אין דעם איינגעזען

געשלעכטלאכע

אָנצוהערענישן,

װאָס האָט ,אין דעם פאַל 525 ,חפּחות ,זייער א שָוואכן באָדן .דאַ אין
אַ קלאָרע אונטערשטרייכונג פון דער נוטסקייט פונ'ם העלד .עס איז אַ
מין אידעאַלע פארשטעלוננ פון אַ ,צוקונפט"-קינד ,נגעבויט אויף געוויסע
פאַקטן און צונעגעבן דאָס איבעריקע פון דער פאַנטאַזיע ,ווֹאס געפינט
זיך אונטער'ן איינפלוס פון אן אידעאל.
עריבער קודם כ?  --און אויף דער
דאָס דערציילן אַ מעשה אדיז
ערשטער מדרגה  ---אַן אויסדרוק פון אַ דורשט נאַך א וועלט ואס אין
כאפרייט פון אַלע אירע חפרונות ,לויט וי דער דערציילער זעט זיי,
און דער נאנצער אינהאלט  --אֲנהייה ,אַנטװיקלונג ,סוף ,שייכות,
א .א .וו -- .װוי פרימיטיוו ער זאָל נִיט זיין ביי א קינד  --איז אַ מיטל
מאר אָט דעם צוועק.
עס איז דעדיבער פּשוט ניט צוֹ פארשטיין ,וי אַזוי נאנץ נוטע
קענער פונ'ם קינדער-לעכן פארנאַכלעסיקן דעם דאַזיקן געװאלטיק וויכ-
טיקן פּונקט .לייענט ,למשל ,אַזא מעשה פון אַ קינד פון  99חדשים .זי
װאָט נגעקוקט אויף א בילר וואו עס האָבו זיך נגעפונען א קו ,אן אייןל
און א איננעלע ,ואָס זי האָט אָנגענומען פאר איר קליינעם ברודערל,
ליב קו.
ווא איז קו?
וואו איז אייזל?
וואו איז ברודערל?

קו איז אַועק.

אייזל איז אַװעק.

בדודער?

איז

ליב אייןל,
ליב ברודערל,

קום צוריק קו,

קום צוריק אייןפ .

-

קום צוריק ברודער? .)41

אַװעק.
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די שרייבערן

װאָס ברעננט די דאַזיקע מעשה( באמת

אן אומנע"

וויינטלאך שיינע זאַך פאר אַזאַ פּיצ? קינד ,און דאַרף זיכער ניט בא"
טראַכט ווערן װוי אַ דורכשניטלאכע שאפונג פאַר דעם עלטער) טוט דאָס
מיט דער כונח צו בווייזז ,אַז ,אויב אינהאלט אין בלין א חזעלפט ,אין
פארם די אַנדערע העלפט פון מעשות ,און באין אופן ניט די גריננערע
העלמט" .אַז מיד האָבן א פּראַכטולע פֿאַרם ,קען קיין ספק ניט זיין .אַן
שרייבער קענען דא לערנען וי אַזו מען דארף שרייבן פאַר ואר קליינע
קינדער,

איז זיכער

אמת,

און

פאר

אזעללע

שרייכער

אין

עס

וראַָד אן

אַלט באַקאַנטע זאַך .אָבער צו פארזען דאָ דעם װיכטיקסטן מאַמענט --
װאָס אין אַן אַ שיעור וויכטיקער אפילו פון דער פּראַכטפולער פֿאָרם --
צו פאַרזען דאַ דעם עטישן תוך ,די ליכע באציאוננ צו דער קו ,צום אייזף
און צום ברודערל; די האַרציקע בקשה; ,קום צוריק" ,הייסט פאַרזען
דעם רירנדיקסטן פאמיוו ניט בלויז פון דער דאַזיקער שאפוננ ,נאָר פון
שאמונג ,פון ליטערארישער שאפונו בכל,
דאָס פּסיכישע לעבן אין אַ שטענדיקער פּראַצעס פון רעאַרנאניזירן
די שייכות'ן צווישן אונז און דער ארומיקער סביכה .די מעשה איז א מין
פארמולירונג ,אין טערמינען פון לעכעדיקסטן מאַטעריא? ,פון אט דעם
שטענדיקן פּראַצעס .די געװויינטלאכע דערקלערונג ,אַז קינדער זיינעי
מאַטארע באַשעפענישן ,אַז זיי דענקען על-פּי רוב מִיט די מוסקולו ,און
אן דעריבער קענען זיי נאַר קאנעמען האַנדלונג און באוענלאכקייט אין
אַ מעשה ,די דאַזיקע דערקלערונ? באקוסמט א טיפערן באטייט וען מען
באַטראַכט זי פין א ברייטערן פּסיכאַלאַנישן ,פון א פילאַמיטאַלאנישן
שטאַנדפּונקט .דאָם דירעקמע לעבן ,דאָם לעבן אַן א כמקום ,דאָס לעבן
אן צווישן מדרנות פון ווייט פאַרצוינענע אידייען פארכינדוננען ,אין
קודם כל האַנדלינג .די מעשה איז אַ פּועל יוצא און א סיכה אין די
שטענדיקע רעאָרואַניזיר פּראַָצעסן פון לעבעדיקע שייכות'ן ,און אויף
אַזױי ווייס קען זי דעריבער ביי קינדער הטויזן פארנעשטעלט וערן אין
האנדלוננען ,אין דער רעאַליטעט פון מענטשלאכע מעשים ,אין מאמענטן
ווען סיר אַליין קומען פּנים אל פּנים מיט'ז דירעקטן לעמן אין אַ קינסט-
לעריש געשאפענער וירקלאכקייט  ---למשל בַיי א טעאטער פארשמץ-
לוננ  ---איז אונזער פּאַדערונג דעמאלט אויך װאָס מער האַנדלונג און
וואָס ווייניקער רייד ,אכסמראציעס ,פיט איין װאָרט ,מיר ווילן ואס
מער לעבן און וואס ווייניקער צווישז-מדרגה'דיקע במקומ'ס פון 5עבן,
מיר קליננגט דעריבער אויך צוֹ באנרענעצם שטערנס אויפפאסוננ
אז ביי קליינע קינדער איז נאָד דאָס ר
,יינע עסטעטישע" ניט פאראן ,)81
אַ קליין קינד װועםט זיכער ניט קאנען אָפּשאַצן אַ טרעפלאכו פארופייך,
אַ געלונגען בילד א .א ,וו ,אַכער דער אמת איז דאך אַז די אלע עסטע-
טישע פאַמענטו שטעלן נים צונויף סיין ליטעראריש ווערק .כדי עס
זאָל זיין א ווערק מוז קודם  ?2זיין א לעכעדיק געוועת אי אויף אַזױ

ווייט האַכן קינדער אַ נאַנץ פיינעם ליטערארישן חוש .אבער דער עיקר

איז דאָס ,װאָס אונזער אָפּשטצוננ פוז די דייןדטסמטטישט" מאמענטן איו
ליטעראטור נעמט זיד פון דעם ,װאָס זיי אינטענסיפיאירן ,מאַכן פופ-
בלוטיקער דעם תיד .אש'ס באשרייכונג מונ'ם שטעטל? פארכאפט אווז
11660140
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אַזױ שטאַרק ,וויי? דערמיט לעבט אַש אין אונז אויף פאַרשידענע צווישן-
מדרנה'דיקע מאַטיוון אין אונזערע סיף-פאַרלאַנגטע ,װאַרעמע באַציאונ-
נען צום שטעט? .דאָס אויסזען פונ'ם פארק איז שוין ביי אונז נעװאָרן
אַ לעבעדיקער פּטקטאָר אין דער ראָלע װאָס אָט דער מאַרק  ---און אַלֶע

זיינע מיליאַנען איינצלהייטן ,ספּעציעל זיינע סאַציאַלע זייטן  ---שפּילט
אין אונזער לעבן .א מעטאַפאָר ,אַ בילד ,א באמערקונג ,דאַרפן האָבן
װייט-פאַרצװיינטע אַסאַציאציעס כדי זיי זאָלן אונז איבערנעבן ,און
ממילא אינטענסיניצירן און באַרײיכערן ,דעם ריח פון אַ דירעקט ,האַנד-
לענדיק לעבן ,און דורך דעם ווערן א פאַקטאָר אין דערמאַנטן רעאָרנאַני-
זיר פּראָצעס .מיר זעען אַז אָט די ,רייזדעסטעטישע" מאַמענטן זיינען
אפילו ביי אונז שוין נאָר ניט אַזױי ריין עסטעטיש ,וי מען שטעלט עס

זיד פאָר .פאר קינדער האבן אזעלכע מאַמענטן קייז זין ניט פּשוט דער"

פאַר ,וויי? זיי מעלט די אינוייניקסטע קייט וװאָס ציט זיך פון בילד
צו האַנדלונג ,פון ווייטן ואַרט צום נאענטן לעבן .דערפאר האָבן קינ-
דער פיינט יעדן סקארט באשרייבונג און היפן איבער אושלכע שטעלעס
ווען זיי באגענענען זיי אין זייער לייענען.
ווענן דעם אינהאַלט פון קינדערשע מעשות געפינען מיר אין קלארא
וואפטראווסקי'ס אונטערזוכונג ווענן זעלכסטשטענדיקע קינדער-שאפונ-

ועז (קינדער אין עלטער  .)8--6עס ווייזט זיד אַרױס ,אַן פון  65קינדער
האַבן  04נעשריכז
דערוואקסענע

ווענן זיך אַדער אַנדערע

מענמשן,

און -- 591

איבכערינע

קינדער,

איינער

געננשמאנדי.

--

ווענן

פון די אלע

זיינען  94אמת'ע פעשות ,און  7פונ'ם אוױיסגעטראַכטן טיפּ .בלויז 11
כאשרייבן טאַנדטענלאַכע פּאַסירונגען און  --- 94אומנעװיינטלאַכע פאלן.
זי קומט דעריכער צום שלוס ,אז מעשות פֿאַר קינדער זאלן זיין אמת'ע
מעשות פון קינדער-לעבן וואס באַהאנדלען אופנעוויינטלאכע פּאַסיר;-
נען .אָט די פּאַקירונגען דארפן זיך דערהויפּט אָפּנעבן מיט לעבעדיקע
האנדלוננען ; זיי זאָלן אַנטהאַלטן װינציק שילדערוננ ווענן מענטשן אָדער
נעפילן ,װוינציק עסטעטישע איינצלהיין אדער מאראַלע כללית .די מעו-
טִשן און פּלעצער ואס ווערן דערמאַנט זאָלן האָבן באשטימטץ נעמען .)61
ענלאַכע רעזולטאַט!  --ספּעציעל דער פּונקט ,אַז קליינע קינדער שריילַן
פייסטנס וועגן פּערזענלאַכע איבערלעבוננען און אַז ערשט עלטערע הייכן
זיד אַז ערנסטער צו פֿאַרנעמען אין זייערע שאפוננעז מיט די איבערלע-
כונגען פון אַנדערע  --האָט באקומען ס .ע .איטאן ,וועלכער האָט פאַר-
נעבן  721קינדער צו שרייבן איכער ואס נאָר זיי ווילן .דער עלטער פוז
די קינדער איז געווען צווישן  36און .)71 .51
אין פלונ וװאָלט מען זיך געדארפט ואונדערן ,פאַרואָס אזעלכע
פקליינע קינדער זאָלן ניט שרייכז קיין מעשות ווענן חיות .איז זיי קוסמט
אָפט אויס צו הערן אָדער לייענען אַזעלכע מעשות ,איז זיי ווייזן אַרױיס
א שמענדיקן אינמערעס אין אַזא לייען מאמעריא? .דער אמת איז אכער,
אז דער לייב ,דער פוקס ,הטלפאנט ,א .א .וו .פוז דער מעשה ,ווערן פֿאָר-
געשטעלט וי קינדער .זייערע חכמות אוז נארישקייטן זיינען פון טיפּישן
קינדערשן מין ,אוז ס'איז קייז וואונדער ניט ואס ביי אונזער קליינװאַרג
40ת:1/ 06200460ג 1ח}  9611048--8010195משס '8ת61( 7665 10 6100806
1/ 6981טן | 56028זהת
/. 0688, 462. 065. 6606 3981.ל 08 5611065--89.ס71( 104806
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בלייכט פון אזעלכע מעשות דאָס קינדערשע,

ניט דאָס חיה'שע .אַנדערש

קען עס גאָר ניט זיין .װאָרים ווען מעשות ועגן חיות זאַלן ניט געהערן
צום פאַבעל טיפּ ,ריכטיקער ,צום קינדערשן טיפּ ,װאָלטן זיי זיך ניכער
געפּאַסט פאַר ביאַלאַניע איידער פאַר ליטעראטוד .זיכער ואַלטן זיי קיין
פּלאץ ניט נעקענט האָבן אין קינדער ליטעראַטור .אַנב אורחא איז כדאי
צו באַמערקן ,אַז אין דער זאמלונג פון קינדער מעשות װאָס איך האָב
אַלײן פאַרשריבן ,געפין איך יאַ אַ געוויסע צאָל וועגן שטוב חיות ,באָטש
די ווייט גרעסטע צאָל געהערט צום טיפּ וענן וועלכן עס רעדן ואָסט-
ראַווסקי ,איטאַן ,מיטשעל ,און כמעט אַלע אַנדערע.
4
וועלן מיר צוטרעטן צו דער פראַגע  :װאָס ,קאַנקרעט ,דאַרפן קינדער
לייענען ? דארפן מיר זיך קודם כ? באפרייען פון א קאַרדינאלן טעות :
,ינדער" באצייבנט אן
דאָס איז דער טעות ,אַז דאָס איינציקע וואָרט ק
איינהייטלאכן פּסיכישן צושטאַנד ,מיר דארפן די קינדהייט צעטיילן אין
מער אַדער ווייניקער באשטימטע פּעריאָדן אין איינקלאנג מיט באַזנ-
דערע פילאַמיטישע אינטערעסן ואָס זיי ווייזן אַרױס .לויט קאַר? און
שאַרלאָט בילער דאַוף די קינדהייט צעטיילט וערן אויף דריי פע-
,טרואוועל-
ריאָדן  .,)81די ערשטע פּעריאָדע  --די אוזוי-נגערופענע ש
פּעטער" פּעריאַדע  ---איז די צייט ווען קינדער ניבן זיך בלויז אפ מיט
די נעוויינטלשכע ,טאַניטענלאַכע פּאַסירוננען פון די סאמע ערשטע אאָרן,
וי עסן ,ואַשן ,פינגער זיינן ,א .ד .ג ,די צווייטע פּעריאָדע שטרייבט
אונטער די צויבער-מעשה ,און די דריטע שטעלט דעם טראָפ אויף נע-
װאַגטע און העלדישע מעשים.
די דאָזיקע קלאסיפיקאַציע אין געבויט אויף גאַנץ פאַרזיכטיקע באַ-
אַבאַכטונג ,אָבער נעמט אַרום ,װוי מיר דוכט ,בלויז די דרויפנדיקע זייט
מונ'ם ענין .פון אונזער שטאַנדפּונקט װאָלט מען די קינדער געדאַרפט

צעטיילן אין פיר פּעריאָדן ,געבויט אויף פאַרשידענע אופנים פון שאַפן
אידעאַלע נאָרמען אין דער וועלט מיט דער חילף פון פילאַמיטישע מיט-
לען .די סאמע ערשטע צייט איז די צייט ווען קינדער הייבן אַן צוזאַמענ-
קלייבן דאָס גאַנצע ביסל היימישע מאַטעריא? און שאַפן אַן עפּיזאָד ,אַ
פילאָמיטישע נאַנצקייט ,װאָס רעאָרגאַניזירט דאָס קליינע װעלטל זייערס
קויט די פאַדערונגען פון די קעננזייטיקע שייכות'ן װאָס עקזיסטירן
צווישן זיי און אַלץ װאָס ארום .דאָס אין אייננטלאך דער זין פון דער
מעשה מיט'ז ,צוקונפט"-קינד ,װאָס איך האָב פריער נעכראַכט .אויף
אַן אַנדער אופן װוערט דאָס זעלביקע פארגעשטעלט אינ'ם מעשה-לידעלע
פונ'ם  99חרשימ'דיקן קינד ,דאַ ווערט עס פאַרנעשטעלט אויף אַ לירישן
אופן (א פאַרלאַנג :פקום צוריק ,,אָדער, :איך האָב ליב") ,ניט אויף
אַן עפּישן ,וואו דער עיקר איז אַן אַייננעשטעלטע פארווירקלשכטקייט.
די דאָזיקע פּעריאָדע װאָלט מען אפשר גנעדארפט אָנרוֹפן די צייט פון
דירעקטער איבערלעבונג ,ניט בלוין ווייל דער מאַטעריאַל וערט גענו"
מען פון דער קליינער ,עננער וועלט אַרום ,נאָר אויך דערפאַר ,וויי? די
נאַנצע שטרבונג ,דער גאַנצער רעאַרנאַניזיר פּראָצעס באַציט זיך אויף
דעם נאָענטן ,דירעקטן ,אייננטלאך ,איינציק מענלאַכן ,מאַטעריאל.
18( 566:8, 1 00 331.
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פולאָמוטאלאגוע

ל .לעהרער

דאָס איז די צייט ווען עלטערן פילן בחוש אַז בלויז זייערע איי-
גענע אױפגעטראַכטע מעשות ,פון פּאַסידונגען װאָס זיינען נאַנט פֿאַר-
בונדן מיט'ן קינדס לעבן ,קענען האַבן א האמט .און דאָס און נאַנץ ריכ"
טיק .אין דער דאָזיקער צייט ,װאָס דערנרייכט איר העכסטן פּונקט אַרום
פוף פון מערטן יאָר ,אין שווער צו געפינען א רייכן ,פאַרטיקן און פּאַ-
טיקן מאטעריאל? .ואס זאָל כטדד גילטן,
דערנאָך קומט א צייט ,װאָס מען װאָלט ,דוכט מיר ,צום בעסטן
געקענט אַנרופן פאנטאסטישע צייט .זי ציט זיך ביז ארום דעם זיבעט}
אַדער אַכטן יאָר .דער טערמין פאַנטאַסטיש האָט ניט קיין שייכות צו די
נייסטער און מיסטעריעזע באשעפענישן סיט וועלכע מיר פילן אָן די
קינדערשע מוחות אין דער דאָזיקער פּעריאָדע .בכל? דארף אַוא קלאַסי-
פֿיקאַציע ניט זיין געבויט אויף אונזערע טראַריציאַנעלע באציאוננען צו
קינדער ,נאָר צו זייערע איינענע װירקלאַכע אינטערעסן .אמת ,עס זיו-
נען פֿאראן אזעלכע װאָס האַלטן ,אַז וען מיר זאָלן אםילו קיין שום
גגערגלוינישע מעשות ניט דערציילן ,ועלן זיי די קינדער אַליין אויט-
טראַכטן { קינדעד וועלן דעמאַלט אַליין אָנפילן זייער וועלט מיט מכשפות,
שדים ,רוחות ,מלאכים ,געטער א .ד ,ג .אַלץ װאָס מיר אין באקאנט
וועגן דעם ענין ,און לויט װי מיינע איינענע באאָבאַכטוננען ווייון מיר,
איז ניטאָ קיין שום גרונט ,קיין שום שאַטן פון אַ גרונט ,אַנצונעמען אַזאַ
השערה ,איך פי? ,אז מיר מענן מיט פולער זיכערקייט אָננעמען ,או אָט
די גאַנצע איכערנאַטירלאַכע ,אבערגלויבישע וועלט געהערט צוֹ דעם
װאָט מען רופט סאַציאַלע ירושה .דאָס זיינען טראַדיציאַנעלע מעשות
און גלויבונגען װאָס גייען איבער פון דור צו דור און ווערן אויף אזא
אופן אויפגעהאלטן .מיר .אַלֵיין פירן פּשוט די קינדער אַריין אין דער
דאָזיקער וועלט און דערנאָך ליינן מיר דעם בלבול אויף די קינדער .)91
דאָסט װאָרט פאַנטאַסטיש האָט דאָ אַ שייכות צום פאַקט ,װאָס ביי
קינדער אין דאָזיקן עלטער אין שוין די װועלט ברייט אױיסגעװאַקסן ,בעת

די מיטלען צו קאַנטראָלירן אָט די עשירות זיינען נאָך צו באַגרענעצט,
דאָס קינד האָט שוין דעמאַלט גענוג נעזען און געהערט ,גענוג איינדרוקן
אין זיך איינגעזאַפּט ,אָבער אין נאָך ווייט פון מינדסטן באַגריף וועגן
די געזעצן װאָס באהערשן אט די אַלע זאכן .איך האָכ פריער באַמערקט,

אַז דאָס דערציי?ן אַ מעשה איז אויף דער ערשטער מדרגה אַן אויסדרוק
פון אַ דורשט נאָך אַ וועלט װואָס איז באפרייט פון אירע חסרונות .דאָס
איז אָבער בלויז די ערשטע מדרנח .איצט װאַקסט אויס דער דורשט אין
אַ נייער ריכטונג .פריער איז גענוג געווען אַז די מעשה זאָל איבערשטעלן

דאָס ביס? באַלאַבאַטישקײט ,און אַלץ אין פאַרענטפערט .איצט זוכט
שוין דאָס פילאַמיטישע לעבן אריינצוברייננען עלעמענטן װאָס געהערן

ניט צום דירעקטן איינדרוק ,װאָס זיינען שוין אָבער געװאָרן אַ פאַקטאַי
אין די לעבנט שייכות'ן .פון אַזאַ קינד הערט מען שוין ניט בלויז דעם
סטערעאַטיפּישן ,אַמאָל אין געווען" ,נאַר אויך דעם נייעם נוסח פון
 )9וי אזוי דאָס ווערט געמאָן אפולו פון
אפולו פון אַזעלכע װאָס ווילן אַז דאָס קינד זאָל
מוטאָלאָגיע ,זע דעם אָפענעם טעות אונ'ם באַריכט
. 5,סאנ 78084062 */10 1.
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פֿילאָמוטאלאגיע

ל .לעהרער

.אַמאָל ,אַמאָל ,אַמאָל? און קווייט ,ווייט ,ווייט פון דאַנען" -- ,בולט'ע
סמנים פון אַ ברייטערן און ווייטערן וועלט געשען.
אין דעם עלטעך באַקומט אויך די מעשה שוין א גלייך-ליניקע אַנט-
וויקלונג ,פּאַסירו;ג פאַלנט נאָך פּאַסירונג מיט דער נויטװענדיקייט פון
אַ פולער לעבן ,און עס ווייזט זיך שוין אַרויס אַ זין פאר דער קאָמישער
סיטואַציע ,װאָס שפּילט אַזאַ אומגעהייערע ראַלע אין דער קינדהייט.
אָט אין אַ כאראקטעריסטישע מעשה פון אַ זעקס-יאַריק קינד ,װאָס ווייזט
די לעצט-דערמאַנטע שטריכן פון דעם עלטער:
אַמאָל איז געווען א איננ? און דאָס איננל אין נעװוען זייער קאַָ-
מיש .און איין פֿאַל אין דאָס אינגל גענאַננען אין קראָם קויפן אייער
און ער האָט באַקומען די אייער און ער אין אַזױ שנעל אַהײם געלאַפן
מיט די אייער ,אַז ער האָט זיך פאַרטשעפּעט און צעבראַכן די אייער,
האָם ער גענומען די אייער ,און האָט גענומען די שאָלן און האָט זיי
פאַרדיכט וי נאַנצע אייער .און ער אין פּאַמעלאַך אַהיים גענאַנגען .און
זיין מאַמע אין נענאַנגען צעקלאפּן די אייער און זי האָט נאָר נע-

עפנט די שאָלן און קיין אייער זיינען דאָרט ניט געווען ,און זי האָט ניט
געקענט באקן קיין קוכן אין יענער נאכט" ,)09
און אָט איז אַ מעשה פון פאַנטאַסטישן טיפ ,װאָס איך האָב אלין
פאַרצייכנט ,דאָס קינד אין  272יאָך אַלט.

אַמאָל איזן געווען אַ קליין פערדעלע.

ס'פערדעלע

אין גענאנגען

קיין ניו יאָרק .אין פ'פערדעלע אַריין אין שטוב ,און דאן אין עס-צימער
און דאַן אין קיד .איז פון קיר האָט עס גענומען עסן קיכלאך ,ברויט ,אזוי
גרויס איז ער ,גרעסער פון טיש .הייבט ער אָן צן עסן אלצדינג ארונטער
פון טיש  :ס'גלאָז און די ביימער (?) און אַלץ װאָס פּאַפּעס און מאַמעס
עסן .מען האָט נאָר ניט מער געהאט .מען האָט געמוזט גיין קויפן ,און
דאָס פערד האָט אַלץ אויפגענעסן און אַנטלאפן"

דאָס װירקלאַך נייע אין דעם עלטער איןז ,אי דאָס פאַנטאַסטישע

אינ'ם זין פון נייע קאַמבינאַציעס װאָס שטאַמען ניט פון .דירעקטע אי-
בערלעבונגען ,אי דאָס פאַנטאַסטישע ,אינ'ם זט אומגעצאַמטקייט ,און

עס לייגט זיך דעריבער אויפ'ן שכ? פאַרװאָס די צויבער-מעשה

ווערט

ביי אַ סך באַטראַכט װי אַ פּאַסיקער ,אפילו װוי דער פּאַסיקסטער לייען-

מאַטעריאַל פאַר אַזעלכע קינדער .עס װאָלט אונז צו ווייט פאַרפירט,

ווען מיר װאָלטן זיד דאַ אַריינגעלאָזט אין דער אלטער און פאַרעלטערטער
דיסקוסיע וװועגן צויבער-מעשות פאַר קליינע קינדער ,עס אין נענוג אַנצו-
ווייזן אויף צוויי אנטקעגנגעזעצטע מיינונגען ,כדי צו זען ,וואו מיר האלטן
מיט'ן גאַנצן ענין צויבער-מעשות .איין שרייבער האַלט ,אַן :אַ סך גע-
מיינחיים און ענאאיום אין די עלטערע יאָרן קומט צו מענטשן דערפאר,
װאָס זיי האָבן ניט קיין אַנטװיקלטע פאַנטאַזיע" ,און דערפאַר דאַרף
מען קינדער דערציילן צויבער-מעשות ;וייל זיי אַנטװיקלען די פאן-
טאזיע  ,)12און מיטשעל פון דער אנדער זייט זאָגט ,אז ,די צויבער-
מעשה ,דער צירק ,דער געיעג נאָך נייאיקייטן ,דערפרייען דעם פמאךר-.
באָרגענעם דערוואקסענעם ; זיי רעגן אויף און צעמישן דאָס קינר" ,)92
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דער שװער-פּונקט פון אַלע פארטיידיקער פונ'ם צויבער-מעשה מאַ-
טעריא? אין תמיד געווען דער אַרנומענט ,אז די דאָזיקע מעשות אַנט-
יויקלען די פאַנטאַזיע .פעליקס אדלער זאַנט אויך וועגן צויבער-מעשות,
אַז ,דער הוױיפּט פעדאגאַנישער ווערט װאָס זיי באַזיצן איז ,װאָס זיי איבן
אויס און אנטוויקלען די פאנטאזיע"  .,)82אמת ,אדלער פארטיידיקט
ניט די צויבער-מעשה אויף דער גאנצער ליינע .ער האַלט ,אַז אַ סך צוי-
בער-מעשות זענען טאקע שעדלאך .אָבער דאָס אין נאָר דערפאַר ,ווייל
רער מופר-השכל איז ניט קיין גנוטער .א צויבער-מעשה װאָס איז ,למשל,
געבויט אויפ'ן מאַטיוו פון דער שלעכטער שטיף-מוטער ,דאַרף מען טאַקע
לויט אַדלער'ן ניט אונטערטראָגן די קינדער .אָבֶער דאָס האָט נאטיר-
לאַך נאָר ניט צו טאַן מיט די עלעמענטן װאָס מאַכן די צויבער-מעשה
פאַר דעם װאָס זי איז.
די גאַנצע טעאָריע פון דער צויבער-מעשח וי אַן אַנטװויקלער פון
דער פאַנטאַזיע ,מעג נעשטעלט וערן אונטער אַ גרויסן טרענ-צייכן.
ככל? זעט עס אויס זייער געקינצלט ווען מען באדארף זיך באַנוצן מיט

אַ ספּעציעל נעשאַפענעם מאַטעריאַל אויף צו אַנטװיקלען װאָס ניט אין
אין אַ לעבעדיק קינד .מיר זיינען שוין באַלד אין נאַנצן פּטור געװאָרן פון
דער טעאָריע אַז מען דאַרף לערנען לאַטין אויף צו אַנטװיקלען דעם שבפ,
אָדער מען דארפ זיך באנוצן מיט די מאַנטעסאָרי אַפּאַראָטן אויף צו
אַנטוויקלען די חושים .דעם זעלביקן מז? וועט מסתמא האָבן יעדער אנ-
דער געקינצלטער מאַמעריאַ? װאָס מען דאַרף ספעציעל באַנוצן אויף
עפּעס צו אַנטװיקלען.
צויכער-מעשות זיינען אין דער אמת'ן פארעלטערטע וירקלאכב-
קייטן ,די אַלע .אַכסורדן און מאָדנע פירוננען ,די אַלֶע אוממעגלאַכקייטן
און סתירות ,װאָס מיט זיי אין פו? די צויבער-מעשח ,קענען בלויז דער-
קלערט ווערן װי אַן איבערבלייבאכץ פון אַנדערע עפּאָכן און אַנדערע
ציוויליזאציעס  ,)42אויב די צויבער-מעשה קען באנוצט וערן איצט

אויף צו אַנטװיקלען די פאַנטאַזיע נאָר דערפאַר ,וויי? זי איז דערוויי-
טערט פון דער איצטיקער װירקלאַכקײט ,אַדער איז אַ סתירה צו איר,
וואָס-זשע האָבן מענטשן געטאַן אין יענע צייטן ,ווען די צויבער-מעשה
אין געווען אַרײיננגעוװועבט אין געװיינטלאַכן טאַנ-טענלאַכן לעבן? ואַ-
סעער מעשות האָט מען דעמאָלט באַנוצט אויף צו אנטוויקלען די פאַנ-
עס זעט איס פַּשוט קינדיש אט דער נליבן ,אַז מען דאַרף
טאזיע?
אַװעקטירן א קינד אין אלטע לאַננדפאַרלאַשענע וועלטן כדי צו אנטוויק-
לען זיין פאַנטאַזיע װאָס לעבט און קען נאָר לעבן אין דער איצטיקער
וועלט ,און װועט תמיד דארפן אויסנעבן איר נאנצע עשירות בלויז אויף
מאַכן לייכטער ,בעסער און נליקלאַכער דאָס צוזאַמענלעבן מיט דער דאַָ-
זיקער איינציקער ,איצטיקער וועלט ,אויב מען דארף קינדער געבן בלויז
טיילן פון נרוי-אַלטע לעבנס-אופנים ,װאָלטן מיר זיי דאָך ניט נעדארפט
יאַזן שפּילן מיט אױיטאַמאַבילן ,אפשר מיט װענעלאַך אויך ניט ,וייל
די דאַזיקע טראנספארט-מיטלען זיינען צן נאַענט צו דער איצטיקער
װירקלאַכקייט ,אָדער  75הפּחות װאָלטן מיר געדארפט אכטונג געבן,
אַז אונזערע קינדער זאָלן ניט רופן קיין ד,אַקטוירים" ווען די ליאַלקעס
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ווערן ,קראנק" ,נאָר זאָלן זיי אַפּשפּרעכן אן עין-חרע ,ווייל דאָס לעצטע
איז גענוג ווייט פון א סאַדערנעם הייל-מיט? אַן עס זאָל שוין צוליב
דעם אַלֵיין אַנטװיקלען די פאַנמאזיע.
דער דאָזיקער אַרנומענט פֿאַר דער צוינער-מעשה האָט קיין שום
ווערט ניט .אלץ ,װאָס לעבט אין אונז ,אַנטװיקלט זיך אויט'ן חשבון פון
לעבן נופא ,ניט מיט דעד הילף פון געקינצלטע מיטלען .די פאַנטאַזיע
נערט זידך פון איצטיקע װייטאָקן ,איצטיקע קאַנפליקטן ,איצטיקע פאר-
לאַנגען און דער איצטיקער אנטװיקלונגס-מדרנה פונ'ם גאנצן קינד.
זי האָט ניטק יין באַזונדערע אױיטאַנאַמט עקזיסטענץ אינ'ם קינדט נשמה,
און באַזונדערע ,כפּעציעל אנגעוװוענדטע סמיטלען וועלן איר ניט העלפן.
און פּונקט וי עס איז װערטלאָז דער דאָזיקער ארנומענט פאַר דער
צויבער-מעשה ,אַזוי איז אויך װערטלאו דער גענענערישער ארנומענט,
װאָס האָט פורא עז די צויבער-מעשה װעט אנטוויקלען אין אונזערע

קינעדר אַבערנלויבנס ,עפּעס אַװי וו" עס װאָלט געווען אן ערנסטע גע-
פאַר אַז אױיסװאַספנדיק קענען זיי זיך נאָד חס ושלום באוואנדלען אין
אַן אַמאָליקן פּריפֿיטיוון שכט .דער אמת אי ,אן פאנטאסטישע מעשות
האָבן אַן אומשאצבארן ווערט פֿאַר דער דאָזיקער תקופה .אַכער דאָס
װילד-פאַנטאַסטישע אין דער צויבכער-פעשה צעמישט ,שרעקט ,פאַרפירט
און פילט אָן די קליינע וועלט מיט פֿאַראַליזירנדיקע מורא'ם .אָפט ווערן
די געשטאַלטן פון דער צויבער-פעשה א שעדלאכער פאַקטאָר אינ'ם
קינד'ס טאָנדטענלאכן פאנטאזירן  ,)89א טעטיקייט ,וואָס איר וויכטי-
קייט האָבן די פּסיכא-אנאליטיקער פיט רעכט אונטערגעשטראכן .די
מאַדנע ,קאפּריזנע האַנדלונגען פון די העלרן פון דער צויכער-מעשה
זיינען גיכער פרעפד איידער פאנטאַסטיש .נעמט ,למש? ,די פארואנך-
לונג  --אַ מענטש וערט א חונט ,אָדער א זשאַכע; אָדער דאָס פֿאָר-
באַרגענע אוינ װאָס לויערט אויף שלעכטע אָדער פוילע קינדער; אָדער
דאָס אלץ װאָס נייט אונטער'ן נאַמען כשוף --- ,װאָס איז דאָס אויב ניט
אַן אפּשפּינלונג פון א פרעסדער ווייטער וועלט? היינט נעפט די אלע
פּרינצן ,פּרינצעסנס ,קעניגן ,א .א .װ .,אויב חשרטלאנד'ס טעאדיע איו
אמת ,אַז צויבער-מעשות זיינען אַן איכערבלייבשכץ פון ואר אלטע,
גראַע צייטן ,זעען מיר אָבער ,אז מען האָט זיי נאַנץ פיין צונעפּאסט צו
שפּעטערדיקע באדיננונגען דורך דעם ,וואס מען האָט זיי אַנגעפילט מיט
גוטע פּרינצן אוֹז שיינע פּרינצעסנס ,פֿאַרװאָס זשע זאַלן מיר איצט
לאָזן דאַרט די אַלע העלדן װאָס האָבן היינט שוין פארלוירן יעדן זין
און שפּילן קיין שום ראַלע ניט אין דער קינדערשער וועלט ?
פאַראַן גענוג פאנטאסטישע מעשות און נאָך מער מענלאכקייטן
פאַר

אַזעלכע,

װאָס

קענען

באוייסטערן

און

דערפרייען

א

היינטיס

מענטשלאַך קינד מיט מאַטעריאַל פון דער איצטיקער וועלט .ביי אונז,
ספּעציעל ,און פאראַן אַ ים סיט פאלקס-מעשות ואס װאָלטן ,מיט קליינט
ענדערונגען ,געקענט זיין זייער וויכטיק .אייננטלאך שטאמט די פרייף
פון קינדער אין צויבער-מעשות אויך פון דעם ,וװאָס זיי האכן אלע א
ווענדונג צום איצטיקן לעבן { די שרעק און פאַרווירטקייט פון אזא מעשה
איז גיכער אַ שטערוננ איידער א הילף ,און ווען קינדער קימען אין די
ווייטערע יאָרן פוז דער פאנטאסטישער תקופה זאַנן זיי זיך טאַקע אִמּ
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פון צויבער-מעשות , :דאָס איז פאַר קליינע קינדער ,מיר וילן דאָס
ניט הערן" ,זאַנן זיי ,בעת ווען עס קומט צו פאַנטאסטישע מעשות ,װאָס
זיינען ניט אַזױ טיף אַריינגעטאָן אין אַ פרעמד און דערווייטערט לעבן,
האַלטן זיי טאַקע אַן אַ פיל לעננערע צייט .דאָס געהערן אַ סך פון אַנ-
דערסענס מעשות ,און ווען מען זאָל באַזייטיקן די פּרינצן און פּרינ-
צעסנס  --װאָס געהערן שוין איצט צו דער געשיכטע און דאַרפן דער"

מאַנט ווערן ניט פריער וי אין געשיכטע קורסן  --װאָלטן נאַך מער
געקענט האָבן אַ ווערט .דאַָ אַהער געהערן אויך די מאַבעלן ,בכלל די
מעשות ווענן חיית זיינען א זעלטענער פאַנטאַסטישער מאַטעריאַל ,און
די מורא פאַר אַנטראָפּאַמאָרפיזם ,אויף װאָס טייל ווייזן אַן ,איז ,דוכט
מיר ,נעבויט אויף אַ פאַלשער אויפפאַסוננג.
די צאָל מעשות װאָס גייען אונטער'ן נאָמען צויבער-מעשות אין
אַזױ גרויס ,און די קלאַסיפיקאַציע אַזױי אומבאַשטימט ,אַז צװוישן זיי
זיינען באמת פאַראַן אַ סך ,װאָס געהערן צום טיפּ פון שיינע און ניצי
לאַכע פאַנטאַסטישע מעשות .און דאָס נעמט זיך אי פון דעם װאָס זיי
האָבז ניט אין זיךד די שעדלאַכע עלעמענטן ,אויף וועלכע איך האָב אָנ
געוויזז ,איז צוליב דעם װאָס דער מוסר השכ? סטאַרטשעט ניט אַרױיס
פון אַלֶע זייטן,
אין פלונ זעט עס אויס צו זיין אומפאַרשטענדלאַך פאַר װאָס ניט
נאר קינדער ,נאָר מענטשן בכלל זאָלן אַזױ פיינט האָבן מוסר און ספּע"
ציעל דעם מוסרזאַנער ,און די לאַנע בייט זיך אויף אַ האָר ניט אפילן
ווען דער מוסר באציט זיד אויף אידעאַלע נאָרמען װאָס ווערן אלגעמיין
אַנגענומען און געשעצט .צווישן די וויצן און אַנעקדאַָטן װאָס גייען ארום
אין פאָלק געפינען מיר נאָר אַ נרויסן טייל װאָס שפּאָט אָפּ פונ'ם גייסט-
לאַכן און מוסר זאַנער ,און פונ'ם אינחאַלט פון אָט די אַלע אַנעקדאָטן
זעט זיך אַרױס דאס באזונדערע פאַרגעניגן פון מענטשן צוצושרייבן צום
ממונה איבער אונזער מאָראַל אַלע ליידנשאַפטן און שואכקייטן אַנט-
קענן וועלכע זיינע פלאמיקע דרשות זיינען געווענדט .אַן ענלאכע פיינט-
לֿאַכע באציאונג האָבן מיר אַלע ,און ספּעציע? קינדער ,צום מוסר ואָס
ווערט ארויסגעבראַכט אויף אַ פילאַמיטישן אופן,

אין לעצטן פאַל פילן זיך קינדער באזונדערס אָפּנענאַרט ,פאַרווירט,
די איינציקע טרייסט

פונ'ם מאָראַלן אידעאַל איז זיין כח אין דער גנע"

שטאַלטונג פון וירקלאַכע לעבנס פּראַצעסטן .די מעשה איז א וויכטיק
דערציעריש מיטל ,ווייל זי שפּילט זיך פאַנאַנדער אין דער װאַרעמקייט
פון אַ לעבעדיקער רעאליטעט .די מעשה איז אַן אָפּשפּיגלונג פון דער
אייביקער זעלבסט-באַװעגונג װאָס טראַנט אין זיך אַלֵיין אַלֶע אירע סיבות,
און איז ניט קיין אַבסטראַקציע ,קיין אָפּנעריסענע אידייע ,װאָס לעבט
א זייטיק ,דערווייטערט לעבן .דאָרט ווען דער דערציילער ווייזט אַרױס
אַז דאָס דערציילן איז ביי אים א מיט? פאַר זייטיקע כונות ,אַז ער
אַליין שטייט פון דער זייט ,װאָס ביי אַן אמת'ן לעבנס-פּראַצעס איז עס
אוממענלאד ,דערווייטערט ער זיך שוין דערמיט פונ'ם צוהערער .די
פּאַסירונגען פאַרלירן פאַר'ן לעצטן זייער גאַנצן זין ,וויי?ל ער קען זיי

דאָך ניט מער מאַכן פאַר זיינע אייגענע ,ער קען מער אין זיי ניט זען
די נאַטירלאַכע שפּראַצונגען פון זיין וועלט ,און זיין באַנער אקטיו
מיטצושאַפן ווערט אָפּנעטױט .אָנשטאָט צו דערפילן די אומבאַװאַוסטע
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און טונקעלע זייטן פון לעבן און זיין אויפמערקזאַם אויף די באַוואוסטע,
בלייכט דאָ איבער בליז אַ פארשארפט באַוואוסטזיין פונ'ם דערציי-
לערם אַ געדאנק ,און אַזאַ קינסטלאַכער צוזאמענשטע? אין פאַר א קינד

אַן אַנטוישונג ,אויף וויפיל עס אין ניט קיין מעשה ,און לחלוטין ווייט,

פרעמד און אומאינטערעסאַנט אויף ויפיל? עס אין אַ באַואוסטוױיניק
געשטעלטע כונה .דער מאָראַלער איינפלוס פון מעשות אויפ'ן לעבן פון
קינדער אין בלי ספק אומנעהייער ,אָבער נאָר דעמאָלט ,ווען זיי זוכן
צו דערציילן ,ניט צו לערנען .דער אמת איז ,אַזן די אייננענלויבטקיים
פון דערװואַקסענע אין פּראָפּאַנאַנדע ,אינים מאַנישן כוח פון רייר ,נעמט
זיר גיכער פון אונזער איינענער באדערפעניש זיך אָפּצורעדן פון האַרצן
איידער פון וועלכער ניט אין אויפפאַסונג פון דער קינדערשער ,אָדער
בכלל ,מענטשלאַכער ,פּסיכיק.
די דריטע פּעריאָדע ,װאָס ציט זיך ביז אַרום דעם צוועלפטן אָדער
דרייצנטן יאָר ,וואָלט מען געדאַרפט אָנרופן די רעאַליסטישע אָדער העלדן
פּעריאָדע.

דאָס

אין קודם

כל די תקופה

ווען דער דראַנג

צו רעאָרגאַנ

זירן און שאַפן געננזייטיקע צופּאַסוננען מוז זיך האלטן אין עננ-ירעאלע
גרענעצן ,אויך אי דער ערשטער ,דער פּעריאָדע פון דירעקטער איכער-.
לעבונג ,געפינען מיר בלויז דאָס קאַנקרעטע ,דאָס נאַנט-אַרומיקע ,אָבער
דאָרט איז עס אַ פּועל יוצא פון אַ צו-אָרעם פּסיכיש לעבן .דאָ ,פארקערט,
לאַכקײט .דאָרט ציט זיך דאָס קינד צו א רעאַלער וועלט ,דאַ  --צו א
רעאַליסטישער .דאָרט אָפּערירט דאָס קינד בלוין מיט װירקלאכקייטן,
דאַ  --מיט װירקלאַכקײיטן פּלוס ווירקלאכע מעגלאַכקײטן ,דער נערוון"
ססטעם נגעפינט זיך שוין באַלד אויף דער רייפער מדרנה פון א דער"
װואַקסענעם ; די מעגלאַכקייטן פאַר ווייט-פארצוויינטע פארבינדונגען
זיינען אָפן און פריי .די פאַנטאַסטישע כחות װאָס קומען צוהילף אין
דער פריערדיקער פּעריאַדע אין די פּראָצעסן פון רעאָרגאַניזירן און צו-
פּאַסן קענען איצט שוין מער ניט נילטן ,וייל? די נענטערע באקאנט-
שאַפט מיט די עלעלעמענטאַרע געזעצן פון דער פיזישער און גייסטיקער
וועלט לייגן ארויף אַ שווער געוויכט אויף די פליגלען פון דער פאַנטאַזיע,
ממילא ווערט געבוירן אַ נייער כוח װאָס האָט די גרויסע מעלה אַז ער
האַלט אין זיד אויף דרי מעגלאַבקײט פון גרויסע דערגרייכונגען און דאַך
טרעט ער ניט אַרױיס פון די גרעניצן פון רעאַלן לעבן .דאַ קומען מיר צו
צו דער צווייטער כאַראַקטעריסטיק פון דער דאָזיקער תקופה :דער מו-
כער אינטערעס אינ'ם אויסדערװויילטן
מענטשן ,אין דער גרויסער
מענטשלאַכער פּערזענלאַכקייט.
דאָס איז די צייט ווען ,פון איין זייט ,אין די פראַגע, :אין עס
אמת?" אַן אָפּט געשטעלטע פראַנע בנונע געהערטע אָדער געלייענטע
כיעשות .מיר איז אָפּט אוֹיסגעקומען צו באַמערקן ביי קינדער פון דעם
עלטער אַ װוידערוויליקייט צו לייענען מעשות ואס זיינען געשריבן אין
דער ערשטער פּערזאַן .די ערֶשטע פּערזאָן שמעקט עפּעס מיט בארימעריי
אין די אוינן פון אַזעלכע קינדער ,און ממילא אין פאַראַן אַ מעגלאַכקייט
אַז עס איז ניט אמת .פון דער אַנדער זייט רייסט מען זיד צום דעטעקטיוו
פעלד ,צו דער באַשרייבונג פון ריזיקאַלישע מאַמענטן און צו רובינסאָן
קרוסאַ טיפּ פון בייקומען שוועריקייטן.
דאָס איז אויך די צייט ווען שונד האָט דעם שטאַרקסטן אַנהאלט.
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אַ געניטע ביבליאטעקארן קלאַנט זיך, :קינדער גלויבן אַז מען דאַרף
זיי געבען פרייהייט אין לייענען און האָבן פיינט וען מען מישט זיך
אַריין ,וויי צו די קלאסיקער ,זיי ווילן אַלדזשער ,ניק קארטער ,אָפּטיק,
פינלי אָדער פּאנכי .זיי וועלן גלייכער לייענען אזעלכע ביכער צום דריטן
מאָל ,איידער אזעלכע װאָס מען רעקאַמענדירט זיי וי נוטע ביכער" .)2/
די צרח איז ,װאָס אַזעלכע קינדער האַנן זיך ניט איין מאָל אָפּנענארט
ווען זיי האָבן געטאַלנט און זיך נעכאַפּט צו רעקאמענדירטע קלאַסיקער,
עס איז פי? מער די פראַנע וועגן דעם כאַראקטער פון רעקאַמענדירטן
בוד וי ווענן דער פרייהייט צו לייענען װאָס די קינדער אַלֵיין ווילן ,פון
מיינע ערפארונגעז! מיט געשעפטן פון אַלטע ביכער וייס איך צו דער-
ציילן פון טויזנטער קינדער װאָס ניבן אויס זייערע לעצטע סענטן אויף
די ערגסטע שונד ביכער ווען די ביבליאָטעקן זאַנן זיך אַפּ זיי אריינצו"
נעמען .אָט דאָס רייטן זיך צום דאָזיקן סאָרט ליטעראַטור אין אַזא ,אַן

קיין ערנסטער באַאַבאַכטער פוֹן קינדער לעבן  ---װי שטארק עס זאָל ניט
טאָר זיך
פאַר זיך
זי פאַר-
צו קאַנ-

זיין זיין אינטערעס ,ליבע און גלויבן אין העכערער קונסט ---
ניט פאַרגינען עס אַװעקצומאַכן מיט דער האַנט .מיר האָבן דאָ
אַ ליידנשאַפט צי וועלכער מען טאָר ניט זיין בלינד ,מען דאַרף
שטיין ,און ערשט דעמאַלט וועלן מיר האָבן די מענלאַכקײט זי
טראַלירן.
דער אמת איז ,אַז אָט די שונד מעשות פאַרמאַנן אָפט אַזא זעלטענע
פאראייניקונג פונ'ם נאַענטן און ווייטן ,אַזאַ פיינע קאָמבינאַציע פון
נאָענטטטע מאַטיוון און ווייטסטע אינטערעסן ,אַזן עס פאַרכאַפּט פשוט
דעם אָטעם ביי די קינדער ,עס שפּילט זיך פאַר זיי אִפּ אַ לעבן נגעבויט
אויף א בעםערן אופן און מיט בשקאנטע ,איצטיקע ,לעבעדיקע מאטע-
ריאלן ,עס איז אַ לעבן ואָס ניט צו דאָס װאָס פעלט ,װאָס נעמט אַװעס
דאָס װאָס דארף ניט זיין ,און רעאַרנאניזירט ריכטונגען ,פּאַזיציעס און
פּראַָצעסן אין הפכם מיט נייטיקסטע באדערפנישן .מעשות ,װאָס דרינ-

נען אַריין אַזױ טיף און באהעפטן

זיך אַזױ

שטאַרק

מיט

וװירקלאַכע

לעבנס-מאַטיוון ,שטויסן ניט אֶפּ צוליב זייערע אַנדערע חסרונות ,אפילו
ווען די חפרונות זיינען אזעלכע װאָס קינדער קענען באַנעמען ווֹען מען
ווייזם זיי אָן אויף זיי .עס איז פאַראן ממש אַ ים פון אַזעלכע שונד
מעשות ואָס זיינען געבויט אויף פאַרשידענע ואריאציעס פון דער טע"
מע  :אַן אָרעם קינד ואַקסט אויס אַ גרויסער און באַרימטער פענש .דאָס
קינד שטאמט געוויינטלאך פון אָרעמע ,שלעכטע עלטערן; רייסט זיך
אַרויק פון דער הייםס מיט גרויס שװועריקייט ; לאַזט זיך אליין אַרױס
איבער דער גרויסער וועלט :לעבט איבער נעפאַרן ,הונגער ,באַליידיקוננ,
א .א .װו .צום סוף ווערט ער בארימט אין דער וועלט מיט זיין בילדונג,
אַדער חכמה ,אָדער עשירות ,אָדער פיוישער שטאַרקייט ,אָדער ספּאָרט-
ישפּילן ,א .א ,וו .א .וו ,פארשטייט זיך ,אַז יעדעס לאַנד און יעדעס פאָלֶק
טראַנט אַריין אין אַזעלכע מעשות טן אַנדער קאֲליד און פאַרשידענע שאַ-
טירוננען פון צוועקן װאָס די העלדן ווילן דערגרייכן.
אַזעלכע מעשות פאַראייניקן אויף א מערקװירדיק-צונעטראַפענעם
אופן אי דעם ?אמת" ,אי דעם העלר" ,װאָס דאָס איז דאָס נאַענטסטע
צו דער פּסיכיק פון דעם עלטער ,און ווערט אַזױ טיף אייננעװאַרצלט,
4381

6091,

8 0:1802 561:21041,ג86:0020 0262, 221 9/

21

6283

(72

ל .לעהרער

פולאָמוטאלאגיע

|

אַז גאַנץ בולט'ע סימנים פון אָט דעם פּסיכישן צושטאנד בלייבן איבער
אויפ'ן גאַנצן לעבן .און אויב אין דערואקסענעם לעבן קענען מיר זיך
וועז ניט ווען כאפרייען פונ'ם כשוף פון מיכ? קאפּלאנס מניד וֹאָס,
ווען ער ,,מאָלט דעם חבוט חקבר איז גלייך וי איר װאָלט זיין דערביי",
זוכט אָבער די דריטע מייסטנס דאָס רעאַלע ,כאָטש דאָס פאנטאסטישע
פון דער פריערדיקער פּעריאָדע ווערט ניט אין נאַנצן אָפּנעמעקט .אויך
דער העלד ,די גרעסטע שאַפנדיקע און איבערשאפנדיקע קראַפט פאַר
דעם עלטער  ---אין דער אמת'ן די איינציקע קראפט װאָס ,פון שטאנד"
פּונקט פון אַזאַ עלטער ,טראַנט אין זיך אליין אַלע אירע סיבות ,און
איז ניט מאַשין-כיעסיק נגעבונדן צו אַנדערע כחות  --שטיינט אויף אין
אַזעלכע מעשות אין זיין גאַנצער פולקייט און פאַרנעם .דער מאָטיוו פון
ריזיקאַלישע איבערלעבוננען ,װאָס אין באמת א מאָטו ניט פון סתם
איבערלעבן נעפארן ,נאַר פון בייקומען זיי ,רוקט אַרױס דעם כוח פון
העלד אין סאַמע פראַנט פון געשעענישן ,און פילט אָן מיט גרויפער בא-
גייסטערונג דעם קליינעם לעזער .דערפאַר האָט טאַקע דער סינעמאטא-
גראַף אזא מעכטיקע צוציאוננס-קראפט אין אָט דער פּעריאָדע ,וװואָרים
ער ,נאָך מער וי דאָס בוך ,איז ככוח איכערצונעבן דאָס רעאלע ,אַן שום
באַשרייבנדיקע דעטאַלן  ---װאָס קינדער האָבז אַזױ פיינט  --און קאַנ-
צענטרירט זִיך אויך אויפ'ן העלד ,די וויכטיקסטע קראַפט אויף װאָכ
דער קליינער צוקוקער קען זיך אָנשפּאַרן.

וויפיל װערק האָבן מיר אין דער קינסטלערישער וועלט-ליטעראטור,
ואס איז צונענגלאך צו קינדער ,װאָס זיינען נגעבויט אויף די דערמאַנטע
מאַטיוון ? מיר דוכט ,אַז מען װאָלט געקענט אָן שום גוומא זאָנן ,אז
װאָס מען זאל פון דער קינסטלערישער ליטעראטור ,װאָס מיר האָבן ,וועלן
שאַפן א ביבליאָטעק פאַר אָט דער פּעריאָדע ,װאָלטן מיר בלויזן געקענט
צוזאַמענקלײיבן אַ זייער אַרימע זאַמלוננ .לַאָמִיר אויך ניט פארנעסן ,אז
דאַ האַנדלט זיד אייננטלאַך װענן דעם שול-עלטער װאָס דערציט זיף
אויף דער ליטעראטור אין די לערך-ביכער .די לער-ביכער ,פוֹן דער
אַנדערער זייט ,נעמען זייער מאַמעריאל מייסטנס פון דער אַנערקענטער
קינסטלערישער ליטעראַטור .ממילא קומט אויס אַז די לערר-ביכער ,א
חוץ דעם װאָס זיי שטילן ניט די דורשטן װאָס שטאמען פון די קינדערס
פילאַמיטישע איבערלעבוננען ,שאַפן זיי ביים קליינווארג אַן אייננע-
װואָרצלטן פאָראורטיי? אַנטקעגן דער ליטעראַטור צו וועלכער עס טרייבן
זיי די לערער און בכל? די דערװאַקסענע ליטערארישע אוױיטאריטעטן,
אין מאמענטן וועז מיר איז געלוננען צו געווינען דעם צוטרוי פון קינדער,
האָבן זיי מיר ניט איין מאָל דערקלערט ,אַז ,מיר לייענען ד אַ ס וייפ

אונזערערע לערער פאַדערן עס פון אונז ; אַליין װאָלטן מיר זיך קיינמאָל

ניט גענומען דערצו" .מיר װואָלטן דעריבער געקענט זאַנן אָן שום מורא
פֿאַר איבערטרייבונג ,אַז  --אין איצטיקן מאַמענט  535חפּחות  --װאָס
גרעסער עס איז דער קינסטלערישער ווערט פון אַ לערך-בוך אלץ גדעסער
איז זיין אַנטײיקינסטלערישער איינפלוס אויף די שול-קינדער ,ד .ח .אלץ
שווערער ווערט דעך װעג װאָס פירט צו דער אנטוויקלונג פון אַ העכערן
ליטעראַריש-קינסטלערישן געשמאַק ביי אונזערע קינדער ,װאָס געפינען
זיר אין עלטער פון דער רעאליסטישער אַדער העלדן תקופח פון זייער
פילאַמימטישער אַנטוויקלונג,
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אַ פאַרגלײיך צװוישן דעם ליטעראַרישן מאַטעריאַל װאָס לערן-ביכער
פון אַנפאנג-שולן אַנטהאלטן אין דער ליטעראטור ,אין וועלכער קינדער
זיינען באמת פאַראינטערעסירט ,איזן סמיט אַ קורצער צייט צוריק גע-
מאכט נגעװאָרן פון צוויי שרייבערנס  ,)89אין זייער אױיספאָרשוננ לינט
אַ ים מיט אַרבעם און איז דורכנעפירט געװאָרן מיט נרויס פאַרזיכטי-
קייט ,כאָטש פון דעם װאָס זיי האָבן פאַרעפנטלאַכט קען מען ניט דער-
ניין צי זיי זיינען אַזױי ווייט גענאנגען אין דער טיף וי אין דער ברייט.
קודם כ? האָבן זיי איבערנעקוקט א צאָל פון די װויכטיקסטע ענגלישע
לערן-ביכער און דעם נאַנצן מאַטעריאַל קלאַסיפיצירט .דערנאַך האָבן זי
זִיך גענומען אויסצונעפינען װאָס די קינדער לייענען אויסער דער שול,
די לעצטע אויספאַרשונג איז דורכנעפירט געװאָרן )1( .דורך אויספרעגן
אין ביבליאָטעקן װאַסערע ביכער קינדער בעטן און לייענען; ( )2דורך

אינפארמאַציע פוז ביבליאָטעק קאַרטלאַך וויפיל מאָל קינדער האָבן גע"

נומען געוויסע ביכער צו לייענען ; ( )8דורך באַטראַכטן די פּאַפּולאַריטעט
פון ביכער פון זייער צושטאַנד ,וי פיננער-צייכנס ,צעריסענע בלעטער,
אייננעשמירטע טאַװולען ,א .ד .ג )4( { .װאַפער ביכער עס ווערן געלייענט
אין דער ביבליאַטעק נופא און וויפיל מאָל; ( )5שמועסן מיט קינדער,
בנונע דעם פערטן פונקט ,האָבן זיי זיך צונעקוקט צו  0081קינדער אין
משך פון ניין חדשים ,געשיקט אַנקעטעס אין אַלֶע טיילן פון לאַנד ,אַז
אַז אַרום און אַרום האָט זייער אננטערזוכונג אַרומגענומען  0008קינדער.
דער שלוס פון דער דאַזיקער אויספאַרשונג גיט איבער ,אַז צווישן עננ"
לישע לערן-ביכער איז אין די לעצטע צייטן פאַרנעקומען זייער א גרויסע
ענדערונג צום נוטן .דאָך ווייזן זיי אַן אויף געוויסע פעלערן װאָס זיינען
זייער אינטערעסאַנט ,זיי ווייזן ?מש? אָן ,אַן מיטאַלאַנישע מעשות ,ואס
פאַרנעמען אַן אָנגעזעענעם אָרט אין לערנביכער ,פאַרנעמען קיין שום
פּלאץ ניט אין טאַנ-טעגלאַכן פילאַמיטישן לעבן פון סינדער .די פאַדערוננ
אויף הומאָר און רעטענישן איז א סך גרעפער וו די לערנכיכער אַנער-
קענען ,און פאבלען ,ספּעציעל די פונ'ם מוסר השכבל טיפּ ,זיינען עלף מאָל
מער טאַרטראָטן אין די ביכלאד וי זיי ווערן געלייענט אין לעבן.
אַ וואונדער איז דאָס ,װאָס כאָטש זיי אַלֵיין ווייזן אָן אַז די ביכלאַד
גיבן דריי סאל אַזױ פי? פּאַעזיע וי די קינדער פאַרלאַנגען עס ,דאָך
זיינען זיי ניט איינשטימיק ספיט צוויי פריערדיקע פאַרשער ,װואָס האָבן
גאנץ קלאָר אַנגעוויזן ,אַז קינדער זיינען נאַנץ װוייניק פאַראינטערעסירט
אין פּאָעזיע  .)99פון די רייד פון די דאַזיקע שרייבערנס איז אפילו נאנץ
שווער צו כאַפּן װאָס זיי מיינען מיט פּאָעזיע ,אָבער מען קען זיך משער
זיין אַז זיי האָבן אין זין ריטמישע פערזן אין גראַמען .װאַלטן זיי אָבער
קלאַסיפיצירט פּאַעזיע לויט אינהאלט ,װאָלטן זיי מסתמא אויסגעפונען,
אַז אויף וויפי?ל 4ם איז יאַ פאַראן ביי קינדער אינטערעס אין ,פּאַעזיע". ,
האָט זי אַ שייכות צו אַ פּרימיטיווערן פילאמיטישן מאַטעריאַל (אַ מעשה
אָדער אַן עפּיזאָד אין גראַמען) און ניט צו אַזעלכע לידער וואו פילאַ-
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מיטישע מאַטיווז ווערן שוין ,דורך העכערע דענקגעואוינהייטן ,פאַד-
קערפּערט אין װאַרט-פאַרמען ,בילדער א ,ד .ג ,.אָדער וואן די נייטיקייט

צו סאַציאַליזידן איבערלעבונגען (אַראָפּרעדן זיך פון האַרצן) ווערט שוין
א מאַטיוו אין זיך אַליין ,און געפינט זיין אויסדרוק אין לירישע לידער.
אין דער אידישער ליטעראטור האָט נאָך קיינער ניט געשאַפן אַזױ פיל
פרייד

די קינדער

װוי לאה

קאפּילאַוויטש,

ספּעציע?

וואו זי אין טעכניש

ניט הינטערשטעליק ,און מאַני לייב ,וואו ער אין בלויז דערציילעריש.
א סד לידער װאָס גייען אַריין אין אומזערע לערנביכער ,כאָטש זיי שטייען
קינסטלעריש נאַנץ הויך ,און כאטש קינדער האָבן ניט קיין נגרויסע שווע-
ריקייט זיי צו פאַרשטיין ,האַבן אַ קנאַפּן ווערט ,עס דאַרף איין מאָל פאַר
אַלע מאָל קלאַר ווערן ,אַזן פריער פאַר די מעלות פוֹן קינסטלערישער
הויכקייט און אינטעלעקטועלער צונעפאסטקייט אין קינדער ליטעראַטור,
שטייט די גרויסע מעלה פון פילאַמיטישער ויכטיקייט .די דערמאַנטע
צוויי שרייבערנס פארענדיקן זייער ארבעט סיט אא .באמערקונו:
צווישן  0801און  0191האָט זיך אנטויקלט דאָט לערנכוך מיט ליטע-
ראַרישן מאַטעריאָל ,מענטשן האָבן געהאַט א באַגריף פון א ליטעראַריש
לערנבוד אפילו פריער ,אָבער זיי האָבן אויך געהאָט א באגריף ,אז א
קינד אין אַן עמבריאַָ דערוואקסענער .פון זייער דערװאַקסענער הויך..
האָבן זיי כסדר אראַפּנענאָסן איבכער ,און אַרום דעם קינד ...די רייפע
זאַכן װאָס ליטערארישע מייסטער האָבן געשאַפן אָן שום כונה אַז זיי
וועלן זיין פאַר לינדער .זיי האָבן געטוליעט צו זיך די האָפענונג ,אַז
די קינדער וועלן פּלוצלונג אוױיסװאַקסן מיט דער געוואוינטהייט און דעם
נעשמאַק צו לייענען ליטערארישע שריפטן ,אַ סך קינדער זיינען טאַקע
אזוי אױיסגעװואַקטן .אָבער דער קרעדיט געהערט צו זייערע עלטערן אַדער
אַ דערבייאיקער כיכליאַטעק" .ווען מיר דערמאַנען זיך וי אָרים עס איז
דער קװאָל פון ואַנען אונזערע אידישע לערנביכער מוון שעפּן ,ווערט
באמת ניט פריילאַך אוים'ן האַרצן.
די פערטע פּעריאָדע ,װאָס הייכט זיך אֵן אַרום דעם דרייענטן יאַר,
צייכנט זיד אויס מיט דער אנטוויקלונג פון עטװאָס נייע צענטרען סיי
אין פיזיאָלאַגישן סיי אין פּסיכאַלאַנישן לעבן .דער וואוקס פון הארץ
און אַרטעריען איז אַזא ,אַז די פּראָפּאַרציע איז לחלוטין ניט די זעלביקע
וי פריער ,מיט'ז רעזולטאט װאָס עס קומט פֿאָר אַן אַנזעעוודיקע שטי-
נונג פון בלוט דרוק .די טעמפּעראטור שטיינט עטװאָס,
וואָס דאָס איז
אַן עדות אויף כעמישע ענדערונגען .דאם קו? בייט זיד ביי ביידע נע-
שלעכטער .עס קומט פאַר א שנעלער וואוקס פון נאַנצן קערפּער ,און
דער וואוקס פון מאַרך דערגרייכט די לעצטע סדרנת .און פון אומנע-
הייערער וויכטיקייט אין דאָס װאָס די רעפּראַדוקטיוע אַרגאַנען ווערן
רייף .ניט ווייניקער וויכטיק איז די אנטוויקלונג אין דער פּסיכישער
ספערע .ווערטער ,פּאַסירוננען און מענטשן באקומען א רייכערן זין,
אַפענע געגנזייטיקע באַציאוננען װערן נעפירט אין גרענעצן פון מער
קאַנטראַלירטע נאָרמען און לאָזן איבער אַ כרייטן שטח פון האַלב פאַר-
שטויסענע אידייען און ניט אויסגעדריקטע נגעפילן פאַר שטענדיקן פאַנ"
טאַזירן און פאַרטיפטן חלום-אַרטיקן לעבן .עס קומט פאָר א פולער און
דעליקאטער געמיש פון נאוה און עניוות .דאָס אויפנעוואכטע סעקםועלע
לעבן ,ווע דער מיטנליד פון צווייטן געשלעכט וװוערט שוין אַן אביעקט
און אַ ציל ,שטעלט לכתחילח אוועק שאַטנדיקע אומבאשטימטקייטן צו
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וועלכער עס ציט זיך די יוננס נשמה .עס קומט אויך מאָר אַ נלייכציי"
טיקע פאַרשאַרפונג סיי פון אינדיווידועלע סיי פון סאַציאַלע דורשטן.
אזוי ווערט פאר זיי די וועלט פול מיט קאַנפליקטן ,קאַנפּליקטן
צווישן ברייט-אויפנעװאַקעסענע פאַרלאַנגען און באַנרענעצטע מענלאַכ-
קייטן ,צווישן דער אויפפאַסונג פון פּערזענלאַכער פייאיקייט ,פולקאַ-
און אַרומיקער מורא ,באַנרענעצטקייט און
גערעכטיקייט,
מענחייט,
דער פריערדיקער אידעאַל פונ'ם
פאַלשקייט דאָס אַלְץ צו אנערקענען.
אויסדערוויילטן העלד פארלירט שוין אַביס? זיין אמאָליקן ווערט ,ווייל
זיין ספפערע זעט איצט אויס צו זיין צו ארים און זיין ראָלע אין איר ,די
ראָלע פון אַן איינציקער ,דערװוייטערטער ,אָפּנעזונדערטער ,כאָטש העל-
דישער פינור ,קען שוין מער ניט זיין אַזא גריטלאַכע טרייסט אין אַ וועלט
ואס אירע קאַנפליקטן זיינען אַזױ טיף פאַרפּערזענלאַכט געװאָרן.
אויך דאַ שפּילט אַ נרויסע דאַלע אין לייענען דער מאָטיוו פון ריזי-
קאַלישע אונטערנעמונגען ,אָבער דער צנגאַנג איז שוין אַביסעלע אַנדערש.
דאַ וואקסט שוין אויס דער באַוואוסטזיניקער דורשט נאָך אינפארמאַציע.
דאָס באַוואוסטזייז פון אייגענער באַנגרענעצטקיײיט  --דער מאַמענט פון
זעפנסט-קריטיק ,זייבט זידך שוין אַן צו באַװײזן .דער דורשט צו שפּילן
אַ גרעסערע נעזעלשאַפטלאַכע ראָלע ווערט שטאַרקער .ממילא ווערט גרע-
סער דער פאַרלאַנג נאָך ליטעראַטור װאָס אינפאָרמירט .ממילא ווערט
3כל?? שטארקער דער פאַרלאַנג צו לייענען; לייענען װאָס מער ,װאָס
פאַרשידנאַרטיקער און אָננעשטרענגטער ,דאָס איז אַ מין זוכן אין אַלע
ריכטוננען ,אַ מיז וועלן זיד ראטעווען פון דער איינענער פאַרלוירנקייט
אין דער גרויס-געװאַרענער וועלט.
די ראַלע פונ'ם פיזישן פאַרנעמט שוין ניט די גאַנצע אויפמערק-
זאמקייטס-ליניע ביי דער יוגנט .זי הייבט אַן דורכגעדרונגען צו וװוערן --
סיי דורך אינפאַרמאַציע סיי דורך דירעקטער איבערלעבונג  --מיט דער
ראַלע פון נייסטיקע כוחות אין דער וועלט ,פון די איידעלערע ,העכערע
כחות .דאַ האָט שוין דער גרויסער דעטעקטיוו אָדער פלינקער ראַנגלער
אַ שוואכע פּאַזיציע אין פאַרנלייך מיט יענע מעשות פון געװאַגטן לעבן
װאָס רוקש אַרױס דעם אנטדעקעיי ,דעם ערפינדער אָדער גרויסן קינסט-
לער .און װוי איך האָב פריער אַננשוייזז פאַרנעמען דאַ די ביאַנראַפיע ,די
/
רייזע-באַשרייבונג און נעשיכטע זייער אַן אַננעזעענעם פּלאַץן .
פון אַ פילאַמיטאַלאַנישן שטאַנדפּונקט איז וויכטיק צו פאַרצייכע-
נען ,אז אין דער תקופה הויבן די קינדער אַן אָפּצוטײלן צוויי באַזונדערע
פילאַמיטאַלאַנישע ווערטן  :דאָס באַריכט-אַרטיקע (די אמת'ע מעשה,
וי די ביאַגראַפיע ,רייזע-באַשרײבונג א .ד ,ג ).און דאָס קינסטלערישע,

דאָס װאָס ווערט אַװעקגעשטעלט אין דער לאַגע פון אַ לעבנס-נעשעעניש
בכלל .שוין פריע -האָבן מיר געזען ,אַז אַזאַ פאַראַלנעמײנערינג-טענדענץ

(אין שאפנדיקע מאַמענטן) איז פאַראַן אפילו אין דער נאָר יונגער קינד-
הייט .דאַ אָבער ווייזש זיך שוין אַרויס אַן אָפּן כאַמערקטע פאַנאַנדער-

טיילונג .און כאָטש ביי אַזעלכע קינדער האָט די אמת'ע מעשה ,טאַקע
וויי? זי איז אַן אמת'ע ,נאד אַלץ די פּריװױילעניע פון בילכערקייט ,ווערט

אָכבער דאָס קינסטלערישע ווערק שוין אויך קלאַר אַפּנעשאַצט .װאָרים
די מעלה פון ליטערארישע קונסט איז דאָס װאָס זי איז זיך ניט סומך
כלויז אויף דירעקטע האַנדלונגען ,נאָר באלייכט דעם מענטשלאַכן זין
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פון אלע ,אין פלונ נייטראלע ,פּרטים פון דער גאנצער ארומיקייט ,זאַכן,
חיות ,פלאַנצן,
קאַלירן ,ווערטער ,באווענוננען ,וועטער-ענדערונגען,
קאָסמישע ערשיינונגען ,מיט איין װואָרט ,אלץ װאָס ריננלט אונז אַרום,
האָט פריער פון אלץ אַ מענטשלאַכן ווערט ,ניט קיין ווערט אין זיך
אַליין .א נייע שול אין דער ליטעראַטור איז סוף 2כ? סוף אַזא ,װאָס ווייזט
אן אויפ'ן מענטשלאַכן זין פון נייע ,אומבאמערקטע ,ד .ה, .נייטראַל"-
אַנגענומענע דעטאַלן .אַזאַ צונאַנג צו וועלט-ערשיינונגען אַנטפלעקט אַ
ניי מעכטיק מיט? אין פילאַמיטישער רעאַרנאַניזאציע פון לעבן .און דער
אָנהייב פון אָט דעם פּראַצעס הייבט זיך אַן אין אָט דער פערטער ,אָדער
פאַריליטעראַרישער פּעריאָדע,
אויד דאַ ,פּונקט וי אין דער ערשטער פּעריאָדע ,דער פּעריאָדע פון
דירעקטער איבערלעבוננ ,באַמערקט מען אַ באַזונדערע פארליבטקייט אין
קלינגענדיקע ווערטער .אָבער איצט איןז שוין דאָס װואָרט מער זינפולער
סימבאָל װי שאַפוננס-שפּיל?; מער פונקציע פונ'ם באוואוסטזיין ,איידער
פון אַ טונקל געפיל ,ווענן דער ראַלע פון װאָרט אין עמאַציאַנעלן און
כאַציאַלן לעבן .אין אַלנעמיין זעען מיר אין יעדער פּעריאָדע וויכטיקע
ערשיינוננען פון אַ פריערדיקער נאָר אין אַ נייעם זִין און אין אַ רייכערן
הינטערגרונט װאָס וארפט א באַזונדער ליכט אויף פילאַמיטישער עוא-
קוציע.
וי געזאַנט .האַלטן מיר איצט ביי א פאָר-ליטערארישן עלטער ,עס
איז ניט אזוי ווייט דאָס ,װאָס אַזעלכע קינדער קענען שוין אױימכאַפּן
מער אַָדער ווייניקער די שיינקייט פון א בילד ,די טרעפלאַכקײט פון אַ
פאַרגלייך אָדער די קראַפט פון א װאָרט ,נאָר דאָס --- ,אייננטלאַך די
זעלביקע זאַך  --װאָס זיי קענען שוין פילן די שייכות פון אָט די אַלע
ליטערארישע קונסט-מיטלען צו די טיפערע איבערלעבוננען .דער פריי-
לאַכער סוף איז נאָך אלץ די איינציקע פילאמיטישע מענלאכקייט .דער
שכר פאַר גוטס און די שטראָף פאר שלעכטס אין פילאמיטאלאַניש8 ,
נאַטירלאַכע פאַרענדיקטקייט פון אַ לעבנס-עפּיזאָד ,װאָס ווערט דיכטירט
פונ'ם אַפּטימיזם פון יעדן אומרייפן עלטער ,אָדער פון אומריימער פילאַ-
מיטישער אַנטויסלונג,
עס װאָלט ממש נעווען א גליק ווען מיר װאָלטן געהאָט אַ רייכע 5י-
טעראַטור
פול מיט יענער ראַמאַנטישער אינספּיראציע ,וואָס רעאָך-
גאַניזירט
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פּעריאָדע .אזא
ליטעראטור
װאָלְט שוין ממילא  --צווישן אַנדערע אָנגעוויזענע מאַ-
מענטן  ---אויך זיד אָפּנעשטעלט אויף די יוננטלאַכע באַציאונגען צווישן
די געשלעכטער ,יענע צאַרטע ,איינגעהאלטענע און כיטרע באציאונגען,
אַזעלכע ווערק װאָלטן ממש נווען אַ דערלייזונג .צום באַדויערן זיינען
מיר אָבער זייער אַרים אין אַזאַ ליטעראטור .עס איז זייער מענלאַך אז
דאָס איז לכל הפּחות איינע פון די סיבות ,פאַרװאָס די יוגנט אין אַזו
שפּריננעוודיק און ווייניק איבערקלייבעריש אין איר לייענען .ואָרים
בנוגע צוגרייטן אַ פּאַסיקע ליטעראטור ,אין פאַר דער יוננט וייניקער
געטאַן געווארן װוי פאַר יעדן פריערדיקן עלטער.
יו

ס,

אין זיין אַרטיק? ,צו

דער

פּראָבלעם
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טור"  ,)08שטעלט ח ,ש .קאזדאן קודם כ? אוועק די פראנע ; ,איז פאראן
ט סמעציפישע שאפונג פאַר קינדער ?" און גיט דערויף א קאַטענאָרישן
גענאַטיון ענטפער, :די טעאָריע פון קונטטשאַטונג  --זאָגט ער  --ווייכ
ניט פון קיין ספּעציטישע מעטאָדן פאַר דערוואקסענע און קינדער באַי
זונדער .,די פּרינציפּן פון קינסטלערישער שאמוננ זיינען איינע און די
זעלבע ביי אַלע טעלקער ,אוֹיף אַלע שפּראַכן ,און זיי זיינען איינע און
די זעלבע פאַר פארשידענע עלטערס און נעשלעכטער ,פון דער צווייטער
זייט ווייסן מידר אויך פון דער פּראַקטיק ,אַן ביי קינדער זיינען די
באַלינטסטע ווערק פון טאַלסטאִי ,טשעכאוו ,קאַראַלענקאַ ,אַנדרעיעהו,
אדער ביי אונז פון פרץ ,מענדעלע ,שלום-עליכם ,שלום אש  --קיינמאָל
ניט געשרינן געווען ,ניט פאַרטראכט געווען וי ספּעציעלער ליוען-מאַ-
טעריאַל טאר קינדער .אָבער זייער גענישליטעט און קינסטלערישקייט
האָט זיך ניט געפינערט אויף אַ האַר דערפון ,װאָס זיי זיינען מיט דער
צייט אָנגענומען געװאָרן מיט אזא התלהבות און ליבשאפט אויך ביים

קינדערשן עוֹלם .פאַרקערט ,די צענדליקער קינדער-דערציילונגען און גע"
שיכטן

פון די פטרשיידענע

לוקאַשעוויטשעט,

טשאַרסקעס

אונז ,להבדי? ,ז .ראַזנטאל ,מ .טייטש ,און אַנד-- ).

וכדומה

(ביי

האָבן זיך ניט

אויפנעהויבן אוים קיין איין שטאַפּל צו אמת'ער קונסט ,צו װירקלאַכער
שיינער שאַפונג ,ניט געקוקט אויף זייער פאַרשפּרײטקײיט און כלומר"
שטער באליבטקייט ביים גרויסן עולם קינדער לייענער".
איך גלויב ,שז עס אין פאדאַן אזא זאַך וי די אינטערעפן פון ריי-
נער קונסט ,אַן שום שייכות צו מענטשן און לעבן .יאַ ,געוויס איז פאַראַן
אַזא אקסטראקציע -- .צו װאָסער אבסטראקציע קענען ויך דען מענטשן
ניט דערטראכטן? אָבער פון שדיינער איבער קינדער:ליטעראטור האָכן

מיר זיכער א רעכט צו פאַדערן אַז זיי זאָלן ליינן דעם טראָפּ אויף דעם
דערציערישן ,ניט אויפ'ן קינסטלערישן ,ווען זיי גייען ניט ביידע צ-
זאמען ,צו זאַנן אַן שלום עליכם אין באַלנבט און לקאַשעװיטש אין

,כלומרשט" באַליבט ,און דערביי זיך אָפּשטעלן ,אין פּשוט אַן עולה,
שלום עליכם איו קאַזדאַנ'ען ליבער איידער לוקאשעוויטש ,מיר אויך,
אָבער דער ,כלומרשט" איז דאָך דאָ קאזדאנ'ס ,ניט דעם קינדס ,בעת
אין זיין ארטיק? װוי? ער דאָך ציען אונזער אויפמערקואמקייט צום קינד.
ניט צו זיך .דאָ האָבן מיר אַ פעסטשטעלונג פונ'ם זעלביקן שטאַנדפּונקט
וי ביים פריער ציטירטן װאַלנאַסט און ביים אַמעריקאַנער מאָזעס ,כאָטש
דער לעצטער אין א סך פאַרזיכטיקער ,.װואָרים מאָזעס זאָגט ,אַז צו האַלטן
נאָר יענע ביכער פאַר גנוטער קינדער-ליטעראטור ,װאָס אויך דערוואק"
פענע קענען הנאה האבן מון זיי, ,קען זיין זייער איינזייטיק און קען
פירן צו פאלשע אויסטיישוננען" .)18

דאס װאָס שלום עליכם ,פרץ ,מענדעלע ,אָדער אַנדערע אַנערקענטע
אידישע שרייבער

האָבן ניט נעשריבן

ספּעציעל? פאר קינדער .)28

אין

 )0צו דער פּראָבלעם פון קינדער ליטעראטור ,פון ח .ש .קאודאן ,נייע
שול ,אפרול-מערץ,1991 ,
|. 1/40869, 1907, 74
 )9וי

דער-מעשות

240214096

י .ד .בערקאָװויטש

ואָ געשריבן

2640100,

פארזיכערט

מיר,

געװאָרן פאַר קונדער,
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דאָס זיכער אַ קליינע טובה פֿאַר זיי ,אָבער אַ גרויסע רעה פאר אונזער
קינדער-ליטעראטור .עס װאָלט געווען א נליק פאַר אונז טלעמען וען
גרויסע טאַלאַנטן זאָלן זיך דורכדרינגען מיט דער פּסיכאַלאָניע מון קינ"
דער פון פארשידענע עלטערס און שרייבן פאַר אַלֶע תקוטות ,אָבער ספע".
ציע? פאַר דער דריטער און דער פערטער .דאָס װאָס מיר קענען אָפּקלײיבן 
ביי פארשידענע פינסטלער זאַכן װאָס זיינען פּאַסיק פאַר די פאַרשידענע
פילאמיטישע רענונגען פון די קינדער ,באַװייזט ,אַז מיט מער באַוואוסט-
זיין מצד אַזעלכע שרייבער װאָלטן זיי געקענט אַ סך מער באַרײיכערן די
קינדער-ליטעראטור .דאָס באַווייזט אויך ,אַן קינסטלער האָבן ליב אמאל
זיך צו ווענדן צו אַזעלכע לעבנסיספערן וואו זיי קענען זיך באפרייען פון
העכערע ליטערארישע דערגרייכונגען און סובטיליטעטן ,און ווערן דער"
מיט אַלֵיין נענטעד צו קינדער ,וי די לאַנע איז איצט קען מען טאַקע
פון שלום-עליכמ'ען נעמען אַ היפשע צאָל זאַכן פאַר קינדער ,ווייל שלום
עליכם איז בטבע דירעקט ,דערציילעריש ,װאָס אין אַ גרויסע מעלה אי
פאַר דער דריטער און פאַר דער פערטער פּעריאָדע .קומען מיר אָכער צו
פּרצ'ן איזן שוין די לאַגע נאָר אַן אַנדערע .איך בין זיכער ,אַז ווען פּרץ
װאָלט נעהאָט פאַר זיך א קינדער לעזער און געשריבן רירעקט פאַף
קינדער ,װאָלטן אויך אונזערע לערער געקענט אננטערטראָגן זייערע
תלמידים א ונ ז ע ר פּרץ .אַזױ אין אָבער פּרץ פאַר די קינדער מער
גרויסער נאַמען איידער גרויסער דערציילער .אז מענדעלע זאָל זיין באַ-
ליבט ביי קינדער ,אפילו אין דער פערטער תקומה ,דאָס אין פאַר מיף
באמת אַ נייעס ,אן אומגלויבלאַכע נייעס ,און עס װאָלט פאַר מיר געווען
אַן אמת'"ע איבעדראַשונג ,ווען א פארזיכטיקע אונטערזוכתיג זאָל דאָס
פעסטשטעלן ,אמת ,ווען גרויסע טאַלאַנטן זאָלן שאַפן קינדער-ליטערא"
טור װאָלטן זיי בלויז אויסנעמיטן די שרעקלאַכע חסרונות פון אַ סך פּראַ-
פעסיאַנעלע שרייבער פאר קינדער .קיין קונסט אין דערוואקסענעם רייפן
זין פוז װאָרט װאָלט עס ניט געווען .אָבער קינדער-ליטעראַטוד דאַרף ניט
און טאָר נים סמיט זיך פאַרשטעלן קיין רייפן קינסטלערישן פּראָדוקט,
וי סיר געפינעז עס אין דער דערװאקסעענר פאָרערנער ליטעראטור.
אַנדערסענס קינדער שאַפונגען קענען ניט זיין קיין טייל פון א דערװאק-
סענער ,רייפער ליטעראטור ,ר'אמיטישיס אויך ניט .דאָס נעמט אָבער
ניט אַװעק פון זייער ווערט פאר קינדער .יעדעס ונערק דארף קודם 55
געפינען אַ באַרעכטיקונג פון שטאַנדפּונקט פון זיין פילאָמיטישער פונק-
ציע ,דער קינסטלערישער שטאַנדפּונקט איז אן אבסטראַקציע און סיי
וי געבויט אויף פילאַמיטאַלאַנישע געזעצן.
פון דעם ואס איז שוין פריער געזאַנט געווארען וװוענגן די פארשי"
רענע פילאַמיטישע כאַראַקטער-שטריכן פון פאַרשידענע עלטערס ,איז
קלאָך ,אַז מען קעז די שאַפונגען פאַר קינדער ניט איבערלאָזן צום קינסט-

לערישן צופאל .און אוב דאָס קען נאָר װי עס איז געטאָן ווערן בנונע

דער פאַר-ליטעראַרישער תקופה ,קענען מיר אָבער לחלוטין ניט לאָזן אַזאַ
צושטאנד בנוגע די פריערריקע עלטערס .עס איז כאראקטעריסטיש ,אז
היינריך װאַלגאַסט ,װאָס האַלט זיך אַזױ שטארק ביי שטארמ'ס פאַרט-
דאָקס ,אַז ,אויכ דן האָסט בדעח צו שרייבן פאר קינדער ,יאָלסטו ניט
שרייבן פֿאַר קינדער" ,אָט דער װאַלנאַסט האַלט אויך אז מען דאַרף קינ-
דער תמיד באַטואַכטן וי אַ מאַטעריאַ? צו באַאיינפלוסן באַוואוסטזיניט,

28
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מען דאַרף זיי ,האלט ער ,לערנען און דערהייבן דורר קינסטלערישע ווערס,
לייענען װי אַ קװאָ?ל פון פּשוט'ער הנאה (,אונטערהאלטונג") איז ניט
נאטירלאך פאַר קינדער ,ווייל זיי נעפינען עס געוויינטלאך אין זייער
שפּיל .,אונטערהאַלטונג איז אייננטלטך א פֿאָרם פון אָפּרוען זיך ,און
קינדער דאַרפן בלויז זיין טעטיק ,און אין ,אונטערהאַלטונג" רעכנט וװאָל-
נאַסט אויך אריין דעם שונד ראַמאַן פאַר קינדער ,וועלכער פארנעמט,
וי ער גיט צו ,כמעט דעם גאַנצן פּלאַץ פון קינדערשן פרייען לייענען.
ווער זשע איז שולדיק דערין װאָס קינדער ניבן זיך אזוי פיל אִפּ מיט
עפּעס װאָס אין ,ניט נאַטירלאָד פֿאַר זיי"? די שול .אמת ,אין לייענ"
בוד איז קיין שונד ניטא ,אָבער דאָרט ווערט אויך ניט אוטנערגעשטראָכן

דער ווערט פון ריינער קונסט ,און דאַ לינט די צרח .מען דאַרף כסדר

קלאר מאַכן אַז דאָס לייענען איז בלוין אַ סמיטל אריינצופירן קינדער
אינ'ם פּאָעטישן גענוס פון קינסטלערישער שאפונג ,בלוין דאָס ,און
ניט קיין אַנדער זאַך .)98
דאַ זעט זיך צום בולט'סטן אַרױס די נפקא סינה צוישן דעם
אַבסטראַקט קינסטלערישן און דעם פילאַמיטישן שטאַנדפונקט אין קינ"
דער-ליטעראטוד ,בלויז אַזאַ אונטערשטרייכונג פון באוואוסטזיניק לער-
נען און ,דערהייבן" ,בלויז אזא שטאַנדפונקט װאָס רייסט אִפּ דאָס
פּ,אַעטישע נעניסן" פון קאַנקרעטן ,פולבלוטיקן לעבן און איבערלעבן,
קען פירן א דערװואַקעסענעם מענטשן װאָס אטעמט אין אַן אטמאַספערע
פון ,סתם קונסט" ,פאַלש אויסטייטשן דעם ווערט פון ריײַפער קונסט פאַ-
אומרייפע מענטשן .א מאַדרעונער דערציער ,דוכט מיר ,דאַרף על-מי
נויט געצוואוננען זיין צן רעווידירן אַזאַ טעאָריע .װואָרים די ראַלע פון
פילאָמיטישער שאַפערישקייט אין הערן און דערציילן ,אין לייענען און 
שרייבן ,איז אַזױ נרויס ,עכט און װיכטיק אין לעבן פון מענטשן 3355
און פון קינדער בפרט ,אז מען טאר ניט בויען איננאנצן אויף הוילע
עסטעטישע אַבסטראַקציעס,
41
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ג,

קאצאַָוויטץ.

קינדער

ליטעראטור,

פון ארבעטער

רינ

כדי צו דערציען און דערהאלטן אין ויך
ביז רייפקייט דאָס אייגן-אויגנטימלאבעי
בלאָנדזשעט מען אָפּט אויף גלויכע װעגןי
ווייל אויף ניט צו בלאָנדושען ,אויף קלאָר
צו זען און וויסן װאָס מען טוט ,דארף
מען האַבן ניט נאָר רעװאָלוצואָנערן אין
סטונקט ,נאָר אויך רעװאָלוציאָנערן באַ
וואוסטזיין און צו דעם איו ניש יעדער

מאָסקװוע.

אנווערד' , אאָקטאָבער" (זאמל ביבער).
1
מענטשן בלאָנדושען אָפט אויף גראדע
|
וועגן.
דער גראדער וועג איז ,אז ניוע צוגע-
קומענע

קרעפטן

געועלשאַפט

דער

אין

בכלל און אין ליטעראטור

קונסטש

און

בפרש דארפן און זאָלן וועלן אָפּהיטן זייער

גאנצקייט,
בדו

מענש,
דערפאר

זייערע נאָך יונגע כחות .און
און

צו ענטװויקלען

צו פארפעסטיקן

זייער

און מעגלאכע גרויסקייט,

װאָס שטארקער

ערגעץ

אייגנארטיקויט

טעראמור .עס זוינען פאראן שרופטשטע'

זיי זיך

ווערט מען אין כעס אויף דער

דארפן

לער ---

לימטעראטור און אויף די שריפטשטעלער,

אָפּהיטן פון צו קומען אין נאָענטער בא'
רירונג מיט דו שוין

אויף דער גאנצער ,אַלאידישקייט" ,אויף
דעם גאנצן "אויטלאנד און אווסנלאנד",

געועל.

עטאבלירטע

שאפטן ,קונסטן ,פאָרשטויער און קונסמ.

װאָס לייקנט און פארלייקנט אונז דו אָי

לער ,ווייל צווישן זיו ,דו איונגעפונדעווע*

יטע .קאַן מען נאָך מיט דו וונגע אָנהויבע-
רישע כחות פארבלאסט ווערן ,מבלבל ווע'
רען!  --בּעסער אין זייערע ד' אמות

ניט שטיין .אויף יעדן פאל ניט ביו די
צויט װועט קומען או מען זאָל זיך קאָנען
אקעגן שטעלן װי גלויכע .אזוי אוז אויך

געווען בא אונז אין אמעריקע.

קוקט זיך

צו װוי װייניק שריפטשטעלער עס האָבן
זיך בכלל באטייליקט אין די ערשטע פּאָר

ביכער ,שריפטן .צוליב דער אייגענער

סיבח און באמערקט דערביי אז קיין אוו
פון די שוין דעמאָלט מער אדער ווו"
נער

יקער עטאבלירטע שרופטשטעלער זיינען
נ
ָרט ניט פאַראַנען .נים פאראנען ,ווייל
דא
אונסטונקטיוו און באוואוסטויניק זוינען
זיו ניט איינגעלאדן

געװאָרן.

זיך אָפּיע-

שוידט און אויסגעמיטן זיי ,און דערבוו
אָפט װייטאָגדיק געטראָטן אויף יענעמס
געפולן.
אָט אזוי איז געקומען א נייער דור,
אן עפּאָכע אין דער אידישער ליטעראטור
 --די אמעריקאנער עפּאָכע װאָס האָט רע'װאָלוציאָניזירט ,װאָס האָט באווורקט און
ווירקט נאָך ביז איצט אויף דעם גאנצן
לויף פון דער אידישער ליטעראטורי
9

דאָס ,װאָס עס קומט איצט פאָר און
מאַסקװע ,דערמאָנט זייער שטארק אָן אונ'
זערע ערשטע

מעג .אויך

אפולו ניט יעדער דור זוכה ,קומט
בא דו מאָסקװער אווס אזוו-- :
איז פאראן א גרווסע אידישע לוי

זיו האָבן

אין

זיך

דעם אינסטינקטיוון סעקטאנטישן רויץי
און כדי זיך צו האלטן אָפּגעוונדערט,

סקווער .זעט גאנץ וועלט האָט זיך אווף
אונז אָפּגעריסן און איז אונז ממש גרווט
אוועקצושיקן תחת חרמה.
אָדער מען דערקלערט גאָר :מור ,די
מאָסקװער ,זיינען דאָך די רעװואָלוציע און
זיי זיונען קליינבירגער און אויב איר
ווילט בכמעט קאָנטר  -רעװאָלוציאָנערן.
מילא ,דאַרף מען זיי דאָס אַלץ פאַר-

געבן ,זאָלן זיי דורך אווינע בלאָנדזשע'
נישן געהאָלפן ווערן ,אַבּי די ישועה זאָל
קומען:
5

די מאָסקװער בריינגען מיט זיך דער'
פרושטן אָטעם ,ריינעם און אוופריכטיקן
פארנעם ,זיי זיינען װי מיור דאָ ,אווסי
געװואַרצלטע ,פּלוצלונג אַריבערגעװואָרפן גע-

װאָרן אין א נייער סביבה ,אין דער פרעם'
דער גרויס-ישטאט אריון ,א שארפער טרא-
גיזם רייסט זיך אריין אין די בליקן
און אין דו פארלאנגן פון אווונע מענשן,

און טראגיום ענבערט א מענשן דורך ביו
רוינקייט ,ביז אוופריכטיקווט.
דו מערסטע פון אונז דאָ אין אַמעריקא
זיונען געבראַכט געװאָרן צו דער דאָזיקער
מדרגה דורך דער רעװאָלוציע ,װאָס האָט
נאָך ערשט געהאלטן

אין קומען

און זי

דאָרטן זיונען צו דעם געבראכט געװאָרן
דורך דער רעװאָלוציע ,װאָס איו שוין גע'
קומען:

װאָס אוז בעסער ?

פאר דער רעװאָלוציע איז ,פארשטיים

אז זי קומט .פאר דער שאַ.

פּונעיס (איזי כאַריק) רחמיאלס (מ .דאי
נועל) א ונ זע ר ע װאַטן( .א .פע.
פער) אונוערע הערש קעסלערט (ש .גא'
דינער) .קוקט זיי אָן "מיט האַמער ,מיט
שטיין און מיט אַייזן ,,מיט איבערגע.

מארך און אין די ביינער פון דוי מים
דער רעװאָלוציע געבוירענע קינסטלער.

בענקייט ,מיט ליוב און מים לעבן ,העלדן
ליכטיקע פון דער רעװאָלוצוע.

זיך ,בעפער,

פונג פון דעם דור פון דער רעװאָלוציע
דאָס אָפט נוט אזוו.

און

גרעסטע

דערבייו

געפארן

בּיום  ,װאָס עסט

אוונע
איז

פון

דער

!סנאָ

זיך אריין אין

קונסט אוז געלויטערטע

די

פארמיפונג,

דעם

דער"

חויבונג ,חונגער ,און סנאָביזם און פארי
טיגע זאטקיוט ,װאָס דערנידריגט און פאר.
דעם

פלאכט
מיר

אָבער

דענץ

פון

אווגענעם
האָפן,

או

סנאָבוום,

די
וואָס

נאָר בא די דערמאַנטע שריפטשטעלער צו

טרעגער.

לאָי

קענטיגע

מענ'

די

דאָרטיקע

נעמען צווגן ,װועט בא ווו און גוכן פאר.

כונגען פון די דאָרטיקע יונגע דוכטער.
אלע ,װאָס שרויבן דאָרט ,זיינען גום אויף
צו לחכעיס ,אווסלאנד און אווסנלאנד".

און פון וועגן דער לימערא.

איך

אניו ערד .און ;אָקטיאַבר"

פולט זיך די ,העלדן ליד מענדענץ ,און
דאָס איז גראר א זייער געוונטע דערשווי
נונג.

דורך

בארעכטיקן

העלדן

לידער

דו מערסטע פון זיו האָבן אָן צווייפל
טאַלאַנט .דער טאַלאַנט ,אמת ,ווערט אָפם
פּארגוואלטיקט פון דעם פארלאנג דוקא

מענשן

די עקויסטענץ פון זייער מין.

א העלדן ליד איז אין א געוויסן

זין א

פאר

צו

יחוס ברווו ,װאָס מען שרויבט
און פאר דער וועלט .און מעג מען אונז
זאָגן ,אז די אידישע קאָמוניסטן אין
רוסלאנד קעמפן קעגן דעם אידישן איך,
ווילן אים פארלויקענען ,אויסראָטן ,לווגן
מיר אויף דעם ניט קיין געוויכט ,ואָי

זיך

רייצקייט

לוציע ,טוט מען דאָס מיטן אייפער פון
מענשן ,װאָס ווילן זייערע אויסגעריסענע
וואָרצלען געבן זאַפּט און נאַרונג פון נאָר

װואָס געפונענע נייע קוואלן ,און דערביי
מוז מען אָפּט עפּעס פארגוואלדיקן,
ניט דערגרייכן ,עפּעס פארלירן .אָט אזוי
פעלט שוין דעם אינטערעסאנטן און מאַי
לאַנטפולן כאַריקן אווס אָטעם ,ווען ער
עפּעס

געמט שריובן וועגן מינסק צוליב רעואַי
לוציע ,כאָטש ער פילט דערביי אָן זיונע

װאַרעם ,פויל און שווערמוטיג ,האָט זיך
פּלוצלונג א חווב געטאָן און א שמרונג גע-
טאָן װי א פליגלדיקע שלאנג פאר דעם
וואונדער פון דער וועלט און פון דורות...
קומען מיר ,דו שאפנדיקע ,צו פארצווכנען
אונזער פאָלקס העלדישן חלק און דעם
וואונדער פון דעם וואונדערלאכן שפּרונג.

קוקט

דאשיקס(

פון פּלוצלונג

אויסגעװאָרצלטע

מענשן .רעדט מען פון שמאָט און רעװאָי

קענען דאָס אָפּ מיט שאפנדוקע ציוכנס .זיו
רופן מיט אן אָנגערעגטן אָטעם און זאָגן :
 -און רוסלאנד איז געװוען און איזא רעװאָלוציע ,א מענשהויט ,װאָס אוז,
דאַכט זיך ,געלעגן און געקראָכן װוי א

אָן

שרייבן

רעװאָלוציע.

ריידן

זוי

פון

שטעטל ,רעדט און ווו אָט יענע עכטע צו-

רים אַט קומען די אריידנדיקע ,און לוו-

לונגען
לופט :
און ווען דאָס לאנד האָט זיך צעברודערט
מיט

וט

טויונט

א

סך

פווסטן,

רעװאָלוציאַנערער

און צערעדם
טויזנט הימנען

און אוון אָטעם (גוט)

א ו גנ ז ע ר ע שלומקע

ש .ראסין)

גלווב

קוים,

אויב

ער לאָוט דאָרט

עמיצן אויס ,און עס אוו אפשר ווט
אלוי ,אפשר דארפן זיו דאָס דאָרט נויטוק
האָכן ,עס צעמענטירט ,עס פארשמאַרקש
די אווגענע רייען.

בא כמעט אלע באטווליקטע אין די

זוכן

;אונזערס  ---ו .דאָברושינ'ס ארטיקל
וועגן די דאָרטיגע דיכטער איז געשריבן
ליבע רעדט ער וועגן דו גרויסע דערגרוו'

טור אונזערער ,נאָר טאַקע פון וועגן דעם
וואונדערלאכן ווערט 1פון דער רעװואָלוציע.

זאמלונגען

זייערע העלדן ,נאָר בכלל צו אלץ װאָס איז

וי א העלדן-ליד  ---מיט געזאנג און מיט

שווונדן .לאָמיר דאָס האָפן ,ניט נאָר פון
זייערטוועגן

די העלדן ליד טענדענץ פילם זיך נים

האָט זיך צעטראָגן דאן א הייליקער דע.

א ו נ ז ע ר ע

קרעט
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בערג

אוראלער

פון

ביו מינסק

מים

אירע בלאָטעס (פראזע)

אָבער גאנץ מאָעטישער און נאַטירלאי
כּער קלינגען בא אים די טענער טאקע און
דעם אויגענעם ליד װען ער שרייבט וועגן
דער אויגענער מונסק ,וי וועגן זיין הוים
שמעמל.
אדום יעדער שטאָלצער גאס צו הונדערט
שטולע געסלאף
מיט חיוזלאך נידריקע ,וי שעפּסן אוני

טערן בארגי * .

און אביסל ווייטער *
דוּ גלידער

אוּן הויזלאך חילצערנע ווערן אומרואיק
ביים בויערן ,ביים הובלן ,ביום

דראַטװע ,בא דער נאָל--- ,
וינגט מען הויך און זינגט מען הויסו
און אלע מיט אַמאָל.

און מ .דאניאל ,װאָס הויבּט אָן זיין

דערציילונג "ראכמועל נאַכט שומער מים
אמת

טאלאנטפולן

לאך  און

זיבערן

מענשי

אָנהויב ,נעמט פּלוצ'

לונג פארלורן זיין טאָן װוי נאָר ער רירם
ך צו צו רעװאָלוציעי ער נעמט מיט אַמאָל
זי
פּרינגען אויף רעװאָלוציע װוי אויף שפּו-
ש

צוגע רודעס.
אָבער דאָס זיינען דאָך אַלץ זאַכן ,װאָס
וועלן זיך מיט דער ציוט אויפלויטערן.
מענשן האָבן נאָך זייער גלווכבגעוויכט ניט

געכאַפּט ,אָבער מענשן רייסן זיך ,פארטעי
סטען זיך ,האָבן אן אויפרוכטיגן פאר'
לאנג ערגעץ

צו קומען

און

דעוצו

נאוואוסטזוין.

זיין הערש

אמת,

ט פון נעמען לעבן און שאפן לעגענדעי
מו

מיט לעבן און פרישן אָטעם איז אויך

זעט

פעפער

װי

הויבט

אָן זיין

פּאָעמע

איז

אָבן לאנג אויף די פעלדער די שלאכטן
ה
געהודעט
אויסמיש מיט הודען פון שטאנגעןי
אין
זיונען יאטן פון שטעטלעך ,פון מי און
ווארשאטן
געקומען
זיונען

און אויך אף די פעלדער
געגאנגן,
ארבעטער

יונגע געקומען
טאטעשע

גאנץ גום און אייגענאַרטיק אָנגעשריבןי
באַ אים איו דאָס שוין ,אגב ,ניט נאָר
רעװאָלוציע לויט דער טעמאַ ,נאָר אויך
לויםט דו איוגנאַרטיקע ווענדונגען ,לוים
דער פאַרמע פון אויסדרוק .ארכיטעקטאָ
ניש ,שאַרף און בליציק דערציולט ער וועגן

הערש"( ,באָטש עס איו

בלוון א קאַפּיטל פון א גרעסערע אַרבעט
לייענט זיך עס אָבער װי אַ זעלבסטשטענ-
דיקע דערציילונג ,און מעג מיט רעכט

אזוו באהאנדלט ווערן) .מיט שעפערישע

פון
קלייטן

און קלויזן און שטויב פון כאַדאָרים ;
ם זיודעשן פאכאד אף פעלדער צעזייט
דע
און צעווייט און אוועק מיט שטורםי
נען שוסטער און שמידן און טישלער
זיו
און רומער אין זיידעשן נעפּל אין
שטויביקן דרימל געוואקסן,
נאָר פריש זיינען אויגן און הויך זיינען
קעפּ און שטאָלץ זיינען אקסלעןי
האָט דער שטורם געיאָגט און געװייט

און די שטעטלעך געדרייט און די

דאָך טאקע ש .גאדונערס אקאונקאם הערש"

זיין אקאונקאם

קעסלער

איז שוין אביסל צו העלדיש ,ממש פון
א לעגענדע ארויס ,אָבער גראד א ,זעהעני
דיקער" קונסטלער מעג אינאיינעם מיט זיין
קינסטלעריש בּאוואוסטזוין אויך זיין אזוי
נאַאיוו .ער מעג ,כדי צו קאָגען האָבן דעם

;יאַטן" :

דו לידער . .י

קינסטלערישן,

קאָן ניט ניט-אַנדערש .דאָס אור שוין נוט
נאָר אונסטינקט ,נאָר אויך קינסטלערישער

ראטונס ,אין רויש פון געשלעגן" און אָט

אין הייזלאך הילצערנע ווערן אומרואוק

|

קאפריזן פון איינעם ,װאָס װויל זיין אנ'
ערש ,װאָס מוז זיין אנדערש ,ווייל ער
ד

שטעטלעך געפאנגן,
ליגן נאַך שטעטלעך
און מיט אומעט

מיט שטויבן
פארוויגט

באזעצט

און מוט
נעפּל באהאנגן.

אין רויכן ,אין וויי פון די כורוועס
ארבעטער
ואטן מיט האמער,

יונגע,

מיט שטיין און
מיט אווון ---

דאָרט וועלן נאָך יונגען אין וויי פון
דוּ כורוועס א וואונדער ,א גרויסן,
א וואכעדיק וואונדער באווייוןי

זיי

ואָלן

ווין

נאָך דאָרט

כעם

און

אנדערש אָבער איוו דאָס מיט דער מאַלערו-

אויף אונז פאר א שטמוק צווט .קםאָן זיון,

שער

און

דאָס נויטוק האָבן0 .ס'קאָן

שוון

א אונזעריקער

אז זיו דארפן

פּלאסטושער

קונסט.

דאָ ווערט

אונגאצן

צוטומלט,

זיין ,אז דאָס העלפט זוו זייער שמאַרק צו
וואקפן און זיך גרויסן צו אונזער אלעי
מענס פרוודך.

צו דעם דערשיינען פון װאָלקאָװיציעס
פארלאג

בוך.,
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שוין

היבש.

יאָר אז

מאָלט און צויכנט.
מען

װוייסט

פּרייז  01דאָל,
וואלקאָוויץ

אברהם

דאָס װאָס בא
ניט פון דעם

כמעט

אונן
א

איו

שולד אין וועלכער מיר זיונען ניט שולי
דיק .קונסט אוז פאר אונו בכלל א גאנץ
נייע דערשיונונג.

אָט נעמט

כאַראקטעריסטישן
ליענישע
צענטער

א קלוונעם

ביישפּיל:
האָבן

שנוודער

דו אימא-

אויף דער פער-

גאָס אויפנעשטעלט

א הויז

פאר

זייער יונואָן ,האָבן זיי געפונען פאר נוו-
טיק צו באצורן די דרויסנדיקע ווענט פון
זייער

יונואָן הויז

אויסגעהאקטע
נער קאָנען

מיוט צויו

אָריגינעל

בארעליפן ,ווייל איטאליע-
ויך,

װייזט

אויס,

גאָר נים

פארשטעלן א פאָלק הויו אָן א שום קונסט
צווויכן .אונוערע
גאָר אזא

אידישע

יונואָנס פאלט

ואך נים אוין .אפילו

אונוערע

אודושע אקמיאָרן ,װאָס דארפן ,לווט זייער
פאך ,לכל חדעות ,זיך פילן נעהנטער צו
קונסט

איז

פונדעסטװועגן

ניט

אוונגע-

פאלן צו טראכטן אז מען דארף זויער ניט
לאנג אויפגעבויט

אקטיאָדן

יוניאָן

הויז

באַצירן כאָטש מוט וועלכן ניט איז צווכן
פון קונסט ,ווויל . . .ווייל . . .זוו זוונען
אודן .ניט ווייל זיו האָבן חלילה געמיונט
באליודוקן אונוער קונסט-געפיל .זיו האָבן
בלויז באַטאָנט דעם פאקט.

דער גאנצער

קונסט-געביט (ליטעראמור ארוונגערעכנט)
אוז נאָך פאר אונז ניי .וועגן ליטעראטור,
אמת ,געפונען זיך שוין אפולו בא אונו
מענטשן װאָס שטעלן זיך איין צו שפּילן
דו ראָל פון קריטיקער ,אָבער דאָס אין
נאָר דערפאר װאָס לויט זייער מוונונג,
אָדער בעסער געזאָגט ,לויט זייער שרייבן
קומט

אווס

אז און לוטעראטור

ווייל ,װי קאָן ער רעדן אז עס פרעדט"
נוט צו אום.

מוט װאָסערע וואפן קאַן ער

דאָס באגעגענען ,אז עס זאָגט אפולו קיין
אוין לעבעדיק

װאָרט ניט ארווס,

או עס

איז אונגאנצן ,שטום".

האנדלט

דער גוי מעק'ברייד קאָן זיך דערלויבן

זיך דאָך דאָס בלווז וועגן װאָרט . . .און

צו שרויבן ,למשל ,אז צװישן די צען
גרעסטע קינסטלער אין דער וועלם ,מוז

רעדן קאָנען מיר דאָך ב ה אלע .גאנץ

3

טען ארוונרעכענען
בעסערט זיך דערביי

מאקס

וועבער'ן,

און

און

מער

ריינקייט.

דו

דערגרווכטע

רו

גיין,

אָמעמט אויף אויך פון דעם בוך  ---שטיל

אויב מען זאָל אפילו בלויז וועלן אָפּקלוו"

און זיכער װוי די זיכערקייט פון א לוכי

בען זעקס פון די גרעסטע ,מוז וועבער
שִמִוון צװישן זווי
ווער בא אונז װאָלט דאָס געטעגט און
געוואגט צו זאָגן ?
פריער קומט קונסט ,און נאָכדעם ערשמ

טיקן טייך װאָס טראָגט רואוק און זיכער

דאָס אויפנעמען,

גלויך אויס:

זיינע פולע וואסערן.

דאָס פארשטיין און אָפ

אזא אוז די אויפ"

ריכטוקייט ,אזוי איז דער דיכטערישער
אמת מיט וועלכן װאָלקאָװויץ צייבנט זיינע
קעגנשטאנדן און אזוי איידל און פוון-
פולנדוק איז זיין האנט אז און דעם

שאצן .און נאָך שפּעטער ,דער פּראָפעסיאָ-
נעלער אָפּשאצער פון וועלכן טיר זענען

מינסטן שטריך זיינעם איז דאָ באוועגלאב-
זיין האנט רעדט ,צויכנט
קייט ,לעבן.
נאָכטראכטנדיק ,נאָכפילנדוק
און צירט

האָכבן דערפאר אונזערע ;,נישט רערנ-
דוקע" אירישע קינסטלער  ---די טאַלער
 -נישט געהאם און ניט דערווארט צוהאָבן א הוימישע אַטמאָספערע .פרעטדעי
דערווייטערמע ,װאָגלענדיקע ,אפילן אזוו-

קער פון די
פון דער אט"
האָט ער נאָך
שפּילעװדיקן

נאָך דערווייל זייער וויים.

נע גייסטרייבע פּערזענלאכקייטן װי אונ"
זער גרויסער ,פיל ארטיקער וועבער ,ווי
אונז ער אַריגינעלער דין פילנדיקער,
שטולער מאָפעל ,װוי אונזער פּרומיטיװער

ביבלישער װיזיאָנער קאָפמאן ,אויף ווע"

מעס גלוק עס איז אויסגעפאלן צו ,רעדן"

קונסט ניט נאָר מוט'ן

פּענזל ,נאָר אויך

מיט ווערטער ,אפילן זיי זענען געװען
פארשטויסענע און דערוויימערטע ,ביז עס

זענען געקומען די ?שריפטן'.

און שוין

אָפּגערעט פון אַזא קינסטלער ווי װאָלקאָר
וויץ ,װאָס איז אָנגעװענט בלויז אויף

,שטומער קונסט .מיר האלטן דערפאר די

דערנענטערונג פון אונזערע שטומע און
רעדעוודיקע קינסטלער אונטער אוון דאך
פאר אוינעם פון דו גרעסטע אויפמואונגען

פון די ,שריפטן".

יעדן ריר פון פּענול ,יעדן
קערפּערס און פון דער לופט,
מאָספערע איבער זיי .דערצו
א נייגונג מיט א ריינעם און
ערנסט אויסצוצירן זיונע געצוובנטע קער-

פּערס מיט א ליכט און

שאָטן

געהועבי

בולט'ער און ווייכער ווערט פון אָט דער
מאַנער זיינער די עראָטישע ווייכקייט פון
די אָפטעי
זיינע פרויען-קערפּערס און
במעט שטענדיק ,פּרימיטיווע מוסקולדו-
קייט פון זיינע מענער פיגורן .די קער"
פערס קומען בא אים פון דעם ארווס
כמעט וי אויסגעמאַטואירט מיט א פאנ"
װאָס

נעץ
טאסטישער ליכט און שאָטן
מאכט זיו אויסקוקן סקולפּטורעל,
וי אויסגעהאמערט .אָפט גיט זיך בא אים
א קערפּער א בויג וי א געזונטער שטאם
פון א קרעפטיקן בוים װאָס איז פול מיט
במעם

זאפט און מיט כח (זע זייט  )04אָדער א
קערפּער אוז בא אים כמעט װי מוט קאָרע

פארוואקסן (זע זייט  )68אָדער ,דער מאן
מיט'ן האַמער .אויף זיוט  ,88װאָס זעט
נאָר

()9
א שוונע ,א לובטיקע דערשיינונג איו

דאָס בוך מיט הונדערט צייכנונגען פון אי
װאָלקאָװויץ .די דערפארענע האנט פון
אָטעטט פאר
א דערפארענעם קינסטלער
אייך אויף בולדער מיט פּראלנדיקער
די

גוטסקייט און ליכטיקער ריינקייט.
בילדער טויכן כמעט אויף פאר אווערע
אווגן װי אנטפּלעקונגען .בריינגען מים

זיך א נאָענטע היימלאכקייט און רו ,א רו,

װאָס מען דערגרייכט נאָר ווען דאָס הארץ
איז ריין און שטרעבט און ליידט און
קעמפט פאר דער דערגרייכונג פון מער

אויס ניט װי קיין אויפגעציובנטער
ווו איונער װאָס איז נאָר װאָס אליין פון
אונטערן האַמער ארויס .און אונאוונעם
מיט זיי ,די פילע ,לויכטע ,קוים אָנגע"
אָטעמטע ,פיינע פיגורן און גרופּן װאָס
וועלן ,דאכט זיך ,אָט אָט צוגוין און פאר"
שווינדן פון אונטער אייערע בליקן .און
האָט װאָלקאָװיץ איונמאָל אוופגעצויכנט
א זאך װאָס איז אום ליב ,קערט ער זיך
צו איר אום אוינמאָל און נאָך אמאָל .אים
טעמען
געליבטע
ווילט זיך פון זיינע
ארויסשעפּן דעם גאנצן מעגלאבן דיכטע-
רישן אמת ,דערפאר

אזוו

פול מאָל ,או"

זאַדאָרא דונקאן  ,אזוי פיל בילדער פון
ארבעטער לעבן װאָס מאכט ,אגב ,מעק"
ברייד'ן צו זאָגן בא יעדער געלעגנהיים,
אז װאָלקאָוװיץ גיט זיין גאנצע גרויסע
ליבע צו די ארבעטנדיקע מאסן.

אז װאָס-

קאָוויץ איז א סאָציאלוסט ,אויב אפילן
נוט מיט ווערטער ,איו דאָס אָבער פאָרט
מיט יעדן קער פון זוֹין נשמה ,און אז
די פילע דונקאן צווכנונגען זיינען בלויז
אן איבריקער באווויז פון דעם ,ווייל דונ"
קאן ,סאָצואלוזם און רעװאָלוציע זיינען

במעט סונאָנימען.

און זאָל דאָ נאָך אן

איבעריקן מאָל געזאָגט ווערן ,אן דו מו"
סטערוע פון שאפן איז שוין ממילא דו
מיסטעריע
פון רעװאָלוציע און דער
ר
שאפנדיקע
ט
ס
ו
ו
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פ
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דערפאר מיט רעכט אזוו שטארק אָנגערעגט
געװאָרן

פון די שאפנדיקע

אנטפלעקונגן

פון דער גרווסער איזאדאָרא.

| = מעק בריוד ,אגב ,דערמאָנט זיך בא דעם
דערשיינען פון װאָלקאָוויצ'עס בוך ,ווו
אזוו א קונסט-זאמלער װאָס האָט מיט פילע
יאָרן צוריק אריינגעקראָגן ,א װאָלקאָ-

וויץ" אין זיין קאָלעקציע און האָט נאָכ-
דעם צו אים און צו סטוגליצ | ,מיט ענ-
טוזיאזם געזאָגט , :א װאָלקאַװויץ בילד
קאָן הענגען זייט בא זיוט מיט א רעם-
בראנט בילד און א וויסטלער בילד נימ'"

;דאָס" ,זאָגט מעק'ברייד, ,האָט דעמאָלט

געקלונגען צו געוואגט ,אָבער נאָכדעם ווען
איך האָב פאר זיך אליון דערװאָרבן "א

װאָלקאָװויץ" ,האָב איך אווסגעפונען ,אז
יענער האָט גאָר ניט אזוו שטארק איבער-
טריבן .איך האָב אויסגעפונען או מוון
װאָלקאַָוויץ בילד קאָן זייער גוט הענגען
מיט א רעמבראנט בולד ,אָבער אויך גוט
מיט א וויטטלער".
װאָלקאָװויץ האָ
ט
א
ר
ו
י
ן
אידישע ליבע
און אנגעבונדנקי
י
ט
א
ן
משפחה סענמוי
מענט .מיוט א או
ר
ר
י
י
נ
ק
י
י
ט קוקט בא אום
אָט דער משפּחה
ס
ע
נ
ט
ימענט ארויס ,און
נוט

נאָר און

ווונע

פאמילוען

גרופן,

נאָר אפילו און זיין ערשט בילד אין בוף
;דער קוש  .א מאן און א פרוו .דאכט
זיך ,אלץ אוז דאָ אזוו פרימיטיוו ריין
און ערדיש דורכגעפילט מיט איר דראנג
פון געשלעכט צו געשלעכט ,אָבער פאָרט

ניט העלעניש .ערדיש ,אָבער ניםט בלויז
ערדיש .ערדיש נאָר מיט איבערגעבנקייט,
מיט געטרוישאפט ,מוט אודושער משפהה-

פארוואנדשאפט ,מיט'ן ,חרו את .געפול
דערביי .די דאָזיקע אידישע משפּחה די"
קייט פולט זיך אין זוינע פולע פּאסטאָרא-
לען ,פּאנעלן ,אויל און וואסער-פארב בול-

דער.

זוין גרווס

וואסער'פארב

,ראָטגערס סקווער אָטעמט

שוין

בולדך

גאָר

אויסגעשפּראָכן מוט אָט דעם פוונעם או-
דישן סענטימענט .מען קאָן כמעט זאָגן
5

6

=

2

7

יעג
0

גלויבט ,אז די אמת'ע פיבה פון דעם װאָש
אידן זענען קעגן*קריסטענטום איז דאָס

אז ווי נאָר װאָלקאַװיץ מאָלט א גרופעי
מעג ער זי וועלן מאכן ווי פארשיודנאר"-

טיק און פארשיידנפארביק,

הערשט

װאָס די יעזוס לעגענדע קאָסט אונז אזוי

או"

פול בלוט און פארפאָלגונגען.

בער זיי און טיף אין זיו אָט דער סענ"

טימענט.

ניט דאָס ,װאָלט אלץ מוט גאָטס חילף גע"
קאַנט געבראַכט װוערן על דרך השלום
און שלום איז דאָס נאָך װאָס די רעפאָר:
מורטע אידן גאַרן אזוי שטארק .איבער"
הויפט זייערע אידעאַלאָגן ,די ראבאיס.
זיו װאַלטן דאָך דאַמאָלט אַלע געוועון אזוו

הויבט זיך אָן דאכטן אז

עס

אפולו דו איונציקע פוגורן זיונע זענען
זין און טעכטער פון א פאמולוע א גע-
טרויער.

פאמיליע ,דאָס אוז בא אים ,דעם

אוונזאמען

װאָלקאַװויץ,

א

ווייזם אויס,

רעליגיע אַזאַ.
צאָל אבסטראקטן.

צו דוּ אבסטראקטן צו מיט דעם אווגענעם
רוינעם פוונ-געפול פאר געוועב און לוניע.
אָבער ניט גאָר אבסטראקט זיינען ויינע

די רעפאָרמירטע האָבן דאָך שוין כטעמ
אלץ װי בא די גוים ,זייערע טעמפּלען.

נסס-ט,
יטע
דאָ
זייערע ,ג

אבסטראקטן.
פּיקאסא,
למשל ,און דו
קובוסטישע
שולע,
גאנצע
װאָס האָט

איז  --גלויבן.

אבסטראקטן מערסטנס מיט רונדע לונוען.
דאָס נעמט זיך ,ווארשוינליך,
פון

דעם

װאָס װאָלקאָװיץ האָט אין זיך צופיל ליבע
פאר לעבן ,פאר דעם מענטשלאכן קערפּער,
און ער קאָן זיך דערפאר ניט דערלויבן
זיך אינגאנצן אויסטאָן פון לעבן און
ארוונגיין א רוין געדאנקלאכער און דער
אבסטראקטער וועלט .אלץ בויגט און רונ"

א

יעדעס בילד

פון דעם בוך און מען ווערט דערפאר ביז
רוונקייט דורבגעלויכטן קוקנדיק אין
דעם.

פאָרמע ,איז באמת א זייער טראגישע זאַך.
אונזערע רעפּאָרמירטע ברידער ,װאָס
גרויסן זיך באַ יעדער פּאַסנדיקער און ניט
פּאַסנדיקער געלעגנהווט מוט ,אונזער טאָב-

טער-רעליגיאָן  ,האָבן אפשר ,אלס קאסטע,
אין

רעפאָרם.

ראבאי סטיפן ס .ווייז איז אַן ערלאַכער

מענטש און ער מוינט זייער ערנסט ווען
ער דערקלערט ,אָדער נאָך ריכטיקער ,ווען
ער פּראַקלאמירט די גרויסקייט פון יעזוס.
ער ,װאָס איז שוין דער רעװאָלוציאַנער

די רעפאָרמירטע ראבאיס,

בעסטן

פאל

רעליגיעזע

וויבראציעס

נאָר ניט קיין רעליגיעי
לומער האָט געקאָנט זאָגן ;חיר בין איך
דאַ שטיי איך ,ווייל איך קאָן ניט אנ"

דערש ,ווייל ער האָט זיך געחאט אווף

װאָס אַנצולענען ,האָט ער געקאַנט זאָגן
;דאַ שטיי איך'" .אָבער א רעפאָרמירמער
ראבאו  4װאָס זאָגט נאָך דעם אלטן פּומון

פון פאונזער פאָטער אין חימל" ,דאמאָלט

ווען
איז
דאָך
טשן

אפולו צװוישן

די צוייטע

איז

צו זיין א רעפאָרמירט-רעליגועוע או-
דישע געמיונדע אָן גלויבן און אָן רע-

מיט דעם ריינעם לויף פון רויצעם גע"
דאנק .װאָלקאָװיץ ,אָבער ,צייכנט זיינע

רוונע האנט

און

די ערשטע

רעפאָרמע.

רע אבסטראקטן מיט גראדע שארפע לוניעןי
ברעכן זייערע פלאכן קאלט או}ן שארף,

האָבן געצייכנט

זייערע דרשות,

נאָר עס פעלן זיי צוויו זאכן.

ארוינגעבראכט דעם אבסטראקט און דער
מאָדערנער מאלערוו ,צוובנען כסור זייע"

דיקט זיך בא אים.
א ריינער מענטש,

וי

אמת'ע גלחים ,װאָלטן ממש געװאָרן לייטן
גלויך.

װאָלקאָװיץ גויט אויך

א ריין הארץ,

דערהויבן

גוש ,אזו' וויכטיק און

א

אין דעם בוך זיינען אויך פאראן

און וען

ער ווייס אליין אויף זיכער ,אז עס
גאַר קיין הימל ניט פאראנען .זאָגט
א ניט אמת פאר דו אווגן פון מענ"
וועמען ער וויל אָדער דארף װונ"

ציקסטנס פירן אויף דעם וועג פון אמתי
דער חירוץ אז מען מיינט דאָס ניט און
פשוט'ן זין ,קאָן דאָ אפילו ניט פאַרפירן
דעם גלויביקן .ווייל רעליגיעזיטעט איז
ניט קוין פילאָזאָפיע ,נאָר א רעאלער באַ-
וואוסטזיין אזא, .אמאָל ,ווען דער חיטל

איז געווען אזוי נאָנט צו דער ערר ,או
מענטשן האָט זיך אויסנעדאכט אז ווו

קאָנען אום כמעט מוט דער האנט דערלאנ"
גען ,איז דער הימל געווען

א רעאליטעט

וייערע און זיי האָבן דערפאר מיט אמת
געקאַנט גלויבן אַז די קאָנצענטרירטע פאַר-
געלוו-

קערפּערוגג פון וווער אויגענער
טערטקויט ,געפינט וזיך אין הימל װאָס
איז דער פאקטישער דאַך איבער זיוערע
הוינט אָבער אין דער ציים פון
קעמ
הימל-קראַצער ,פון עראָפלאַנען און מע-
לעסקאַפּן װאָלט ,דאכט זיך ,געווען די נא-
מירלאכע זאך פאר רעפאָרמער ארויסצוקו-
מען און זאָגן:
,עס איז נומאָ קוין
גאָט אין הימל
ט
ו
ש
ּ
פ
דערפאר װאָס עס
אוז ,וי מיר
ע
ל
ַ
א
ווייסן גאָר נימאָ אוא

זאַך וי חימל",

אָבער אויף דעם װאָלט זיך באמת גע"
פּאָדערט א נויער לוטער .א ניוער לוטער

װאָלט אפשר געגאנגען אזוי וויים ווו צן
זאָגן אז װער עס זאָגט ,אונזער פאָטער

אין הימל .זאָגט א ליגן.
דער גיוסט פון דער צויט שרווט צו
אונז:
אויבן איבער אונו זענען
דאָ
שטערן און איבער די שטערן איז פוסש
און װיסט און װאָלט דאָרט געווען א גאָט
װואָלט איך אים פון דאָרט אראָפּגעשלעפּט
און געװאָרפן װי א מגר צו איוערע פיס.
דער חימף אוז שוין לאנג צעשמעטערט
געװאַָרן.
ער איז צעבראָכן געװאָרן און
שטיקער
א
ו
ן
א
י
ז
א
ר
א
ָ
פ
ג
ע
פ
א
ל
ן
און זיך
אויסגע
ש
פ
ר
ו
ו
ט
װ
ו
י
א
מ
ע
פ
ּ
י
ך
אונטער אונ-
זערע פוס .אונזער ערד איז געװאָרן דער
אמת'ער חומ און מיר שפּאנען ארום און
הומף און גאָט אונאוונעם מיט אונז .אָדער

נאָך בעסער  :און ,דאָס אמח'ע ליכט פון
דער װעלט .אין אונאוונעם מוט אונן.
לאָמוך זיך אינגאַנצן

באַפריוען

פון דעם

װאָרט גאָט ,וייל ,גאָט .איז שוין גע-

װאָרן געצנדינער ,גאָט קאָן שוין געבוירן
אַ זון.

אזא שמעלונג װאָלט געווען א נאמוף-
לאכע,
אן אמת דיקע ,א רעװאָלוציאָנער-
רעפא
ַ
ר
מ
א
ט
א
ָרישע און װאָלטן אפשר גע-
מאַכ
מ
א
ו
נ
ז
ערע רעפאָרמער צו שפּילן א
גרו
י
ס
ע
ר
אָל אין דער וועלט .זיו װאָלמן
אפ
ש
ר
א
ויך געהאלפן באפרויען די וועלט
פו
ן
ד
ע
ר בלוטיקער קרוסטוס לעגענדע,

ווארים ניט דערפאר װאָס דו קריסטוס
לעגענדע האָט אונו אָפּגעקאָסט אזוו פול
בלוט קאַנען מיר מוט איר ניט שלום מאַכן,
נאָר עס אוז פארקערט  ---ווייל די יעזוס-
לעגענדע

איז אזוי

אלוין

אוונגע-

שטארק

געריכט אין בלוט ,איבלט דאָס אונז פון
קאָנען

איר און מיר

אין איוע

דערפאר

/

דלד אַמות ניםט שמיין.
מיר

אודן

אויך

האָבן

ברית

,כורת

געווען ,בין חבתרים  ,דאָס הייסט ,אַו די
מיסטיריעזע

רענונג װאָס דער אוראַלטער

מענטש האָט געהאַט פאַר בלוט ,האָט אויך
באַ אונז אַראָפּגעבראַכט גאָט צווישן פאַר-
בלוטיקטע שטיקער פלייש ,אָבער דאָס איז
כאָטש געווען צווישן פלויש פון אָקסן און
רינדער

אונזערע

און אויך דאָס זיינען

זיידעס פאַרבייגעגאַנגען

עס און זיך ניט

געווען

דעם ,האָבן

איבעריק

מטלטל

מיט

אויף דעם גאָרניט געבויט .די איבעריקע
וועלט אַבער ,האָט נאָך מיםט צוויי
יאָר שפּעטער
ניט

פון

מענטש,

געדארפט

חיות
כדו

נאָר

בלוט
פון

טויזנט

און
א

אפילן

לעבעדיקן

אָנגערעגט צו ווערן.

די קריסטלאכע

ה אָ ט

וועלט

ביז אוצט מילואָנען מענטשן

נ אַ ך

װאָס קאָנען

אין יעזוס נאָמען צעברעכן א ברויט ,אים
באַגיסן

מוט

וװוין

און

זאָגן:

מיר

עסן

און

דיין פליוש און טרינקען דיין בלוט.
אָט גראד דערפאר װאָס מען האָט אזוו
גאסטראַנאָמיש
צוגעפראװעט די יעווס-
לעגענדע מום בלוט װאָס רונט פון דעם
געשטאָבענעם קאָפּ פון דו מיט צוועקעס
דורכגעלעכערטע הענט און פוס און פון
די וואונדן פון לויב ,גראד דאָס האָט

גערייצט און אפּעלירט צו די אמאָל נאָך
האלב ווילדע בארבארן .בלוט רייצט בלום,
בלומ רופט נאָך ראַכע ,װאָס דאָס מיונט
ווידער בלוט .מיר אָבער זענען שוון דא-
מאָלט עטיש און עסטעטיש געווען צו דער-
װאַקסן אז בלוםט זאָל אונז פאַרבלענדן .און
זיי זענען דורך דעם בלוט-גערוך פאַרנאַרט
געװאָרן װ! מייז אין
קאָנען זיך בי איצט
ארויסרווסן.
וי מעגן אויף אונז

א פאסטקע,
פון דאָרט

און
נימ

באמת זיין גוט
אין כעס פאר דעם ,ווייל ווער ווייס צו

װאָסערע אויגענע גרויסקייטן זיו װאָלטן

זיך שוין ביז איצט געווען דערקליבן ווען
מען
מיר

וען

לאָזן צורו,
אזא מיוזעראבלען

װאָלט זיי געווען
װאָלטן זיו אויף

אופן דעם וועג ניט געווען פארלאָפן .מיר
האָבן מיט דער יעזוס לעגענדע פארשטאָפּט
זייערע אייגענע קװאַלן פון לייטערונג.

איך גלויב

מיר זענען אלע רעליגיעז.
ניט אז עס זענען גאָר פאראנען
ליגיעזע מענטשן

א טויטער

אויף דער וועלט.

נאָר

גלויבט נוט ,אַ מענטש

װאָס

לעבט גלויבט.
א פייער

ניט רע"

מיר נוצן האָלץ כדו

,וי

צו דערהאלטן,

אווו

נוצן טיר

אלע אונזער לעבן כדו צו דערהאלטן דאָס

אמת'ע ליכט פון דער וועלט".
מענטשן וויסן זיך צום אמת'ן ליכט
פון דער וועלט דורך אלע זייערע טואונ-
גען .יעדער אויף זיין וועג און אופן.
דער ווייטסטער ,דער פאנטאסטישסטער
חלום פון א יענער וועלט איז אַפילן נוט
האלב אזוי

וואונדערליך װוי די ווירקלא-

כע וועלט איבער וועלכער מיר טרעטן מימט

דאָס אמת'ע ליכט פון דער וועלש

דו פיס.

איז ארום אונז ,מיט אונז .עס איז דער
קאטעגארישער אימפּעראטיוו פון אונזער
זיין.
רעפאַרמען --- ,פאָרמען נייע פאר דעם
העכסטן באוואוסטזיין פון דעם היינטיק"
וועלטיקן מענטשן ,דאָס ואָ ,נאָר רעפאָר
מען נייע ,רעװואָלוצואַנערע ,ממשות'דוקע.
דור

איננאַטאָן.

יפינף און צוואנציק יאָר מאָסקװער
קונסט
,פונף

טעאטער,

און צװאַנציק

ואָר מאָסקװער

קונסט טעאטער  --- ,אזוו הויסט דאָס בוך
דערשינען

װאָס איז
5יאָריקן

אין מאָסקװע

צום

יובילייאום פונ'ם דאָזיקן טע'

אטער.
דאָס אוז זייער א וויכטיקע מאָנאָגראי
פושע אַרבעט איבער דעם לעבן און מע-
מיקווט פון דעם וועלט בארומטן טעאטער,
דאָס אוז אווגנטלאך דער ערשטער פּרואון
פון

א

ערנסטער

היסטאָרישער

דאָזיקן וואונדערבארן קונסט אָרגאניזם.
אלע בוז אוצט דערשונענע בּאזונדערע

מאָנאַגראפועס וועגן איונצעלנע קינסטלער

פונ'ם טעאטער  ---סטאניסלאווסקי ,ניעמו.
ראָװויטש

אויך אָפּהאנדלונגען פון באזונדערע אויפ-

פירונגען , ---דרוי שוועסטער" ,קארשן
גאָרטן", ,אוופ'ן אָפּגרונט" ,אאנאַטעמא",
"איואנאָוו  ,א .א .װו --- .זיינען געווען
בלויז
פונגען
לוואום

צוואנצוק

ואָריקע

עפּיזאָדישע ארבעטן וועגן די שאי
אין דעם יובוי
פונ'ם טעאטער.
בוך אָבער ווערט באהאנדלט און

באלויכטן דו היסטאָרישע באדייטונג פון
דאָזיקן טעאטער אין פּראָצעס פון זיין
שאפן ,און זוונע ווירקונגען אויף טעא'
טער קונסט ניט בלויז אין רוסלאנד ,נאָר
וויים ,ווייט אויף יענער זייט פון אורע
גרענעצן אין מערב איוראָמּא און אפילו
און אמעריקעי
יאווב ס'אוז אמת ,אז בוכער ,ווו טעני
טשען ,האָבן זייער אייגענעם גורל ,אוו
דער גורל פון דעם דאָזיקן בוך באזונדער

מראגוש.
דאַס בוך איו געשריבן

פון ניקאָלאַו

איז געװען פון די
אפרת .ארפת
ערשטע בויער פון דעם דאָזיקן מעאטערו
און ער האָט אויסגעהויכט זיין לעצטן
אָטעם באַם אונטערשרויבן דו לעצטע קאָ-
רעקטור פון דעם דאָזיקן בוך.
צום שער בלאט פון דעם דאָזיקן בוך
איו צוגעקלעפט א קליין בּלעטעלע מיט
א טרויעריקער צושריפט פון אלעקסאנדער
בראָדסקי ,אין וועלכער ער זאָגט *
,שרייבן וועגן ניקאָלאי אפרת
א קליין בלעטעלע איז זייער שווער און
אויך זייער גרינג .זייער שווער ,ווייל :

אויף

איז

דען

מעגלאך

אין

געצוילטע שורוה

צו שילדערן די פארשיידנארטיקייםט פון
זיין טאַלאַנט ,פון זיין וואונדעלאכער
נשמה ,איבערגעבן דעם צויבער פון דער
ליכטיקער פערזענלאכקייט ,דו אומגעחייער
גרויסע קולטורעלע און ויטלאכע אווגג.

שאפטן פון דעם מענטשן ,וועמעס טוים
ס'האָט ווי א דונער געטראָכן אַלע ,מיט
וועמען ער פלעגט נאָר קומען אין בארוי
רונג --- ,א אומפארגעסלאכער פארלוסם

פאָרשונג,

וועלבע נעמט ארום אונגאנצן די פונף און
עקווסטענץ

דאנטשענקאָ,

קאטשאלאָוו,

װוי

ניט בלויז פאר | טעאטער און ליטעראי

פון דעם
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טור ,וועמען ער האָט מיט אזא ליבע און
פייער געווידמעט אלע זיינע כחות. . .
זייער גרונג ,ווייל:

הונטער דו דאָזיקע

טרויעריקע שורות ,פון אומרו און מומן
צער
נאָכ'ן
פארשטאָרבענעם 
פרוונט,
שריפטשטעלער און מענטש,
לוגם

זוון

בוך ,וועלכן ער האָט אָנגעשריבן מיט זיין
שָטעם ,מיט א זוניקער בּאגווסטערונג,
מימ'ן פאטאָס פון ערשטער ליבע .א בוך,
װאָס װועט וועקן בא יעדן לעזער די טים.

פטע אַכטונג צום מחבר .צו זיין צויבער.
לאכער פּערזענלאכקווט און װועט פארהער'
לאכן

זיין נאָמען

אן דער

וייטער

שוו-

נער אוובוקוום" . . .

און נאָך א טראגישער מאָמענט איז
פארבונדן מיט | דאָזיקן בוך .דאָס טע
אטער ,וועלכן דאָס יובילייאום בוך און
געווידמעט און געשרובן מוט אווו מופ

ליבע און צארטקייט ,האָט אָפּגעריכט זיין
8מן ואָרטאָג ווםיטוב אין דער פרעמו,
אין גלות ,װייט פון זיין היים ,פארװאָר.

פּען און אָפּגעריסן פון זוון שאפונגס
וויגקל ,האָט געפווערט זיין וובּילוואום

אויפ'ן פארצווייפלטן שווד וועג ,מיט'ן

װאַנדער שטעקן אין האנם ,מיט'ן װאַנדער
שטעקן,

וועלכער איז אפשר

זוין אוונצו.

קער אָנהאלט און דעם איצטיקן טעאמער
בון השמשות.
אויך דאָ
ס
א
ו
י
ס
ז
ע
ן
פון דעם בוך ,זיין
נום צוטרוטלאכער פּרייז ,דוי נום גאָר גע-
לונגענע רעפּראָדוקציעס און בילדער ,װאָס
זיינען געגעבן אין דעם בוך ,שלעכמע

בּראָשורונג  ---רופן ארויס טרויעריקע
געדאנקן .אָט די ,דוכט זיך זווטיקע,
אוינצלחוומן

ווארפן אָבער ליכט אויף די

פּובות ,וועלכע האָבן געצוואונגען
דעט
קּונסט טעאטער צו זוכן ניוע ברעגן ,נייע
שטעט און לענדער . . .
עס איז ניט אונזער אויפגאבע צו מאַ.
נאַנדערקלויבן זיך אין דעם דאָזיקן ענין,
 -דאָס װאָלט אונז װייט פארפירט פוןאונזער טעמא ,און דעריבער װעלן מיר

זיך בּלויז אָפּשטעלן אויפ'ן אונהאלט פֿין
בוך גופא ,אויף דער געשוכטע פון זובע-
נישן און דערגרויכונגען ,טרוימען און
אוי
ף דו גרויסע קינסטלערישע אוצרות,
ר
פאַ ו
וירקליכונגען ,קאָמף און אומערמוך-

לאבע ארבעט ,דורכפאלן און נצחונות און

װאָס דער מאָסקװער קונסט טעאטער האָט
שָנגעזאמלמ אין משך פון ווון ;82ואָרו.
קער עקזיסטענץ.
בלייבן אין דער

אוצרות,
געשיכטע

װאָס וועלן
פון טעאטער

קונסט און קולטור בכלל .אומאָפּהיונגוק
פֿון דער װוייטערדיקער טעטיקיוט פון דעם
טעאטער און פון זוון ווייטערדיקן

גורל.

ניקאָלאו אפרת האָט דער ערשטער אַפּ'

געשאצט דו גרווסע באדייטונג פון
קוגסט טעאטער נאָך אין די ערשטע
פון זיין עקזיסטענץ .אונטואיטיוו
ער דערשפּירט ,או מען האָט דאָ צו

דעם
יאָרן
האָם
מאָן

מיט קעמפער פאר א אידיוע ,פאר א רוב-

טונג ,און מוט טרעגער פון גרויסער קופ"
טורעלער

פאראנטװואָרטלאכקיים.

אין דעם ביטערן

קאמף,

װאָס האָט

זיך דאן צופלאקערט

צווישן

פון דעם קומענדיקן

די קעגנער

קונסט טעאטר

און

דער קליוגער גרופע ,פארבוסענע קנאים"
מוט

סטאנוסלאווסקי

און ניעמיראָװיטש

דאנטשענקאָ בראש ,האָט זיך ניקאָלאָו
אפרת געשטעלט אויף דער זיים פון די
קנאום און מים זיין שארפער פעדער האָם
ער זייער פיל מיטגעווירקט און מומגע"
האָלפן אין זייער רעװאַלוציאָנערער אף-

בעט.

צװויי

פיגורן

דאָמינירן

איבער

אלץ און אלעמען ,װאָס איז אין דעם מע-

אטער געטאָן און געשאפן געװאָרן ,דאָס
זיינען

קאָגסטאַנטין

סטאַניסלאווסקי

און

וולאַדימיר נועמוראָװיטש דאנטשענקאָ.
דאָס גליקלאכע צוזאמענארבעטן פון די
צוויו גרויסע קולטור מענטשן און בוני
קינסטלער

האָט געגעבן

דעם

טעאטער

דו

ג
עהעריקע ריכטונג און געפירט פון אום"
ר
ו
א
י
ק
ע
ז
ו
כ
ע
נ
י
ש
ן
צ
ו
נ
צ
ח
ו
נ
ו
ת
ד
י
קע דערי

גרווכונ
גען .אין דעם ליגט דער סוד פון

ק
ונסט טעאטר .מיט דעם ווערט דערקלערט
ז
י
י
ן
ג
א
נ
צ
ע
ר
ו
ו
ע
ג
,
ו
ו
ע
ל
כ
ן
ע
ר
ה
אָט דורב-

געמאכט.
אָט די צוויי שארף און בולט גץ-
מאָלטע
פ
ּ
א
ָ
ר
ט
ר
ע
ט
ן
,
א
ָ
ט
ד
ו
י
צ
ו
װ
ו
ו
כאראק-

טעריסטוקט

זיינען דו אונטערעסאנטטטע

בכלף
און אוז אויך דער סאמע וווכטוקס-

טער טייל פון אפרת עס בוך .אין די צִוויו

כאר
אקטערוסטיקעס וועט דער קומענדוסיר
פאָ
ר
ש
ע
ר
א
ו
ן
ה
י
ס
ט
א
ָ
ר
י
ק
ע
ר
געפינען דעם

ירושה ,װאָס דער מאָסקװער קונסט טָא"

סלאווסקיס וועגן זיינען  ---זעלבסט דו"
סציפּלין ,זעלבסט בּאַהערשונג און אונער"

טער האָט איבערגעלאָזן.
"סומענדיקע דורות פלעכטן נישט קיין

לאכן קאמף מים זיך.
ניט מיט אמאָל האָט זו סטאַניסלאווסקי

פאר אקטואָרן  --- ,אזוי זאָגמ

אַנדערן

שלוסל

צו דער גרויסער

קרענץ

קינסטלערישער

מיט

שילערי
װאָס בלייבּט פון אן אקטיאָר ,װעי ער

גיוט אוועק פון אונז'? אין בעסטן מאל
געדיינקן

געשאפן.

דעם איז ,פוניטא

ער די

עס

וועגן דעם ריזיקן אקטיאָר שטשעפּקין
האָבן מיר כמעט ניט דו מינדסטע פאָרשטע-

לונג .וועגן מאָטשאַלאָוון ,ריבאַקאָוון און
זיוער גלויכן ,ווייסן מיר אוין אזוי ;וט

װוי גאָרנים.
וועגן די אומציוליקע ראָל ,,ייאָיז כטאַד

באַָארבעט איצט .אין אלגעמיין ,באַשטייט
דו טוסטעם פון א גאנצע רייע פארשוו"
דענע איבּונגען ,באַזירטע אויפן זכרון פון
געפיל און דאָס בריינגט צום באַוואוסט"
זיניקן וועג ,ארויסצורופן אומבאוואוסטי
זיניקע עמאָצואָנעלע כוחות פון אקטיאָ"

רישן שַאפְן.

שמאַמענדיק

אָס און

האָט מיט אוא
גיסלאווסקי'
קינסטלערישער דערהויבונג ג ע ש פ יל מו
וועט ,אויסער עטלאכע בילדער און פאָטאָי
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גראַפּיעס ,גאָרנישט בלויבן ,אָבער גרויס
ועט זיין די טעאטראלע טראדיציע ,װאָס
עס האָט באשאפן סטאניסלאווסקי ,דער רע"

זשוסער , מיט זיין סיסטעם-און
וועלן זיין אירע ווירקונגעןי
אקטיאָר,

איז

גרווס

גאנצע טעאמראַלע דורות און
דערצויגן
האָבן אויך סטאניסלאווסקין גענעבן דעם

ערשטן שמויס צו זוון גרויסער ארבעט
איבער דער טעאָריע פון דראמאטישער
קונסט .און עס איו קיין ספק נישט ,או
פאר די קומענדיקע דורות וועם אין דער
אנטוויקלונג פון רוסישן טעאטער סטאנו-
טעאָריע ,און נאָך מער זיין
סלאַווסקיס
שפּילן א באדייטנדוקע
פּערזענלאכקייט,
דערציערישע ראָלע ,ווייל זיין טעאָריעי
און נאָך מער ער אליין ,עפנט אויף דעם

קונסט,

װוו צו קונסט

װאָס האָבן ,װוו מיט א שטומער װאַנם,
אָפּגעטײילט זיין היים און זיין סביבח פון
דעם פּראַפּעסיאָנעלן טעאטער,

סטאַניסלאַוסקי

גיט אַראָפּשלעפּן

די טישטוך

פון טוש,

א .א .ו .ער האָט ממש ניט געוואוסט
װאָס צו טאָן מיט די הענט און פיס .נאָך
ערגער איז געווען מיט זיין דיקציע :ער
װאָט געשלונגען ווערטער ,געשעפּעליאַוועט
און האָט גערעדט וויער שנעל -- ,א

שלעכטע מאַנער פון שלעכטע אַמאַטאָרן .א
שלעכטע אמאַטאָרישע מאַניר האָט ער אויך
בּאַנוצט ,ווען ער פלעגט שפּילן אויף דער
בינע .ער האָט נוט געשאפן קיין ראָלן,
ער האָט נוישט געחאט קיין אויגענע קרעא"
טורונגען ,נאָר ער האָט פּשוט קאָפּירט דֹטַם
אָדער יענעם אַקטיאָר ,װואָס ער האָט געועו

אין דער אָדער וענער ראָל און וועלכער
איז אים אֵם בעסטן געפעלן געװאָרן.
אזוי זיינען געווען זיינע ערשטע שרים
אויפן שווערן טעאטער וועגי

סקי ? אין װאָס באַשטייט די טעאָריע פון
זיינע קינסטלערישע דערגרייבונגען ?
סטאניסלאווסקיס

אליין דערציילט,

אז

זעלטן ווען עס האָט געטראָפן ,ער ואָל,
שריונגווענדיק אין א צומער ,ניט אובער-
קערן א שמול ,נים אַראָפּװאַרפן א װאַזעי

בכלל.
װאָס איז דער וװועג פון סטאניסלאון"

מעאָרוע,

פון א קופּעטשעסקער"

פאַמיליע ,א זון פון זייער רייבע עלטערן,
האָט סטאַניסלאַווסקי מיט זיין גרווסן אָני
באַקעמפט און צו"
וילן
געשטריינגטן
שמערט אלץ מחיצות און פאראורמיילן,

פאף-

שוואונדן ,אָבער זיינע בּריוו צו גאָגאָלן
און צו שומסקי לעבן עד היום אין דער
מראדיציע פון רוסישן מעאמער .זיי האָבן

וועג צו טעאטער

זוין

אין א בוך ,וועלכן סטאניסלאווסקי אליין

מענטשן

פון

בלייבט פון דעם קיין שפּור נימ.

שטשעפּקין,

יסודות

פון

סוסטעם

גע-

עס אַמאָל און נאָכ"

לא קאָמעדיא,.

דער

ג ע ד ול ד

דו וויסענשאפטלאכע באגרונדונג
שאפן.
פון דער סוסטעם און אלע אירע אוונצעל"
הייטן וועלן אינגיכן פארעפנטלאכט ווערן

זוינע קרעאציעס

זיין דור ,דערמאָנען

אונס

נאָכן

און אווסדויער

האָט

סטאנו-
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נאָר זיין הייסע ליבע צום מעאמר ,זוין

באַזונדערע באַגאַבטקײים ,זוין זעלטענע אך"

בעטזאמקייט און פארעקשנטער וילן צו
דערגרווכן
אים

דעם אָנגעמערקטן
בשלום

דורכגעפירט
טעאטר.

צום

ווו ער

עס ועלן.

ציל ,האָבן

ער אים דערקלערט ,אז די ראָל ווערט או-

אלע

די קלוגע אוו"

דווך

שטרויכל שטיינער ,װאָס ליגן אוופן װעג
און

גוט,

ניט

װאָלט

ער

האָט געשפּירט ,אַז די ראָל אוו ניט גאָר
צוגעפאסט צו אים .אויף א פּראָבע האָט

ווין אומאויפהערלאכע

בערגעגעבן צו אן אנדערן.

גען פונ'ם גענואלן
זיך פארנעבלט

מיט

שוישפּילער,
און

טוערן

האָבן
א

מיט

ארבעט איבער זיך אלוון האָבן פַאר אים

ציטער האָט ער שמיל א זאָג געמאָן:
,וולאדימיר איװאנאָוויטש ,אפשר קאָן
איך נאָך אבוסל ארבעטן איבּער דער ראָ"

האָבן אונטואומווו ארויסבאוווזן אין מאָ"

לע ?"

אַנטפּלעקט אזעלכע אוצרות
רושע

מעגלאכקייטן,

פון קינסטלע"
בּיו אים

וועלכע

פון גרויסער דערהויבונג
מענטן
גענואלע טעאטער קינסטלער.

בלויז

אין דעם קאמפס פּעריאָד מיט דעם
קונסט טעאמער ,האָבן זיינע קעגנער פאר-
שפּרווט

אז און

א קלאנג,

מעאטער

דעם

זיינען נישט פאַראַן קיין אקטואָרן ,אז
דאָס איז א טעאטער פון רעזשוסערישער
קונצן מאַכעריי,
זיך לחלוטין

וועלכן

אין

ניט מיט

מען

דער

עס

איז

גענוג

רעכנט

דערמאָנען

לערוי

טעאטער

בכלל און דערהויפט

אויף שווי

אום,
זיין
אין
וועפ

ער בלייבן אויף לאנגע ,לאַנגע דורות.

אין

דוי אומרואיקסטע

און

פובער.

האפסטע ציוטן פון זוכענישן און פיונלא.
כע גריבלענישן ,אין דו ציוטן ווען אלע

בריק ,וואו מען פּראָדוצירט קונסט צן פאך-
א ביישפיל:

וועלכע האָבן אים

שפּילער און שוישפיל קונסט ,איז
געהויער גרויס .ער האָט זיך מיט
קינסטלערישער טעטיקייט געשטעלט
צענטער פון בינע קונסט און דאָרט

ווען עס אין גע"

ווערטן
ווערט

פּובליקום.

האָט

אומפארגעס.

אזא אוז סטאניסלאווסקי .זוין וויף.
קונג אין מאָסקװער קונסט טעאטער ,אין

זאָל אלץ אזוי איונגעאָרדנט ווערן ,אז די
שוישפּילער זאָלן זיך שפּירן אין א הוי-
מישער אטמאָספערע און ניט אין א פא"

וויילונג פון געערטן

און

געמאכט בארומט אויף דער גאנצער וועלמ.

שאפן געװאָרן דאָס קונסט טעאטער ,האָט
מען זיך באַמיט ,אז הינטער די קוליסן

ווען

הויך

קינסטלערישע,

לאכע קרעאמירונגען,

סטען ,װי און מאסקווער קונסט טעאטר.

מען

יעדע

פלעגט

ער

טאלן האָט ער געשאפן דוי גלענצענדע גאי

אזעלכע נעמען וי קאטשאלאָוו ,מאָסקװין,
לעאַנידאַו ,און אנדערע ,כדי דער דאָזיקער
בלבול
זאָל צורינען
װי א.
רויך.
פארקערט,
אין
קיין
טעאטער
רעכנם
מען
זיך
ניט
אַווי
אונדיװוידועל
מיטן אַקטואָר ,אַפילו מיטן סאַטע קלענ-

און אויך שפּעטער,

לאכן

ברען,
ראָל

מיט

רות

הקודש.
אופכאַפּן

קוױדם כל מיט'ן אקטואָרישן
מיט זוין
אומאויפהערלאכער
ארבעם,
טעכנושע שלוופונגען ,דורכגעטראבטע דע

קייט פון דעם אַקטיאָר.
בלויו

דורך אַקטיאָר ,אונטואימיוו ,מיט אונער-

חוש,

פּערוענלאכ-

צו

אָבער נועמיראָװויטש האָט זיין מוו"
נונג ניט געבוטן און די ראָל אוז איבער-
געגעבן געװאָרן צו מעסאלימינאָו.
סטאַניסלאַװסקי איז געווען דורך און

וערן איבערגעשאַצט ,ווען אלץ
פאַרװאָרפן און אָפּגעװאָרפן ,און

וייער אָפט גאנץ לווכטויניק,
און
אַזעלבע צויטן וועט פטאגוסלאווסקי דאָך
בּלוובן דער מוסטער פאר שוישמילער אוו
שוישפּיל קונסט.

אוום-

2,

געפירט ,סיעלאָ סטעפּאַנטשיקאַװאָ  ,און
אין דער ערשטער פארטיולונג פון דו ראָ"
לען ,די ראָל פון פּאָלקאָוניק ראָסטאנאָװ
איבערגעגעבן געװאָרן צו סטאניסלאווסקי.

די ראָלן האָט פארטוילט ניעמיראָװויטש-
דאנטשענקאָ.

5

נאָך עטלאכע צענדליק פּואָ-

א גאנץ אנדער פיגור איז ניעמיראָ
וויטש דאנטשענקאָ.
ע
ב
א
ל
אווסערגעוווונ
עמפּפונדלאכקייט,

בען האָט זיך ניעמיראָװיטש איבערצייגט,
אז דו ראָל גויט בא סטאנוסלאווסקו'ן נימ
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דאָס
אנדערע טמעטאָדן און ריכטונגען.
חאָט ניעמיראָװיטש פון זיין סטודיאָ גע'
גראכט אין קונסט טעאטער די בארומטע

שארפע פוואיקייט פאר פּסיכאָאַנאַליז,
גוואלדיקע אָרגאניואטאָרישע  און אוב
טערנעמונגס פייאיקיוטן  ---דאָס זיינען
מיט

װעל

געקומען

און

אווגנשאפטן

דוי אומשעצבארע

בע ניעמיראָװיטש
קונסט טעאטער.

אי

שווישמּילערין

זאגראראָוו,

סאַנאָווא,

סאװויצקאַיאַי

מאָסקװוין,

מייער-

נאלד א .א וי

ער האָט עס געשאפן דעם רעפערטואר
פארן קונסט טעאטער.

קניפער

ראקי

ער איו דאָס גע'

ווען דער װאָס האָט דערשפּירט די מו"
פענישן פון אַנטאָן טשעכאָוו און מיט
זיונע דראַמען דערפויושט דו רוסישע
בינע וועלכע איז נאָך דעם אָסטראָװ-
סקי פּעריאָד געבליבן שטיין פאר א שמו"
מער וואנט און האָט זיך פארנומען מיט
דער ביליקער דראמאטורגיע

פון די פאר.

אויף די קרעפטן פון זיין סטודיא
האָט ער געבויט וינע האָפּנונגען צו שא'
פען א ניו טעאטער.
און אזוי האָט זיך עס געצויגן ביוו
ער האָט זיך אין דער צייט פאַר'

.7

בּונדן מים דו אָנגעועענסטע פאָרשטייער
אונטעלוגענץ
פון דער מאָסקװער
גשָלצעוו ,סערגעיענקאָ ,לאװראָוו ,מאָטא'
מענקאָ ,יוזשון ,וועלכער האָט אים אוו

5

שוידענע רישקאָװו'ס ,קרילאָוו'ס ,סומבאָ.

גענטלאך אריונגעשלעפּט אין פילארמאָניע,
טעאטער.
און אויך מיט פארשוידענע
אונטערנעמער .דאָס אלץ איז געווען גע'

8

זיי אין גרונדן

מאָוו'ס א .א וי
געװען

אוז אויך
ניעמיראָוװויטש 
שריפטשטעלער און דואמאטורג.
א צענדליק זיינע דראמען זיינען אוים.
געפורט געװאָרן אויף דער רוסישער בוֹ'
נע מיט גרויס ערפאָלג ,איבערהויפּט די
איבער

מיעסן ,דאָס װערט פון לעבן" ,נייע
אונטערנעמונג", ,דער מרוים" ,א .א .וי
פון

דראמען
דאָס זוינען אָבער געווען
דעם סומבאטאָוו שניט און ניעמיראָװיטש
האָט פארמאָגט גענוג טאַקט און קינסט.
לערישן חוש ניט דורכצופירן זוונע דרא'
מען אין קונסט טעאטער ,נאָכ'ן ערשטן

פרואוו.
אין רעכטן צובליאונגס מּעריאָד פון
זיין שרופטשטעלערישער קאריערע ,אין
אָנהויב פון די ניונציקסטע יאָרן פון
פארגאנגענעם

יאָרהונדערט
אוועק

זיין

;ווארפט

נוע'

מעטיקייט

און

מיראָװויטש
טרעט ארוון אלס פּעדאגאָג און מאָפקװער
פולארמאַניע און גרינדעט דאָרט אין גרוו
סען מאסשטאב א דראמאטישע שול און
סטודיע און גיט זיך אָפּ דער ארבעם מים

צילט צו פאראונטערעסירן

א ניו מעאטער ,אָבער קיין קאָנקרעטע רֹעַי
זולטאטן
קומען.

ווונען
דעם

פון דעם
29טן

יוני,

קער באגעגעניש דערציילט ניעמיראָװיטש
צווישן אנדערעס דאָס פאָלגענדע  :+המיר
האָבן אווגנטלאך ניט געהאט וועגן װאָס

צו ריידן .אין אונזער  שמועס ,װאָס
האָט געדויערט פון  9באטמאָג ביז  7אין

דער פרי (!) ,האָט זיך ארויסגעוויזן ,אז
טיר האָבן ניט פון װאָס צו רוידן* + .
ניטאַ קוין מוינונגס-פארשיידנהייטן ,קוין
סתירות ,אין טּרינצים ווילן מיר אוינע
און די ועלבע זאַך :שאַפן א טעאַטער,
און וועלכן עס זאָלן זיך געפינען זייער

תּיקון די ווערק פון איבּסען ,האופטמאן,
מעטערלינק און טשעכאָװו ,א טעאטער ,און
וועלכן עס זאָלן זיך קענען אנטוויקלען
יונגע קרעפטן ,זאָלן אויפבליען נייע טא'
לענטן און זאָל בכלל גוון מיט גויע ,נים

טעא'

אויסגעטראַטענע וועגן".

מער" ,באזירט אויף אנדערע קינסטלערו.

פון

פער" ,ועגן

גרונדן

/אן

,081/

אוו

ערשט פאָרגעקומען דו הוסטאָרישע בא
געגעניש פון ניעמוראָוויטשידאנטשענקאָ
טוט קאָנסטאנטין סטאניסלאווסקי ,די בא.
געגעניש ,װאָס האָט געלויגט דעם גרונמ.
שטוון פון מאָסקוװוער קונסט טעאמערי
און זיינע זכרונות וועגן דער דאָזוֹי

דעם גאנצן ברען פון א טעאטראלן ענמו'
זיאַסט .און דאָרטן אין פילארמאָניע ,אין
פּראָצעס פון דער ארבעט האָט ער שוין
שָנגעחויבן טראכטן וװעגן "א ניי טעא'

אנדער

ניט ארויסגע'

אלס

רעזולטאט

דער

באגעגעניש

אוז געגרינדעט געװאָרן א ניט אָפיציעלע

שע יסודות ,מיום אן אַנדער צוגאנג ,מים
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געועלשאפט ,און וועלבער עס זוונען ארוּון,
חוץ ניעמיראָװויטש

און סטאנוסלאווסקי,

נאָך א צען מענטשן מוט די ברידער מאָ.
ראָזאָוו אין דער שפּיץ .מען האָט געדוני

גען דאָס טעאטער פערמימאזש .און דוּ
אוצט היפטאָריש בארימטע דאטשע אין
פושקיונא און מען איז צוגעמראַָטן צו

פּראָבן פון ,שוולאק ,, ,סאמאָאופּראוועץ",
און עצאר פואָדאָר".
אין טרופע

אריינגעטראָטן :

זיינען

אנדרייעווא (די פרוי פון מ .גאָרקי),
קניפּער (פרוי פון א .משעכאָוו) ,ראָק.
פאנאָווא ,זאגאראָוו ,קאָשעװואראָ,

מווי

ערכאלד ,מאָסקווין ,מונט ,סודבונין ,וויש.

נויעווסקי,

טיכאמיראָוו,

און נאָך אווניקע

צוילט

סטאניסלאווסקו
פאר

פון אגעזעלשאפט

ניעמיראָװויטש,

האָט רע

זשיסירט סטאניסלאווסקו.

| ער האָט זיך הויפּטועכלאך פארנומען
מיט באארבעטונג פון די ראָלן ,מוט דער

הארמאָניזירונג פון דער אויפפירונג .וי
נאָר עס פלעגט קומען צו "פּסובאָיאנאלון"
ליטערארישער
אלע אקטואָרן

באלוובטונג,
אָפּשיקן

גומיולן

פלעגט
ער
אים , :גוום

צו אים ,דאָס איז זיין פאך / . . .פלעגט
יער זאָגן.

דו

פוואוקסטערע

שפּילער און סטודענטן

די

פון

פון דו סטודיעס,

װאָס דאָס טעאטער האָט געגרינדעט פאר
עקספּערימענטאלע ארבעטן ,און מאכן זְווּ
פאר רעזשיסערן .אלס אזעלכע האָבן זיך
אלד אויסגעטיילט און אויסגעצווכנט
דער ניט לאנג פארשמאָרבענער טאלאנש.
פולער

פון דער אָדער וענער ראָל ,אדער צו דער
צו

און דער אָנפירער פון כאָר און אָרקעסי
טער איז געווען דער ניט וייניקער בא.
וואוסטער איזראילעווסקי .אין מפּראָצעס
פון דער ווייטערדיקער ארבעט זיינען אויך
צוגעצויגן געװאָרן אנדערע רעזשופערן
פאר באזונדערע אויפפירונגען .אזוו און
אוונגעלאַדען געװאָרן גאָרדאָן קרעג אוים'
צופירן ,האמלעט  ,סאנין און סולעף".
זשיצקי זיינען אוונגעלאדן געװאָרן פאר
אנדערע אויפפורונגען ,א .א .וו .פון
טעאטער גופא האָט זיך ניעמיראָװויטש
שוי

די ערשטע אויפפירונגען ,דער
ווייטער

דער שפּיץ פון דער מוויקאלישער מוול
האָט זיך געשטעלט דער בארוממער סאץ

(און אויך סטאניטלאווסקי) באמיט אוום.

ליטעראטור און קונסט .און פילארמאָניע
סטודיאָ.

ריך ,קאָראָװין ,סקולפּטאָר אנדרוועוו .אין

וואכטאנגאָוו,

ריכארד

באָלעסלאוו'

סקי א .א .װו .דוי ניוע יונגע רעזשוסערן
פונ'ם קונטט טעאטער האָבן מיט דער הילף
אנטוויקלט

א גרויסע

טעמיקייט

אין

פון ניעמיראָװיטש און סטאניסלאווסקו
סטודיעס
(אוצט עקווסטירן שוין פיר

סטודיעס) ,זייערע אויפפירונגען

און ביסלאווויז ,בוסלאכווייוז
האָבן
זיך אזוי אויך פארטוולט די אלגעמיונע
טעטיקייטן פון סטאניסלאווסקי און ניעי
מיראָװיטש .סטאנוסלאווסקי איז געווען

דו

קאָגקורירט

מיט'ז

קונסט

האָבן

טמעאמער

--

זייער רבי און מנחהיג .די אויפפירונגען

פון דיקענס'עס "גריל אוופ'ן אויוון',
חיוערמאג'ם
אפארלוירענע
חאָפנונג",
גערגער'ס  מבול  --- ,האָבן געמאכט א

דער לערער ,דער דעטאל זוכער ,דער בא
אַרבעטער און שלוופער ,און אויף נוע-
מוראָוווטש עס גורל איז אויסגעפאלן צו

גוואלדיקן

רושם אין דער טעאמער

וועלט

און איבער הוופּט אין קונסט
די באגאבטקויט פון ניעמיראָװיטש.
דאנששענקאָ איז בויגואמער פון גראדן

מעאמער.

זיין דער פירער ,צו געבן די ריכטונג
דעם טעאטער ,באשעפטיקן
זיך
מים'ן
אויסװאַל פון רעפּערטואר ,א .א .וו

און גלייכליניענדיקן מאלאנט פון סמא'
ניסלאווסקו.
דערמיט ווערט דערקלערט,
װאָס נאָך  89יאָר שווערע
און
אָנגעי

גניעמיראָװיטש האָט פארשמאנען וו
װיכטיק עס איז ,אז אין מטעאמער ,אלס
צענטער פון קאָלעקטיוון שאפן זאָלן קאָנ,
צענטרירט ווערן אלע בעסטע כחות פון
דער קונסט וועלם  :מאלער ,מוזיקער ,באָ-
רע-אָגראפער א .א ,װו .און עס זוונען גלויך
צוגעצווגן געװאָרן אזעלכע מאלער וי א.

שטרוונגטע

ארבעט,

האָט ער נישםט פאר.

לאָרן דעם קאָנטאקט מיט דער ווגנט ,מים
דעם יונגן דור ,וועלכער ווארפט ויך אויף
נווע וועגן ,וועלכער פאָדערט,
וו דאָס
פאַסט פאר דער יוגנט ,תיכף'דיקע פאף.

בענוא ,מ .דאָבוושונסקי ,א .סומאָו ,רע

וויקליכונגען ,שנעלן ערפאָלג ,אלץ מער
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און אין דעם איז די גרויסע פאר'
דונסט פוֹן דעם אויביק יונגן נועמיראָ
וויטש:דאנטשענקאָ פון דעם שטענדיקן זו'
כער ,פון דעם אויביקן אומרוי

קונסט טעאטער באשעפטיקט איבער חונ'
דערט און פופציק פּערזאָן .און יעדע'
רער פון די איז א אינדיווידועלער קינסט.
לער .יעדערער פון זיי האָט אריונגע'
בראכט אין קונסט טעאטער דאָס שענסטע
און בעסטע פון זיין גויסט און קונסט.

פון דעם

נשמה און איבער דעם אלעמען

און מער עקספּערימענטן.

דאָס גליקלאכע צוזאמענלעבן

גייסט פון ניעמיראָװוטש

גרויסן
טשענקאָ.
סאָף

דאנ

מיט'ן

קאָנסטאנטין

גרווסן

קינסטלעריפילאָי
האָבן

סטאניסלאווסקי

געשאפן דאָס אומפארגעסלאכע אויפ'ן טע'
אטער געביט --- ,דעם מאָסקװער קונסט
.
טעאטער.
און דעם יובילעאום בוך פון ניקאָלאי
אפרת זיינען דאָ אויך פיל סטאטיסטישע

ידיעות װועגן די אויפפורונגען,

רעפּער-

טואַר ,מחברים ,שוישפּילער א .א .וו .דער
זייער וויכטיק פאר'ן
טיול,
דאָזיקער
קומענדיקן היסטאָריקער ,פארנעמט אינ'ם
בוך זייער א גרויסען פּלאץ .אין א קור'

צער אָפּחאַנדלונג וועגן בוך אוז עס נישט
מעגליך איבּערצוגעבן .עס איז אָבער
כדאי צו פארנאָמורן די װויכטיקסטע פון
דער דאָזיקער "סטאטיסטיק".
אין משך פון  49יאָר (פאר { 69טן
יאָר חאָט אפרת קיין גענויע ציפערן נים)
זיינען געגעבן געװאָרן פיר מויזנט מיש
עטלאכע און אכצוק פאָרשטעלונגען.

,צאַר פואָדאָר ;גווט אָן אונטערברעכן
במעט די גאנצע  42יאָר.

;דואדיא

לערישער

שטויען װוי ריזן די צוויי קאָלאָסאלע פו'
גורן פון ק .סטאניסלאווסקי

און ניעםיי

ראָווימש-דאנטשענקאָ און לויכטן און בֹּא'
לויכטן די וועגן און שטעגן פון טעאטער
קונסט אין איצטיקן בין השמשות.

און זאָל דער נייער שטורם פון רעוואָי
לוציעס איבערשאצן אלע ווערטן ,זאָל ער
צעשמעטערן

אלע אלטע

געטער,

זאָל ער

צעשמעטערן אלע אלטע פּיעדעסטאלן--- ,
וועט דאָס מאָסקװוער קונסט טעאטער מימ
זיינע שאַפער און טועגער דאָך שטוון
בלייבן גאנץ און אומבארירט אין דער
גרויסער

קולטורעלער און קינסטלערישער

שאפונג ,װאָס ער האָט באוויזן צו דער'
גרייכן אין זיין יובילייאום פּערואָד.
אין די לעצטע ווערמער ,וועלכע ניקאָ

לאו אפרת האָט אויסגעאָמעמט פאר דעם
טעאטער צוזאמען מיט זוין נשמה ,פאָר'
מולירט ער אזוי די ארבעט פון די

,קנאים" :
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,די גרויסע דערגרויכונגען

פון דעם

דאָז יקן טעאטער און משך פון דעם פערטל

ואָרהונדערט ,איז א פּראָדוקט ניט פון אָנ'

ווא

ניא .און געגאנגען  8069מאָל" ,דריי
שוועסטער"  969 ---מאָל ,אאיװואנאָוו  ---איז אויך א רעזולטאט פון אמת ן ,ריוי
נעם קינסטלערישן ענטוויאזם .אין קונסט
 0מאָל, .טשאיקא 46 --- .מאָל .אדער
איז דאָס דער גלויבן ,וועלכער קערט או'.
קארשן גאָרטן'  188 ---מאָל .א .א .וו.
געשטרוונגטער

חוץ דו שוישפּילער פון די סטודיעס
בכלל און חוץ די נייע אַקטיאָרן,

בער בערג" . . .

װאָס

אויך דאָס בּוך פון ניקאָלאי

זיינען צוגעקומען הן אין טעאטער ,הן
אין די סטודיעס פאר דער צייט ,װאָס
א טייל פון קונסט טעאטער גאסטראָלירם
איבער

אפרת,

 789ואָר מאָסקװער קונסט טעאטער .איז
ענ'

א פּראָדוקט פון רוינעם קינסטלערישן
טוזיאזם ,פון א נשמה און גויסט
נאָר אויך גע'
האָבן ניט נאָר געזוכט,
קעמפט פאר דאָס שיונע ,עטישע און עס
טעטישע אין קונסט ,װי אין לעבן.
װאָס

דער וועלט ,האָט דאָס קונסט טע'

אטער פאַרמאָגט א טרופּע פון עטלאכע און
אבציק מענטשן .באזונדער אן אָרקעסטער
מאַלער ,קאָמפּאָזיטאָרן ,בינע אויפזעער אי

א .װו.

קאָלעקטיווער

ארבעט,

נאָר

מענר? עלקין,

מיט דו סטודיעס האָבן זיך אין

16

א גנוטער

אֶנהויב

שמחת הנפש,
מיט

דערצו האָט דאָס ,בבא בוך די מעלה,
װאָס דאָס איז דאָס ערשט וועלטלאך בוך

לידער

אירישע

און אידיש,

פארפאסער איז דער גרוויסער געלערטער
אליהו לעוויטא ( .)9451 -- 9141און

נאָטן ,פון אלהנן קירבהן ,פאָי

טאָגראפישער איבערדרוק פון דער
ערשטער און איונציקער אווסגאבע,
וועלכע איז דערשינען

בעת דער ערשטער טייל שמחת הנפש"
אוז כאָטש אמאָל געווען פּאָפּולער ,האָט
דער צוייטער טייל ניט געקואָגן קיין

אין פיורדאָ,

אין יאָר  ,7971מיט א קולטור היס'
פון דר' .יעקב
טאָרישן אריינפיר
שאַצקי .ארויסגעגעבן פון מאקס נ.
מייזעל (אידישער פארלאג פאף לו"
טעראטור און וויסנשאפט) .ניו יאָרק

צווו
מוט
אפילו
אויפמערקואמקויט
הונדערט יאָר צוריק ,דאָס אוונציק מאָל

װאָס ער איז געװאָרן געדרוקט.
די סיבהת דערפון

דאָס

6.9

דר .יעקב שאצקי האָט געמאכט א גומן
אלרנן,
אָנחייב מוט זיין איבערדרווקן

קירכהנ'ס ,שמחת הנפש  ,צווייטן מוול,
מוט א וויסענשאפטלאכן אריינפור .אזוינע
מינים

ארבעטן

דאָ פריער

פלעגן

וערן

פארעפנטלאכט אין חעברעאיש ,ענגלוש און
אפולו

דויטש ,אַבי נאָר ניט אין איריש.

פאָר"

שונג.
אפילן

אייראָפּעץ

און

האָבן

װייניק

פארהעלטנוסמעסיק,
אידיש איבער קולטור
שונגען.

מיר

נאָך,

ארבעטן

אין

היסטאָרישע
די באדווטנדיקסטע אידישע פי"

פאָר-

לאָלאָגען ,ביבליאָגראפן ,פאַלקלאָרוסטן,
קולטור היסטאָריקער א .א .וו .פארעפנט"
לאכן זעלטן זייערע פאָרשונגען אין או"
דיש .אפולו מונעס'עס געשיכטע פון דער
אידישער ליטעראטור איז לכתחילח גע-

ווען געשריבן אין אן אנדער שפראך .דאָס
איבערדרוקן

אלטע

ביכער

אָדער

מאנו"

פקריפטען איז נאָך פאר א סך אידישף
פאָרשער א זאך ,ואָס האָט צו מאָן מיט
העברעאיש

אָדער

די

לאַנדס שמראך,

נאָר

דר .שאצ-

פון אָט

פון אליהו

מען האָט אים ,באפרייט

לעוויטא'ס פערזן ,און איבערגעגעבן

אין

,שיינע

גע-

זיין

שיכטע ..דו לייענער האָבן פארשטאנען,
אז דאָס איז בלויז א מעשה

פאר זיי געװאָרן

און זי איז

פון אלע

דער מוסטער

.באָבע מעשיות".
,מחת הנמש",
אויך דער ערשטער טייל ש
װאָס איז צוויי הונדערט ואָר נאָכאנאנד גע-
װאָרן איבערגעדרוקט ,ביז אין 09טן יאָר-

הונדערט

אריין,

מיוטש חומש,

האָס,

געוואונען

אזוי

ווי דער

די הערצער

פון

זיינע לייענער דורך זיינע שוינע מעשה-
לאך און משלים ,און דורך דעם הארציקן
טאָן פון זיין שרויבן.
פּאַלקסטימלאכן
כ'חאָב אום געלווענט אין מוינע אונגלשע

יאָרן .ער האָט זיך געפונען

אויף מיין

זיידנס ספרים אלמער ,וואו עס זיינען גע-
לעגן די באָבעס עברי טייטש ספרים  :או-
בערזעצונגען פון ביבלישע ,תלמודישע און

יוסופון ,חכמת שלמה ,מכירת יוסף,

א שפאנונג

איך האָב דורבגעלייענט

אָט דאָס קליון מוסר ספר'ל .באַזונדערס
האָט זיך דעמאָלט איינגעקריצט אין מיין
זכרון

?באָבע מעשה" ,עס איז געװאָרן געשריבן

מיפּ איבער

אפעלירט

צו דער פאנטאזיע

פון

די ברייטע מאפן .ער איז דערפאר געװאָרן
א סך געלייענט ,באזונדערס נאָכדעם ,וי

פאר

פולער ביי אודן וי דאָס "בבא בוך' ,אָדער
פיר

שטארק

ראָמאַן .זיין אינחאלט האָט

א .א .וו .ב'געדיונק נאָך גוט מיט װאָס

דער עשמחת הנפש איז נאָך אזוי טאָ-

הונדערט

אווראַָמעאישן

משה,

קי'ס ארבעט פאר א מאָנערשע דאָ און

לאנד ,און איר אויך באטראכטן
דעם שטאנדפונקט.

איז

רבנישע ווערק ,װוי אויך :צאינה וראינה,
נחוי ,חזקוני ,קב הישו ,שבט מוסר,
מנורת חמאור ,ספר מוסר השכל ,גדולת

ניס מיט אידיש.
מור מוזן דערפאר באגריסן

פארשטענדלאך.

,בבא בוך .איז באַארבעט פון אן

א לייכטע פאָרם בלויז

פאר די װאָס לויענען אידיש האָט מען
געשריבן פּאָמולאריוזאציעס ,אָדער קאָממּו-
לאצועס ,נאָר זעלטן אן אָריגינעלע

א ראָמאן

אין

פערון,

און

זיין

דאָס בילד,

װאָס

דער

פארפאסער

האָט געמאָלן פון יצר הרע ,וועמען ער

יאָר צוריק.

האָט געשילדערט אלס א לאכנדיקע חיענע,
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װאָס פארנארט
דורך געלעכטערי

צום טויט

דעם מענטשן

אין

טיול.

דער

זוכט

פארפאסער

אלחנן (הענלה) קירכהן ,צו שרייבן ,אָדער

אובערארבעטן ,זמירות און יוצרות אויף
אידיש .נאָר ער איז ניט קיין דיכטער
און אפילן ניט קיין דערפאָלגרויכער גרא-
מען-פלעכטער ,כאָטש דאָ און דאָרט אוּ"

בעראשט ער אונז מיט א גראם װאָס פאר-
כאפּט .דערביי דארף מען נעמען אין אכט,
אז א סך פון זיינע באארבייטע זמירות
און יוצרות מאכן א שוואכן אוונדרוק

אָדער ארא-

אויך אין זייער העברעאישן
מייאישן אָריגינאל.

אלחנן (הענלה) קירכהן איו א גוטער
פרומער איד .ער װויל לערנען דאָס פאָלקי

ער פרובירט לכתחילה ,אין ערשטן טויל

הנפש  ,זיך באנוצן

?שמחת

הארציקער

מיט דעם
לעגענדעי

שיינעם משל ,דער
נאָר ניט וויספענדיק פון זיין גרויסן דער"
פאָלג ,אז זיין ווערק האָט געמאכט א פו"
ראָר ,הויבט ער אָן זוכן נאָך א לייכטערן

וועג וי צו געווינען די הערצער פון די
פּראָסטע אידישע מאסן .שרייבט ער לידער
מיט נאַטן ,מוסר און דרשות און גראמען.
איז ער אָבער אויף דעם געביוט א קנאפּער
מייסטער .ער קען ניט קאָנקורירן מיט דו
פּאָפּולערע נגונום

פון די חזנים,

בדחנים.

װוערט

לייענען מיר דורך אלחנן (הענלה) קיר"
בהנ'ס אידישע לידער ,זיין צווייטן טייל
.שמחת חנפש ,אווי זען מיר ,או די
דייטשע אידן פון צוויי הונדערט יאָר צו"
ריק האָבן אויף זיך ניט געפילט שוער

דעם יאַך פון גלות ,און האָבן זיך ניט
אָפגעגעבן מיטם התעניתים און הפסקות.
אפולן

טער ,

אלטער

ווען אן איידים פון דעם אין ווילנע גע"

בוירענעם מוסר ניק ,צבי הירש קאָידא"
נאָװוער ,דער מהבר פון מוסר ספר חקב

הישר' ,פּריידיקט ניט קיין אסקעטיזם און
סטראשעט ניט מיט די מורא דיקע גיהנם"
שטראַפן ,װי זיין שווער .אלחנן (הענלה)
זאָגט מוסר

קירכהן

אויף

האלט

נאָטן,

דרשות אין גראמען ,און רעדט מער און
פאטירישן הומאָריסטישן

װי

מאָן

אין דער תוכהה שפראך

באזונדערס

פון בדחן

פון מגיך.

פולט זיך אָט דער סאטיריש"

הומאַריסטישער מאָן אין זיין שילדערן די
אידישקייט

בעלי גופים

פון דו אידישע

אין דו ישובים :

;אין די דרייא װאָכן טונין זיך ניט
שערן

אונ'בוצן,

אונ' אם תשעה באב שטיפטין אונ'
פיר

ביסל

וואוכן
אווז

אונ' מצות

לאכין אונ ,קוצן.
טואט שימלן אונ'
רוימן

טואט

חמץ

טואט

קוין

בלעצכי פרגעשן,
ער באקוֹן דיר

לויטר חמץ טואט עשין".

מאסן .נאָר דערפאר האָבן זיי ,קירכחנ'ס
א

ער אלוון,

דער

פרומער

מחבר פון ,שמחת חנפש' ,װאָס אוו גע-

נע טרוקענע יוצרות און גראמען .האָבן
זייו ניט דערגרויכט ד' הערצער פון דו
לידער ,איצט ,צוויו הונדערט

דייטשן

באקאנטן

גאסנ"

זיין

;אהודי מים ,מיט

אלע זיינע מעלות און חפרונות.

זינגער און
געלונגענע לידער בטל בששים צװוישן זוו"

היבשן

פון דעם

טשע אידן און דאָס אנטשטיין

אָט די בילדלאכקייט ,הארציקייט און
פּאָלקסטיומלאכקיוט פון ערשטן טייל
?שמהת הנפש .פעלט גאנץ אין צוייטן
לעצטן

טערע רעפאָרם באוועגונג צװוישן די דוו"

אויף זייערע שמחות לאָזן זיך אָט דו

יאָר שפּע-

אודן גאַר וואוולגוין .זיו פרעסן און זויפן

ווערט פאר'ן פילאָלאָג,

און ,דערבייא אוז מוינשטר ער דיר גרעשט

פאָלקלאַריסט און באזונדערס פארן קול"
טור הוסטאָריקער.

ניבול פֹּה רעט  .די פרויען אונטערשיידן
זיך ניט אין דעם פּרט פון די מענער :

קירכהנ'ס אידישע לידער גיבן אונו א

,אך

קולטור היסטאָריש בילד פון דעם אידישן

לעבן אין מיטל-איוראָפּעץ

אין

זוינון

נשום

דיא

טרונקין

פיל יין שרף אווניר חתונה

אונ' ברית מולה,

סוף פון

אזויא פול אלוז צו שועור מבולה,
אונ' טרויבין צוגלייך מיט מאנין

7מן יאַרהונדערט .מיר באקענען זיך דורך

קירכהנ'ס ווערק מיט די זיידעס פון דער

אונ' יונגין חוצפת אונ'

אידישער בורזשואזיע אין דייטשלאנד ,און

גלעכטר.

מיר הויבן אָן פארשטיון קלערער דו שפע-
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װי זי אזויא אך איריו טעכטער".
אויף אָט דו לעבנסלוסטיקע
האָט דער

פרויען

איבערהויפט
זיי

אויף

אלטער

א שלעכט

אין כעס

שבת האַבן זיו אָפּגעהיט נאָר אויף וויפיל

אידישע

דאָס האָט זיי ניט געשטערט זיך צו לאָזן

דרשן

וואוילגיין .די זעלבע באציאונג האָבן זוו
אויך געהאט צו עסן כשר און אנדערע

פרומער

ער און

הארץ.

ניט בלויז

אידישע דינים און מנהגים , :אך מונין

דערפאר,

װאָס זיי חיטן ניט אָפּ קיין אידישקייט :

זיך דער פרומער קירכחן ,נאָר כבוד און

גייען אאיבעראל אוני שומר ,אכטין קיין

גאנץ אָפּגעזאָגט פון דער אלטער גוטער מדה

עבירה קל וחומר ,,אָדער דערפאר װאָס

שול האָבן זיי פארלאנגט װווי אכשר'ץ"
אודן ,זיך ארומגעקריגט פאר עלוות.

נשום האלטין דיא מאנין וויא אוין הונד,

זייער באצו"-

זיי באהאנדלען שלעכט דו מענער , :פולו

שטעין גיאין קללות אויז אירן
אויסער זיך פאר צאָרן איז ער,
רעדט ווענען דעם וי אזוי זוו
דעם מגיד און זיון דרשה  :ווען

ניט בעסער

מונד".
ווען ער
שמערן
א למדן

דרשנט פאר אָט דו אידישע בעלי גופים,

קלאָגט זיך אלחנן (הענלה) קירכהן ,און

גאנץ אָפּגעאָגט פון דער אלטער גוטער מדח
פון הכנסת אורהים .,:אויף ישובים אייי

נאָר דאַס אוז נאָך ניט דאָס ערגסטע :
;מעניך

מונין

מאָל

שטיפמין

קראנקן

גאשט,

אויז

האלטין

איז

אונן

איון לאשט .נאָר ניט בעסער וי אָט דו

אונ /ראמורון,
אונ' נשום ובתולות איר קולות לאָוין
הערין װוי די הורין,

פארגרעבטע

אודן זיינען געווען זייערע

גייסטיקע
פירער :די מלמדים,
בלויו
ן
ע
ג
ע
װ
,
ש
ָ
א
ד
ט
ל
ע
ג
מונין

וועלכע

אונ' לוזין זיך ניט אב ווערין,

זי

דש מן מיטן אין דער דרשת מוז
אויף הערין.
ווען די דרשה איז פר בווא,

אויף דר תפלה ניט קענן  ,די רבנים און

טונין יוחצין אונ' שאלון אונ' זונגון.

שטעלט" .קורץ ,א דעמאָראלוואצועץ או-
בערן גאנצן לאגער ,פון דו פּראָסטע ישוב-

קומן
מיט

ווידר
הענד

דיא חוצפא
און

פים

קנעלן  ,די חזנים ,וועלכע אדען מויטש
דיינים

לידר ארבויא,

מונין

קלאמין

דערוויסן
חונדערט

אלחנן (הענלה) קירכהן מוסר'ט דעם

עולם נוט בלווז צו זוין פרום ,נאָר דער
עֵיקר צו זיין גוט .ער פארדאמט דאָס זאָגן

פלעגן אידישע הענדלער אין שול ,מונין

ליגן ,ווארנט

דברים בטלים אונ' פון האנדל שוויצון".
האָבן

שוין

אויך

לשון

שמארק

פצדקח צו געבן אפולו מחצות השקל

אונ ,נאַך קאָרטן שפּילן זיוניען

חאווף אוין מענש טוא קיין אובט

אוופרוג זער.
אפילן

אם

תענית

װאָרט רידין ארויז,
עו מאג זוון אנדערשט וואו אודר און
דיינים הויז,
ער מאג זיין ארים אודר רייך,

באב

אונ' סליחות מעגון,
לוזין זיא קאָרטין שפילן נים

אונטרוועגין".
זייער

באקוועמלאכקייט

איז

ביי

און רכילות ,קעגן שכורן,

מענטש :

איז אים שווער,

אונ'

הורע

קעגן שילטן,

הנפ'ן ,ריידן

שפּילן אין קאָרטן ,א .א .וו .ער פאָדערט,
אמת,
ווֹשֶׂר און רחמנות ,און נים בלויז
פון
ן
ד
ו
א
ֹ
ו
צ
,
ן
ד
י
א
ר
ָ
א
נ
פון מענטש צו

ליב געהאט צו שטילן און קאָרטן :

תשעה

ביוה

צו

דוי געלערנטע

אנדיבים

עשירים".

מיר זיך אויך ,אז מיםט צויי
יאָר צוריק ,אזוו װוי היינם,

דעמאָלט

װעמעס ,סדר .איוו ,אובל גע-

ניקעס

אונ' אויף דעם טיש שפרינגן".
פון אלחנן (הענלה) קירכהנ'ס גראמען

זיי

נען געווען

ניט ערלאך אין געלט ואכן,

האָבן געריסן פּראָצענט ,זיך איונע דו אנ-
דערע מפוג גבול געווען ,געעפנט פרעמדע
בריוו ,פארשעמט איינער דעם צװוויטן ,ניט
געהאָלפן דעם שוואכן און עלנטן און זיף

?תיכף ווערין זיא שלאָפּין אודר שלומין".
זיא

איו געווען

אונג צווושן מענטש און מענטש .ווו ווו"

יהודי אודר נכרי האלט אלו צו גלווך",
האָשדן איין יודיש דינסט טוא זוא

זיו

געווען דער עיקר פון אלע עיקרים .דעם

ניט מוט ארבייט בשווערין,
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מוט שלאָגין אונ' שילטן אונ'
פלוכין מוא זיא ניט שערין
דען גאט ברוך הוא טוט אליש הערין
ווען זיא אביר ניט זיינין געטרויא,
לוז זיא אויז גין תיכף פרייא,
אונ' דען לון וואש אונן גבירט גוב
אינן דערבייא,
רעכט

קיין אום

געלט טוא בגערין,

והודי אודר נכרו מאג עס צו חערין".
געפירט פון דר .שאצקו ס קולטור"
קאַן

ארוונפור,

היסטאָרישן

פון

קיר"

בהנ'ס אידישע לידער א סך לערנען יעדער
אינטעליגענמער מענטש ,אפולו דער ,װאָס
קאָן ניט לויענען די שריפט פון דעם פאָ-
טאָגראפישן איבערדרוק פון דאָס װערק,
װאָס איז ארויס מיט צוויי הונדערט יאָר
ווערט
פטאָרשער
צוריס .אפילו דער ני
פאראונטערעסירט און די קולטור חיסטאָ
רישע בילדער ,װאָס קירכהנ'ס ווערק גיט
אונז פון זיין ציים.
עס איז נאָר א פארדרוס ,װאָס דרי
שאצקי האָט זיך צופיל געאוולט .דאָס און
כלל גום געווען נויטיק .אזא בוך װוי קיף"

כהנ'ס אלטע לידער ,מיט

דר .שאצקי'ס

קולטור היסטאָרישן אריינפיר ,װוערט ניט
בארעכנט פארן געוויינלאכן ביכער סעזאָן.
דאָס בוך איז דאָך ארויס אין א בא"
שרוינקט צאָל .בלויז פונף הונדערט און
עקזעמפליארן ,פון וועלכע נאָר
פופציק
פינף הונדערם זיינען צו פארקויפן .מיט
אזא בוך איז ניטאָ װאָס צו איילן ,ער זאָל
ארויס פּונקט צום נייעם ואָר.

צולוֹב

דר .שאצקי ס איילעניש און

קולטור

היכטאָריש

אריונפיר

נוט

זיין
ריין פון דרוקפעלער .מען קען אים מוחל

זיין

אזוינע פארשטענדלאכע טעותן וי

,פראפטפולע' 

אנשמאָט

,אפראכטפולץ",

מענלאך אויף ווייבלאך מין .שריובט

דרי

שאצק! איינמאָל ,אידיש ענגלישן ענציק'
לאָמעדיע ,א צווייטן

מאָל ,רוסישער

או"

דישער" ענציקלאָפּעדיע ,אָדער ער שרייבט
;דער בוך" (אנשמאָט דאָס בוך) און אין
דער צווייטער שורה ווערט ער .בוי אים
א זאבלאך מון  ---עס  .דר .שאצקי
,העסן' און

האָט אויך געמעגט שרויבן
?קאססל  א .ד .ג.

נאָר דאָס זיונען אלץ קלויניקייטן ,הגם
א בוך ,ארויסגעגעבן אזוי פראכמפול ,און
פון אזא קולטור חיסטאָרישן ווערט ,האָט

געמעגט זיין ריין אויך פון אזוונע פע"

לערן .מער עולה איז דר .שאַצקי ס צן"
טיילן דו נעמען פון איין פּערזאָן .למשל,
דו פארפאסערין פון דער דאָקטאָר דיסער"

טאציע ,דאָס בוך שמחת הנפש --- == --
בויטראג צור
אל
רוימ-אונטערזוכונג
קענטגיט דער יודיש-דייטשן מונדארטן".
אווג"

בערן ,8191 ,הייסט ביו דר .שאצקי

מאָל ,מרים פליים' (זייט  ,)81א צווייטן

מאָל ,פּוילינע פליום( .זייט  )22און א
מאָל
דריטן
(זייט .)78
דר .שאצקי

,פוילינע

פלייס"

מױים

האָט אויך געמאָגט זיין

פאָרזיכטיקער מיט מאכן אזוינע באהוים"

טונגען,

וועלכע ער קאָן ניט באוייזן.

למשל ,ער דערקלערט (אויף זייט  ,)81אז
דער מחבר פון פּאָפּולערן מופר

ספר

;קב

הישר ,צבו הירש קידאָנאָװער (ריכטו-
קער

זענ'ס

קאלידאנאווער

װוי

אין

זלמן

רוו-

,לעקסיקאָן ); ,האָט צו יענער

צווט ,ווען ער איז געקומען קיין דייטש"
לאנד ,קוים געקאָנט האָבען א טאָכטער א

;בתולה --- .אויף ,ארויסצוגעבן".

ער

האָט שוין געקאָנט גיין אויף שמחות צו
זיינע אייניקלאך

און נישט

צו א טאָכ"

מער".

,קוסטור" אנשמאָט ,קולטור, ,יאָהן"
אנשטאָט .יאָרן .א .ד .ג .עס האָבן אָבער

פון וואנען איז דאָס דר .שאצקי אזוי
זיכער ? פאר װאָס האָט דער אלטער מוסר"
ניק נוט געקאָנט האָבן א מוזינקע א

טעותן װאָס זיינען נוגע נעמען פון בו-

;בתולה ?' .דר .שאצקו האָט זיכער גע"

כער אַדער פּערזאָנען ,װוי עמנקת .אנ-
;חנלה .אנשטמאָם
שטאָט ,מ יונ קת,
,הענלה" א .ד .ג .צוליב אוילעניש אפַּנים

מוזט אַנטרעפן אין לעבן ,פּונקט אזוי וי
איך האָב געטראָפן ,אידישע זקנים ,װאָס

ניט געדארפט בלוובן אומבאמערקט אזוינע

ווערט דעם פארפאסערס

געלויגט אומעטום

נאָמען

האָבן

געהאט

א פולע חויז

ניטאַ  קיין באשטימטע
ניטאָ קיין באשטימטער

ניט אויס-

גלייך ,ווערט פארבימן
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מיט

קליונע

עלטער ווו פאר
עלטער װי פאר

א בר מצוה בחור .א חוץ דעם ,זאָגט אונז

גרויסע

{ ו ע | צבי הירש קאָי"

װאָרים

נים דר .שאצקי

דאנאַווער איז געקומען

מעלות פון דר .שאצקי'ס

דר .שאצקו ס קולטו-היסטאָריש

ארוונפיר 

קיין דייטשלאנך.

ווערק.

הנפש .און א

צום אשמחת

קאָן דאָך זיין ,אז ווען דער אין ווילנע

ווערק פאר זיך אלוון ,עס אנטהאלט א חוץ

ער איז צוליב א פאל"

א סך ביבליאָגראפיש מאטערואל ,אויף
מאסן אַנרעגונגען פאר פולאָלאָגן ,פאָלק-

למדן

געבארענער

לאָזן ליטע ,וואו

און

האָט פאף.

מקובל

שער מסירה געזעסן פיר יאָר אין תפיסה,
צוזאמען מיט זוין גאנצער פאמוליע ,און

לימעראמור

לאָריסטן,

סטאָריקער.

און

דר .שאצקוי

קולטור

וייזט

הוּ"

דערבייו

ער נאָך כלל נוט געווען קיין אלטער מאן,

אוויס

און געהאט מער װוי איין ,בתולה .אויף

ביטן ,װאָס האָבן א שויכות צו זיין ענין,

קארויסצוגעבן".

א סך בקיאות.

און מור מעגן

דו אלע גע-

אין

האָפן ,אז ער וועט דער"

דר .שאצקי וואגט אויך צופיל ,ווען
ער שטעלט פראגן איבער באהוופּטונגען פון
אווראָפעץאישע פאָרשער וועגן א געוויפער

אנערקענונג קומט אויך ה' מאקס ג.

דעם גרונט, ,מחמת דעם .װאָס ער האָט

מווזל ,פאר זיין אונטערנעמען ארויסצו"
געבן א ווערק ,װאָס קאָן ניט אפעלירן צו

;דו אויסגאבע נים געקאָנט געפינען אין

ברויטע מאסן לעזער .האָפנטלאך וועט דאָס

אויסגאבע

הנפש,

פון שמחת

פילן

בלויז אויוף

די אמעריקאנער ביבליאָטעקן".

פּראכטפול ארויסגעגעבן בוך געפינען זיין

געהעריקע

אָפּשאצונג ביו דער אודושער

אינטעליגענץ,

אלטע שטעט פון צפון איטאליע און דרום.

דערע

דוה

זיך נאָך מאסן

אזוינע

געפינען

מוטיקן

ה' מייול

אין פארשידע"

פון אונזער אידישער לומטעראמור.

ק .מרמר

נען נאַך כלל נוט געװאָרן אויסגעפאָרשט.
אן ערנסטער פאָרשער טאָר דערפאר נימם
ויידן מיט אוומאָריטעט אויפן סמך פון
וונגע אמעריקאנער

זיין גערעכטן
קירכהנ'ס

וועגן חיים קרול.

ביבליאָמעקן.

ענטוזיאזם

פאף

טרויבט

דרי

וערק,

,שווער איז מיר דו לאסט
פון מיין דערוואקסן זיין
קארטשע איך

שאצקו איבער ,ווען ער גיט אום קרעדיםט
פאר

ווערטלאך,

װאָס

שטאמן

פון

צו

וויטערע

אונטערנעמונגען פאר דעם כבוד און נוצן

נע ביבליאָטעקן און ארכיוון ,וועלכע זיו-

אלחנן

זיבער

שוין ניט צו ריידן פון אנ"

געגנטן,

אין

וועמעס

צאָל אוו

א

סך מער ווו פינף הונדערט .דאָס וועט דער"

אלטע אידישע דאָקומענטן

דוי

װאָס

מאכט מיט זיין ארוונפור.

ווייס דען ניט דר .שאצקי ,אז און דוי
דייטשלאנד,

אלע

פארשפּרעכנס

ער

אין א ווינקל זיך,
און בעם צו ריף:

אלטע

קוועלן .למשל ,אזא ווערטל ,װוי ,א שכור

מאמע ,מאמע",

איז א חזיר גלייך איז ניט קירכחנ'ס,

דאָס װאָרט  :מאטע ,איז שוין געװאָרן

נאָר פון דעם אלטן אידישן פאָלקס אוצר,

דער אויביקער סענטימענטאלער מאניר פון

דעם מדרש *)
דאַך,

פעלערן

אפילו

וװוערן

אלערליי
אויך

אָט די

בטל בששים

ערגסטע

צװוישן

מאָעטן .

ליטערארישע

אונ'ם

שאבלאַנען

אַרכיוו
רוט

עס

און
ערגעץ

דוּ
ביים ערשטן גלעזל פולט זיך דער טרינקער

*) ווען נח האָט געפלאנצט זיין וויונ-
גאָרטן ,דערציילט דער מדרש תנחומא ,האָט

וו א שעפסעלע .בייף
באשיידן
אוו
צווייטן גלעזל ווערט ער מוטיק וי א לויב
און דיינקט ,אז דוי וועלט איז זוונע .ביים

א

ער אן

דער שטן ,וועלכער האָט אים מיטגעהאָלפן
און דער ארבעט ,געקוילעט א שעפס,
לייב ,אן אַף און א חזיר ,צוואמענגעמישט

דריטן

און

פערטן

גלעזל

וװערט

אף  :טאנצט ,שפּרונגט ,רעדט גראָבע רווד:

זייער בלוט און דערמיט באַגאָסן די וויינ"
שטאָקן .דערפאו געפינען זיך אינ'ם וויין

א

די בלומן פון די אלע פיר באשעפענישן.

שמאָס.

און ,ווערט ער שכור,
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חיר ,

און

איז ער גלויך צו

קייקלט זיך אין רינ-

ון
א

מען

צ ו

האָ ט מור

א אפלן

פון דער דאָזיקער
אינ'ם

הארטן

וי דער אומזוכערער

אילוויע

מ'שפַאנט

רעדן .כאָטש אין זיין גאנצן וועלט בא
נעם ,און זיין גאנצן מהות איז פאַראַן

ד ע ר מ אָנ ע ן די

געשטאלט.

פלאפּל פון ווערטער

אין א קונד'ס מוול װואָס הויבּט ערשט אָן

אונטעלעקטואליום

מים

גאָט זאָל היטן עס זאָל
שווערע שרוט:
הלילה א ויי טאָן א לינדער ווינם און

עפּעס אלטס ,וויימס און קאלטס שוין צום
לעבן,

זיינען

פונדעסטוועגן

ווער.

זיונע

פרוש-

טער אזוו וונג ,גרין און פרוש וי בלעט-

קויט װאָס פולט אָן די וועלט און-די.וועלט
פון אלע אמת'ע און עכטע קינסטלער פון

לאך פון אן אלטן בוים,גרינע ,גרינגע און

דערמאַנען

געמיטלאכער

אָן יענער

אלע צויטן און דורות.

סיז פשומ
און א

צו באוואונדערן,

ווען מ'לויענט די פערון

פון חיים קרול,

און מ'קאָן קוים מאר"

שטוין דעם כח פונ ם דאָזיקן עכטן מענ"
שען .דעם כה זיך אויסבאהאלטן ,אויך ער-
געץ אָן א זייטװועלט

זיירענעי

און בלייבן אלוין,

און זוין אומעטיקן

עפּעס
צוריקקומען פון פארצווייפלונג.
איז פאָרגעקומען מים אום װאָס האָט אים
אוויסגעטאָן פון יעדן חלום און אילוזיעי
איצט חילט ער זיך אין נייער לויכטנדו-
אונ'ם גרווען פאָן
קער חלומ'דיקייט.

אליין נעבן זיך אין דער לוימערקייט פון
זיין פּשוט | לעבן.

טאָן פילט זוך א

פון זיינע אוטעטן

זעלטן ווען װי איר

אלערליי קאָלורן.

פאלן פונקן

זיי בלישטשען פון מו"

לייענט ליודער װאָס זיונען אזוי פאר זיך

מאַן ארויס.

אלוון .אזוי בּאזונדער אין זייער ריינער
אינטימקיימ ,אזוו וייט פונ'ם קלענסטן

צוים צן צוום א מין שטולע

קנאַפער מחותן מיט אונזער אוופגערוישטן

ער און א לוד ,און בעמ אז איודער ער

וועט צו צום ,אומבאוואוסטן אַל אָפּגעבן

ריוסט זיך מוט זיונע קוויטשערייען מסוף

וין נשמה ,זאָל ער זי פארברענען אויף

סעט אויס :אינמומן
עולם סועד סופו .ז
גאנצן אויפגערודערטן ,שטורם .און וועל-
נען זסענען אין לופטן אויפגעהויבן גע-
װאָרן שמיקער

אַשׁ און דעם ,אַש'שטויב .שיטן בֹּא יעדן

בלאָזענעם

זאווניפגאנג

װאָס

אָנגעהויבן
טענטשן.

און

פון דער צושריגענער

ער רעדט זיו ארויס.

און זיך אויסבאחאלטן פאר ן בויזן צו-
שריגענעם לוגן װאָס האָט זוין שווארצ"
קונסט אָנגעהויבן שפּולן .איצט קומט ער

ארויס

דיקע שורות.

פרוש און

אָנהויכדיק :
נעבט

אין שמילן

פלאקערן,

חייליקע גרויסע נעכט,
פון פאָלקס-גלויבן

כמעם א קינדערישע ליבשאפט ליוכט
פון

די ,געשיבטלאכע"

געלייטערמ און ניו .און אזוי

ישוב פון דער וועלט.

זיינע

כמעט אן אנדער באדיים,

און פאָלקס-צאָרן

דריו-ווערטער.

און פון שויטערס גויט אויף דער
אָפער

און דער טיפער רחטנוח

װאָס ער פילט צו זיך אלוון ,צו זיין אומ-

פאר פארגעבונג און מחילה.
און עס קנוילן זיך פלאקערס

די ציטערדיקייט פון זיין װואָרט ,די סוב-

צום הארץ פון חימל.

באהאַלפנקייט ,אוז אויך אַזאַ קונדערישער.
טולקויט,

הרשע,

ווען

פווערלאכקייט ווערט או אָפּגעקילט או אָנ-
געווארעמט ,און די ווערמער זיונען אווס-

אפשר איז ער אנטלאָפן געװאָרן

קליינע

;נאָר ניפ

דוי ווערטער  :פֿאָלק ,טיטוס

באקומען

א סילועם פון א

צוריק פון זיין באהאלטעניש

אַף דוֹּ.

הווסן זאָל איך בא מיין פּאָלק מיטוס
הרשע  .אַזאַ רוין אינדיווידועלער מאָן,

עפּאָכער  ,האָט פון א זיימיקן וועג זיך
ארויסווייון

און

אונטערגאנג,

פלאכן פון ים ,און ער בעט:

האָט זיך תמיד ארומגעװאַלגערט אונטער
די פיס ,נאָך דעם פלוצלונגדוקן אויפגץ-
פלאטער

באגויסטע-

אין זיין אָפּטיולונג , :פלעקן .זינגט

פּסעאודאָ-פאָטאָס ,וואָס

אָפּפאל פונ'ם מיסט,

דערפאר פילט זיך אויך פון

רונג װאָס גיט צו חן צו זיינע לידערי .

הויך פון פּרעטענציע .עפּעס אוז ער א
און אוופגעהילכטן

זון פון

מיר פולן אז עפּעס זעט ער אז גרויסע

מילדקייט פון זיין געפיל איז
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קומען

געשעענישן

נאָר מיט

פאָר.

אז מיר אוו א שאָך דו בלאסע

װאָס

פאר א פאר חלומ'ט אווג ! ער דערהערמ

זון"פלעקן

דו שטילקויט אונטערן שווערן געברויזי.
ער דערזעט דו געלייטערטע אויסגעקלאָר-
טע ערד דורך די ברודיקע וואסערן פון

פון מוינע

מבול .ער דערזעט זיין גורל ,אין זיך ,אין
אליץ און אין אלעמען.

און אין די הו

ב'האָב געמיושט דאָס ביכל ,לאנג זיך

ליקע גרווסע נעכט װאָס פלאקערן זעט ער
אויפגוון די פארגעבונג,
דער

אומשולדיקייט

וועלט.

ויין הארץ און אויג.
ער ברענגט,
ברענגען,
גלויבן :

די

איז

זינד אין
פילט

פון דו עטלאכע פּשוט'ע שורות.

אווס

װאָס

מיט

מיר

אלץ

ליבשאפט

און

געקוקט און

זיך פארבּלענדט מיט דער געלויטערטקייט

געמישט עטלאכע בלעטלאך

און דוי אָפער װאָס

קרבנות
אויך

אָפּגעשטעלט אויף א בלעטל;

אלץ ווערט פארי

געבן ,ווייל ניטאָ קיון גרויסע

ווענמ.

און איך טוליע זיך ,װי א קינד
אונ'ם קולן גאָלך
פון דער בלאַסער זון.

איבער"-

און ווידער

זיך אָפּגערוט אויף א וואונדערלאכן פערז.
און זיך אלוין ניט געקאַנט אוונגלויבן
געויונלאכער,
אזא
חידוש:
אונ'ם
אזא פּשום ער פּאָעט צװישן אועלבע

הימל ,דו זעסט מוונע טעג,

,וועלט-חבמים  ,אזא ענווות'דיקער צווו-

וי טריי איך בלומיק

שען אזעלכע ,וויכטיקע34 .

און

ווו

י

סינאל,

-

פאר מוון גאָט.
דאָס רוב פון זיונע לידער זיונען צו-

זכרונות לבית דוד פון ש .ערדבערג

אָבער פון אַזאַ טופן מקור אז מיר קאָנען

די, .זכרונות לבות דוד פון ש .ער"

סענטימענטאל.
די

דו סענטימענטן

לידער לווענען,

ווונען

איבערלויענען

תמיד פילן וווער אמת'דיקייט.

בערג האָבן א גאנצע
שיכטע .אָנגעשריבן
אלער ערשט געװאָרן
קענדאָרף .אונטער |

און

די סענ"

טימענטן זוונען ניט אונגאנצן באהערשט
פון אים .ער ווערט אָבער אויך נים אונ-
גאנצן פון זיו באהערשט .נימאָ בא אים
קיין

טעמעס,

בלווז

רוינע

דער יודן .האָט פּראָפעסאָר רעקענדאָרף
נושט

אביעקמיוו-

טעט ,אויף עפּעס אן אומבאשטימט שטיק

אזוו

שטארק

מומ'ן

זיך גערעכנט

געשוכטלאכן מוול ווו מוט דעם ,װאָס האָט
זיך געלאָוט מאכן סענסאצואָנאל

וועלט פון דער מיט ארויסגעשניטן.

און ראַָ-

מאנטיש.

אך,

מיט יאָרן שפּעטער איו אין די ,גע
הוומניסן ארוונגעגאָסן געװאָרן א זים"

װאָס פאר מאָג איז הוונט !
שוין פון באגונען

לאך-לאקריצדיקער ציון-נאצואָנאלוזם ,און

קלאָרן און גאָלדן
װאָלקן

ענטשמוואונגס גע-
אויז דאָס בוך צו
פון פּראָפּעסאָר רע-
נאָמען אגעהיימניסע

א היבשע

און קרוונען

פּאָרצוע משבול'ושע

אַפּאַלאַגע-

טיק און אזוו ארום האָט א .ש .פרידבּערג

איבער מיון קאָפּ,

פארוואנדלט

און,

,זכרונות

כ'טוליע און היל זוך --

האָבן א היפּשע צייט פאר כשופ'ט
העברעאישן

װאָלקן און זון --

די

עגעהיימניסן

לבית דוד .
לעזער.

און

די אזכרונות"
דעם

איך ווייס נישט צו

נאָך א העברעאיש בוך איז געווען אזווּ
פּאָפּולער װוי די אזכרונות  .זייט דער
העברעאישער אווסגאבע ווונען געמאכט
געװאָרן פארשידענע פארזוכן די ארבעם צו
איבערזעצן און אודיש און דער ערשטער

צו דור.
קלאָרער הארבסט אָמטעמט אין מוין

|
צומער
און איך
ב
י
ן
ק
ע
ג
ן
א
י
ם
א
ז
ו
ו
שוואך,
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אן ערך צען

באַנד איז

מאָל איבערועצט

טמער

סיוסטעמאטיזירונג

פארשידנארטיקן

פון

וויכן

דעם

מאטעריאל קומט א גרוו"

געװאָרן פון פארשידענע מענטשן און בא
דער אוונצו-
פארשודענע געלעגנהויטן.
קער אָבער װאָס האָט אָט די קאָלאָסאלע
ארבּעט פארענדוקט  --זעקס בענד  ---אוז
ש .ערדבערג . און די ארבעט האָט זיך

צן זאלאטאראָף'ס ווערק קען מען ניט
לוטערארישן
אַנווענדן דעס געוויינלאכן

די

זוינע לידער קענען נישט בא

אום

גאנץ נוש קשה'דיק

איונגעגעבן.

אובערזעצונג איז א פרויע ,אפשר גוכער
א מין באארבעטונג און דאָס איז די
הויפּט מעלה .װואָרום פרידבערג ס העב-
רעאוישע באארבעטונג אוז מלוצה דיק צו-
צווגן .אזוו לאנג נאָך װוי עס אוו גע"
שרובן אין העברעאיש האָט עס נאָך א
געוויסן חן ,ווערט מען נאָך פארכאַפּט פון
א װאָרטישפּיל  און א מעמאפאָרישע

יואל ענטין ,אונטער

סען דאנק
רעדאקציע

די שריפטן

מאסשמאבּ.

זוינען

וועמעס
ערשינעןי

האנדלט וװערן פון א פּאָעטישן שטאנך.
פונקט ,זיינע דראמען  --פון א דראמא"
מישן

זיינע

און

ערציילערישן
װאָס דר.

פון

דערצוילונגען

אן

שטאנדפּונקט.

דער

פאקט.

איז

געווען

נישט

זאלאטאראָףה

נאָר א פּאָעט ,נישט נאָר א דראמאטורגו
נישט נאָר אן ערצוולער האָט שוין מטילא
געשטערט

זוין זוין א פּאָעט ,א דראמא-

קען מען נאָך װוי עס איז מוחל

מורג און אן ערציולער .דר .זאלאטאראָף
אוז געווען א אידעאליסט ,א פריוהייטס"

נישט געקענט גענומען ווערן אווי לייכט,

קעמפער ,אן אויסגעשפּראַכענער אינדיווו"

און עס איז בּאמת געווען א שווערע אר"

דואלוסט מיט א נאצואָנאלער אונטערלא-

המצאח,

זוין.

בעט

אין אידיש אָבער ,האָט עס שוין

דו

אַ ט

דייטש -סענזאצואַנאַלע

אָגעטישע אַל
האשפכּלה

פאראידישן,

גע און

ערשוונונג

און דאָך נישט

געפּרעדיקט

דוורך פארשידענע ליטערארישע מיטלען.
א מאָל אין א דראמא ,א מאָל א ליד
דו לוטערא"
און א מאַל א דערצוולונג.

צו

דערשטיקן.

און ,װי געזאָגט ,עס האָט זיך איינ-

געגעבן.

האָט

זיינע אידעען

רישע פאַרם איז נושט מער װי א טימל

ערדבערג ן קומט א יושׂר כה.

צום הייליגן

עס אוז אין אידיש צוגעקומען א גאנץ
היפּשער מאטעריאל פאר קינדער-ליומערא-
מור.

פרויהייטס צוועק,

אויסגעשפּראָבענע

אודעאלן.

צו זוינע
דר.

זאלא"

טאראָף איז געווען א שוונע ,צאַרטע נשמח

און נוט געקאָנט ,סטאמפּיספּיקעווען זיי-
נע אידעאלן ,האָט ער דאָס דערפאר געטאן
דורך פארשידענע ליטערארישע פאָרמען.

געקליבענע שריפטן פון דר .הלל
זאלאמאראָף

דאָך קען מען נישט זאָגן ,אז זיינע ליטע-

פון

דארישע ארבעטן זוונען אינטערעסאנט נאַר

דער וועלט ליטעראטור ,וועגן דער אידו-
שער לומעראטור .צווייטער באנד :דרא.

געוויסע

ערשטער  :דערציילונגען,

לידער,

פון פּראָפּאגאנדע
זאכן

מאכן

אויף

שטאנדפונקט.
אייך

א

דויערנדיקן

מען ,וועגן קונסט ,דו אווראַמעאישע בינע,

אוונדרוק צו װאָס פאר א הדר איר זאָלט

פונ'ם אודושן טעאטער ,דו אידישע בינע.

נישט געהערן .אזוו און למשל ,זיין דרא-

סאָצואל פולאָזאָפישעס

דוי סאַ-

דוױימטער

באנך :

מא ,דער אינגסטער שמרונו .

און פּובליציסטישעס.

ציאל פולאָזאָפישע 

א גרוויסן ישר כח קומט דער זאלא-
פאר'ן
קאָמיטע
טאראַף  -פּובליקיישאָן
א וואונ-
ארויסגעבן אָט די דריי בענד.

אָפּהאנדלונגען האָבן נישט אָט די שטרענג-
קאנטורן,
וויסנשאפטליך אָפּגעגרענעצטע 
דערפאר אָבער זיינען זיי נישט מרוקן .זיו
מוון נישט געלערנט ווערן .זיי קען מען
לויענען מיט אונטערעס.

דער"-שוונעם דענקמאָל האָבן זיו געשמעלט
זייער פריונט װאָס האָט געלעבט ,געקעמפט

און גע'חלומ'ט.

און

פּובליציסטישע

דר .י .גרינפעלד,

פאר דער מיוסטערהאפ-
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די געשיכטע פון ארבייטער רינג
8901 -- 2
פון א .ש .זאקס

זשאַלעװעט קיין מי און זיך געגריבלט
אין די טרוקענע ,באַרימטע (צוליב זייער
נוסח און סטיל) ארבעטער רינג באַריכטן,
אף אַרווספישן פון זי די װיכטיקסטע
פאקטן .דערמיט אליין האָט ער זיך נומ

(ארויסגעגעבן פון נאַציאָנאַלער עקזע-
קאַמיטע

קוטיוו

פון ארבעטער

צו דער 89טער

ריננ,

יובילעאום קאָנווענ-

באַנוגנט.

װאָס די

בא די לעבּעדיקע עדות ,װאָס זיינען גע-
שטאַנען באם וויגעלע פון ארבעטער רונג.

ואָר

ער האָט במעט ניט דורכגעלאָון קיין אוו-

שאַן ,מאַי.)8291 ,
צווישן
אודישע

די

װאָגיקע

אמעריקע

ארויסגעגעבן

ביכער,

האָט

היונטיקס

דער

נעם ,װאָס האָט אזוו

אף אידיש ,פארנעמט א .ש.

זאַקס עס געשיכטע פון
א זייער חשוב'ן אָרמ.
א .ר .איו

אַדער אנדערש

גע"

רינג,

ווירקט אף דער אנטוויקלונג פון דעם אר-

גע"

בעטער רינג .אין זוין פאָרװאָרט רעכנט
ער אוויס אריבער הונדערט נעמען ,בא

און בא-

ער האָט געזאמלט אינפאָרמאַציע.

ארבעטער

צוואמענגעשטעלט

װאָרן פונ'ם סאַמע ענערגישן

ער האָט אויך געואמלט

פאַקטן

וועמען

צו שאפן אלוון ,אַנדערש ווו אנדערע קלא-

ער האָט ארוונגענומען דאָקומענטן ,װאָס
װאַרפן א העל ליבט אפ'ן קולטורעלן צו"
שטאַנד פון די ערשטע טוער און בויער
פון אַרבעמער רינג.
נעמט ,למשל ,די קאָנסטיטוציע ,װאָט

פון

איז אָפּגעדרוקט געװאָרן אינ'ם יאָר .8081

וואוסטזינוקן
אידישע

טייל פון די

אמעריקאַנער

מאַסן.

דראַנג

האָרעפּאַשנע

דער

סען אַפּ'ן געביט פון געועלשאפטלאכקייט
האָט צוזאמענגעבראכט
צווישן

דו

אריבער

א פערטל

די
און

ארבעטער.

ענערגישסטע
א משך

יאָרהונדערט

,קאָנסטימוציאָן
דער
ארבעטער רונג אף נויאָרק,

האָבן זוו

געוויזן ,װאָס זיי קענען אויפּטאָן.

װאָס

פאר א כח דער ארבעטער-רונג אוז אוצמער

געגרינדעט דעם 4טן אפּריל,9981 ,

און װאָס פאר א ראָליע ער שמילט איצ.
טער אינ'ם לעבן פון די אידישע

אויסגעבעסערט

ארבע-

ערשטן

טער בֹּא אונז  ---זעען מיר מיט אונזערע
אויגענע אויגן .װי אזווי איז דער ארבע-
מער

רונג

געקומען

צו

זיין

מאַכט

אונד

אָנגענומען

דעם

יולי.8081 ,

ארוטיקל .1

נאָמען און שפּראכע.

און

) דיזער פאראיין זאָל דעם נאָמען

ווירקונג ? װי אזוי האָט ער מנצח גע-
ווען אלע שטערונגען אויף זיין וועג --- 4

ארבעטער רינג אף נויאָרק פיהרעןי
 )2אלע פארחאנדלונגען און שרופמען
פאראוונס זאָלען אויף דויטשער
דיזעס
שפּראכע געפירט ווערדען .יעדאָך איזט עס

דאָס דערציילט אונו ה' א .ש .זאקס אויף
א זייער געמיטלאכן שטייגער אין זוין
צוויו בענדיקער געשוכטע פון ארבעמער'.
רינג.

דען מומגלודערן

געשטאַטעט

זיך אוונער

נזדערען שפּראכע צו באדינען  .אָדער

ה' א .ש .זאקס איז זייער גוט צו-
געפּאַסט צו אָט דער ארבעט.
די כמעט
דייטשע מינקטלאכקייט און ערנסט ,מים
וועלכער ער גייט צו צו אן ארבעט ,ווייזט
זיך אַוויס בא אָט דער געשיכטע מפונקט
אזוי בולט ,וי אין זיין פּאָליטישער עקאָי

,צוועק דעס פאראוונס

איוט:

א) געגנזויטיקע אונטערשמיצונג דער
מיטגלידער אין אלע נאָטה און אונגלוקפ-

פאלן  /א .אז .װו ,.א .אז .וו .אונ'ם זעל-
ביקן סטיל.

נאָמיע ") .מען זעט ,אז ער האָט ניט גע-

א) אף זייט  171לייענען מיר אין דעם
װו א ר ע ס ב א ר ' ב ט , :דאָס אוו א

*) אַדער אין זיין ניועם בוך ,דער ווו-

װאַקסטום פון איבער  54מּראָצענט .ווירק-

סענשאַפטלאכער סאָציאלוזמוס ,װאָס איז
חוינטיקס יאָר אַרויס אין דעם מינסטער
פאַרלאַג  --וויען ,אף דייטש און גלווב-

ליך ,מיר קענען זיך דערמיט גראמולו"
רען".
די דאָקומענטן מוט אָט דעם דייטשטץ"
רישן זאץ"געבוי זוינען שוין איצטער בא

צייטיק איבערזעצט געװואָרן אף ענגליש.
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אזוו פארבלענדט פונ'ם כשופ דיקן ביימ

אונז א יקר חמציאות ,אַנטיקן ממש.
דער צוגאנג צו דער געשוכטע ,דער
ארוונפיר מאַכט א באַזונדער גוטן אוונ-
דרוק . דער שרייבער בארירט דאָרט דו
פארשיידענע גרופעס ,װאָס זוינען ארויס"

פון די בילדער ,אז איר

וואו

פארגעסט,

אור זויט אין דער וװועלט ,און איר גיסמ
זיך צוזאמען מיט ן גאנצן ארום ,װוי זוו"
נער אן אָרגאנישער מוול.

לעבן

אזוו פולט אור ,ווען איר לויענט טאַ-

אין די אכציקער יאָרן פונ ם לעצטן ואָר-

סליאנסקי'ס

זכרונות .אור טוט א מוש א

חונדערט ,און פארבונדט זיו מיט דעם אָנ"

בלעטל  ---א ניו בילד ,ווידער א מוש --

הויב פון דער ארבעטער באוועגונג דאָ און
לאַנד .א .ש .זאקס הויבּט ניט אָן פון קיין
מיט .דער ארבעטער רינג אוז א מוול פון
דער גאנצער אמעריקאַנער אידישער אר-

ווערט צו"

אונ'ם רוסישיאידישן

געשוואומען

בעטער באַוװוענונג און די אודישע

ארבעץ"

טער באַעגונג איז ,פארשטמויט זיך ,נימם
אראָפּגעפאלן פון חימל ,דערפאר פורט זאקט
אייך

פאר
שטראָם

דעם גאנצן לעבעדיקן

דורך

װאָס האָט זיך

פון אימיגראציע,

אַ לאָז נעמאָן אחער און דו אכציקער ואָרן,

ווייזט אָן אף זייערע אידעאלן ,זייער ארמ
לעבן ,זייער געזעלשאפטלאכע טעטיקייט.
און פאר אייך ווערט קלאָר דאָס גאנצע

בילד

פונ'ם וואוקס פון ארבעטער רינג

צוליב דעם פוונעם הינטערגרונט.

האט

מעגלאכקויט

שטרויט פראגן

בארירן

צו

די

וועגן רעכמס און לונקס,

זיינען ארויפגעשוואומען
װאָס
לעצטע פּאַר ואַָר.

אין דו

מאַסליאנסקייס זכרונות
פערצוק

פּאסירונגען ,װאָס וועקן און רעגן אייך,
אן אלבאָם

װי

מיט

פון

בילדער

אויער

אלטער היים ,װאָס איר האָט פארלאָון צן"
ריק מיט ואָרן.
מאַסליאנסטק'
דעם ברויז

אונז

לעבט פאר

אויף

און דעם קאָך אינ'ם אידישן

לעבן ,װאָס די אידייע פון חיבת ציון און
ישוב ארץ ישראל חאָט מיט זיך געבראכמ.
ער פירט פאר אונז דורך א רויע מיט או"
בערגעגעבענע פירער און קעמפער פאר אָט
דאָס,

ואָס איר

דאָס,

װאָס איר אלוון האָט נאָך אמאָל

אלוון

האָט נאָר אמאָל

כמעט וי פארווישט פון אייער זכרון.

א רעדע פון א מטוף אין א שטעטל ---
האָט געהייסן א רעװאָלוציע אינ'ם שטעטל.
וויפיל כח האָט אוא רעדע ארוונגעבראכמ
די הערצער

אין

װאָרכענע 

אינ'ם
קונגן 
קאמף,
געווען

און

פון דו איונצוקע

ירתום'טע
פא

פאר-

משכילים

שטעטל! וויפיל גאליקע באמער"
מצױד די כלו קודש! װאָסער א
ס'ארא ויכוחים! אוין רעדע איז
בכח צו שטפייון די אידן פון א

קליון שטעטל גאנצע זעקס חדשים ,א יאָר

ואָר לעבן און קעמפן

לוום.

פון צבי הירש מאַסליאנסקי

מאַסליאנסקי 'ס גייסט,

פארלאג זרובבל,

גייסט

דער

פונ ם פאָלקס רעדנער ,װאָס זוכט איונצו"

נויאַרק תרפ ד

פלאנצן

יעדן בלאט,
בוך זכרונות.

פֿון פארב און קלאנג.
איר פאָרם --

און איין בילד נאָכ'ן

גלעט און

אווג.

צערמלט

אווער

זוינע געדאנקען

פון זיינע צוהערער,

מאסלואנסקו'ס בוך זכרונות האָט דעם
רייץ פון פאָרן .פאָרן ,ארומפאָרן  ---רייץ

אנדערן

ביסלאך אריונגעצויגן אין די בילדער און

זו אוו ואפטיק און קערנ"

דיק .און אויך זיין קוק איז אָביעקטיו,
נויטראל .א שאָד ,װאָס ער האָט ניט גע-
די

א נויע

און

אביסל געזען ,װאָס אוז אָבער שוין איצס

כדאי אויך צו דערמאָנען א .ש .זאק"
סעס שפּראך.

פאסורונג,

איר

פון

אין די הערצער

שטראָמט ארווס פון

יעדער

שורה

און

זוון

וװוינציק ביכער אזעלכע האָבן מיר אין
אונזער

און אוודער איר באמערקט דאָס ,ווערט איר

אודישער

ליטעראטור.
ה.
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ר

ו .מ .קאצאוווטש
דאָס אווביקע פאָלק
דאָס איז א בוך װאָס האָמ אַ באַזונדערן

די נאַצ .ראד .שולן) ,אקינדערלאנך"
(ארויסגעגעבן פון דעם ארב .רינג) און
"קינדער זשורנאל . .פון אלע דרוי אוו גע.

ווערט פאַר אונזערע מאָדערנע שולן ,װאָס

בליבן בּלויז דער לעצטער  --דער קינדער

װואַקסן און אַנטװיקלען זיך דאָ אין אַמע-
ריקע .געשריבן זיינען די לייכטע ;אָפ-

זשורנאל ,װאָס ערשיינט שוין אָן אַן אַכֹּ

חאנדלונגען
גען.

האלט

מוט פאָטערלאכע שטימונ-
ציטער

א געוויסער

ושורנאל

הערשט דעם מאָן פונ'ם געמיטלאַכן קאַ-

צאָװיטש ן .דער דאָויקער געפיל ווערט
אָבער דערװואַרמט פון א גרעסערן
פון

צו

לוודנשאַפט

פאַר

דו

כמעט

ואָר .זעקס

אַנאַנד אַרויסצוגעבן דאָ אין אמעריקע א

פון עלנט בא-

געפיף

וועמען

זעקס

ואָר נאָכ.

פאר קינדער ,בעת די אויסגאבן

פאר דוי דערוואקסענע האלטן זוך קוים
אויף דו פום  --דאָס איז באמת אן אוים'
טו ,װאָס איז ווערט געלויבם צו ווערן.

ער

אז

װאָלט גענומען

איר

מעסטן

דעם

דערציילט און לערנט ,און צו דאָס װאָס

ווערט פון דעם זשורנאל לויט די באזונ'

די לווכט באַאַרבעטע קאַ-

חודש

ער דערצוולט.

פּיטלאַך געשיוכטע

וועגן

פאַרשידענע גע-
די יום טוב

באמת ניט געווען קיין ריכטיקע .איר
מוזט דערצו נעמען אלע יאָרגאנגן ,ערשמ
דאַן װועט פאר אויך אנטפלעקט ווערן דער
אוצר ,װאָס ס'לוגט באַהאַלטן
גרויסער
הינטער דו טאָװולען פון דו אלע נומערן,

שעענישן אין אידישן לעבן.

מעשות

עראינערונגען

און שטימונגען,

װאָס ער האָט דורכגעלעבט
גווסט,

דעם

דאָס לוכט

דערע נעמען ,װאַס עס דערשיינט

אֵיין ,חודש אויס ,װאָלט אווער אָטשאַצונג

פון

און ער וויל
יענע שוונע

איבערלעבונגען איבערגעבען זיינע קונדער,

אַלעמען ,װאָס דאָס װאָכעדיקע אינ'ם חיגן

װאָס פאר א ים לידער און מעשות! א
גרויסער צאָל אוונאַקטערס ,שפּילן ,רע.

לעבן האָט אווסגעלאַשן יעדן שיין פון יום
טוב ,דאָס היסטאָרישע װאָס ער דערציילט

ווצן,

טענישן,

אולוסטראצועס

און א

האָט אין זיך אויך דו פרישקיוט פון נאַ-

וועלט מיט אנדערע זאכן ,װאָס שפּיוזן אוני
זער יונגן דור .נימאָ אוצטער כמעם אוון

געזאָגט האָט דאָס בוך א גרויסן ווערט פאר

לייענבוך פאַר די אידישע שולן ,װאָס האָמ

ענטער

פאנטאסטישער

איבערלעבונג,

ווי

אונוערע אידישע שולן וואו אונזערע קינ-

זיך ניט באַנוצט ,די מחברים

דער ווערן נאָענטער צו אונזער גייסטיקן

דאָס צי נוט ,מיט דו מאַטעריאלן,

לעבן ,צו די קװאַלן

פון אונזער

דערציילן
װאָס

ס'זוינען אָפּגעדרוקט געװאָרן אין משך פון

אַלְטער

די קנאַפּע זעקס יאָר .דער פאַקט אַליון און

אין ניו ואָרק שאַפּנדיקער קולמור.

י .י .סינאל,

א גרויסער

בּוישפּיל פון דעם ווערט פון

דעם 'זשורנאל.
דער זשורנאַל האָט כמעט אלע זיינע
יאָרן געליטן פון אוין גרויסן חסרון --

ער חאָט זיך מיט גאָרנישט ניט אָפּגערופן
אויף דוי פארשידענע געשעענישן ,װאָס

נאָמיצן וועגן ליטעראמור פאר
קינדער
14

קינדער

זשורנאל --

זיינען

א טייל פון

דער

קינדער

וועלט.

עפּעס ווו דער זשורנאַל װאָלט ארווסגע.
געבן געװאָרן ניט אויף אונזער זינדיקער

א מאָנאַט.

ערד און די מענטשן װאָלטן גאָר נים באַי
אַיינפלוסט געװאָרן פון דעם גאנצן אַרום.

לאכער אילוסטרירטער זשורנאל פאר קינ
דער ,אַרויסגעגעבן פון דעם שלום עליבם
פאָלקט אונסטוטוט,
נוואָרק,
זעקסטער

אָט דער חסרון איז געװוען און איז נאָך
אוצטער א גרווסער שאָד  ---דאָס איז דער
אוונציקער אָרגאן ,װאָס װאָלט געקענט

ואָרגאנג.
דריי זשורנאלן פאר קינדער האָבן מיר

דערציילן דו קיונדער-לייענער א סך זאבן,
װאָס ווערן פון אלע פארשוווגן.

שוין דאָ געהאט :אדי קינדער וועלם"
(אַרויסגעגעבן פון אמאָליקן פארבאַנד פון

לעצטנס האָט די רעדאַקציע אָנגעהויבן
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שענקן

דעם

אבוסל

ענין

קייט ,אָבער ס'פעלט

אויסגעארבעטער
אינהאלט.

אויפמערקואמ.

נאָך אלץ דערין

אן

בליק און אַ וויכטיקער

לאָמיר

האָפן,

דאָס

אז

וועמ

בקרוב אווסגעבעסערט ווערן.
דער ערשטער רעדאקטאָר און גרינדער
פון זשורנאל איז געווען פ .היילמשטאק,
איצטער א וויכטיקער שוליטוער אין או'

ז) דער באַפּרייטער (אָפּערעטע) פון ז.
וויונפער ,מוזיק פון נ .זאסלאווסקי ,אולוי
סטרירט פון ' .קאטלער.
מיטן אווסנאַם פון וויינפערט אָפּערע'
טע און קרעפליאקס ,פּאַרבלאַנדזשעט ,זווּ.
נען אלע זאכן פריער געווען געדרוקט אין
,קינדער זשורנאל .און זיונען איצטער
ערשינען

אין באזונדערע

אַלי

אויסגאבן,

און

בּאָם:פאָרמאַט .פון שטאַנדפּונקט פון אונ'

ש .ניגער .ס'איז זיכער ווערט דאָ צו באַי

אלבאַש-פארמאט פון שטאנדפּונקט פון אונ-

און

האלט האָט זיך זיכער ניט געלוינט ארווס-

פון זשורנאַל

מאָט זיי זיבער
צוגעבן אלע  7זאכן און ה
ניט געדארפט ארווסגעבן אין דעם פאָרמאם,
װאָס איז גוכער צוגעפאסט פאר דערוואקי

קראונע.
מערקן,

דער איצטיקער
אז

רעדאקטאָר

דו סאמע װוכטיקסטע
מיטארבעטער

שטענדיקסטע

י ,.ב .סמאליאר,

זיינען  :ל ,עלבע ,נחום.

א .גודלמאן( ,אילוסטראטאר) ,כאווער פּא-
װער ,דוד ראָדען און רב אישיע (פּסעו'
דאָנים) .לעצטנס באַטײליקן זיך אויך
שטענדיוק  :ז .ויינפער ,משה שיפריס,

סענע זיך צו שמיגלען אין זוי ,אָבער ניט
פאר קינדער זיי צו לויענעןי

פון הירשביונס צוווי מעשות איו אדער

כמעט

קאמוליאן .דו בעסטע" .דער בער .איז א

קיין אוון אָנגעזעענער און וויכטיקער או.

חיבש בוסל לאנגווייליק און ס'פעלט דאָרט
סוזשעטי

ו ,ו .סוגאל .נוטא

ואסל קאַטלער,

װאָס זאָל

א

זשורנאל.

אור געפינט דאָ זייער אָפט :אברהם

רוו.

,פארבלאָנדזשעט" פון קרעפליאק (איבער.
געדרוקט פון אקינדערלאנד ) ,איז אפשר

זען ,א .לועסין ,ד .אוגנאַטאָו ,משה

נאַי

די ווערטפולסטע זאך פון אלע זיבן .נישט

דיר ,מאני ליוב און א רוו אנדערעי
זייער פיל האָבן מיר צו פארדאנקן פאר

נאָר פאַרמאָגט דו מעשה אן אינטערעסאנטן

דישער שרייבער

אין אמעריקא,

זיך ניט האָבן באטייליקט

אין

צענטראלער

פארבאפּנדיקער

ספור-המעשה ,נאָר זי איז אויך פראכטפול

דער עקזיסטענץ פון דעם זשורנאל די שול.

אָנגעשריבן ,חגם און א צו מונאָרנעם טאָן.

טוער י .קאמינסקי און ליפּא לערער .ווער
ווייס צי װאָלט דער זשורנאל אָנגעחאלטן
נאָך איצטער אָן זייי

צו

 2מתנות  --זיבן רייך-אילוסטרוף.
טע מעשות און אָפּערעטעס ארווסגעגעבן

די

שווער  :א שאָד ,װאָס די רעדאקציע האָט

דאָס נים פארבּעסערט. .משיח'ס קווין"
געפעלט מור אונגאנצן ניט און איך בין
שטאַרק

,מוראשקעס ,,פון גאָלדבלום  ,איז א

נויאָרק.5901 ,

באַארבעטונג

די ערשטע סעריע ;מתנות' אנטהאַלט
פאָלגענדע נומערן :

אילוסטרירט

אויס

ליאק ,אולוסטרירט

פון א .גודלמאן.

ד) משיה ס קרוין
לואַק ,אילוסטרירט

נאָף

אזעלבע ,וויסנשאפטלאכע"

מעשות ,איו דאָס פאר זיי א פוונער בוו'
טראג.
"און בלומענלאנד  ,פון קאפּלאן ,איז
א קינדעריאָפּערעטע .די גאנצע זאך און

פון א .גודלמאַן.

פון

די

איו אמת ,או קינדער ?גייען
און אויב ס

יעקב קרעם.
יעקב

לעבן און

מעשה'לאך זוינען גאנץ גלאַט אָנגעשריבן.

ב) דער קאמיליאן פון פּרץ הירשבוין,
ג) פארבלאָנדושעט

ועגן

דעם

קאמף

פון די ,ציוויליזירטע .ווערימלאך.

א) דער בער פון פרץ הירשביין ,אולן.
סטרירט פון ב .ארנסאָן.

פון

מסופּק

צו

דאָס איז

ליטעראטור

פאר קינדערי

פון פארלאג אמתנות' ביים שלום עליבם
פאָלקס אינסטימוט,

מעשה

לייענט

זיך ערמערוייז

קרעפי

שלעכט

פון א .גודלמאן.

אָנגעשריבן

און

הויבט

ניט

אָן

אַרויסצורופן דעם מונדסטן אונטערעס צו

ה) מוראשקעס פון ה .גאָלדבלום ,או'

וועלכן דאָס לויענען .אויף דער מוזיק פון

לוסטרירט פון גודלמאן.

ו .דיווװוידסאָן פארשטיי איך זיך נים.
גוט אָנגעשריבן און מיט א רויכן אונ'

ו) אין בלומענלאנד (אָפערעטע) פון ני
קאַפּלאַן ,מוזיק פון י .דייװידסאָן.
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האַלט אוז וויינפערס ,דער באַפריימער".

ערצוילונג ,װאָס ער האָט אַמאָל אָפּנעדרוקט

ועלן

איון דער ,צוקונפט  .די מעשה האָט איין

איך צװווויפל אָבּער צי די קינדער

דאָס אלוין קענען לייענען .דער אינהאַלט

גרויסן חסוון:

איז פארצוינן אין סימבאָליק און דו
פערון זיינען גאנץ אָפט צן שער פאר
קינדערי

ס'איז גאָרנישט דאָ קיין סוף .די מעשח
ענדיקט זיך װו אָפּגעהאקט אין דערמומ.
וועמען ,וועמען ,קינדער טאָר מען אזעלכע
מעשות נים געבן .ראסקינס אילוסמראציעס
זיינען שוידערלאך.
הורוויטשעס ביאָגראפיע פון זשאָרעטן

די אויסגאבן פון פארלאג ,מתנות .זוו-
נען ווערט ארוונגענומען צו וערן אין
יעדן הויו  ---אמת'ע מתנות.
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ארבעטער

קינדער

רינג

ס'פעלט אַן אָנהויב און /

וועט מסתמא

ביבלואָ.

ארויסרופן

בא

א פארלאנג

דו קינדער און בא אנדערע צו וועלן זיך
באקענען מיט זשאָרעסעס ביאָגראפוע .דאָס

טעק --- ,דרוי נומערן ארויסגעגעבן פון
בילדונגס דעפּארטמענט פון ארבעטער רונג,

אלוון

נויאָרק (אָן דאַטעס).

פארדינסט,

איזן א גרויסער

אָבער

ניט קיון ביאָגראפוע .א בּיאָגראפיע פאר
קינדער פון אַזאַ אונטערעסאנטער פּערועני

א) שרה'קע ,פון י .אפאטאשו ,אילן
סטרירםט פון ראסקין.
ב) אוופן שלאכטפעלד און דער סיג
נאל פון װו .גארשין (איבערזעצצט פון ש.
הורוויץיזאלקעס) ,אילוסטרירט פון מאוד.
ג) זשאָרעס (ביאָגראפיע) פון ש .הור-

עפּיואָדן,

לאבקיווט אָן אונטערעסאנטע

א

בואָגראפיע פאר קינדער  --און נישטאָ
גאָרניט וועגן זשאָרעס קינדער-יאָרן.
אויסערלאך זיינען די דריי ביכלאך
גאנץ שוון ארווסגעגעבן געװאָרן .דאָס הא.

וויץ.

פּיר איז אָבער צו גלאנציק (א חסוון די
כלה אוז צו שיון) און די שורות  --צו

פון אלע דריו נומערן אוו ,דאכט מיר,
דו איינציקע ווערמפולע זאך פאר קינדער

ברייטע .ווען װועלן מיר זיך עפּעס אויס-

"דער סוגנאַל  .קינדער ועלן

וועגן דער היגעניע פון לווענען,

גארשונס
די

מעשה

אונטערעס

אווסהערן

לערנען

מיט א געוואלדיקן

און שטאַרק

הנאה

באזונדערס

ס'האנדעלט

ווען

זיך ועגן

אויסגאבן פאר קינדער ?

האָבן פון

איר .אאוופן שלאכטפעלד .איז א שוידער'

א

לאַכע מעשה פון דער מלחמה .די מעשח

גרויסע

מעלה

איז

דאָס ,װאָס דו

בינלאך קאָסטן ניט טייער ,װוי ס'אוז דער

אוז אזוו שוידערלאך ,אוש עס פארטרייבט

פאל מיט

אַייך פון איר .איר ווילט אווינס ניט לוועי

,מתנות".

דוּ

אווסגאבן

פון

פארלאג

:

נען .איר קענט דאָס ניט לווענען זיצנדיק

דאָס איז די ערשטע פּראָבע פון ארבע

אָדער ליגנדיק אין א בּאַקװעמער פּאָזיצוע.
קינדער דארף מען ,נאַטירלאַך ,ניט שפייון
בלויז מיט צוקערלעקעכלאך ,אָבער ס'איז
זייער שווער זיי צו דערלאנגען אָפּגעחאק.
מע קעפּ ,פוס ,צעשפּאָלטענע בייכער ,א .זי

ארווס-

טער רינג בילדונגס

מעגלאכקיוטן האָבן די ארויסגעבער אודאי
אזעלכע ,ווו וועלכע אסיו אנדערע ארויס.
געבער.

וו ,.אגוטירן קעגן מלחמה קען מען אוות
א בעסערן אופן.
אמאטאשוס

שרה'קע

דעפארטמענט

צוגעבּן לייענמאטעריאל פאר קונדער .ווו
אן התחלה איז דאָס נישקשה  --אויף
ווייטער ווילן מיר האָבן עפעס בעסערט.

איו א קאפימל,

י .שטיינבוים,

שַדער אפשר מער ,ווו א קאפיטל ,פון דער
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עס זיינען נאָך פארבליבן א קליינע צאָל פון די לעצטע פיר בענד
,שר יפ טוױ
איינגנס

באַנד

אונהאלט :

בילדער  :א .װאָלקאָװויץ ,באָריס אנוםפעלד ,דזשענינגס מאָפעל ,װאָלט ווהים-
מאנ'ס

פּאָרטרעט.

|
גראָס ,אודא

לידער  . :מילער ,אל .גוריה ,ח .לייוויק ,ב ,לאפּון.
איינצינע לידער  :מאנו לווב ,א .ט .דולאָן ,נפתלו
נהום ' ,א .בערגער.
דערציילונגען :דוד אוגנאטאָו ,ל .שאפּיראָ ,ה .געלבוים.

גלאזער,
|

אַרטיקלען  :ה .לויוויק ,יעקב מילך ,דזשענינגס מאָפּעל ,דר .יעקב גרונפעלדי
גראָז בלעטער( ,אידיש
װאָלט ווהיטמאנ'ס
פון
איבערזעצונגען:

פון ל.

רומי'ס ראַבאַיאַט( ,אידיש פון מאנו לויב);

מילער) { דזשעליאליעדין

חאנרי בערגסאָנ'ס אריינפיר צו מעמאַפיזיק( ,אידיש פון וו .נאַטאַנטאָן).
נאָטיצן  .9 :באראדולין ,דר .יעקב גרינפעלד ,יש.טוונבוים.
ב א נ ד

ד ר יי

אונהאלט :

וועבער ,אל .גוריה,

מאקס

לידער  :א .בערגער,
לוצקי ,מלך ראוויטש,

מאני

ה .לייװיק ,מיכל ליכט ,אי

לווב ,ב .לאפּון.

בילדער  :מאקס וועבער ,ש .וויטקעוויץ ,ב .קאפּמאן,
עסעיס ;

מאקס וועבער ,ש ,וווטקעוויץ ,ב .קאפּמאן.

דערצעהלוננען  :ב .גלאזמאן ,א .מ .פוקס ,ל .מילער,

איינצינע לידער  :ה ,לייוויק ,מ .ל .האלפערן ,ב .קאפּמאן ,מאטעס ל ,.יצווק
נפתלו גראָס ,ר .איוזלאנד ,מאָני לייב ,ב .קאפּמאן.
פּאָעמען;
בילדער :ב .קאפּמאן ,ב .אניספעלד ,א .װאָלקאָװיץ ,י .טאָפעל.
דערציילוננען  :ב .גלאומאן ,א .ראבאָו.
איינצינע לידער  :ראשעל װועפּרונסקי ,ציליע דראפּקין ,אידא גלאזער ,אסתר
פּעווזנער ,בערטא קלונג.
יעקב דינעזאָנ'יס

פּאָרטרעט,

פאקסימיליע

און בריף.

נאָטיצן  :ל .באראדולין ,זישא לאנדוי ,ר .אויזלאנד ,ב .ריווקין ,ו ,שטוונ-
בוים.
ב א נ רד

צוויי

אינהאלט :

לידער :

אל .גורוה ,ו .טאָפעל ,מאקס וועבער ,זישא לאנדוי ,נחום י ,,ו .סלאָנים,

ג .גראפשמוון ,ב .ביאלאסמאָצקו.
ארטיקלען :

ב .ריווקין ,פּנחס יאַסינאָוסקי,

זשוטלאָווסקי ,ש .ניגער.

ו .מאָפּעל ,װו .נאטאנסאָן ,דר .ח.

אוגנאמאָווסקי ,דוד איגנאטאָוו
ארטיקלען  :ש .ניגער ,דר .ח .זשימלאָווסקו.
איבערזעצונגען  :אונדיאנער געזאנגען (אידיש ---

דוד

אוגנאַטאָו).

די

מעשה מיט דעם הודהוד פויגל און מיט דער מלכח בילקים (איריש --
וחואש).
טאנזאָן).

האנרו בערגסאָנס ארוינפיר צו מעמאפיויק (אידיש  ---װו .נא-

נאָטיצן  :ו .לוכטענשטוין,
אב ,ליּוװוו.

ו .טאָפּעל ,ל .מילער ,ה ,לוווק,

באַנד

ו .שמוונבוים,

פיר

אונהאלם ;
בילדער ;

א .װאָלקאָװיץ ,מ ,שווארץ ,בארטשינסקי,

ו .טאָפעל ,א .הערימאָן.
פּאֶעמען :

לידער :

יוסף העבט,מאקס

וועבער,

|

מלך ראוויטש ,ל .בערמאן,

ו .י .שווארץ ,ה .לייוויקי

זושא לאנדוי ,א ,בראָדערזאָן ,דוד זון ,חיים קרול ,הערשעלע ,ב.

לאפּין ,ס .טשעסטער,

נחום

י ,.ראשעל וועפּרינסקי ,ש .בודין.

דראַמען  :ה .דרימער ,פּרץ הירשביין ,י .גלאטשמיין.
עסעיס

:

מאקס

ועבער,

י .מאָפעל ,ב .קאפּמאן.

ארטיקלען  :זעלוג קעסנער ,י .ח .ברענער.

איבערזעצוננען  :פון זוהר (אידיש  --ש .צ .זעצער) ; ראבינדראנאט מא-
גאר'ס טשיטרא

(אידיש  ---ש .לעווין) { האנרו בערגסאָנ'ס אריינפיר צו

מעטאפיזיק (אידיש  ---וו .נאַטאַנזאָן).
נאָטיצן :

זעליג קעסנער.

די ,,שריפטן" ווערן רעדאגירט פוז דוד איגנאטאָו.
פרייז פון אלע פיר בענד  00.019געבונדן.

.

דערקלערונגען :
נאָכדעם װוי דאָס איצטיקע בוך ,שריפטן" איז שוין במעט איננאנצן
געווען באם איינבינדער ,האָבן מיר זיך דערוואוסט ,אז לייוויק'ס דראמע
,באנקראט" ,װאָס איז נעדרוקט אין דאָזיקן בוך ,איז אויך אָפּגעדרוקט
געװאָרן אין פּױלן .ס'איז שוין נעווען צו שפּעט פאר אונז ארויסצונעמען די
מיר דרוקן אָבער דאַ אויס אונזער שארפסטן
,ריפטן".
דראמע פון די ש
סיר האָבן בא לייוויק'ן זיין דראמע
פּראָטעסט פאר אזא האנדלוננ.

חלילה ניט אויסגענארט.

סיר האָבן דייטלאד און קלאָר מיט אים אָפּגע-

װוערן
ניט געדרוקט
טאָר אין ערנעץ
רעדט ,אז די דראמע
פון די "שריפטן.,
ביז אַ פייננערע צייט נאַכדעם דערשיינען
לייוויק ווייס ,אגב ,אז די ש,ריפטן" דרוקן ניט ב כ ? ? אנדערש קיי-
נעמס זאכן .אזא האנדלונג איז ניט עטיש אפילו צווישען שריפטשטע-
לער און אַפיציעלע פארלענער און איז זיכער נאָך ערנער צווישן קאַלעגן.
לייוויק האָט געמענט האָבן מער דרד ארץ פאר אזוינע אָפּמאכן .ער האָט
אונז אוועקגעשטעלט אין אן אונאננענעמער לאנע .אים האָט זיר נע-
מעגט וועלן זען זיינע א זאד אָפּנעדרוקט אויף איינמאָל אין צוויי פּלעצער,
אונז אָבער האָט ער פאר דעם צוועק ניט געטאָרט אויסנוצן.
דאָס איצטיקע בוך איז באַנד  9---8און פארנעמט  694פארנרעסער-
טע ,שריפטן" זייטן און דאָך האָט קענן אונזער ווילן נעמוזט אויסבלייבן
אַ סד שוין אויפנעזעצטער מאַטעריאל,
עס איַז לכתחילה געווען אָנגעגעבן ,אז עס וועלן דערשיינען צוויי
ביכער ,שריפטן" מיט איננאטאַוו'ס ראַמאן ,פאר'ן אמת" אין זיי . עס
האָט זיך אָבער נאָכדעם ארויסנעוויזן ,אז דער ראָמאן װאָלט פארנומען
צופי? פּלאץ אין די ביכער און עס אין באשלאָסן געװאָרן ארויסצונעבו
דעם ראַמאן אין א באזונדער בוך .דער ראַמאן וועט אין ניכן דערשיי-
נעו.
די װואָם האָבן זידך אַבאַנירט אויף די צוויי ביכער ,שריפטן" ,וועלן
דערהאלטן דעם ראַמאז פריי.
"0182
"8
רשע כהוט.
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באַמערקטע וויכטיקע דרוקפעלער
מאַקט וועבער'ס ,
ירושה

פון דורות"

זז ,62 ,.שורה  81פון אויבן ,דארף זיין פראפעטן אנשטאט פּראָפיטן,
 ,18שורה  4פון אויבן ,דארף זיך לייענען :

,אין זיינע בילדער שפּיגלט זיך זוין גאנצע ,ריינע נאַטור",
ז ,28 .שורה  ,21דארף זיין באַשיודענער אָנשטאָט באשוודנר,

אין לאפּונ'ס ,צו דער אווסגעטרוימטער פערוענלאכקייט",
ז ,81 ,שורה  ,11דארף זיין אין אים גופא אנשמאָט און גופא.

אין
טאָפּל'ס ליד ,ז ,68 -שורה  ,8דארף זיין ראוי אנשטאט רואו,
אין טאָפל
'ס לוד ,ז ,00 .שורה  ,9דאַרף זיין ראיה אנשטאט רואה
אין לוו בערמאנס ,און מיפע נעכם".
{ ,שורה  41פון אונטן ; פרעמדם אנשטאםט פרעמד,
ז ,8 ,שור
ה  8פון אונטן ; דורך אלע זיינע טעג און איבער יעדן.
ז ,41 .נאָך ש
ו
ר
ה
8
פ
ו
ן
א
ו
נ
מ
ן
,
ק
ו
מ
ט
ש
ו
ר
ה
;
א
ו
ן
ד
ע
ר
װ
י
י
ט
א
ָ
ג
װוי און
חלום טראָגט זיך אָפּ,
ז ,21 .שורה  22אויבן ל
,יב" אנשמאט ,לייב",
ז 81 .פאר 0סמען פּארא
ג
ר
א
ף
,
ז
י
ו
נ
ע
ן
ארויסגעפאלן די שורות :
פון מענטשן אי
ן די וואווגונגען ,אויף טרעפ און בא ארוונגאנגען
אין אלערלוו געוועלבטע חייזער ,מאָנאסטירן,

הער שטימעט ארום און פארנעם יעדן קול,

דורך
ווענט הער איך קלונגען אויף טישן קרעדענץ,
או
ן געלעכטער און שפאס און פרויד פון אמאָל ,
ז2 .
1
נ
א
ָ
ך
ש
ו
ר
ה
1
7
א
ו
י
ב
ן
,
קומט שורה ז
,יכער איז די ערד דאָך ציטערט וו"
ז2 .
9
,
ש
ו
ר
ה
2
פ
ו
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א
ו
נ
ט
ן
:
א
ר
ו
ו
נ
ק
ו
ק
ן
א
נ
ש
ט
א
ט
א
רוונגעקומען.
ז ,42 .ש
ורה  8אונטן ,דארף זיך לויענען  :אוידער ה
כאב געוען אוו דאָס
אזוי געווען.
ז ,02 .שורה  61אויבן ,דארף
ווין; וואוהין זיך ניט פארקלייבן ,וי זיך
ניט צו ענדערן.
:
ו ,92 .אָנהויב ,פעל
ט
ש
ו
ר
ה
:
,װי אין מיטן נאכט",
און ליווויק'ס באנק
ר
א
ט
,
ז
,
0
8
,
ש
ו
ר
ו
ת
1
2
א
ו
ן
1
4
אונטן זיינען צעבוטן,
ז ,02 .שורה  91א
ו
נ
ט
ן
,
ג
ע
ל
י
ו
מט אנשטאט געליוסט,
ז ,41 .שורה ,11
ד
א
ר
ף
ז
י
י
ן
פ
,
ּ
ע
ד
ל
ע
ר
"
א
נ
ש
מ
א
ָ
ט
,
מ
אן",
און אַראָנסאָגס ע
ס
ו
ו
י
,
ז
,
2
0
0
,
ש
ו
ר
ה
6
א
ו
נ
ט
ן
,
דארף זיין פאָרמאַט אַנשטאָט
פראגמענמ.

אין שויס ארטיקל ,ז ,6 .שור
און אלמוס איבערזעצונג ,ו .ה 0,22אשוונרטהן ,דארף זיין יעדן אנשמאט זווער,
0
,
ה
ו
י
ב
ט זיך אָן ; :גליקלאך אין
דו

מומער,
|
אין דו נאָטיצן ,ז1 .
0
,
ש
פ
ּ
א
ל
ט
2
,
נ
א
ָ
ך
ש
ו
ר
ה
8
,
ד
א
ר
ף
ז
י
ין ,זיי דוי בערםט
בוצן און שערן".
ז ,02 .שפַּאלט  ,2שורה
2
,
א
ו
נ
ט
ן
,
ד
א
ר
ף
ז
י
ך
ל
ו
י
ע
נ
ע
ן
:
ק
י
נ
ד
ער ,בפרט אז
פאר א בתולח אוז,

ז ,22 .שפּאלט  ,1ש
ורה  ,89דארף זיין ; פּאַטאָס אַנשטאָט פאַטאָס,
ז ,2/ .שפּאלט 1
ש
ו
ר
ה
2
8
0
,
ד
א
ר
ף
ז
י
י
ן
:
א
,ון ניי זיך" אנשטאם אין נין
יאָרק".
דער אוצטיקער באַנד ש
,ריפטן" האָט  008זיימן
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בילדער ,צייכנונגען און סקולפּטור  :א ,װאָלקאָוויץ,

ב ,קאָפמאן ,מאקס וועבער ,י .מאָפעל| ,בען בען,
ב ,אראנטאן ,א הערומאָן,

| לידער; ש .בודון ,א ,פלאטנער ,ב .י ,בואלאָסטאָצקי,
חוים קרול ,מאקט וועבער .,ו .ו,סוגאל,
א - ,.רווזען .,חיים קרול ,ב לאפּין ,א ,בער-

טפאעמען:

גער ,לוו גאָלדבערג ,לוו בערמאן ,דְוִד אוגנאטאוו,
רציילוננען ;.ב ,קאפּמאן  ---דער זינדיקער גלאמיוס,

 2מאַפעל  ---אמאָל איז געווען א מענטש ,דער
לייב ,דאָס ליבטיקע :מיידל  ,דאָם טווטע מיידל ,און
אנד,
עסיים  +י .מאָפּעל ,מאַקס וועבער  ,ב .לאפּין ,ב.
אראנסאן,
אָפּהאַנדלונגען ; דר ,א ,ראבאק  ---פרץ ; חיום שווס

ד! מליכה פון דער ערד און די מלוכה פון
הימל; ל; לערער  ---פֿילאָמיטיע,.

ה לוווווק  ---באנקראָט ; ,מענהל עלקין ---
דראמען
צוווימער אקט צו אנסקו'ס טאָג און נאכט,

איינציקע לידער  | :ראַשעל װועפּרינסקי , דוד פעפער,
בצלאל פרידמאן ,ב .צ ,בורשטאק ,מלכה לו ,מאיר

שטיקער ,א .ש .שקאָלנוקאָוו ,אל ,גורוה,
משה שוער ,לווב
בילדער; -היים גראָס|,
איינציקע
:
ריבאק ,יאברהם בלוֹם- ,
איבערזעצונגען ; | קלוינע אנטאָלאָג יעפון יאַפּאַנעזישע

האָקיס,

בינעז'שע

לידער ,אונדיאנער

לידער,

עגיפטושע לידער ,אראבושע לידער ,די קאלעוואלע,
דאָס געבורט פוֹן בודא/ ,

נאַטיצן :

מאָסקווע ,וואָלקאָוויץ ,רעפּאָרם (דוד אוג-

נאַטאָוו) ,מאָסקווער קונסט טעאַטער( .מ .עלקין),

אַ גוטער אָנחווב (ק .מ;רמר) ,חיים .קרול,
קאצאוווץ (י ,י; סיגאל) ,זכהונות  לבות ור חי
הלל זאָלאָטאראוו (דר ,ו .גרינפעלר) ,געשיכטע פון
ארבעטער רונג ,מאסלואנסקי'ט זכרונות( ,הערש
ראַָזעגטעלד) ,וועגן קינדער ליטעראטור  0שטווג-
בוים),

